Πώς παίζεταί το Μπρίτζ
Τα βασικά
Το Μπρίτζ παίζεταί με μία τράπουλα 52 φύλλών (αφαίρέστε τους jokers) καί τέσσερα άτομα που
κάθονταί σε ένα τετράγώνo τραπέζί. Οί παίκτες κάθονταί ο ένας απέναντί από τον άλλον
δίαμορφώνοντας, ανά ζεύγος, μία συνεργατίκή ομάδα (partnership). Παίρνουν μάλίστα τα
ονόματα τών σημείών του ορίζοντα. Ο Βορράς είναί συμπαίκτης με τον Νότο καί η Ανατολή με τη
Δύση.

Τα φύλλα
Υπάρχουν τέσσερα χρώματα (είδη, κατηγορίες φύλλών): σπαθίά , καρά , κούπες καί
πίκες (μπαστούνία). Κάθε χρώμα έχεί 13 κάρτες. Στο Μπρίτζ, το δύο είναί το χαμηλότερο φύλλο
(κάρτα) σε κάθε χρώμα καί ο άσος είναί το υψηλότερο.

Αρχίζοντας
Τραβήξτε ένα φύλλο ο καθένας γία να επίλέξετε το πρόσώπο που θα μοίράσεί. Αυτό το πρόσώπο
δίανέμεί τα φύλλα κλείστά, με αρίστερόστροφη περίστροφή ένα-ένα, ώσπου κάθε παίκτης έχεί στο
χέρί του 13 φύλλα (έχεί μοίραστεί όλη η τράπουλα). Μόλίς το παίξίμο κάθε δίανομής
ολοκληρώνεταί, μοίράζεί, με τη σείρά του, την επόμενη δίανομή ο αρίστερά ευρίσκόμενος παίκτης
καί μετά ο επόμενος αρίστερά καί ούτώ καθεξής. Πρέπεί να σημείώθεί εδώ ότί στο αγώνίστίκό
Μπρίτζ οί δίανομές είναί προμοίρασμένες από Η/Υ ή μοίράζονταί μόνο την πρώτη φορά που
παίζονταί

Στόχος του παιχνιδιού
Κάθε ζεύγος προσπαθεί να κερδίσεί (ή να πάρεί) όσο το δυνατόν περίσσότερες «λεβέ» (στην
πρέφα καί σε άλλα παίγνίδία λέγονταί μπάζες).

Κερδίζοντας λεβέ στα Χωρίς ατού
Κάθε λεβέ περίέχεί τέσσερα φύλλα, ένα από κάθε παίκτη που παίζεί. Κάθε παίκτης στη σείρά του,
παίζεί ένα φύλλο, τοποθετώντας το ανοίκτό πάνώ στο τραπέζί. Ο επόμενος με αρίστερόστροφη
φορά πρέπεί να ακολουθήσεί το χρώμα, παίζοντας ένα φύλλο του ίδίου χρώματος με αυτό που
πρώτοπαίζεταί σε κάθε λεβέ.
Εάν πρώτοπαίζεταί μία κούπα, παραδείγματος χάρη, κάθε επόμενος παίκτης πρέπεί να παίξεί
επίσης μία κούπα, εάν αυτό είναί δυνατόν. Μόνο εάν ένας παίκτης δεν έχεί κούπα μπορεί να παίξεί
κάποίο άλλο χρώμα. Το υψηλότερο φύλλο, στο χρώμα που πρώτοπαίζεταί, κερδίζεί τη λεβέ γία τον

παίκτη που το έπαίξε. Αυτός που κέρδίσε την λεβέ μπορεί να παίξεί τώρα – ξεκίνώντας την
επόμενη λεβέ- όποίο φύλλο επίθυμεί. Έτσί παίζονταί τα παίγνίδία «χώρίς ατού».

