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Ανοιξιάτικα νέα......
Χριστός Ανέστη! Πιστεύσαντες και μη πιστεύσαντες ελπί-
ζουμε να περάσατε ένα όμορφο Πάσχα και, αν μη τι άλλο, 
το αναστάσιμο μήνυμα να σας γεμίσει αισιοδοξία.

Οπωσδήποτε  θα  συντελέσει  και  η  ηλιοφάνεια,  τελειώνει 
αυτός ο απίστευτα κρύος και δύσκολος χειμώνας.

Ετοιμαστείτε σε λίγο καιρό για μπριτζάκι στους κήπους και 
στις βεράντες.

Οι περισσότεροι από σας έχετε πια τους αριθμούς μητρώου 
σας και τον ερχόμενο μήνα θα πάρετε και το καρτελάκι του 
αγωνιστικού σας δελτίου.Καλορίζικοι λοιπόν.

Οι  εκδόσεις  των  αγωνιστικών  δελτίων  συνεχίζονται  ενώ 
μέχρι τώρα έχουν εγγραφεί 390 νέοι αθλητές και τρία νέα 
σωματεία. (ΘΕΣΠΙΣ, ΝΙΚΗ, ΙΚΑΡΟΣ).

Το  σωματείο  ΝΙΚΗ  διοργάνωσε  μια  μαθητική  ημερίδα 
γνωριμίας  στην Πάτρα. Φωτογραφικό ρεπορτάζ σύντομα 
στο site της ΕΟΜ.

Το τεύχος 106 του περιοδικού μας έχει ταχυδρομηθεί και 
μάλιστα κάποιοι ασχολήθηκαν ήδη με το διαγωνισμό 1-6 
και μας έστειλαν τις απαντήσεις τους. Τους ευχαριστούμε.

Αρκετοί αθλητές μας ρωτούν για το πώς μπορούν να προ-
μηθευτούν  υλικό  για  το  παιχνίδι  μας.  (Bid  box,  θήκες, 
τράπουλες, τσόχες κλπ). Ελπίζουμε σύντομα να τους εξυ-
πηρετήσουμε.

Στην τελευταία ημερίδα του μαθητικού GRAND PRIX πε-
ριμένουμε ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή από τις προηγού-
μενες και σας υπενθυμίζουμε να δηλώσετε το ζευγάρι σας 
στην Ομοσπονδία. 

Με αυτό το τεύχος σας ξαναστέλνουμε την προκήρυξη της 
ημερίδας.

Το έντυπο των σχολιασμένων διανομών που θα μοιραστεί 
την  Κυριακή  θα  σας  σταλεί  και  στις  ηλεκτρονικές  σας 
διευθύνσεις όπως κάθε φορά.

Καλή συνέχεια σε όλους μας!
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Το πήραμε το μάθημα;
Ασκήσεις:
Τι θα πείτε με τα παρακάτω χέρια και γιατί:

1. Δ Β Α Ν

1♣ Π εσείς;
                            ♠QJ

                                 ♥10754
                           ♦98

                                   ♣AQ932

2. Δ Β Α Ν

1♦ Π εσείς;
                             ♠J752
                            ♥A10

                              ♦QJ95
                              ♣KQJ

3. Δ Β Α Ν

1♥ Π εσείς;
                           ♠Q853
                           ♥QJ73

                        ♦K2
                          ♣654

4. Δ Β Α Ν

1♣ Π εσείς;
                         ♠K83
                         ♥A75

                            ♦Q98
                            ♣10984

5. Δ Β Α Ν

1♣ Dbl εσείς;
                         ♠A32
                         ♥K76
                          ♦Q98

                            ♣10984

Περιμένουμε τις απαντήσεις σας.............

         Την Κυριακή αυτή 29 Απριλίου 
         στις 18:30 και στον ΟΑΜΠΕΙ 
          (Ομηρίδου Σκυλίτση 26, Πειραιάς)
         θα γίνει η 4η και τελευταία ταυτόχρονη     
         ημερίδα του μαθητικού grand prix.

