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   5η Ταυτόχρονη Μαθητική Ημερίδα

Ο  Αθλητικός Όμιλος Μπριτζ Ψυχικού (ΑΟΜΨ) και ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Πειραιά  (ΟΑΜΠΕΙ) ήταν οι 
αγωνιστικοί  χώροι  για  την  5η  και  τελευταία  ημερίδα  του  μαθητικού  Grand  Prix  στην  Αθήνα.  Στην  Αθήνα 
συγκεντρώθηκαν 59 ζευγάρια, ενώ τα σωματεία της  Περιφέρειας, που συμμετείχαν ταυτόχρονα, ήσαν μόνο τρία. 
Συνολικά συγκρίθηκαν 77 ζευγάρια.
Στον ΑΟΜΨ  πρώτοι ήρθαν οι  Μαρτίνοβιτς Σ – Τρεχλής Ρ από τον ΑΟΜ και στον ΟΑΜΠΕΙ οι αθλητές του 
ΙΚΑΡΟΥ Φωτεινάκης Α – Γιαννακόπουλος Β, οι οποίοι ήταν επικεφαλής και στην συνένωση των αποτελεσμάτων 
των δυο κέντρων της Αθήνας. 

Στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της ημερίδας από όλη την Ελλάδα, από την Περιφέρεια προηγούνται οι Σοφιανός 
Ι – Ψυχά Γλεντή Ε από τον ΣΛΑΜ που ήρθαν πρώτοι και στη Μυτιλήνη

Στα υπόλοιπα σωματεία της Περιφέρειας την 4η ημερίδα πρώτευσαν τα παρακάτω ζευγάρια:

ΓΑΛΑΞΙΑΣ (Δράμα): 
Παπαδόπουλος Κ - Μελισσινός Δ
ΟΑΜΘ (Θεσσαλονίκη):
Χατζηπαναγιώτης Ι – Ζέης Φ

Στη γενική κατάταξη και των πέντε ημερίδων πρώτος είναι ο 
Γιάννης Σοφιανός από τη Μυτιλήνη με 67,02 και ακολουθούν 
οι Ρασέλη Ε – Δήμου Αε με 66,75. 

Και  στους  τρεις  θα  απονεμηθεί  ασημένιο  έπαθλο  στις 
απονομές του Πανελλήνιου Μαθητικού Πρωταθλήματος και 
θα παίξουν δωρεάν.

Στην γενική κατάταξη στις θέσεις 4 – 12 ακολουθούν οι:

4-5. Γράτσου Λ - Ρισάνι Ν (65,85)
6-7. Αραμπατζής Ι – Βλάχος Α (64,44
8-9. Γιαννόπουλος Ε - Γαβαλάκης Ν (64,20)
10.  Καραντώνης Α (63,02)
11-12. Μπρέγιαννη Τ – Λαϊνάκη Χ (61,16)

Σχόλια Διανομών

Τις διανομές που παίχτηκαν στην 5η μαθητική ημερίδα, όπως και 
όλες  τις  προηγούμενες  φορές,  θα  τις  λάβετε  μαζί  με  το 
εφημεριδάκι.

Προτείνουμε  εν  όψει  και  του  Πανελλήνιου  Πρωταθλήματος  να 
ρίξετε  μια  ματιά  στα  σχόλια  όλων των  διανομών,  ώστε  τις  δυο 
αυτές  εβδομάδες  που  έμειναν  να  “εκμεταλλευτείτε”  τους 
δασκάλους σας για μια γερή επανάληψη.

Άλλωστε  το  διάβασμα  σε  συνδυασμό  με  το  παιχνίδι  είναι 
ακαταμάχητη συνταγή βελτίωσης.

