ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΕΥΓΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ MITCHELL
Έστω ότι ο διαιτητής ξεκίνησε μια κίνηση Mitchell, και μόλις άρχισε ο πρώτος γύρος
καταφτάνει ένα ζεύγος ακόμα, ή και δύο ζεύγη ακόμα. Τι πρέπει να κάνει ο διαιτητής ώστε να
παίξουν τα ζεύγη αυτά, χωρίς να υποβληθούν όλα τα υπόλοιπα ζεύγη στην ταλαιπωρία να
αλλάξουν θέσεις ή διανομές;
Στο ερώτημα αυτό υπάρχουν πολλές απαντήσεις, ανάλογα με τον αριθμό των ζευγών που
ήδη υπάρχουν, ανάλογα με τον αριθμό των ζευγών που έφτασαν αργοπορημένα, ανάλογα με
το πόση αργοπορία έχουν και ανάλογα με την κίνηση που έχει ήδη επιλέξει ο διαιτητής.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εάν το ή τα ζεύγη έφτασαν με πολύ μικρή αργοπορία (μόλις που μοιράστηκαν τα σετ των
διανομών στα τραπέζια), υπάρχει η ευχέρεια να αλλάξει η κίνηση χωρίς πρόβλημα, έστω και αν
χρειαστεί να αλλάξουν τα σετ των διανομών σε μερικά ή ακόμα και σε όλα τα τραπέζια,
δεδομένου ότι είτε δεν έχει ξεκινήσει το παίξιμο, είτε μόλις ξεκίνησε και βρίσκεται στο στάδιο
των αγορών. Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα προσθήκης ζεύγους ή ζευγών αλλά αλλαγής κίνησης.
Ακόμα και στην περίπτωση που ένα ή δύο ζεύγη έφτασαν με αργοπορία, αλλά κατά την
διάρκεια του πρώτου γύρου και δεν πρόλαβαν να παίξουν όλες τις διανομές, δεν υπάρχει
πρόβλημα δεδομένου ότι ο διαιτητής θα επιδικάσει κάποια τεχνητή επανορθωτική βαθμολογία
όπως ορίζει ο Δ.Κ.Α.Μ. Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι δεν συνιστάται τα αργοπορημένα ζεύγη
να παίξουν τις διανομές που δεν πρόλαβαν στο τέλος διότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κατά
την διάρκεια του αγώνα να αποκτήσουν κάποια αθέμιτη πληροφορία σχετικά με αυτές.
Καλύτερα λοιπόν ο διαιτητής να επιδικάσει κάποια τεχνητή επανορθωτική βαθμολογία (Νόμος
12Γ2).
Τα προβλήματα αρχίζουν όταν το ή τα αργοπορημένα ζεύγη έφτασαν αφού έχει τελειώσει
ο πρώτος γύρος ή ακόμα και μόλις άρχισε ο δεύτερος γύρος. Ανάλογα με τον αριθμό των
αργοπορημένων ζευγών, διακρίνονται οι πιο κάτω περιπτώσεις.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ MITCHELL

 Το πρώτο ερώτημα είναι αν ο αριθμός των ζευγών που ήδη υπάρχουν είναι μονός ή ζυγός.
 Το δεύτερο ερώτημα είναι τι είδους κίνηση ξεκίνησε ο διαιτητής, και πως μπορεί να την
τροποποιήσει για να δεχτεί το επί πλέον ζεύγος, χωρίς όμως να χρειαστεί να αλλάξει
διανομές που ήδη έχουν παιχτεί.
Α. ΜΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
Αν ο αγώνας ξεκίνησε με μονό αριθμό ζευγών υπάρχουν τρεις λύσεις.
Α.1. Συμπλήρωση κίνησης Mitchell με bye
Το ζεύγος που ήρθε αργοπορημένα κάθεται στην κενή θέση και η κίνηση γίνεται Mitchell
με πλήρη αριθμό τραπεζιών. Ο συνολικός αριθμός των σετ των διανομών δεν έχει αλλάξει και
ως εκ τούτου και ο συνολικός αριθμός των γύρων που θα παιχτούν δεν θα μεταβληθεί. Η
μέθοδος αυτή προτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις που πρόκειται να παιχτεί πλήρης κίνηση
Mitchell, είτε για μονό αριθμό τραπεζιών (7-½ ή 9-½ ή 13-½ τραπέζια), είτε με Relay Mitchell για
ζυγό αριθμό τραπεζιών (6-½ ή 8-½ ή 12-½ τραπέζια). Το ίδιο ισχύει και όταν ο διαιτητής έχει
ξεκινήσει μια κίνηση Pivot Mitchell ή μια κίνηση Jordan Mitchell (1½ appendix τραπέζι), οπότε

