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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό, είναι το τι σημαίνει 

Διαιτητής. Η πιο συνήθης περιγραφή, που συναντάται στην Ελλάδα, είναι «ο 

άρχοντας του αγώνα». Σε γενικές γραμμές όντως έτσι είναι τα πράγματα, υπάρχει 

όμως η ανάγκη για μια πιο λεπτομερή περιγραφή. Διαιτητής λοιπόν είναι το πρόσωπο 

στο οποίο ανατίθεται η οργάνωση, διεξαγωγή και ολοκλήρωση ενός αγώνα. Οι 

ευθύνες του ξεκινούν από το στάδιο της αποδοχής αυτής της ανάθεσης και 

τελειώνουν μόνο με την ολοκλήρωση του αγώνα. Έχει καθήκον να μελετά τα στοιχεία 

του αγώνα που θα διεκπεραιώσει, να επισημαίνει στον Διοργανωτή παραλείψεις ή 

ασάφειες, να μην δέχεται όρους αντίθετους με τους εν ισχύ κανονισμούς και φυσικά 

να μην δέχεται καμία παρέμβαση στα τεχνικά στοιχεία του αγώνα που θα διευθύνει. 

Ο Διαιτητής σε τελική ανάλυση, είναι οργανωτής, γνώστης και εφαρμοστής των 

κανονισμών, Scorer, γνώστης της απαραίτητης τεχνολογίας και εν γένει ο άνθρωπος 

στον οποίο ο εκάστοτε Διοργανωτής θα βασιστεί «εν λευκώ» για τη διοργάνωση του 

αγώνα. Υπάρχουν ήδη αρκετά κείμενα τα οποία αφορούν τον ρόλο του Διαιτητή, με 

κορυφαία τη διάλεξη του Δημήτρη Μπάλλα η οποία είναι διαθέσιμη στη σελίδα των 

Διαιτητών της ΕΟΜ, και το παρόν δεν σκοπεύει να γίνει ένα ακόμα από αυτά. Εδώ θα 

δούμε πώς μπορεί ο Διαιτητής, να χρησιμοποιήσει τη διαθέσιμη σε αυτόν 

τεχνολογία, ώστε να μπορέσει να διεκπεραιώσει από μία απλή ημερίδα ως ένα 

Περιφερειακό Πρωτάθλημα. Θα αναλύσουμε, όλες τις διαδικασίες διεξαγωγής 

αγώνων όλων των ειδών, με χρήση του Perfect Score, του συστήματος καταχώρησης 

BridgeMate II και της μηχανής Duplimate MkV Prim, ώστε να καλυφθούν όλοι οι 

τομείς με τους οποίους πρέπει να ασχοληθεί ο διαιτητής κατά την προετοιμασία, τη 

διεξαγωγή και την ολοκλήρωση ενός τουρνουά. Είτε αυτό είναι μια απλή ημερίδα, 

είτε ένα τριήμερο με παράλληλους αγώνες. Θα αναλύσουμε διαδικασίες, όπως 

επιλογή κίνησης, παραγωγή διανομών, χρήση μηχανής ντουπλικαρίσματος, χρήση 

συστήματος BridgeMate II, διεξαγωγή της ημερίδας και δημοσίευση αποτελεσμάτων 

στο site της ΕΟΜ. Σε πολλούς παλιούς και έμπειρους διαιτητές, με μεγάλη 

προϋπηρεσία σε διεξαγωγή αγώνων και απαράμιλλη εξοικείωση με την διαθέσιμη 

τεχνολογία, αυτό το εγχειρίδιο δεν έχει να προσφέρει σχεδόν τίποτα, πέραν από ίσως 

κάποιες εναλλακτικές διαδικασίες ή αναμνήσεις από το ξεκίνημά τους. Σε νέους, 

«έμπειρους» και «πτυχιούχους» διαιτητές όμως, μπορεί να δώσει κατευθύνσεις, 

εναλλακτικές, τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων και λύσεις σε τεχνικά θέματα 

που ίσως προκύψουν. Σε όσους σκέφτονται να ασχοληθούν με τη διαιτησία, μπορεί 

να προσφέρει μία πλήρη εικόνα όλων των τεχνικών θεμάτων που θα κληθούν να 

φέρουν εις πέρας, καθώς και πολλά εφόδια για τις εξετάσεις επάρκειας Perfect Score 

και BridgeMate που διεξάγει κατά καιρούς η ΕΟΜ. Για τη συγγραφή, 

χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα από τις οδηγίες χρήσεως των συστημάτων 

Duplimate και BridgeMate II, από διαλέξεις διαιτητών αναρτημένες στον ιστοχώρο 

της ΕΟΜ και επιλογές βασισμένες στην εμπειρία. Αρχικά θα ασχοληθούμε με τη 

χρήση της ντουπλικατιέρας, μετά με τις δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα 

BridgeMate II, στη συνέχεια με το χειρισμό και τις δυνατότητες του Perfect Score και 
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τέλος με τη διοργάνωση των αγώνων. Στο τελευταίο κομμάτι, θα ασχοληθούμε 

αναλυτικά με τη διοργάνωση ημερίδων και πολυημέρων ατομικού, ζευγών και 

ομάδων. Θεωρείται δεδομένη η εξοικείωση με περιβάλλον Microsoft Windows 

καθώς και με βασικές λειτουργίες των προγραμμάτων τους, όπως επίσης δεδομένη  

θεωρείται η εξοικείωση του αναγνώστη με τον εκάστοτε ισχύοντα ΔΚΑΜ, τους 

Πάγιους Κανονισμούς της ΕΟΜ και το Εγχειρίδιο Διεξαγωγής Αγώνων της ΕΟΜ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΧΡΗΣΗ ΝΤΟΥΠΛΙΚΑΤΙΕΡΑΣ MKV PRIM 

Χάρη στην καταλυτική προσπάθεια της ΕΟΜ, έγινε πολύ πιο εύκολο για τα Σωματεία 

της Ελλάδας να αποκτήσουν αυτό το εξωτικό και σχετικά ακριβό μηχάνημα, το οποίο 

βλέπαμε να χρησιμοποιείται είτε σε μεγάλα Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκά και 

Παγκόσμια Πρωταθλήματα, είτε σε μεγάλα και εύρωστα Σωματεία. Οι δυνατότητες 

που μας δίνει η κατοχή μιας τέτοιας μηχανής στη διοργάνωση αγώνων, καλύπτουν 

κατά πολύ το κόστος της και δίνουν τη δυνατότητα στο Σωματείο που την έχει 

αποκτήσει να διοργανώσει αγώνες που πριν φάνταζαν βουνό και έτσι να παρέχει νέες 

εμπειρίες στους αθλητές που συμμετέχουν στους αγώνες του. Η παραγωγή και η 

δημιουργία αντιγράφων διανομών γίνεται, κυριολεκτικά, αστεία υπόθεση, καθώς, 

ακόμα και ο μη εξοικειωμένος με τη χρήση της, μπορεί εύκολα να ετοιμάσει ένα σετ 

28 διανομών σε λιγότερο από 10 λεπτά. Ένας πιο εξοικειωμένος, δεν χρειάζεται 

περισσότερα από 6 λεπτά. 

Το εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασής της περιλαμβάνεται σε USB stick το οποίο 

μας παρέχεται κατά την αγορά της και φυσικά μπορείτε να το βρείτε και στο 

διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://www.duplimate.com/mkv-prim. Όταν 

εγκαταστήσουμε το λογισμικό διαχείρισης (BOS), εγκαθίσταται αυτόματα και μια 

συντόμευση για το εγχειρίδιο χρήσης, οπότε έχουμε διαθέσιμες όλες τις 

πληροφορίες που μπορεί να χρειαστούμε ανά πάσα στιγμή. 

Για την παραγωγή ενός ή περισσοτέρων σετ διανομών, το πρώτο πράγμα που 

χρειαζόμαστε είναι τα αρχεία των διανομών. Φροντίζουμε πάντα να έχουμε το αρχείο 

σε δύο μορφές, τη μορφή DUP για χρήση στο σύστημα BridgeMate II (δέχεται και 

άλλες μορφές αρχείων με τη μορφή PBN ως επικρατέστερη) και τη μορφή DLM για 

την εισαγωγή του αρχείου στην ημερίδα του Perfect Score (για αγώνες ζευγών, 

ατομικού και ομάδων Mini Match) και για την έναρξη παραγωγής διανομών στη 

μηχανή ντουπλικαρίσματος. Οι τρόποι απόκτησης αυτών των αρχείων ποικίλλουν: 

κατέβασμα από τη σελίδα της ΕΟΜ για τα ταυτόχρονα, χρήση ενός προγράμματος 

δημιουργίας διανομών για ημερίδες και αγώνες εκτός ταυτοχρόνων, παραλαβή με 

άλλο τρόπο (πχ email) για κάποιο Παγκόσμιο Ταυτόχρονο, ακόμα και κατασκευή 

διανομών με συγκεκριμένα κριτήρια (χέρια που ανοίγουν 1ΧΑ για κάποιο μάθημα 

πχ). Εδώ θα ασχοληθούμε με τις περιπτώσεις απόκτησης των αρχείων και 

δημιουργίας τους με τυχαίες παραμέτρους.  

Α1. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 
Στα ταυτόχρονα τουρνουά, βρίσκουμε τα αρχεία στον ιστοχώρο των ταυτοχρόνων της 

ΕΟΜ (https://tournaments.hellasbridge.org/), πρόσβαση στον οποίο αποκτούμε 

επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης της ΕΟΜ. Για άλλα ταυτόχρονα 

(πχ Παγκόσμιο), τα αρχεία αποστέλλονται στον διαιτητή μέσω email από τη 

Διεύθυνση Μηχανογράφησης της ΕΟΜ. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε διαθέσιμα 

τα αρχεία, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε, είναι ένα διπλό κλικ στο αρχείο DLM. 

Έτσι, θα ξεκινήσει το πρόγραμμα BOS, θα δημιουργήσει ένα νέο event με το όνομα 

https://www.duplimate.com/mkv-prim
https://tournaments.hellasbridge.org/
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του αρχείου και τα χέρια θα είναι διαθέσιμα για ντουπλικάρισμα. Σε αυτή τη φάση, 

ενεργοποιούμε τη ντουπλικατιέρα και επιλέγουμε «Start Duplication» από το μενού. 

Αυτή η ενέργεια ξεκινά αυτόματα το πρόγραμμα DupSoft και μας ζητάει να 

εισάγουμε τη θήκη νούμερο 1. Αν δεν γίνει αυτό, το μόνο που έχουμε να κάνουμε 

είναι να επιλέξουμε το εικονίδιο «Auto Duplication» και το σύστημα θα μας ζητήσει 

την κατάλληλη θήκη. Χρειάζεται προσοχή, καθώς τα αρχεία από τρίτους περιέχουν 

συνήθως 36 διανομές. Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που θα χρειαστούμε τόσες 

διανομές - συνήθως οι 32 περισσεύουν κιόλας! Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να 

πιέσουμε «Exit» μόλις μας ζητήσει την πρώτη θήκη (ή απλά να μην ξεκινήσουμε το 

«Auto Duplication»), έτσι ώστε να ανοίξουμε το μενού Edit και να επιλέξουμε από 

εκεί το πόσες διανομές θέλουμε να φτιάξουμε, πόσα σετ, αν θέλουμε να φαίνονται 

τα φύλλα στην οθόνη, καθώς και να προσθέσουμε ανάλυση Double Dummy στις 

διανομές του αρχείου μας. Αν δεν επιλέξουμε τη διαδικασία «Edit» και θέλουμε να 

φτιάξουμε περισσότερα σετ, όταν φτάσουμε στην τελευταία διανομή του σετ μας, θα 

πρέπει να επιλέξουμε «Exit» όταν μας ζητήσει την επόμενη διανομή και μετά να 

γυρίσουμε στη διανομή 1 με το αντίστοιχο βελάκι στο DupSoft και να επιλέξουμε 

ξανά «Auto Duplication». Αν έχουμε επιλέξει τον αριθμό διανομών μέσω του «Edit», 

το σύστημα θα μας ζητήσει ξανά τη θήκη 1, όταν τελειώσουμε και την τελευταία 

διανομή. 

Α2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ 
Σε όλους τους αγώνες, πλην ταυτοχρόνων, θα πρέπει υποχρεωτικά να φτιάξουμε 
εμείς τις διανομές που θα παιχτούν, καθώς αποτελεί εντολή της ΕΟΜ να παίζονται 
προμοιρασμένες διανομές σε όλους τους αγώνες. Είναι επίσης υποχρεωτικό από την 
ΕΟΜ να πρέπει να εισαχθεί το αρχείο των διανομών και στο Perfect Score (στους 
αγώνες ζευγών, ατομικού και ομάδων Mini Match). Για να φτιάξουμε τα αρχεία μας, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα εξωτερικό πρόγραμμα (πχ BigDeal) ή να 
χρησιμοποιήσουμε την ενσωματωμένη επιλογή του BOS, η οποία δουλεύει με τη 
«μηχανή» του BigDeal. Τα βήματα που ακολουθούμε για να φτιάξουμε τις διανομές 
με το BOS, είναι τα εξής: α) Ανοίγουμε το BOS, β) επιλέγουμε «Create New», γ) 
δίνουμε όνομα, δ) επιλέγουμε «Randomize». Σε αυτή τη φάση, πρέπει να κάνουμε 
κάποιες επιλογές. Ευτυχώς τα περισσότερα είναι ήδη προεπιλεγμένα, όπως το να μην 
ελέγχεται η σειρά των διανομών και το να είναι οι διανομές «σφραγισμένες». Εμείς, 
πρέπει να επιλέξουμε αριθμό διανομών για το σετ μας και * στο «Number of Copies» 
έτσι ώστε, μόλις φτάσουμε στην τελευταία διανομή στη μηχανή, να μας ζητάει πάλι 
τη διανομή 1. Επιλέγουμε «Deal and Duplicate» και τέλος «Save». Στο παράθυρο του 
DupSoft που ανοίγει, επιλέγουμε «Auto Duplication» και ξεκινάμε την παραγωγή. Σε 
αντίθεση με την περίπτωση απόκτησης αρχείων από τρίτους, εδώ θα πρέπει να τα 
«εξάγουμε» από το DupSoft, ώστε να τα έχουμε διαθέσιμα για εισαγωγή σε Perfect 
Score και Bridgemate. Μόλις λοιπόν φτιάξουμε και την τελευταία διανομή, 
επιλέγουμε «Exit». Στο παράθυρο του DupSoft, το οποίο παραμένει ανοιχτό, 
επιλέγουμε File → Export Files. Πατάμε «Yes» στην ερώτηση για αποσφράγιση των 
διανομών και στο επόμενο παράθυρο τσεκάρουμε τους τύπους *.dlm και *.dup (ή 
*.pbn). Πατάμε «ΟΚ» και μετά επιλέγουμε το σημείο που θα αποθηκευτούν τα 
αρχεία. Μετά το μήνυμα «2 files exported successfully» μπορούμε να κλείσουμε το 
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DupSoft, το BOS και τη ντουπλικατιέρα μας. Κάθε «Event» το οποίο δημιουργούμε με 
το BOS, αποθηκεύεται σε ξεχωριστό φάκελο στη θέση c:\bos\events, ο οποίος έχει το 
όνομα που έχουμε δώσει στο Event. Όλα τα αρχεία που δημιουργούμε με το 
πρόγραμμα BOS (dup, dlm, pbn), αποθηκεύονται στον εκάστοτε φάκελο του event το 
οποίο έχουμε δημιουργήσει. Μπορούμε λοιπόν να τα βρούμε και εκεί, αντί να 
χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία Export.  

Α3. ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
Η βέλτιστη απόδοση της ντουπλικατιέρας επιτυγχάνεται όταν την κρατάμε συνεχώς 
«απασχολημένη». Φροντίζουμε να έχουμε τις θήκες με τη σειρά στα δεξιά μας, με το 
Βορρά στα δεξιά και στον τροφοδότη (hopper) να έχουμε δύο ή τρεις τράπουλες ήδη. 
Ανοίγουμε την πρώτη διανομή, τοποθετούμε τα φύλλα στον τροφοδότη, εισάγουμε 
τη διανομή και, όσο η μηχανή μοιράζει, ανοίγουμε τη δεύτερη, τοποθετούμε τα 
φύλλα κ.ο.κ. Προσέχουμε επίσης, όταν χρησιμοποιούμε νέες τράπουλες, να 
αφαιρούμε τους joker. Συχνά πυκνά, θα λάβουμε κάποιο μήνυμα σφάλματος κατά το 
ντουπλικάρισμα. Τα πιο συχνά, είναι «Poor Feeding Problem» και «Card Not 
Recognized». Συνήθως, το μόνο που έχουμε να κάνουμε, είναι να πάρουμε το 
τελευταίο φύλλο κάτω στον τροφοδότη και να το περιστρέψουμε, ή να 
τοποθετήσουμε μια ακόμη τράπουλα στην επάνω πλευρά και μετά να πατήσουμε 
«Continue», ώστε να συνεχίσει το ντουπλικάρισμα. Για να μην έχουμε πολλά τέτοια 
θέματα, καλό είναι να καθαρίζουμε με ένα μαλακό βουρτσάκι την κάμερα και τους 
αναγνώστες barcode της ντουπλικατιέρας, μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον, και 
με υγρό πανάκι τα λάστιχα του roller που παίρνει τα φύλλα από το hopper, μια φορά 
τον μήνα. Στην περίπτωση που αντιμετωπίσουμε πρόβλημα με το μοίρασμα της 
διανομής, όπως για παράδειγμα το μήνυμα «Card already dealt», ο κατασκευαστής 
συστήνει να μοιράσουμε όλο το σετ από την αρχή, ώστε να μη ρισκάρουμε πρόβλημα 
με τις διανομές. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να φροντίζουμε να οργανώνουμε τον 
χρόνο μας ανάλογα, και να έχουμε μια εναλλακτική, σε περίπτωση που 
αντιμετωπίσουμε πρόβλημα, όπως και να διαβάσουμε τις οδηγίες χρήσης και 
συντήρησης, ώστε να διατηρούμε τον εξοπλισμό μας στη βέλτιστη δυνατή 
κατάσταση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BRIDGEMATE II 

Και πάλι χάρη στη μεσολάβηση της ΕΟΜ, τα περισσότερα Σωματεία απέκτησαν τη 

δυνατότητα αγοράς του συστήματος. Υπήρξε σκεπτικισμός για το κατά πόσο παλιοί 

παίκτες μιας κάποιας ηλικίας θα μπορούσαν να εξοικειωθούν με τη χρήση τους, αλλά 

η απλότητα του συστήματος το έκανε παιχνίδι. Το σύστημα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε όλα τα είδη αγώνων που υποστηρίζει το Perfect Score. Με τους 

κατάλληλους χειρισμούς από τον Διαιτητή, το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει από 

μία απλή ημερίδα ζευγών μέχρι ένα Πανευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο Open. Μειώνει τον 

φόρτο εργασίας του Διαιτητή στο ελάχιστο και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα 

στους αθλητές άμεσα, έπειτα από την καταχώρηση και του τελευταίου 

αποτελέσματος. Οι διαδικασίες χρήσεις του είναι σχετικά απλές και περιγράφονται 

διεξοδικά παρακάτω. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε κινήσεις ομάδων Round Robin ή 

Swiss με μονό αριθμό ομάδων και τριολέ, οπότε και απαιτούνται επιπλέον ενέργειες 

από τον Διαιτητή, ώστε να μπορέσει να τρέξει το κομμάτι του τριολέ με Bridgemates 

αντί για Scoresheets. 

Β1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Το σύστημα αποτελείται από υλικό και λογισμικό. Στο υλικό έχουμε τον BridgeMate 

II Server και τα τερματικά, ενώ στο λογισμικό έχουμε το πρόγραμμα διαχείρισης 

(BridgeMate Control Software) και τα προγράμματα λειτουργίας (firmware), τόσο του 

Server όσο και των τερματικών. Ο Server λειτουργεί με ρεύμα που του παρέχεται από 

τη θύρα USB του υπολογιστή και ταυτόχρονα χρησιμοποιεί 4 μπαταρίες ΑΑ, ως 

σύστημα εφεδρείας σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος. Με γεμάτες 

μπαταρίες, ο Server θα μπορεί να λειτουργήσει για περίπου 50 ώρες, πολύ 

περισσότερες από όσο θα χρειαστεί κανείς. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι ο Server 

αποθηκεύει δεδομένα. Ως εκ τούτου, ακόμα και όταν τελειώσουμε την ημερίδα μας 

και κλείσουμε τον Η/Υ, θα προσπαθήσει να κρατήσει αυτά τα δεδομένα 

λειτουργώντας με μπαταρίες. Οπότε, μόλις τερματιστεί η λειτουργία του Η/Υ, θα 

πρέπει να κρατήσουμε πατημένο για λίγο το πλήκτρο που βρίσκεται επάνω στον 

Server μέχρι να σβήσουν οι ενδεικτικές του λυχνίες. Το κάθε τερματικό, λειτουργεί 

με 2 μπαταρίες ΑΑ. Οι ενεργειακές απαιτήσεις των τερματικών είναι ελάχιστες, 

οπότε, με ένα σετ μπαταριών, το κάθε τερματικό θα μας βγάλει από 400 ως 500 

ημερίδες. 

Ο τρόπος λειτουργίας του είναι σχετικά απλός. Αφού εγκαταστήσουμε το BCS, πρέπει 

να πούμε στο Perfect Score πού βρίσκεται το αρχείο που το ξεκινάει. Αυτό γίνεται 

επιλέγοντας από το μενού BridgeMate → Θέση του BridgeMate Pro. Μετά, κάθε 

φορά που θα επιλέγουμε «Αποστολή Εγγραφών» (όπως θα δούμε στο κεφάλαιο για 

το Perfect Score), το πρόγραμμά μας θα δημιουργεί μία βάση δεδομένων με τα 

στοιχεία του αγώνα και τις παραμέτρους λειτουργίας. Αυτή η βάση ενημερώνει και 

ενημερώνεται ταυτόχρονα από το Perfect Score και από το BridgeMate Control 

Software, το οποίο με τη σειρά του ενημερώνει και ενημερώνεται από τον 
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BridgeMate Server, ο οποίος ενημερώνεται από τα τερματικά. Το πολύ αναλυτικό 

εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος, μπορούμε να το βρούμε στη διεύθυνση 

http://www.bridgemate.com/resources/documents/BM2manual.pdf. Πέραν αυτών 

των απαραίτητων στοιχείων του συστήματος, υπάρχουν και δύο προαιρετικά: το 

σύστημα BridgeMate Pager, το οποίο αποτελείται από έναν πομπό και τουλάχιστόν 

έναν βομβητή (για κλήση διαιτητή μέσω λειτουργίας του τερματικού) και η εφαρμογή 

BridgeMate App, η οποία μπορεί να φανεί χρήσιμη σε παίκτες αλλά και διαιτητές. 

Δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με τους βομβητές, αλλά θα γίνει μια αναφορά στην 

εφαρμογή και τη χρησιμότητά της για τους διαιτητές. 

Β2. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, αφού εγκαταστήσουμε το BCS στον υπολογιστή 

μας, είναι να ρυθμίσουμε κάποια στοιχεία του Server και των τερματικών. Τα 

τερματικά επικοινωνούν με τον Server χρησιμοποιώντας ασύρματη ραδιοσυχνότητα 

και, για να γίνει αυτό, πρέπει να φροντίσουμε να βρίσκονται όλα στο ίδιο «μήκος 

κύματος». Στην ίδια περιοχή δηλαδή (Europe στην περίπτωσή μας) και στο ίδιο 

κανάλι (συνήθως 0). Ανοίγουμε, λοιπόν, το BCS και επιλέγουμε Server → Region 

Selection, για να επιλέξουμε περιοχή, και Server → Channel Selection, για να 

επιλέξουμε κανάλι. Αυτές οι δύο επιλογές, θα πρέπει να γίνουν με τον Server 

συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Αυτές τις ρυθμίσεις δεν χρειάζεται να τις αλλάξουμε 

ξανά, εκτός αν για κάποιον λόγο χρειαστεί να τρέξουμε και δεύτερο (τρίτο κ.λπ.) 

Server σε άλλο PC εντός της ίδιας εμβέλειας, οπότε πρέπει να τρέχουν σε 

διαφορετικά κανάλια. Για να θέσουμε τις ίδιες παραμέτρους και στα τερματικά, 

πατάμε ΟΚ και, στην οθόνη που ανοίγει, επιλέγουμε το πλήκτρο Setup (αριστερό 

κάτω από την οθόνη). Ο κωδικός είναι 749 (ή 769) και επιλέγουμε από το μενού που 

ανοίγει περιοχή και κανάλι, φροντίζοντας να είναι ίδια με τον Server. Από το ίδιο 

μενού ρυθμίζουμε και τον τομέα (συνήθως Α, εκτός και αν συντρέχουν άλλοι λόγοι 

που θα δούμε παρακάτω στην οργάνωση τουρνουά) και το τραπέζι. Τα βήματα που 

ακολουθούνται από το σύστημα και εμάς, είναι τα εξής (με έντονα γράμματα αυτά 

τα οποία χρειάζονται δική μας παρέμβαση): 

άνοιγμα ημερίδας στο Perfect Score → αποστολή εγγραφών → δημιουργία βάσης 

δεδομένων → επιβεβαίωση επιλογών → προσθήκη τραπεζιών και κίνησης στο 

Server → αποστολή δεδομένων κάθε γύρου στα τερματικά (τραπέζι, ζεύγη και θέση 

τους, διανομές που πρέπει να παιχτούν) → διεξαγωγή ημερίδας (επικοινωνία 

τερματικών → server → BCS → βάση δεδομένων → Perfect Score) → Τερματισμός 

λήψης εγγραφών 

Την περισσότερη δουλειά, λοιπόν, την κάνει μόνο του το σύστημα, σύμφωνα με τις 

παραμέτρους που έχουμε ορίσει. Οι Διαιτητές που δεν είναι εξοικειωμένοι με το 

σύστημα (το λειτουργούν πρώτη φορά για παράδειγμα), συστήνεται να κάνουν 

αρκετές προσομοιώσεις, πριν το θέσουν σε επίσημη λειτουργία. Το ίδιο πρέπει να 

κάνουν και όταν ετοιμάζονται να τρέξουν έναν αγώνα διαφορετικής μορφής από 

αυτούς με τους οποίους έχουν εξοικείωση. 

http://www.bridgemate.com/resources/documents/BM2manual.pdf
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Β3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ BCS ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ BCS ΚΑΙ ΤΟΝ SERVER 
Αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται μία φορά και δεν χρειάζεται να τις αλλάξουμε ξανά. Ήδη 

είδαμε πώς γίνεται η επιλογή καναλιού και περιοχής. Πηγαίνοντας στο μενού, 

επιλέγουμε Tools → Options → General και βλέπουμε 6 καρτέλες: 

1η Καρτέλα (General) 

Βλέπουμε τις επιλογές λειτουργίας Club και Tournament. Φροντίζουμε να είναι 

επιλεγμένο το Club. Η άλλη επιλογή αφορά περιπτώσεις τεράστιων τουρνουά και 

δικτύου υπολογιστών εκ των οποίων μόνο ένας υπολογιστής μεταφέρει 

αποτελέσματα στο πρόγραμμα σκοραρίσματος. Εκτενής αναφορά γίνεται στο 

εγχειρίδιο του συστήματος, αλλά δεν αξίζει να ασχοληθούμε με αυτό. Στα δεξιά, 

έχουμε επιλογές «συμπεριφοράς» του BCS, τρεις συνολικά, που είναι «Close program 

at end of Session», «Erase original records of deleted Scores» και «Show BridgeMate 

Options when Starting a new Session». Η πρώτη, αν επιλεγεί, θα κλείνει αυτόματα το 

BCS, μόλις καταχωρηθεί και η τελευταία εγγραφή. Την έχουμε ανενεργή, καθώς ο 

τερματισμός γίνεται από το Perfect Score. Η δεύτερη, αν επιλεγεί, θα σβήνει εντελώς 

κάποια εγγραφή, η οποία διορθώνεται με παρέμβαση του Διαιτητή από τα 

τερματικά. Την έχουμε ανενεργή με εντολή της ΕΟΜ για λόγους ασφαλείας. Η τρίτη, 

η μόνη που έχουμε ενεργή, δίνει στο πρόγραμμα την εντολή να ανοίγει τις επιλογές 

για τα τερματικά κάθε φορά που ανοίγει το BCS, μόλις δηλαδή πραγματοποιήσουμε 

αποστολή εγγραφών από το Perfect Score. Τέλος, στο κατώτερο σημείο, μας δίνει την 

επιλογή να μην ψάχνει το σύστημα για server (το έχουμε από-επιλεγμένο), καθώς και 

επιλογή για το αν θέλουμε ο server μας να κλείνει αυτόματα μετά από κάποια ώρα 

αν διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος και δουλεύει με μπαταρία. Και αυτό το έχουμε 

ανενεργό, για περιπτώσεις διακοπής ρεύματος, στην περίπτωση που θέλουμε να 

διασώσουμε τα δεδομένα. 

2η καρτέλα (View) 

Έχουμε επιλογές εμφάνισης στο BCS. Στα αριστερά, έχουμε την επιλογή να μας δίνει 

αναφορά το πρόγραμμα όταν κάνουμε ανανέωση της κίνησης (πχ αλλαγή κίνησης 

αφού έχουν αποσταλεί εγγραφές στο BCS) και την έχουμε ενεργή. Ακριβώς από κάτω, 

έχουμε την επιλογή για το πώς θα εμφανίζεται στο BCS η κάθε εγγραφή. 

Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο «Up/Down Tricks», ώστε τα αποτελέσματα να 

εμφανίζονται ως =, + και –, αντί για συνολικές λεβέ. Στα δεξιά, έχουμε κάποιες 

επιλογές εμφάνισης εγγραφών στον πίνακα εγγραφών του BCS. Επιλέγουμε όποιο 

μας βολεύει, αλλά συνιστάται να έχουμε επιλεγμένα τα «Board/Table» και 

«Contracts and Score Points».  

3η καρτέλα (File Locations) 

Έχουμε επιλογές τοποθεσίας διάφορων αρχείων. Τις αφήνουμε ως έχουν (συνήθως 

«User Appdata Folder»).  
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4η καρτέλα (Scoring Program) 

Έχουμε επιλογές οι οποίες αφορούν μόνο το πρόγραμμα αποτελεσμάτων της ACBL. 

Δεν μας αφορά καθόλου. 

5η καρτέλα (Scoring Methods) 

Έχουμε επιλογές που αφορούν τις βαθμολογίες IMPs και Cross-IMPs σε αγώνες 

ζευγών. Αυτές οι επιλογές επηρεάζουν μόνο το τι θα εμφανίζουν τα τερματικά στις 

επιλογές εμφάνισης αποτελέσματος και κατάταξης, όταν ο αγώνας έχει τέτοια 

βαθμολογία, καθώς και την αξία των ΤΕΒ (50-50 κ.λπ.). Αυτή τη στιγμή, το Perfect 

Score δεν προσφέρει λειτουργικότητα σε IMPs οπότε α) δεν μας αφορά η καρτέλα 

και β) απενεργοποιούμε κάποιες επιλογές, όπως θα δούμε παρακάτω στις ρυθμίσεις 

των τερματικών. 

6η καρτέλα (Pagers) 

Έχουμε ρυθμίσεις που αφορούν το σύστημα των βομβητών. Πρόκειται για ένα 

σύστημα το οποίο περιλαμβάνει έναν πομπό και τουλάχιστον έναν βομβητή και 

χρησιμεύει στο να λαμβάνει κλήσεις ο διαιτητής πιέζοντας ένα πλήκτρο στο 

τερματικό. Στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιείται, παρόλο που θα ήταν μια ευχάριστη 

αλλαγή να μην ακούγεται στην αίθουσα το «Director». Εναλλακτικά, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή BridgeMate App, ακόμα και αν ο διαιτητής είναι παίζων, 

καθώς τα χέρια που είναι ορατά στην εφαρμογή για τον Διαιτητή είναι μόνο αυτά 

που έχει ήδη παίξει, οπότε δεν δημιουργούνται αμφιβολίες για την ακεραιότητα του 

τουρνουά. Περισσότερα θα δούμε παρακάτω στην παράγραφο για την εφαρμογή. 

Β4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΛΗΚΤΡΟ SETUP ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥΣ) 
Προτού χρησιμοποιηθούν τα τερματικά, θα πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις. 

Αυτές είναι προσβάσιμες μέσω του Setup, το οποίο εμφανίζεται στο κάτω αριστερό 

μέρος της οθόνης όταν τα ενεργοποιούμε. Καλό είναι αυτές οι ρυθμίσεις να έχουν 

γίνει πολύ πριν την αποστολή εγγραφών και την έναρξη της ημερίδας και σπάνια 

χρειάζεται να γίνουν αλλαγές σε κάποια ή όλα τα τερματικά στη διάρκεια του 

αγωνιστικού έτους. Πιέζοντας λοιπόν το πλήκτρο (function key), κάτω από το λεκτικό 

Setup, μας ζητείται ο κωδικός πρόσβασης. Αυτός ο κωδικός είναι σταθερός ανά την 

υφήλιο και είναι 749 (ή 769). Δεν αλλάζει, καθώς η γνώση του από παίκτες-χειριστές 

δεν θέτει ζητήματα ασφάλειας και ακεραιότητας. Μόλις εισάγουμε τον κωδικό, 

έχουμε διαθέσιμες 2 σελίδες ρυθμίσεων και 4 λειτουργίες στα function keys κάτω 

από την οθόνη. Στην πρώτη σελίδα έχουμε τις ρυθμίσεις για τομέα, τραπέζι, περιοχή 

και κανάλι, ενώ η γλώσσα είναι εγκατεστημένη με το firmware. Στη δεύτερη σελίδα, 

έχουμε ρύθμιση για κωδικό Setup, καθώς και για την αντίθεση (contrast) της οθόνης. 

Όσον αφορά την περιοχή και κανάλι, πρέπει οι επιλογές μας να ανταποκρίνονται σε 

αυτές του Server. Αυτές είναι συνήθως Europe και 0. Διαφορετικό κανάλι 

χρησιμοποιούμε μόνο αν θέλουμε τα τερματικά να «μιλάνε» με άλλον Server, 

δηλαδή αν στην εμβέλεια των τερματικών υπάρχουν διαθέσιμοι περισσότεροι 

Serverς. Περιπτώσεις που αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο, θα δούμε παρακάτω. Η 
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γλώσσα δεν αλλάζει, καθώς «φοριέται» στο τερματικό με την εγκατάσταση του 

firmware και εργοστασιακά είναι η αγγλική. Αυτήν χρησιμοποιούμε, καθώς το 

σύστημα δεν υποστηρίζει την ελληνική. Για τη ρύθμιση τομέα και τραπεζιού έχουμε 

τρεις επιλογές: α) σταθερός τομέας και τραπέζι, β) μεταβλητός τομέας και τραπέζι 

και γ) μεταβλητός τομέας και τραπέζι με επιλογή από διαθέσιμους τομείς. Στην 

επιλογή «Α», βάζουμε κατευθείαν σε ποιον τομέα και τραπέζι αντιστοιχεί το 

εκάστοτε τερματικό, ενώ στις επιλογές «Β» και «Γ», ο χειριστής του τραπεζιού 

επιλέγει τομέα και τραπέζι. Για να αποφύγουμε τις περιπτώσεις λάθους εισαγωγής 

από τους παίκτες (οι οποίοι στην πλειονότητά τους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα 

τεχνικά στοιχεία των αγώνων) και τον έξτρα χρόνο που απαιτούν οι διορθωτικές 

κινήσεις, όπως επίσης και για να μην εμπλέκουμε τους παίκτες σε εργασίες των 

οποίων πρέπει να έχουμε τον πλήρη έλεγχο, καλό είναι να χρησιμοποιούμε ΠΑΝΤΑ 

την επιλογή «Α» και να αντιστοιχίζουμε το κάθε τερματικό με το απαραίτητο τραπέζι 

από πριν. Στη δεύτερη σελίδα των επιλογών, το contrast ρυθμίζει την ευκρίνεια της 

οθόνης και το «Setup cod» μας δίνει την επιλογή να ενεργοποιήσουμε ή να 

απενεργοποιήσουμε την απαίτηση εισαγωγής του 3ψήφιου για την πρόσβαση στο 

Setup και καλό είναι να αφήσουμε τη ρύθμιση στο On. Μόλις τελειώσουμε με αυτές 

τις ρυθμίσεις, πατάμε το πλήκτρο «Back» και επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη. Το 

πλήκτρο «Info» στο setup, μας δίνει πληροφορίες για το τερματικό μας, όπως 

Firmware και σε ποιο τραπέζι είναι αντιστοιχισμένο. Πρόκειται για καθαρά 

ενημερωτική επιλογή. 

