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    Blackwood: σύμβαση....υψηλών επιπέδων! Μέρος Β'

Συνεχίζοντας  από το προηγούμενο τεύχος  με την σύμβαση 
Blackwood,  τη  δεύτερη σύμβαση που  μαθαίνουμε  μετά  το 
stayman,  θα  προσπαθήσουμε  σε  αυτό  το  τεύχος  να 
εμβαθύνουμε στη δυναμική της αγοράς 4ΧΑ, ώστε να την 
χρησιμοποιούμε  σωστά  στην  επικοινωνία  μας  με  τον 
σύντροφο.
Για να χρησιμοποιούμε τη σύμβαση με επιτυχία θα πρέπει να 
έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα μαζί με τον σύντροφό μας πότε 
η αγορά 4ΧΑ ρωτά άσους και πότε όχι. 
Ναι, σωστά καταλάβατε, τίποτε δεν είναι εύκολο σ'αυτή τη 
ζωή!
Η βασική  οδηγία  είναι  ότι  αγορά  4ΧΑ ρωτά άσους  όποτε 
είναι  συμφωνημένο  από  την  αγορά  ότι  εμείς  θα  παίξουμε 
χρωματιστό συμβόλαιο. Παράδειγμα: 
Δύση           Βορράς           Ανατολή             Νότος  
1#      πάσο     3#  πάσο
4ΧΑ
Δε νομίζω ότι  μπορεί  κάποιος  να  αμφιβάλει  ότι  οι  ΑΔ θα 
παίξουν πίκες;  Ή στο επόμενο παράδειγμα ότι  υπάρχει  φιτ 
σπαθί:
Δύση           Βορράς           Ανατολή             Νότος  
1#      πάσο     2&  πάσο
 3&       πάσο    4ΧΑ
Τι γίνεται όμως στην παρακάτω αγορά:
Δύση           Βορράς           Ανατολή             Νότος  
1ΧΑ      πάσο     4ΧΑ  
Η φυσική έννοια της αγοράς 4ΧΑ είναι “να παίξουμε χωρίς 
ατού”. Γιατί όμως 4; Αφού περάσαμε τη μανς των 3ΧΑ και 
αφού το επόμενο συμβόλαιο που δίνει πρόσθετα πριμ είναι το 
6ΧΑ ή το 7ΧΑ, γιατί κάποιος θα ήθελε να παίξει 4ΧΑ; Γιατί 
δεν πήγε σλεμ; Μήπως είναι ερώτηση άσων; 
ΟΧΙ γιατί δεν υπάρχει κανένα συμφωνημένο χρώμα ως ατού. 
Οπότε  αυτή  η  αγορά  τι  νόημα  έχει;  Και  πώς  θα  ρωτήσω 
άσους τον συμπαίκτη αν έχω ένα χέρι σαν το παρακάτω, που 
το  μόνο  που  θέλω  να  ξέρω  είναι  πόσους  άσους  έχει  ο 
συμπαίκτης μου;
# Κχ
$ KQx
^ AKJ10842
& x
Στον διπλανό πίνακα θα  σας  αποκαλύψουμε μερικά ακόμη 
μυστικά για τις αγορές πάνω από το επίπεδο 4.
Τα  σλεμ  απαιτούν  αρκετή  ακρίβεια  στη  συνεννόηση  των 
συμπαικτών  και,  καθώς   δεν  είναι  τόσο  συχνά,  ξεχνάμε 
εύκολα ότι το να μην πάμε ένα σλεμ, ή να πάμε ένα μικρό 
σλεμ  ενώ  μπορούσαμε  να  παίξουμε  για  13  λεβέ,  κοστίζει 
πάρα  πολλούς  πόντους  και  πολύ  συχνά  τη  νίκη  σε  έναν 
αγώνα.
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Ο δρόμος για το σλεμ στα ομαλά χέρια

Όταν ο συμπαίκτης μας ανοίξει 1ΧΑ και έχουμε ένα ομαλό 
χέρι με 9 πόντους δεν μπορούμε να δηλώσουμε 3ΧΑ 
καθώς δεν ξέρουμε αν ο άξονάς μας έχει τους 
απαιτούμενους 25π για τη μανς. Τι κάνουμε; Πρόταση για 
μανς αγοράζοντας 2ΧΑ ώστε ο συμπαίκτης με μάξιμουμ 
να δηλώσει τη μανς αλλιώς να πασάρει. Το ίδιο κάνουμε 
ακόμη κι αν εν τω μεταξύ αναζητήσαμε φιτ σε κάποιο 
μαζέρ μέσω  stayman, σε μια αγορά όπως:
Δύση     Βορράς     Ανατολή    Νότος
1ΧΑ πάσο    2&        πάσο
2 ^  πάσο        2ΧΑ