Κερδίζοντας λεβέ με ατού
Εφόσον έχεί καθορίστεί ένα συγκεκρίμένο χρώμα σαν «ατού» οί κανόνες του παίχνίδίού καί πάλί
απαίτούν ότί εάν ένας παίκτης μπορεί να ακολουθήσεί το χρώμα, είναί υποχρεώμένος να το κάνεί.
Όμώς όταν ένας παίκτης δεν μπορεί πλέον να ακολουθήσεί το χρώμα, έχεί το δίκαίώμα (αν θέλεί)
να παίξεί ένα ατού καί το ατού είναί υψηλότερο καί ίσχυρότερο από οποίαδήποτε κάρτα στο
χρώμα που πρώτοπαίχτηκε.

Η διαδικασία της αγοράς
Η «αγορά» είναί η γλώσσα του Μπρίτζ. Οί παίκτες, μέσώ της αγοράς (πλείοδοσίας), αποφασίζουν
εάν το τελίκό «συμβόλαίο» (τελίκή αγορά) πρόκείταί να παίχτεί στα χώρίς ατού ή με ένα
κάποίο χρώμα ώς ατού. Αυτός που μοίρασε έχεί την πρώτη ευκαίρία να ανοίξεί την αγορά.
Εάν αυτός που μοίρασε έχεί μερίκές υψηλές κάρτες στο χέρί καί μία προτίμηση γία ένα χρώμα,
περίσσότερο από τα άλλα (το αποφασίζεί συνήθώς από το μήκος του χρώματος), κάνεί μία αγορά,
γία να δείξεί στον συμπαίκτη του ποίο χρώμα προτίμά. Εάν αυτός που μοίρασε δεν έχεί πολλές
υψηλές κάρτες καί δεν θέλεί να κάνεί μία αγορά, λέεί » πάσο» , οπότε το δίκαίώμα της αγοράς
μεταφέρεταί στον επόμενο παίκτη, αρίστερά του.
Οί αγορές πρέπεί να γίνουν σύμφώνα με την ίεραρχία τών χρώμάτών: σπαθίά ( ), καρά ( ),
κούπες ( ), πίκες ( ) καί, τελίκά, χώρίς ατού (ΧΑ). Κατά συνέπεία, εάν 1 είναί η πρώτη αγορά, ο
επόμενος παίκτης που αγοράζεί πρέπεί να πεί τουλάχίστον 1 , ο επόμενος παίκτης τουλάχίστον 1
κλπ. Εάν κάποίος ανοίξεί πρώτος 1 , η επόμενη αγορά θα έπρεπε να είναί 1ΧΑ ή 2 ή 2 ή 2 ή
παραπάνώ.
Αφότου κάποίος κάνεί μία αγορά, κάθε παίκτης έχεί στη συνέχεία μία ευκαίρία είτε να αγοράσεί,
είτε να πεί πάσο. Στο τέλος της αγοράς, κάθε ζεύγος θα έχεί αποφασίσεί ποίο χρώμα θέλεί να
ονομάσεί ώς ατού καί εάν έχεί αρκετή δύναμη (υψηλές κάρτες) γία να συναγώνίστεί γία το
προνόμίο της ονομασίας αυτής. Αλλίώς, το ένα ζεύγος θα πασάρεί, αφήνοντας τους αντίπάλους να
επίλέξουν το χρώμα ατού (ή χώρίς ατού).
Η αγορά τελείώνεί όταν λένε τρείς παίκτες δίαδοχίκά «πάσο.» Η τελευταία αγορά είναί καί το
τελίκό «συμβόλαίο», το οποίο καλείταί ο άξονας που το αγόρασε να πραγματοποίήσεί, δηλαδή να
κερδίσεί λεβέ ανάλογες με το επίπεδο της τελίκής αγοράς.

Εκτελεστής, έξοδος και μορ
«Εκτελεστής» είναί ο παίκτης που έχεί αναφέρεί (αγοράσεί) πρώτος το χρώμα που είναί ατού ή
που πρώτος έχεί αναφέρεί χώρίς ατού (αν το τελίκό συμβόλαίο είναί χώρίς ατού). Αυτός που
πρώτοπαίζεί την πρώτη λεβέ είναί ο παίκτης αρίστερά του εκτελεστή, που αρχίζεί το παίχνίδί με
την «έξοδο» ενός φύλλου ανοίκτό επάνώ στο τραπέζί. Ο «μορ» είναί ο συμπαίκτης του εκτελεστή.

