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Μαθητικά τουρνουά: πρόβα αγώνων
      Tα εκπαιδευτικά τουρνουά έχουν ξεκινήσει σε αρκετά σωματεία και ελπίζουμε έως το τέλος του έτους όλοι να έχετε λάβει  
μέρος σε κάποιο απ' αυτά. Ο σκοπός των μαθητικών τουρνουά είναι από τη μια να σας βοηθήσουν να εμπεδώσετε τη θεωρία  
που κάνετε στα μαθήματα, αλλά κυρίως βοηθούν να μάθετε την σωστή διαδικασία διεξαγωγής των αγώνων Μπριτζ.
Στα  μαθήματα  μπορεί  να  παίξετε  τις  εκπαιδευτικές  διανομές  χωρίς  να  αλλάξετε  τραπέζι,  με  οποιονδήποτε  συμπαίκτη 
συμμαθητή σας, με το βιβλίο ανοιχτό ή ακόμη και συζητώντας φύλλο φύλλο το παίξιμο της διανομής.
Στο μαθητικό τουρνουά όμως ο δάσκαλος – διαιτητής θα σας βοηθήσει να τηρήσετε βασικές αρχές ενός αγώνα μπριτζ.

1. Διαλέξτε τον συμπαίκτη σας και μην αποχωρείτε από τον αγώνα
Στα τουρνουά ζευγών ο κάθε αθλητής  συμμετέχει  με συμπαίκτη που έχει  διαλέξει  από πριν.  Ευκαιρία λοιπόν να  
ανταλλάξετε αριθμούς τηλεφώνων με τους συμμαθητές σας ώστε να είστε σίγουροι για τη συμμετοχή σας. Αν κάποιος 
αποφασίσει  να  προσέλθει  σε  ένα  τουρνουά  ζευγών  χωρίς  συμπαίκτη  υπάρχει  περίπτωση  να  μην  μπορέσει  να  
συμμετέχει στον αγώνα. 
Όταν λαμβάνουμε μέρος σε κάποιον αγώνα Μπριτζ, είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να παραμένουμε μέχρι το τέλος του 
αγώνα. Συνήθως γνωρίζουμε εκ των προτέρων πόση, περίπου, θα είναι η διάρκεια του. Είναι υποχρέωση κάθε παίκτη 
να παραμένει μέχρι το τέλος του αγώνα.

2. Στοιχεία και διακαιώματα συμμετοχής
Με ευανάγνωστο επώνυμο και αρχικό του ονόματός σας στον φάκελο με τη συμμετοχή σας, δε θα υπάρξει κανένα 
πρόβλημα να σας μπερδέψουμε με κάποιον άλλο/η Με την έκδοση του αγωνιστικού σας δελτίου, το νέο έτος, θα έχετε  
αριθμό μητρώου και θα πρέπει να αναγράφετε στον φάκελο και αυτόν

3. Αποφασιστικότητα στις αγορές
Όταν έρχεται η σειρά σας να αγοράσετε μπορείτε να σκεφθείτε, όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να αποφασίσετε  
τι  αγορά θα κάνετε. Όσο σκέφτεστε δεν θα πρέπει  να κοιτάτε και  να ξανακοιτάτε το κουτί  αγορών – δε θα σας  
βοηθήσει στην απόφασή σας – πολύ δε περισσότερο δε θα πρέπει να βγάζετε και να ξαναβάζετε μέσα στο κουτί τις  
κάρτες. Αφού αποφασίστε την αγορά σας, τοποθετήστε την στο τραπέζι μπροστά σας έτσι ώστε να μην επικαλύπτει  
τις προηγούμενες αγορές σας

4.  Δικαιώματα και υποχρεώσεις του μορ
Όταν γίνεστε μορ εκμεταλλευτείτε αυτόν τον χρόνο για να ξεκουραστείτε και αφήστε στον εκτελεστή το άγχος της 
εκτέλεσης! Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς του παιχνιδιού μας ο μορ δεν επιτρέπεται να δίνει οδηγίες στον  
εκτελεστή για τον τρόπο με τον οποίον θα πρέπει να εκτελέσει το συμβόλαιο. Από τη άλλο ο μορ μπορεί:
α) να επισημαίνει στον εκτελεστή από ποιο χέρι  να παίξει β) να ρωτά τον εκτελεστεί μήπως έχει φύλλο σε κάποιο  
χρώμα που παίχθηκε και  εκείνος  δεν  ακολούθησε γ)  να  τακτοποιεί  τις  λεβέ  σωστά,  ώστε  να  είναι  εύκολο στον  
εκτελεστή, με μια ματιά, να βλέπει πόσες  έχει κερδίσει ή  χάσει. Με αυτόν τον τρόπο στο τέλος κάθε διανομής είναι  
πολύ εύκολο να συμφωνήσουν όλοι για το πόσες λεβέ κέρδισε ο κάθε άξονας.

