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Ενημερωτικά Έντυπα της ΕΟΜ
Εκτός από το εφημεριδάκι, με το οποίο η ΕΟΜ επικοινω-
νεί μαζί σας, με όσους δηλαδή παρακολουθούν τα μαθήμα-
τα των δυο πρώτων κύκλων, δυο ακόμη έντυπα εκδίδονται 
από  την  Ομοσπονδία  μας,  προς  ενημέρωση  όλων  των 
αθλητών.

Το  ένα  απ'  αυτά  είναι  η  Επετηρίδα  του  Ελληνικού 
Μπριτζ, η  οποία εκδίδεται  στις  αρχές κάθε έτους  με τα 
αναλυτικά στοιχεία για τους αθλητές και τους αγώνες της 
ΕΟΜ της  προηγούμενης  χρονιάς.Η Επετηρίδα διατίθεται 
στα σωματεία σε περιορισμένα αντίτυπα και αναρτάται και 
στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ.

Του χρόνου, στην επετηρίδα του 2013, θα βρίσκονται για 
πρώτη φορά και τα δικά σας ονόματα.

Το δεύτερο έντυπο είναι το διμηνιαίο περιοδικό μας “Το 
Μπριτζ”, που  αποστέλλεται ταχυδρομικά σε όλους τους 
αθλητές με αγωνιστικό δελτίο που είναι ενεργοί (συμμε-
τέχουν δηλαδή σε αγώνες) και έχουν εκπληρώσει τις οικο-
νομικές  τους  υποχρεώσεις  στην  ΕΟΜ τα  δυο  τελευταία 
χρόνια.

Όσοι  από  σας  λοιπόν  αποκτήσατε  αριθμό  μητρώου  θα 
λάβετε  το  επόμενο  τεύχος,  στη  διεύθυνση  που  μας 
δηλώσατε. 

Το περιοδικό, εκτός από ρεπορτάζ και νέα για τους αγώνες, 
περιέχει και αρκετά τεχνικά άρθρα.

Για τους νέους παίκτες μάλιστα, τεύχος παρά τεύχος, υπάρ-
χει  ειδικός  διαγωνισμός  αγοράς  (κατηγορίας  1-6),  όπου 
αναλύονται, από δασκάλους, διανομές για το επίπεδό σας. 

Στον διαγωνισμό μπορείτε να συμμετέχετε στέλνοντας τις 
απαντήσεις σας από το site και φυσικά μπορείτε να επικοι-
νωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας ακόμη και 
με τα υπόλοιπα άρθρα και κείμενα.

Ε' όσον φροντίζετε να ενημερώνετε την ΕΟΜ για την αλ-
λαγή της διεύθυνσής σας, το περιοδικό μας θα “χτυπά” την 
πόρτα σας κάθε δίμηνο και θα σας συντροφεύει ανελλιπώς 
από δω και πέρα.

Οι προτάσεις σας, τα σχόλιά σας, ακόμα και επιστολές σας 
μπορούν να φιλοξενηθούν στις σελίδες του και μας είναι 
χρήσιμες οι φρέσκες σας ιδέες.

Επίσης  οποιοδήποτε  φωτογραφικό  υλικό  μπορείτε  να 
διαθέσετε στην ΕΟΜ, σχετικά με το μπριτζ, ή από αγώνες 
και  εκδηλώσεις  όπου  συμμετέχετε,  θα  βοηθούσε  στον 
εμπλουτισμό  του  αρχείου  της  ΕΟΜ,  προκειμένου  να 
βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα του περιοδικού μας.

