Ο ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ
Ο Βοράς κρατάει: ♠ ΑQxxx ♥ AQxxx ♦ Ax ♣ x (16 πόντοι ονέρ και κατανομή 5♠5♥2♦1♣)
και ο Νότος τα χέρια α) και β) (8 πόντοι ονέρ και κατανομή 4♠3♥3♦3♣)
α) ♠ KJxx ♥ KJx ♦ xxx ♣ xxx
β) ♠ xxxx ♥ xxx ♦ KJx ♣ KJx
Το χέρι του Βορά είναι έντονα επιθετικό με δύο 5φυλλα χρώματα και όλες τις αξίες
συγκεντρωμένες σ΄ αυτά.
Και τα δύο χέρια του Νότου είναι αμυντικά χέρια λόγω της κατανομής 4-3-3-3 και με τις αξίες να
είναι ελαφρώς συγκεντρωμένες (50% των πόντων ανά χρώμα) αλλά και ικανοποιητικά διάσπαρτες
(4 πόντοι στο χρώμα)
Ο συνδυασμός του χεριού του Βορά με το (α) χέρι του Νότου μας δίνει αποτέλεσμα συμβόλαιο 6♠
με ελάχιστες απαιτήσεις (να μην είναι οι ♥ 5-0 και να μην είναι οι ♠ 4-0 για να γίνει μια κοφτή ♦),
ενώ ο συνδυασμός του με το (β) χέρι μας δίνει αποτέλεσμα συμβόλαιο 4♠ το οποίο μπορεί και να
μπει μέσα π.χ. με τις ♥ 4-1.
Αυτό το παράδοξο (?) συμβαίνει γιατί το χέρι (α) έχει όλα του τα ονέρ στα μακριά χρώματα του
επιθετικού χεριού του Βορά, με αποτέλεσμα το (α) να μετασχηματίζεται κατά την διάρκεια της
αγοράς από αμυντικό σε ισχυρά επιθετικό χέρι. Και ο συνδυασμός των δύο επιθετικών χεριών μας
δίνει το 6♠ με 24 πόντους ονέρ. Αντίστοιχα το αμυντικό χέρι (β) μετασχηματίζεται κατά την
διάρκεια της αγοράς από αμυντικό σε ισχυρά αμυντικό γιατί έχει όλα του τα ονέρ στα κοντά
χρώματα του επιθετικού χεριού του Βορά και το αποτέλεσμα του συνδυασμού τους είναι το
αβέβαιο 4♠.
Αν αλλάξουμε τα ονέρ στο χέρι του Βορά και το μετατρέψουμε σε αμυντικό χέρι:
♠ Αxxxx ♥ Qxxxx ♦ AQ ♣ A έχοντας πάλι 16 πόντους ονέρ, κατανομή 5♠5♥2♦1♣ αλλά με
διάσπαρτες αξίες εκ των οποίων μόνο το ένα τρίτο (37,5%) των πόντων στα μακριά χρώματα
προκύπτει ότι ο συνδυασμός του με το ισχυρά αμυντικό (όπως θα διαμορφωθεί στην διάρκεια της
αγοράς) χέρι (β), το οποίο θα έχει τα ονέρ του στα κοντά χρώματα του Βορά θα δώσει ως
αποτέλεσμα ένα δύσκολο συμβόλαιο 3♠!
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Imps - Board 3

Η διανομή ξεκινά με dealer τον Νότο και τους ΒΝ στην πράσινη εναντίων ΑΔ στην κόκκινη.
Το χέρι του Βορά:
♠ AJ9
♥ 964
♦ 83
♣ AKJ53

1♥ - [Pass] - 2♣* - [3♠]
4♦ - [Pass] - ?
* 12+ πόντοι, αγορά Game Force

1) Εχει βελτιωθεί το χέρι του απαντών (Βοράς) έτσι όπως εξελίχθηκε η αγορά?
2) Η κάλυψη των μη αγορασμένων χρωμάτων του ανοίξαντα με Α και ΑΚ είναι θετικό στοιχείο ή όχι?
3) Θα κλείσει με 4♥ την μανς ή θα ψάξει για σλεμ?
Η διανομή ήταν:

Ν / ΑΔ

AJ9
964
83
AKJ53

4
QJ82
K642
10742

Q1076532
5
A
Q986
K8
AK1073
QJ10975
-

Η μη ενίσχυση των χρωμάτων του εκτελεστή και αντιθέτως η ενίσχυση
των κοντών του χρωμάτων έχει ως αποτέλεσμα ο άξονας να βγάζει 3♥ =
αν και υπάρχουν 26 πόντοι ονέρ και όποιοι πόντοι κατανομής εάν και
εφόσον αυτοί προσμετρηθούν.
Επίσης η Ανατολή βγάζει 3♠ -3 , [χάνοντας 4♠+1♥+2♣] γιατί αφενός
έχει μόνο το 25% των πόντων της στο μακρύ της χρώμα και αφετέρου η
Δύση έχει το 100% των πόντων της στα κοντά χρώματα της Ανατολής.
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