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Ρεπορτάζ για την 3η Ταυτόχρονη Μαθητική Ημερίδα
Ο  Όμιλος  Πνευματικού Αθλητισμού Φιλοθέης φιλοξένησε την 3η ημερίδα του μαθητικού Grand Prix στην Αθήνα. 
Συγκεντρώθηκαν 45 ζευγάρια και έπαιξαν, χωρισμένα σε τρεις ομάδες (ομίλους), 12 διανομές. 
Ταυτόχρονα τις ίδιες διανομές έπαιξαν οι μαθητές στα σωματεία της Περιφέρειας.

Τα περισσότερα από τα  ζευγάρια δεν  είχαν δηλώσει  συμμετοχή στην ΕΟΜ, με αποτέλεσμα οι  αίθουσες  του ΟΠΑΦ κυριολεκτικά να 
ξεχειλίσουν και όλοι να υποστούν μια μικρή ταλαιπωρία μέχρι να ξεκινήσει ο αγώνας. Οι αθλητές, αλλά και οι δάσκαλοι που ήταν παρόντες,  
αποζημιώθηκαν όμως, τόσο από το ευχάριστο κλίμα που επικράτησε, αλλά και από την γενική παραδοχή πως ο σημαντικότερος στόχος του 
αγώνα, πέρα από την παικτική εμπειρία να γνωριστούν οι νέοι παίκτες μεταξύ τους, επετεύχθη στο έπακρο.
Από τα σωματεία της Αττικής έλαβαν μέρος αθλητές από ΑΟΜ, ΑΟΜΒ, ΑΟΜΨ, ΑΟΤ, ΑΣΑΕ, Μελίσσια, ΟΑΑ, ΟΑΜ, ΟΑΜΠΕΙ, ΟΠΑΦ 
και μια παίκτρια “εκπρόσωπος” της Αίγινας (ΜΣΑΚ) 

Πρώτοι στην κατάταξη ήρθαν οι:
Κούρος Μ -Σταυρινού Σ  του ΑΟΜ

Ειδικά έπαθλα, αλλά και δωρεάν συμμετοχή στην επόμενη ημερίδα,κέρδισαν τα παρακάτω ζευγάρια:
2ο ζεύγος ημερίδας και 1ο Ανδρών:  Μήτσου Α – Σπαής Δ (ΟΠΑΦ), 3ο Ζεύγος ημερίδας: Νικολάου Α – Κελλάρης Γ (ΟΠΑΦ),
4ο ζεύγος ημερίδας και 1ο Ζεύγος   mixed  : Έσπερ Μ  – Δρακάκης Μ (ΑΟΤ), 5ο ζεύγος ημερίδας και 1ο Ζεύγος   seniors  : Πατίρης Ι – Ρο-
δάκης Γ (ΑΟΜΨ), 6ο ζεύγος ημερίδας και1ο Ζεύγος   juniors  : Σακελλάρης Ι – Σκουλικάρης Γ (ΑΟΜ), 12ο ζεύγος ημερίδας και 1ο Ζεύγος 
γυναικών: Αυγουστή Σ(ΟΠΑΦ) – Αλεφαντή Ρ (ΑΟΜΨ).

Τα πρώτα πέντε ζευγάρια, αλλά και τα ζευγάρια που κατατάχθηκαν κοντά στο ποσοστό 50% , εφ' όσον το επιθυμούν θα είναι φιλοξενούμε -
νοι στα μαθητικά τουρνουά του ΟΠΑΦ μέχρι το τέλος των μαθημάτων, χωρίς να πληρώνουν δικαιώματα συμμετοχής.

