
  Από μάθημα σε μάθημα   - Τεύχος 19ο 

          ΑΑππόό  ΜΜάάθθηημμαα  ΣΣεε  ΜΜάάθθηημμαα  
Ενημερωτικό Δελτίο για τους μαθητές του Μπριτζ 

 ΑΑΓΓΟΟΡΡΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΟΟΜΜΗΗ  55  ––  55  
Η θεμελιώδης αρχή στην οποία στηρίζεται το αγοραστικό μας σύστημα είναι η αρχή της οικονομίας. 
Αγοράζοντας οικονομικά αφήνουμε ελεύθερο αγοραστικό χώρο έτσι ώστε να ανταλλάξουμε με το συμπαίκτη 
όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τη δύναμη και την κατανομή του καθενός και να βρούμε φιτ 
(αν υπάρχει) σε χαμηλό επίπεδο. Γι’ αυτόν το λόγο με 4 – 4 ανοίγουμε στο χαμηλότερο ιεραρχικά 
χρώμα ανεξάρτητα από τη δύναμη του χρώματος (π.χ. με ♠Κ3 ♥AKQJ ♦5432 ♣732 ανοίγουμε 1♦ και 
όχι 1♥). Κατά συνέπεια μας ξενίζει ο κανόνας για την αγορά με δύο πεντάφυλλα (αλλά και με δύο εξάφυλλα) 
σύμφωνα με τον οποίο ανοίγουμε 1 στο υψηλότερο ιεραρχικά (ενώ μετά αγοράζουμε το χαμηλότερο 
δύο φορές, εάν υπάρχει η δυνατότητα). 

Όσο κι αν φαίνεται παράδοξο, το άνοιγμα στο ακριβό χρώμα είναι η φθηνή αγορά. Στο παρακάτω 
παράδειγμα αγοράζουμε δύο φορές τα ♦, δείχνοντας έτσι ότι έχουμε 5φυλλο χρώμα και τις ♥ δεν τις 
ξαναγοράζουμε. Αυτό προκύπτει επειδή ανοίξαμε 1♥, οπότε οι ♥ είναι μακρύτερες από τα ♦ ή ίσες. Στα 3♦ ο 
συμπαίκτης, αν προτιμά τα ♦ και είναι αδύνατος, λέει πάσο και μένουμε στο επίπεδο 3 και τις 9 λεβέ, ενώ αν 
προτιμά τις ♥ αγοράζει 3♥ και μένουμε πάλι στο ίδιο επίπεδο (9 λεβέ). 

 
 
 
 
 

Αν ανοίγαμε 1♦ η αγορά  θα ήταν: 

Αν η Ανατολή προτιμά τις ♥ από τα ♦ μπορεί να πασάρει και το ζευγάρι να μείνει 
στο επίπεδο 3, αν όμως  προτιμά τα ♦, θα ανέβει στο επίπεδο 4. 

 

Ένα χέρι με δύο 5φυλλα παίρνει μεγάλη αξία, λόγω κατανομής, αν ο συμπαίκτης 
έχει φιτ σε ένα από τα δύο χρώματα. Συνήθως θα βρίσκουμε ένα 3φυλλο φιτ, γι’ αυτό μπορούμε να 
ανοίγουμε την αγορά και με 12 ή 11 πόντους. Αν έχουμε 11 πόντους θα πρέπει τα ονέρ μας να βρίσκονται 
στα μακριά μας χρώματα και όχι στο δίφυλλο ή το σόλο. 

Ας υποθέσουμε  ότι η αγορά εξελίσσεται:  

Με την αγορά 2♠ η ∆ύση δείχνει 5φ♠ και, επειδή άνοιξε 1♦, έχει μακρύτερα ♦, άρα η 
∆ύση έχει 6φ ♦ και 5φ ♠.  

 
 

Κατ’ αναλογία ο απαντών όταν έχει κατανομή 5 – 5 απαντά στο υψηλότερο ιεραρχικά χρώμα και, 
εφόσον έχει τη δυνατότητα, αγοράζει στη συνέχεια δύο φορές το χαμηλότερο ιεραρχικά. 

♠ -  Β  ♠ AJ9865 
♥ AKJ54 ∆  A 

♥ 7 
♦ KQJ86  ♦ 1097 
♣ 653  N  ♣ J93 

∆ύση Ανατολή 
1♥ 1♠ 
2♦ 2♠ 
3♦ πάσο 

∆ύση Ανατολή 
1♦ 1♠ 
2♥ 2♠ 
3♥ ? 

∆ύση Ανατολή 
1♦ 1♥ 
1♠ 1ΧΑ 
2♠ ? 
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Απ ό  μ ά θ η μ α  σ ε  μ ά θ η μ α     -  Τ ε ύ χ ο ς  1 9 ο  

 Ασκήσεις 
Τι ανοίγετε με τα παρακάτω χέρια; 
 

 

 

  

 

 

Την Κυριακή 15 Μαΐου στις 16:00 θα προσφερθεί πλούσιο γεύμα και 

θα γίνει η απονομή των επάθλων στους νικητές. 

Στις 13 έως 15 Μαΐου θα γίνει το 20ο 
Φεστιβάλ Ανθοκομικής στο Ζηρίνειο 

Δημοτικό Στάδιο της Κηφισιάς. 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Grand Prix Μαθητών 
 Παρασκευή 13/5  20:30 
 Σάββατο 14/5       18:30 
 Κυριακή 15/5       12:00 

Δικαιώματα Συμμετοχής 

10€/αθλητή/ημερίδα 

Το Φεστιβάλ Μπριτζ της Ανθοκο-
μικής είναι ένας από τους μεγα-
λύτερους και παλαιότερους 
θεσμούς του Ελληνικού Μπριτζ. 
Γίνεται κάθε χρόνο τον μήνα Μάιο, 
στα πλαίσια της Ανθοκομικής 
Έκθεσης του Δήμου Κηφισιάς με 
διοργανωτή τον Όμιλο 
Αγωνιστικού Μπριτζ Κηφισιάς. 

Σας συνιστούμε, ανεπιφύλακτα, να 
λάβετε μέρος.  

Θα είναι μια, πραγματικά, 
μοναδική εμπειρία για σας. 

Ραντεβού λοιπόν στο Ζηρίνειο 
Δημοτικό Στάδιο 

Στις 13-15 Μαΐου. 

  
Έπαθλα θα δοθούν στο πρώτο ζεύγος 
κάθε ημερίδας, καθώς και στους 3 
πρώτους της Ατομικής Γενικής 
κατάταξης. 

 1  2  3  4  5 
♠ 97642 ♠ AJ1087 ♠ A4 ♠ K98532 ♠ KQJ98 
♥ K4 ♥ AQ986 ♥ K ♥ KJ8732 ♥ AKQJ8 
♦ AKQJ7 ♦ 92 ♦ Q7632 ♦  ♦ A9 
♣ 2 ♣ 9 ♣ Q7532 ♣ A ♣ 3 
          


