
ΑΟΜ Στοιχεία εκτέλεσης  Βασικές αρχές 1 

© 2003 Θόδωρος Τριανταφυλλόπουλος 

Σηµειώσεις πάνω στον τρόπο παιξίµατος συνδυασµών φύλλων 
 
Φροντίζουµε να µην καταστρέφουµε τις φουρκέτες µας πριν τις 
χρησιµοποιήσουµε. 
 
Παραδείγµατα:   

Q 10 3 
K 6 4 

ξεκινάµε µε λιµό στον Κ ώστε µετά να είµαστε σε θέση να κάνουµε την εµπάς του J 
(Θα έχουµε µείνει µε Q 10 προς 6 4). Εάν ξεκινήσουµε µε µικρό στην Q θα έχουµε 
µετά 10 3 προς Κ 6 µε τα οποία δεν υπάρχει εµπάς. 
 
   Α 10 2 
   Q 5 4 
ξεκινάµε µε µικρό πρός την Q ώστε εάν αυτή χάσει από τον Κ να έχουµε την 
δυνατότητα νέας εµπάς µε το 5 4 πρός Α 10. Εάν είχαµε ξεκινήσει µε µικρό προς το 
10 και έχανε, δεν θα µπορούσαµε να κάνουµε εµπάς µε Α 2 προς Q 5! 
 
Προσπαθούµε πάντοτε να µην θυσιάσουµε ονέρ για να πάρουµε αυτά των 
αντιπάλων. 
 
Παραδείγµατα: 
   Q J 2 
   A 8 7 5 
παίζουµε λιµό προς την Q και εάν κερδίσει παίζουµε πάλι λιµό προς τον J. 
Προσπαθούµε έτσι να δώσουµε στον K του αντιπάλου το 2. Με τον τρόπο αυτό 
κάνουµε πάντα 3 µπάζες εάν ο Κ είναι πρίν από το QJ2, ακόµα και εάν τα φύλλα των 
αντιπάλων στο συγκεκριµένο χρώµα είναι 4-2 
 
   Κ 6 4 3 
   Q 7 5 2 
Παίζουµε λιµό πρός ένα από τα δύο ονέρ, και εάν κερδίσει παίζουµε λιµό και από τα 
δύο χέρια ελπίζοντας ο Α να είναι δίφυλλος και να πέση. Για να αυξήσουµε την 
πιθανότητα να συµβεί αυτό, πρέπει να παίξουµε το πρώτο λιµό πριν από τον αντίπαλο 
που πιθανόν έχει δίφυλλο ή πριν από αυτόν που πιθανόν έχει τον Α. ∆ηλαδή εάν 
ξέρουµε ότι αριστερά µας έχει δίφυλλο, ξεκινάµε µε µικρό στον Κ. Αντιθέτως εάν 
πιστεύουµε ότι ο δεξιά µας έχει τον Α ξεκινάµε µε µικρό στην Q. 
 
Για να ξεκινήσουµε µία εµπάς παίζοντας ονέρ πρέπει αυτό να υποστηρίζεται 
 
Ένα ονέρ έχει αρκετή υποστήριξη όταν συνοδεύεται από τόσα ονέρ όσα είναι τα λιµά 
στα 4 µεγαλύτερα φύλλα του απέναντι χεριού.  
 
Παραδείγµατα: 
   Α Q 3 2 
   J 10 5 4 
O J συνοδεύεται από ένα ονέρ, ενώ τα λιµά απέναντι είναι δύο. Πρέπει να 
ξεκινήσουµε την εµπάς µε το 4. 
   Α 10 4  
   Q J 2 
H Q συνοδεύεται από ένα ονέρ και τό λιµό απέναντι είναι ένα. Ξεκινάµε µε την Q. 
   A Q 9 3 2 
   J 10 4 
O J συνοδεύεται από ένα ονέρ, και τo λιµό απέναντι είναι ένα(!). Ξεκινάµε µε τον J. 
   Κ J 3 2 
   10 9 5 4 
To 10 συνοδεύεται από ένα ονέρ, ενώ τα λιµά απέναντι είναι δύο. Πρέπει να 
ξεκινήσουµε την εµπάς µε το 4. 