Β5. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ BCS ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
Με δεδομένο το ότι έχουμε ενεργοποιήσει την επιλογή να ανοίγουν οι ρυθμίσεις των 

τερματικών κάθε φορά που ανοίγει το BCS, με το που θα κάνουμε αποστολή 

εγγραφών (ή διανομών αν πρόκειται για πλήρεις ομάδες), το BCS θα μας εμφανίσει 

τις διαθέσιμες ρυθμίσεις, τις οποίες και θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε, ώστε να 

ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής και λήψης δεδομένων. Προς διευκόλυνσή μας, το 

πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης «προφίλ» ρυθμίσεων, ώστε να 

μην χρειάζεται να κάνουμε χειροκίνητες ρυθμίσεις κάθε φορά που ξεκινάμε 

διαφορετικού τύπου αγώνα. Αφιερώνοντας λίγο χρόνο, ώστε να δημιουργήσουμε 

αυτά τα προφίλ (πχ Ταυτόχρονα, Ομάδες RR, Πανελλήνια κ.λπ.), έχουμε έτοιμο ένα 

κατάλογο ρυθμίσεων για κάθε είδους αγώνα στη διάθεσή μας και επιλέξιμο με ένα 

κλικ. Εννοείται ότι αυτό δεν μας απαλλάσσει από την ευθύνη του να ελέγχουμε ότι οι 

επιλογές μας είναι οι ενδεδειγμένες και σύμφωνες με τις αποφάσεις της ΕΟΜ και τις 

απαιτήσεις του αγώνα μας. Σημειώστε ότι, ακόμα και αν κάνουμε κάποια λάθος 

ρύθμιση, έχουμε τη δυνατότητα να την αλλάξουμε εν μέσω του αγώνα. Απλά 

επιλέγουμε Tools → Options → BridgeMate, αλλάζουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε 

και πατάμε ΟΚ και μετά επιλέγουμε Server → Show Tables. Εκεί επιλέγουμε τα 

τερματικά στα οποία θέλουμε να εφαρμόσουμε τις αλλαγές (κρατάμε πατημένο το 

ctrl και κάνουμε κλικ στα ανάλογα τραπέζια) και επιλέγουμε Update Settings. 

 Ας δούμε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις. 
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Υπάρχουν δύο καρτέλες. Η πρώτη έχει όνομα «BridgeMate» και η δεύτερη 

«BridgeMate II». Η πρώτη, εκτός από ρυθμίσεις, μας δίνει τη δυνατότητα να 

διαχειριστούμε τα προφίλ και να επιλέξουμε αν θα χρησιμοποιήσουμε τις ρυθμίσεις 

του BCS ή τις ρυθμίσεις που στέλνει στο BCS το πρόγραμμα καταχώρησης 

αποτελεσμάτων. Οι παράμετροι που στέλνει το Perfect Score δεν είναι απαραίτητα 

οι κατάλληλες, οπότε και επιλέγουμε πάντα «BridgeMate Control». Οι υπόλοιπες 

ρυθμίσεις της πρώτης καρτέλας, καθώς και οι προτεινόμενες προς ενεργοποίηση ανά 

μορφή αγώνα, έχουν ως εξής: 

Πλαίσιο «Results» 

Η πρώτη επιλογή (Show Previous Results) μας δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης των 
υπόλοιπων αποτελεσμάτων ανά διανομή στην οθόνη των τερματικών, μόλις έχουμε 
καταχωρήσει το αποτέλεσμα. Αν την ενεργοποιήσουμε, μπορούμε επίσης να 
επιλέξουμε το πώς θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα (scoresheet, συχνότητες κ.λπ.). 
Επίσης μας δίνεται η δυνατότητα να «μαρκάρεται» το δικό μας αποτέλεσμα, όπως 
και να επιλέξουμε το πόσα αποτελέσματα θα εμφανίζονται. Η επιλογή «Show 
Previous Results» πρέπει να είναι πάντα απενεργοποιημένη, σε όλες τις μορφές 
αγώνων, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΟΜ. Αυτό για να αποφεύγονται 
καθυστερήσεις και συζητήσεις για το αποτέλεσμα της κάθε διανομής από τον 2ο γύρο 
και μετά, ή ακόμα και από τον 1ο, αν έχουμε κίνηση «βαρόμετρο». Η δεύτερη επιλογή 
(Show Percentage of Own Result), μας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζεται στην 
οθόνη του τερματικού το ποσοστό για ΒΝ/ΑΔ, για κάθε διανομή που παίζεται. Οι 
παίκτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό λαμβάνει υπόψιν μόνο τα διαθέσιμα 
αποτελέσματα και ότι αποκτά αξιοπιστία μετά τη μέση του αγώνα. Μπορεί να είναι 
ενεργοποιημένο σε όλους τους αγώνες ζευγών, αλλά δεν προσφέρει κάτι όταν 
παίζουμε «βαρόμετρο». Επίσης, δεν είναι λειτουργικό, στην παρούσα φάση, αν η 
βαθμολογία είναι IMPS/IMPS → VPS/Cross IMPS και στους αγώνες ομάδων. Η τρίτη 
επιλογή (Group Sections for Results), είναι συνάρτηση της δεύτερης. Αφορά 
περιπτώσεις που έχουμε παραπάνω από έναν τομέα. Αν πρόκειται για πολλούς 
τομείς του ίδιου αγώνα (πχ 3ημερο ζευγών με 14 τραπέζια, Τομέας Α Mitchell 9Τ και 
Τομέας Β Howell 5Τ), την ενεργοποιούμε ώστε τα ποσοστά που εμφανίζονται στις 
οθόνες να λαμβάνουν υπόψιν τις εγγραφές και από τους 2 τομείς. Αν πάλι τρέχουμε 
2 ξεχωριστά τουρνουά με διαφορετικό τομέα το καθένα (πχ Τομέας Α Open και 
Τομέας Β 1-6), δεν έχει νόημα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτός είναι και ο λόγος που 
μερικές φορές μπορεί να χρειαστούμε 2ο Η/Υ και 2ο Server, αν τρέχουμε πολλούς 
παράλληλους αγώνες (σε ένα Περιφερειακό ή ένα μεγάλο εκδρομικό για 
παράδειγμα) και τουλάχιστον ένας από τους αγώνες απαιτεί 2 τομείς. 

Πλαίσιο «Behavior» 

Η πρώτη επιλογή (Show score points from the perspective of: μας επιτρέπει να 

επιλέξουμε το πώς θα εμφανίζει το σκορ το τερματικό κατά τη φάση της 

επιβεβαίωσης και κατά την περίληψη του γύρου στο τέλος του. Η επιλογή North – 

South θα εμφανίζει το αποτέλεσμα ως + αν το έχει γράψει ο άξονας ΒΝ και ως – αν 

το έχει γράψει η ΑΔ. Η επιλογή Declarer θα εμφανίζει + αν το συμβόλαιο βγήκε και – 

αν έπεσε, ανεξαρτήτως άξονα. Επιλέγουμε το «North – South» για όλες τις μορφές 

αγώνων. Η δεύτερη επιλογή, αφορά τον τρόπο εισαγωγής αποτελέσματος. Το 
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«Up/Down tricks» μας επιτρέπει να καταχωρούμε αποτελέσματα ως =, +1, -2 κ.λπ. 

ενώ το «American Style» μας επιτρέπει να καταχωρούμε τις επιτευχθείσες λεβέ του 

εκτελεστή. Επιλέγουμε το «Up/Down Tricks» για όλες τις μορφές αγώνων. Η επιλογή 

«Show pair numbers at round info» εμφανίζει τους αριθμούς των ζευγών (ή ομάδων) 

που συναντιούνται στον εκάστοτε γύρο και την έχουμε ενεργοποιημένη για όλες τις 

μορφές αγώνων. Η επιλογή «Intermediate transmission of contract», αναγκάζει το 

τερματικό να «στείλει» το αγορασθέν συμβόλαιο στο BCS μόλις το γράψει ο χειριστής 

και πριν ακόμα ολοκληρωθεί η εγγραφή με επιβεβαίωση από τις ΑΔ. Χρήσιμο μόνο 

αν υπάρχει εγκατάσταση ζωντανής μετάδοσης, οπότε το κρατάμε απενεργοποιημένο 

σε κάθε μορφή αγώνα. Η τελευταία επιλογή του πλαισίου (Board Order Verification) 

μας ζητάει επιβεβαίωση αν καταχωρήσουμε αριθμό διανομής διαφορετικό της 

επόμενης αναμενόμενης (πχ 1,3 αντί 1,2). Την κρατάμε απενεργοποιημένη για όλες 

τις μορφές αγώνα. 

Πλαίσιο «Interval Settings» 

Αυτές οι δύο επιλογές μας δίνουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε μετά από πόση ώρα 

αδράνειας θα απενεργοποιείται η οθόνη των τερματικών και πόσα δευτερόλεπτα θα 

μεσολαβούν από τη στιγμή που καταχωρείται το αποτέλεσμα μέχρι να εμφανιστεί το 

πλήκτρο αποδοχής από τους αντιπάλους. Στην πρώτη περίπτωση, τα 20 ή 30 

δευτερόλεπτα είναι επαρκής χρόνος και στη δεύτερη τα 3 ή 4 δευτερόλεπτα. 

Πλαίσιο «Contract» 

Εδώ μας δίνεται η επιλογή εμφάνισης των χρωματιστών συμβολαίων ως σύμβολα 

(♣♦♥♠) ή χαρακτήρες (CDHS). Επιλέγουμε τα Symbols για όλες τις μορφές αγώνα. 

Πλαίσιο «Optional Entry» 

Διάφορες επιλογές για την πιο ομαλή διεξαγωγή ενός αγώνα. Η πρώτη (Lead Card) 

μας δίνει τη δυνατότητα να εισάγουμε και την αντάμ, αν την ενεργοποιήσουμε. 

Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται και η δυνατότητα επιλογής ταυτοποίησης της αντάμ με 

τα φύλλα της διανομής. Ενεργοποιούμε και τα δύο για όλες τις μορφές αγώνων. 

Στους αγώνες ζευγών και ατομικού, θα την εμφανίζει και στις ατομικές κάρτες, ενώ 

σε όλους τους αγώνες, η σύγκριση της εισαγόμενης αντάμ με τα φύλλα της διανομής, 

θα μας αποκαλύπτει τυχόντα λάθη στην καταχώρηση (πχ λάθος εκτελεστής, χέρια 

βαλμένα λάθος κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε εισάγει τις διανομές στο 

πρόγραμμα BCS. Την ενεργοποιούμε για όλες τις μορφές αγώνα. Η επιλογή (Member 

Numbers) μας δίνει τη δυνατότητα να εισάγουν οι παίκτες στο πρώτο τραπέζι τους 

αριθμούς μητρώων τους και έτσι να καταχωρηθούν αυτόματα στο Perfect Score. Η 

υπό-επιλογή Blank entry not allowed υποχρεώνει όσους δεν έχουν αριθμό μητρώου 

ΕΟΜ (πχ αλλοδαπός αθλητής) να εισάγουν μηδενικά, ώστε να τους καταχωρήσουμε 

μετά, χειροκίνητα, στο Perfect Score. Την ενεργοποιούμε σε όλες τις μορφές αγώνων, 

εκτός από αγώνες στους οποίους η θέση κάθε αθλητή είναι γνωστή από πριν, όπως 

πχ τελικό στάδιο Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ζευγών ή 2η και 3η Ημερίδα 

Πρωταθλήματος ή Προκριματικού. Συστήνεται επίσης να την απενεργοποιούμε μετά 

τον πρώτο γύρο ημερίδων ζευγών, ατομικού ή mini match, ώστε να μην έχουν τη 
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δυνατότητα οι αθλητές να αλλάξουν τα ονόματα. Ακόμα και κατά λάθος, είναι κόπος 

μετά να ελέγξουμε τα διπλά ονόματα που μπορεί να προκύψουν. Μπορεί να 

χρειαστεί να την ενεργοποιήσουμε ξανά σε περίπτωση που έχουμε κάποια 

αντικατάσταση σε ένα 3ημερο, αλλά, αν το μέγεθος του αγώνα μας το επιτρέπει και 

γνωρίζουμε την αντικατάσταση, μπορούμε να την κάνουμε χειροκίνητα και από το 

Perfect Score, το οποίο με τη σειρά του θα ενημερώσει τα τερματικά μέσω του BCS 

και του Server. Η επιλογή Validate numbers using rules of αφορά αγώνες για κάποιες 

χώρες και δεν μας αφορά καθόλου, την κρατάμε απενεργοποιημένη, όπως 

απενεργοποιημένη κρατάμε και την τελευταία επιλογή Enter numbers at each Round. 

Οι ρυθμίσεις της δεύτερης καρτέλας, καθώς και οι προτεινόμενες προς 

ενεργοποίηση, για κάθε μορφή αγώνα, έχουν ως εξής: 

Πλαίσιο «Pair number entry as part of declarer» 

Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να απαιτήσουμε μια επιπλέον επιβεβαίωση εισαγωγής 

του σωστού εκτελεστή, ζητώντας από τον χειριστή να εισάγει και το νούμερο του 

ζευγαριού πριν από τη θέση του εκτελεστή (πχ 23W αντί για σκέτο W). Το κρατάμε 

απενεργοποιημένο για όλες τις μορφές αγώνα. 

Πλαίσιο «Player Names» 

Εδώ επιλέγουμε αν θα εμφανίζονται τα ονόματα των ζευγών σε κάθε γύρο, στον 1ο 

γύρο μόνο ή καθόλου. Επιλέγουμε «Show names at each round» για κάθε μορφή 

αγώνα, παρόλο που στις Πλήρεις Ομάδες αυτό δεν είναι λειτουργικό, καθώς κάνουμε 

αποστολή σε κάθε ημίχρονο. Δεν μας ενοχλεί όμως να είναι ενεργοποιημένο. 

Πλαίσιο «Ranking and game summary» 

Κατά πρώτον, επιλέγουμε αν και πότε θα εμφανίζεται η κατάταξη του ζεύγους. 

Καθόλου, μετά από κάθε γύρο, ή μετά το τέλος του αγώνα. Στους αγώνες ζευγών με 

βαθμολογία MatchPoints (όχι με κίνηση βαρόμετρο) επιλέγουμε Show ranking at end 

of Session only, ενώ σε όλους τους άλλους αγώνες επιλέγουμε Don’t show ranking, 

καθώς η λειτουργικότητα IMPS δεν είναι διαθέσιμη για αγώνες που καταχωρούνται 

στο Perfect Score. Με απόφαση της ΕΟΜ, σε καμία περίπτωση δεν επιλέγουμε να 

δείχνει κατάταξη μετά το τέλος κάθε γύρου. Συστήνεται επίσης να απενεργοποιείται 

εντελώς η κατάταξη σε ημερίδες όπου υπάρχει βράβευση και στην τελευταία 

ημερίδα Πρωταθλήματος ή Grand Prix, ώστε να παρατείνουμε λίγο την αγωνία! Η 

υπό-επιλογή Show summary at end of session ενεργοποιείται μόνο αν έχουμε 

επιλέξει Show ranking πριν, και μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε ένα είδος 

προσωπικής κάρτας στο τερματικό του τελευταίου τραπεζιού που παίξαμε. 

Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε αν η αξία των αποτελεσμάτων μας θα εμφανίζεται 

σε ποσοστό ή MatchPoints. Την κρατάμε απενεργοποιημένη σε όλες τις μορφές 

αγώνα, ώστε να αποφύγουμε συζήτηση για διανομές που παίζονται ακόμα. 

Πλαίσιο «Hand Records» 

Η πρώτη επιλογή μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε τα χέρια της διανομής που 

μόλις παίξαμε, καθώς και την ανάλυση Double Dummy (αν την έχουμε τρέξει κατά 
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την εισαγωγή χεριών). Με απόφαση της ΕΟΜ αυτή η επιλογή πρέπει να παραμένει 

απενεργοποιημένη σε όλες τις μορφές αγώνα. Η δεύτερη επιλογή μας δίνει τη 

δυνατότητα να εισάγουμε χέρια στα τερματικά, με υπό-επιλογές στο τέλος κάθε 

διανομής ή στο τέλος του γύρου. Με απόφαση της ΕΟΜ, όλοι οι αγώνες θα πρέπει 

να γίνονται με προμοιρασμένες διανομές. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ήδη 

διαθέσιμα τα χέρια, οπότε δεν θα χρειαστεί ποτέ να την ενεργοποιήσουμε.  

Πλαίσιο «Options for tournament director» 

Η πρώτη επιλογή, μας δίνει τη δυνατότητα να ορίσουμε το 4ψήφιο PIN το οποίο θα 

χρησιμοποιούμε για πρόσβαση στο μενού διαιτητή του τερματικού. Επιβάλλεται να 

μην γνωρίζει κανείς το PIN μας σε μια οποιαδήποτε ημερίδα και φυσικά να το 

αλλάζουμε συχνά. Συστήνεται επίσης, πριν τερματίσουμε τη λήψη εγγραφών, να 

αλλάζουμε το PIN σε πχ 0000, ώστε ο επόμενος διαιτητής που θα χρησιμοποιήσει το 

PC να μην το βλέπει. Η δεύτερη επιλογή (‘No play’ requires TD confirmation) μας δίνει 

τη δυνατότητα να απαγορεύσουμε στους παίκτες να εισάγουν ότι μια διανομή δεν 

παίχτηκε χωρίς να το γνωρίζουμε. Παρόλο που στην Ελλάδα δεν είναι συνήθης η 

πρακτική καταχώρησης No Play, όπως σε κάποιες χώρες του εξωτερικού, μπορούμε 

να το χρησιμοποιήσουμε, ως διαιτητές, όταν έχουμε λόγο να καταχωρήσουμε το 

αποτέλεσμα στο τέλος και δεν υπάρχει αποτέλεσμα στο τραπέζι. Την κρατάμε 

ενεργοποιημένη για όλες τις μορφές αγώνα. Η τελευταία επιλογή του πλαισίου 

(Allow TD calls from BridgeMate), δίνει στους παίκτες την επιλογή να μας καλέσουν 

πιέζοντας ένα πλήκτρο κάτω από την οθόνη. Αυτό, στέλνει ένα μήνυμα στο BCS (που 

σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε μπροστά στην οθόνη για να το δούμε), μία 

ειδοποίηση στον βομβητή (αν χρησιμοποιούμε το σύστημα) και μία ειδοποίηση στο 

smartphone ή το tablet μας, αν χρησιμοποιούμε την εφαρμογή και έχουμε ιδιότητα 

TD. Το ενεργοποιούμε κατά βούληση για όλες τις μορφές αγώνα, έχοντας στον νου 

ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ένα είδος αρχείου καταγραφής. Για 

παράδειγμα, κάθε φορά που μας καλούν σε ένα τραπέζι και χρειαστεί να επέμβουμε 

στο τερματικό (σβήσιμο σκορ, επιβολή ΤΕΒ), πιέζοντας το πλήκτρο call TD 

καταχωρείται στο BCS η ώρα και το τραπέζι της «κλήσης». Έτσι, μπορούμε να 

διασταυρώσουμε μετά την ώρα που κάναμε την παρέμβαση, η οποία φαίνεται στη 

λίστα εγγραφών του BCS (καρτέλα Results). Ούτως ή άλλως, η ΕΟΜ συστήνει στους 

διαιτητές να κρατάνε ένα είδος αρχείου στο οποίο θα καταγράφουν τις κλήσεις (με 

την ώρα τους) οι οποίες απαιτούν παρέμβαση στα τερματικά, για να αποφεύγονται 

καταστάσεις μη εξουσιοδοτημένης τέτοιας παρέμβασης. 

Πλαίσιο «Display Additional Information» 

Η πρώτη επιλογή θα δώσει τη δυνατότητα στα τερματικά να δείχνουν πόσες διανομές 

απομένουν για τον γύρο/ημίχρονο, μετά την καταχώρηση κάθε εγγραφής. Την 

ενεργοποιούμε για κάθε μορφή αγώνα. Η δεύτερη επιλογή θα δώσει τη δυνατότητα 

στα τερματικά να δείχνουν πού πρέπει να μετακινηθεί το κάθε ζεύγος μετά το τέλος 

του γύρου. Την ενεργοποιούμε για όλες τις μορφές αγώνων, παρόλο που σε αγώνες 

Round Robin ή Swiss ομάδων και Swiss ζευγών, αυτό δεν προσφέρει κάποια 

λειτουργικότητα και μπορούμε να το παραλείψουμε στη δημιουργία ανάλογου 
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προφίλ ρυθμίσεων. Η τρίτη επιλογή, μας δίνει τη δυνατότητα να δείχνουν τα 

τερματικά τα αποτελέσματα του γύρου/ημιχρόνου που καταγράφηκαν, με την πρώτη 

υπό-επιλογή να το κάνει αυτό αυτόματα. Ενεργοποιούμε και τα δύο για κάθε μορφή 

αγώνα, ώστε οι παίκτες να μπορούν να ελέγχουν. Η δεύτερη υπό-επιλογή επιτρέπει 

στους παίκτες να διαγράφουν και να καταχωρούν ξανά τα σκορ. Με απόφαση της 

ΕΟΜ (και με κοινή λογική), δεν την ενεργοποιούμε σε καμία απολύτως περίπτωση. 

Επιλογές άνευ πλαισίου 

Η επιλογή «Automatic entry of board number» εισάγει τον αριθμό της επόμενης 

διαθέσιμης διανομής για να παιχτεί. Την απενεργοποιούμε σε όλες τις μορφές 

αγώνα, για να υποχρεώσουμε τους παίκτες να εισάγουν οι ίδιοι τον αριθμό της 

διανομής και να αποφεύγονται τυχόν σφάλματα καταχώρησης. Η επιλογή «Enable 

RESET function key» μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε το Reset του τερματικού 

εκτός μενού διαιτητή. Δεν προσφέρει καμία χρησιμότητα στους παίκτες, οπότε την 

απενεργοποιούμε πάντα, σε όλες τις μορφές αγώνων. 

Πλαίσιο «Recording Game» 

Οι επιλογές αυτού του πλαισίου αφορούν δυνατότητες καταγραφής αγοράς και 

εκτέλεσης κάθε διανομής. Αν το ενεργοποιήσουμε και κάνουμε την καταγραφή, αυτά 

τα δεδομένα θα εισαχθούν στη βάση δεδομένων μεν, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα 

να τα διαβάσουμε δε (εκτός και αν αρχίσουμε να σκαλίζουμε τη βάση για τα 

δεδομένα). Εκτός αν έχουμε στην κατοχή μας κάποιο πρόγραμμα που να μπορεί να 

εξάγει αυτά τα δεδομένα, σε φιλική προς τον χρήστη μορφή, αλλά και κάποιον καλόν 

λόγο να το κάνουμε (πχ είμαστε προπονητές της Εθνικής Ομάδας), είναι μια άχρηστη 

για εμάς επιλογή, την οποία δεν ενεργοποιούμε σε καμία μορφή αγώνα.  

Β6. ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ 
Όσο απλό και να είναι το σύστημα στη χρήση του από τους παίκτες, λάθη πάντα θα 

γίνονται. Το πιο απλό παράδειγμα είναι μία λάθος καταχώρηση - παρόλο που ο 

αντίπαλος άξονας θα πρέπει να επιβεβαιώσει την εγγραφή- και γίνεται αρκετά 

συχνά. Ένα τέτοιο λάθος καλό θα είναι να διορθώνεται απευθείας από το τερματικό 

και, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να κληθεί ο διαιτητής. Για να κάνει τις όποιες 

ενέργειες (καθώς και άλλες πιο τεχνικές), ο διαιτητής αποκτά πρόσβαση στο μενού 

διαιτητή του τερματικού πιέζοντας το πλήκτρο TDMENU. Ζητείται το PIN του (το έχει 

θέσει στις επιλογές κατά την έναρξη της ημερίδας) και έχει διαθέσιμες κάποιες 

ενέργειες, οι οποίες γίνονται μόλις πατήσουμε τον αριθμό τους. Ας δούμε τις 

επιλογές αυτές: 

Adjusted Score (1) 

Για να έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή αυτή, πρέπει ο 

κέρσορας στην οθόνη εισαγωγής να βρίσκεται στην ένδειξη «CONTR» πριν 

πατήσουμε το πλήκτρο πρόσβασης στο μενού του διαιτητή. Μας επιτρέπει να 

εισάγουμε ΤΕΒ (από 40/40 ως 60/60) πιέζοντας τα αντίστοιχα πλήκτρα (πχ για 50/50 

πιέζουμε 55). Θα μπορούσαμε μια τέτοια μικρή αλλαγή να την κάνουμε απευθείας 
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και στο Perfect Score, αλλά αν η εγγραφή δεν υπάρχει στο BCS, θα υπάρχει 

ανακρίβεια κατά την εμφάνιση του Ranking και του Summary, όταν αυτές οι επιλογές 

είναι ενεργοποιημένες.  

View Results (2) 

Αυτή η επιλογή, μας επιτρέπει να δούμε τα σκορ που έχουν εισαχθεί στο 

συγκεκριμένο τερματικό. Αφού πιέσουμε το πλήκτρο 2, το τερματικό μας ζητά να 

εισάγουμε τη διανομή που θέλουμε να δούμε. Χρήσιμο, αν θέλουμε να δούμε κάποιο 

σκορ προηγούμενου γύρου από το συγκεκριμένο τραπέζι. 

Erase Result (3) 

Τα τερματικά δεν επιτρέπουν την αλλαγή/τροποποίηση εγγραφών. Αυτό που πρέπει 

να γίνει, είναι να διαγραφεί η λανθασμένη εγγραφή χρησιμοποιώντας την επιλογή 

αυτή και να καταχωρηθεί ξανά. Είναι σημαντικό να «εκπαιδεύσουμε» τους παίκτες 

να μην λένε την αλλαγή που θέλουν όταν υπάρχει τέτοιο θέμα, κάνοντάς τους γνωστό 

ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς την αλλαγή και ότι, αφού διαγράψουμε την 

εγγραφή, θα πρέπει να την καταχωρήσουν εκ νέου. Δεν θέλουμε να ακούσουμε στην 

αίθουσα κάτι του στυλ «Director! Ξέχασα να βάλω κοντρέ στο 7ΧΑ= που έβγαλα στην 

23»! Αντιθέτως, προτιμάμε να ακούμε «Director! Παρακαλούμε διαγράψτε το σκορ 

της διανομής Χ». Χρειάζεται έξτρα προσοχή όταν χρησιμοποιούμε κινήσεις στις 

οποίες κάποιο ή κάποια σετ διανομών παίζονται σε κάποιο τραπέζι πάνω από μία 

φορά, πχ Howell τριών τραπεζιών, καθώς, αν μία διανομή που θέλουμε να σβήσουμε 

έχει παιχτεί πάνω από μία φορά στο τραπέζι, μας ζητείται να εισάγουμε και τον γύρο 

στον οποίο θέλουμε να κάνουμε τη διαγραφή. 

Status (4) 

Με αυτήν την επιλογή, το τερματικό μας εμφανίζει τομέα, τραπέζι, γύρο, αντίπαλα 

ζεύγη και διανομές, που πρέπει να παιχθούν σε αυτό το τερματικό. Χρήσιμο, αν 

δημιουργηθεί πρόβλημα (πχ το τερματικό είναι σε λάθος τραπέζι και εμφανίζει άλλα 

αντ’ άλλων). Ευτυχώς αυτό δεν συμβαίνει συχνά και σπάνια θα χρειαστούμε αυτήν 

τη δυνατότητα. 

Missing Boards (5) 

Με αυτήν την επιλογή, το τερματικό μας εμφανίζει τις διανομές που απομένουν να 

παιχθούν στον παρόντα γύρο ή ημίχρονο και στο συγκεκριμένο τραπέζι. Σπάνια θα 

το χρειαστούμε, καθώς από την οθόνη εισαγωγής μπορούμε να επιλέξουμε Scores 

και να δούμε τι έχει καταχωρηθεί και άρα ποιες διανομές απομένουν. Χρήσιμο, αν 

είμαστε παίζοντες διαιτητές και δεν θέλουμε να δούμε σκορ, ή σε μεγάλα ματς 

ομάδων (ημίχρονο 16 διανομών πχ) που δεν θέλουμε να ελέγχουμε πολλές σελίδες, 

για να δούμε ποιες διανομές δεν έχουν παιχτεί. 

Score Recap (6) 

Σε περίπτωση που δεν έχουμε ενεργοποιήσει την επιλογή Score Recap για τους 

παίκτες (σπάνιο) από την οθόνη εισαγωγής, χρησιμοποιούμε αυτήν την επιλογή για 

να δούμε τι έχει παιχτεί σε αυτό το τραπέζι στον παρόντα γύρο. 
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Hand Records (7) 

Με υπό-επιλογές View Hand Record, Enter Hand Record, Erase Hand Record. Με την 

υποχρέωση που πλέον έχουμε να χρησιμοποιούμε προμοιρασμένες διανομές, τα 

χέρια εισάγονται από το BCS με φόρτωμα του απαραίτητου αρχείου *.dup ή *.pbn, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι επιλογές για εισαγωγή ή διαγραφή χεριού είναι περιττές. 

Η επιλογή View όμως μας χρειάζεται, όταν δημιουργείται πρόβλημα όπως «Director! 

Έχουμε βάλει σωστό εκτελεστή και αντάμ, αλλά το μηχανάκι δεν δέχεται την 

εγγραφή» και γενικά όταν υπάρχει λόγος να δούμε κάποιο χέρι. 

Reset (0) 

Με αυτήν την επιλογή το τερματικό κάνει επανεκκίνηση και επιστρέφει στην αρχική 

οθόνη. Αν το κάνουμε αυτό στη μέση ενός τουρνουά, μόλις πατήσουμε ξανά ΟΚ το 

τερματικό θα λάβει εντολή από τον Server για τον σωστό γύρο και διανομές. 

Adjust Contrast (+-) 

Πιέζοντας το ανάλογο πλήκτρο, αλλάζουμε την αντίθεση (και ευκρίνεια) της οθόνης 

του τερματικού. 

Resend (Function Key) 

Όλες οι εγγραφές που εισάγονται σε ένα τερματικό παραμένουν αποθηκευμένες 

στην εσωτερική του μνήμη, ακόμα και μετά το τέλος της ημερίδας, μέχρι να 

καταχωρηθεί και η πρώτη εγγραφή μιας νέας ημερίδας. Με αυτήν την επιλογή 

έχουμε τη δυνατότητα να ανακτήσουμε τις εγγραφές σε περίπτωση διακοπής 

λειτουργίας του PC μας. Απαραίτητη προϋπόθεση, ο Server να μη σταματήσει να 

λειτουργεί, οπότε φροντίζουμε να έχει πάντα μπαταρίες. Επίσης απαραίτητη 

προϋπόθεση, είναι να έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Accept manually re-sent scores 

from BridgeMate, στην κάτω καρτέλα Backup Scores του BCS. 

Β7. ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ. 
Το σύστημα μας προσφέρει εντυπωσιακές επιλογές. Σε αυτό το σημείο θα δούμε 

μερικές που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. 

Εισαγωγή διανομών 

Είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε μόλις επιβεβαιώσουμε τις επιλογές για τη νέα 

μας ημερίδα, επιλέγοντας File → Import. Εδώ μας δίνεται η επιλογή εισαγωγής ενός 

αρχείου για όλους τους τομείς ή ξεχωριστών αρχείων ανά τομέα. Το τελευταίο είναι 

χρήσιμο αν τρέχουμε δύο ξεχωριστά τουρνουά στον ίδιο Server, πχ Τομέας Α Open 

Ταυτόχρονο Τρίτης και Τομέας Β Ταυτόχρονο Τρίτης 1-9. Επιλέγουμε επίσης «Analyze 

Makeable Contracts», για να έχουμε διαθέσιμη ανάλυση Double Dummy και «Upload 

Hand Records to BridgeMate II Scoring System», για να σταλούν τα χέρια στα 

τερματικά (και να δουλεύει η λειτουργία ελέγχου αντάμ). 

Εκτύπωση Hand Records 

Ό,τι λέει ο τίτλος! Αν δεν χρησιμοποιούμε κάποιο άλλο πρόγραμμα (πχ DealMaster 

Pro), μπορούμε να τυπώσουμε τις διανομές και την ανάλυσή τους επιλέγοντας File → 
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Print. Εδώ πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η ημερομηνία που εμφανίζεται στην 

εκτύπωση είναι η τρέχουσα και όχι η ημερομηνία της ημερίδας. Φροντίζουμε λοιπόν 

για την εκτύπωση πριν τις 12 το βράδυ, για να μην έχουν απορίες οι παίκτες. 

Αρχείο καταγραφής 

Επιλέγοντας Tools → Show Log File, ανοίγει το αρχείο καταγραφής ενεργειών. Εκεί 

μπορούμε να δούμε όλες τις ενέργειες που κάνει το BCS κατ’ εντολή των τερματικών, 

του προγράμματος σκοραρίσματος και κατόπιν δικών μας ενεργειών. Πολύ βολικός 

τρόπος εφεδρείας, αν χρειαστεί να βρούμε εγγραφές που δεν μπορούμε να τις 

βρούμε αλλού, για οποιονδήποτε λόγο, όπως και για επίλυση ζητημάτων ασφαλείας 

(αν έχουμε ξεχάσει να απαγορεύσουμε στο BCS να σβήνει τις διορθωμένες εγγραφές, 

μπορούμε να τις ανακτήσουμε από εκεί). 

«Ύποπτα» Συμβόλαια 

Το BCS μας δίνει τη δυνατότητα να το ρυθμίσουμε να ελέγχει τις εγγραφές για ύποπτα 

αποτελέσματα. Χρησιμοποιεί 2 τρόπους για να επισημάνει ένα συμβόλαιο ως 

ύποπτο: α) απόκλιση κάποιων λεβέ που ορίζουμε εμείς από την ανάλυση Double 

Dummy και β) σύνολο λεβέ, αριθμός που ορίζουμε εμείς, αντίπαλων αξόνων στο ίδιο 

συμβόλαιο. Με τον πρώτο τρόπο, το BCS μαρκάρει το συμβόλαιο ως ύποπτο αν η 

απόκλιση από την ανάλυση Double Dummy υπερβεί τον αριθμό που έχουμε θέσει. 

Πχ αν έχουμε θέσει απόκλιση 3 λεβέ και το Double Dummy μας δίνει 4H από τον 

Βορρά, θα μας μαρκάρει ως ύποπτες όλες τις εγγραφές στις οποίες ο Β έκανε 13 ή 

λιγότερες από 7 λεβέ. Με τον δεύτερο τρόπο, αν για παράδειγμα έχουμε θέσει 14, το 

BCS θα μας μαρκάρει ως ύποπτες όλες τις εγγραφές μιας διανομής αν όλοι οι ΒΝ 

έχουν βγάλει 2ΧΑ= και βγάλει και μία ΑΔ 2ΧΑ=, καθώς το σύνολο στο ίδιο συμβόλαιο 

είναι 16. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά, είναι να έχουμε εισάγει διανομές και να 

έχουμε τρέξει την ανάλυση Double Dummy. Αυτή η λειτουργία δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται ως αλάνθαστη, καθώς η ανάλυση Double Dummy περιλαμβάνει 

παιξίματα εντελώς εκτός λογικών ορίων, ακόμα και εκτός ικανοτήτων των 

μεγαλύτερων πρωταθλητών. Μπορεί να μας επισημάνει πάντως αν κάτι δεν πάει 

καλά ή και να μας δώσει μια άποψη για το κατά πόσο κάποιοι αγωνιζόμενοι πίεσαν 

καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως καθαρά 

πληροφοριακή λειτουργία. 

Οργάνωση πολλαπλών αγώνων στον ίδιο server ταυτόχρονα 

Θεωρητικά, μπορούμε να τρέξουμε στον ίδιο Server πολλά τουρνουά ταυτόχρονα, 

αρκεί φυσικά να φροντίσουμε να ρυθμίσουμε κατάλληλα τους τομείς στα τερματικά 

και στο Perfect Score. Πρακτικά, έχουμε κάποιους περιορισμούς στους συνδυασμούς 

τέτοιων αγώνων. Με τους αγώνες ζευγών, εκτός Swiss, τους αγώνες ομάδων mini 

match και με τους ατομικούς αγώνες, δεν έχουμε κανέναν περιορισμό. Μπορούμε να 

τρέξουμε όσους αγώνες και όποιον συνδυασμό αυτών θέλουμε. Το πρόβλημά μας 

ξεκινάει όταν έχουμε αγώνα πλήρων ομάδων και αυτό γιατί, σε κάθε ημίχρονο, θα 

πρέπει να κάνουμε τερματισμό λήψης όλων των ανοικτών τουρνουά και εκ νέου 

αποστολή. Αυτό μας δημιουργεί πρακτικά πρόβλημα, καθώς θα πρέπει να 
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προχωρήσουμε σε συμπλήρωση εγγραφών από τους άλλους αγώνες. Αυτονόητο 

είναι ότι δεν έχουμε πρόβλημα αν τρέχουμε ταυτόχρονα δύο ή παραπάνω αγώνες 

πλήρων ομάδων, αρκεί τα ημίχρονα να είναι ίδιας διάρκειας, ώστε ο τερματισμός 

λήψης να συμπίπτει και στους δύο αγώνες. Ένα άλλο σημείο στο οποίο μας 

δημιουργείται πρόβλημα, είναι η περίπτωση αγώνα ζευγών, όταν αυτός έχει 

παραπάνω τομείς. Και πάλι μπορούμε να τρέξουμε και δεύτερο αγώνα παράλληλα, 

αλλά σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε την επιλογή «Group 

Sections for Results», αλλιώς στα τερματικά θα εμφανίζονται ποσοστά και 

αποτελέσματα σαν να επρόκειτο για έναν αγώνα. Αν θέλουμε να εμφανίζονται σωστά 

τα αποτελέσματα και τα ποσοστά στα τερματικά, τότε θα πρέπει να έχουμε ξεχωριστό 

server και υπολογιστή για τον αγώνα με τους παραπάνω τομείς. 

