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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΓΟΡΩΝ, BRIDGEMATE ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2019 

1. BRIDGEMATE ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  

Κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές συσκευές 

και άλλες ηλεκτρονικές και/ή μηχανικές συσκευές, για την καταγραφή των αγορών και της εκτέλεσης, των 

αποτελεσμάτων, για τον έλεγχο του διαθέσιμου χρόνου για το παιχνίδι, για την αποστολή των στοιχείων σε 

κέντρο ελέγχου κ.λπ. 

Οποιαδήποτε συσκευή κι αν χρησιμοποιείται, οι παίκτες απαιτείται να καταγράφουν όλες τις βαθμολογίες 

έγκαιρα και με ακριβή τρόπο. Θεωρείται καλή πρακτική να γίνεται η καταγραφή ενός αποτελέσματος τη 

στιγμή που το αποτέλεσμα της διανομής έχει συμφωνηθεί και από τους δύο άξονες. Σε περίπτωση που 

υπάρχει αναμονή για απόφαση διαιτητή, εκτός κι αν είναι αδύνατο να προβλεφθεί το αποτέλεσμα της 

διανομής, οι παίκτες απαιτείται να καταγράφουν το αποτέλεσμα της διανομής μέχρι να ενημερωθούν για 

το αποτέλεσμα της απόφασης. 

Οι συσκευές Bridgemate χρησιμοποιούνται ως επίσημη μέθοδος καταγραφής των αποτελεσμάτων στα 

Πρωταθλήματα. Αυτή η καταγραφή είναι ευθύνη της ομάδας που κάθεται Βορράς – Νότος σε κάθε τραπέζι. 

Αποτυχία καταγραφής του αποτελέσματος πριν την έξοδο από το χώρο των αγώνων υπόκειται σε τυπική 

ποινή. 

Τα Bridgemate θα ρυθμίζονται ως ακολούθως: 

1. Δεν θα εμφανίζονται τα υπόλοιπα σκορ. 

2. Δεν θα εμφανίζονται τα φύλλα της διανομής ή η ανάλυσή της (double dummy analysis) 

3. Δεν θα εμφανίζεται η τρέχουσα βαθμολογία των συμμετεχόντων, παρά μόνο στο τέλος της 

ημερίδας. 

4. Στο τέλος του γύρου θα εμφανίζονται τα σκορ του τραπεζιού για έλεγχο από τους παίκτες. 

Το επίσημο αποτέλεσμα θα πληκτρολογείται από τους Βορρά/Νότο και θα επιβεβαιώνεται από τις 

Ανατολή/Δύση (ή από τον αρχηγό τους, τον προπονητή τους ή άλλο εντεταλμένο άτομο). Υπενθυμίζουμε 

στους παίκτες και τους αρχηγούς ότι είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων τους. 

Καταγραφείς αποτελεσμάτων μπορούν να βοηθήσουν με την καταγραφή των βαθμολογιών σε μία 

συσκευή, με την καταγραφή των αγορών, του παιξίματος και του αποτελέσματος. Παρόλα αυτά, η ευθύνη 

για την ακρίβεια της καταγραφής των αποτελεσμάτων παραμένει στους παίκτες του τραπεζιού. 

Επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της ορθής διαδικασίας καταγραφής μπορεί να επιφέρει ποινές. 
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2. ΚΟΥΤΙΑ ΑΓΟΡΩΝ  ΟΤΑΝ ΔΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ  

Ξεκινώντας με τον παίκτη που μοίρασε, οι δηλώσεις πρέπει να αφαιρούνται από το κουτί αγορών και να 

τοποθετούνται επάνω στο τραπέζι ακριβώς μπροστά από τον παίκτη που κάνει τη δήλωση. Οι παίκτες 

πρέπει να αφαιρούν από το κουτί αγορών είτε όλες τις προηγούμενες δηλώσεις είτε μόνον αυτήν που έχουν 

επιλέξει, υπό την προϋπόθεση ότι ο τρόπος παραμένει σταθερός κατά τη διάρκεια της ημερίδας. Όλες οι 

δηλώσεις πρέπει να είναι ορατές και να επικαλύπτει κάθε μία τις προηγούμενες σε ευθεία γραμμή από 

αριστερά προς τα δεξιά, σε ίση απόσταση από την προηγούμενη δήλωση. Παραβίαση της ορθής 

διαδικασίας υπόκειται σε ποινή. 

Οι παίκτες δε θα πρέπει να αγγίζουν κάποια κάρτα δήλωσης, πριν αποφασίσουν ποια δήλωση θα κάνουν. 

Μια δήλωση θεωρείται γενόμενη, όταν η κάρτα δήλωσης έχει αφαιρεθεί από το κουτί αγορών, με προφανή 

σκοπό (υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου 25 οποιεσδήποτε αλλαγές αξιολογούνται από τη στιγμή που το 

σφάλμα έγινε αντιληπτό). 