         Δηλώστε συμμετοχή στην ΕΟΜ
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Ασκήσεις
Αγοράστε και τα τέσσερα χέρια και στη συνέχεια δώστε αντάμ και τρόπο εκτέλεσης ανάλογα με τον άξονα που θα 
παίξει
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Για να προγραμματίσετε έγκαιρα......
Αγωνιστικό Ημερολόγιο Μαθητικών Ημερίδων (απο τη μέχρι τώρα ενημέρωση της ΕΟΜ)

27-29 Απριλίου Περιφ. Πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδας στα Ιωάννινα (Προκήρυξη στο site της ΕΟΜ)

11-13 Μαΐου Φεστιβάλ Ανθοκομικής (Προκήρυξη στο site της ΕΟΜ)
 
 8 -10 Ιουνίου Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών 

               

 

Διανομή 1 ♠ Α43
Μοίρασε ο Ν ♥ KQJT
Όλη η διανομή ήταν ♦ KJ2

♣ 987
♠ 98762 Β ♠ Q
♥ 9876 Δ Α ♥ A2
♦ 3 ♦ T8764
♣ T65 Ν ♣ J43

♠ K5 Β Α Ν Δ
♥ 543 Π

♦ AQ95 Π 2ΧΑ Π

Αντάμ ♠8 ♣ AKQ 6ΧΑ Π Π Π

Ο Β ξέρει ότι ο άξονας έχει 32π και όχι 33 που χρειάζεται το μικρό σλεμ κι όμως το 
δηλώνει. Ο εκτελεστής μετρά 9 άμεσες λεβέ στα χρώματα που έχει άσο (2 πίκες, 4 
καρό και 3 σπαθιά). Ευτυχώς γι αυτόν η δεμένη κούπα του συμπαίκτη θα φέρει τις 
απαραίτητες τρεις ακόμη λεβέ, για να επιτύχει το συμβόλαιό του. Η πρώτη του 
δουλειά λοιπόν είναι να παίξει κούπα, ώστε να φύγει ο άσος των αντιπάλων. Στα 
καρό για να ξεμπλοκάρουμε θα κερδίσουμε πρώτα το Κ και το J. 

1♣
1♥

Διανομή 4 ♠ T532
Μοίρασε η Δ ♥ KQ4
Όλη η διανομή ήταν ♦ A72

♣ K83
♠ A6 Β ♠ 74
♥ J983 Δ Α ♥ T762
♦ KQJ ♦ T643
♣ 9754 Ν ♣ A62

♠ KQJ98 Δ Β Α Ν
♥ A5 Π Π Π
♦ 985 Π Π Π

Αντάμ ♦Κ ♣ QJT Π

Πρώτο βήμα του σωστού πλάνου στο χρωματιστό συμβόλαιο: Πόσες 
λεβέ χάνω; Μελετώντας και τον μορ ο Ν διαπιστώνει ότι χάνει από τα 13 
φύλλα του χεριού του 1 σπαθί – τον άσο που δεν γλιτώνεται με τίποτα - 
2 καρό, καμμιά κούπα και μάλιστα του περισσεύει στον μορ ένα καλό 
φύλλο – μόλις γλίτωσε το ένα καρό - και τον άσο πίκα οπωσδήποτε. 
Αν λοιπόν διώξει το καρό στην κούπα και χάσει και τους δυο μαύρους 
άσους εξασφάλισε το συμβόλαιο του.
Κι εδώ είναι που χρειάζεται προσοχή και όχι βιασύνη. Θα κερδίσει τον 
άσο καρό αμέσως; Και τι θα παίξει μετά; Θα πρέπει να ακολουθήσει τον 
κανόνα “τραβώ πρώτα τα ατού των αντιπάλων”; Όχι. Γιατί δείτε τι θα 
συμβεί. Οι αντιπαλοι με το που θα πάρουν τον άσο πίκα θα μπορούν 
αμέσως να κερδίσουν άλλες δυο λεβέ καρό και τον άσο σπαθί. Ο 
εκτελεστής λοιπόν πρέπει να πάρει τον άσο καρό και να παίξει αμέσως 
άσο κούπα και κούπα ώστε να προλάβει να διώξει το καρό.  

1♠
4♠

Διανομή 1 ♠ J86
Μοίρασε ο Β ♥ 653
Όλη η διανομή είναι ♦ AJ84

♣ J63
♠ AKT953 Β ♠ Q72
♥ A7 Δ Α ♥ QJT98
♦ 5 ♦ Q
♣ T954 Ν ♣ Q872

♠ 4 Β Α Ν Δ
♥ K42
♦ KT97632

Αντάμ ♣ AK
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