Χρήση πολλαπλών Servers στον ίδιο χώρο 

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες κάτι τέτοιο μπορεί να χρειαστεί, και για να 

καταστεί αυτό δυνατόν, πρέπει να κάνουμε κάποιες έξτρα ρυθμίσεις. Η πιο συχνή 

περίπτωση είναι αυτή των Περιφερειακών ή κάποιων μεγάλων εκδρομικών, όπου 

τουλάχιστον ένα από τα τουρνουά, τα οποία διεξάγονται ταυτόχρονα, απαιτεί 

τουλάχιστον 2 τομείς. Μπορούμε φυσικά, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, να 

τρέξουμε όλα τα τουρνουά στον ίδιο Server, αλλά έτσι θα είναι αδύνατον να έχουμε 

σωστή προβολή ποσοστών και κατάταξης στα τερματικά, οπότε πρακτικά τρέχουμε 

όλους τους αγώνες ενός τομέα σε έναν Server και κάθε αγώνα 2 και άνω τομέων σε 

ξεχωριστό Server. Η ρύθμιση την οποία θα πρέπει να κάνουμε σε Server και 

τερματικά, είναι στην ουσία αλλαγή καναλιού, ώστε κάθε Server και τα τερματικά με 

τα οποία επικοινωνεί να βρίσκεται σε άλλο κανάλι. Για πρακτικούς λόγους, 

χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τομείς, δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούμε 

ίδιους, καθώς μόνο μπέρδεμα μπορεί να προκαλέσει κάτι τέτοιο. Ένα παράδειγμα θα 

ήταν το εξής: τρία ταυτόχρονα τουρνουά, Όπεν 28 ζευγών, 1-9 10 ζευγών και 1-6 16 

ζευγών. Οι κινήσεις είναι M9T+H5T στην Όπεν, H5T στην 1-9 και Carter 8T στην 1-6. 

Στον έναν υπολογιστή θα τρέξουμε την Όπεν, ρυθμίζοντας κανάλι 0 και τομέα A για 

το Mitchell και τομέα B για το Howell, ενώ στον 2ο υπολογιστή, θα τρέξουμε τις άλλες 

δύο κατηγορίες, ρυθμίζοντας κανάλι 1 και τομέα C για την 1-9 και τομέα D για την 1-

6. Στην μεν όπεν θα ενεργοποιήσουμε την επιλογή «Group Sections for Results» ενώ 

στις άλλες δύο, όχι. Ο κατασκευαστής τουςσυστήματος στο εγχειρίδιό του, προτείνει 

τη λύση διαφορετικών καναλιών και στην περίπτωση που δύο όμιλοι βρίσκονται τόσο 

κοντά, ώστε οι Server τους να βρίσκονται εντός ίδιας εμβέλειας, στο ίδιο κτίριο πχ. 

Μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο, είναι εκτός ελληνικής πραγματικότητας.  

Αναβαθμίσεις λογισμικού και Firmware 

Ως λογισμικό (Software) νοείται το BridgeMate Control Software, ενώ ως Firmware 

νοείται το πρόγραμμα λειτουργίας του Server μας και των τερματικών μας. Συχνά 

πυκνά, ο κατασκευαστής μας δίνει νέες εκδόσεις αυτών, οι οποίες διορθώνουν 

προβλήματα ή προσθέτουν λειτουργίες στο σύστημα. Καλό είναι να κοιτάμε 

περιοδικά τη σελίδα του κατασκευαστή για τέτοιες αναβαθμίσεις, αν και η Διεύθυνση 

Μηχανογράφησης της ΕΟΜ μας στέλνει πάντα email όταν υπάρχουν τέτοιες 
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αναβαθμίσεις, με οδηγίες και με παράκληση αναφοράς του πλήθους των συσκευών 

που αναβαθμίσαμε. Οι αναβαθμίσεις, γίνονται ως εξής: 

• BridgeMate Control Software. Αφού κατεβάσουμε το εκτελέσιμο αρχείο, το 

τρέχουμε και επιλέγουμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές εγκατάστασης. Η 

εγκατάσταση γίνεται πάνω στην προηγούμενη έκδοση και δεν χάνουμε ούτε 

ρυθμίσεις, ούτε προφίλ, ούτε αρχείο καταγραφής.  

• Server Firmware. Αφού κατεβάσουμε το εκτελέσιμο αρχείο, το τρέχουμε και 

επιλέγουμε τη γλώσσα. Μετά πατάμε «Next» με τον Server συνδεδεμένο στον 

Η/Υ και η αναβάθμιση γίνεται.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Firmware Τερματικών. Εδώ η εγκατάσταση γίνεται ασύρματα, μέσω του BCS 

και του Server. Αφού κατεβάσουμε το αρχείο *.BM2, εκκινούμε το BCS (δεν 

χρειάζεται να υπάρχει και ανοιχτή βάση) και επιλέγουμε Tools → BridgeMate 

→ BridgeMate II update firmware. Μας ανοίγει ένα νέο παράθυρο, στο οποίο 

πρέπει να ακολουθήσουμε 4 βήματα. Στο πρώτο, πρέπει να επιλέξουμε το 

*.bm2 αρχείο μόλις πατήσουμε το πλήκτρο Select Firmware File. Στο δεύτερο, 

επιλέγουμε την «έκδοση» του αρχείου (μόνο η γλώσσα αλλάζει μεταξύ των 

εκδόσεων και επιλέγουμε αγγλικά). Στο τρίτο, στέλνουμε το αρχείο στο Server 

και στο τέταρτο δίνουμε εντολή στον Server να αρχίσει να «μεταδίδει» το 

αρχείο, επιλέγοντας και το «Continuous transmit», ώστε η μετάδοση να 

γίνεται συνεχώς μέχρι να κλείσουμε το παράθυρο. Αφού ολοκληρώσουμε 

αυτά τα βήματα, και ο Server μας μεταδίδει την αναβάθμιση, κάνουμε τα εξής 

σε κάθε τερματικό που θέλουμε να αναβαθμίσουμε: α) πατάμε ΟΚ, ώστε να 

ανοίξει η οθόνη, β) πατάμε SETUP και δίνουμε κωδικό (749 ή 769), γ) πατάμε 

INFO και δ) πατάμε UPDATE. Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια μπάρα λήψης η 

οποία όταν ολοκληρωθεί θα γίνει επανεκκίνηση του τερματικού, δείχνοντάς 

μας τώρα τη νέα έκδοση firmware. Αφού ολοκληρώσουμε την ενημέρωση 

όλων των τερματικών, μπορούμε να πατήσουμε «Stop transmission» στο BCS. 

Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να τελειώσει η αναβάθμιση του εκάστοτε 

τερματικού για προχωρήσουμε στο επόμενο, με το που αρχίσει και 

εμφανιστεί η μπάρα, ξεκινάμε τη διαδικασία στο επόμενο. Το σύστημα 

μπορεί να αναβαθμίσει ταυτόχρονα όσα τερματικά βρίσκονται στην εμβέλεια 

του Server (και φυσικά βρίσκονται στο ίδιο region και channel) που μεταδίδει 

και δεν υπάγεται στον περιορισμό των 256 τερματικών ανά server, καθώς σε 

αυτό το σημείο κανένα τερματικό δεν κάνει log on στον Server.  

Β8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.  
Σε κάθε σύστημα θα υπάρξουν προβλήματα. Άλλα πιο συχνά και άλλα πολύ σπάνια. 

Πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με τα βήματα αντιμετώπισης τουλάχιστον των 

συνηθέστερων. Το εγχειρίδιο του κατασκευαστή προσφέρει λύσεις σχεδόν για τα 

πάντα, ενώ περιπτώσεις που δεν αναγράφονται εκεί, υπάρχουν σε ξεχωριστά άρθρα 

στη σελίδα Support του κατασκευαστή. Πολλές απορίες για το σύστημα (και για 
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πολλά άλλα θέματα), μπορούν να απαντηθούν στο φόρουμ των Ελλήνων διαιτητών, 

το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση https://director.hellasbridge.org/forums/. 

Ενδεικτικά, θα αναφέρουμε το πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται πιο συχνά, αυτό της 

διακοπής λειτουργίας του υπολογιστή με το τουρνουά μας σε εξέλιξη. Η διακοπή 

αυτή, μπορεί να οφείλεται είτε σε διακοπή ρεύματος (αποφεύγεται με τη χρήση UPS 

ή laptop) είτε σε αυτόματη επανεκκίνηση του υπολογιστή μας μετά από κάποια 

ενημέρωση των Windows (αν δεν έχουμε τακτοποιήσει τις ρυθμίσεις των 

ενημερώσεων του υπολογιστή). Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε μία τέτοια 

διακοπή, είναι ο εξής: κατά πρώτον, δεν πανικοβαλλόμαστε!  Στη συνέχεια, 

συνεχίζουμε το τουρνουά μας κανονικά, τα τερματικά δέχονται καταχωρήσεις σαν να 

μην τρέχει τίποτα και επιβάλλεται ο server μας να έχει μπαταρίες. Στο τέλος του 

τουρνουά (ή στο τέλος του γύρου αν πρόκειται για Swiss), ανοίγουμε και πάλι τον 

υπολογιστή μας, ανοίγουμε το Perfect Score, βρίσκουμε το αρχείο του τουρνουά (το 

οποίο θα έχει καταχωρημένες τις εγγραφές μέχρι το σημείο διακοπής λειτουργίας) 

και κάνουμε ξανά αποστολή εγγραφών στα Bridgemate. Το BCS τώρα, δημιουργεί μια 

νέα βάση δεδομένων με ήδη συμπληρωμένες τις εγγραφές που υπάρχουν στο Perfect 

Score. Ανεβάζουμε ξανά τις διανομές, ενεργοποιούμε την επιλογή «Accept Backup 

Scores» και αποστέλλουμε ξανά τις εγγραφές από κάθε Bridgemate: μπαίνουμε στο 

μενού του διαιτητή σε κάθε τερματικό, πατάμε «INFO» και μετά «RESEND», 

επιβεβαιώνοντας με ΟΚ. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε το App, μπαίνουμε στη 

σελίδα της και διαγράφουμε το αρχικό event, ώστε να είναι διαθέσιμο μόνο το 

τελευταίο και ολοκληρωμένο.  Συστήνεται οι Διαιτητές να διαβάζουν το εγχειρίδιο 

του συστήματος συχνά, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για τυχόν προβλήματα πριν 

αυτά προκύψουν. Η εξοικείωση του Διαιτητή με τον τρόπο λειτουργίας του 

συστήματος, είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγει να ανατρέχει στο εγχειρίδιο 

με το παραμικρό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://director.hellasbridge.org/forums/
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Β9. ΕΦΑΡΜΟΓΗ BRIDGEMATE APP 
Η εφαρμογή BridgeMate App μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους 

παίκτες μας πληροφορίες για τον αγώνα που διεξάγεται μέσω του BCS. Για λόγους 

ασφάλειας, καλό είναι παρόλα αυτά να μην την ενεργοποιούμε για τους παίκτες, αν 

και με κατάλληλες ρυθμίσεις αυτό μπορεί να γίνει δυνατό. Σημειώνεται ωστόσο ότι 

υπάρχει και απόφαση ΔΣ της ΕΟΜ, σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή δεν θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται. Περιέχει κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα στον 

διαιτητή ενός αγώνα. Αναλυτικές λεπτομέρειες για τη χρήση της, είναι διαθέσιμες 

στο εγχειρίδιο της εφαρμογής, στη διεύθυνση: 

http://www.bridgemate.com/resources/documents/bridgemate-

app/Clubmanual.pdf. 

Η μεγαλύτερη χρησιμότητά της για έναν διαιτητή, είναι ότι μπορεί να λαμβάνει 

κλήσεις μέσω πλήκτρου στα τερματικά μέσω αυτής, καθώς και να έχει την καρτέλα 

«Round Monitor» του BCS διαθέσιμη στην εφαρμογή. Μέσω του λογαριασμού του 

ομίλου στην εφαρμογή, μπορούμε να ορίσουμε ποιος από τους εγγεγραμμένους 

χρήστες της εφαρμογής θα είναι διαιτητής και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε 

πριν κάνουμε αποστολή εγγραφών στο BCS, ώστε να έχει μόνο αυτός που πρέπει τα 

δεδομένα του αγώνα διαθέσιμα στο κινητό του. Συνοπτικά, ο Όμιλος πρέπει να 

δημιουργήσει έναν λογαριασμό ομίλου, να εισάγει τις απαραίτητες παραμέτρους στο 

BCS, και να ενεργοποιήσει την επιλογή ανεβάσματος των δεδομένων της ενεργής 

βάσης στο Bridgemate App. Μέσα από αυτόν τον λογαριασμό, ο όμιλος μπορεί να 

αποδίδει ιδιότητα Διαιτητή σε κάποιον εγγεγραμμένο, ώστε να μπορεί αυτός να έχει 

την απαραίτητη πρόσβαση. Στην περίπτωση που ο Διαιτητής είναι και παίζων, το 

σύστημα έχει προβλέψει να δείχνει στην εφαρμογή του Διαιτητή μόνο τα χέρια των 

διανομών που έχει ήδη παίξει. Αυτό, συμβαίνει αφού καταχωρηθούν τα ονόματα και 

σημαίνει ότι, από τη στιγμή που ο Διαιτητής ανεβάσει τα χέρια στο BCS και στην 

εφαρμογή, θα μπορεί να δει όλα τα χέρια μέχρι τη στιγμή που θα καταχωρηθεί το 

όνομά του στο τερματικό του τραπεζιού στο οποίο παίζει. Συστήνεται λοιπόν μεγάλη 

προσοχή κατά τη χρήση της εφαρμογής, στην περίπτωση που επιλέξουμε να τη 

χρησιμοποιούμε. 

http://www.bridgemate.com/resources/documents/bridgemate-app/Clubmanual.pdf
http://www.bridgemate.com/resources/documents/bridgemate-app/Clubmanual.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: PERFECT SCORE. 

Το Perfect Score είναι το επίσημο (και μόνο αποδεκτό) πρόγραμμα της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Μπριτζ για την παραγωγή αρχείων αποτελεσμάτων των αγώνων που 

διεξάγονται υπό την αιγίδα της. Είναι ένα μόνο κομμάτι από το σύστημα 

μηχανογράφησης της ΕΟΜ, το οποίο είναι υποδειγματικό για Αθλητική Ομοσπονδία. 

Τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι και η ΕΟΜ πέρασε από πολλά κύματα για να 

φτάσει στο σημερινό επίπεδο μηχανοργάνωσης, αλλά δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε 

ιστορική αναδρομή. Από τις πρώτες μέρες του (Version 0.85, Μάιος 2007), το 

εγχείρημα ολοκλήρωσης του προγράμματος στηρίχτηκε σε πολλές δοκιμές που 

έκαναν οι Διαιτητές, παράλληλα με το τότε διαθέσιμο πρόγραμμα υπολογισμού. 

Τέθηκε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία τον Ιούλιο του 2007 και από τότε 

αναβαθμίζεται συνεχώς, λαμβάνοντας υπόψιν νέες παραμέτρους των κανονισμών 

και τη συνεισφορά σχεδόν όλων των διαιτητών με προτάσεις και ιδέες. Εκτός από τη 

δυνατότητα διεξαγωγής όλων των τύπων αγώνων, με πληθώρα διαθέσιμων κινήσεων 

και δυνατότητα παρέμβασης του χρήστη όπου χρειάζεται, το πρόγραμμα προσφέρει 

λειτουργίες που κάποτε σε πολλούς θα φάνταζαν επιστημονική φαντασία, όπως 

σωστός υπολογισμός Βαθμών Διάκρισης (παρά την πολυπλοκότητα του συστήματος), 

άμεση αποστολή αρχείων αγώνων στην ΕΟΜ, συνδεσιμότητα με BridgeMate II, 

δυνατότητα δημιουργίας αρχείων eCats (παγκόσμιο ταυτόχρονο), πληθώρα 

εκτυπώσεων και αναφορών, υπολογισμοί Swiss/Danish και Knock Out, ανανέωση 

στοιχείων αθλητών σε ημερήσια βάση και εργαλείο κατασκευής κίνησης. Κατά τη 

χρήση του, ο χειριστής έρχεται σε επαφή με ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας, σωστά 

δομημένο και εύκολο στην εκμάθηση. Προβλήματα σπάνια εμφανίζονται (τα 

περισσότερα έχουν αντιμετωπιστεί με αναβαθμίσεις προηγούμενων ετών) και η 

αντιμετώπισή τους συχνά απαιτεί διαίσθηση, εμπειρία ή επικοινωνία με τη 

Διεύθυνση Μηχανογράφησης της ΕΟΜ. Σε αυτό το κεφάλαιο θα κάνουμε μια 

επισκόπηση των λειτουργιών του προγράμματος και των διαθέσιμων στοιχείων ανά 

τύπο αγώνα, ενώ στο επόμενο θα δούμε λεπτομερώς τις διαδικασίες οργάνωσης 

κάθε τύπου αγώνα, πλην κάποιων τελικών 1ης Βαθμίδας (αν έχουμε τον τίτλο του 

Εθνικού Διαιτητή που είναι απαραίτητος για διεύθυνση αγώνα 1ης Βαθμίδας, μάλλον 

γνωρίζουμε ήδη τις διαδικασίες και το κείμενο μας φαίνεται ήδη βαρετό!). Οι σκοποί 

του προγράμματος διαφέρουν αναλόγως ιδιότητας. Για την ΕΟΜ, ο σκοπός του 

προγράμματος είναι να δημιουργεί τα σωστά αρχεία αγώνων προς καταχώρηση στη 

βάση της. Για τον Διαιτητή, σκοπός του προγράμματος είναι να του προσφέρει ένα 

εργαλείο με το οποίο θα κάνει τη δουλειά του εύκολα, γρήγορα και χωρίς κόπο. Για 

τους αθλητές, ο σκοπός του προγράμματος είναι να τους ενημερώνει για τα 

αποτελέσματα, την προσωπική τους επίδοση και να τους αποδίδει τους σωστούς 

βαθμούς διάκρισης. 

Γ1. ΈΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 
Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στη σελίδα της ΕΟΜ 

(https://www.hellasbridge.org/logismiko/). Η διαδικασία λήψης και εγκατάστασης 

https://www.hellasbridge.org/logismiko/
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είναι πανεύκολη, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τις 

οδηγίες στη σελίδα λήψης, και μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα στην πρώτη του 

εκκίνηση και τις διαδικασίες που τη συνοδεύουν. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε 

είναι να εισάγουμε χειριστή (ή χειριστές), ώστε να ξέρει κάθε φορά το πρόγραμμα 

ποιος το «παιδεύει». Ζητείται ο ΑΜ και η διεύθυνση email του εκάστοτε χειριστή, 

καθώς και η τοποθεσία στην οποία θα αποθηκεύονται τα αρχεία που αυτός 

δημιουργεί. Συστήνεται αυτή η τοποθεσία (Φάκελος «Sessions») να βρίσκεται σε 

κάποιο φάκελο Cloud (Dropbox, Google Drive κ.λπ.) όπως θα δούμε στο Κεφάλαιο 

ΣΤ’. Αφού ολοκληρώσουμε και αυτήν την διαδικασία, έχουμε μπροστά μας την 

κεντρική οθόνη του προγράμματος, με τα στοιχεία των αθλητών στα αριστερά και τις 

επιλογές μενού επάνω. Οι επιλογές στο μενού είναι φυσικά περιορισμένες μόνο στις 

διαθέσιμες ενέργειες που έχουμε ανά πάσα στιγμή και, στην κεντρική οθόνη, δεν 

είναι και πολλές. Θα τις βλέπουμε αναλόγως του τύπου αγώνα που τρέχουμε κάθε 

φορά. Επιλέγοντας λοιπόν Αρχείο → Νέο, το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να 

επιλέξουμε τον αγώνα που θέλουμε να κάνουμε. Οι βασικές επιλογές αγώνων (με 

κάθε μία να έχει εσωτερικές υπό-επιλογές) είναι ατομικός, ζεύγη, πλήρεις ομάδες και 

ομάδες mini-match. Ταυτόχρονα, έχουμε τη δυνατότητα πολυημέρων και 

πρωταθλημάτων για κάθε μορφή (με εξαίρεση τις πλήρεις ομάδες όπου μέσα από το 

αρχείο επιλέγουμε σύνολο ημερίδων). Ας δούμε τις λειτουργίες του μενού, σε τι 

αγώνες είναι διαθέσιμες και ποιες επιπλέον επιλογές μας προσφέρει το κάθε είδος 

αγώνα. 

Γ2. ΜΕΝΟΥ 

Αρχείο 

Εδώ έχουμε τις βασικότερες λειτουργίες. Οι επιλογές «Αποθήκευση» και 

«Αποθήκευση ως» είναι ενεργές μόνο αν έχουμε ένα αρχείο  

αγώνα/πολυήμερο/πρωτάθλημα ανοικτό. Όταν προβαίνουμε σε αποθήκευση 

αρχείου, είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε το όνομα του αρχείου. Η 

προτεινόμενη από το σύστημα ονομασία, δεν βολεύει καθόλου τη Μηχανοργάνωση 

της ΕΟΜ, καθώς έτσι εμφανίζονται πολλά αρχεία με το ίδιο όνομα, αν όλοι όσοι 

κάνουν τουρνουά την ίδια μέρα χρησιμοποιήσουν το ίδιο όνομα. Οπότε καλό είναι 

να έχουμε έναν δικό μας τρόπο ονοματοδοσίας. Η επιλογή «Άνοιγμα αρχείου 

ονομάτων» χρησιμεύει στη χειροκίνητη ανανέωση των στοιχείων αθλητών και θα μας 

χρειαστεί μόνο σε περίπτωση που δεν έχουμε σύνδεση internet, με αυτό το σενάριο 

να είναι πλέον απίθανο. 

Εργαλεία 

Λειτουργίες που είτε είναι απαραίτητες, είτε βοηθητικές για τη διεξαγωγή αγώνα. 

• Προτιμήσεις. Αλλαγή στοιχείων χειριστή. 



 31 

• Αλλαγή χειριστή. Στην περίπτωση που στην αρχική οθόνη επιλογής χειριστή 

έχουμε κάνει λάθος επιλογή, εδώ μπορούμε να τη διορθώσουμε χωρίς να 

τερματίσουμε το πρόγραμμα. 

• Αποστολή αναφοράς. Το επιλέγουμε αν θέλουμε να αποστείλουμε στην ΕΟΜ 

στοιχεία για κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε με το πρόγραμμα.  

• Αποστολή αρχείων. Το εργαλείο με το οποίο αποστέλλουμε αρχεία στην ΕΟΜ 

για εισαγωγή στη βάση της. Πρέπει να γίνεται μετά την ολοκλήρωση του 

αγώνα και παρέχονται δυνατότητες κανονικής αποστολής, αποστολής προς 

αντικατάσταση, αποστολής προσωρινού αποτελέσματος (πχ κατάταξη 

3ημερου επί 2 ημερίδων), αποστολής συγκεντρωτικού μαθητικού ή αποστολή 

για αναφορά σφάλματος. Η διαδικασία αποστολής είναι πολύ απλή. Το 

παράθυρο μπροστά μας, εμφανίζει τα κουμπιά «Αρχεία», «Άνοιγμα», 

«Αποθήκευση» και «Αποστολή», μαζί με την επιλογή να μας εμφανίζει τα 

αρχεία που είναι μαρκαρισμένα ως «Απεσταλμένα» ή «Μη Απεσταλμένα». 

Επιλέγοντας «αρχεία», θα δούμε στα αριστερά τα αρχεία τα οποία είναι 

μαρκαρισμένα ως απεσταλμένα ή μη απεσταλμένα, αναλόγως του τι έχουμε 

επιλέξει (καλό είναι να έχουμε ως επιλογή «Μη Απεσταλμένα») και από εκεί 

επιλέγουμε τα αρχεία που θέλουμε να στείλουμε, από τον φάκελο 

αποθήκευσης του τρέχοντος χρήστη, και το πρόγραμμα τα μεταφέρει δεξιά. 

Επιλέγοντας «Άνοιγμα», το πρόγραμμα μας επιτρέπει να επιλέξουμε κάποιον 

άλλον φάκελο, ο οποίος περιέχει αρχεία προς αποστολή. Επιλέγοντας 

«Αποθήκευση», το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε 

τα αρχεία σε μορφή zip. Τέλος, επιλέγοντας «Αποστολή», το πρόγραμμα 

ανοίγει τις επιλογές αποστολής που έχουμε αναφέρει πιο πάνω. Αφού 

κάνουμε την αποστολή μας, το πρόγραμμα μας δίνει την επιλογή να 

μαρκάρουμε τα αρχεία που μόλις στείλαμε ως «Απεσταλμένα», έτσι ώστε να 

μην εμφανίζονται ξανά. Συχνά η ΕΟΜ επικοινωνεί μαζί μας για διορθώσεις 

που αφορούν τους αγώνες που έχουμε ήδη στείλει και καλό είναι να 

επικοινωνούμε με το λογιστήριο πριν ξεκινήσουμε να αποστέλλουμε 

σωρηδόν αρχεία, ώστε να αποφύγουμε πολλαπλές αποστολές και πιθανότητα 

απαίτησης περαιτέρω διορθώσεων και εκ νέου αποστολών. 

• Αποστολή αυτής της ημερίδας. Ως άνω, αλλά επιλέγει την τρέχουσα ημερίδα 

και δεν είναι διαθέσιμη επιλογή αν δεν έχουμε ανοιχτή ημερίδα. 

• Δημιουργία αρχείων eCats. Συμπληρώνουμε τα ζητούμενα στοιχεία (αριθμός 

ημερίδας, χώρα, αποστολέα, email, σταθερό και κινητό και όνομα ομίλου στα 

Αγγλικά) και το πρόγραμμα δημιουργεί τα αρχεία προς αποστολή για τα 

ταυτόχρονα του eCats (πχ Παγκόσμιο ταυτόχρονο), τα οποία μετά 

αποστέλλουμε σύμφωνα με τις οδηγίες της πλατφόρμας eCats (συνήθως με 

email). Διαθέσιμη επιλογή μόνο σε ημερίδα ζευγών και φυσικά χρήσιμη μόνο 

αν διεξαγάγουμε ημερίδα από το eCats. 
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• Εγγραφές. Επιλογές εισαγωγής/διαγραφής εγγραφών καθώς και αντιγραφή 

κίνησης για χειροκίνητη κίνηση που δεν την έχουμε διαθέσιμη στις επιλογές. 

Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχουμε ανοιχτό κάποιο αρχείο αγώνα. 

• Εισαγωγή στοιχείων από ημερίδα. Επιλογές εισαγωγής στοιχείων από άλλη 

ημερίδα. Χρησιμότατο σε περιπτώσεις 3ημερων, όταν έχουμε κινήσεις carter 

ή συνδυασμό Howell/Mitchell, για παράδειγμα. Η επιλογή είναι διαθέσιμη 

μόνο αν έχουμε ανοιχτό κάποιο αρχείο αγώνα. 

• Ανανέωση των κατηγοριών. Χρησιμοποιείται μόνο όταν έχουμε κάνει 

τουρνουά στις πρώτες μέρες ενός τετράμηνου και δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα 

η νέα κατάσταση βαθμών διάκρισης. Συνίσταται τότε να μη στέλνουμε το 

αρχείο στην ΕΟΜ, αλλά να περιμένουμε την κατάσταση, να κάνουμε 

ανανέωση κατηγοριών και μετά αποστολή. 

• Έλεγχοι. Σε περίπτωση που έχουμε διπλά ονόματα ή ασυμπλήρωτες 

εγγραφές, λαμβάνουμε μία ειδοποίηση και αυτή η επιλογή, είναι ο γρήγορος 

τρόπος να μάθουμε που υπάρχει πρόβλημα. Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο 

αν έχουμε ανοιχτό κάποιο αρχείο αγώνα. 

• Αυτόματα αποθήκευση. Μόνιμα επιλεγμένο από τη στιγμή που ανοίγει το 

αρχείο αγώνα, αποθηκεύει το αρχείο μας αυτόματα κάθε φορά που υπάρχει 

αλλαγή του. Με τη χρήση BridgeMate II, οι αλλαγές είναι συνεχείς και έτσι ο 

χειριστής δεν χρειάζεται να ανησυχεί για το αν οι εγγραφές αποθηκεύονται. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το να έχουμε κάνει «Αποθήκευση» στο αρχείο 

μας τουλάχιστον μία φορά. 

• Διανομές. Μη διαθέσιμη επιλογή σε πλήρεις ομάδες. Από εδώ εισάγουμε ή 

διαγράφουμε το αρχείο dlm που περιέχει τα χέρια του αγώνα. Η εισαγωγή 

αρχείου διανομών, όπου αυτό είναι δυνατόν, είναι υποχρεωτική ενέργεια με 

απόφαση της ΕΟΜ. 

• Κίνηση Swiss/Danish. Μη διαθέσιμη επιλογή σε ατομικό και mini match. 

Διαθέσιμη σε όλους του άλλους αγώνες, αν επιλέξουμε η κίνηση να είναι 

Swiss. Από εδώ, εισάγουμε τις αρχικές συναντήσεις και υπολογίζουμε τις 

επόμενες, χρησιμοποιώντας ως βάση υπολογισμού όποιον γύρο επιθυμούμε, 

σύμφωνα με την προκήρυξη. Από αυτήν την επιλογή, ορίζουμε και τις φάσεις 

Knock Out ενός αγώνα, αν προβλέπεται κάτι τέτοιο (πχ Κύπελλο Ομάδων). 

• Όνομα ομάδας. Ό,τι λέει ο τίτλος. Διαθέσιμο μόνο στους αγώνες ομάδων 

όλων των ειδών. 

• Ποινές. Εδώ εισάγουμε διαδικαστικές ποινές ή πριμ όπου απαιτείται, 

επιλέγοντας αριθμό ζεύγους/ομάδας/αθλητή, γύρο, αιτιολογία και ύψος 

ποινής (αρνητικό πρόσημο) ή πριμ (θετικό πρόσημο). 



 33 

• Απόκρυψη/εμφάνιση ονομάτων. Εμφανίζει ή αποκρύπτει τον αριστερό 

πίνακα με τους αθλητές, ο οποίος εμφανίζεται ως προεπιλογή. 

• Κατασκευή κίνησης. Εργαλείο κατασκευής κινήσεων, σε περίπτωση που αυτές 

δεν είναι ήδη διαθέσιμες. Περίπλοκο, αλλά μόλις εξοικειωθεί κάποιος 

δουλεύεται πιο άνετα. 

Εκτυπώσεις 

Όλες οι εκτυπώσεις που μπορεί να χρειαστεί ένας διαιτητής για τη διεξαγωγή και 

ολοκλήρωση του αγώνα. Επιλέγοντας οποιαδήποτε (και υπό-επιλογές αν υπάρχουν), 

το αποτέλεσμα της εκτύπωσης εμφανίζεται στην οθόνη. Εκτός αν επιλέξουμε «Άμεση 

Εκτύπωση», οπότε το αποτέλεσμα δεν φαίνεται στην οθόνη, αλλά πάει άμεσα στον 

προεπιλεγμένο εκτυπωτή του Η/Υ μας. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε το αποτέλεσμα 

που δίνει η κάθε εκτύπωση, καθώς ο κάθε τίτλος πρακτικά το εξηγεί. 

BridgeMate 

Από εδώ ενεργοποιούμε το σύστημα BridgeMate για την ημερίδα μας. 

• Θέση του BridgeMate Pro. Με αυτή την επιλογή, «λέμε» στο Perfect Score πού 

βρίσκεται το εκτελέσιμο αρχείο για την έναρξη των BridgeMate. Συνήθως 

πρέπει να γίνει μόνο μία φορά. 

• Αποστολή εγγραφών (διανομών σε πλήρεις ομάδες). Αυτή η επιλογή στέλνει 

τις εγγραφές στο Server και εκκινεί το BCS.  

• Συμπλήρωση εγγραφών. Αν στο Perfect Score υπάρχουν εγγραφές που δε 

βρίσκονται στο BCS (σπάνιο), με αυτή την επιλογή τις στέλνουμε σε μία ήδη 

ανοιχτή βάση δεδομένων του BCS. Χρησιμότατο σε έναν αγώνα Swiss ζευγών, 

ώστε να στέλνονται οι εγγραφές κάθε νέου γύρου στην ήδη ανοιχτή βάση. 

• Τερματισμός λήψης. Σταματά την επικοινωνία του προγράμματος με το 

σύστημα Bridgemate II και τερματίζει το BCS. Χρησιμοποιείται στο τέλος της 

ημερίδας ή του ημιχρόνου. 

Παράθυρα 

Εμφανίζει επιλογές εμφάνισης παραθύρων, αν έχουμε πάνω από ένα αρχείο ανοιχτό 

στο Perfect Score. 

Βοήθεια 

Διάφορες πληροφορίες για την έκδοση του Perfect Score. Είναι πολύ σημαντικό μετά 

από κάθε ανανέωση της έκδοσης του Perfect Score (η οποία γίνεται αυτόματα όταν 

υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση), να επισκεπτόμαστε αυτό το μενού, ώστε να 

ενημερωνόμαστε για τις αλλαγές και βελτιώσεις που έγιναν στο πρόγραμμα, 

επιλέγοντας «Τι νέο υπάρχει (Online)». 
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Γ3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 
Όλες οι μορφές αγώνων αγωνιστικού μπριτζ, οι οποίες τελούν υπό την αιγίδα της 

ΕΟΜ, με τις διαθέσιμες κινήσεις τους και τους επιμέρους τρόπους βαθμολογίας, 

υποστηρίζονται από το πρόγραμμα. Δεν υποστηρίζονται τρόποι βαθμολογίας οι 

οποίοι σχετίζονται με ελεύθερη παρτίδα, όπως Total Points, Rubber και Russian 

Chicago. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, καθώς δεν έχουν σχέση με το Αγωνιστικό 

Μπριτζ. Εκτός από τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες που προσφέρει κάθε μορφή 

αγώνα, δίνεται η δυνατότητα παρέμβασης του χειριστή σε πολλά τεχνικά σημεία, 

ώστε το αποτέλεσμα του αγώνα να αντικατοπτρίζει τις επιδόσεις των αθλητών στον 

εν λόγω αγώνα. Έχουν προβλεφθεί ακόμα και περιπτώσεις όπως η αποχώρηση 

ομάδας από πολυήμερο (λόγω ανωτέρας βίας φυσικά) και η βαθμολόγηση των μη 

διεξαχθέντων συναντήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Πάγιους. Ας τις δούμε 

αναλυτικά. 