Καλά αναγνώσματα.........
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Το πήραμε το μάθημα;
Άνοιγμα 2ΧΑ = 20 – 22 π και Ομαλή Κατανομή

Α. Τι πρέπει να κάνει ο παίκτης που άνοιξε 2ΧΑ, αν ο 
συμπαίκτης του απαντήσει:

1. 3♣

Η απάντηση 3♣ στο άνοιγμα 2ΧΑ είναι stayman και ΔΕΝ 
ΠΑΣΑΡΕΤΑΙ. Ο ανοίξας 2ΧΑ θα δηλώσει το 4φυλλο ή 
τα 4φυλλα μαζέρ του ή θα πει  3♦ στην περίπτωση που 
δεν έχει 4φυλλο μαζέρ

2. 3♦
Μετά το άνοιγμα 2ΧΑ δεν υπάρχουν αδύνατες απαντή-
σεις.  Το  3♦  δείχνει  ένα  χέρι  το  πιθανότερο  ανώμαλης 
κατανομής, με 5φ τουλάχιστον καρό και ο παίκτης που 
κάνει  αυτή  την  αγορά  ψάχνει  το  καλύτερο  δυνατό 
συμβόλαιο.  Η αγορά ΔΕΝ ΠΑΣΑΡΕΤΑΙ και  ο  ανοίξας 
2ΧΑ οφείλει να μελετήσει το χέρι του και ανάλογα με τα 
καρά  που  έχει,  αλλά  και  τα  κρατήματα  στα  υπόλοιπα 
χρώματα,  να  συνεχίσει  την  αγορά  καταλήγωντας,  στη 
συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, στα 3ΧΑ.

3. 3 ♥ ή 3♠

Αγορές που επίσης ΔΕΝ ΠΑΣΑΡΟΝΤΑΙ. Ο ανοίξας 2ΧΑ 
οφείλει να δηλώσει τη μανς στο μαζέρ του συμπαίκτη αν 
έχει 3φυλλο και τη μανς στα 3ΧΑ αν έχει δίφυλλο.

4. 3ΧΑ

Αυτό είναι το τελικό συμβόλαιο. Αποφάσισε ο συμπαί-
κτης. Ο Ανοίξας 2ΧΑ θα πει ΠΑΣΟ.

Β. Τι χέρι  έχει ο Νότος στην αγορά: 

Β Ν

2ΧΑ 3♣

3♦       6ΧΑ
Ο Νότος ξεκίνησε με  stayman  θέλοντας να βρει φιτ σε 
κάποιο μαζέρ. Αφού ο ανοίξας 2ΧΑ δεν έχει 4φ μαζέρ (γι' 
αυτό είπε  3♦ ) το τελικό συμβόλαιο θα παιχτεί στα ΧΑ. 
Πόσα  ΧΑ;  Για  να  παίξουμε  για  12  λεβέ,  μικρό  σλεμ, 
χρειαζόμαστε στον άξονα 33 πόντους. Γνωρίζουμε τους 
20 μίνιμουμ του Β άρα ο Ν έχει ένα χέρι ΟΚ με ένα ή δυο 
4φ μαζέρ και 13π. 

Με το άνοιγμα 2ΧΑ στο “οπλοστάσιο” των αγορών μας 
προσθέσαμε ένα ακόμα χέρι ΟΚ που μπορούμε  να δια-
χειρστούμε. 
Έτσι έχουμε:
13-14 Άνοιγμα 1 σε χρώμα, επαναδήλωση οικονομικότε-
ρα ΧΑ (εφ' όσον δεν έχουμε άλλο χρώμα να δείξουμε στο 
επίπεδο 1)
15-17 Άνοιγμα 1ΧΑ
18-19 Άνοιγμα 1 σε χρώμα, επαναδήλωση ΧΑ με πήδημα
20-22 Άνοιγμα 2ΧΑ

mailto:lessons@hellasbridge.org
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         Την Κυριακή 1η Απριλίου στις 18:30 και στον ΟΠΑΦ (Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη)
         θα γίνει η 3η ταυτόχρονη ημερίδα του μαθητικού grand prix.