Κάτι παρόμοιο θα συμβεί αν έχουμε 17π
Δεν μπορούμε μόνοι μας να δηλώσουμε 6ΧΑ που απαιτεί 
33π καθώς δεν ξέρουμε αν ο σύντροφος είναι μίνιμουμ ή 
μάξιμουμ. 
Χρησιμοποιούμε λοιπόν την αγορά 4ΧΑ ως πρόταση για 
6ΧΑ
Δύση     Βορράς     Ανατολή    Νότος
1ΧΑ πάσο    4ΧΑ
πάσο = είμαι μίνιμουμ
6ΧΑ = είμαι μάξιμουμ
ή Δύση     Βορράς     Ανατολή    Νότος
1ΧΑ πάσο    2&        πάσο
2 ^  πάσο        4ΧΑ

Για  το  μεγάλο  σλεμ  η  πρόσθεση  θέλει  να  έχουμε  37 
πόντους μαζί με τον σύντροφο, οπότε με ένα ομαλό χέρι 
21π και έναν συμπαίκτη που άνοιξε 1ΧΑ, ξέρουμε ότι θα 
παίξουμε  μικρό  σλεμ  αν  είναι  μίνιμουμ  (15+21)  αλλά 
μεγάλο σλεμ αν  είναι  μάξιμουμ.  Η πρόταση για  μεγάλο 
σλεμ είναι η αγορά 5ΧΑ:
Δύση     Βορράς     Ανατολή    Νότος
1ΧΑ πάσο    5ΧΑ
6ΧΑ =  είμαι μίνιμουμ
7ΧΑ = είμαι μάξιμουμ
Προσοχή: στην πρόταση για μεγάλο σλεμ δεν πασάρουμε 
το 5ΧΑ αλλά δηλώνουμε τουλάχιστον 6ΧΑ.

Όποτε λοιπόν ο συμπαίκτης μας δείχνει ένα ομαλό χέρι και 
ξέρουμε  ακριβώς  τους  πόντους  του  μπορούμε  να  του 
προτείνουμε σλεμ με τις αγορές 4ΧΑ και 5ΧΑ.

Ευτυχώς για τα ομαλά χέρια έχουμε σαφή εικόνα καθώς 
ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουμε σε κάθε περίπτωση:
Πόντοι                      Άνοιγμα                  Επαναδήλωση  
13-14π 1 σε χρώμα χαμηλά ΧΑ
15-17π 1ΧΑ
18-19π 1 σε χρώμα  ΧΑ με πήδημα
20-22π 2ΧΑ
23-24π 2&  2ΧΑ 
25-27π  2&  3ΧΑ
28-29π..............................................................
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Η σύμβαση Gerber 

Με το χέρι που δώσαμε παραπάνω

# Κχ
$ KQx
^ AKJ10842
& x
όταν ο συμπαίκτης μας ανοίξει 1ΧΑ θέλουμε να μάθουμε 
πόσους άσους έχει, ώστε με έναν (όπως μπορείτε να 
υπολογίσετε δε δικαιούται να μην έχει άσο και να έχει 15π 
τουλάχιστον) να παίξουμε μανς, ενώ με περισσότερους να 
πάμε στο μικρό ή το μεγάλο σλεμ.

Η αγορά 4ΧΑ προτείνει σλεμ στον συμπαίκτη ο οποίος θα 
πάει 6ΧΑ με μάξιμουμ, αλλά κάλλιστα θα μπορούσε να έχει 
17π χωρίς δυο άσους.