Ατομικός 

Πρόκειται για ένα είδος αγώνα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την ατομική 

βαθμολόγηση και κατάταξη. Κατά τη διεξαγωγή του, ναι μεν έχουμε διαδικασίες 

αγώνα ζευγών, αλλά οι παίκτες ακολουθούν ατομική κίνηση. Στη διάρκεια της 

ημερίδας, οι συνθέσεις των ζευγών αλλάζουν συνεχώς, σύμφωνα με την κίνηση, και 

υπάρχουν ακόμα και κινήσεις σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να υπάρξουν αλλαγές 

εντός του γύρου ανά διανομή. Δεν είναι πολύ δημοφιλής αγώνας στην Ελλάδα (το 

2019 διεξήχθησαν μόλις 10 τέτοιες ημερίδες), αν και θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί πιο πολύ σε εορταστικές ημερίδες και εσωτερικά πρωταθλήματα 

σωματείων. Ενδεδειγμένος τρόπος γνωριμίας των νέων παικτών με τους «παλιούς» 

του ομίλου. Μπορεί να διεξαχθεί με βαθμολογία MatchPoints, IMPs, Cross IMPs, 

IMPS → VPs και Ascherman, έχει αρκετές διαθέσιμες κινήσεις στον αντίστοιχο 

φάκελο του Perfect Score και μπορεί να διεξαχθεί και με σύστημα «βαρόμετρο». Δεν 

μπορεί να εφαρμοστεί κίνηση Swiss/Danish. Οι διαθέσιμες καρτέλες, για να ορίσουμε 

τις παραμέτρους του αγώνα, είναι ίδιες με αυτές των αγώνων ζευγών, με μία 

διαφοροποίηση στην καρτέλα συμμετέχοντες, αφού ο κάθε αθλητής λαμβάνει 

ξεχωριστό αριθμό συμμετοχής. Είναι οι εξής: 

• Γενικά. Εδώ μας αναφέρεται ο τύπος του αγώνα (ατομικός, δεν αλλάζει) και 

ορίζουμε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως την ημερομηνία, τον διοργανωτή 

(προεπιλογή το Σωματείο στο οποίο ανήκει ο χειριστής), ΑΜ αγώνα (από το 

πρωτόκολλο του Σωματείου), εντός ή εκτός έδρας (για την ανάλογη χρέωση 

της ΕΟΜ, εκδρομικά πχ), τίτλο, Διαιτητή και βοηθούς του, βαθμίδα, 

δυναμικότητα (open ή όχι) και στοιχεία Πανελληνίου.  

• Ειδικά. Εδώ επιλέγουμε τον τρόπο βαθμολόγησης, εξαίρεση ή πριμοδότηση 

αποτελεσμάτων για τον μέσο όρο σε βαθμολογίες IMPs, αριθμό διανομών 

ανά σετ, αν η κίνηση είναι «βαρόμετρο» και αν πρόκειται για ημερίδα 

πρωταθλήματος. Μετά προχωράμε στον αριθμό συμμετεχόντων, ο οποίος 

ορίζεται από τους τομείς. Πιέζοντας «νέος», ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο 
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οποίο εισάγουμε χαρακτηριστικό τομέα (συνήθως Α, εκτός αν συντρέχουν 

προϋποθέσεις που θα δούμε παρακάτω), αριθμό τραπεζιών, είδος κίνησης 

(εδώ έχουμε διαθέσιμες μόνο τις επιλογές «από αρχείο» και 

«προσαρμοσμένη», η πρώτη μας βάζει να διαλέξουμε αρχείο από τον φάκελο 

κινήσεων και η δεύτερη μας αναγκάζει να εισάγουμε χειροκίνητα τις 

εγγραφές), πλήθος γύρων (συμπληρώνεται αυτόματα μόλις επιλέξουμε 

κίνηση) και πατάμε «επιλογή». Το πρόγραμμα τώρα μας στέλνει στον 

κατάλογο με τις κινήσεις, από όπου επιλέγουμε κίνηση από τον φάκελο 

«Individual». Ταυτόχρονα συμπληρώνονται και οι όμιλοι του τομέα, στον 

ατομικό αυτοί είναι 4, ένας για κάθε σημείο του ορίζοντα. Το πινακάκι μας 

γράφει το πλήθος συμμετεχόντων κάθε ομίλου, τον πρώτο αριθμό του ομίλου 

και μας δίνει τη δυνατότητα να θέσουμε Bye (προσοχή: στον ατομικό, πρέπει 

να βάλουμε δύο bye, καθώς δεν έχουμε ζεύγη!). Παρακάτω, θέτουμε τις 

αλλαγές προσανατολισμού (συνήθως δεν χρειάζεται, καθώς η πρόταση του 

προγράμματος για κάθε κίνηση είναι η ενδεδειγμένη) και τέλος ρυθμίζουμε 

τον 1ο αριθμό τραπεζιού, διανομής και γύρου (σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις 

αυτά θα είναι διαφορετικά του 1). Πατάμε «εντάξει» και φόρτωμα κίνησης. 

• Συμμετέχοντες. Εδώ βλέπουμε τους συμμετέχοντες. Η προεπιλεγμένη 

εμφάνιση, είναι σε αύξουσα σειρά ανά όμιλο, ενώ μπορούμε να την 

αλλάξουμε κάνοντας κλικ στο «ανά τραπέζι». Με τη χρήση των BridgeMate II, 

δεν θα χρειαστεί να εισάγουμε κάτι εμείς, το κάνουν οι παίκτες στα τερματικά 

τους. Αν όμως χρειαστεί να εισάγουμε (περιπτώσεις Seeding ή το ζεύγος που 

είχε bye στον πρώτο γύρο), το κάνουμε είτε πληκτρολογώντας τον ΑΜ του 

αθλητή στην ανάλογη γραμμή, είτε τα πρώτα γράμματα του επιθέτου και μετά 

το κάτω βελάκι. Υπάρχει και η περίπτωση να χρειαστεί να εισάγουμε έναν 

αθλητή χειροκίνητα, αν δεν έχει αγωνιστικό δελτίο. Αυτό γίνεται 

πληκτρολογώντας το επίθετο, αφήνουμε κενό και το αρχικό του ονόματος, 

πατάμε Enter, επιλέγουμε με το ποντίκι το όνομα, κάνουμε άλλο ένα κλικ και 

πατάμε F10. Μας ανοίγει ένα νέο παράθυρο, στο οποίο ελέγχουμε το επίθετο, 

το όνομα, το αρχικό, την επιλογή άνδρας/γυναίκα και την κατηγορία. Για 

αλλοδαπούς αθλητές, η κατηγορία πρέπει να είναι 0. 

• Εγγραφές. Εδώ βλέπουμε τις εγγραφές του αγώνα. Η προεπιλεγμένη διάταξη 

είναι «ανά διανομή», σαν να είχαμε δηλαδή το Scoresheet μπροστά μας. 

Πιέζοντας το βελάκι δίπλα από το λεκτικό «ανά διανομή», μπορούμε να 

ορίσουμε την εμφάνιση (ανά διανομή, γύρο, τραπέζι ή συμμετέχοντα) όπως 

και το ποιες στήλες θα εμφανίζονται (τομέας, γύρος, τραπέζι, διανομή) και 

καλό είναι να τις έχουμε όλες ενεργοποιημένες. Υπάρχει επίσης το «φίλτρο 

τομέων», το οποίο μας επιτρέπει να διαλέξουμε ποιων τομέων οι εγγραφές 

θα μας εμφανίζονται (αν έχουμε παραπάνω από ένα τομέα στην ημερίδα). 

Μπορούμε να διαγράψουμε γραμμές (πχ για να κόψουμε τον τελευταίο γύρο) 

επιλέγοντας το βελάκι αριστερά της γραμμής και πατώντας Delete, ενώ 

μπορούμε να εισάγουμε γραμμές πιέζοντας Shift+Insert. Στην τελευταία 
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περίπτωση, θα πρέπει στη γραμμή που εισάγουμε να ορίσουμε τομέα, 

τραπέζι, γύρο, διανομή και αριθμό ζευγών. Χρειάζεται μόνο αν κάνουμε 

εντελώς χειροκίνητη κίνηση. 

Ζεύγη 

Η πιο διαδεδομένη μορφή αγώνα στην Ελλάδα. Μπορεί να διεξαχθεί με βαθμολογία 

MatchPoints, IMPs, Cross IMPs, IMPS → VPs και Ascherman, μπορεί να διεξαχθεί με 

σύστημα «βαρόμετρο» και φυσικά υποστηρίζει κίνηση Swiss/Danish. Στην Ελλάδα, οι 

αγώνες ζευγών μας δίνουν πάντα έναν νικητή και όχι δύο (Β/Ν και Α/Δ) όπως ισχύει 

σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Οι διαθέσιμες καρτέλες του, είναι οι παρακάτω. 

• Γενικά. Εδώ μας αναφέρεται ο τύπος του αγώνα (ζεύγη, δεν αλλάζει) και 

ορίζουμε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως την ημερομηνία, το διοργανωτή 

(προεπιλογή το Σωματείο στο οποίο ανήκει ο χειριστής), ΑΜ αγώνα (από το 

πρωτόκολλο του Σωματείου), εντός ή εκτός έδρας (για την ανάλογη χρέωση 

της ΕΟΜ, εκδρομικά πχ), τίτλο, Διαιτητή και βοηθούς του, βαθμίδα, 

δυναμικότητα (open ή όχι) και στοιχεία Πανελληνίου.  

• Ειδικά. Εδώ επιλέγουμε τον τρόπο βαθμολόγησης, εξαίρεση ή πριμοδότηση 

αποτελεσμάτων για τον μέσο όρο σε βαθμολογίες IMPs, αριθμό διανομών 

ανά σετ, αν η κίνηση είναι «βαρόμετρο» και αν πρόκειται για ημερίδα 

πρωταθλήματος (πχ ένα 3ημερο ζευγών με κατάταξη ζευγών σε αντίθεση με 

ένα 6μερο ή ένα Grand Prix το οποίο έχει ατομική κατάταξη). Επιλέγουμε 

επίσης αν χρειάζεται «τμηματοποίηση» (stratification) έχοντας τις επιλογές 

«καμία», «Open, 1-6», «Open, 1-9, 1-6» και «Open, 1-9». Μετά, προχωράμε 

στον αριθμό συμμετεχόντων ο οποίος ορίζεται από τους τομείς. Πιέζοντας 

«νέος», ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο εισάγουμε χαρακτηριστικό 

τομέα (συνήθως Α, εκτός αν συντρέχουν προϋποθέσεις που θα δούμε 

παρακάτω), αριθμό τραπεζιών, είδος κίνησης (εδώ έχουμε διαθέσιμες 

κινήσεις Mitchell, «από αρχείο» για Howell/Carter/Expanded 

Mitchell/Interwoven Howell και «προσαρμοσμένη» που χρησιμοποιούμε 

συνήθως για Swiss ζευγών), πλήθος γύρων (συμπληρώνεται αυτόματα μόλις 

επιλέξουμε κίνηση) και πατάμε «επιλογή». Το πρόγραμμα τώρα, είτε μας 

στέλνει στον κατάλογο με τις κινήσεις, από όπου επιλέγουμε την επιθυμητή 

αν έχουμε ζητήσει κίνηση από αρχείο, είτε φορτώνει τα δεδομένα του 

Mitchell που έχουμε επιλέξει (Straight/Relay/Skip/Rover). Ταυτόχρονα, 

συμπληρώνονται και οι όμιλοι του τομέα, στους αγώνες ζευγών ορίζονται 

αναλόγως κίνησης, εκτός αν πρόκειται για Swiss, όπου είναι πάντα ένας. Το 

πινακάκι μας γράφει το πλήθος συμμετεχόντων κάθε ομίλου, τον πρώτο 

αριθμό του ομίλου και μας δίνει τη δυνατότητα να θέσουμε Bye. Παρακάτω, 

θέτουμε τις αλλαγές προσανατολισμού (συνήθως δεν χρειάζεται, καθώς η 

πρόταση του προγράμματος για κάθε κίνηση είναι η ενδεδειγμένη, ώστε στα 

Mitchell να γίνεται μία αλλαγή κατά περίπου 8 γύρους) και τέλος ρυθμίζουμε 
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τον 1ο αριθμό τραπεζιού, διανομής και γύρου (σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις 

αυτά θα είναι διαφορετικά του 1). Πατάμε «εντάξει» και φόρτωμα κίνησης. 

• Συμμετέχοντες. Εδώ βλέπουμε τους συμμετέχοντες. Η προεπιλεγμένη 

εμφάνιση, είναι σε αύξουσα σειρά ανά όμιλο, ενώ μπορούμε να την 

αλλάξουμε κάνοντας κλικ στο «ανά τραπέζι». Με τη χρήση των BridgeMate II, 

δεν θα χρειαστεί να εισάγουμε κάτι εμείς, το κάνουν οι παίκτες στα τερματικά 

τους. Αν όμως χρειαστεί να εισάγουμε (περιπτώσεις Seeding ή το ζεύγος που 

είχε bye στον πρώτο γύρο), το κάνουμε είτε πληκτρολογώντας τον ΑΜ του 

αθλητή στην ανάλογη γραμμή, είτε τα πρώτα γράμματα του επιθέτου και μετά 

το κάτω βελάκι. Υπάρχει και η περίπτωση να χρειαστεί να εισάγουμε έναν 

αθλητή χειροκίνητα, αν δεν έχει αγωνιστικό δελτίο. Αυτό γίνεται 

πληκτρολογώντας το επίθετο, αφήνουμε κενό και το αρχικό του ονόματος, 

πατάμε Enter, επιλέγουμε με το ποντίκι το όνομα, κάνουμε άλλο ένα κλικ και 

πατάμε F10. Μας ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο ελέγχουμε το επίθετο, 

το όνομα, το αρχικό, την επιλογή άνδρας/γυναίκα και την κατηγορία. Για 

αλλοδαπούς αθλητές, η κατηγορία πρέπει να είναι 0. 

• Εγγραφές. Εδώ βλέπουμε τις εγγραφές του αγώνα. Η προεπιλεγμένη διάταξη 

είναι «ανά διανομή», σαν να είχαμε δηλαδή το Scoresheet μπροστά μας. 

Πιέζοντας το βελάκι δίπλα από το λεκτικό «ανά διανομή», μπορούμε να 

ορίσουμε την εμφάνιση (ανά διανομή, γύρο, τραπέζι ή συμμετέχοντα) όπως 

και το ποιες στήλες θα εμφανίζονται (τομέας, γύρος, τραπέζι, διανομή) και 

καλό είναι να τις έχουμε όλες ενεργοποιημένες. Υπάρχει επίσης το «φίλτρο 

τομέων», το οποίο μας επιτρέπει να διαλέξουμε ποιων τομέων οι εγγραφές 

θα μας εμφανίζονται (αν έχουμε παραπάνω από έναν τομέα στην ημερίδα). 

Μπορούμε να διαγράψουμε γραμμές (πχ για να κόψουμε τον τελευταίο γύρο) 

επιλέγοντας το βελάκι αριστερά της γραμμής και πατώντας Delete, ενώ 

μπορούμε να εισάγουμε γραμμές πιέζοντας Shift+Insert. Στην τελευταία 

περίπτωση, θα πρέπει στη γραμμή που εισάγουμε να ορίσουμε τομέα, 

τραπέζι, γύρο, διανομή και αριθμό ζευγών. Χρειάζεται μόνο αν κάνουμε 

εντελώς χειροκίνητη κίνηση. 

Ομάδες (πλήρεις) 

Η δεύτερη πιο διαδεδομένη μορφή αγώνα στην Ελλάδα. Μας δίνει τη δυνατότητα να 

διεξάγουμε αγώνες ομάδων στις οποίες συνήθως συμμετέχουν 4-6 αθλητές (με 

μέγιστο το 10 σε αγώνες πολυημέρου 5ης Βαθμίδας), όπου σε κάθε ημίχρονο 

αγωνίζονται 4. Ο αγώνας μπορεί να είναι μίας ή περισσότερων ημερίδων και 

υποστηρίζονται κινήσεις Swiss/Danish. Υποστηρίζεται επίσης και διαδικασία 

Knockout με carry over και διεξαγωγή παράλληλου Swiss (Swiss → νικητές σε 

KO/ηττημένοι σε Swiss κατάταξης) για Πρωταθλήματα όπως πχ το Κύπελλο Ομάδων. 

Αν ο αριθμός των ομάδων είναι μονός, μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ bye και 

τριολέ. Με κατάλληλους χειρισμούς, μπορεί να υποστηρίξει ακόμα και αγώνες σε 
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παράλληλους ομίλους, αλλά τέτοιοι αγώνες συνήθως αφήνονται στα χέρια Εθνικών 

διαιτητών. Οι καρτέλες και οι επιλογές, είναι οι παρακάτω. 

• Γενικά. Εδώ μας αναφέρεται ο τύπος του αγώνα (ομάδες πλήρεις, δεν 

αλλάζει) και ορίζουμε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως την ημερομηνία, τον 

διοργανωτή (προεπιλογή το Σωματείο στο οποίο ανήκει ο χειριστής), ΑΜ 

αγώνα (από το πρωτόκολλο του Σωματείου), εντός ή εκτός έδρας (για την 

ανάλογη χρέωση της ΕΟΜ, εκδρομικά πχ), τίτλο, Διαιτητή και βοηθούς του, 

βαθμίδα, δυναμικότητα (open ή όχι) και στοιχεία Πανελληνίου. 

• Ειδικά. Εδώ επιλέγουμε βαθμολογία (η επίσημη κλίμακα της WBF είναι και η 

προεπιλεγμένη, αλλά μπορούμε να επιλέξουμε βαθμολογία BAM, αν 

διεξάγουμε τέτοιον αγώνα), πλήθος ομάδων και στα δεξιά τις παραμέτρους 

για τα BridgeMate (αν δεν έχουμε, τις αφήνουμε ως έχουν, δεν μας ενοχλούν). 

Επιλέγουμε επίσης, αν χρειάζεται, «τμηματοποίηση (stratification)» έχοντας 

τις επιλογές «καμία», «Open, 1-6», «Open, 1-9, 1-6» και «Open, 1-9». Μετά, 

πατάμε «φόρτωμα ομάδων». Παρακάτω, επιλέγουμε αριθμό ημιχρόνων, 

διανομές ανά ημίχρονο, bye ή τριολέ, αν έχουμε μονό αριθμό ομάδων, 

σύνολο ημερίδων του αγώνα (είτε πρόκειται για μία ημερίδα, είτε για πολύ 

περισσότερες, ένα αρχείο φτιάχνουμε) και αν πρόκειται για Swiss. Τέλος, 

επιλέγουμε φόρτωμα κίνησης. 

• Συμμετέχοντες. Ξανά, αν έχουμε BridgeMate δεν χρειάζεται να εισάγουμε 

συμμετέχοντες, καθώς το κάνουν οι παίκτες, με εξαίρεση αν έχουμε τριολέ, 

οπότε πρέπει να το κάνουμε στις ομάδες του τριολέ στον πρώτο γύρο. Μας 

δίνεται επίσης η δυνατότητα να ορίσουμε όνομα ομάδας, όπως και να το 

κάνουμε χωρίς πληκτρολόγηση, επιλέγοντας «Από επώνυμο», για να 

ονομάσουμε την ομάδα με το επώνυμο του εκάστοτε επιλεγμένου αθλητή, ή 

«Από όμιλο», για να ονομάσουμε την ομάδα με τον όμιλο του εκάστοτε 

επιλεγμένου αθλητή. 

• Εγγραφές. Εδώ έχουμε δύο τρόπους (εκτός από τα BridgeMate) να εισάγουμε 

εγγραφές. Είτε πιέζοντας «Επεξ.», καταχωρούμε ημίχρονα κάθε 

συμμετέχοντα στον αγώνα και μετά τα IMPs που σημείωσε η κάθε ομάδα, είτε 

πιέζοντας τον αριθμό διανομών στη στήλη «Διαν», μετά «εισαγωγή 

διανομών», μετά ξανά «εισαγωγή διανομών» και κάνοντας τις κατάλληλες 

επιλογές. Σημειώστε ότι, αν χρησιμοποιούμε BridgeMate πάμε υποχρεωτικά 

στη δεύτερη επιλογή και μετά κάνουμε αποστολή διανομών στα BridgeMate. 

Σε αυτήν την περίπτωση, ανοίγει το παράθυρο με τις διανομές αγώνα, όπου 

είτε τα σκορ συμπληρώνονται αυτόματα από τα BridgeMate, είτε τα 

καταχωρούμε με το χέρι (καρτέλες ανοικτού/κλειστού). Με το χέρι, 

καταχωρούμε τους αγώνες τριολέ, αν δεν επιλέξουμε τη λύση που 

προτείνεται παρακάτω, όσον αφορά τα Bridgemates, περισσότερα όμως  θα 

πούμε στη διεξαγωγή τους. 
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Ομάδες Mini Match 

Εδώ πρόκειται για είδος αγώνα ομάδων, με κίνηση διανομών και ΑΔ σαν να ήταν 

ζεύγη (περίπου), με ομάδες στις οποίες δεν μπορεί να γίνει αλλαγή αθλητή στη 

διάρκεια κάθε ημερίδας. Διασκεδαστικό πολλές φορές και πολύ πιο γρήγορο στη 

διεξαγωγή του από τις πλήρεις ομάδες, με μεγάλο μειονέκτημα το ότι δεν παίζονται 

οι ίδιες διανομές σε όλες τις συναντήσεις, μιας και αυτές διεξάγονται 

ετεροχρονισμένα. Πρόκειται για αγώνες μίας ημερίδας, που όμως αποδίδει Βαθμούς 

Διάκρισης μόνο σε Γενική Κατάταξη πολυημέρου. Τα αποτελέσματα βγαίνουν στο 

τέλος της ημερίδας και όχι ανά γύρο/ημίχρονο/συνάντηση, όπως στις πλήρεις 

ομάδες, και αυτός είναι ο κυριότερος λόγος ταχύτερης διεξαγωγής. 

• Γενικά. Εδώ μας αναφέρεται ο τύπος του αγώνα (ομάδες mini match, δεν 

αλλάζει) και ορίζουμε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως την ημερομηνία, τον 

διοργανωτή (προεπιλογή το Σωματείο στο οποίο ανήκει ο χειριστής), ΑΜ 

αγώνα (από το πρωτόκολλο του Σωματείου), εντός ή εκτός έδρας (για την 

ανάλογη χρέωση της ΕΟΜ, εκδρομικά πχ), τίτλο, Διαιτητή και βοηθούς του, 

βαθμίδα, δυναμικότητα (open ή όχι) και στοιχεία Πανελληνίου. 

• Ειδικά. Εδώ επιλέγουμε βαθμολογία (η επίσημη κλίμακα της WBF είναι και η 

προεπιλεγμένη) και το πλήθος ομάδων και πατάμε «Φόρτωμα Ομάδων». 

Μετά επιλέγουμε διανομές ανά σετ (γύρο) και τον αριθμό του 1ου σετ, καθώς 

και τον τομέα για τα BridgeMate. Επιλέγουμε επίσης αν θα είναι μέρος 

πρωταθλήματος (αν θα μπει σε πολυήμερο). Το Perfect Score επιλέγει για 

εμάς την κίνηση (American Whist League αν έχουμε μονό αριθμό ομάδων ή 

Stagger αν έχουμε ζυγό) και μας δίνει και τις λεπτομέρειές της. Επιλέγουμε 

φόρτωμα κίνησης και είμαστε έτοιμοι. 

• Συμμετέχοντες. Ξανά, αν έχουμε BridgeMate δεν χρειάζεται να εισάγουμε 

συμμετέχοντες, καθώς το κάνουν οι παίκτες, με εξαίρεση αν έχουμε τριολέ, 

οπότε πρέπει να το κάνουμε στις ομάδες του τριολέ στον πρώτο γύρο. Μας 

δίνεται επίσης η δυνατότητα να ορίσουμε όνομα ομάδας, όπως και να το 

κάνουμε χωρίς πληκτρολόγηση επιλέγοντας «Από επώνυμο» για να 

ονομάσουμε την ομάδα με το επώνυμο του εκάστοτε επιλεγμένου αθλητή, ή 

«Από όμιλο», για να ονομάσουμε την ομάδα με τον όμιλο του εκάστοτε 

επιλεγμένου αθλητή. 

• Εγγραφές. Εδώ βλέπουμε τις εγγραφές του αγώνα. Η προεπιλεγμένη διάταξη 

είναι «ανά διανομή», σαν να είχαμε δηλαδή το Scoresheet μπροστά μας. 

Πιέζοντας το βελάκι δίπλα από το λεκτικό «ανά διανομή», μπορούμε να 

ορίσουμε την εμφάνιση (ανά διανομή, γύρο, τραπέζι ή συμμετέχοντα) όπως 

και το ποιες στήλες θα εμφανίζονται (τομέας, γύρος, τραπέζι, διανομή) και 

καλό είναι να τις έχουμε όλες ενεργοποιημένες. Δεν υπάρχει το «φίλτρο 

τομέων», καθώς ο αγώνας διεξάγεται σε έναν τομέα μόνο. Μπορούμε να 

διαγράψουμε γραμμές (άγνωστο γιατί, δεν μπορούμε να κόψουμε γύρο γιατί 

αυτό αφήνει «μισή» συνάντηση) επιλέγοντας το βελάκι αριστερά της γραμμής 
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και πατώντας Delete, ενώ μπορούμε να εισάγουμε γραμμές πιέζοντας 

Shift+Insert. Στην τελευταία περίπτωση, θα πρέπει στη γραμμή που 

εισάγουμε να ορίσουμε τομέα, τραπέζι, γύρο, διανομή και αριθμό αντίπαλων 

ομάδων. Χρειάζεται μόνο αν κάνουμε εντελώς χειροκίνητη κίνηση, πράγμα 

μάλλον απίθανο σε αυτήν τη μορφή αγώνα.  

Γ4. ΠΟΛΥΗΜΕΡΑ 
Τα διαθέσιμα πολυήμερα στις Ελλάδα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Αυτές είναι τα 

πολυήμερα (αγώνες ζευγών ή ατομικού με ατομική κατάταξη όπου οι συμμετέχοντες 

δεν είναι υποχρεωτικό να παίξουν όλες τις ημερίδες, συνήθως 6μερα ή Grand Prix), 

τα πρωταθλήματα (αγώνες ζευγών με κατάταξη ζευγών, πχ ένας 3ημερος 

προκριματικός Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ζευγών ή ένα πολυήμερο mini match ή 

ένα 3ημερο ατομικού) και οι ομάδες συνεχείας. Στα πολυήμερα, ένας αθλητής δεν 

είναι υποχρεωμένος να παίξει όλες τις ημερίδες (σε ένα 6μερο πρέπει να παίξει 5 από 

τις 6 για να βαθμολογηθεί στην τελική κατάταξη) και σε όσες παίξει δεν υποχρεούται 

να παίξει με τον ίδιο συμπαίκτη. Στα πρωταθλήματα, το ζεύγος πρέπει να παίξει και 

τις τρεις ημερίδες, αλλά μπορεί να επιτραπούν αντικαταστάσεις σύμφωνα με τους 

Πάγιους της ΕΟΜ. Οι ομάδες συνεχείας, είναι στην ουσία ένας αγώνας ομάδων ο 

οποίος ολοκληρώνεται σε πολλές ημερίδες, ώστε να συναντηθούν όλοι με όλους 

(εκτός του Swiss όπου γίνεται ο προκαθορισμένος αριθμός συναντήσεων). Εκτός των 

ομάδων συνεχείας, τα άλλα πολυήμερα καταχωρούνται επιλέγοντας τον ανάλογο 

τύπο πολυημέρου, και εισάγοντας τις ημερίδες πάνω στις οποίες θα γίνει ο 

υπολογισμός. Οι ομάδες συνεχείας είναι ένα αρχείο Round Robin και απλά 

επιλέγουμε στα στοιχεία του τον αριθμό των ημερίδων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα δούμε όλες τις διαδικασίες και εργασίες που χρειάζονται 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των συνηθέστερων μορφών αγώνα 

στην Ελλάδα. Οι επιλογές και η τμηματοποίηση των εργασιών προέρχονται τόσο από 

συμβουλές, διαλέξεις και οδηγίες καταξιωμένων διαιτητών, όσο και από προσωπικές 

επιλογές, πρακτικές και εμπειρίες. Πολύ σπάνια θα υπάρξει περίπτωση στην οποία 

ένας διαιτητής δεν θα χρειαστεί να ασχοληθεί και με οργανωτικά θέματα. Η διάλεξη 

του Δ. Μπάλλα για το ρόλο του διαιτητή (διαθέσιμη στη διεύθυνση 

https://director.hellasbridge.org/courses/) καλύπτει όλες τις παραμέτρους που 

πρέπει να προσέξουμε στο στάδιο της προετοιμασίας, και είναι η κύρια πηγή των 

όσων θα αναφερθούν παρακάτω σε αυτό το κομμάτι. Σε ένα ιδανικό σενάριο, ο 

διοργανωτής (σωματείο) θα μας έχει έτοιμη την αίθουσα, τον Η/Υ, το υλικό που θα 

χρειαστούμε, τις συμμετοχές και τον αριθμό πρωτοκόλλου του αγώνα και εμείς το 

μόνο που θα χρειαστεί να κάνουμε, θα είναι να τα βάλουμε σε τάξη και να δώσουμε 

την έναρξη. Πρακτικά, όλα τα παραπάνω είναι στον δικό μας χώρο ευθύνης και θα τα 

τακτοποιήσουμε εμείς. Στα μικρά σωματεία και σχεδόν πάντα σε όλα τα σωματεία 

της Περιφέρειας, ο διαιτητής προέρχεται από τους κόλπους του σωματείου, οπότε 

κάτι τέτοιο είναι εύκολο και αναμενόμενο και η διοργάνωση ενός τουρνουά είναι 

παράσταση για έναν ρόλο. 

Δ1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
Αν είμαστε γρήγοροι και συγκεντρωμένοι, θα χρειαστεί να είμαστε στον χώρο του 

αγώνα περίπου μία ώρα πριν. Αν το σωματείο δεν διαθέτει μηχανή 

ντουπλικαρίσματος, θα πρέπει να έχουμε φροντίσει από πριν να έχουμε έτοιμα 

επαρκή αντίγραφα διανομών για τον αγώνα που διοργανώνουμε. Ιδανικά, θα πρέπει 

επίσης να γνωρίζουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων, ώστε να κάνουμε ένα seeding 

για την εξομάλυνση δυναμικότητας μεταξύ ομίλων κάθε τομέα. Συνήθως, για να γίνει 

το seeding, επαρκεί ο δείκτης δυναμικότητας των αθλητών (και για ίδιους μ.ό. 

δυναμικότητας η εσωτερική κατάταξη σε μαύρα), σε πιο μικρά σωματεία όμως, ο 

διαιτητής μπορεί να χρησιμοποιήσει την προσωπική του κρίση, μιας και γνωρίζει την 

παικτική δύναμη κάθε ζεύγους. Θα πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με την αίθουσα 

και τη χωρητικότητά της, όπως και με την ευελιξία που αυτή προσφέρει στο 

«στήσιμο» της, ιδιαίτερα αν χρειαστεί να τρέξουμε και παράλληλο αγώνα, ή αγώνα 

δυο τομέων. Θα πρέπει να έχουμε συγκεντρωμένο, ελεγμένο και διαθέσιμο όλο το 

υλικό που θα χρειαστούμε (τερματικά, Server, φάκελους, στυλό, κάρτες κινήσεων, 

αριθμούς ή καρτέλες τραπεζιών) και φυσικά να προετοιμάσουμε τα απαραίτητα σετ 

διανομών. Διαθέσιμο επίσης θα πρέπει να έχουμε ένα αντίγραφο του εκάστοτε 

ισχύοντος ΔΚΑΜ, των Πάγιων Κανονισμών της ΕΟΜ, του Εγχειριδίου Διεξαγωγής 

Αγώνων της ΕΟΜ και της προκήρυξης του αγώνα αν υπάρχει. 

https://director.hellasbridge.org/courses/
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Δ2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
Ο Διαιτητής, εκτός του τεχνικού του ρόλου, είναι σε κάθε αγώνα ο αποδέκτης σχολίων 

και παραπόνων από τους αθλητές. Μερικές φορές, αν είμαστε αρκετά τυχεροί, τα 

σχόλια θα είναι μόνο ευνοϊκά. Θεωρούμαστε λοιπόν υπεύθυνοι για την 

«καλοπέραση» των αθλητών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Για να βοηθήσουμε μια 

τέτοια κατάσταση, θα πρέπει να βγούμε έξω από το κουτί του «άρχοντα του αγώνα» 

και να προσπαθήσουμε να λάβουμε μέτρα για να ικανοποιήσουμε κάποιες πιο 

έξω-αγωνιστικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Ενδεικτικά, θα πρέπει να ελέγχουμε 

τη θερμοκρασία του χώρου (ο κλιματισμός να μην χτυπάει κάποιους αθλητές), 

κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις παικτών (πχ να φροντίζουμε να μην χρειάζονται 

μετακίνηση παίκτες μιας κάποιας ηλικίας ή με κινητικά προβλήματα), ακόμα και να 

μη συναντηθούν κάποιοι αθλητές μεταξύ τους (είναι πειθαρχικό παράπτωμα η 

άρνηση αντιμετώπισης αντιπάλου, οπότε σε ακραίες περιπτώσεις πρέπει να 

αποφεύγεται αυτό). Γενικά πρέπει να έχουμε μία χαλαρή (που να μην αφήνει όμως 

περιθώρια αμφισβήτησης) στάση και να μην είμαστε δογματικοί. Όταν έχουμε 

ολοκληρώσει τις εργασίες προετοιμασίας και έχουμε τους αθλητές έτοιμους να 

ξεκινήσουν τον αγώνα, θα πρέπει να δώσουμε σαφείς οδηγίες για την κίνηση, τον 

αριθμό των γύρων και των διανομών ανά γύρο, το χρόνο κάθε γύρου, αν θα δοθεί 

διάλειμμα και η διάρκειά του και φυσικά ειδικές οδηγίες όπου χρειαστεί (πχ στα 

τραπέζια που βρίσκονται πριν και μετά από ένα stand bye τραπέζι). Πρέπει πάντα να 

έχουμε κατά νου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αθλητών δεν γνωρίζει τίποτα για 

τα τεχνικά στοιχεία ενός αγώνα και ούτε υποχρεούται να γνωρίζει, οπότε πρέπει να 

είμαστε προετοιμασμένοι να απαντήσουμε στην ίδια ερώτηση πολλές φορές. Αν κάτι 

πάει στραβά στην κίνησή μας (με πιο συχνό παράδειγμα την αλλαγή 

προσανατολισμού), η ευθύνη είναι δική μας και όχι των παικτών, οπότε πρέπει, 

όποτε αυτό απαιτείται, να ελέγχουμε ότι όλα βαίνουν καλώς. Όσο πιο νωρίς 

αντιληφθούμε ότι κάτι πάει στραβά, τόσο πιο εύκολο θα μας είναι να το 

αντιμετωπίσουμε. Αν χρειαστεί να γίνουν άλλες ανακοινώσεις στη διάρκεια του 

αγώνα, αυτές καλό είναι να γίνονται πριν ξεκινήσει κάποιος γύρος, ώστε να μη 

χρειαστεί να διακόψουμε τη συγκέντρωση των αθλητών. 

Δ3. ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Προτείνεται η παρακάτω σειρά εργασιών για τη διεξαγωγή ημερίδων. 

• Από τη στιγμή που έχουμε στα χέρια μας τους συμμετέχοντες, έχουμε 

ταυτόχρονα και μια ιδέα για το τι κίνηση θα ακολουθήσουμε. Έχουμε πάντα 

κατά νου την πιθανότητα για το τι θα κάνουμε αν έρθουν παραπάνω ζεύγη ή 

ομάδες, ή στην περίπτωση που δεν έρθουν κάποια. Καλό είναι να 

υπολογίζουμε +-10% για τα ζεύγη και +- 1 ομάδα όταν έχουμε ομάδες. 

Επιλέγουμε την κίνηση, φροντίζοντας για τυχόν εναλλακτικές, και στήνουμε 

την αίθουσα αναλόγως. 
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• Προχωράμε σε seeding εφόσον κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο. Αν τελικά 

κάνουμε κάτι τέτοιο, μεριμνούμε για την ανακοίνωσή του στους 

αγωνιζόμενους όταν αυτοί προσέλθουν. Είτε γραπτώς, είτε προφορικά. 

Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να προκαθορίσουμε θέσεις και να 

αναρτήσουμε σε εμφανές σημείο την ανάλογη εκτύπωση από το Perfect 

Score. 

• Τοποθετούμε στα τραπέζια τους ανάλογους αριθμούς (ή καρτέλες), 

φακέλους, στυλό και τα αντίστοιχα τερματικά BridgeMate. 

• Προετοιμάζουμε τα σετ διανομών που θα χρειαστούμε, πάντα έχοντας κατά 

νου πιθανές διακυμάνσεις στη συμμετοχή. Συνήθως ένα σετ των 32 διανομών 

ανά τομέα είναι αρκετό όσον αφορά τα ζεύγη (πρακτικά σπάνια θα 

χρειαστούμε πάνω από 28 διανομές), ενώ για αγώνες πλήρων ομάδων ή Swiss 

ζευγών, ο αριθμός εξαρτάται από τους συμμετέχοντες, συνήθως ένα σετ ανά 

ένα ή δύο τραπέζια. Αν ο αγώνας είναι ταυτόχρονος, διανομές βρίσκουμε 

στον ειδικό χώρο της ιστοσελίδας της ΕΟΜ, ενώ στις άλλες μορφές αγώνα θα 

πρέπει να τις παράγουμε εμείς. Αν δεν υπάρχει ντουπλικατιέρα, φροντίζουμε 

όλα αυτά να γίνουν εγκαίρως. 

