
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΖΕΥΓΩΝ 
 
 

Οι αγώνες ζευγών είναι η πιο διαδεδομένη μορφή αγώνων μπριτζ. Επί πλέον οι διάφορες 
κινήσεις για αγώνες ζευγών βρίσκουν τέλεια εφαρμογή τόσο στους αγώνες ομάδων όσο και 
στους αγώνες ατόμων. 
 
 

ΜΙΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΡΧΗ … 
Μέσα στο μέτρο του δυνατού πρέπει να παίζονται όλες οι διανομές που κυκλοφορούν, 
γιατί μόνον έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή σύγκριση όλων των ζευγών. 

Αυτό είναι επιθυμητό και από τους περισσότερους παίκτες. Οι λόγοι είναι πολλοί, ο 
βασικότερος όλων όμως είναι η δυνατότητα σύγκρισης όλων των ζευγών, έστω και αν δεν έχουν 
συναντήσει όλα τα αντίπαλα ζεύγη. 

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει υποχρεωτικά να παίζονται όλες οι διανομές από όλα 
τα ζεύγη, γιατί μερικές φορές είναι πρακτικά αδύνατον. Πλην όμως, άλλο το να μην παίζονται 
ένας ή δύο γύροι μιας κίνησης, και άλλο το να υπάρχουν μόνον δύο ή τρεις κοινοί γύροι σε μια 
κίνηση. 
 
 

… ΠΕΝΤΕ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ... 
Σε όλες τις κινήσεις των αγώνων ζευγών, οι παίκτες κινούνται με τρεις διαφορετικούς 

τρόπους: 
 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ HOWELL 

Η βασική μορφή μιας κίνησης Howell προϋποθέτει ότι το κάθε ζεύγος παίζει ένα σετ 
διανομών εναντίον του κάθε άλλου ζεύγους. Υπάρχει ένα σταθερό ζεύγος, και όλα τα υπόλοιπα 
ζεύγη κινούνται, ακολουθώντας το ζεύγος με τον αμέσως μικρότερο αριθμό, και οι διανομές 
παίζονται σε όλα τα τραπέζια με αύξουσα σειρά. 
 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ HOWELL (Ή ΚΙΝΗΣΕΙΣ ¾ HOWELL) 

Εδώ υπάρχει μια βασική διαφοροποίηση από μια κίνηση Howell. Το κάθε ζεύγος δεν 
συναντά όλα τα άλλα ζεύγη. Υπάρχουν δηλαδή περισσότερα από ένα σταθερά ζεύγη. Κατά τα 
άλλα, τα κινητά ζεύγη ακολουθούν το ζεύγος με τον αμέσως μικρότερο αριθμό, και οι διανομές 
παίζονται σε όλα τα τραπέζια με αύξουσα σειρά. 
 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ MITCHELL 

Υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές της κίνησης Mitchell, που θα αναλυθούν στα 
αντίστοιχα κεφάλαια. Η βασική μορφή μιας κίνησης Mitchell προϋποθέτει ότι τα ζεύγη ΒΝ 
παραμένουν σταθερά, τα ζεύγη ΑΔ ανεβαίνουν ένα τραπέζι και οι διανομές κατεβαίνουν ένα 
τραπέζι. Δηλαδή οι διανομές παίζονται σε κάθε τραπέζι με αύξουσα σειρά, αλλά αντίθετα από 
τις κινήσεις Howell, τα κινητά ζεύγη, που κάθονται ως ΑΔ, ακολουθούν το αμέσως μεγαλύτερο. 
 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ WEB MITCHELL 

Η βασική διαφοροποίηση από μια απλή κίνηση Mitchell είναι ότι ο αριθμός των τραπεζιών 
είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των γύρων που πρόκειται να παιχτούν. Κατά τα 
άλλα, τα μισά ζεύγη είναι σταθερά (ΒΝ), τα άλλα μισά είναι κινητά (ΑΔ) και ανεβαίνουν ένα 
τραπέζι μετά από κάθε γύρο και οι διανομές στα μισά τραπέζια κατεβαίνουν ένα τραπέζι μετά 



από κάθε γύρο και στα άλλα μισά ανεβαίνουν ένα τραπέζι μετά από κάθε γύρο, και μοιράζονται 
στα τραπέζια με διαφορετικό τρόπο. 
 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ AMERICAN WHIST LEAGUE 

 Και στις κινήσεις αυτές τα μισά ζεύγη είναι σταθερά (ΒΝ) και τα άλλα μισά είναι κινητά 
(ΑΔ), αλλά τώρα, οι διανομές κατεβαίνουν ένα τραπέζι μετά από κάθε γύρο και τα κινητά ζεύγη 
κατεβαίνουν δύο τραπέζια μετά από κάθε γύρο. 
 
 

… ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ 
Οι διανομές μπορούν να μετακινούνται με δύο τρόπους: 

 
ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 

Όπου το κάθε τραπέζι σε κάθε γύρο παίζει και διαφορετικό σετ διανομών, συνήθως με 
αύξουσα αριθμητική σειρά. 
 
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 

Όπου σε κάθε γύρο, όλα τα τραπέζια παίζουν το ίδιο σετ διανομών, δηλαδή στον πρώτο 
γύρο παίζεται το πρώτο σετ διανομών, στον δεύτερο γύρο παίζεται το δεύτερο σετ διανομών, 
κοκ. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν αρκετά αντίγραφα των ίδιων διανομών, δηλαδή θα έχουν 
προ μοιραστεί οι διανομές (pre-duplication). 
 


