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Ρεπορτάζ 4ης Ημερίδας
Ο Όμιλος Aγωνιστικού Μπριτζ Πειραιά φιλοξένησε την 4η και 
τελευταία  ημερίδα  του  μαθητικού  Grand  Prix  στην  Αθήνα. 
Συγκεντρώθηκαν  33  και  το  ευχάριστο  ήταν  ότι  συμμετείχαν 
μαθητές που δεν είχαν παίξει στις προηγούμενες ημερίδες.
Ταυτόχρονα τις ίδιες διανομές έπαιξαν οι μαθητές στα σωματεία 
της Περιφέρειας.
Οι περισσότεροι μαθητές έχουν πλέον αριθμό μητρώου μια και 
εκδόθηκε  το  αγωνιστικό  του  δελτίο  και  αφού  η  ΕΟΜ 
διασταύρωσε τα στοιχεία έχουμε πλέον τα τελικά αποτελέσματα.

Πρώτοι στην κατάταξη του ΟΑΜΠΕΙ ήρθαν οι
Σακελλάρης Ι – Σκουλικάρης Γ του ΑΟΜ.
Ειδικά έπαθλα κέρδισαν τα ζευγάρια 
1ο Ζεύγος   mixed  
Μπόλλη Α  – Τσάκωνας Χ(ΑΟΜ)
1ο Ζεύγος   juniors  
Σταυρινού Σ – Κούρος Μ (ΑΟΜ)
1ο Ζεύγος γυναικών
Μητράκη Α – Καραγιαννίδου Χ (ΟΠΑΦ)
1ο Ζεύγος   seniors  
Καλαϊτζής Τ (ΑΟΜ) – Λούντζης Π (ΑΟΤ)

Από τα σωματεία της Περιφέρειας που έλαβαν μέρος τα πρώτα 
ζευγάρια σε κάθε τοπική κατάταξη ήταν:
Καλός Χ  – Σταυρινός Γ (ΑΜΙ) 
Κόκκινος Ι – Παυλίδης Ι (ΟΑΜΘ)(ΙΟΘ)
Μακρή Μ -Τσαγρής Τ (από το νέο σωματείο ΑΟΜΣ του 
Κιάτου) (ΜΣΑΚ)
Καταγά Ν – Στασινοπούλου Μ (Από το νέο σωματείο ΝΙΚΗ 
του Τένις Πατρών)
Περάκης Γ – Σκανδαλάκης Β ισοβάθμησαν με τους
Σφακιανάκης Γ – Κυριακάκης Ν (ΠΛΗ)
Παντελούκα Μ – Θεοδωρακόπουλος Γ (Αίγιο)(ΠΟΑΜ)
Βολτυράκη Μ – Μανωλάκη Ε (ΡΟΜ)
Μπερτζελετού Σ – Θεοδωροπούλου Νι (ΣΑΤ)
Μανιάτη Μ – Κίνδερλη Π (ΣΛΑΜ)
Στην συγκεντρωτική κατάσταση της ημερίδας πανελλήνια στην 
πρώτη θέση αναδείχτηκαν οι Κόκκινος Ι – Παυλίδης Ι (ΟΑΜΘ) 
και στην δεύτερη και τρίτη θέση ισοβάθμησαν οι Σακελλάρης Ι 
– Σκουλικάρης Γ (ΑΟΜ) και Μακρή Μ -Τσαγρής Τ (ΑΟΜΣ). 
Ακολούθησαν οι Παντελούκα Μ – Θεοδωρακόπουλος Γ από το 
Αίγιο και οι Γιουλάτος Κ – Κελλάρης Γ του ΟΠΑΦ που είχαν 
παίξει  στα Γιάννενα και  στην εκεί  κατάταξη είχαν τερματίσει 
δεύτεροι.

Συγχαρητήρια σε όλους! 

Φωτογραφίες  από  την  4η  ημερίδα  θα  αναρτηθούν  στο  site  της 
ΕΟΜ στη “γωνιά των μαθητών” και στο περιοδικό του μπριτζ θα 
υπάρχει  ειδικό  ρεπορτάζ,  για  όλες  τις  ημερίδες  και  τη  τελική 
γενική  κατάταξη,  που  αναδεικνύει  αυτούς  που  θα  πάρουν  το 
έπαθλό τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών τον Ιούνιο.
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Το πήραμε το μάθημα;
Ασκήσεις:

1. Δ Β Α Ν

1♣ Π εσείς;

                            ♠QJ
                                 ♥10754

                           ♦98
                                   ♣AQ932

Θα πείτε 1♥ γιατί ψάχνουμε πάντα το φιτ σε μαζέρ. Αν ο 
συμπαίκτης αρνηθεί τις ♥ μπορείτε τότε να τον επαναφέρετε 
στα σπαθιά

2. Δ Β Α Ν

1♦ Π εσείς;

                             ♠J752
                            ♥A10

                              ♦QJ95
                              ♣KQJ

Θα πείτε 1♠ για τον ίδιο λόγο με το προηγούμενο παράδειγμα

3. 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.