• Λαμβάνουμε τον αριθμό πρωτοκόλλου του σωματείου από τον έφορο 

αγώνων ή, αν έχουμε τέτοιο «δικαίωμα», συμπληρώνουμε εμείς τα 

απαραίτητα στοιχεία στο βιβλίο πρωτοκόλλου, το οποίο συνήθως είναι 

ηλεκτρονικό. 

• Ανοίγουμε την ημερίδα στο Perfect Score, συμπληρώνοντας ΑΠ αγώνα, τίτλο 

και διαιτητή. Συμπληρώνουμε και την καρτέλα «ειδικά» σύμφωνα με τις 

προσδοκίες μας. Αν είμαστε 100% σίγουροι για τις συμμετοχές και έχουμε 

κάνει και seeding, μπορούμε να συμπληρώσουμε και τους συμμετέχοντες με 

προκαθορισμένες θέσεις, ώστε να έχουμε και την κατάλληλη εκτύπωση. 

Αποθηκεύουμε το αρχείο σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε σωματείου. 

• Αν διαθέτουμε χρονόμετρο στην αίθουσα που θα διεξαχθεί η ημερίδα, 

προετοιμάζουμε τις ρυθμίσεις για τον αγώνα μας. 

• Φροντίζουμε να έχουμε έγκαιρα διαθέσιμες όλες τις εκτυπώσεις που πιθανώς 

θα μας χρειαστούν, με ιδιαίτερη έμφαση στα Score Sheets αγώνων ομάδων. 

• Υποδεχόμαστε τους αθλητές και φροντίζουμε να τους ενημερώσουμε για μη 

τεχνικά στοιχεία του αγώνα, όπως πόσες συμμετοχές αναμένουμε και πού 

κάθονται αν έχουμε seeding. Πρέπει να έχουμε φροντίσει να τελειώσουμε όλη 

την προετοιμασία πριν αρχίσουν να έρχονται οι αθλητές, ώστε να είμαστε 

διαθέσιμοι για τη φάση της υποδοχής και ενημέρωσης. 

• Λίγο πριν την αναμενόμενη έναρξη, καλούμε τους παίκτες να καθίσουν στη 

θέση τους. Αφού οριστικοποιήσουμε τον τελικό αριθμό αγωνιζομένων, 

ζητάμε ησυχία και ανακοινώνουμε τα τεχνικά στοιχεία του αγώνα (αριθμό 
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τραπεζιών, κίνηση, αριθμό γύρων και διανομών, χρόνο κάθε γύρου, 

αναμενόμενη ώρα λήξης, τυχόν διαλλείματα), καθώς και άλλα στοιχεία που 

μπορεί να μας έχει ζητήσει ο διοργανωτής να ανακοινώσουμε. Μοιράζουμε 

διανομές και δίνουμε έναρξη του αγώνα. 

• Μόλις σιγουρευτούμε ότι όλα είναι εντάξει, επιβεβαιώνουμε την κίνηση που 

έχουμε καταχωρήσει στο Perfect Score. Αν υπήρξε αλλαγή στις συμμετοχές, 

κάνουμε την απαραίτητη επεξεργασία και προχωράμε σε «Αποστολή 

Εγγραφών» στο σύστημα BridgeMate II. Επιβεβαιώνουμε τις ρυθμίσεις μας 

και εισάγουμε τα χέρια στο σύστημα. Ενημερώνουμε τους αθλητές ότι τα 

τερματικά είναι πλέον ενεργά. 

• Μαζεύουμε τους φακέλους, καταγράφουμε τα απαραίτητα στοιχεία, δίνουμε 

ρέστα αν απαιτείται και παραδίδουμε λογαριασμό στον διοργανωτή. 

• Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, φροντίζουμε η παρουσία μας να είναι 

αισθητή στην αίθουσα και να έχουμε πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει. Με 

σύντομες παρεμβάσεις, φροντίζουμε να διατηρούμε το επίπεδο θορύβου στο 

ελάχιστο δυνατό, έχοντας πάντα κατά νου ότι «ο διαιτητής πρέπει να φαίνεται 

πολύ και να ακούγεται λίγο». Όταν κληθούμε από κάποιο τραπέζι, 

φροντίζουμε να πάμε εκεί το συντομότερο δυνατόν, με ηρεμία και χωρίς να 

αναστατώσουμε την αίθουσα. Αν δεν είναι δυνατόν να πάμε αμέσως, πρέπει 

να δώσουμε στον αθλητή που μας κάλεσε να καταλάβει ότι λάβαμε γνώση της 

κλήσης και θα επιληφθούμε το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αποφύγουμε 

επαναλαμβανόμενες κλήσεις. Ειδοποιούμε την αίθουσα στα 2 ή 3 λεπτά πριν 

λήξει ο γύρος και ελέγχουμε διαρκώς την πρόοδο του αγώνα από την καρτέλα 

«Round Monitor» του BCS, η οποία είναι διαθέσιμη και μέσω του Bridgemate 

App, αν το χρησιμοποιούμε. Δίνουμε τις αλλαγές στην ώρα τους και 

φροντίζουμε η αίθουσα να ησυχάζει σχεδόν αμέσως μετά την αλλαγή. 

Προσέχουμε πολύ τις περιπτώσεις αλλαγής προσανατολισμού, όποτε αυτές 

απαιτούνται. 

• Σε περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο, κάνουμε από πριν ένα πλάνο για 

τις εργασίες που πρέπει να διεκπεραιώσουμε κατά τη διάρκεια κάποιου ή 

κάποιων γύρων, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τους επόμενους. Τέτοια 

περίπτωση μπορεί να είναι ένας αγώνας με τριολέ ή ένα Swiss, όπου μπορεί 

να χρειαστεί ντουπλικάρισμα διανομών κατά τη διάρκεια κάποιου γύρου. 

• Πολλές φορές θα κληθούμε να είμαστε και παίζοντες διαιτητές. Αυτό θα 

πρέπει να το αποφεύγουμε σε αγώνες οι οποίοι απαιτούν ιδιαίτερο φόρτο 

εργασίας, όπως πχ ένα Swiss ή ένας αγώνας ο οποίος απαιτεί ντουπλικάρισμα 

κατά τη διάρκεια κάποιου γύρου. 

• Στη διάρκεια του τελευταίου γύρου, κάνουμε τις προετοιμασίες για την 

έκδοση των αποτελεσμάτων. Αν δεν το έχουμε κάνει, εισάγουμε το αρχείο των 

διανομών και στο Perfect Score, όπου αυτό απαιτείται. Αν προβλέπεται, 
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εκτυπώνουμε Hand Records και τα τοποθετούμε σε προκαθορισμένο σημείο 

κοντά στην έξοδο της αίθουσας για τους αθλητές. Για πλήρη διασφάλιση, η 

τοποθέτηση αυτή πρέπει να γίνεται όταν όλοι έχουν ξεκινήσει την τελευταία 

διανομή. 

• Μόλις καταχωρηθεί και η τελευταία εγγραφή, εκδίδουμε τα αποτελέσματα. 

Είτε με εκτύπωση και ανάρτηση σε εμφανές σημείο, είτε με εμφάνιση σε 

εξωτερική οθόνη. Στην περίπτωση που υπάρχει περίπτωση αλλαγής (εκκρεμεί 

απόφασή μας για κάποια διανομή που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβαμε 

κατά τη διάρκεια του αγώνα), ενημερώνουμε τους αθλητές ότι τα 

αποτελέσματα είναι προσωρινά. Αφού τα οριστικοποιήσουμε, τα 

αποστέλλουμε στην ΕΟΜ (μενού Εργαλεία → Αποστολή Αρχείων) και στον 

ειδικό ιστοχώρο των ταυτοχρόνων, αν πρόκειται για ταυτόχρονο. Εκδίδουμε 

προσωπικές κάρτες στα ζεύγη που μας τις ζητάνε, ενημερώνοντάς τους ότι 

μπορεί να τη δουν και online (αλλά με καθυστέρηση αν πρόκειται για 

ταυτόχρονο). 

• Μαζεύουμε το υλικό το οποίο έχει παραμείνει στα τραπέζια (τερματικά, 

καρτέλες, στυλό, αριθμοί, διανομές) και παραμένουμε διαθέσιμοι για 

τουλάχιστον 30 λεπτά, ώστε, αν χρειαστεί, να κάνουμε κάποια διόρθωση στα 

αποτελέσματα (περίοδος διόρθωσης). 

• Όταν παρέλθει και αυτή η προθεσμία, κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες 

τερματισμού λειτουργίας του Η/Υ. 

Μπορεί διαβάζοντας όλες αυτές τις διαδικασίες κάποιος να τρομάξει, όμως η 

εξοικείωση με το σύστημα κάνει τις διαδικασίες σχεδόν αυτόματες και πάρα πολύ 

σύντομες. Μετά τη διεξαγωγή κάποιων ημερίδων, οι Διαιτητές κάνουν τις κινήσεις 

αυτές μηχανικά. Παρόλα αυτά, ο Διαιτητής καλό είναι να έχει ένα νοητό checklist στο 

μυαλό του, ώστε να μην του ξεφεύγουν βήματα. 

Δ4. ΗΜΕΡΙΔΑ ΖΕΥΓΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ, ΜΕΡΟΣ 6ΗΜΕΡΟΥ) ΜΕ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ SWISS ΖΕΥΓΩΝ 
Όταν είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζουμε τον αριθμό συμμετεχόντων και ότι δεν 

πρόκειται να αλλάξει, μπορούμε να προχωρήσουμε στην επιλογή της κίνησης. Η 

κίνηση που θα επιλέξουμε στηρίζεται σε τρεις παραμέτρους: αριθμό συμμετεχόντων, 

επιθυμητές διανομές και επίτευξη της μέγιστης δυνατής συγκρισιμότητας. Στόχος 

μας είναι να παίξουν όλοι οι συμμετέχοντες όλες τις διανομές και να συγκριθούν με 

όσο το δυνατόν περισσότερους αντιπάλους. Οι κινήσεις Howell είναι οι 

ενδεδειγμένες για να ικανοποιούνται τα κριτήριά μας, αλλά μας περιορίζουν όσο 

μεγαλώνει ο αριθμός των συμμετεχόντων. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι, όσο 

περισσότερους γύρους έχει ένα τουρνουά, τόσο περισσότερο χρόνο απαιτεί, ακόμα 

και αν παίζονται λιγότερες διανομές από αντίστοιχη κίνηση με λιγότερες αλλαγές. 

Στις περισσότερες ημερίδες, ο ενδεδειγμένος αριθμός διανομών είναι από 24 ως 28 
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και πρέπει να προσπαθούμε οι γύροι μας να είναι οι λιγότεροι δυνατοί, συνήθως 6-

9. Λαμβάνουμε πάντα υπόψιν και την «εμπειρία» της αίθουσας, την ύπαρξη νέων 

παικτών κ.λπ., αλλά προσπαθούμε να κρατήσουμε τη διάρκεια του αγώνα μας μεταξύ 

3:30 και 4:00 ώρες. Εννοείται ότι ιδανικά θα έχουμε κάνει seeding στους αγώνες οι 

οποίοι χρησιμοποιούν κινήσεις Mitchell, κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο σε 

αγώνες Howell. 

Επιλογή κίνησης 

Η επιλογή της κίνησης βασίζεται κατά κύριο λόγο στον αριθμό συμμετεχόντων. Ένα 

πράγμα που πρέπει να προσέχουμε πάντα, είναι η ύπαρξη bye. Σε τέτοια περίπτωση, 

προσπαθούμε να επιλέξουμε μία κίνηση στην οποία θα παίζονται 2-3 διανομές το 

γύρο, ώστε η διάρκεια του bye να μην είναι παράλογη. Πρέπει να γνωρίζουμε επίσης 

ότι μπορούμε να μειώσουμε τους αριθμούς των γύρων στις κινήσεις Howell (Reduced 

Howell, κινήσεις διαθέσιμες στο φάκελο κινήσεων του Perfect Score), όπως και να 

αυξήσουμε τους γύρους στις κινήσεις Mitchell (κινήσεις Expanded Mitchell), πάντα 

εις βάρος της συγκρισιμότητας. Στο Παράρτημα Α’, παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο 

του Εθνικού Διαιτητή της ΕΟΜ και Προέδρου της ΚΕΔ, Αριστείδη Ρακά, με τις 

προτάσεις για κινήσεις ζευγών. Ωστόσο, κάποιες από τις κινήσεις που αναφέρονται 

εκεί, δεν υπάρχουν ενσωματωμένες στο Perfect Score και ως εκ τούτου, πρέπει να τις 

εισάγουμε χειροκίνητα (Web Mitchell ή Bowman-Ewing). Επίσης, καλό είναι να 

έχουμε τη δυνατότητα να χωρίσουμε την ημερίδα μας σε παραπάνω τομείς όταν η 

συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη. Με προσεκτικό seeding, μπορούμε να φτιάξουμε 

ισοδύναμα group συμμετεχόντων και να μην έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα στην 

ισορροπία μας. Οι κινήσεις Mitchell και Expanded Mitchell που ήδη περιέχονται στο 

Perfect Score, περιέχουν ήδη τις ενδεδειγμένες αλλαγές προσανατολισμού (περίπου 

στο 1/8 των γύρων). Στις κινήσεις Howell δεν χρειάζεται αλλαγή προσανατολισμού, 

εκτός των κινήσεων Reduced Howell καθώς έχουν άνω τους ενός σταθερά ζεύγη. Και 

πάλι, στις διαθέσιμες κινήσεις που μας δίνει το Perfect Score, αυτές οι αλλαγές έχουν 

προβλεφθεί. 

Πόσα σετ θα χρειαστώ; 

Τα απαιτούμενα σετ, είναι άμεση συνάρτηση των τομέων, συνήθως ένα σετ ανά 

τομέα. Προτείνεται όμως σε περίπτωση ύπαρξης relay να υπάρχει ένα έξτρα σετ για 

το ένα από τα δύο τραπέζια ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις, ιδιαίτερα αν ο 

αριθμός διανομών ανά γύρο είναι μονός (πχ Relay Mitchell 8 τραπεζιών με 3 διανομές 

στο γύρο). Σε περιπτώσεις κινήσεων με περισσότερα του ενός ζεύγη relay, μπορούμε 

να απομονώσουμε τα μισά τραπέζια του κάθε ζεύγους και αυτά να παίζουν γενικά 

από άλλο σετ (πχ περίπτωση Carter). Αν η κίνησή μας είναι «βαρόμετρο» 

(επιβάλλεται για αγώνα Swiss), το ιδανικό θα ήταν να έχουμε ένα σετ ανά τραπέζι. 

Τις περισσότερες φορές αυτό δεν είναι εφικτό οπότε το ένα σετ ανά δύο τραπέζια 

είναι μία πλήρως αποδεκτή λύση. 
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Προσθήκη επιπλέον Ζεύγους ή Τραπεζιού (Rover/Appendix) 

Αργά ή γρήγορα, ένας Διαιτητής θα κληθεί να αντιμετωπίσει την περίπτωση 

προσθήκης ενός ή περισσότερων ζευγών σε κάποιο τουρνουά, αφού έχει ξεκινήσει ο 

πρώτος γύρος και είναι πλέον αδύνατη η αλλαγή κίνησης. Είναι σημαντικό να υπάρχει 

συνεννόηση με τον διοργανωτή περί της πολιτικής του σε τέτοιες περιπτώσεις, 

ωστόσο επιβάλλεται ο Διαιτητής να καταστήσει γνωστό ότι τέτοιες πρακτικές καλό 

είναι να αποφεύγονται καθώς έτσι «τιμωρούμε» τα ζεύγη που ήρθαν στην ώρα τους. 

Αυτό δεν απαλλάσσει τον Διαιτητή από την υποχρέωσή του να γνωρίζει τη διαδικασία 

που πρέπει να ακολουθήσει σε περίπτωση που προκύψει τέτοια περίπτωση, καθώς 

είναι στο χέρι του διοργανωτή η αποδοχή ή όχι των αργοπορημένων. Δεν θα υπήρχε 

λόγος να γίνει αναφορά στη διαδικασία προσθήκης ζεύγους (η διαδικασία 

προσθήκης ολόκληρου τραπεζιού είναι κάπως πιο άγνωστη για τους περισσότερους) 

αν δεν χρησιμοποιούσαμε Bridgemates, καθώς μία αλλαγή της κίνησης στο Perfect 

Score δεν έχει επιπτώσεις όταν καταχωρούμε αποτελέσματα με το χέρι. Αυτό που 

θέλουμε να κάνουμε, είναι στην ουσία να αλλάξουμε την κίνηση χωρίς να χάσουμε 

τις εγγραφές οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί στον πρώτο γύρο. Η διαδικασία, που 

πρέπει να ακολουθήσουμε, είναι σχετικά απλή, αρκεί να ξέρουμε τις επιλογές μας 

και το πως δουλεύει η αρχική μας κίνηση. Θα δούμε τι κάνουμε σε περίπτωση που 

προσέλθει ένα ή δύο ζεύγη καθυστερημένα και έχουμε ήδη ξεκινήσει το τουρνουά 

μας με κίνηση Mitchell ή Howell χωρίς bye. Αν ήδη υπάρχει bye, το επιπλέον ζεύγος 

απλά το συμπληρώνει, ενώ αν έχουμε δύο καθυστερημένα ζεύγη, το ένα ζεύγος 

συμπληρώνει το bye και το άλλο προστίθεται ως Rover σύμφωνα με τα παρακάτω. Σε 

αυτή την περίπτωση, ο διαιτητής θα επιδικάσει ΤΕΒ για τις διανομές του 1ου γύρου 

στο τραπέζι που υπήρχε αρχικά bye. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι σε περίπτωση 

που φορτώσουμε νέα κίνηση, θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια «βασική 

διαδικασία» για να συνεχίσουμε το τουρνουά μας με τα Bridgemates να λειτουργούν 

κανονικά. Αν απλά επέμβουμε στις εγγραφές με το χέρι, τότε το πρόβλημα λύνεται 

με τερματισμό παραλαβής και εκ νέου αποστολή εγγραφών. 

«Βασική Διαδικασία» 

Η «βασική διαδικασία» αποτελείται από τα εξής βήματα: 

1) Στο BCS, επιλέγουμε Session και μετά Synchronize / Recover Server. 

Επιλέγουμε Recover Server. Το BCS τώρα, κάνει Reset το Server και 

προσθέτει εκ νέου σε αυτόν  τις ήδη καταχωρημένες εγγραφές καθώς και τη 

νέα κίνηση. Παρατηρούμε ότι η κουκίδα του status κάθε τερματικού, έχει 

κοκκινίσει. 

2) Πατάμε το ΟΚ σε όλα τα τερματικά μας, ώστε αυτά να κάνουν log on στο 

server και να πρασινίσει η κουκίδα του status. 

3) Στο BCS, επιλέγουμε session και μετά show tables. Ανοίγει το παράθυρο με 

τα τραπέζια μας και τις επιπλέον επιλογές που έχουμε. 

4) Επιλέγουμε τα τραπέζια από τα οποία θέλουμε να ανακτήσουμε τις 

εγγραφές του 1ου γύρου, δηλαδή τα τραπέζια της αρχικής μας κίνησης. 
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Επιλέγουμε Retrieve Scores και παρατηρούμε ότι στην οθόνη αποτελεσμάτων του 

BCS, εισήχθησαν εκ νέου οι εγγραφές του 1ου γύρου, οι οποίες τώρα φαίνονται και 

στο Perfect Score. 

Κίνηση Mitchell με ένα επιπλέον καθυστερημένο ζεύγος 

Το πιο σημαντικό, είναι να προετοιμάσουμε τις κινήσεις μας και να τις εφαρμόσουμε 

μόλις ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος με την καταγραφή όλων των σκορ του. Για 

ξεκίνημα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, είναι να προσθέσουμε ένα ζεύγος Rover. 

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ετοιμάσουμε έναν «οδηγό» για αυτό το ζεύγος, ώστε 

να ξέρει ποιον θα «εκτοπίζει» σε κάθε γύρο. Μετά, θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή 

τη λύση στο Perfect Score, χωρίς να κάνουμε τερματισμό παραλαβής εγγραφών 

από τα Bridgemate. Για παράδειγμα, σε ένα Relay Mitchell 6 τραπεζιών που έχουμε 

ξεκινήσει, πρέπει να μεταβούμε στην καρτέλα «Ειδικά», να επιλέξουμε τον τομέα 

μας, να πατήσουμε «Επεξεργασία» και να αλλάξουμε την κίνηση σε Relay Mitchell 

with Rover. Αφού την επιλέξουμε, παρατηρούμε ότι το πρόγραμμα προσέθεσε άλλον 

ένα όμιλο ζευγών, με πλήθος 1 και 1ο αριθμό το 41. Αποδεχόμαστε τις αλλαγές και 

κάνουμε «Φόρτωμα Κίνησης». Παρατηρούμε ότι όλες οι καταχωρήσεις του 1ου γύρου 

(ID 1 ως 24 στο BCS εκτός αν έχουμε κάποια διόρθωση, οπότε μπορεί να είναι 

παραπάνω) έχουν διαγραφεί στο Perfect Score και θα πρέπει να κάνουμε κάποιες 

κινήσεις ώστε να τις ανακτήσουμε. Γράφουμε τα ονόματα του αργοπορημένου 

ζεύγους στο Perfect Score (καρτέλα «Συμμετέχοντες») και κάνουμε εκ νέου αποστολή 

εγγραφών. Μόλις ολοκληρωθεί, πάμε στο BCS και παρατηρούμε το πληροφοριακό 

πλαίσιο που μας ενημερώνει ότι η κίνηση ανανεώθηκε. Έπειτα, ακολουθούμε τη 

«βασική διαδικασία» την οποία είδαμε παραπάνω. Προαιρετικά, σβήνουμε από το 

BCS τις αρχικές εγγραφές του 1ου γύρου, για να προλάβουμε ασυμφωνίες στα 

ποσοστά της διανομής και την κατάταξη που φαίνεται στα τερματικά, αν φυσικά 

έχουμε ενεργές αυτές τις επιλογές. 

Κίνηση Mitchell με δύο επιπλέον καθυστερημένα ζεύγη 

Για ξεκίνημα, θεωρούμε ότι και τα δύο καθυστερημένα ζεύγη, καταφθάνουν περίπου 

ταυτόχρονα. Εδώ τα πράγματα περιπλέκονται λίγο, αναλόγως της αρχικής μας 

κίνησης, καθώς στην ουσία μιλάμε για προσθήκη τραπεζιού. Πρέπει να γνωρίζουμε 

πολύ καλά τι κάνουμε, και τα άρθρα του Αριστείδη Ρακά περί κινήσεων στον 

ιστοχώρο των διαιτητών της ΕΟΜ αναλύουν διεξοδικά το θέμα. Οι περιπτώσεις που 

θα μας απασχολήσουν, είναι αυτές των αρχικών κινήσεων Mitchell με μονό αριθμό 

τραπεζιών, Skip Mitchell και Relay Mitchell. 

Α) Μονός αριθμός τραπεζιών ή ζυγός με κίνηση Skip Mitchell 

Εδώ η αντιμετώπιση, είναι σχετικά απλή. Αν έχουμε μονό αριθμό τραπεζιών, 

προσθέτουμε ένα επιπλέον τραπέζι και ένα επιπλέον σετ διανομών, φορτώνοντας 

κίνηση Skip Mitchell. Μετά, ακολουθούμε τη «βασική διαδικασία» και συνεχίζουμε 

το τουρνουά μας. Αν έχουμε ζυγό αριθμό τραπεζιών και κίνηση Skip Mitchell, η 

κίνησή μας μετατρέπεται σε απλό Mitchell με τον ίδιο τρόπο. Εναλλακτικά, μπορούμε 
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να προσθέσουμε ένα τραπέζι Rover, το οποίο όμως περιπλέκει αχρείαστα το 

τουρνουά μας, οπότε δεν το εξετάζουμε σε αυτή την περίπτωση. 

Β) Ζυγός αριθμός τραπεζιών με κίνηση Relay Mitchell 

Εδώ η ανάγκη προσθήκης τραπεζιού Rover, είναι μονόδρομος. Το τραπέζι Rover, 

λειτουργεί ως εξής: το ένα ζεύγος του παραμένει σταθερό, το άλλο ζεύγος εκτοπίζει 

ένα αντίστοιχο ζεύγος της βασικής κίνησης και το στέλνει στο τραπέζι Rover από το 

2ο γύρο και μετά, ενώ το τραπέζι παίζει Relay με το τραπέζι του οποίου το ζεύγος 

εκτοπίστηκε. Και επειδή ήδη υπάρχει Relay σε αυτή την κίνηση, σε δύο γύρους θα 

υπάρχει τριπλό Relay. Συστήνεται έντονα το σταθερό ζευγάρι του τραπεζιού Rover, 

να είναι ΑΔ, έτσι ώστε μετά τον εκτοπισμό, να επιστρέφει ο ΒΝ στη θέση του και να 

μην δημιουργηθούν μπερδέματα με την κίνηση. Είναι επιτακτικό επίσης να υπάρχει 

μια καρτέλα οδηγός για το σταθερό ζευγάρι του Rover τραπεζιού ώστε να γνωρίζει 

με ποιο τραπέζι παίζει Relay σε κάθε γύρο και να υπάρχει και καρτέλα κίνησης για το 

κινητό του 1ου γύρου ώστε να ξέρει ποιον θα εκτοπίσει από τον 2ο γύρο και μετά. 

Προκύπτει τώρα ένα νέο πρόβλημα: τα δύο αργοπορημένα ζεύγη, παίζουν μεταξύ 

τους στον 1ο γύρο. Αυτό σημαίνει ότι αν μεν έρθουν προς το τέλος του 1ου γύρου, θα 

επιδικάσουμε ΤΕΒ. Αν όμως έρθουν κοντά στη μέση, θα πρέπει να προσπαθήσουμε 

να παίξουν τουλάχιστον κάποιες διανομές στο γύρο και να επιδικάσουμε ΤΕΒ στις 

υπόλοιπες. Για να γίνει αυτό σωστά, θα πρέπει είτε να διακόψουμε το τουρνουά μας 

για λίγο, ώστε να εφαρμόσουμε τις αλλαγές στο Perfect Score και στα Bridgemates, 

είτε να ζητήσουμε να γραφτούν τα αποτελέσματα σε χαρτί και να τα περάσουμε 

αφού έχουμε κάνει τις αλλαγές, πριν την έναρξη του 2ου γύρου. Για να κάνουμε σωστά 

τις αλλαγές που χρειάζεται, ακολουθούμε τα εξής βήματα χωρίς να κάνουμε 

τερματισμό παραλαβής εγγραφών: 

1) Κάνουμε «επεξεργασία τομέα», επιλέγοντας την αντίστοιχη κίνηση Relay 

Mitchell with Rover. 

2) Παρατηρούμε ότι εκτός από τα δύο αρχικά group ζευγών, το πρόγραμμα 

προσέθεσε άλλο ένα, το ζεύγος Rover. Τώρα πρέπει να προσθέσουμε 

χειροκίνητα άλλο ένα το οποίο στην ουσία είναι το σταθερό ζεύγος του 

τραπεζιού Rover. 

3) Κλείνουμε την «επεξεργασία τομέα» και κάνουμε «φόρτωμα κίνησης». 

4) Στους «συμμετέχοντες» εισάγουμε τα ονόματα των δύο αργοπορημένων 

ζευγών. 

5) Πηγαίνουμε στις εγγραφές και ελέγχουμε από το 2ο γύρο και μετά την 

κίνηση του ζεύγους Rover. Εισάγουμε τα εκτοπισμένα ζεύγη ως αντιπάλους 

του σταθερού ζευγαριού στο τραπέζι Rover χειροκίνητα και τακτοποιούμε 

τις αλλαγές προσανατολισμού στο τραπέζι Rover. 

6) Κάνουμε αποστολή εγγραφών και ακολουθούμε τη «βασική διαδικασία». 

 θα δούμε ένα παράδειγμα με αρχική κίνηση Relay Mitchell 6 τραπεζιών και 4 

διανομών ανά γύρο. Σε αυτή την κίνηση, οι ΒΝ έχουν αριθμούς 1-6, οι ΑΔ 21-26, ο 

(κινητός) ΒΝ του Rover 41 και η (σταθερή) ΑΔ του Rover 51. Το νέο τραπέζι θα λάβει 
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τον αριθμό 7 και θα παίξει Relay στη σειρά με τα τραπέζια 1, 2, 5, 3, 6 και 4, ενώ οι 

ΒΝ των αντίστοιχων τραπεζιών θα εκτοπιστούν από το 2ο γύρο και μετά και θα 

παίξουν ως ΒΝ στο τραπέζι Rover και μετά θα επιστρέψουν στη θέση τους. Στους 

γύρους 1 και 5, θα υπάρχει το τριπλό Relay. Αφού λοιπόν τελειώσει ο 1ος γύρος, 

φορτώνουμε την κίνηση Relay Mitchell with Rover για 6 τραπέζια. Βλέπουμε τρία 

group αρίθμησης με αρχικούς αριθμούς 1, 21 και 41 αντίστοιχα. Προσθέτουμε άλλο 

ένα group με πλήθος 1 και πρώτο αριθμό 51. Πηγαίνουμε στη διανομή 1, 

προσθέτουμε μια γραμμή και βάζουμε Γύρος 1, Τραπέζι 7, Διανομή 1, ΒΝ 41 και ΑΔ 

51. Αντιγράφουμε την κίνηση στις διανομές 2, 3 και 4. Μετά στη διανομή 9, 

προσθέτουμε γραμμή με στοιχεία Γύρος 2, Τραπέζι 7, Διανομή 9, ΒΝ 2 και ΑΔ 51 και 

αντιγράφουμε την κίνηση στις επόμενες διανομές του σετ. Συνεχίζουμε έτσι και για 

τις υπόλοιπες διανομές και μόλις ολοκληρώσουμε, κάνουμε αποστολή εγγραφών και 

μετά ακολουθούμε τη «βασική διαδικασία». Για να επισπεύσουμε τη διαδικασία, ο 

ενδεδειγμένος τρόπος είναι να έχουμε ήδη ένα αρχείο ημερίδας με την 

τροποποιημένη κίνησή μας αποθηκευμένο, και απλά να κάνουμε «εισαγωγή 

στοιχείων» από αυτό (Εγγραφές, αντικατάσταση, χωρίς τα σκορ) και μετά να 

ακολουθήσουμε τη βασική διαδικασία. 

Κίνηση Howell με ένα επιπλέον καθυστερημένο ζεύγος 

Οι κινήσεις Howell στο Perfect Score, υφίστανται ως αρχεία και δεν είναι όπως τα 

Mitchell στα οποία έχουμε τη δυνατότητα επιλογής από έτοιμες κινήσεις, ανάλογα 

του αριθμού των τραπεζιών μας. Αυτό σημαίνει ότι για να προσθέσουμε ζεύγος ή 

τραπέζι αφού έχει ξεκινήσει η κίνησή μας, θα πρέπει να παρέμβουμε χειροκίνητα στις 

εγγραφές και να κάνουμε εκ νέου αποστολή εγγραφών (συστήνεται αυτό να γίνει 

αφού τερματίσουμε την παραλαβή, ώστε να δημιουργηθεί εκ νέου βάση δεδομένων 

για το BCS). Τυπικά, μπορούμε να προσθέσουμε το νέο ζεύγος ως bye μετά από 

οποιοδήποτε τραπέζι, πρακτικά όμως βολεύει να το κάνουμε μετά το τραπέζι pivot 

(το τραπέζι το οποίο τα ζεύγη παίζουν δυο συνεχόμενες φορές με άλλο 

προσανατολισμό). Η διαδικασία, είναι στην ουσία σαν να προσθέτεις ένα τραπέζι το 

οποίο σε κάθε γύρο παίζει Relay με το τραπέζι pivot, και το οποίο έχει ένα σταθερό 

ζευγάρι που λείπει. Αυτή η σκέψη θα μας φανεί χρήσιμη και για την προσθήκη 

επιπλέον τραπεζιού. Για να κατανοήσουμε τη διαδικασία, θα υποθέσουμε ότι στο 

τραπέζι pivot, ο ΒΝ θα γίνει σταθερός και ο αριθμός του είναι κατά μία μονάδα 

μεγαλύτερος από την ΑΔ. Σαν παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε την κίνηση 

πλήρους Howell 5 τραπεζιών που μας παρέχεται με το Perfect Score. Οι χειρισμοί που 

πρέπει να ακολουθήσουμε, είναι οι εξής: 

1) Κάνουμε ένα πλάνο για τις κινήσεις μας. Το αργοπορημένο ζεύγος έχει bye 

και ο ΒΝ του τραπεζιού pivot (Νο. 8) γίνεται σταθερός στο τραπέζι και 

λαμβάνει τον αριθμό 11 (μία μονάδα μεγαλύτερος από το τελευταίο ζεύγος). 

Το αργοπορημένο ζεύγος, λαμβάνει τον αριθμό 8 (αρχικός αριθμός του 

ζεύγους που έγινε σταθερό στο τραπέζι pivot). Πλέον, όποιο ζεύγος 

λαμβάνει οδηγία να πάει στο Τραπέζι 5 (pivot) ως ΒΝ, εκτοπίζεται ως bye και 

μετά ακολουθεί την κίνησή του. 
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2) Φροντίζουμε να γνωρίζουμε την κίνηση του αργοπορημένου ζεύγους, καθώς 

και το τι συμβαίνει με το τραπέζι pivot. Το μόνο που αλλάζουμε στην 

καρτέλα του τραπεζιού 5, είναι ο αριθμός ΒΝ. Ο αριθμός 8 που φαίνεται ΑΔ 

στον 2ο γύρο, είναι το αργοπορημένο ζεύγος. Αυτό με τη σειρά του, μας δίνει 

να καταλάβουμε τις οδηγίες που πρέπει να δώσουμε στα υπόλοιπα κινητά 

ζεύγη, όταν θα έρθουν στο τραπέζι 5 ως ΒΝ: «Κάνετε ένα γύρο bye και μετά 

επιστρέφετε στο τραπέζι ως κινητό ζεύγος». Το αν είναι ΒΝ ή ΑΔ, θα 

εξαρτηθεί από τις αλλαγές προσανατολισμού που θα βάλουμε, για να 

εξισορροπήσουμε την αλλαγμένη κίνηση. Παρατηρούμε ότι η κίνηση δεν 

επηρεάζει τα άλλα τραπέζια, καθώς το εκτοπισμένο ζεύγος επιστρέφει ως 

κινητό στο τραπέζι pivot τη στιγμή που πρέπει. Απλά, αντί να έπαιζε ΒΝ στην 

αρχική κίνηση, κάνει ένα γύρο bye. Μπορούμε ωστόσο να κάνουμε μια 

αλλαγή στην καρτέλα του Τραπεζιού 3, του οποίου ο ΒΝ μετακινείται ως ΒΝ 

στο Pivot, και να γράψουμε στις οδηγίες «Βορράς Νότος, ένα γύρο bye και 

μετά στο Τραπέζι 5 όπου θα σας ενημερώσουν για τη θέση σας». Με αυτό 

τον τρόπο, διευκολύνουμε την κατανόηση της οδηγίας από τους παίκτες και 

αποφεύγουμε την πιθανότητα διαλόγων με το ζεύγος 11 το οποίο έχουμε 

κάνει σταθερό, για το ποιος πρέπει να κάτσει ΒΝ στο pivot τραπέζι. 

3) Τακτοποιούμε τις αλλαγές προσανατολισμού στο τραπέζι pivot, τις οποίες 

βρίσκουμε στα κείμενα του Αριστείδη Ρακά στον ιστοχώρο των διαιτητών. 

Στο παράδειγμά μας, οι αλλαγές γίνονται στους γύρους 2, 3, 5, 6, 8, 9, στους 

οποίους το σταθερό ζεύγος 11 του τραπεζιού Pivot θα παίζει ως ΑΔ. Ιδανικά 

ως σταθερό ζεύγος εκεί, θα έχουμε ένα έμπειρο ζευγάρι που δεν θα έχει 

δυσκολία να ακολουθήσει τις οδηγίες μας και θα μπορεί να ενημερώνει και 

τους αντιπάλους για την κίνηση. 

Εφαρμόζουμε τις αλλαγές στο Perfect Score και τα Bridgemates. Αφού τερματίσουμε 

την παραλαβή εγγραφών μετά το τέλος του 1ου γύρου, πηγαίνουμε στην καρτέλα 

«Συμμετέχοντες» του Perfect Score, εισάγουμε μία γραμμή, δίνουμε αριθμό 11 και 

βάζουμε τα ονόματα του αρχικού ζεύγους 8. Στο ζεύγος 8, βάζουμε τα ονόματα του 

αργοπορημένου ζεύγους. Έπειτα, πηγαίνουμε στην καρτέλα «Εγγραφές» και 

επιλέγουμε ταξινόμηση ανά τραπέζι. Επιλέγουμε το τραπέζι pivot (5 στο παράδειγμά 

μας) και αλλάζουμε όλη τη στήλη ΒΝ σε 11. Τέλος, αντιμεταθέτουμε ΒΝ και ΑΔ στους 

γύρους 2, 3, 5, 6, 8 και 9, προσέχοντας να το κάνουμε για όλες τις διανομές κάθε 

γύρου. Κάνουμε αποστολή εγγραφών στα Bridgemates και είμαστε έτοιμοι να 

συνεχίσουμε το τουρνουά μας, ενώ οι εγγραφές του 1ου γύρου είναι σωστά 

συμπληρωμένες. 