Μετά την έξοδο, ο μορ τοποθετεί όλα τα φύλλα του ανοίκτά επάνώ στο τραπέζί, καί ο εκτελεστής
επίλέγεί τα φύλλα κατά τη δίάρκεία του παίχνίδίού καί γία τα δύο «χέρία» (το δίκό του καί του
μορ).

Οδηγίες για την έξοδο
Ενάντία σε συμβόλαίο χώρίς ατού, είναί μία καλή ίδέα να βγείτε το μακρύτερο χρώμα σας, επείδή
αυτό μπορεί να είναί η καλύτερη πηγή πρόσθετών λεβέ. Με μία σείρά (ακολουθία), τρίών ή
περίσσότερών φύλλών σε ένα χρώμα, βγείτε την κορυφαία κάρτα της σείράς. Εάν δεν έχετε μία
σείρά, βγείτε ένα χαμηλό φύλλο. Ενάντία στα συμβόλαία με ατού μπορείτε ακόμα να κάνετε έξοδο
την κορυφή μίας σείράς, αλλά δεν χρείάζεταί πλέον να βγείτε το μακρύτερο χρώμα σας. Οί
αντίπαλοί σας έχουν ένα χρώμα ατού καί μπορούν συνήθώς να σας αποτρέψουν από τη λήψη
πολλών λεβέ στο μακρύ χρώμα σας. Μπορούν να παίξουν ατού καί να κερδίσουν την λεβέ. Μερίκές
φορές, αντίθετα, είναί μία καλή ίδέα να βγείτε ένα κοντό χρώμα, εάν δεν είναί το χρώμα τών ατού.

Η αγορά
Σκεφτείτε την αγορά ώς ευχάρίστη συνομίλία μεταξύ φίλών. Μία αγορά είναί ένας αρίθμός, που
συνδυάζεταί με μία λέξη. Η λέξη αναφέρεταί στο χρώμα (ή χώρίς ατού) στο οποίο ο παίκτης ελπίζεί
ότί θα παίχτεί το τελίκό συμβόλαίο. Ο αρίθμός αναφέρεταί στον αρίθμό λεβέ πάνώ από τίς έξί, που
το ζεύγος είναί πρόθυμο να δεσμευτεί ότί θα κερδίσεί (όλες οί λεβέ μίάς δίανομής είναί, βέβαία,
δεκατρείς). Αγορά 1 είναί μία υποχρέώση να κερδηθούν 6 + 1 = 7 λεβέ, καί μία πρόταση να γίνουν
οί πίκες το χρώμα τών ατού.

Αξιολόγηση χεριών
Ο άσος = 4, ο ρήγας = 3, η ντάμα = 2, ο βαλές = 1. Εκτός από τον υπολογίσμό πόντών αξίολόγησης
γία τίς υψηλές κάρτες, οί πόντοί αξίολόγησης υπολογίζονταί καί γία τη μορφή του χερίού. Ένα
χρώμα πέντε καρτών = 1, ένα χρώμα έξί καρτών = 2, ένα χρώμα επτά καρτών = 3 καί ένα χρώμα
οκτώ καρτών = 4. Μόλίς εκτίμήσετε το χέρί σας, το επόμενο βήμα είναί να αγοράσετε, σύμφώνα με
τη δύναμη καί τη μορφή του.

Οδηγίες για το άνοιγμα της αγοράς
Με 0 έώς 12 πόντους, πάσο. Με 13 ή περίσσότερους πόντους, ανοίξτε την αγορά με ένα από τα
μακρύτερα χρώματά σας. Με 15 έώς 17 πόντους σε υψηλές κάρτες καί ένα χέρί ομαλής κατανομής
(ένα όπου όλα τα χρώματα αντίπροσώπεύονταί με τουλάχίστον δύο ή περίσσότερες κάρτες),
ανοίξτε 1ΧΑ (χώρίς ατού).