Πρέπει να χρησιμοποιείται η κάρτα «ALERT» όταν γίνονται προειδοποιήσεις για δηλώσεις. Είναι ευθύνη 

του παίκτη που προειδοποιεί να βεβαιωθεί ότι οι αντίπαλοί του ενημερώθηκαν για την προειδοποίηση. 

Θεωρείται καλή πρακτική για έναν αντίπαλο να επιβεβαιώσει την προειδοποίηση με κάποιον τρόπο. 

Πριν γίνει αγορά με πήδημα ένας παίκτης πρέπει να τοποθετήσει την κάρτα «STOP» επάνω στο τραπέζι σε 

εμφανές σημείο για τον αντίπαλο στα αριστερά (ΑΣΑ) και στη συνέχεια να αφαιρέσει την κάρτα «STOP» με 

ρυθμό που καθορίζεται από τον κανονισμό. Ο ΑΣΑ δεν πρέπει να κάνει δήλωση πριν αφαιρεθεί η κάρτα 

«STOP». (Αν η κάρτα «STOP» αφαιρέθηκε βιαστικά ή δεν χρησιμοποιήθηκε, ένας αντίπαλος πρέπει να κάνει 

παύση σαν να είχε χρησιμοποιηθεί ορθά η κάρτα «STOP».) 

Μέχρι να αφαιρεθούν από το τραπέζι, ένας παίκτης κάνει ανασκόπηση των αγορών, εξετάζοντας τις κάρτες 

δηλώσεων. Όταν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, ο παίκτης μπορεί να πληροφορηθεί για τις αγορές την πρώτη 

φορά, που είναι η σειρά του να παίξει στην πρώτη λεβέ. Ένας παίκτης που αφαιρεί μία ή περισσότερες 

κάρτες δηλώσεων από το τραπέζι με προφανή στόχο να πασάρει, θεωρείται ότι έχει πασάρει. 

 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΙΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ  

3.1. Περιγραφή της διαδικασίας και χρήση Κουτιών Αγορών 

Ο Βορράς και η Ανατολή κάθονται στην ίδια πλευρά του χωρίσματος. Η σειρά είναι η εξής: ο Βορράς 

τοποθετεί τη θήκη επάνω στο ταψί και το πορτάκι κλείνει (και παραμένει κλειστό καθόλη τη διάρκεια της 

αγοραστικής περιόδου). Οι παίκτες αφαιρούν τα φύλλα από τη θήκη και το ταψί περνά κάτω από το κλειστό 

χώρισμα στην πλευρά του χωρίσματος με αυτόν που μοίρασε. 

Οι δηλώσεις γίνονται χρησιμοποιώντας κουτιά αγορών. Κάθε παίκτης τοποθετεί την επιλεγμένη δήλωση 

επάνω στο ταψί, η οποία θα είναι ορατή μόνο από την πλευρά του χωρίσματος, στην οποία αυτός 

βρίσκεται. Η πρώτη δήλωση του κάθε παίκτη θα πρέπει να ακουμπά την αριστερή πλευρά του δικού του 
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μέρους του ταψιού. Όλες οι δηλώσεις πρέπει να είναι ορατές και να επικαλύπτονται με τάξη σε μια ευθεία 

γραμμή από αριστερά προς τα δεξιά, σε ίση απόσταση από την προηγούμενη δήλωση. Οι παίκτες θα πρέπει 

να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να κάνουν τις παραπάνω ενέργειες, όσο το δυνατόν πιο 

ήσυχα. Παραβιάσεις της ορθής διαδικασίας μπορεί να επισύρουν ποινή. 

Μία δήλωση θεωρείται γενόμενη όταν τοποθετείται επάνω στο ταψί και αφήνεται εκεί. Ένας παίκτης, ο 

οποίος αφαιρεί μία ή περισσότερες κάρτες δηλώσεων από το ταψί, με προφανή στόχο να πασάρει, 

θεωρείται πράγματι ότι πάσαρε. 

Αφού δύο παίκτες της ίδιας πλευράς του χωρίσματος κάνουν τη δήλωσή τους, ο Βορράς ή ο Νότος (κατά 

περίπτωση) σπρώχνει το ταψί κάτω από το κέντρο του χωρίσματος, ώστε αυτό να είναι ορατό μόνο στους 

παίκτες της άλλης πλευράς, οι οποίοι τότε μπορούν να κάνουν τις δικές τους δηλώσεις, με αντίστοιχο τρόπο, 

και το ταψί σπρώχνεται πάλι πίσω. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι αγορές. Είναι 

επιθυμητό οι παίκτες να αλλάζουν το ρυθμό τους τυχαία, όταν επιστρέφουν το ταψί κάτω από το χώρισμα. 

