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Τα κάλαντα του μπριτζ

1. 2.
Καλήν εσπέραν μαθητές Χριστός γεννάται ξέρετε
αν είναι ο ορισμός σας κάθε χρονιά κι ελπίζει
Χριστού τη Θεία Γέννηση πως ίσως καταλάβουμε
θα πούμε στο σχολειό σας η ζωή πώς τα γυρίζει

3. 4.
Ευχόμαστε και μεις λοιπόν Φίλοι κι αγαπημένοι σας
πρωτίστως την υγεία δίπλα σας να ναι όλοι
και να περάσετε όμορφα και όσο το θέλετε....παχύ
στη Θεία την αργία να ν και το πορτοφόλι!

5.
Στη λησμονιά να κάνετε
την κάθε λύπη πάσα
και σ' όλες τις παρτίδες μπριτζ
να σας περνά η εμπάσα

Ευτυχισμένα Χριστούγεννα

 και καλή Πρωτοχρονιά σε όλους !

                Ταυτόχρονες Μαθητικές Ημερίδες
Η ΕΟΜ θα διοργανώσει, από το νέο έτος, ειδικές ημερίδες,
για όλους όσους ξεκίνησαν τον Οκτώβριο τα μαθήματα
και θα εκδώσουν αγωνιστικό δελτίο για το 2014.

Οι ημερίδες θα γίνονται σε δυο σωματεία στην Αττική, 
στον βορρά και στον νότο – για να εξυπηρετούνται 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Οι διανομές που θα παίζονται
θα είναι οι ίδιες για όλους.

Τα σωματεία της Περιφέρειας θα μπορούν επίσης να 
συμμετέχουν.

Προκειμένου να προγραμματίσετε:
ο πρώτος αγώνας θα γίνει ή το Σάββατο 25 Ιανουαρίου
ή την Κυριακή 26 στην Αθήνα.

Τα σωματεία της Περιφέρειας θα διαλέξουν για τον αγώνα
την ημέρα που τα εξυπηρετεί την εβδομάδα από
Κυριακή 19 Ιανουαρίου έως Κυριακή 26 Ιανουαρίου.

Την ειδική Προκήρυξη θα τη λάβετε στα e-mail σας
ή θα την δείτε αναρτημένη στα σωματεία σας
από το νέο έτος.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία 
απευθυνθείτε στους δασκάλους σας
ή στο τμήμα μαθημάτων της ΕΟΜ.
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Μαθητικά Τουρνουά

Σε όλο και περισσότερα σωματεία οι μαθητές 
εξασκούνται και μια δεύτερη μέρα την εβδομάδα.
Θυμίζουμε ότι μπορείτε να διαλέξετε όποιο 
σωματείο θέλετε για το τουρνουά σας και ότι καλό 
θα ήταν να πάτε με τον συμπαίκτη σας.
Για να μαθαίνουμε σιγά σιγά και τα ονόματα των 
σωματείων στα αποτελέσματα παραθέτουμε και τις 
περιοχές. 

Οι νικητές των μαθητικών τουρνουά που 
πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα ήταν:

ΑΟΜ (Μιχαλακοπούλου):
 Λαϊνάκη Χ – Μαρτίνοβιτς Σ

ΑΟΜΒ (Γλυφάδα): 
Δραμουντάνης Ε – Τριανταφυλλίδου Ε

ΑΟΤ(Παλαιό Φάληρο): 
Περίκου Σ – Σουλιώτη Κ

ΑΟΜΨ (Παλαιό Ψυχικό): 
Σκουφά Χ – Χαρχάρου Σ

ΓΑΛΑΞΙΑΣ (Δράμα): 
Χατζηαντωνίου Χ – Παπαδόπουλος Κ

ΕΔΡΑ(Βριλήσσια):
 Διαλυνάς Ι – Ζουγανέλης Ι
 
ΚΟΜΚ (Κως):
 Μηναϊδη Α – Χλαπάνης Γ

ΜΠΟΚΑ (Καλλιθέα):
 Μαλαματελάκη Ε

ΟΑΑ (Ζάππειο):
 Δουφέκα Τ – Μπονάρου Χ

ΟΑΜΛΕ (Μαρούσι – Νοσοκομείο “Υγεία”):
 Γιαννόπουλος Ε – Γαβαλάκης Ν

ΟΑΜΚΗ (Μαρούσι - Κηφισίας): 
Αγγέλου Μ – Φλέγγας Σ

ΟΜΗ (Ηράκλειο Κρήτης): 
Τζίκας Δ – Βαρδάνης Γ

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


Απαντήσεις στις ασκήσεις του τεύχους 7 (μέρος α)

  Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1♥ . Τι απαντάτε με τα παρακάτω χέρια;
                1                             2                              3                             4                              5

♠  9873 ♠  AJ7632 ♠  AQ3 ♠  983 ♠  AQ7

♥ K763 ♥ J3 ♥ Q7 ♥ Q7 ♥ A952

♦ AQ5 ♦ 1087 ♦ K7643 ♦ K7643 ♦ 853

♣ 54 ♣ 95 ♣ J52 ♣  J52 ♣ 942
    

1.- 2♥ . Έχετε 9π. και 4φυλλη υποστήριξη στο μαζέρ που άνοιξε ο συμπαίκτης σας
  2.- 1♠. Έχετε 6π. και θα απαντήσετε λέγοντας τις πίκες σας στο επίπεδο 1

  3.- 2♦. 'Έχετε 12π. άρα μπορείτε να πείτε το χρώμα σας (5φυλλο καρό) στο επίπεδο 2

  4.- 1ΧΑ. Έχετε το ίδιο χέρι με το παράδειγμα 3 αλλά με 6 μόνο πόντους. Δεν μπορείτε να πείτε τα καρό 
  αλλά πρέπει να απαντήσετε

  5.- 3♥. Έχετε 10π., 4φυλλη υποστήριξη στο χρώμα του συμπαίκτη. Οι πόντοι σας, μαζί με τους 
13π. του συμπαίκτη σας,  δε φθάνουν για να παίξετε μανς. Ζητάτε από τον συμπαίκτη να 
δηλώσει αυτός τη μανς αν οι πόντοι του είναι 14

Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1♦ . Τι απαντάτε με τα παρακάτω χέρια;
               6                             7                              8                              9                             10

♠  876 ♠  K54 ♠  98742 ♠  K76 ♠  954

♥ 54 ♥ Q82 ♥ 93 ♥ J10932 ♥ K73

♦ KJ32 ♦ 972 ♦ 752 ♦ Q4 ♦ J432

♣ Q953 ♣ Q863 ♣ Κ42 ♣ K74 ♣ 975
 

6.- 2♦. Έχετε 6π. Δεν έχετε καλύτερο χρώμα από τα καρό να προτείνετε, με 4φυλλη υποστήριξη στο χρώμα που 
άνοιξε ο συμπαίκτης σας θα δώσετε το φιτ

  7.- 1ΧΑ. Έχετε 7π. αλλά δεν έχετε να προτείνετε κάποιο χρώμα στο επίπεδο ένα 
8.- πάσο. Έχετε 3π. Παρά την 5φυλλη πίκα, έχετε πολύ λίγους πόντους για να πείτε οτιδήποτε

9.- 1♥. Έχετε 9π. και θέλετε να κάνετε ατού την 5φυλλη κούπα. Θα την πείτε στο επίπεδο 1

10.- Πάσο. Με 4π.,  μόνο πάσο μπορείτε να πείτε.

Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1♠ . Τι απαντάτε με τα παρακάτω χέρια;

               11                          12                             13                           14                             15

♠ 9532 ♠ 105 ♠ K5 ♠ Q7 ♠ 104

♥ QJ8 ♥ K732 ♥ AQ7632 ♥ J10762 ♥ Α95

♦ 764 ♦ Q852 ♦ Q5 ♦ K7 ♦ K97

♣ AJ3 ♣ Q63 ♣ 973 ♣ 8632 ♣ A9743

                                                                          απαντήσεις

11.- 2♠. Έχετε 8π. και 4φυλλη υποστήριξη στο χρώμα του συμπαίκτη.

12.- 1ΧΑ. Οι πόντοι σας φτάνουν για να απαντήσετε αλλά όχι για να πάτε στο επίπεδο 2

13.- 2♥. Έχετε 11π. και 5φυλλη κούπα, άρα μπορείτε να προτείνετε τις κούπες στο επίπεδο 2..

14.- 1ΧΑ. Ίδια σκέψη με το παράδειγμα 2. Οι πόντοι  φτάνουν για απάντηση αλλά όχι στο επίπεδο 2

15.- 2ΧΑ. Έχετε 11π. και ΟΚ. Αν κάποιοι ξεκινήσουν λέγοντας 2♣ δεν είναι λάθος  

Ε
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