Το Αγωνιστικο Μπριτζ
Πως γίνονται οι αγώνες
Στο αγωνιστικό Μπριτζ υπάρχουν μερικές διαφορές, σε σχέση με αυτό που παίζεται ιδιωτικά, από
μία παρέα. Η σημαντικότερη είναι ότι οι διανομές που παίζονται μοιράζονται μόνο μία φορά και
μετά κυκλοφορούν, οι ίδιες, σε όλα τα τραπέζια, ώστε στο τέλος να υπάρξει σύγκριση των
αποτελεσμάτων μεταξύ όλων των ζευγών του ίδιου άξονα. Αυτό επιτυγχάνεται με ειδικές θήκες,
για κάθε διανομή, όπου οι παίκτες βάζουν τα φύλλα τους αφού παίξουν. Για τον λόγο αυτόν τα
φύλλα, κάθε παίκτης, τα παίζει μπροστά του ανοικτά και μετά, όταν τα κλείνει, τα κρατάει -επίσης
μπροστά του- μέχρι το τέλος του παιξίματος της διανομής.
Στους αγώνες υπάρχουν διαιτητές επιφορτισμένοι με την κίνηση, την τάξη, την διευθέτηση
διαφορών και προβλημάτων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
Στο παιγνίδι χρησιμοποιούνται κάρτες συμβάσεων, όπου κάθε ζεύγος περιγράφει το αγοραστικό
του σύστημα και τις συμφωνίες που έχει στην αγορά και στην άμυνα. Αυτά πρέπει απαραίτητα να
δημοσιοποιούνται στους εκάστοτε αντιπάλους. Για την αγορά χρησιμοποιούνται ειδικά κουτιά
αγορών (bidding boxes), ώστε να γίνεται αυτή σιωπηλά.
Μετά το τέλος του παιξίματος κάθε διανομής το αποτέλεσμα και οι αριθμοί των ζευγών γράφονται
στο φύλλο της διανομής, που την ακολουθεί μέχρι το τέλος του αγώνα. Στο τέλος του αγώνα ο
διαιτητής συγκεντρώνει τα φύλλα των διανομών και βγάζει τα αποτελέσματα.
Με τον τρόπο αυτό γίνονται οι αγώνες ζευγών ενώ ανάλογη πρακτική ακολουθείται και στους
αγώνες ομάδων.
Σε όλους τους αγώνες απονέμονται από την ΕΟΜ βαθμοί διάκρισης (master points), ανάλογα με
την θέση που κατέλαβε κάθε ζεύγος, ενώ ο διοργανωτής, που μπορεί να είναι οποιοδήποτε
αναγνωρισμένο σωματείο ή η ΕΟΜ, δίνει έπαθλα (συνήθως κύπελλα) στους νικητές.
Μία συνηθισμένη ημερίδα (session) ενός αγώνα έχει διάρκεια από 3 έως 4 ώρες και σ’ αυτήν
παίζονται 22 έως 28 διανομές. Ένας αγώνας, ανάλογα με την σημαντικότητά του, μπορεί να
περιέχει πολλές ημερίδες ή και να παίζεται σε περισσότερα από ένα στάδια (προκριματικά,
ημιτελικά κλπ).
Η ΕΟΜ διοργανώνει Πανελλήνια πρωταθλήματα ζευγών και ομάδων πολλών ειδών (π.χ. ανοικτό,
νέων, γυναικών, βετεράνων, μικτό). Επίσης, τα περισσότερα από αυτά τα πρωταθλήματα
χωρίζονται σε κατηγορίες σύμφωνα με την δυναμικότητα των παικτών. Ανάλογα πρωταθλήματα
διοργανώνονται και σε διεθνές επίπεδο.