Και οι δύο άξονες είναι υπεύθυνοι να φροντίζουν ότι όλες οι αγορές είναι ορατές σε κάθε πλευρά του 

χωρίσματος. 

Αφού και οι τέσσερις παίκτες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ανασκόπηση της αγοράς (που είναι 

ισοδύναμο του δικαιώματος αίτησης επανάληψης των αγορών), οι παίκτες τοποθετούν τις κάρτες 

δηλώσεων πίσω στα αντίστοιχα κουτιά αγορών. 

Σε αυτό το σημείο ο υποτιθέμενος Μορ ή Εκτελεστής αφαιρεί το ταψί από το τραπέζι και βάζει και πάλι στο 

κέντρο του τραπεζιού τη θήκη, η οποία πρέπει να παραμείνει εκεί καθόλη τη διάρκεια του παιξίματος. 

Η αντάμ πρέπει να έχει γίνει, πριν ανοιχτεί το πορτάκι, και μόνον ο Εκτελεστής ή ο Μορ μπορούν να 

ανοίξουν το πορτάκι ή να ζητήσουν να ανοιχτεί. Στο τέλος της εκτέλεσης, το ταψί τοποθετείται και πάλι 

επάνω στο τραπέζι. 

Αφού γίνει η αντάμ, ανασηκώνεται το πορτάκι, ώστε να μπορούν οι παίκτες να δουν τα φύλλα του μορ και 

τα φύλλα που παίζονται σε κάθε λεβέ. Αν ένας αμυνόμενος αποκαλύψει φύλλο και, εξαιτίας του 

χωρίσματος, ο εκτελεστής δεν το βλέπει, ο μορ μπορεί να επιστήσει την προσοχή στην ανωμαλία. 

Όταν οι παίκτες κάνουν έξοδο ή ακολουθούν στο χρώμα, πρέπει να φροντίζουν να παίζουν πάντα τα φύλλα 

με τον ίδιο τρόπο και τα φύλλα των ολοκληρωμένων λεβέ πρέπει να τοποθετούνται κάθετα ή οριζόντια, 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Νόμο 65, για να καθορίζεται η νίκη/απώλεια των λεβέ και σε ίση 

απόσταση από το προηγούμενο φύλλο. Παραβίαση της ορθής διαδικασίας υπόκειται σε ποινή. 

3.2 Προειδοποιήσεις και εξηγήσεις 

α) Ένας παίκτης που κάνει δήλωση, η οποία απαιτεί προειδοποίηση, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 

Προειδοποίησης της ΕΟΜ, πρέπει να προειδοποιήσει τον αντίπαλο που βρίσκεται στην ίδια πλευρά 

του χωρίσματος και ο συμπαίκτης του πρέπει να προειδοποιήσει στην άλλη πλευρά του χωρίσματος, 

όταν το ταψί φτάσει εκεί. Η προειδοποίηση πρέπει να γίνει με την τοποθέτηση της κάρτας «ALERT» σε 

θέση σαφώς ορατή από τον αντίπαλο. Είναι ευθύνη του παίκτη που προειδοποιεί να βεβαιωθεί ότι ο 
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αντίπαλός του είδε την προειδοποίηση. Είναι καλή πρακτική για έναν αντίπαλο να επιβεβαιώσει την 

προειδοποίηση με κάποιον τρόπο. 

β) Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των αγορών, ένας παίκτης μπορεί να δώσει γραπτές εξηγήσεις 

σε έναν αντίπαλο που ζητά πλήρη εξήγηση για μια δήλωση. Αυτός θα απαντήσει γραπτώς. 

γ) Οποιαδήποτε στιγμή, από την έναρξη των αγορών μέχρι το τέλος της εκτέλεσης, κάθε παίκτης λαμβάνει 

πληροφορίες μόνο από τον αντίπαλο που βρίσκεται στην ίδια πλευρά του χωρίσματος, σχετικά με τις 

έννοιες των δηλώσεων και των εξηγήσεων που δόθηκαν. Οι ερωτήσεις, κατά την περίοδο της 

εκτέλεσης, πρέπει να γίνονται γραπτώς, με το πορτάκι κλειστό. Το πορτάκι ανασηκώνεται αφού δοθεί 

η εξήγηση. Συνεπώς, ο Διαιτητής δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, για λογαριασμό ενός παίκτη στην 

άλλη πλευρά του χωρίσματος, κατά τη διάρκεια των αγορών ή της εκτέλεσης. 