Κίνηση Howell με δύο επιπλέον καθυστερημένα ζεύγη 

Ακολουθώντας το ίδιο σκεπτικό, μπορούμε να προσθέσουμε ολόκληρο τραπέζι σε 

μία βασική κίνηση Howell, ως Appendix. Αναφέρθηκε πριν ότι το έξτρα ζευγάρι που 

προσθέσαμε στο προηγούμενο παράδειγμα, στην ουσία παίζει τον πρώτο γύρο σε 

ένα τραπέζι (το οποίο δεν υπάρχει), εναντίον ενός σταθερού αντίπαλου ζεύγους (το 

οποίο φυσικά δεν υπάρχει). Σε κάθε επόμενο γύρο, το ζεύγος που θα καθόταν ΒΝ στο 

pivot τραπέζι, εκτοπίζεται ως αντίπαλος του σταθερού ζευγαριού το οποίο δεν 
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υπάρχει. Η διαφοροποίηση εδώ, είναι ότι υπάρχει και το τραπέζι και το αντίπαλο 

σταθερό ζεύγος. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να επιτρέψουμε να παίξουν μεταξύ 

τους, κάποιες από τις διανομές του 1ου γύρου ή και όλες αν παίζουν σχετικά γρήγορα. 

Βέβαια, στον 1ο γύρο δεν θα έχουν Bridgemates και θα πρέπει να τους ζητήσουμε να 

καταγράψουν τις εγγραφές σε χαρτί, ώστε να τις καταχωρήσουμε χειροκίνητα 

αργότερα. Αν θέλουμε να έχουν και Bridgemates, θα πρέπει να διακόψουμε το 

τουρνουά μας για λίγο ώστε να εφαρμόσουμε τις αλλαγές. Θα κινηθούμε λοιπόν 

περίπου στις ίδιες γραμμές με το προηγούμενο παράδειγμα, έχοντας ως σημείο 

αναφοράς την ίδια κίνηση (Howell 5 Τραπεζιών και 9 γύρων του Perfect Score): 

1) Προσθέτουμε ένα τραπέζι, σχετικά κοντά στο τραπέζι Pivot, το οποίο θα 

παίζει Relay τις διανομές με το Pivot. Είναι καλή ιδέα αν μπορούμε, να 

φτιάξουμε και ένα 2ο αντίγραφο των διανομών αργότερα, ώστε να 

αποφύγουμε το μοίρασμα των διανομών σε κάθε γύρο και το νέο μας 

τραπέζι να έχει ένα ολόκληρο σετ διαθέσιμο. 

2) Στο νέο τραπέζι, τοποθετούμε ως σταθερό ζευγάρι ένα από τα δύο 

αργοπορημένα ως ΑΔ στον 1ο γύρο και του δίνουμε τον αριθμό 12. Το άλλο 

αργοπορημένο ζευγάρι θα πάρει τον αριθμό 8, ενώ το αρχικό ζεύγος 8 θα 

αλλάξει αριθμό σε 11 και θα παραμείνει σταθερό στο τραπέζι 5 (Pivot), ως 

ΒΝ στον 1ο γύρο. 

3) Πλέον το τουρνουά μας έχει τρία σταθερά ζεύγη, που σημαίνει ότι πάσχει 

λίγο όσον αφορά την ισορροπία. Αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί στο 100% 

αλλά μπορεί να εξομαλυνθεί κάπως με αλλαγές προσανατολισμού στα 

τραπέζια Pivot και Appendix. Η πρόταση του Αριστείδη Ρακά, είναι να 

αλλάξουν προσανατολισμό στο τραπέζι Pivot στους ίδιους γύρους με πριν (2, 

3, 5, 6, 8 και 9) και στο Appendix στους γύρους 3, 6 και 9. 

4) Εφαρμόζουμε τις αλλαγές μας στο Perfect Score και τα Bridgemates. 

Κάνουμε τερματισμό παραλαβής, κάνουμε «επεξεργασία τομέα» και 

αλλάζουμε το group αρίθμησης που έχει το ζευγάρι 10 αλλάζοντας το 

πλήθος σε 3. Στο ζεύγος 11, βάζουμε τα ονόματα του αρχικού ζεύγους 8. Στα 

ζεύγη 8 και 12, βάζουμε τα ονόματα των καθυστερημένων ζευγών. Μετά 

πηγαίνουμε στην καρτέλα εγγραφές και επιλέγουμε ταξινόμηση ανά 

τραπέζι. Επιλέγουμε το τραπέζι 5 και αλλάζουμε όλη τη στήλη των ΒΝ σε 11. 

Αντιμεταθέτουμε τους ΒΝ και ΑΔ στους γύρους που θα αλλάξουν 

προσανατολισμό (2, 3, 5, 6, 8 και 9). Αλλάζουμε την ταξινόμηση σε «Ανά 

διανομή» και επιλέγουμε οποιαδήποτε, συνήθως την 1η, διανομή του σετ 9 

καθώς σε αυτό το σετ εμφανίζεται για πρώτη φορά το νέο τραπέζι. 

Προσθέτουμε μία γραμμή, με στοιχεία Τραπέζι 6, Γύρος 1, Διανομή τον 

αριθμό της διανομής, ΒΝ 8 και ΑΔ 12. Έπειτα, ή θα αλλάξουμε την 

ταξινόμηση σε «Ανά Τραπέζι» και θα περάσουμε τις υπόλοιπες εγγραφές 

του τραπεζιού με το χέρι, είτε θα πάμε στην 1η διανομή κάθε σετ, θα 

εισάγουμε την εγγραφή του τραπεζιού Appendix και θα αντιγράψουμε την 

κίνηση στις υπόλοιπες διανομές του σετ. Όποια επιλογή και να μας βολέψει, 
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στο τέλος θα πρέπει να πάμε με ταξινόμηση «Ανά Τραπέζι» και να 

αλλάξουμε προσανατολισμό στους γύρους 3, 6 και 9 του Τραπεζιού 6. 

5) Κάνουμε αποστολή εγγραφών και παίρνουμε το Bridgemate του τραπεζιού 6 

ώστε να καταχωρήσουμε τις εγγραφές του 1ου γύρου. Εναλλακτικά, 

μπορούμε να τις καταχωρήσουμε στο Perfect Score πριν κάνουμε αποστολή 

εγγραφών, αλλά με συμβόλαιο και αντάμ, όχι απλά το σκορ. Ακόμη πιο 

βολική εναλλακτική, είναι το να καταχωρήσουμε τις διανομές του Appendix 

ως «No Play» και να τις περάσουμε μετά. Το τουρνουά μας τώρα, μπορεί να 

συνεχιστεί κανονικά. 

Το Perfect Score, μας παρέχει κινήσεις Appendix Howell μέχρι 10 τραπέζια, ακόμα και 

για τις περισσότερες περιπτώσεις Reduced Howell. Μπορούμε εναλλακτικά να 

χρησιμοποιήσουμε αυτές (είτε για ένα είτε για δύο αργοπορημένα ζεύγη), κάνοντας 

φόρτωμα κίνησης χωρίς τερματισμό παραλαβής και ακολουθώντας τη «βασική 

διαδικασία». Ωστόσο η διαδικασία αναφέρεται ώστε να γνωρίζουν οι διαιτητές 

ακριβώς τη διαδικασία που απαιτείται ώστε να προστεθεί έξτρα ζεύγος ή τραπέζι 

στην κίνηση που ακολουθούν. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές με τον τρόπο μας ότι η 

αργοπορημένη προσέλευση δεν επικροτείται. Εκτός από την αναστάτωση που 

προκαλεί στην ημερίδα μας, μειώνεται αρκετά και η ισορροπία της κίνησης – 

ιδιαίτερα στα μειωμένα Howell. Μπορεί με την εξοικείωση της διαδικασίας να μας 

είναι πολύ εύκολο να ενσωματώσουμε ένα αργοπορημένο ζεύγος ή τραπέζι, αυτό 

όμως δεν σημαίνει ότι οι παίκτες πρέπει να το έχουν αυτό ως επιλογή, καθώς 

κινδυνεύουμε να «συνηθίσουν» οι παίκτες να μην έρχονται στην ώρα τους. 

Αποφεύγουμε να «διευκολύνουμε» τα αργοπορημένα ζεύγη (δηλαδή δεν 

διακόπτουμε το τουρνουά μας στη μέση του 1ου γύρου για να κάνουμε τις αλλαγές 

ώστε το νέο τραπέζι να έχει άμεσα Bridgemate στην περίπτωση προσθήκης 

τραπεζιού) και αν δεν προλάβουν να παίξουν όλες τις διανομές του 1ου γύρου στο 

Appendix, βαθμολογούμε με ΤΕΒ 40%-40% (και οι δύο υπαίτιοι). Περιπτώσεις 

ανάγκης προσθήκης ζεύγους είναι πιθανόν να εμφανιστούν, έχει υπάρξει περίπτωση 

που έχει χρειαστεί ακόμα και σε τελικό Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ζευγών 

χαμηλής δυναμικότητας, όταν δεν υπήρχε προκαθορισμένος αριθμός 

συμμετεχόντων και ένα ζεύγος Περιφέρειας δεν είχε γίνει γνωστό στο διαιτητή ενώ 

είχε προκριθεί κανονικά. Περιπτώσεις προσθήκης ολόκληρου τραπεζιού, δεν είναι 

τόσο συχνές. Επιβάλλεται όμως ο Διαιτητής να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις 

περιπτώσεις και να συνεχίσει το τουρνουά του απρόσκοπτα. Εννοείται επίσης ότι 

προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή μας εύκολη: το ότι έχουμε τη γνώση να 

εφαρμόσουμε αυτές τις επιλογές, δεν σημαίνει ότι το κάνουμε σε κάθε διαθέσιμη 

ευκαιρία. Αν τα καθυστερημένα ζεύγη μας προσέλθουν τη στιγμή που ξεκινάει το 

τουρνουά και μπορούμε χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση και αναστάτωση να 

αλλάξουμε την κίνηση προτού αρχίσει το τουρνουά, το κάνουμε χωρίς δεύτερη 

σκέψη. Θεωρητικά, περιπτώσεις προσθήκης ζεύγους ή τραπεζιού, θα προκύψουν 

μόνο σε καθημερινές ημερίδες, καθώς σε προκριματικούς ή πρωταθλήματα οι 
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συμμετοχές θα έχουν δηλωθεί από πριν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να 

αντιμετωπίζουμε την πιθανότητα επιπλέον ζεύγους ή τραπεζιού χωρίς την 

απαραίτητη βαρύτητα. Επιβάλλεται να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα. 

Δ5. ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΡΟΣ 6ΗΜΕΡΟΥ) ΜΕ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Για ατομικούς αγώνες, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε αρκετά πιο πριν τον αριθμό 

των συμμετεχόντων. Η πλειοψηφία των Διαιτητών δεν έχει ασχοληθεί με ατομικούς 

αγώνες, οπότε συστήνεται να γίνουν πολλές προσομοιώσεις, με διάφορες κινήσεις 

αρκετά πριν την διεξαγωγή της ημερίδας, ώστε ο Διαιτητής να αποκτήσει μια 

εξοικείωση με τη «μηχανική» ενός τέτοιου αγώνα. 

Επιλογή κίνησης 

Η επιλογή της κίνησης βασίζεται κατά κύριο λόγο στον αριθμό συμμετεχόντων. Ένα 

πράγμα που πρέπει να προσέχουμε πάντα, είναι η ύπαρξη bye. Σε τέτοια περίπτωση, 

προσπαθούμε να επιλέξουμε μία κίνηση στην οποία θα παίζονται 2-3 διανομές το 

γύρο ώστε η διάρκεια του bye να μην είναι παράλογη. Το Perfect Score μας παρέχει 

αρκετές κινήσεις για ατομικούς αγώνες αλλά μπορούμε πάντα να κατασκευάσουμε 

κίνηση χρησιμοποιώντας είτε το εργαλείο κατασκευής κίνησης του προγράμματος, 

είτε χειροκίνητη εισαγωγή εγγραφών. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βάση στην 

πολυπλοκότητα της κίνησης και τη δεκτικότητα των συμμετεχόντων στις οδηγίες μας, 

αλλά συστήνεται να εκτυπώσουμε κάρτα κίνησης ατομικού για κάθε συμμετέχοντα. 

Πόσα σετ θα χρειαστώ; 

Δεν θα χρειαστούμε παραπάνω από ένα σετ ανά τομέα. Συστήνεται όμως στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν πολλαπλά relay, να διαχωρίσουμε τα τραπέζια και να 

χρησιμοποιήσουμε και ένα δεύτερο σετ, ώστε να επιταχύνουμε τον αγώνα μας. Στις 

περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε «βαρόμετρο», ιδανικά θα έχουμε ένα σετ ανά 

τραπέζι. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, το ένα σετ ανά δύο τραπέζια είναι μια πλήρως 

αποδεκτή λύση. 

Δ6. ΗΜΕΡΙΔΑ ΖΕΥΓΩΝ SWISS (ΟΧΙ ΜΕΡΟΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ) 
Σπάνια θα κληθούμε να οργανώσουμε μια ανεξάρτητη ημερίδα Swiss. Για να έχει 

νόημα κάτι τέτοιο, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να είναι σημαντικά περισσότεροι από 

τους επιθυμητούς γύρους, είτε πρόκειται για μία ημερίδα, είτε για πολυήμερο. Σε μια 

ημερίδα Swiss, έχουμε κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με μια απλή ημερίδα ζευγών 

(πχ δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με κίνηση) και κάποια μειονεκτήματα (πχ 

ανακοίνωση αποτελεσμάτων και θέσεων κάθε Χ γύρους). Στην ιδανική του μορφή, ο 

αγώνας διεξάγεται σε πολυήμερο, με προκαθορισμένο αριθμό γύρων ανά ημερίδα 

και πολύ παραπάνω συμμετοχές. Ας δούμε λοιπόν τα στοιχεία του. 
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Επιλογή Κίνησης 

Δεν χρειάζεται να επιλέξουμε καμία απολύτως κίνηση. Δημιουργούμε μόνο ένα 

τομέα, με έναν όμιλο και πλήθος τον αριθμό των ζευγών (πχ 14 τραπέζια, Τομέας Α, 

προσαρμοσμένη κίνηση, 1 γκρουπ με πλήθος 28). Στον αγώνα Swiss, στον 1ο Γύρο το 

ζεύγος 1 αντιμετωπίζει το ζεύγος 2 στο τραπέζι 1 κ.ο.κ. Για να εισάγουμε αυτές τις 

εγγραφές, θα πρέπει να πάμε στο μενού → Εργαλεία → Κίνηση Swiss → Εισαγωγή 

αρχικών συναντήσεων. Το μόνο που πρέπει να αποφασίσουμε (αν δεν έχει ήδη 

αποφασιστεί από το διοργανωτή) είναι το πόσους γύρους θα παίξουμε έχοντας κατά 

νου α) το κάθε ζεύγος να αντιμετωπίσει κοντά στο 25-50% των άλλων ζευγών με 

μικρές αποκλίσεις, β) τον επιθυμητό αριθμό διανομών και γ) τους νεκρούς χρόνους 

μεταξύ γύρων για την έκδοση αποτελεσμάτων. Αν η βαθμολογία μας είναι σε Imps, 

θα πρέπει να φροντίσουμε οι διανομές να είναι 4 ανά γύρο, ίσως και παραπάνω. Το 

Seeding για τον 1ο γύρο είναι απαραίτητο και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 

ακριβές αν η διακύμανση δυναμικότητας στην αίθουσα είναι μεγάλη. 

Πόσα σετ θα χρειαστώ; 

Ιδανικά, όσα και τα τραπέζια καθώς οι διανομές θα πρέπει να είναι ίδιες σε κάθε 

τραπέζι. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι όλα τα τραπέζια παίζουν Relay μεταξύ τους. 

Τις περισσότερες φορές αυτό δεν είναι εφικτό οπότε μπορούμε να παίξουμε και με 

ένα σετ ανά δύο τραπέζια. 

Δ7. ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΜΑΔΩΝ MINI MATCH 
Μία βολική μορφή αγώνα όταν έχουμε μονό αριθμό ομάδων και δεν θέλουμε να 

έχουμε bye. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε 3ημερο αγώνα με 3 ομάδες (ή 

και 5 αν θέλουμε να αποφύγουμε το bye), αλλά θα πρέπει να έχουμε διαθέσιμα σετ 

των 36 διανομών (35 στις 5 ομάδες). Μπορεί να φανεί αρκετά χρήσιμη μορφή αγώνα 

όταν έχουμε παράλληλα τουρνουά στον ίδιο server, καθώς σε αυτή την περίπτωση 

ενδέχεται να μη βολεύει η χρήση RR για το ένα ή και τα δύο από αυτά. Η διοργάνωση 

δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, πρέπει όμως να έχουμε κατά νου το πιο 

ευχάριστο κομμάτι ενός αγώνα ομάδων, το οποίο είναι η εξαγωγή αποτελεσμάτων. 

Σε αυτή τη μορφή αγώνα, μοιράζουμε όλες τις κάρτες από την αρχή στους Β/Ν, 

εφιστώντας τους την προσοχή να γράφουν στη σωστή κάθε φορά, και τα 

αποτελέσματα εξάγονται αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι συναντήσεις. Ας δούμε 

τα στοιχεία αυτής της μορφής αγώνα. 

Επιλογή Κίνησης 

Δεν χρειάζεται να επιλέξουμε καμία απολύτως κίνηση. Το Perfect Score την επιλέγει 

για εμάς ανάμεσα σε American Whist League για μονό αριθμό ομάδων και Stagger 

για ζυγό. Ταυτόχρονα, μας δίνει και οδηγίες για την επιλεγμένη κίνηση. Το μόνο που 

έχουμε να επιλέξουμε, είναι ο αριθμός των διανομών ανά γύρο. 

Πόσα σετ θα χρειαστώ; 

Ένα και μοναδικό αν έχουμε μονό αριθμό ομάδων. Αν έχουμε ζυγό, θα χρειαστούμε 

δύο καθώς η κίνηση Stagger έχει relay. 
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Δ8. ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ 
Η πιο πολύπλευρη επιλογή που μας δίνει το Perfect Score για τη διεξαγωγή αγώνων 

ομάδων. Κυριολεκτικά, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα: αγώνες με όσες ομάδες 

θέλουμε, σε όσα ημίχρονα και ημερίδες θέλουμε, με όσες διανομές θέλουμε, με 

κίνηση Round Robin ή Swiss/Danish, με bye ή τριολέ στην ύπαρξη μονού αριθμού 

ομάδων (το τριολέ επιτρέπεται σε μονούς αριθμούς από 7 και πάνω ομάδες), με 

συνδυασμούς Swiss/Round Robin/Knockout, βαθμολογία IMPs, IMPs → VPs ή BAM 

και με λίγο πιο ιδιαίτερους χειρισμούς να εισάγουμε και παραπάνω ομίλους (να 

τρέχουν δύο τουρνουά παράλληλα σε ένα αρχείο) ώστε να έχουμε δυνατότητα 

επιπλέον σταδίων αγώνα (πχ 16 ομάδες, δύο όμιλοι των οκτώ → δύο RR 7 γύρων και 

μετά αγώνες κατάταξης είτε χιαστί είτε Swiss είτε και τα δύο μαζί). Θα δούμε 

συγκεκριμένα τα στοιχεία που αφορούν RR και Swiss, σε μία ή πολλές ημερίδες και 

τι γίνεται σε περιπτώσεις bye και τριολέ. 

Επιλογή Κίνησης 

Όχι ακριβώς. Οι διαθέσιμες κινήσεις, είναι 2: πλήρες Round Robin και Swiss. Και στις 

δύο περιπτώσεις, οι συναντήσεις εισάγονται από το σύστημα. Στο RR, μπορούμε 

φυσικά να παρέμβουμε αν και δεν υπάρχει λόγος. Στο Swiss, οι συναντήσεις 

εισάγονται ως είθισται, δηλαδή 1vs2, 3vs4 κ.ο.κ. Στο Παράρτημα Β’, παρατίθεται 

αυτούσιο το κείμενο του Εθνικού Διαιτητή της ΕΟΜ και Προέδρου της ΚΕΔ, Αριστείδη 

Ρακά, με προτάσεις για την επιλογή κίνησης σε πολυήμερους αγώνες Ομάδων. 

Εννοείται πως αυτό δεν αφορά τους 2ήμερους ή 3ήμερους αγώνες, αλλά 

περισσότερο τα πολυήμερα ομάδων 5ης Βαθμίδας των Σωματείων. 

Πόσα σετ θα χρειαστώ; 

Ιδανικά, όσα και τα τραπέζια. Πρακτικά, συνήθως ένα ανά δύο τραπέζια συν ένα για 

το τριολέ αν υπάρχει. Χρειάζεται προσοχή στον αριθμό διανομών ανά ημίχρονο / 

συνάντηση. Αν έχουμε ζυγό αριθμό τραπεζιών ή μονό με bye, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε ό,τι αριθμό θέλουμε, ενώ, αν έχουμε μονό αριθμό με τριολέ, ο 

αριθμός διανομών πρέπει να είναι ζυγός, καθώς στο τριολέ κυκλοφορεί ενάμιση 

«σετ». Στην επιλογή αριθμού διανομών, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψιν άλλα δύο 

ζητήματα. Τις διαθέσιμες θήκες ανά σετ (συνήθως 32 ή 36) και των αριθμό διανομών 

στην ημερίδα (να μην είναι κάτω από 24) που σε μία από τις 3 ημερίδες ενός 

3ημερου, μπορεί να φτάσει και τις 32. Τεράστια προσοχή χρειάζεται το τριολέ λόγω 

του ενάμιση σετ. Αν πχ παίζουμε 8 διανομές ανά συνάντηση, στο τριολέ 

κυκλοφορούν 12 που σημαίνει ότι στον πρώτο γύρο θα κυκλοφορούν οι 1-12 και στο 

δεύτερο οι 13-24. Στον τρίτο, αν το σετ μας δεν έχει 36 διανομές, θα πρέπει να 

φτιάξουμε δεύτερο αρχείο με διανομές και ξανά αντίγραφα, οπότε πρέπει να 

ρυθμίσουμε προσεκτικά το χρόνο μας και (αν δεν είμαστε παίζοντες) να 

«δουλεύουμε» την ώρα που παίζεται ο 2ος και 3ος γύρος για να κυλήσει απρόσκοπτα 

ο αγώνας. 
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Τριολέ και Bridgemates 

Το τριολέ είναι η λύση που έχουμε στα χέρια μας για μπορέσουμε να αποφύγουμε 

ένα bye όταν έχουμε μονό αριθμό ομάδων (από 7 και πάνω). Λειτουργεί σαν ένα 

«mini match» στο οποίο συμμετέχουν 3 ομάδες, οι οποίες παίζουν «μισό» αγώνα 

μεταξύ τους και συνολικά τόσες διανομές όσες παίζονται και στις «αυτόνομες» 

συναντήσεις. Όπως αναφέρθηκε, απαιτείται ενάμιση σετ διανομών, καθώς κάθε 

τραπέζι θα πρέπει να έχει μισό σετ. Το πρόβλημα με τα Bridgemates ξεκινάει αφού 

ολοκληρωθεί η 1η μισή συνάντηση, καθώς εκτός από τις Α/Δ και τις διανομές που θα 

μετακινηθούν στο τριολέ, θα πρέπει να αλλάξουν και τα τερματικά στα τραπέζια του 

τριολέ. Η λογική στην οποία βασίζει το Perfect Score την αλλαγή αυτή, είναι ότι στο 

πρώτο μισό (1ο γύρο) του τριολέ τα τραπέζια θεωρούνται ανοικτό δωμάτιο, ενώ στο 

δεύτερο μισό, κλειστό δωμάτιο. Με απλά λόγια, τα τερματικά μετακινούνται μαζί με 

τις Α/Δ και ταυτόχρονα αλλάζουν χαρακτηρισμό. Αυτό, μπορούμε να το κάνουμε με 

2 τρόπους: α) μετακινώντας τα τερματικά μαζί με τις Α/Δ και αναπρογραμματίζοντάς 

τα με νέο αριθμό τραπεζιού ή/και τομέα (ανάλογα τις ρυθμίσεις 1ου αριθμού και 

τομέα κλειστού δωματίου που έχουμε κάνει στη σελίδα «ειδικά» του αγώνα μας) και 

β) έχοντας 3 έτοιμα τερματικά σε ετοιμότητα ώστε απλά να τα αντικαταστήσουμε. 

Στο τριολέ, οι Α/Δ κατεβαίνουν ένα τραπέζι και οι διανομές ανεβαίνουν, οπότε και τα 

τερματικά μας ακολουθούν τις Α/Δ. Θεωρώντας ότι τα τραπέζια του τριολέ είναι 1, 2 

και 3, τα τερματικά του πρώτου μισού θα είναι 1, 2 και 3 ανοικτό ενώ στο δεύτερο 

μισό θα είναι 3, 1 και 2 κλειστό αντίστοιχα. Για να γίνει πιο κατανοητό, θα δούμε ένα 

παράδειγμα με αγώνα 7 ομάδων και 8 διανομών ανά συνάντηση, με τις 3 

προτεινόμενες αριθμήσεις στο Perfect Score. 

Παράδειγμα με αγώνα 7 ομάδων και 8 διανομών 

Η πιο εύκολη περίπτωση και αυτή με τις μικρότερες πιθανότητες λάθους, είναι αυτή 

με διαφορετικό τομέα/ίδια αρίθμηση μεταξύ ανοικτού και κλειστού. Εδώ δίνουμε 

διαφορετικό τομέα στο ανοικτό δωμάτιο (ας πούμε τομέας Α) και διαφορετικό τομέα 

στο κλειστό δωμάτιο (ας πούμε τομέας Β) με ίδια αρίθμηση πρώτου τραπεζιού (ας 

πούμε 1). Στη σελίδα «ειδικά», ρυθμίζουμε αριθμό 1ης ομάδας (1), 1ο τραπέζι 

ανοικτού (1), τομέα ανοικτού (Α), 1ο τραπέζι κλειστού (1), τομέα κλειστού (Β), πλήθος 

ομάδων (7) και πατάμε «φόρτωμα ομάδων». Μετά, επιλέγουμε ημίχρονα (1), 

διανομές ανά ημίχρονο (8), κίνηση τριολέ και τριολέ ενός γύρου και πατάμε 

«φόρτωμα κίνησης». Πάμε στην καρτέλα των εγγραφών και βλέπουμε ότι μας έχει 

φορτώσει 5 τραπέζια/συναντήσεις ως εξής: 2/3, 5/6, 7/1, 1/4 και 4/7. Εύκολα 

καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για 2/3, 5/6, 7/1/4. Εισάγουμε διανομές σε κάθε 

συνάντηση ξεχωριστά και προσέχουμε στις συναντήσεις του τριολέ να είναι 

επιλεγμένο το ανάλογο κουτάκι. Προγραμματίζουμε 10 τερματικά, Α1-Α5 και Β1-Β5. 

Για τα τραπέζια 1 και 2, ισχύουν οι κλασσικοί κανόνες, Α1-Α2 ανοικτό και Β1-Β2 

κλειστό και διανομές 1-8. Για το τριολέ, θεωρούμε ότι τα τραπέζια έχουν αρίθμηση 

3, 4 και 5 ανοικτό οπότε μοιράζουμε τα ανάλογα τερματικά (Α3-Α5) και διανομές 1-

4, 5-8 και 9-12 αντίστοιχα και τοποθετούμε Β/Ν τις ομάδες 7, 1 και 4 αντίστοιχα ενώ 

Α/Δ τις ομάδες 1, 4 και 7 αντίστοιχα. Μόλις παιχτούν οι πρώτες 4 διανομές στο τριολέ, 
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αποσύρουμε τα τερματικά, μετακινούμε τις Α/Δ ένα τραπέζι κάτω, τις διανομές ένα 

τραπέζι πάνω και μοιράζουμε τα τερματικά Β3-Β5 με σειρά Β5, Β3 και Β4 στα 

τραπέζια. Αυτό γίνεται σε κάθε γύρο οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να 

αποσύρουμε 3 τερματικά και να μοιράζουμε τα τρία άλλα σωστά. Εναλλακτικά, αν 

και δεν συστήνεται για λόγους ευκολίας και ταχύτητας, μπορούμε αντί να 

αποσύρουμε και να μοιράζουμε τερματικά, να πηγαίνουμε στο τραπέζι και να τα 

προγραμματίζουμε με το νέο τομέα και αριθμό τους. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα 

να ακολουθήσουμε αρίθμηση σε ένα τομέα (Α1-Α5 ανοικτό και Α11-Α15 κλειστό) με 

την ίδια ευκολία, ενώ πολύ περισσότερη προσοχή θα χρειαστεί αν επιλέξουμε 

συνεχόμενη αρίθμηση (Α1-Α5 ανοικτό και Α6-Α10 κλειστό). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

Οι προκριματικοί που θα κληθεί να διοργανώσει ένας διαιτητής στη διάρκεια του 

αγωνιστικού έτους, είναι τρεις: Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ζευγών, Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος Ομάδων και Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ζευγών Κατηγοριών. Το 

πρώτο και το τρίτο, διαφέρουν μόνο ως προς τη βαθμολογία (το μεν MatchPoints ενώ 

το δε IMPs → VPs), ενώ το δεύτερο, είναι κλασικός αγώνας ομάδων. Οι αγώνες είναι 

3ης Βαθμίδας, πράγμα που σημαίνει ότι ο διαιτητής πρέπει να είναι τουλάχιστον 

πτυχιούχος, ή έμπειρος με έγκριση από την ΕΟΜ. Στα σωματεία εκτός Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης, ο διαιτητής επιτρέπεται να είναι και παίζων. Οι προκριματικοί αυτοί 

στην Περιφέρεια, μπορούν να γίνουν και σε 2 ημερίδες (με την επιφύλαξη των όρων 

της εκάστοτε προκήρυξης) αν και συστήνονται οι τρεις για τους αγώνες ζευγών και 

ζευγών κατηγοριών. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε μόνο με τις επιπλέον 

εργασίες προετοιμασίας και ολοκλήρωσης που θα πρέπει να κάνει ο διαιτητής, πέραν 

αυτών που αναφέρθηκαν ήδη στους αγώνες ζευγών και ομάδων. Οι ίδιες αρχές 

πρέπει να ακολουθούνται και στα εσωτερικά πρωταθλήματα τα οποία φυσικά μπορεί 

να έχουν διαφοροποιήσεις (Grand Prix, Ατομικός, Swiss, Πρωτάθλημα Mini Match).  

Ε1. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΖΕΥΓΩΝ (ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΖΕΥΓΩΝ) 
Συνήθως αυτοί οι αγώνες παρουσιάζουν αυξημένη προσέλευση οπότε είναι πολύ 

σημαντικό για το διαιτητή να γνωρίζει από πριν τις συμμετοχές ώστε α) να επιλέξει 

τη σωστή κίνηση και β) να κάνει σωστό Seeding. Συστήνεται ο διαιτητής να φροντίζει 

(μέσω του διοργανωτή) να γίνεται γνωστή μια προθεσμία πέραν της οποίας δεν θα 

γίνονται δεκτές άλλες συμμετοχές, εκτός και αν υπάρχει bye. Μία ώρα πριν την 

έναρξη της ημερίδας θα πρέπει να είναι το αργότερο. 

Επιλογή κίνησης 

Τα κείμενα του Αριστείδη Ρακά περί κινήσεων στη διεύθυνση 

https://director.hellasbridge.org/blog/peri-kiniseon/ εξηγούν πλήρως τις επιλογές 

που έχουμε στη διάθεσή μας. Περιέχουν επίσης και προτάσεις αναλόγως αριθμού 

τραπεζιών οι οποίες κατά κανόνα έχουν μεταφερθεί εδώ. Η βασική αρχή, είναι να 

αντιμετωπίσουν όλοι όλους στη διάρκεια του πρωταθλήματος στο μέτρο που αυτό 

είναι δυνατό, μικρές αποκλίσεις επιτρέπονται. Επίσης, κάθε ημερίδα θα πρέπει να 

έχει την ίδια βαρύτητα, δηλαδή να παίζεται ο ίδιος αριθμός διανομών. Για συμμετοχή 

μέχρι 7 τραπέζια, οι κινήσεις θα πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενα πλήρη Howell. 

Για 7.5-8 τραπέζια, έχουμε την κίνηση Carter που στην ουσία είναι ένα πλήρες Howell 

χωρισμένο σε τρεις ημερίδες (τα τρία ζεύγη τραπεζιών που παίζουν Relay του 

επιτρέπουν να παιχτούν όλες οι διανομές από όλους σε κάθε ημερίδα). Για 8.5 

τραπέζια, έχουμε την κίνηση μειωμένου Carter (15/17 συναντήσεις που σημαίνει ότι 

δεν θα έχουν όλοι Bye) ενώ για 9 τραπέζια έχουμε είτε μειωμένο Carter, είτε Carter 

https://director.hellasbridge.org/blog/peri-kiniseon/
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με «ρεβάνς» (κάποια ζεύγη θα συναντηθούν 2 φορές με αντίθετο προσανατολισμό) 

οπότε πρέπει να γίνει Seeding (ρεβάνς μεταξύ 1-2, 3-4 κοκ). Φυσικά, έχουμε και τη 

δυνατότητα να κάνουμε ένα συνδυασμό με ένα Skip Mitchell 6 Τραπεζιών και ένα 

Howell 3 Τραπεζιών, πάλι με 15/17 συναντήσεις. 

Από 9.5 και πάνω, ξεκινάνε οι συνδυασμοί Mitchell+Howell, με εξαίρεση τα 10.5-11, 

13.5-14 και 16,5-17 τραπέζια, όπου, αν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε και πλήρες 

Carter, αν μας βολεύει ο αριθμός διανομών ανά γύρο και ο αριθμός των αλλαγών. 

Δυνατότητα Carter έχουμε και στα 20 τραπέζια αλλά μειωμένου, 39/59 συναντήσεις. 

Μπορούμε να φτιάξουμε και κινήσεις Carter για άλλους αριθμούς τραπεζιών αλλά 

θα πρέπει να το κάνουμε με το χέρι. Πρακτικά, ο συνδυασμός Mitchell + Howell 

βολεύει καλύτερα. Ο τρόπος για να βρούμε το συνδυασμό Mitchell + Howell που 

θέλουμε, είναι να διαιρέσουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων ζευγών δια του τρία ( 

= ο αριθμός των ομίλων που θα συναντηθούν μεταξύ τους, Α → Β/Γ → Γ στην πρώτη 

ημερίδα κοκ). Αν η διαίρεση αφήνει υπόλοιπο, τόσα είναι τα ζεύγη που θα είναι 

σταθερά στο Howell όλο το 3ημερο. Ας δούμε για παράδειγμα μία πλήρη και μία 

ατελή κίνηση 3ημερου. Στα 14 τραπέζια, έχουμε 28 ζεύγη. Η διαίρεση μας δίνει 9 και 

1 υπόλοιπο. Σχηματίζουμε λοιπόν 3 ομίλους των 9 και ένα σταθερό ζεύγος στο 

Howell. Οπότε έχουμε ένα Straight Mitchell των 9 τραπεζιών και ένα πλήρες Howell 

των 5 τραπεζιών με ένα σταθερό σε όλο το 3ημερο ζεύγος. 9 γύροι που σημαίνει ότι 

στη διάρκεια του 3ημερου κάθε ζεύγος θα αντιμετωπίσει όλα τα υπόλοιπα 27. Αυτή, 

είναι μία πλήρης κίνηση. 