4. 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 στο συμπαίκτη ότι το χρώμα σας είναι ή το σπαθί ή το 
καρό αλλά δεν το είπατε προτιμώντας καλύτερο συμβόλαιο!

5. Δ Β Α Ν

1♣ Dbl εσείς;

                         ♠A32
                         ♥K76
                          ♦Q98

                            ♣10984
Θα πείτε 1ΧΑ  και εδώ για τους ίδιους λόγους με το παράδειγμα 
4 και μάλιστα με κρατήματα (ονέρ) σε όλα τα χρώματα

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


Λύσεις Τεύχους 21
Η διανομή αυτή είχε παιχτεί σε Πανελλήνιο Ταυτόχρονο Πρωτάθλημα το 1998 και η αγορά που προτάθηκε από τους 
σχολιαστές ήταν η:

Δ             Β             Α            Ν  
Π Π 1♦

1♠ 2♦ 2♠  Π
3♠  Π Π 4♦

    Π     Π    Π

 Οι ΑΔ βγάζουν 4♠, λόγω της καλής τοποθέτησης των δυο καίριων φύλλων: του ♣ J και του ♥Κ, εκτός αν γίνει 
αντάμ σπαθί (δύσκολα να το επιλέξει ο Β) και έτσι οι ΒΝ πάρουν, μετά τον άσο καρό, και μια κοφτή λεβέ στα 
σπαθιά.
Στην εκτέλεση των 4♦ ο Ν δεν πρέπει να χάσει τρεις κούπες γιατί θα μπει μέσα. 
Θα είναι μεγάλο λάθος από τη Δ να παίξει τον ♥Α – θυμίζουμε: δεν τραβάμε άσο χωρίς τον ρήγα.
Με αντάμ ♠Α και ♠  ο Ν θα κόψει, θα τραβήξει τον ♦Α, μαζεύοντας τα ατού, θα κόψει και την τρίτη πίκα και μετά 
θα τραβήξει τον άσο και ρήγα σπαθί. Μπορεί τώρα να κατέβει στον μορ με ατού για να κόψει και το τρίτο σπαθί του.
Στη συνέχεια αυτό που πρέπει να προσέξει ο Ν, με το συνδυασμό που έχει στις κούπες, είναι πως πάντα θα πρέπει να 
ξεκινά τις κούπες από τον μορ. 
(Αν μάλιστα βάλει και τις δυο φορές μικρό από το χέρι του – μαντεύοντας την κατανομή του άσου δίφυλλου 
αριστερά του, θα καταφέρει να κάνει τον ♥Κ.)
Η καημένη η Δ ακόμα και τον ♥Κ να κερδίσει δεν έχει παρά να παίξει ή πίκα ή σπαθί, όπου ο Ν από το ένα χέρι θα 
κόψει και από το άλλο θα πετάξει την κούπα του!!!
Ένα τέτοιο γύρισμα από έναν αμυνόμενο, σε χρώμα που ο εκτελεστής κόβει και από τα δυο χέρια, ονομάζεται στο 
μπριτζ “εκτός ταμπλό” ή αλλιώς hors tableau.
Ένας αμυνόμενος λοιπόν πρέπει να αποφεύγει να παίζει hors tableau, αν και καμμιά φορά αναγκάζεται να το κάνει...
Θεωρήστε λοιπόν αυτή τη διανομή ένα διαφημιστικό trailer για τα ωραία που σας περιμένουν στη συνέχεια και ως 
τότε συνηθίστε, σαν αμυνόμενοι, το εξής:

Αποφεύγετε να γυρίσετε χρώμα στο οποίο κόβει ο μορ.

♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥

Η ΕΟΜ καλωσορίζει δυο νέα σωματεία
• Ημερίδα Γνωριμίας πραγματοποίησε το νέο σωματείο ΝΙΚΗ στην Πάτρα στις 9 Απριλίου με τη συμμετοχή 

17 ζευγαριών. Το νέο σωματείο τίμησαν και  μαθητές από το Αίγιο, το Κιάτο, την Τρίπολη, αλλά και από 
αθηναϊκά σωματεία. Φωτογραφικό ρεπορτάζ στο site της ΕΟΜ  

• Ημερίδα Γνωριμίας θα κάνει με τη σειρά του το νέο σωματείο ΑΟΜΣ στο Κιάτο αυτή την Κυριακή. Σχετική 
ανακοίνωση στο site, στις διοργανώσεις 
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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
♥ K42
♦ KT97632

Αντάμ ♣ AK
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