         Δηλώστε συμμετοχή στην ΕΟΜ
               

 

Διανομή 1 ♠ A54
Μοίρασε ο Β ♥ AK6
Κάντε Πλάνο ♦ AK64

♣ JΤ6
Β

Δ Α
Ν

♠ ΚQT963 Δ Β Α Ν
♥ QT Π
♦ 7 Π 2ΧΑ Π

Αντάμ ♥3 ♣ AK97 Π Π Π

1♣ 1♠
6♠

Διανομή 2
Μοίρασε η Δ
Αγοράστε

♠ JT87 Β ♠ 93
♥ AQ2 Δ Α ♥ KT4
♦ J6 ♦ AKQT985
♣ J864 Ν ♣ K9

Δ Β Α Ν

Διανομή 1 ♠ AT97
Μοίρασε ο Ν ♥ KQT9
Όλη η διανομή ήταν ♦ AT64

♣ 2
♠ 4 Β ♠ 6532
♥ 7532 Δ Α ♥ 864
♦ Q987 ♦ 5
♣ AQ75 Ν ♣ KJ843

♠ KQJ8 Δ Β Α Ν
♥ AJ 1ΧΑ
♦ KJ32

Αντάμ ♣ T96

Εύκολη η αγορά και με 28 πόντους η μανς μοιάζει επίσης εύκολη. 
Ο Ν, βλέποντας και τα φύλλα του Β, σκοπεύει να εκμεταλλευτεί 
τις δυο καλές κούπες του μορ και να διώξει δυο καρά από το χέρι 
του και το σόλο σπαθί του μορ για να κόψει τα δυο από τα τρία 
χανόμενα σπαθιά του. Να και πάλι λοιπόν μια διανομή, όπου ο 
κανόνας “τραβάω πρώτα τα ατού των αντιπάλων”, πρέπει να 
περιμένει. Ο Ν λοιπόν θα κερδίσει την πρώτη λεβέ και θα παίξει 
αμέσως σπαθί. Ό,τι και να γυρίσουν οι αντίπαλοι ξαναπιάνει, 
κόβει σπαθί, ξανανεβαίνει στο χέρι του με ατού, κόβει και το τρίτο 
σπαθί και τώρα μπορεί να επιστρέψει στον....κανόνα. Παρότι τα 
ατού κακοστέκουν, όπως λέμε, ήταν δηλαδή 4-1 το τελικό σκορ 
με αυτή την εκτέλεση είναι +2, ξεσκαρτάρωντας τα δυο χανόμενα 
καρό μας στις καλές κούπες του μορ.2♣ 2♠

♥5 4♠

Διανομή 2 ♠ 65
Μοίρασε η Δ ♥ A98532
Όλη η διανομή ήταν ♦ JT7

♣ J8
♠ QJT74 Β ♠ A83
♥ KQΤ6 Δ Α ♥ 4
♦ K2 ♦ AQ964
♣ Q4 Ν ♣ A963

♠ K92 Δ Β Α Ν
♥ J7 Π Π
♦ 853 Π Π

Αντάμ ♣ KT752 Π Π

Η Δ με 13π ανοίγει το μακρύτερό της χρώμα. Ο Β ούτε που θα 
τολμήσει να δηλώσει τις κακές κούπες του και η Α με 14π ξέρει 
ότι ο άξονάς της θα παίξει τουλάχιστον μανς. Ξεκινά λοιπόν και 
κείνη με το μακρύτερό της χρώμα, τα καρό, περιμένοντας την 
επαναδήλωση της Δ. Οι κούπες είναι το δεύτερο χρώμα που 
επιθυμεί να απίξει η Δ και το δηλώνει στο επίπεδο δυο λόγω του 
χαμηλού της ανοίγματος. Τώρα η Α ξέρει ότι ο άξονας έχει μανς 
και τίποτε περισσότερο και με τη σιγουριά ότι οι πίκες της Δ είναι 
5 δίνει το 3φ φιτ στο επίπεδο της μανς. 

1♠ 2♦
2♥ 4♠
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