Από τα σωματεία της Περιφέρειας που έλαβαν μέρος τα πρώτα ζευγάρια σε κάθε τοπική κατάταξη ήταν:
Ιωάννου Β -Φλεβοτόμος Δ  (ΝΙΚΗ Πατρών) (ΠΟΑΜ), Χάτσος Ι - Χάτσου Μ (Κιάτο) (ΑΟΜ). Οι Παντελούκα Μ - Θεοδωρακόπουλος Γ 
ισοβάθμησαν με τους Παραπονιάρη Μ - Νανόπουλος Φ (Αίγιο) (ΜΣΑΚ). Οι Βολτυράκη Μ - Μανωλάκη Ε ισοβάθμησαν με τους Βουμ-
βουράκη Κ -Μαθιουλάκη Γ (ΡΟΜ). Κόκκινος Ι - Παυλίδης Ι (ΟΑΜΘ),  Σιδέρη Ζ - Σπαθούλα Μ (Λαμία)(ΟΑΜΧ), Κυριακάκης Ν - 
Σφακιανάκης Γ (ΠΛΗ), Τσόπελας Γ -  Καμπισιούλη Π (ΣΑΤ), Μαστραντωνάκης Γ - Ουζουνέλλη Μ (ΣΛΑΜ).

Στην συγκεντρωτική κατάσταση της ημερίδας πανελλήνια στις πρώτες τρεις θέσεις κατατάχθηκαν οι Κόκκινος Ι - Παυλίδης Ι (ΟΑΜΘ), Μή-
τσου Α – Σπάης Δ (ΟΠΑΦ), Κούρος Μ -Σταυρινού Σ (ΑΟΜ) και ακολούθησαν μέχρι τις 6 πρώτες θέσεις αθλητές από το Αίγιο (Παραπο-
νιάρη Μ - Νανόπουλος Φ), την Τρίπολη (ΣΑΤ) ( Τσόπελας Γ -  Καμπισιούλη Π) και τη Μυτιλήνη (ΣΛΑΜ) (Τατά Ε) 

Οι διανομές αφορούσαν τις διδακτικές ενότητες του α κύκλου και πολλοί αθλητές που ξεκίνησαν μόλις τον Ιανουάριο συμμετείχαν στην  
ημερίδα και μάλιστα διακρίθηκαν. Το έντυπο με τα σχόλια των διανομών, που μοιράστηκε στους παίκτες στον ΟΠΑΦ, θα το λάβετε στην  
ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή μπορείτε να το ζητήσετε από τους δασκάλους σας. 

Φωτογραφικό υλικό από την 3η ημερίδα θα βρίσκεται μέχρι τέλος της εβδομάδας στο site της ΕΟΜ

Συγχαρητήρια σε όλους! 
Ακόμα περισσότερους περιμένουμε στην τελευταία πια ημερίδα του Grand Prix, στις  28 ή 29 Απριλίου.
Θα ενημερωθείτε πολύ σύντομα για την ακριβή ημερομηνία, το σωματείο και την ώρα. 
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Ανακοινώσεις ΕΟΜ
• Πλέον όλοι οι μαθητές, τόσο αυτοί που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο, όσο και αυτοί που άρχισαν τον Ιανουάριο, έχουν 

τελειώσει τον πρώτο κύκλο μαθημάτων. Η ΕΟΜ στο εξής με το εφημεριδάκι θα απευθύνεται σε όλους, με θεωρία και  
παραδείγματα από την ύλη του β κύκλου

• Ο νεοσύστατος σύλλογος Α.Ε.Τ “Νίκη” Πατρών πραγματοποιεί μαθητική ημερίδα τη Μεγάλη Δευτέρα 9 Απριλίου.  
Σχετική Ανακοίνωση θα βρείτε στο site της ΕΟΜ

• Ο Αναστάσιος Μήτσου είχε τις περισσότερες σωστές απαντήσεις στις ασκήσεις στο εφημεριδάκι 16. Το δώρο που του 
υποσχεθήκαμε  είναι  το  βιβλίο  του  Edwin  Kantar  “Μπριτζ,  εισαγωγή  στην  τεχνική  της  εκτέλεσης”  (Εκδόσεις 
Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα)

• Επόμενο εφημεριδάκι στις 23 Απριλίου. Ευχόμαστε σε όλους Καλή Ανάσταση και ένα όμορφο Πάσχα!

mailto:lessons@hellasbridge.org
http://www.hellasbridge.org/
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Ασκήσεις
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Επόμενη και τελευταία ταυτόχρονη μαθητική ημερίδα στις 28 ή 29 Απριλίου

         Αναλυτική Προκήρυξη θα σταλεί εγκαίρως στις ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις         και σε 
όλα τα σωματεία.

