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Ανοιξιάτικα νέα......

• Χριστός  Ανέστη! Πιστεύσαντες  και  μη 
πιστεύσαντες  ελπίζουμε  να  περάσατε  ένα  όμορφο 
Πάσχα και, αν μη τι άλλο, το αναστάσιμο μήνυμα 
να σας γεμίσει αισιοδοξία.

• Στην αισιοδοξία  θα  συντελέσει  και  η  ηλιοφάνεια, 
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  446 νέοι αθλητές 
και  πέντε  νέα  σωματεία.  (ΑΚΑΜαραθώνα, 
ΔΙΟΝΥΣΟΣ,  ΘΡΑΚΟΜ  στους  Θρακομακεδόνες, 
ΙΟΠΟΡ στον Πόρτο Ράφτη και  ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ στη 
Λευκάδα).

• Νέο  δόκιμο υπο  ίδρυση  σωματείο  στον  Άγιο 
Νικόλαο Κρήτης, το  ΛΑΤΩ και το καλωσορίζουμε.

• Το τεύχος 112 του περιοδικού μας είναι το πρώτο 
περιοδικό που λαμβάνετε ως αθλητές της ΕΟΜ. Θα 
το βρείτε στα σωματεία σας.

• Ο  διαγωνισμός  αγορών  1-6 του  περιοδικού 
απευθύνεται κυρίως σε νέους παίκτες και θα ήταν 
καλή εξάσκηση για εσάς και χαρά για εμάς, αν μας 
στέλνετε τις απαντήσεις σας.

• Ανθοκομική  έκθεση  στην  Κηφισιά  αυτές  τις 
ημέρες  και  το  Φεστιβάλ  του  μπριτζ  είναι  θεσμός 
εδώ  και  αρκετά  χρόνια.  Για  τους  μαθητές  οι 
ημερίδες  είναι  ανεξάρτητες  και  ελπίζουμε  να 
αρπάξετε  την  ευκαιρία  για μια  ακόμη προπόνηση 
πριν  το  Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα  Μαθητών.  Σας 
στέλνουμε σχετική προκήρυξη.

• Το  δόκιμο  σωματείο  ΕΔΡΑ,  στο  Πάτημα 
Βριλησσίων,  Λεωφ.  Πεντέλης  154  (δίπλα  στην 
ταβέρνα Νησιώτισσα),  διοργανώνει  μια  μαθητική 
ημερίδα  γνωριμίας τη  Δευτέρα  20  Μαϊου  στις 
19:30. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
καλείτε, εκτός από την ΕΟΜ, και στα 2106134805 
και 6932 947768.

• Καλή συνέχεια σε όλους μας!
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• Δ Β Α Ν

  1♥ Π εσείς;
                           ♠Q853
                           ♥QJ73

                        ♦K2
                          ♣654

Θα δώσετε το φιτ ♥ και δε θα πείτε 1♠. 
Εδώ βρήκαμε  φιτ σε μαζέρ, δεν 
χρειάζεται να δείξουμε ότι έχουμε και το 
άλλο. Μόνο οι αντίπαλοι μπορούν να 
ωφεληθούν απ' αυτό.

• Δ Β Α Ν

1♣ Π εσείς;
                         ♠K83
                         ♥A75
                          ♦Q98

                            ♣10984

Θα πείτε 1ΧΑ αρνούμενοι το φιτ σπαθί. 
Αναζητούμε πάντα ανώτερο συμβόλαιο 
από ένα συμβόλαιο σε μινέρ και εδώ 
είναι φανερό στον συμπαίκτη ότι το 
χρώμα σας είναι ή το σπαθί ή το καρό, 
αλλά δεν το είπατε προτιμώντας 
καλύτερο συμβόλαιο!

• Δ Β Α Ν

1♣ Dbl εσείς;
                         ♠A32
                         ♥K76
                          ♦Q98

                            ♣10984

Θα πείτε 1ΧΑ  και εδώ για τους ίδιους 
λόγους με το προηγούμενο παράδειγμα  
και μάλιστα με κρατήματα (ονέρ) σε όλα 
τα χρώματα

http://www.hellasbridge.org/
mailto:lessons@hellasbridge.org


Ανεξάρτητη ημερίδα
Ο Όμιλος Aγωνιστικού Μπριτζ Κηφισιάς και ο Αθλητικός Όμιλος 
Ταταύλα φιλοξένησαν στις  27 Απριλίου μια ανεξάρτητη ημερίδα 
ζευγών, ώστε να μη χαθεί η αγωνιστική δραστηριότητα μετά και το 
μαθητικό Grand Prix. 
Συμμετείχαν 55  ζευγάρια που χωρισμένα σε ομίλους έπαιξαν 12 
διανομές.