Στα 15 τραπέζια, έχουμε ένα παράδοξο το οποίο μας δίνει δύο διαθέσιμες κινήσεις: 

τα 30 ζεύγη διαιρούνται ακριβώς με το 3 οπότε είτε κάνουμε ένα Skip Mitchell 10 

τραπεζιών και ένα Howell 5 τραπεζιών (εδώ δεν υπάρχει ζεύγος σταθερό όλο το 

3ημερο), είτε αφαιρούμε ένα ζεύγος από κάθε όμιλο που τα βάζουμε σταθερά στο 

Howell και κάνουμε ένα Straight Mitchell των 9 τραπεζιών και ένα Μειωμένο Howell 

των 6 με τρία σταθερά ζεύγη. Και στις δύο περιπτώσεις, το κάθε ζεύγος δεν 

αντιμετωπίζει 2 αντίπαλα από τα 29. Προτιμώ την πρώτη λύση καθώς στη δεύτερη τα 

σταθερά του Howell δεν βρίσκονται αντίπαλοι σε καμία από τις 3 ημερίδες και πρέπει 

σε 2 από τα τρία τραπέζια με σταθερό να υπάρχουν συνεχείς αλλαγές 

προσανατολισμού για να εξισορροπήσουμε τη συγκρισιμότητα. Αυτή, είναι μία 

ατελής κίνηση. 
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Τα κείμενα του Αριστείδη Ρακά, αναλύει σε πολύ μεγαλύτερο βάθος τις κινήσεις και 

τις επιλογές μας. Αυτά, όσον αφορά τα 3ημερα. Σε περίπτωση 2ημερου, θα πρέπει την 

πρώτη ημερίδα να κάνουμε ένα Mitchell και τη δεύτερη ημερίδα δύο Howell ώστε να 

συναντηθούν τα ζεύγη του κάθε ομίλου μεταξύ τους. Σε πολλές περιπτώσεις, έχουμε 

τη δυνατότητα διεξαγωγής ενός πλεκτού (Interwoven) Howell για τη δεύτερη ημερίδα. 

Μέσα στο «πλεκτό», ο κάθε όμιλος αντιμετωπίζει τα ζεύγη του ομίλου του, συν ένα 

από τον όμιλο που αντιμετώπισε την πρώτη ημερίδα. Ουσιαστικά, μπορούμε να 

φτιάξουμε πλεκτά Howell για οποιονδήποτε αριθμό τραπεζιών, ενώ το Perfect Score 

μας έχει έτοιμες λύσεις για 7 ως 10 τραπέζια. Σημειώνεται ότι η λύση των δύο 

ξεχωριστών Howell δεν είναι λειτουργική αν ο συνολικός αριθμός τραπεζιών είναι 

μονός, καθώς τότε θα έχουμε bye και στα δύο Howell. Εδώ, η λύση Interwoven είναι 

μονόδρομος.Επιπλέον στοιχεία προετοιμασίας 

Κατά την προετοιμασία μας, πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα. 

• Να ειδοποιήσουμε τον οργανωτή ώστε να φροντίσει να έχουμε επάρκεια στα 

επιπλέον υλικά που μπορεί να χρειαστούμε: στυλό, χαρτί Α4 (λευκό και 

χρωματιστό), σελοτέιπ, ανταλλακτικό toner για τον εκτυπωτή, μπαταρίες ΑΑ 

για τα τερματικά και τον server. 

• Αν έχουμε συνδυασμό Howell+Mitchell και δεν έχουμε δύο διαθέσιμες 

αίθουσες, θα πρέπει να προσέξουμε στο στήσιμο της αίθουσας ώστε 

γειτονικά τραπέζια να μην παίζουν τις ίδιες διανομές σε κανένα γύρο. Αυτό 

απαιτεί άρτια κατανόηση της κίνησης. 

• Στο Perfect Score, να βάλουμε τη σωστή βαθμίδα, το σωστό στάδιο 

Πανελληνίου αν πρόκειται για τέτοιο, περιορισμό αν προβλέπεται και την 

ένδειξη «Ημερίδα – Μέρος Πρωταθλήματος» στα ειδικά. Επίσης, προσοχή 

στους τομείς! 

• Αν έχουμε δύο τομείς, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ρυθμίσει τα 

τερματικά μας σωστά. Επίσης, αν έχουμε επιλέξει να φαίνεται ποσοστό 

διανομής και κατάταξη στο τέλος, να τσεκάρουμε την επιλογή «Group 

Sections for Results». Όχι όμως αν τρέχει και δεύτερο τουρνουά (τομέας Γ) 

στον ίδιο server. 

• Αν χρησιμοποιούμε την εκτύπωση του BCS για τα Hand Records, να την 

κάνουμε πριν τις 12 το βράδυ ώστε να εμφανίζει τη σωστή ημερομηνία. 

• Στους Προκριματικούς, να φροντίσουμε α) να συντάξουμε ειδικό κανονισμό 

σύμφωνα με την προκήρυξη την οποία πρέπει να μελετούμε λεπτομερώς, β) 

να διοργανώσουμε την 1η Ημερίδα μέχρι την προθεσμία που ορίζει η ΕΟΜ 

στην προκήρυξη, γ) να στείλουμε τους συμμετέχοντες στην ΕΟΜ όπως ορίζει 

η προκήρυξη και δ) να στείλουμε τα φύλλα αγώνος εντός της προθεσμίας που 

πάλι ορίζει η προκήρυξη. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να ακυρωθεί ο 

Προκριματικός μας. 
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• Κατά κανόνα, θα χρειαστούμε ένα σετ ανά τομέα. Αν η κίνησή μας είναι 

Carter, θα χρειαστούμε και δεύτερο σετ για τα τραπέζια relay για επιτάχυνση 

της διαδικασίας. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε αν έχουμε Relay Mitchell σε 

έναν από τους δύο τομείς, δίνοντας ένα τρίτο σετ στο ένα από τα δύο Relay 

τραπέζια. 

Πριν την έναρξη της 2ης και της 3ης Ημερίδας, πρέπει να προσέξουμε επίσης κάποια 

πράγματα: 

• Κατά το άνοιγμα αυτών των ημερίδων στο Perfect Score, χρησιμοποιούμε την 

επιλογή «Εισαγωγή στοιχείων από ημερίδα». Αν έχουμε μέχρι 7 τραπέζια 

(επαναλαμβανόμενα Howell), τα ζεύγη λαμβάνουν τις ίδιες θέσεις (εκτός αν 

θέλουμε να φτιάξουμε νέες καρτέλες με νέες αρχικές θέσεις). Αν 

χρησιμοποιούμε κινήσεις που έχουν πάνω από δύο ομίλους ζευγών, πρέπει 

να «μετακινήσουμε» τα ζεύγη στο νέο τους γκρουπ, πχ 101 → 201, 201 → 301 

και 301 → 101. Αυτό γίνεται με αλλαγή του «1ος αριθμός ομίλου» από το 

πινακάκι που ανοίγει όταν επιλέξουμε «επεξεργασία τομέα». 

• Στα περισσότερα τουρνουά, οι εκτυπώσεις Hand Records θα έχουν 

παραληφθεί από τους αθλητές μετά το τέλος της ημερίδας. Σε όχι πολύ 

μεγάλο τουρνουά, δεν είναι κακή ιδέα πριν την έναρξη της 2ης ημερίδας οι 

αθλητές να βρουν στα τραπέζια τους τις προσωπικές τους κάρτες, τα 

αποτελέσματα και τα Hand Records. Το ίδιο και για την 3η ημερίδα, μόνο που 

εδώ μπορούμε να βάλουμε και προσωρινά επί 2 ημερίδων. 

Προσοχή όταν στέλνουμε στην ΕΟΜ προσωρινά αποτελέσματα 2ημερου: κατά τη 

διαδικασία αποστολής, πρέπει να επιλέγουμε από τις διαθέσιμες επιλογές 

«προσωρινά αποτελέσματα». 

Τέλος Αγώνα 

Μετά το τέλος και της 3ης Ημερίδας, έχουμε επίσης κάποια πράγματα που θέλουν 

προσοχή: 

• Αν πρόκειται για προκριματικό (ή άλλο 3ημερο χωρίς βραβεύσεις), 

αναρτούμε σε πρόσφορο σημείο τα αποτελέσματα της 3ης ημερίδας και του 

3ημερου. Εκτυπώνουμε προσωπικές κάρτες και χέρια ώστε όσα ζεύγη το 

επιθυμούν, να κάνουν έλεγχο. Αν εντός μισής ώρας δεν έχουμε λάβει αίτημα 

για διόρθωση ή κάποια έφεση εναντίον αποφάσεώς μας, προχωράμε στην 

οριστικοποίηση και την αποστολή των αρχείων στην ΕΟΜ. 

• Αν πρόκειται για 3ημερο με βράβευση, συνήθως ο διοργανωτής θέλει να 

παρατείνει λίγο την αγωνία των αθλητών. Για να τον βοηθήσουμε, 

απενεργοποιούμε από τα τερματικά την εμφάνιση κατάταξης για την 3η 

Ημερίδα και παραδίδουμε εκτύπωση αποτελεσμάτων ημερίδας και 3ημερου 

μόνο στον εκπρόσωπο του διοργανωτή ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις 

βραβεύσεις. Προσπαθούμε να αποφύγουμε ως διαιτητές να εμπλακούμε σε 
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διαδικασία ανακοίνωσης βραβεύσεων, είναι δουλειά του διοργανωτή. Αυτό 

δεν μας εμποδίζει να τον βοηθήσουμε να συντάξει λίστα βραβεύσεων 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο ίδιος. 

• Αν ο αγώνας γίνεται εκτός της έδρας του σωματείου, φροντίζουμε για την 

ασφάλεια του υλικού μεταξύ 1ης και 3ης ημερίδας και για τη γρήγορη 

συλλογή του μετά και το τέλος. 

Πολλά από τα παραπάνω πρέπει να τηρούνται με ευλάβεια και άλλα είναι απλά 

προτάσεις. Αν κινούμαστε σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τα παραπάνω, ένας 

3ημερος αγώνας μπορεί να κυλήσει ομαλότατα από οργανωτικής άποψης και να 

αποδειχτεί μία ευχάριστη εμπειρία για τους αθλητές και πολύ μικρότερο βουνό για 

εμάς. Σημειώνεται ότι συνήθως στους Προκριματικούς της Περιφέρειας, δίνεται η 

δυνατότητα συγχώνευσης ενοτήτων, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται χωρίς 

τμηματοποίηση του αγώνα. Συγκεκριμένα στον Προκριματικό Ζευγών, μπορεί να 

γίνει συγχώνευση ακόμα και όλων των ενοτήτων, πράγμα το οποίο μπορεί να μας 

γλιτώσει από το να τρέχουμε παράλληλα τουρνουά. Το ότι μέχρι στιγμής δίνεται αυτή 

η δυνατότητα συγχώνευσης, δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει να ισχύει και στο μέλλον. 

Μπορεί να καταργηθεί αυτούσια ή να αλλάξει οπότε φροντίζουμε να διαβάζουμε 

προσεκτικά την προκήρυξη. 

Ε2. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΩΝ (ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 2ΗΜΕΡΟΙ Η 

3ΗΜΕΡΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ROUND ROBIN). 
Και εδώ είναι απαραίτητο για το διαιτητή να γνωρίζει από πριν τον αριθμό των 

ομάδων που θα συμμετέχουν και ακόμα καλύτερα να γνωρίζει και τον αρχηγό. Δεν 

τίθεται θέμα seeding (εκτός αν πρόκειται για Swiss ή για αγώνες πολλών ομίλων) 

αλλά πρέπει να μπορεί ο διαιτητής να ρυθμίσει τα ημίχρονα που θα παιχτούν κάθε 

μέρα. Σε προκριματικό, ΔΕΝ κάνουμε Swiss, πρέπει όλοι να έχουν την ευκαιρία να 

αντιμετωπίσουν όλους τους άλλους. Επίσης, αποφεύγουμε το τριολέ αν έχουμε μονό 

αριθμό, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Το σπάσιμο του αγώνα σε ημίχρονα, είναι 

ένα μεγάλο όπλο στα χέρια μας ώστε να ρυθμίσουμε σωστά τις ημερίδες. 

Επιλογή κίνησης 

Όχι ακριβώς. Οι μόνες επιλογές που έχουμε να κάνουμε αναλόγως α) συμμετοχών, 

β) ελάχιστων διανομών ανά ημερίδα, γ) διαθέσιμου χρόνου ανά ημερίδα και δ) 

ικανοποίηση των παικτών, είναι αν θα χρησιμοποιήσουμε ημίχρονα και Bye / τριολέ 

σε μονό αριθμό ομάδων. Αν έχουμε και bye αλλά και ημίχρονα (κάνοντας και μισές 

συναντήσεις) ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα ο αγώνας 5 ομάδων. Αν σπάσουμε τις συναντήσεις σε 2 ημίχρονα, θα 

έχουμε 10. Ιδανικός τρόπος λοιπόν είναι να παίξουμε 3-4-3 ημίχρονα των 8 διανομών. 

Που σημαίνει ότι η ομάδα που έχει bye στην 3η συνάντηση, θα πρέπει τη δεύτερη 

ημερίδα να έρθει για ένα ημίχρονο, να κάνει bye 16 διανομών (~2 ώρες) και μετά να 

έρθει για άλλο ένα ημίχρονο. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι’ αυτό καθώς 

το τριολέ δεν υποστηρίζεται στις 5 ομάδες. Σε όσα ημίχρονα και να σπάσουμε τις 
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συναντήσεις, αυτή η κίνηση θα έχει πάντα πρόβλημα. Αν οι ομάδες γίνουν 6 όμως, 

το μόνο που έχουμε να αποφασίσουμε, είναι αν θα παίξουμε 3-4-3 ημίχρονα, ή 5-5-

5 αφού μπορούμε να σπάσουμε τις συναντήσεις σε 3 ημίχρονα. Με απλά λόγια, τα 

ημίχρονα είναι το εργαλείο μας για να ρυθμίσουμε τον αγώνα ανάλογα. Ιδιαίτερα αν 

σκεφτούμε ότι έχουμε ακόμα και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ημίχρονα 

μόνο σε μεμονωμένους αγώνες αν μας βολεύει κάτι τέτοιο. Αν ο αγώνας μας είναι 

Swiss, πρέπει οι ομάδες να είναι κατά πολύ περισσότερες από τις διαθέσιμες 

συναντήσεις για να έχει νόημα κάτι τέτοιο. Αν πχ σε ένα 2ημερο αγώνα έχουμε 8 

ομάδες, δεν υπάρχει νόημα στο να κάνουμε Swiss 6 συναντήσεων, οπότε κάνουμε 

πλήρη κίνηση 7 συναντήσεων. Αν έχουμε τη δυνατότητα να μην αφήνουμε «μισές» 

συναντήσεις μεταξύ των ημερίδων, το προτιμούμε. 

Επιπλέον στοιχεία προετοιμασίας 

Κατά την προετοιμασία μας, θα πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα: 

• Όταν κάνουμε Round Robin, χρησιμοποιούμε ένα αρχείο Perfect Score. Το αν 

αυτό θα έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου σύμφωνα με την 1η ή την 

τελευταία ημερίδα, είναι απόφαση του διοργανωτή. Δεν ξεχνάμε να 

εισάγουμε το σωστό αριθμό ημερίδων και τη σωστή ένδειξη αν πρόκειται για 

Πανελλήνιο. 

• Δεν ξεχνάμε ότι για να στείλουμε κάθε γύρο (ημίχρονο ή συνάντηση) στα 

τερματικά, θα πρέπει να έχουμε εισάγει διανομές. Δεν ξεχνάμε επίσης ότι αν 

έχουμε τριολέ, στα τραπέζια του δεν μοιράζουμε τερματικά αλλά μόνο κάρτες 

συναντήσεων στους ΒΝ και λευκά Scoresheets στις ΑΔ. Στο τέλος του γύρου, 

μαζεύουμε τις κάρτες από τους ΒΝ και τις καταχωρούμε με το χέρι. Στην 

περίπτωση του τριολέ λοιπόν, πρώτα κάνουμε εισαγωγή διανομών για τα 

τραπέζια εκτός τριολέ, στέλνουμε τις διανομές στα Bridgemate και μετά 

κάνουμε εισαγωγή διανομών στα τρία τραπέζια του τριολέ. 

• Η κίνηση για το Round Robin, είναι συγκεκριμένη. Φροντίζουμε πριν την 

έναρξη κάθε ημερίδας να έχουμε εκτυπώσει από πριν τις κάρτες 

συναντήσεων ώστε να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Αυτό φυσικά, δεν 

μπορεί να γίνει όταν έχουμε Swiss. 

• Για να δώσουμε αριθμό ομάδας σε κάθε ομάδα (αν δεν έχουμε κάνει seeding) 

μπορούμε είτε να φωνάξουμε τους αρχηγούς οι οποίοι θα πάρουν στην τύχη 

από έναν αριθμημένο φάκελο (συνήθης πρακτική), είτε να κάνουμε μια 

κλήρωση μέσω του random.org. Η δεύτερη επιλογή, μπορεί να επιταχύνει 

λίγο την έναρξη του αγώνα μας, και είναι πάντα ευχάριστο για τους 

συμμετέχοντες να καταφθάνουν στον όμιλο και να βλέπουν εκτυπωμένες τις 

θέσεις τους. 

• Ενημερώνουμε τους αθλητές για τον τρόπο με τον οποίο εξηγείται στην 

εκτύπωση «θέσεις συμμετεχόντων» ο προσανατολισμός κάθε ομάδας σε 
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κάθε δωμάτιο. Είναι καλή πρακτική να χρησιμοποιούμε «συμμετρική» 

αρίθμηση τραπεζιών πχ ανοικτό 1 κλειστό 11. 

• Πριν την έναρξη της τελευταίας συνάντησης της 1ης Ημερίδας, 

ανακοινώνουμε ώρα έναρξης της 2ης και ποιος θα έχει bye στην 1η 

συνάντηση αυτής αν υπάρχει. Το ίδιο κάνουμε και στο τέλος της 2ης 

ημερίδας, αν πρόκειται για 3ημερο. 

Κατά τα λοιπά, ο αγώνας κυλάει όμοια με τα ζεύγη, με δύο εξαιρέσεις: α) θα πρέπει 

μετά το τέλος κάθε ημιχρόνου να ανακοινώνουμε θέσεις για το επόμενο και β) θα 

πρέπει να στέλνουμε κάθε ημίχρονο ξεχωριστά στα τερματικά. Τέλος, θα πρέπει να 

προσέχουμε όταν στέλνουμε προσωρινά αποτελέσματα στην ΕΟΜ να τσεκάρουμε τη 

συγκεκριμένη ένδειξη από το μενού αποστολής. Όταν έχουμε Swiss, πριν στείλουμε 

τα προσωρινά, θα πρέπει να κάνουμε υπολογισμό της επόμενης συνάντησης. 

Σε περίπτωση που κάποια ομάδα αποχωρήσει (μόνο λόγω ανωτέρας βίας αλλιώς 

πρόκειται για πειθαρχικό παράπτωμα - εκτός αν πρόκειται για KO που επιτρέπεται η 

αποχώρηση πριν την έναρξη του 1ου ή μετά τη λήξη οποιουδήποτε ημιχρόνου), 

διαγράφουμε τη συνάντηση (εγγραφές, επιλέγουμε το χώρο αριστερά από τη 

συνάντηση, πατάμε delete) και βαθμολογούμε την ή τις αντίπαλες ομάδας με το μέσο 

όρο VP που έχασε στις προηγούμενες συναντήσεις η ομάδα που αποχώρησε (μενού 

→ εργαλεία → ποινές και δίνουμε θετική βαθμολογία στην ή στις αντιπάλους). Σε 

περίπτωση που η ομάδα αποχώρησε ενδιάμεσα και ζητήσει να επιστρέψει πριν το 

τέλος, πρέπει να εξακριβώσουμε τους λόγους που αποχώρησε πριν τη δεχτούμε. Στη 

σπανιότατη περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, για να βγάλουμε τον μ.ό. των βαθμών 

που θα δώσουμε στους αντιπάλους που δεν αντιμετώπισε, πρέπει να περιμένουμε 

να τελειώσει ο αγώνας. 

Αν η αποχώρηση γίνει ενώ έχουμε ζυγό αριθμό ομάδων ή μονό με τριολέ, 

δημιουργείται υποχρεωτικά bye. Αν το bye είναι μέσα στο τριολέ, οι δύο άλλες 

ομάδες θα κάνουν από μισό bye. Αν η αποχώρηση γίνει ενώ έχουμε μονό αριθμό με 

bye, μπορούμε χειροκίνητα να αλλάξουμε τις εγγραφές ώστε η ομάδα που έχει bye 

να συναντά την αντίπαλο της ομάδας που αποχώρησε αντί να κάνει bye, με την 

προϋπόθεση να μην έχουν συναντηθεί ξανά. Σε τέτοια περίπτωση, δυστυχώς θα 

πρέπει και οι δύο να κάνουν bye.  

Σε κάθε περίπτωση, ο διαιτητής πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τον αγώνα τον 

οποίο πρόκειται να διευθύνει. Συστήνεται να κάνουμε προσομοιώσεις για τα σενάρια 

αποχώρησης, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι και να μη σπάμε το κεφάλι μας 

τελευταία στιγμή, αν προκύψει κάτι τέτοιο. Πρέπει επίσης να ενημερώνουμε τους 

αθλητές ότι έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν τον αγώνα και ότι μόνο λόγοι 

ανωτέρας βίας δικαιολογούν αποχώρηση. Δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτές 

συμμετοχές όταν γνωρίζουμε από πριν ότι θα αποχωρήσει κάποια ομάδα, μόνο και 

μόνο για εισπρακτικούς λόγους (είχαν υποχρέωση να πάνε πχ σε ένα γάμο το 
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Σάββατο αλλά δεν πειράζει, δήλωσαν και συμμετοχή με σκοπό να παίξουν μόνο την 

Παρασκευή και την Κυριακή). 

Σε προκριματικούς Περιφέρειας, δίνεται συνήθως η δυνατότητα μερικής 

συγχώνευσης ενοτήτων σε ενιαίο αγώνα. Συνήθως αυτή η δυνατότητα παρέχεται 

μόνο για ενότητες πλην της Open, η οποία θα πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστό αγώνα. 

Για μικρές «συμμετρικές» συμμετοχές, ενδέχεται να μας βολεύει αντί για RR να 

κάνουμε ξεχωριστά mini match. Αν πχ έχουμε 3 ομάδες 1-9, 3 ομάδες 1-11 και 3 

ομάδες Open, αντί να κάνουμε ένα mini match για την Open και ένα RR 6 ομάδων για 

τις άλλες δύο, ενδέχεται να βολεύει ένα ξεχωριστό mini match για κάθε ενότητα. Η 

δυνατότητα συγχώνευσης δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη και θα πρέπει να 

διαβάζουμε προσεκτικά την προκήρυξη. 

Ε3. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΖΕΥΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΖΕΥΓΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ IMPS, CROSS IMPS, IMPS → VPS) 
Σε θέματα προετοιμασίας και διαχείρισης, ισχύουν τα ίδια που ισχύουν και στα 

Πρωταθλήματα ζευγών, με κάποιες διαφοροποιήσεις: 

Αν ο αγώνας είναι IMPs ή Cross IMPs, πρέπει να προσπαθούμε να έχουμε λίγες 

διανομές στο γύρο (2 ή 3) αλλά δεν μας πειράζουν και οι περισσότερες. Αν είναι IMPs 

→ VPs, επιθυμητές είναι οι 4 ή 5. Αυτή είναι προσωπική άποψη με το σκεπτικό ότι αν 

έχουμε μια συνάντηση 5 διανομών, εξυπηρετείται το πνεύμα των VPs ενώ αν έχεις 

μόνο 3, τείνει πιο πολύ στη βαθμολογία ζευγών (το κάθε IMP αποκτά δυσανάλογα 

μεγάλη αξία σε VPs). Αυτό δεν μας ενοχλεί στις βαθμολογίες IMP / Cross IMP καθώς 

εκεί παίζει ρόλο με πόσα IMP «στο κεφάλι» θα φύγει ο αγωνιζόμενος από το τραπέζι, 

καθώς τον ακολουθούν και στον υπόλοιπο αγώνα. Στη μετατροπή σε VP δεν ισχύει 

αυτό (είτε με 33 χάσει κάποιος, είτε με 72 στις 3 διανομές, το ίδιο είναι, 20-0). Αρκετοί 

διαφωνούν με την προσέγγιση των πολλών διανομών με το σκεπτικό ότι δίνει 

περισσότερες ευκαιρίες να «σουτάρει» κάποιος μια οριακή μανς. Στον αντίποδα, 

προβάλλεται η άποψη ότι αν η συνάντηση έχει 5 διανομές για παράδειγμα, στις 2-3 

πρώτες ο αγωνιζόμενος θα αγοράσει λιγότερο επιθετικά και αν τα πράγματα δεν 

πάνε καλά γι’ αυτόν, θα φερθεί πιο τυχοδιωκτικά στις υπόλοιπες. 

Ρυθμίζουμε το «βάρος» κάθε εγγραφής για το μέσο όρο ως εξής: στις 3 εγγραφές, 

ενίσχυση μεσαίου επί 3. Στις τέσσερις εγγραφές, ενίσχυση μεσαίου επί 2 

(διπλασιάζονται τα δυο μεσαία), στις πέντε εγγραφές, ενίσχυση μεσαίου επί δύο, στις 

έξι ή επτά εγγραφές, καμία παρέμβαση, σε οκτώ ως δώδεκα εγγραφές, εξαιρούμε τις 

ακραίες ενώ σε δεκατρείς και άνω εγγραφές, εξαιρούμε τις 2 ακραίες. Αυτό 

εξομαλύνει κάπως το μέσο όρο ιδιαίτερα σε λίγες εγγραφές και πρέπει να 

αναγράφεται στην προκήρυξη και/ή τον ειδικό κανονισμό μας. Αυτές οι επιλογές, 

γίνονται διαθέσιμες στην καρτέλα «ειδικά» αφού επιλέξουμε έναν από τους 

προαναφερόμενους τρόπους βαθμολογίας, δεν είναι διαθέσιμες στα MatchPoints 

και Ascherman. 
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Αφαιρούμε από τα τερματικά τις ενδείξεις ιδίου ποσοστού και την εμφάνιση 

κατάταξης καθώς μέχρι στιγμής το Perfect Score δεν συνεργάζεται με τα BridgeMate 

όσον αφορά αυτό τον τρόπο βαθμολόγησης. Ακόμα και να συνεργαζόταν όμως, έχει 

δικές του επιλογές για πριμοδότηση ή εξαίρεση σκορ αναλόγως εγγραφών οπότε θα 

ήταν αδύνατη η πλήρης ταύτιση των εμφανιζόμενων στην οθόνη του τερματικού με 

τα πραγματικά αποτελέσματα. 

Φροντίζουμε να γνωρίζουμε ακριβώς πως δουλεύει ο τρόπος βαθμολόγησης που 

επιλέγουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι να το εξηγήσουμε στους συμμετέχοντες. Η πιο 

συχνή ερώτηση που τίθεται σε τέτοιους αγώνες, ιδιαίτερα όταν η κίνηση είναι 

επαναλαμβανόμενα Howell, είναι αν τα τελικά αποτελέσματα υπολογίζουν άθροισμα 

VP ημερίδων ή βγάζουν VP σαν μία συνάντηση με κάθε αντίπαλο με παραπάνω 

διανομές (μιας και παίζουν όλοι με όλους 3 φορές). Είναι επίσης πολύ σημαντικό να 

ανακοινώνουμε πριν την έναρξη του 1ου γύρου τον τρόπο βαθμολόγησης ώστε να 

γνωρίζουν οι παίκτες που στοχεύουν.  

Στην περίπτωση προκριματικού, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αν διοργανώνουμε 

12-16, αυτός πρέπει να είναι είτε αυτόνομος, είτε συγχωνευμένος μόνο με την 1-12. 

Σε κάθε περίπτωση, αγώνας που περιέχει και 12-16 ενότητα βαθμολογείται ως Open, 

χωρίς περιορισμό. Οι προκριματικοί ζευγών κατηγοριών, διεξάγονται μέχρι στιγμής 

με βαθμολογία IMPs → VPs. Όλα αυτά δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένα καθώς η 

προκήρυξη είναι αυτή που μετράει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: SEEDING 

Είναι γνωστό σε όλους τους Διαιτητές ότι, σε αγώνες ζευγών, η επιλογή κίνησης και 
ο τρόπος διαμόρφωσης των ομίλων μπορούν να επηρεάσουν κατά πολύ το τελικό 
αποτέλεσμα. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό όταν στον αγώνα μας υπάρχουν ζεύγη 
που απέχουν αρκετά από το μέσο παικτικό επίπεδο, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα 
κάτω. Η διαδικασία με την οποία βελτιώνεται η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων 
ονομάζεται seeding. Δεν πρόκειται για ακριβή επιστήμη, ιδιαίτερα για τα ελληνικά 
δεδομένα καθώς δεν υπάρχει κάποιο 100% αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης των 
ζευγών, αλλά, λαμβάνοντας υπόψη κάποια δεδομένα, μπορούμε να 
δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό seeding το οποίο να εξυπηρετεί το σκοπό του. 

Θα δούμε περιπτώσεις ημερίδας ζευγών με απλή κίνηση και με κίνηση Swiss, καθώς 

και περιπτώσεις πολυήμερου ζευγών, αλλά και τρόπους δημιουργίας Seeding. Σε 

αυτό το σημείο θα κάνουμε και μια αναφορά στους αγώνες ομάδων. Εκεί, δεν 

χρειάζεται seeding καθώς πρόκειται για «αυτοτελείς» αγώνες. Οι μοναδικές 

περιπτώσεις που χρειάζεται κάτι τέτοιο, είναι σε αγώνες πολλών ομίλων (16 ομάδες 

σε δύο ομίλους των 8) και σε αγώνες ομάδων Swiss με πολύ περισσότερες 

συμμετοχές από τις διαθέσιμες συναντήσεις. 

Ημερίδα ζευγών με κίνηση Howell. 
Συνήθως στις ανεξάρτητες ημερίδες με κίνηση Howell, δεν γίνεται seeding καθώς 

πρόκειται για έναν και μόνο όμιλο όπου όλοι παίζουν εναντίον όλων. Φυσικά και 

μπορούμε να «επηρεάσουμε» τη δυναμικότητα των συναντήσεων, αλλά αυτό είναι 

αρκετά δύσκολο, καθώς σε κάθε γύρο τα ζεύγη αλλάζουν προσανατολισμό. Αφού, 

λοιπόν, κατατάξουμε τα ζεύγη μας ως προς τη δυναμικότητά τους, μπορούμε, 

μελετώντας τη σύνθεση των ΒΝ και ΑΔ κάθε γύρου, να τοποθετήσουμε τα ζεύγη στον 

πρώτο γύρο, ώστε οι συνθέσεις αυτές να διατηρούν τη δυναμικότητα που θέλουμε. 

Δεν συστήνεται σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο και δεν υπάρχουν γνωστές 

περιπτώσεις Διαιτητών που το εφαρμόζουν. 

Ημερίδα ζευγών με κίνηση Mitchell. 
Εδώ η διαδικασία είναι απαραίτητη και εύκολη. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε 

είναι να φτιάξουμε δύο ισοδύναμους ομίλους και να τοποθετήσουμε τον έναν ως ΒΝ 

και τον άλλο ως ΑΔ. Εναλλακτικά, τοποθετούμε τα ζεύγη ίδιας δυναμικότητας στο 

ίδιο τραπέζι και παρέχουμε τη δυνατότητα να αποφασίσουν μεταξύ τους ποιος θα 

καταλάβει ποιον άξονα. Για να είμαστε απόλυτα τυπικοί βέβαια, για να 

εφαρμόσουμε τη 2η λύση, θα πρέπει η καμπύλη δυναμικότητας των ζευγών να μην 

έχει μεγάλες «γωνίες», να μην παρουσιάζουν δηλαδή μεγάλη διαφορά 

δυναμικότητας «γειτονικά» ζεύγη που τοποθετούνται στο ίδιο τραπέζι. 

 

 

 



 69 

Ημερίδα Ζευγών με πολλά τραπέζια 
Σε ανεξάρτητες ημερίδες, η καλύτερη συγκρισιμότητα  επιτυγχάνεται με τη 

διεξαγωγή αγώνων πολλαπλών Mitchell ή πολλαπλών Howell και όχι συνδυασμών 

Mitchell και Howell. Αν αποφασίσουμε να κάνουμε πολλαπλά Howell (μία τέτοια 

περίπτωση θα μπορούσε να είναι αυτή των 30 ζευγών), ο κάθε όμιλος που θα 

δημιουργήσουμε θα είναι και ένα Howell. Στα πολλαπλά Mitchell, θα πρέπει να 

φτιάξουμε τουλάχιστον 4 ομίλους όσο πιο ισοδύναμους μπορούμε. Σε συνδυασμούς 

κινήσεων Mitchell+Howell, θα πρέπει να τοποθετούμε το μεσαίας δυναμικότητας 

ζεύγος ως σταθερό στο Howell. 

Πρωταθλήματα (2ημερα και 3ημερα ζευγών). 
Όταν ο αριθμός συμμετεχόντων το επιτρέπει, στα 3ημερα χρησιμοποιούμε 

συνδυασμό Mitchell+Howell ενώ στα 2ημερα μία ημερίδα Mitchell και μία ημερίδα 2 

Howell ή Interwoven Howell. Στα μεν 3ημερα δημιουργούμε τρεις ομίλους, ενώ στα 

2ημερα δύο. Συστήνεται τα σταθερά ζεύγη στα Howell να είναι αυτά που βρίσκονται 

στη μέση δυναμικότητα του αγώνα. 

Ζεύγη με κίνηση Swiss (ημερίδες και πολυήμερα). 
Η περίπτωση Swiss μοιάζει με την περίπτωση του Howell καθώς σε κάθε γύρο 

υπάρχει διακύμανση στη δυναμικότητα των ΒΝ και των ΑΔ. Όταν πρόκειται για απλή 

ημερίδα, είναι μια καλή ιδέα να τροποποιήσουμε τις συναντήσεις του 1ου γύρου, 

ώστε να παρέχουμε ίσες ευκαιρίες στους συμμετέχοντες. Μία καλή πρακτική είναι να 

δημιουργήσουμε δύο ομίλους με διαφορετική δυναμικότητα, ο ένας να 

περιλαμβάνει τους ανώτερους σε δυναμικότητα και ο άλλος τους κατώτερους. Ο 

ανώτερος όμιλος τοποθετείται ΒΝ και ο κατώτερος ΑΔ και στον πρώτο γύρο, ο 1ος του 

1ου ομίλου αντιμετωπίζει τον 1οτου 2ου ομίλου κ.ο.κ. Στη συνέχεια του αγώνα την 

εξισορρόπηση αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου η κίνηση Swiss. Περισσότερες 

λεπτομέρειες αναφέρονται παρακάτω, στη μέθοδο «Δυνατός/αδύναμος όμιλος». 

Έχουμε πάντως τη δυνατότητα να παρέμβουμε, αν το κρίνουμε απαραίτητο, 

κάνοντας εναλλαγή αξόνων στα ζυγά τραπέζια ή να κάνουμε έναν ή δύο Danish 

γύρους στο τέλος, ιδιαίτερα αν η βαθμολογία μας είναι IMPs/Cross IMPs/IMPs->VPs. 

Στα πολυήμερα Swiss, υπάρχουν κατά κανόνα αρκετές συναντήσεις. Αυτό σημαίνει 

ότι μπορούμε να φτιάξουμε ισοδύναμους ομίλους για τον 1ο γύρο και να αφήσουμε 

την κίνηση να αναλάβει τα υπόλοιπα. Μία πρακτική που συνηθίζεται σε πολυήμερα, 

είναι αυτή του Delayed Swiss, όπου σε κάποιους αρχικούς γύρους ακολουθείται 

ομαλή μετακίνηση ζευγών και το Swiss ξεκινάει μετά, λαμβάνοντας την κατάταξη του 

1ου γύρου για τον 3ο, του 2ου για τον 4ο κ.ο.κ. 
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Μέθοδος κατάταξης ζευγών. 
Σε πολλές χώρες του εξωτερικού, χρησιμοποιούνται Rating ή Seeding Points για να 

μπορέσει να γίνει η κατάταξη. Δεν έχουν όλοι οι παίκτες τέτοια Points αλλά θεωρείται 

δεδομένο ότι σε έναν αγώνα με τεράστιο αριθμό συμμετοχών, χρειάζεται να γίνει 

seeding μόνο των παικτών που βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη καθώς όλοι οι 

υπόλοιποι θεωρούνται ισοδύναμοι. Στην Ελλάδα κάτι τέτοιο δεν έχει κριθεί 

απαραίτητο καθώς α) τα περισσότερα Πανελλήνια Πρωταθλήματα έχουν 

προαποφασισμένο αριθμό συμμετοχών στον Τελικό, οπότε ένα απλό seeding στον 

Τελικό δουλεύει επαρκώς, β) η μεγάλη πλειοψηφία των παικτών προτιμά να 

αγωνίζεται στην κατηγορία της και όχι σε μεγαλύτερη, οπότε δεν συναντάμε συχνά 

περιπτώσεις που πρέπει να γίνει seeding μόνο ενός αριθμού πολύ δυνατών ζευγών 

και γ) οι αγώνες που διεξάγονται σε ένα στάδιο μαζεύουν διαχειρίσιμο αριθμό 

συμμετοχών, οπότε πάλι δεν χρειάζεται να γίνει seeding μόνο των δυνατών παικτών. 