απλώς συμπληρώνει την κίνηση σε Filed-out Pivot Mitchell ή Bowman-Ewing Mitchell
αντίστοιχα.
Α.2. Συμπλήρωση τραπεζιού Rover σε κίνηση Mitchell με ζεύγος Rover
Το ζεύγος που ήρθε αργοπορημένα μαζί με το υπάρχον ζεύγος Rover σχηματίζουν ένα επί
πλέον τραπέζι, το τραπέζι Rover (βλέπε κίνηση Mitchell με ένα τραπέζι Rover). Η μέθοδος αυτή
προτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις που πρόκειται να παιχτεί μια ημιτελής κίνηση Mitchell, είτε
για μονό αριθμό τραπεζιών (9+½ ή 13+½ ή 15+½ τραπέζια), είτε με Skip Mitchell για ζυγό αριθμό
τραπεζιών (10+½ ή 14+½ ή 16+½ τραπέζια).
Α.3. Προσθήκη τραπεζιού σε κίνηση Mitchell με ζεύγος Rover
Το ζεύγος που ήρθε αργοπορημένα μαζί με το υπάρχον ζεύγος Rover σχηματίζουν ένα επί
πλέον τραπέζι, το οποίο προστίθεται στην κίνηση και στο οποίο δίνεται ένα επί πλέον σετ
διανομών. Η μέθοδος αυτή προτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις που πρόκειται να παιχτεί μια
ημιτελής κίνηση Mitchell, είτε για μονό αριθμό τραπεζιών (9+½ ή 13+½ ή 15+½ τραπέζια), είτε
με Skip Mitchell για ζυγό αριθμό τραπεζιών (10+½ ή 14+½ ή 16+½ τραπέζια).
Β. ΖΥΓΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
Αν ο αγώνας ξεκίνησε με ζυγό αριθμό ζευγών (πλήρη τραπέζια) υπάρχει μια λύση.
Προσθήκη ζεύγους ως Rover
Σε οποιαδήποτε κίνηση Mitchell, είτε για μονό αριθμό τραπεζιών, είτε για ζυγό αριθμό
τραπεζιών (Skip ή Relay Mitchell), μπορεί να προστεθεί ένα ζεύγος Rover (βλέπε Rover Pair
Mitchell).

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΖΕΥΓΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ MITCHELL

Έστω τώρα ότι ο διαιτητής μόλις ξεκίνησε μια κίνηση Mitchell και καταφτάνουν δύο επί
πλέον ζεύγη, είτε ταυτόχρονα είτε με διαφορά λίγων λεπτών, προτού όμως ξεκινήσει ο δεύτερος
γύρος. Θα μπορούσαν να προστεθούν, το μεν πρώτο ακολουθώντας τον ένα από τους πιο πάνω
τρόπους Α ή Β ανάλογα με τον αριθμό των ζευγών (μονό ή ζυγό), το δε δεύτερο με τον άλλο
τρόπο. Αυτό όμως μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα, διότι υπάρχει πιθανότητα να
πρέπει να αλλάξει η αρχική κίνηση δύο φορές οπότε οι παίκτες, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν
φημίζονται για την κατανόησή τους, μετά από τόσες αλλαγές στις οδηγίες, θα τα μπλέξουν. Η
καλύτερη λύση λοιπόν είναι να προστεθούν και τα δύο αργοπορημένα ζεύγη ακριβώς προτού
ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος, και να δοθεί μια φορά μόνον η αλλαγή στις οδηγίες.
Και πάλι τα δύο ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο διαιτητής είναι:
 Πόσα είναι τα αρχικά ζεύγη;
 Ποιά κίνηση έχει προγραμματιστεί αρχικά;
Α. ΖΥΓΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
Ανάλογα με την αρχική κίνηση υπάρχουν δύο λύσεις.
Α.1. Προσθήκη ενός τραπεζιού με ένα σετ διανομών επί πλέον
Αν ο διαιτητής έχει προγραμματίσει ένα Mitchell για μονό αριθμό τραπεζιών ή ένα Skip
Mitchell για ζυγό αριθμό τραπεζιών, τα δύο αργοπορημένα ζεύγη (1 τραπέζι) μπορούν να
προστεθούν στην αρχική κίνηση ως ένα επί πλέον τραπέζι στο οποίο θα δοθεί ένα επί πλέον
σετ διανομών, οπότε:

 Αν αρχικά ξεκίνησε ένα Mitchell για μονό αριθμό τραπεζιών, θα μετατραπεί σε Skip Mitchell
για ζυγό αριθμό τραπεζιών, αλλά τώρα, λόγω του τελικού skip, θα μπορεί να παιχτεί ο ίδιος
αριθμός γύρων.
 Αν αρχικά ξεκίνησε ένα Skip Mitchell για ζυγό αριθμό τραπεζιών, θα μετατραπεί σε Mitchell
για μονό αριθμό τραπεζιών, αλλά τώρα λόγω του αρχικού skip, θα μπορούν να παιχτούν
μέχρι και δύο περισσότεροι γύροι.
Α.2. Προσθήκη ενός τραπεζιού Rover
Αν ο διαιτητής έχει προγραμματίσει ένα Mitchell για μονό αριθμό τραπεζιών ή ένα Relay
Mitchell για ζυγό αριθμό τραπεζιών, τα δύο αργοπορημένα ζεύγη μπορούν να προστεθούν ως
ένα τραπέζι Rover (βλέπε Rover Table Mitchell).
Β. ΜΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
Το βασικό ερώτημα στην περίπτωση αυτή είναι κατά πόσο τα δύο αργοπορημένα ζεύγη
έφτασαν ταυτόχρονα ή όχι, δηλαδή κατά πόσο η προσθήκη του επί πλέον τραπεζιού έγινε
μονομιάς ή τμηματικά.
Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η αρχική κίνηση έχει μονό αριθμό ζευγών οπότε κάποια
ζεύγη θα έχουν bye και η τελική κίνηση θα έχει και αυτή μονό αριθμό ζευγών, οπότε πρέπει το
ζεύγος που έχει bye στον πρώτο γύρο να μην έχει bye και σε κάποιο επόμενο γύρο. Ανάλογα
με την αρχική κίνηση υπάρχουν δύο λύσεις.
Β.1. Συμπλήρωση τραπεζιού και προσθήκη ενός ζεύγους Rover
Αν αρχικά ξεκίνησε ένα Mitchell με bye ή ένα Mitchell με ζεύγος Rover (είτε για μονό αριθμό
τραπεζιών, είτε για ζυγό αριθμό τραπεζιών με skip), μπορεί το πρώτο αργοπορημένο ζεύγος να
προστεθεί στην κίνηση χωρίς πρόβλημα (βλέπε Προσθήκη ζεύγους σε κίνηση Mitchell με μονό
αριθμό αρχικών ζευγών Α.1. και Α.3.) και το δεύτερο αργοπορημένο ζεύγος να προστεθεί ως
ζεύγος Rover (βλέπε Προσθήκη ζεύγους σε κίνηση Mitchell με ζυγό αριθμό αρχικών ζευγών).
Β.2. Μετατροπή της κίνησης με προσθήκη ενός σετ διανομών
Αν αρχικά ξεκίνησε ένα Mitchell με bye ή ένα Mitchell με ζεύγος Rover (είτε για μονό αριθμό
τραπεζιών, είτε για ζυγό αριθμό τραπεζιών με skip), τα δύο αργοπορημένα ζεύγη μπορούν να
προστεθούν ως ένα επί πλέον τραπέζι με ένα σετ διανομών ακόμα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΖΕΥΓΩΝ

Θεωρητικά, ακολουθώντας τις πιο πάνω μεθόδους, υπάρχει δυνατότητα να προστεθεί
οποιοσδήποτε αριθμός αργοπορημένων ζευγών, σχηματίζοντας ανά δύο ένα επί πλέον τραπέζι.