Θυμίζουμε ότι στο σχολιασμό των διανομών  η αγορά, η αντάμ και 
το πλάνο εκτέλεσης και άμυνας που προτείνονται προκύπτουν από 
το τι έχετε διδαχθεί και την εμπειρία που έχουν οι δάσκαλοί σας 
στο  πώς  ένας  άπειρος  μπριτζέρ  αντιμετωπίζει  τις  διάφορες 
περιπτώσεις.
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Μαθητικά Τουρνουά

Οι νικητές των μαθητικών τουρνουά, 
από 26/5 έως 1/6 ήταν:

• ΑΑΑ (Αιγάλεω):
Καμπουράκης Μ – Λευκαδίτη Ε

• ΑΟΜΒ (Γλυφάδα):
Τριανταφυλλίδου Ε – Δραμουντάνης Ε

• ΑΟΜΨ (Παλαιό Ψυχικό): 
Χάρχαρου Σ – Δαρσακλή Ε

• ΑΟΤ (Παλαιό Φάληρο):
Ρουσέας Α Χολέβας Μ

• ΔΙΟΝΥΣΟΣ (Διόνυσος):
Μάτση Κ – Παπαπαύλου Α

• ΕΔΡΑ (Βριλήσσια):
Σαραντίδης Θ – Κουλουμπή Α
Σκοβολάς Γ – Θεοδοσοπούλου Α

• ΙΚΑΡΟΣ (Νέα Σμύρνη):
Φωτεινάκης Α – Γιαννακόπουλος Β

• ΟΑΜΚΗ (Εκάλη):
Βαλασοπούλου Μ – Περικλέους Ν

• ΟΑΜΛΕ (Μαρούσι):
 Θεμελίδης Σ – Μιχαήλ Ι

• ΟΑΣΗ (Νέα Φιλαδέλφεια):
 Πουλάκης Ι

• ΟΑΜΠΕΙ (Πειραιάς):
Ντάντης Α – Λοπατατζίδης Α

• ΧΟΜ (Χίος):
Χαρλάς Σ

Συγχαρητήρια σε όλους!
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Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα
Ο μήνας Ιούνιος είναι για όλους τους μαθητές ο μήνας των εξετάσεων, όχι όμως για τους μαθητές του μπριτζ.
Στο μπριτζ τα μαθήματα δε σταματούν σχεδόν ποτέ, για όποιον έχει την διάθεση να μαθαίνει συνεχώς καινούργια 
πράγματα. Όμως με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών κλείνει η πρώτη σχολική χρονιά. 
Το Πρωτάθλημα θα γίνει φέτος αργότερα από τις προηγούμενες χρονιές, σε μια προσπάθεια οι νεότεροι σε ηλικία  
αθλητές να έχουν απαλλαχτεί από υποχρεώσεις στα σχολεία τους και στα πανεπιστήμια.
Για πρώτη φορά οι μαθητές θα συμμετέχουν σε διήμερο αγώνα και είναι ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο για την ορθή 
διαδικασία.
Η προκήρυξη κάθε αγώνα αναφέρει όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζει αρχικά ο κάθε υποψήφιος παίκτης και με το που 
θα δηλώσει κάποιο ζευγάρι τη συμμετοχή του θεωρείται ότι αποδέχεται τα όσα γράφει η προκήρυξη.
Ας δούμε όμως και μερικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι αθλητές:

1. Σε έναν διήμερο ή τριήμερο αγώνα ζευγών οι συμπαίκτες είναι ίδιοι όλες τις ημερίδες. Δεν μπορείτε λοιπόν 
να παίξετε με άλλον συμπαίκτη το Σάββατο και άλλον την Κυριακή. Για την αντικατάσταση ενός παίκτη 
ισχύουν ορισμένοι  κανόνες,  καταγεγραμμένοι  στους Πάγιους Κανονισμούς του αθλήματός μας,  και  στην 
περίπτωση που χρειαστεί για κάποιον σοβαρό λόγο κάποιος να αντικατασταθεί θα πρέπει να ενημερώσει 
εγκαίρως τον διαιτητή του αγώνα.

2. Τα ζευγάρια που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον αγώνα θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην ΕΟΜ. 
Κατά τη δήλωση συμμετοχής η ΕΟΜ χρειάζεται να επιβεβαιώσει τα στοιχεία των αθλητών, γι'  αυτό και 
όποιος τηλεφωνεί θα πρέπει να δηλώνει τους αριθμούς μητρώου και των δυο μελών του ζευγαριού.