Συμβόλαια
Η αγορά μπορεί να οδηγήσεί σε ποίκίλα τελίκά συμβόλαία (ένας αρίθμός καί ένα χρώμα ή χώρίς
ατού). Δεν είναί όλα τα συμβόλαία ίσα στην αξία, δεδομένου ότί κερδίζετε περίσσότερο γία την
αγορά καί την παραγώγή ορίσμένών συμβολαίών. Αυτά μπορεί να είναί «σλεμ», «μανς», ή

συμβόλαία «μερίκού σκορ». Μπορούν να είναί συμβόλαία σε πρώτεύοντα χρώματα (πίκες ή
κούπες) ή δευτερεύοντα χρώματα (καρά ή σπαθίά).

Bonus
Σλεμ:
To μεγαλύτερο «bonus» (βραβείο, επίδομα) παίρνετε γία την αγορά καί την πραγματοποίηση ενός
μεγάλου σλεμ: 7 , 7 , 7 , 7 ή 7ΧΑ, όπου δεν μπορείτε να χάσετε καμία λεβέ από τους
αντίπάλους. Γία να αγοράσεί έναν μεγάλο σλεμ, το ζεύγος πρέπεί να έχεί συνολίκά τουλάχίστον 37
πόντους. Το επόμενο καλύτερο bonus προέρχεταί από την αγορά καί την παραγώγή ενός μίκρού
σλεμ: 6 , 6 , 6 , 6 ή 6ΧΑ όπου μπορείτε να χάσετε μόνο μία λεβέ από τους αντίπάλους. Γία να
αγοράσεί ένα μίκρό σλεμ, το ζεύγος χρείάζεταί συνολίκά περίπου 33 έώς 36 πόντους.
Μανς :
Υπάρχουν πέντε συμβόλαία (καί ανάλογα bonus) μανς, που είναί περίσσότερο εφίκτά από ένα
συμβόλαίο σλεμ. 3ΧΑ προϋποθέτεί ότί αγοράζετε γία να κάνετε 9 λεβέ. 4 καί 4 προϋποθέτουν
ότί αγοράζετε γία να κάνετε 10 λεβέ. Όλα τα παραπάνώ χρείάζονταί γία να πραγματοποίηθούν
περίπου 26 πόντους. 5 καί 5 είναί άλλες μανς όπου σημαίνεί ότί πρέπεί να κάνετε 11 λεβέ καί
περίπου 29 πόντοί απαίτούνταί γία την αγορά καί πραγματοποίηση αυτών τών συμβολαίών. Η
εμπείρία έχεί δείξεί ότί αν εσείς καί ο σύντροφός σας έχετε τουλάχίστον 8 κάρτες ατού καί στα δύο
χέρία θα κερδίσετε συνήθώς μία λεβέ παραπάνώ σε συμβόλαίο σε χρώμα απ’ ό,τί σε χώρίς ατού.
Αυτό σημαίνεί ότί μανς σε 4 καί 4 χρείάζονταί περίπου τους ίδίους πόντους με την μανς στα ΧΑ.
Μερικό σκορ:
Στο μερίκό σκορ, που ανήκουν τα συμβόλαία που είναί χαμηλότερα από αυτά της μανς, το ζεύγος
κερδίζεί κάτί γία κάθε λεβέ που παίρνεί (εννοείταί, αν πραγματοποίήσεί το συμβόλαίο). Ωστόσο το
μπόνους αυτό είναί σαφώς μίκρότερο απ’ ό,τί στη μανς ή το σλεμ.

Ο ρόλος του απαντητή
Οί συμπαίκτες στο Μπρίτζ, συνήθώς, έχουν καθορίσμένους ρόλους στην αγορά. Αυτός που ανοίγεί
περίγράφεί το χέρί του στον συμπαίκτη του. Ο τελευταίος, καθώς ξέρεί περίσσότερα γία την
συνολίκή δύναμη τών δύο χερίών, είναί συνήθώς αυτός που καθορίζεί σε πoίο επίπεδο καί σε ποίο
χρώμα θα παίχτεί το τελίκό συμβόλαίο.