5. Δεν ανοίγουμε το scor-sheet πριν το τέλος της εκτέλεσης 
Κάθε διανομή έχει ένα scor-sheet όπου μετά το τέλος της εκτέλεσης καταγράφουμε τους αριθμούς των ζευγών που  
έπαιξαν την συγκεκριμένη διανομή και το σκορ που επετεύχθη. Αυτός που γράφει το σκορ είναι συνήθως το σταθερό 
ζευγάρι και το άλλο ζευγάρι ελέγχει το τι γράφτηκε. Απαγορεύεται λοιπόν να ανοίγει το scor-sheet πριν το τέλος της 
εκτέλεσης, για οποιονδήποτε λόγο. Ο μόνος που μπορεί να το ανοίξει οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είναι ο Διαιτητής.

6. Κλήση Διαιτητή
Η πιο σημαντική συμβουλή. Μη διστάζετε να καλείτε τον Διαιτητή για οποιοδήποτε θέμα (“ανωμαλία” όπως γράφεται  
στους κανονισμούς) προκύψει στο τραπέζι. 
Αγοράσατε ενώ δεν ήταν η σειρά σας, φάνηκε κάποιο φύλλο, κάνατε λάθος και θέλετε να παίξετε κάτι άλλο, είχατε να  
ακολουθήσετε και δεν το κάνατε, έκανε αντάμ ο συμπαίκτης σας ενώ ήταν η σειρά σας, νομίζετε ότι υπάρχει σχετική 
καθυστέρηση στο παίξιμο, γίνεται φασαρία – για όλα αυτά και για κάθε τι άλλο υπάρχει  κανονισμός που θα τον  
εφαρμόσει ο Διαιτητής. 
Οι περισσότεροι νέοι παίκτες – ίσως και κάποιοι ακόμα από τους παλιούς – θεωρούν ότι η κλήση του διαιτητή είναι  
αγένεια. Ε λοιπόν αγενής μπορεί να είναι ο τρόπος που καλούμε τον διαιτητή και όχι το γεγονός αυτό καθ' αυτό.

7. Αποκτήστε καλές συνήθειες
Η συμμετοχή σε έναν αγώνα μπριτζ είναι μια νέα συνθήκη στη ζωή σας και ελπίζουμε να την ευχαριστηθείτε. Στην 
ευχαρίστηση συντελούν οι καλοί τρόποι: 
- μιλάμε χαμηλόφωνα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα
- αποφεύγουμε να κάνουμε το “δάσκαλο” τόσο σε συμπαίκτη όσο και σε αντιπάλους
- ευχαριστούμε τον μορ μόλις κατεβάσει τα φύλλα του και αποφεύγουμε γκριμάτσες που δείχνουν τα συναισθήματά 
μας για το παιχνίδι. Καλή Διασκέδαση!
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Ασκήσεις αγοράς

           
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
   
    
         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
        

          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
       

          Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1♣ . Τι απαντάτε με τα παρακάτω χέρια; 
               16                          17                             18                            19                           20

♠ J105 ♠ AK73 ♠ 853 ♠ 973 ♠ A42

♥ AJ87 ♥ Q82 ♥ 764 ♥ KJ652 ♥ K63

♦ 93 ♦ K65 ♦ AJ5 ♦ Q52 ♦10987

♣ Q742 ♣ 652 ♣ J964 ♣ 84 ♣ 852

          Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1XA. Τι απαντάτε με τα παρακάτω χέρια; 
               21                          22                             23                            24                           25

♠ K754 ♠ QJ92 ♠ A5 ♠ 532 ♠ 842

♥ A64 ♥ KJ7 ♥ KQJ952 ♥ AJ74 ♥ A973

♦ 983 ♦ 54 ♦ J32 ♦ 862 ♦ Q632

♣ 432 ♣ A972 ♣ 82 ♣ AK3 ♣ 75
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