Στα δυο επόμενα τεύχη θα έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε και άλλα ζητήματα σχετικά με τον αγώνα αυτόν.  
Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την προκήρυξη και να μας στείλετε τις απορίες σας.

Μάθημα μπριτζ με την Audrey Grant
Η ΕΟΜ έστειλε πρόσκληση σε όλους τους μαθητές περιόδου 2013-2014 που γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα, 
να συμμετέχουν στο μάθημα επίδειξης που θα πραγματοποιήσει η Audrey Grant.
Η διεθνούς φήμης εκπαιδεύτρια είναι καλεσμένη της ΕΟΜ και το διήμερο 20 και 21 Ιουνίου θα είναι  η κύρια 
ομιλήτρια στο σεμινάριο εκπαιδευτών της ΕΟΜ στον ΑΟΜΒ.
Το  μάθημα  θα  είναι  το  πολύ  δίωρο,  θα  γίνει  το  απόγευμα  της  Παρασκευής  20  Ιουνίου  και  περιμένουμε 
συγκεκριμένες οδηγίες από την κ. Grant για την ακριβή ώρα και τον αριθμό των μαθητών που χρειάζονται.
Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν για το ακριβές πρόγραμμα και θυμίζουμε ότι οι δηλώσεις γίνονται μέσω του site 
με μήνυμα στο http://www.hellasbridge.org/epikinonia/  .   
Mην ξεχνάτε όποτε στέλνετε μήνυμα στην ΕΟΜ να αναγράφετε τον αριθμό μητρώου σας. Είναι μοναδικός και μας  
διευκολύνει σε περίπτωση συνωνυμίας.

Ταυτόχρονες Μαθητικές Ημερίδες
Το  5θήμερο  ταυτόχρονο  μαθητικό  Grand  Prix  είχε  μια  ευελιξία  στη  διοργάνωσή  του  και  τα  σωματεία  της 
Περιφέρειας που συμμετείχαν είχαν στη διάθεσή τους μια ολόκληρη εβδομάδα για να πραγματοποιήσουν τον αγώνα.
Για το καλοκαίρι οι ταυτόχρονες ημερίδες που θα φιλοξενούν τους μαθητές θα είναι ανώτερης βαθμίδας – από 6ης 
θα είναι 5ης – και τα σωματεία της Περιφέρειας που θα συμμετέχουν θα παίζουν την ίδια μέρα με την Αθήνα. Οι 
αγώνες θα γίνονται ημέρα Κυριακή. Στο Πρωτάθλημα των μαθητών θα ενημερωθείτε πλήρως για τις ημερομηνίες, 
τους συλλόγους διοργανωτές και όλες τις λεπτομέρειες του αγώνα.

Αγώνες Σωματείων – Διοργανώσεις – Προκηρύξεις
Μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στις 21 και 22 Ιουνίου, όλοι οι παίκτες που αποφοίτησαν από τα μαθήματα θα  
μπορούν να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε μαθητικό τουρνουά επιθυμούν. Η ιδιότητα του μαθητή παραμένει έως και 
τους Διασυλλογικούς αγώνες ομάδων που θα γίνουν τον Σεπτέμβριο.

Στα μαθητικά τουρνουά οι διανομές είναι πάντα σχολιασμένες από τους δασκάλους και συνήθως οι ίδιοι οι δάσκαλοι 
είναι και οι διαιτητές των αγώνων, ώστε να μπορείτε να λύνετε τις όποιες απορίες σας ανά πάσα στιγμή. 

Ενημερωθείτε για όλες τις διοργανώσεις από το site και ειδικά για το πού και πότε γίνονται μαθητικά τουρνουά από 
το www.hellasbridge.org/programma-agonon/  

Μαθητικοί αγώνες διοργανώνονται και στα εκδρομικά τουρνουά των σωματείων, οπότε το να συνδυάσετε διακοπές 
με το αγαπημένο σας παιχνίδι είναι ευχής έργο. 
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