         Θα αναρτηθεί επίσης στο site της ΕΟΜ στη γωνιά των μαθητών

       
               

 

Διανομή 1 ♠ A54
Μοίρασε ο Β ♥ AK6
Όλη η διανομή ήταν ♦ AK64

♣ JΤ6 
♠ 872 Β ♠ J
♥ J983 Δ Α ♥ 7542
♦ JT82 ♦ Q953
♣ Q8 Ν ♣ 5432

♠ ΚQT963 Β Α Ν Δ
♥ QT Π
♦ 7 Π 2ΧΑ Π

Αντάμ ♥3 ♣ AK97 Π Π Π

O N από το χέρι του χάνει 2 σπαθιά, τα οποία όμως φεύγουν 
στο “πλεόνασμα” των δυο ρηγάδων (κούπας και καρό) που 
προσφέρει ο μορ. Στα ατού, ακόμη και τετράφυλλος να είναι 
ο J, μπορεί να τον μαζέψει αρκεί να ξεκινήσει με τον Κ 
κούπα, ώστε να δει αν κάποιος αντίπαλος όντως δε θα 
δώσει ατού. Μια διανομή ακριβώς για να προσέξουμε τις 
επικοινωνίες και το πότε θα παίξουμε το κάθε χρώμα και 
πώς, ώστε να ξεμπλοκάρουμε

1♣
1♠
6♠

Διανομή 2 ♠ ΚQ
Μοίρασε ο Ν ♥ 9765
Όλη η διανομή ήταν ♦ 43

♣ ΑΤ732
♠ JT87 Β ♠ 93
♥ AQ2 Δ Α ♥ KT
♦ J6 ♦ AKQT985
♣ J864 Ν ♣ Κ9

♠ Α6542 Ν Δ Β Α
♥ J843 Π Π Π
♦ 72 Π Π

Αυτό που πρέπει να προσέξουμε σε αυτή τη διανομή 
είναι η επαναδήλωση που έχει να κάνει η Α. Έχει 15π, 
δηλαδή ένα χαμηλό σχετικά άνοιγμα, όμως έχει ένα 
άκοπο 7φυλλο χρώμα, που δίνει μεγάλη αξία στο χέρι. 
Η Α λοιπόν θα πρέπει να επαναδηλώσει τα καρό με 
πήδημα και με τη σειρά της η Δ, με τους 9π, το δίφυλλο 
J καρό που δένει το χρώμα του συμπαίκτη της και 
κρατήματα σε κούπες και σπαθιά θα προτιμήσει τη μανς 
στα ΧΑ. Οποιαδήποτε αντάμ και να κάνουν οι αντίπαλοι 
ο άξονας των ΑΔ έχει 10 άμεσες λεβέ στα κόκκινα 
χρώματα, με το που θα πιάσει χέρι.1♦

1♠ 3♦

Διανομή 1 ♠ Α43
Μοίρασε o N ♥ KQJT
Κάντε Πλάνο ♦ KJ2

♣ 987
Β

Δ Α
Ν

♠ K5 Δ Β Α Ν
♥ 543
♦ AQ95 Π Π 2ΧΑ

Αντάμ ♠8 ♣ AKQ Π 6ΧΑ Π Π

1♣
1♥

Διανομή 2 ♠ T532
Μοίρασε ο Β ♥ KQ4
Κάντε Πλάνο ♦ A72

♣ K83
Β

Δ Α
Ν

♠ KQJ98 Ν Δ Β Α
♥ A5 Π Π
♦ 985 Π Π

Αντάμ ♦Κ ♣ QJT Π Π
1♠ 4♠


	Ανακοινώσεις ΕΟΜ
	Ρεπορτάζ για την 3η Ταυτόχρονη Μαθητική Ημερίδα
	Λύσεις Τεύχους 19
	Ασκήσεις