Τα τριά πρώτα ζεύγη ήταν τα:
Αγάδης Δ – Βακιρτζίδης Ν (ΟΑΑ – ΑΟΤ)
Ελευθερίου Μ – Πρατικάκης Μ (ΟΑΜΚΗ)
Αρβανιτάκη Χρ – Σπανός Αν (ΘΡΑΚΟΜ)

Ειδικά έπαθλα κέρδισαν τα ζευγάρια 
juniors   και σχολικό   από τον ΟΠΑΦ
Μαυραγάνης Γ – Νικητόπουλος Α
Φαραντάτου Κ – Αποστολάτου Μ
Ζεύγος   mixed  
Ριζωνάκης Ε – Παπαδημητρίου Πα (ΑΟΜ)
Ζεύγος γυναικών
Σεργάκη Ε – Καπελλάκη Ζ (ΑΟΜΨ)
Ζεύγος ανδρών
Σακελλαρόπουλος Γ – Σακελλαρόπουλος Ρ (ΘΡΑΚΟΜ)
Ζεύγος   seniors  
Καναβαριώτου Ε – Γαβριελάτος Φ (ΟΑΜΚΗ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ)

Συγχαρητήρια σε όλους! 

Θέματα διαιτησίας
Με αφορμή μια πρωτοβουλία που πήραν οι περσινοί μαθητές του ΟΠΑΦ* και μέσω κάποιων διαλέξεων ενημερώνουν τους νέους παίκτες 
για θέματα διαιτησίας, συχνά πυκνά θα αναφερόμαστε σχετικά και στο εφημεριδάκι.

Ο διεθνής διαιτητής της ΕΟΜ Μπάλλας Δημήτρης πραγματοποίησε την πρώτη διάλεξη στις 30 Απριλίου και ένα από τα πρώτα θέματα που 
έθιξε ήταν αυτό:

“Μη διστάζετε να καλείτε τον διαιτητή”.

Πολλοί νέοι παίκτες, άγνωστο πώς, έχουν την εντύπωση ότι ο διαιτητής είναι ο “μπαμπούλας” του μπριτζ και πιστεύουν ότι αν τον καλέσουν 
στο τραπέζι θα κακοχαρακτηριστούν από τους αντιπάλους τους ως αγενείς, άδικοι, μυστήριοι ή ό,τι άλλο.

Ο τρόπος που καλείται ο director μπορεί πράγματι να είναι αγενής, η πράξη όμως όχι, αφού σκοπό έχει να εξομαλύνει την όποια ανωμαλία. 

Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν, μέσα από παραδείγματα και περιπτώσεις να εμβαθύνουμε σε αυτή την πτυχή του αγωνιστικού μπριτζ που 
θα βοηθήσει όλους μας στο ευ αγωνίζεσθαι!

.......................................................................

* Από τους μαθητές του ΟΠΑΦ του 2011 – 2012 δημιουργήθηκε η ομάδα “τα αρνάκια του Μπριτζ” που αφουγκράζεται τις ανάγκες των νέων παικτών αλλά και φωτίζει τις 
άλλες πλευρές του μπριτζ, όπως αυτές της αλλυλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς
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Μαθητικοί αγώνες σωματείων
Από 28 Απριλίου έως 12 Μαϊου 2013

ΑΟΜ: Παπαδημητρίου Πα – Ριζωνάκης Ε
ΑΟΤ: Σώχου Α – Κυπραίου Ελ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ: Παϊσίδης Π – Γαλόπουλος Α  
ΘΡΑΚΟΜ: Σακελλαρόπουλος Γ – 
Σακελλαρόπουλος Ρ 
Γεωργάκη Ν – Φωτεινού Αν
ΙΚΑΡΟΣ: Πολικέττι Τ – Τζίνα Γ 
ΙΟΠΟΡ: Κοκκίνου Μ – Ταλφανίδη Μ
ΜΠΟΚΑ: Πουλοπούλου Τζ – Χάντζιου Β 
OAMΛΕ: Ανδριώτη Β – Σαββάνη Ο
Λειβαδάρας Δ – Στάμου Θ 
ΟΜΑ: Παπαζαχαροπούλου Δ – Νανόπουλος Φ
ΣΛΑΜ: Καραχάλια Μ – Αντωνίου Αθ
Ξένου Π – Ψύχα Γλεντή Ε

Συγχαρητήρια σε όλους!

 

• 8  και 9 Ιουνίου
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών

Η γιορτή λήξης της “σχολικής” χρονιάς !
Να μη λήψει κανείς!
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