Τη λύση μας την έδωσε ο Τεξανός John Gerber με την 
αγορά 4&

Δύση           Βορράς           Ανατολή             Νότος  
1ΧΑ      πάσο     4&=  πόσους άσους έχεις
 4^ = έχω 0 ή όλους 
 4$ = έχω 1
 4# = έχω 2
 4ΧΑ= έχω 3     5&= ξέρω ότι έχουμε όλους τους 

άσους. Πες μου τώρα πόσους 
ρηγάδες έχεις

 5^ = 0 κανέναν 
 5$ = έχω 1
 5# = έχω 2
 5ΧΑ= έχω 3
Όπως  καταλαβαίνετε  λοιπόν  τα  ζευγάρια  θα  πρέπει  να 
έχουν  σαφή  συμφωνία  για  τις  αγορές  4ΧΑ και  4&,  τις 
συμβάσεις Blackwood και Gerber καθώς και να συζητάνε 
τις  ακολουθίες  αγορών  που  αναζητούν  σλεμ,  όπως  για 
παράδειγμα τις αγορές cue bid.
ΠΡΟΣΟΧΗ: για κάθε αγορά του επιπέδου 4 και πάνω που έκανε ο 
άξονας μας και δεν είναι φυσική – όπως οι συμβάσεις Blackwood 
και Gerber – λίγο πριν οι αντίπαλοι κάνουν αντάμ θα πρέπει να τους 
ενημερώσουμε ότι οι αγορές μας δεν ήταν φυσικές και αν θέλουν 
μπορούν να ρωτήσουν τι σήμαιναν. Για κάθε συμβατική αγορά, τι 
σημαίνει απαντά ο συμπαίκτης αυτού που την έκανε.
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5η ταυτόχρονη μαθητική ημερίδα:

   Σάββατο 31 Μαΐου   στις 18:00 

Στην Αττική:
1. ΑΟΜΨ

(Κονδυλάκη 8, Π. Ψυχικό)

2. ΟΑΜΠΕΙ
(Εγκαταστάσεις ΠΟΙΑΘ,

Ακτή Δηλαβέρη 3, Μικρολίμανο)

Δωρεάν Συμμετοχή έχουν οι:
Ρασέλη Ε & Δήμου Αε

Οι εκπαιδευτές του μπριτζ
 αλλά και όσοι θα ήθελαν

 να ασχοληθούν με την διδασκαλία 
του αγαπημένου μας παιχνιδιού

έχουν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν τα σεμινάρια 

που διοργανώνει η ΕΟΜ με 
καλεσμένη τη διεθνούς φήμης 
εκπαιδεύτρια Audrey Grant.

Πληροφορίες στην ανακοίνωση 54 
στο site 

Μαθητικά Τουρνουά

Οι νικητές των μαθητικών τουρνουά, 
από 12 έως 18 Μαΐου ήταν:

• ΑΑΑ (Αιγάλεω):
Καραγεωργίου Αι – Μενεξιάδου Χ
Καλιαμπά Ε – Κεμερλής Ι

• ΑΟΜ (Μιχαλακοπούλου):
Ραχμανίδης Γ – Καλογήρου Χ

• ΑΟΜΒ (Γλυφάδα):
Δραμουντάνης Ε – Τριανταφυλλίδου Ε

• ΑΟΜΨ (Παλαιό Ψυχικό): 
Οικονόμου Β  - Πανταζής Α
Αρβανίτη Μ – Μπουκουβάλα Σ
Κουλουμπή Α – Οικονόμου Ν

• ΑΟΤ (Παλαιό Φάληρο):
Λάρδας Γ – Κουτσόπουλος Κ

• ΔΙΟΝΥΣΟΣ (Διόνυσος):
Παπαπαύλου Α – Καλλιάνη Β
Γκαράνης Γ – Αναματερός Γ

• ΕΔΡΑ (Βριλήσσια):
Φωτόπουλος Ι – Καραντώνης Α

• ΘΡΑΚΟΜ (Θρακομακεδόνες):
Καραπάτσιου Β – Βέλλα Π

• ΙΚΑΡΟΣ (Νέα Σμύρνη):
Ρασέλη Ε – Φωτεινάκης Α

• ΟΑΜΚΗ (Εκάλη):
Βαλασοπούλου Μ

• ΟΑΜΛΕ (Μαρούσι):
Μιχαήλ Ι – Νώτης Π

• ΟΑΜΠΕΙ (Πειραιάς):
Σαλήμ Σ – Χατζηκωνσταντής Γ

• ΣΛΑΜ (Μυτιλήνη):
Σοφιανός Ι – Τατά Ε
Σπύρου Δ – Σπανέλη Α

• ΧΟΜ (Χίος):
Βαβουράκης Π – Ρωμανός Γ

Συγχαρητήρια σε όλους!
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