3.3 Αλλαγές στις επανορθώσεις όταν χρησιμοποιούνται χωρίσματα 

α) Μία ανωμαλία που πέρασε από την άλλη πλευρά του χωρίσματος υπόκειται στους κανονικούς νόμους, 

σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: 

i. Μία απαράδεκτη δήλωση – βλ. Νόμο 35 – πρέπει να διορθωθεί. 

ii. Αν ένας παίκτης παραβιάσει τον Νόμο και, ανεπίγνωστα (διαφορετικά μπορεί να 

εφαρμοσθεί ο Νόμος 72Γ), η ανωμαλία περάσει από την άλλη πλευρά του χωρίσματος, από 

τον αντίπαλο που βρίσκεται στην ίδια πλευρά του χωρίσματος, ο τελευταίος έχει δεχτεί την 

πράξη για τον άξονά του στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι νόμοι επιτρέπουν στον ΑΣΑ να 

τη δεχτεί. 

β) Προτού μία ανωμαλία περάσει από την άλλη πλευρά του χωρίσματος, ο παραβάτης ή ο αντίπαλος που 

βρίσκεται στην ίδια πλευρά του χωρίσματος θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του Διαιτητή στην 

ανωμαλία. Οι παραβατικές δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές και θα διορθώνονται χωρίς περαιτέρω 

επανόρθωση (αλλά βλέπε (α)(ii) πιο πάνω). Οποιαδήποτε άλλη ανωμαλία θα διορθώνεται και ο 

Διαιτητής θα βεβαιώνεται ότι μόνο νόμιμες αγορές περνούν από την άλλη πλευρά του χωρίσματος. 

Δεν θα ενημερώνεται κανένας παίκτης από την άλλη πλευρά του χωρίσματος για το περιστατικό, εκτός 

αν το απαιτεί η εφαρμογή ενός Νόμου. 

γ) Ο αντίπαλος στην ίδια πλευρά του χωρίσματος θα πρέπει να αποτρέπει αντάμ εκτός σειράς. 

Οποιαδήποτε αντάμ εκτός σειράς θα αποσύρεται, χωρίς άλλη επανόρθωση, αν το πορτάκι δεν έχει 

ανοίξει. Διαφορετικά: 

i. Όταν το πορτάκι έχει ανοίξει όχι εξαιτίας του άξονα του εκτελεστή (και ο άλλος αμυνόμενος 

δεν έχει κάνει ανοικτή αντάμ) εφαρμόζεται ο Νόμος 54. 

ii. Όταν ο άξονας του εκτελεστή ανοίξει το πορτάκι, η αντάμ γίνεται δεκτή. Ο υποτιθέμενος 

εκτελεστής γίνεται ο πραγματικός εκτελεστής (βλέπε Νόμους 54Β1, 54Β2). Μπορεί να 

εφαρμοσθεί ο Νόμος 72Γ. 
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iii. Όταν υπάρχουν δύο ανοικτές αντάμ από τους αμυνόμενους, η λανθασμένη αντάμ γίνεται 

μεγάλο τιμωρημένο φύλλο. 

iv. Για φύλλο του εκτελεστή που εμφανίστηκε, βλέπε Νόμο 48. 

δ) Όταν γίνει δήλωση, που απαιτεί προειδοποίηση, βλέπε παράγραφο 3.2 πιο πάνω. 

ε) Όταν ένας παίκτης χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να κάνει μία δήλωση, δεν είναι παράβαση, αν ο 

παίκτης αυτός επιστήσει την προσοχή στην αλλαγή του ρυθμού. Ο αντίπαλος όμως στην ίδια πλευρά 

του χωρίσματος δε θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή στην αλλαγή του ρυθμού. 

στ) Αν ένας παίκτης στην πλευρά του χωρίσματος, που παραλαμβάνει το ταψί, θεωρεί ότι έγινε αλλαγή 

του ρυθμού και συνεπώς μπορεί να έχει μεταδοθεί αθέμιτη πληροφορία, θα πρέπει, σύμφωνα με τον 

Νόμο 16Β2, να καλέσει τον Διαιτητή. Αυτό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή, πριν γίνει η αντάμ και 

ανοίξει το πορτάκι. 

ζ) Αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία του (στ), ο Διαιτητής μπορεί να θεωρήσει ότι ήταν ο συμπαίκτης 

αυτός που επέστησε την προσοχή στην αλλαγή του ρυθμού και μπορεί να αποφασίσει ότι η 

καθυστέρηση δεν έγινε αντιληπτή και συνεπώς δεν υπάρχει αθέμιτη πληροφόρηση. Μία καθυστέρηση 

στο πέρασμα του ταψιού μέχρι 20 δευτερόλεπτα δε θεωρείται σημαντική. 

η) Παρόλα αυτά, αν οι παίκτες δε μετακινούν το ταψί μεταβάλλοντας τον ρυθμό της αγοράς, όπως είναι 

επιθυμητό σύμφωνα με την παράγραφο 3 της ενότητας 3.1, τότε μία καθυστέρηση μικρότερη των 20 

δευτερολέπτων μπορεί να θεωρηθεί σημαντική. 