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι έχει προταθεί στο παρελθόν να χρησιμοποιούνται οι 

Βαθμοί Προεθνικής κάθε ζεύγους, πρόταση η οποία δεν υλοποιήθηκε. Έτσι, η πιο 

αποδεκτή μέθοδος κατάταξης για σκοπούς seeding, είναι ο μέσος όρος δείκτη 

δυναμικότητας (κατηγορία) του ζεύγους, και σε περίπτωση ίσων μέσων όρων, οι 

συνολικοί Μαύροι Βαθμοί Διάκρισης του ζεύγους. Σε μικρότερους ομίλους φυσικά, 

είναι ακόμη πιο αποδεκτή η μέθοδος κατάταξης ζευγών σύμφωνα με την κρίση του 

Διαιτητή, καθώς γνωρίζει τις παικτικές δυνατότητες κάθε ζεύγους, σε ημερίδες ή 

μικρά 2ημερα/3ημερα ομίλων της επαρχίας για παράδειγμα. 

Φιδάκι 
Η πιο «δημοφιλής» μέθοδος κατάταξης, είναι το «φιδάκι» όταν 
έχει να κάνει με κινήσεις Mitchell. Το πιο δυνατό ζεύγος 
τοποθετείται ΒΝ στο τραπέζι 1, το επόμενο ΑΔ στο τραπέζι 1, το 

3ο ΑΔ στο τραπέζι 2, το 4ο ΒΝ στο τραπέζι 2 κ.ο.κ.  

Ίδια μέθοδο χρησιμοποιούμε και όταν θέλουμε να κάνουμε 

seeding για πολλαπλούς ομίλους σε αγώνες ζευγών (συνδυασμοί 

Mitchell+Howell, Carter, πολλαπλά Mitchell ή πολλαπλά Howell) 

ή σε ομάδες. Εδώ θα παρατηρήσουμε ότι σε αγώνες ζευγών 3 

ομίλων για παράδειγμα (Mitchell+Howell ή Carter), το σύστημα 

μοιάζει περίπου με αυτό που χρησιμοποιείται σε κατάταξη 

ομίλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων (Champions’ League πχ) 

καθώς εκεί οι ομάδες χωρίζονται σε ομίλους δυναμικότητας (Α, Β, 

Γ, Δ) και κάθε όμιλος τεσσάρων ομάδων που προκύπτει μετά από 

κλήρωση, περιλαμβάνει μία ομάδα από κάθε όμιλο 

δυναμικότητας. Αν θεωρήσουμε ότι ο τρόπος κατάταξης κάθε 

ζεύγους είναι αντιπροσωπευτικός, δημιουργούμε με αυτό τον 

τρόπο ισοδύναμους ομίλους, με τις φυσιολογικές αποκλίσεις. 

Έτσι, σε ένα 3ημερο με 28 ζεύγη για παράδειγμα, χειριζόμαστε το 

seeding ως εξής: 1) Καθορίζουμε την κίνηση ως SM9T+H5T, 2) 

παίρνουμε το 15ο ζεύγος της κατάταξης και το τοποθετούμε σταθερό στο Howell, 3) 
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Χωρίζουμε τα υπόλοιπα 27 ζεύγη σε 3 ομίλους βάσει δυναμικότητας ως Α1-Α9, Β1-

Β9, Γ1-Γ9 και 4) Κάνουμε «φιδάκι». Το αποτέλεσμα μας δίνει 3 ομίλους: Όμιλος Α με 

τα ζεύγη Α1, Α6, Α7, Β3, Β4, Β9, Γ1, Γ6, Γ7, Όμιλος Β με τα ζεύγη Α2, Α5, Α8, Β2, Β5, Β8, 

Γ2, Γ5, Γ8 και όμιλος Γ με τα υπόλοιπα. Αυτή η μέθοδος έχει μια αποδεκτή απόκλιση 

στην ισοδυναμία των ομίλων: αν το ζεύγος Α1 είναι πολύ πάνω από τη δυναμικότητα 

των ζευγών Α2 και Α3 ή/και αν το ίδιο συμβαίνει για τα ζεύγη Γ7, Γ8 και Γ9 

αντίστροφα. Εκεί μπορούν να δημιουργηθούν ανισορροπίες στη δυναμικότητα των 

ομίλων, οι οποίες όμως ελλείψει εξειδικευμένης μεθόδου κατάταξης, είναι 

αποδεκτές. Επίσης, με αυτή τη μέθοδο, στον 1ο γύρο του Mitchell κάθε ημερίδας, θα 

έρθουν αντιμέτωπα ζεύγη με παραπλήσια δυναμικότητα (Α1-Β1- Γ1, Α2-Β2-Γ2 κλπ). 

Χιαστί 
Αυτή είναι μια μέθοδος η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά το «φιδάκι» για την 

εξισορρόπηση κάποιων ειδικών κινήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η κίνηση 

Carter 9 Τραπεζιών με ρεβάνς (18 γύροι σε 3 στροφές). Σε αυτή την κίνηση, στο 

τραπέζι 1, τα ζευγάρια που συναντιούνται στους 3 πρώτους γύρους, συναντιούνται 

ξανά και στους 3 επόμενους με αντίθετο προσανατολισμό. Οι συναντήσεις είναι 1-4, 

2-5, 3-6 στους 3 πρώτους γύρους οπότε πρέπει να ρυθμίσουμε την εσωτερική 

κατάταξη των ομίλων ώστε να συναντηθούν 2 φορές τα ζεύγη κάθε ομίλου με 

παραπλήσιες δυναμικότητες. Έτσι, για κάθε όμιλο Χ με 6 ζεύγη (Χ1-Χ6), θα πρέπει να 

ρυθμίσουμε την εσωτερική κατάταξη του ομίλου ως Χ1, Χ3, Χ5, Χ2, Χ4, Χ6. 

Δυνατός - αδύναμος όμιλος 
Αυτή είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται και στο σκάκι, όπου σε μεγάλα 
τουρνουά η κίνηση είναι πάντα Swiss. Φυσικά στο σκάκι, δεν υπάρχει σύγκριση 
καθώς ο κάθε αγώνας είναι ένας εναντίον ενός. Στο μπριτζ, αυτή η μέθοδος 
προτείνεται όταν έχουμε αγώνες ζευγών με κίνηση Swiss και πολύ λίγους γύρους. Για 
παράδειγμα το καλοκαίρι του 2020 όταν το υγειονομικό πρωτόκολλο που ήταν σε 
ισχύ, επέβαλε αγώνες 4 γύρων, ανεξαρτήτως συμμετοχών, οπότε και η κίνηση Swiss 
ήταν μονόδρομος σε αγώνες άνω των 4 τραπεζιών (στα 4 τραπέζια υπάρχει και το 
Double Weave Mitchell με 4 γύρους). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο λοιπόν, σε ένα 
τουρνουά με Χ ζεύγη (ζυγός αριθμός), χωρίζουμε τα ζεύγη μας σε δύο ομίλους, έναν 
δυνατό (Ζεύγη 1 ως Χ/2) και έναν «όχι και τόσο δυνατό» (ζεύγη Χ/2+1 ως Χ). Τον έναν 

όμιλο τον τοποθετούμε Β/Ν και τον άλλο Α/Δ, ώστε στον 1ο γύρο οι συναντήσεις να 

είναι 1-Χ/2+1, 2-Χ/2+2…Χ/2-Χ. Με αυτό τον τρόπο, καταφέρνουμε να δώσουμε στα 

«δυνατά» ζεύγη την ευκαιρία να συγκριθούν μεταξύ τους στον 1ο γύρο, τα «όχι και 

τόσο δυνατά» μεταξύ τους στον 1ο γύρο και να αφήσουμε την κίνηση να κάνει τα 

μαγικά της στους επόμενους γύρους. Φυσικά και πάλι μπορούμε να «πειράξουμε» 
τις αρχικές συναντήσεις έτσι ώστε να μην έχουν κάποιοι παραπάνω ευκαιρίες από 
άλλους, όπως για παράδειγμα αν τα ζεύγη Χ/2-1 και Χ/2 είναι πολύ κοντά σε 
δυναμικότητα και τα ζεύγη Χ-1 και Χ έχουν μεγάλη διαφορά.  

Το βασικό που πρέπει να κατανοήσουμε, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, το seeding 

είναι απαραίτητο. Οπωσδήποτε σε αγώνες Ζευγών Swiss με λίγους γύρους, 

οπωσδήποτε σε ημερίδες με πολλά τραπέζια όπου χρησιμοποιούμε συνδυασμό 
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κινήσεων και οπωσδήποτε στα 3ημερα άνω των 7 τραπεζιών (στα 3ημερα ως 7 

τραπέζια κάνουμε επαναλαμβανόμενα Howell οπότε δεν κρίνεται απαραίτητο). 

Επιθυμητό είναι επίσης να γίνεται σε ημερίδες με κίνηση Mitchell, καθώς θέλουμε 

ως διαιτητές να υπάρχουν διαθέσιμες ίσες ευκαιρίες για όλους. Και για να υπάρχουν 

ίσες συγκρίσεις μεταξύ ζευγών του ίδιου ομίλου αλλά και για να συναντήσουν ως 

αντιπάλους όλες τις διαθέσιμες δυναμικότητες οι συμμετέχοντες. Εξυπακούεται ότι 

διευκολύνεται πολύ το έργο μας και η όποια ακρίβεια του seeding αν γνωρίζουμε τις 

συμμετοχές από πριν. Αλλιώς, είτε δεν θα κάνουμε καθόλου ή θα υποχρεωθούμε να 

κάνουμε seeding «με το μάτι» καθώς δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε την έναρξη 

του αγώνα. Εφόσον, λοιπόν, γνωρίζουμε τις συμμετοχές, έστω των πολύ δυνατών 

ζευγών, αξίζει ο χρόνος που θα διαθέσουμε, για να κάνουμε ένα ικανοποιητικό 

seeding. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα του αγώνα και η 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΆΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ 

Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό και κάποιες έξτρα, οι οποίες 

μπορεί να είναι σχετικά φτηνές (ή και χωρίς κόστος) και μπορούν να κάνουν τη ζωή 

του Διαιτητή εύκολη. Είναι αυτονόητο ότι το όποιο κόστος πρέπει να επιβαρύνει το 

Σωματείο, αλλά είναι στο χέρι του διαιτητή να «πείσει» τους υπεύθυνους για την 

αναγκαιότητα των προαιρετικών επιλογών. Παρόλο που η χρήση ντουπλικατιέρας και 

του συστήματος BridgeMate είναι εντελώς προαιρετικές επιλογές, εδώ θα την 

αντιμετωπίσουμε ως απαιτούμενη. Να αναφέρουμε επίσης ότι το σκεπτικό για τα 

παρακάτω αφορά κυρίως Σωματεία της Περιφέρειας όπου την οργάνωση και τις 

εισηγήσεις για αγορά εξοπλισμού, επιμελείται κατά κανόνα ο διαιτητής. 

Ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός 

Χωρίς αυτόν με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να κάνουμε. Τα ελάχιστα απαιτούμενα 

που θα χρειαστούμε είναι: 

• Ηλεκτρονικός Υπολογιστής. Συστήνεται PC με λειτουργικό σύστημα Windows 

τελευταίας έκδοσης (όχι MAC ή Chromebook) καθώς υπάρχουν επιλογές 

χαμηλού κόστους και δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα συμβατότητας. Μαζί 

με τον Η/Υ, θα πρέπει να υπάρχει και απρόσκοπτη σύνδεση στο Internet 

καθώς αυτό είναι το εργαλείο μας για λήψη ενημερωμένων εκδόσεων του 

Perfect Score και αποστολή αποτελεσμάτων στην ΕΟΜ. Είναι επίσης 

απαραίτητη αν χρησιμοποιούμε την εφαρμογή BridgeMate App καθώς το BCS 

ανεβάζει συνεχώς δεδομένα. Εδώ θα πρέπει να γίνει μνεία στις ενημερώσεις 

των Windows. Παρόλο που επιβάλλεται να έχουμε την πιο πρόσφατη 

ενημέρωση εγκατεστημένη, πολλές φορές οι «μεγάλες» ενημερώσεις που 

συνήθως βγαίνουν 2 φορές το χρόνο μας δημιουργούν πρόβλημα με το BCS. 

Δεν είναι κακή ιδέα να κάνουμε μια επανεγκατάσταση αυτού μετά από κάθε 

μεγάλη ενημέρωση. 

• Εκτυπωτής. Απαραίτητος για όλες τις εκτυπώσεις που μπορεί να χρειαστεί ένα 

Σωματείο και φυσικά για όλες τις εκτυπώσεις που μπορεί να χρειαστεί ένα 

τουρνουά. Η επιλογή του μοντέλου με τις εκάστοτε προσφερόμενες 

δυνατότητες (και ως συνάρτηση και του κόστους αγοράς) επαφίεται 

αποκλειστικά στις ανάγκες του Σωματείου. Συστήνεται οι δυνατότητες του 

εκτυπωτή να υπερβαίνουν σε μικρό βαθμό τις ανάγκες του Σωματείου ώστε 

να είναι συμφέρουσα η αγορά και η χρήση του. 

• Μηχανή ντουπλικαρίσματος. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν επιλογές από δύο 

κατασκευαστές και αρκετά μοντέλα. Όλες οι αναφορές στο παρόν, αφορούν 

τη μηχανή Duplimate MkV Prim η οποία είναι αυτή που διαθέτουν τα 

περισσότερα Σωματεία. Έρχεται με το δικό της πρόγραμμα διαχείρισης (BOS) 

το οποίο έχει πολλές επιλογές επιπλέον της παραγωγής και διανομής χεριών. 

Το κόστος απόκτησης είναι αρκετά μεγάλο, αντισταθμίζεται όμως από τα 



 74 

πλεονεκτήματα και τις ευκολίες που παρέχει η δυνατότητα παραγωγής 

πολλών αντιγράφων διανομών για τη διεξαγωγή αγώνων. 

• Server και τερματικά BridgeMate. Τυπικά θα χρειαστούμε ένα Server και 

αριθμό τερματικών ικανό να καλύψει τις ανάγκες του ομίλου. Σε περίπτωση 

που αναμένουμε συμμετοχή σε κάποιο πρωτάθλημα μεγαλύτερη από τις 

δυνατότητές μας, μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με άλλο σωματείο ή 

την ΕΟΜ ώστε να μας δανείσει έξτρα Server και τερματικά. 

• Σετ διανομών. Αυτά συνήθως μας τα παρέχει η ΕΟΜ έπειτα από 

αιτιολογημένο αίτημά μας. Όσα περισσότερα έχουμε στη διάθεσή μας, τόσο 

το καλύτερο. Η ΕΟΜ επίσης μας διαθέτει κενές θήκες προς αντικατάσταση 

κατεστραμμένων δικών μας όπως και αυτοκόλλητα αρίθμησης. Συνήθως 

υπάρχουν διαθέσιμα σετ των 32 διανομών, αλλά καλό θα είναι να έχουμε τη 

δυνατότητα να μεγαλώσουμε κάποια σετ μέχρι τις 36 για να καλύψουμε 

κάποιες περιπτώσεις αγώνων. 

• Τράπουλες. Αυτές μας τις παρέχει η ΕΟΜ σε ετήσια βάση, ανάλογα με τις 

συμμετοχές που καταγράψαμε το προηγούμενο έτος, και άρα αναλόγως 

αναμενόμενης φθοράς. Συστήνεται να αλλάζουμε τις τράπουλες στις θήκες 

όταν αυτές έχουν φθαρεί αρκετά, ενέργεια η οποία γίνεται πολύ εύκολα με 

τη ντουπλικατιέρα μας, απλά βάζουμε τη νέα τράπουλα στον τροφοδότη, 

φροντίζοντας να έχουμε αφαιρέσει πρώτα τους Joker. 

• Φάκελοι συλλογής δικαιωμάτων συμμετοχής. Και αυτούς μας τους παρέχει η 

ΕΟΜ μετά από αίτημά μας. Αν παρόλα αυτά τελειώσουν, η αγορά απλών 

φακέλων από βιβλιοπωλείο δεν κοστίζει και πολύ. 

• Αναλώσιμα (Α4, στυλό, toner, μπαταρίες κ.λπ.). Κατά βούληση. Οι μπαταρίες 

είναι απαραίτητες αν χρησιμοποιούμε BridgeMate.  

Προαιρετικός εξοπλισμός 

Πρόκειται για υλικό και λογισμικό που μπορεί να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. 

• UPS. Εδώ δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε σοβαρό ποσό, παρόλα αυτά με αγορές 

τις τάξεως των €100 περίπου, μπορούμε να αποκτήσουμε ένα μηχάνημα το 

οποίο να μας δίνει χρόνο μπαταρίας κοντά στη μία ώρα με τον εξοπλισμό που 

χρησιμοποιούμε. Το μόνο που πρέπει να θυμόμαστε, είναι ότι σε μηχανήματα 

αυτού του εύρους τιμής, δεν πρέπει να συνδέουμε τον laser εκτυπωτή μας 

καθώς δεν τον αντέχουν και η ενεργοποίησή του, θα ρίξει το κύκλωμα. 

• Επιπλέον οθόνες για χρονόμετρο/αποτελέσματα. Οι περισσότεροι Η/Υ, είτε 

σταθεροί είτε φορητοί, έχουν πλέον δύο εξόδους εικόνας, μία VGA και μία 

HDMI. Στην πρώτη συνδέουμε συνήθως την οθόνη του Η/Υ και στη δεύτερη 

μπορούμε να συνδέσουμε μία έξτρα οθόνη την οποία μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε είτε ως «κλώνο» είτε ως «επέκταση» της οθόνης μας. Στη 

δεύτερη οθόνη, μπορούμε να λειτουργούμε ένα χρονόμετρο κατά τη διάρκεια 
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του αγώνα, και τα αποτελέσματα στο τέλος. Υπάρχουν συσκευές με τις οποίες 

μπορούμε να δώσουμε έξτρα εξόδους στον Η/Υ μας και να συνδέσουμε 

παραπάνω έξτρα οθόνες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, μία είναι 

αρκετή. Επίσης, στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε τη 2η οθόνη μας ως 

κλώνο, καλό θα είναι να έχουμε ολοκληρώσει την ενεργοποίηση των 

Bridgemate πιο πριν, καθώς το τελευταίο που θέλουμε, είναι το TD PIN μας 

σε κοινή θέα! 

• Λογισμικό για χρονόμετρο. Υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 

Καλό θα είναι να χρησιμοποιήσουμε κάποιο το οποίο να μπορεί να ελεγχθεί 

με το πληκτρολόγιο (έξτρα χρόνος, παύση κ.λπ.) ώστε αν η δεύτερη οθόνη μας 

είναι «επέκταση» της αρχικής (συστήνεται αντί του «κλώνου» καθώς έτσι δεν 

εμφανίζει άλλες ενέργειες που μπορεί να γίνονται στον Η/Υ εκείνη τη στιγμή) 

και βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο από τον Η/Υ, να μπορούμε να το 

χειριστούμε χωρίς καν να χρειαστεί να κοιτάμε την δεύτερη οθόνη. 

Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Team Viewer από κινητό ή 

tablet έχοντας υπόψιν ότι καταναλώνει άφθονη μπαταρία. Μια άλλη καλή 

εναλλακτική του Team Viewer, είναι το Google Remote Desktop ή το Any Desk. 

Αυτά σίγουρα δεν θα μας βγάλουν ειδοποίηση για εμπορική χρήση και δεν θα 

μας τερματίσουν τη σύνδεση ακριβώς τη στιγμή που θέλουμε να παρέμβουμε 

στο χρονόμετρο! 

• Λογισμικό για εκτύπωση Hand Records. Αν δεν μας καλύπτει η εκτύπωση του 

BCS και θέλουμε καλύτερη παραμετροποίηση (πχ Τίτλο), μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε το DealMaster Pro. Αυτό δεν είναι δωρεάν. Είναι σχετικά 

φθηνό όμως και τα βγάζει τα λεφτά του καθώς οι δυνατότητες που μας 

παρέχει είναι πολύ περισσότερες από απλή παραγωγή Hand Records. Άλλη 

φθηνή εναλλακτική είναι και το Bridge Composer ενώ εύκολα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και η επιλογή του BOS για παραγωγή Hand Records, η οποία 

προσφέρει και αρκετές επιλογές εισαγωγής τίτλων, λογοτύπου και 

ημερομηνίας. Καλό είναι να εξάγουμε τα Hand Records μας σε pdf ώστε να 

μπορούμε να τα ελέγξουμε πριν τα στείλουμε για εκτύπωση και φυσικά για 

να καλύψουμε περιπτώσεις αποστολής τους με mail ή ανεβάσματος σε 

κάποια σελίδα. 

• Ένα άλλο λογισμικό που μπορεί να μας φανεί χρήσιμο σε κάπως πιο «χαλαρά» 

τουρνουά, είναι το Bridge Live Scores. Αυτό το λογισμικό συνδέεται μόνο του 

με τη δεύτερή μας οθόνη και απεικονίζει την τρέχουσα κατάταξη με κάθε 

διανομή της οποία συμπληρώνεται το σύνολο των εγγραφών. Μπορεί να 

δώσει ένα έξτρα ενδιαφέρον σε ένα τουρνουά με βαρόμετρο ή ένα Swiss 

ζευγών. Μπορεί να μας το διαθέσει η ΕΟΜ δωρεάν. 

• Υπηρεσία cloud. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες cloud στο διαδίκτυο και είναι 

καλό να χρησιμοποιούμε τουλάχιστον μία, στην οποία να τοποθετήσουμε το 

φάκελο Sessions, στον οποίο αποθηκεύονται τα αρχεία του Perfect Score. 
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Έτσι, είμαστε καλυμμένοι σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ και ταυτόχρονα 

έχουμε τα αρχεία μας διαθέσιμα αν θέλουμε και σε άλλους υπολογιστές. Αν 

πχ έχουμε έναν σταθερό στον όμιλο και ένα laptop για τα καλοκαιρινά μας 

τουρνουά που γίνονται σε άλλο χώρο, τα αρχεία των 

ημερίδων/πολυημέρων/πρωταθλημάτων θα συγχρονίζονται και θα είναι 

διαθέσιμα και στους δύο. Οι τρεις πιο γνωστές, είναι το Drop Box, το Google 

Drive και το Microsoft One Drive. Και οι τρεις είναι δωρεάν και εύχρηστες, με 

την επιλογή να πέφτει καθαρά στην κρίση και προτίμηση του χειριστή. 

 

Χρήσιμα Links 

• https://www.hellasbridge.org/logismiko/. Εδώ θα βρούμε το Perfect Score 

του οποίου η χρήση είναι υποχρεωτική για τη διοργάνωση όλων των αγώνων 

στην Ελλάδα. 

• http://www.bridgemate.com/resources/documents/BM2manual.pdf. Εδώ θα 

βρούμε το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος Bridgemate II. 

• https://support.bridgemate.com/en/support/solutions/articles/4400182695

6-download-latest-bridgemate-control-software. Εδώ θα βρούμε το Link για 

να κατεβάσουμε την τελευταία διαθέσιμη έκδοση του Bridgemate Control 

Software. 

• https://support.bridgemate.com/en/support/solutions/articles/4400182695

8-download-the-latest-firmware. Εδώ θα βρούμε Link για την τελευταία 

διαθέσιμη έκδοση των Firmware του Server και των τερματικών Bridgemate 

II. 

• https://www.duplimate.com/mkv-prim. Εδώ θα βρούμε την τελευταία 

έκδοση του BOS και τα εγχειρίδια χρήσης της μηχανής Duplimate MKV Prim, 

καθώς και οδηγίες συντήρησης. 

• https://director.hellasbridge.org/. Ο ιστοχώρος των Ελλήνων Διαιτητών. Εδώ 

θα βρούμε Forum συζητήσεων, διαλέξεις, blog καθώς και ότι μπορεί να 

χρειαστεί ο Έλληνας Διαιτητής. 

• http://www.bridgetimer.com/dev/settings.html. Εδώ θα βρούμε ένα 

εξαιρετικό χρονόμετρο. 

https://www.hellasbridge.org/logismiko/
http://www.bridgemate.com/resources/documents/BM2manual.pdf
https://support.bridgemate.com/en/support/solutions/articles/44001826956-download-latest-bridgemate-control-software
https://support.bridgemate.com/en/support/solutions/articles/44001826956-download-latest-bridgemate-control-software
https://support.bridgemate.com/en/support/solutions/articles/44001826958-download-the-latest-firmware
https://support.bridgemate.com/en/support/solutions/articles/44001826958-download-the-latest-firmware
https://www.duplimate.com/mkv-prim
https://director.hellasbridge.org/
http://www.bridgetimer.com/dev/settings.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΖΕΥΓΩΝ 

Σε μια τυχαία ημερίδα ενός σωματείου, η πλειονότητα των παικτών έρχεται για 

να παίξει ένα συγκεκριμένο αριθμό διανομών και πρωτίστως επιθυμεί να 

τελειώσει μια συγκεκριμένη ώρα. Βέβαια υπάρχουν και αρκετοί παίκτες που θα 

ήθελαν η όλη εκδήλωση να είναι κατά το δυνατόν πιο ισορροπημένη. 

Η απλή λύση για την ιδανικότερη κίνηση σε μια ημερίδα είναι, εφ’ όσον υπάρχουν 

τουλάχιστον 6 τραπέζια, να τοποθετήσει ο διαιτητής από ένα σετ διανομών σε 

κάθε τραπέζι και να ακολουθήσει μια κίνηση Mitchell για μονό αριθμό τραπεζιών 

ή Skip Mitchell για ζυγό αριθμό τραπεζιών, και εφ’ όσον ο χρόνος δεν επαρκεί να 

σταματήσει την κίνηση όταν έχει παιχτεί ικανοποιητικός αριθμός γύρων, 

τερματίζοντας την κίνηση ακόμα και αν θα μπορούσαν να παιχτούν ένας ή 

περισσότεροι γύροι. 

Υπενθυμίζεται η βασική αρχή του αγωνιστικού μπριτζ: 

Η βασική αρχή του αγωνιστικού μπριτζ είναι ότι η ίδια διανομή παίζεται 

περισσότερες από μια φορές, και ως εκ τούτου όλοι οι παίκτες που 

κρατούν τα ίδια φύλλα συγκρίνονται μεταξύ τους. 

Καθώς και το συνεπακόλουθο αυτής: 

Μέσα στο μέτρο του δυνατού πρέπει να παίζονται όλες οι διανομές που 

κυκλοφορούν, γιατί μόνον έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή 

σύγκριση όλων των ζευγών. 

Τι σημαίνει αυτό και πώς μπορεί να επιτευχθεί σε μια τυχαία ημερίδα; Έστω ότι 

μοιράζονται από ένα σετ διανομών σε κάθε τραπέζι και παίζονται ανάλογα με τον 

αριθμό των τραπεζιών είτε 6 γύροι (των 4 διανομών) είτε 8 γύροι (των 3 

διανομών) είτε 12 γύροι (των 2 διανομών), δεδομένου ότι στις συνήθεις ημερίδες 

ο επιθυμητός αριθμός είναι 24 διανομές. 

Έστω λοιπόν ότι σε μια ημερίδα υπάρχουν 10 τραπέζια. Τα ερωτήματα είναι: 

α) Πόσα σετ διανομών θα κυκλοφορήσουν; 

β) Πόσα σετ διανομών θα παιχτούν; 

Ακολουθώντας μια απλή κίνηση Skip Mitchell για 10 τραπέζια θα μοιραστούν 10 

σετ διανομών και θα παιχτούν 8 γύροι. Τι σημαίνει αυτό; Ότι το κάθε ζεύγος δεν 

θα παίξει 2 σετ διανομών, δηλαδή θα παίξει το 80% των διανομών, δηλαδή δεν θα 

αντιμετωπίσει δύο ζεύγη (20%) που κάθονται στον αντίθετο άξονα και θα 

συγκριθεί μόνο σε 8 από τα 10 σετ διανομών με τα υπόλοιπα ζεύγη του άξονά του, 

άρα σε κάθε σετ θα συγκρίνεται με δύο λιγότερα ζεύγη (7 από 9 ή 22,22%). 

Αν τώρα το παράδειγμα αυτό πάει λίγο πιο μακριά και μιλήσουμε για 11 τραπέζια 

τότε θα μοιραστούν 11 σετ διανομών και θα παιχτούν 8 σετ (72,73%). Έστω 

τώρα ότι μόλις έχει αρχίσει ο πρώτος γύρος και καταφθάνει ένα ζεύγος ακόμα 

ενώ ο διαιτητής δεν έχει προλάβει να περάσει την κίνηση, οπότε κάνει αποδεκτή 
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την συμμετοχή του ζεύγους αυτού. Στην περίπτωση αυτή όσα ζεύγη θα έχουν bye, 

θα παίξουν 7 γύρους (63,64%). Οι αποκλίσεις λοιπόν αρχίζουν να μεγαλώνουν, 

που σημαίνει ότι οι συγκρίσεις μειώνονται και ως εκ τούτου η ισορροπία της 

κίνησης καταστρέφεται. 

Ιδανικά λοιπόν το επιθυμητό είναι να παίζονται όλες οι διανομές που 

κυκλοφορούν ή το πολύ ένα σετ λιγότερο απ’ όσα κυκλοφορούν, οπότε ανάλογα 

με τον αριθμό των τραπεζιών που υπάρχουν και ανάλογα με τον αριθμό των σετ 

των διανομών που πρέπει να παιχτούν θα πρέπει να ακολουθούντα κινήσεις που 

να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. 

Παρακάτω εξετάζονται αναλυτικά όλες οι περιπτώσεις από 3 έως και 16 τραπέζια 

και για 2 ή 3 ή 4 ή 5 διανομές σε κάθε γύρο, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε 

διοργάνωσης. Πάντοτε όμως παρέχονται λύσεις με δύο κριτήρια: 

α) Να αντιμετωπίζεται κατά το δυνατόν ο μέγιστος αριθμός αντιπάλων. 

β) Να παίζονται όλα ή σχεδόν όλα τα σετ των διανομών. 

3 ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Howell 3 τραπεζιών με 1 σταθερό ζεύγος. Παίζονται 5 γύροι των 4 ή 5 
διανομών (είτε 20, είτε 25 διανομές). 
 

3½ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Howell 4 τραπεζιών με 1 σταθερό ζεύγος το οποίο λείπει (Bye). Παίζονται 7 
γύροι των 3 ή 4 διανομών με bye (είτε 18 από 21 διανομές, είτε 24 από 28 
διανομές όλοι). 

• Μειωμένο Howell με 2 σταθερά ζεύγη εκ των οποίων το 1 λείπει (Bye), για να 
αποφεύγεται το Relay. Παίζονται 6 γύροι των 4 διανομών με bye (20 (κινητά 
ζεύγη) ή 24 (σταθερό ζεύγος) από 24 διανομές). 
 

4 ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Μειωμένο Howell 4 τραπεζιών με 2 σταθερά ζεύγη. Παίζονται 6 γύροι των 4 
διανομών (24 διανομές). 

• Howell 4 τραπεζιών με 1 σταθερό ζεύγος. Παίζονται 7 γύροι των 3 ή 4 
διανομών (είτε 21, είτε 28 διανομές). 
 

4½ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Howell 5 τραπεζιών με 1 σταθερό ζεύγος το οποίο λείπει (Bye). Παίζονται 9 
γύροι των 3 διανομών με bye (24 από 27 διανομές όλοι). 

• Μειωμένο Howell 5 τραπεζιών με 2 σταθερά ζεύγη εκ των οποίων το 1 λείπει 
(Bye). Παίζονται 8 γύροι των 3 διανομών με bye (21 (κινητά ζεύγη) ή 24 
(σταθερό ζεύγος) από 24 διανομές). 
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5 ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Μειωμένο Howell 5 τραπεζιών με 2 σταθερά ζεύγη. Παίζονται 8 γύροι των 3 
διανομών (24 διανομές). 

• Mitchell 5 τραπεζιών. Παίζονται 5 γύροι των 5 διανομών (25 διανομές). 
• Expanded Mitchell 5 τραπεζιών. Παίζονται 6 γύροι των 4 διανομών (24 

διανομές) 
 

5½ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Relay Mitchell 6 τραπεζιών με 1 ζεύγος ΒΝ (υποχρεωτικά στο ένα από τα δύο 
τραπέζια του relay) το οποίο λείπει (Bye). Παίζονται 6 γύροι των 4 διανομών 
με bye (20 ή 24 από 24 διανομές, ανάλογα με το bye). 

• Expanded Mitchell 6 τραπεζιών με 1 ζεύγος το οποίο λείπει (Bye). Παίζονται 7 
γύροι των 3 ή 4 διανομών με bye (είτε 18 ή 21 από 21 διανομές, είτε 24 ή 28 
από 28 διανομές, ανάλογα με το bye). 

• Howell 6 τραπεζιών με 1 σταθερό ζεύγος το οποίο λείπει (Bye). Παίζονται 11 
γύροι των 2 διανομών με bye (20 από 22 διανομές όλοι). 
 

6 ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Relay Mitchell 6 τραπεζιών. Παίζονται 6 γύροι των 4 διανομών (24 διανομές). 
• Expanded Mitchell 6 τραπεζιών. Παίζονται 7 γύροι των 3 ή 4 διανομών (είτε 

21, είτε 28 διανομές). 
• Howell 6 τραπεζιών με 1 σταθερό ζεύγος. Παίζονται 11 γύροι των 2 διανομών 

(22 διανομές). 
 

6½ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Expanded Mitchell 7 τραπεζιών με 1 ζεύγος το οποίο λείπει (Bye). Παίζονται 8 
γύροι των 3 διανομών με bye (21 ή 24 από 24 διανομές ανάλογα με το bye). 

• Relay Mitchell 6 τραπεζιών με ένα ζεύγος Rover. Παίζονται 6 γύροι των 4 
διανομών με bye (20 ή 24 από 24 διανομές ανάλογα με το bye). 

• Mitchell 7 τραπεζιών με 1 ζεύγος το οποίο λείπει (Bye). Παίζονται 6 ή 7 γύροι 
των 4 διανομών με bye (είτε 20 ή 24 από 28 διανομές, είτε 24 ή 28 από 28 
διανομές ανάλογα με το bye). 

• Howell 7 τραπεζιών με 1 σταθερό ζεύγος το οποίο λείπει (Bye). Παίζονται 13 
γύροι των 2 διανομών με bye (24 από 26 διανομές όλοι). 

• Μειωμένο Howell 7 τραπεζιών με 2 σταθερά ζεύγη εκ των οποίων το 1 λείπει 
(Bye). Παίζονται 12 γύροι των 2 διανομών με bye (22 ή 24 από 24 διανομές). 
 

7 ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Mitchell 7 τραπεζιών. Παίζονται 6 ή 7 γύροι των 4 διανομών (είτε 24 είτε 28 
από 28 διανομές). 

• Expanded Mitchell 7 τραπεζιών. Παίζονται 8 γύροι των 3 διανομών (24 
διανομές). 

• Howell 7 τραπεζιών με 1 σταθερό ζεύγος. Παίζονται 13 γύροι των 2 διανομών 
(26 διανομές). 
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• Μειωμένο Howell 7 τραπεζιών με 2 σταθερά ζεύγη. Παίζονται 12 γύροι των 2 
διανομών (24 διανομές). 
 

7½ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Relay Mitchell 8 τραπεζιών με 1 ζεύγος ΒΝ (υποχρεωτικά στο ένα από τα δύο 
τραπέζια του relay) το οποίο λείπει (Bye). Παίζονται 8 γύροι των 3 διανομών 
με bye (21 ή 24 από 24 διανομές ανάλογα με το bye). 

• Μειωμένο Howell 8 τραπεζιών με 3 σταθερά ζεύγη εκ των οποίων το 1 λείπει 
(Bye). Παίζονται 13 γύροι των 2 διανομών με bye (24 ή 26 από 26 διανομές, 
ανάλογα με το bye). 

• Μειωμένο Howell 8 τραπεζιών με 4 σταθερά ζεύγη εκ των οποίων το 1 λείπει 
(Bye). Παίζονται 12 γύροι των 2 διανομών με bye (22 ή 24 από 24 διανομές 
ανάλογα με το bye). 
 

8 ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Relay Mitchell 8 τραπεζιών. Παίζονται 8 γύροι των 3 διανομών (24 διανομές). 
• Μειωμένο Howell 8 τραπεζιών με 3 σταθερά ζεύγη. Παίζονται 13 γύροι των 2 

διανομών (26 διανομές). 
• Μειωμένο Howell 8 τραπεζιών με 4 σταθερά ζεύγη. Παίζονται 12 γύροι των 2 

διανομών (24 διανομές). 
 

8½ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Relay Mitchell 8 τραπεζιών με ένα ζεύγος Rover. Παίζονται 8 γύροι των 3 
διανομών με bye (21 ή 24 από 24 διανομές ανάλογα με το bye). 

• Mitchell 9 τραπεζιών με 1 ζεύγος το οποίο λείπει (Bye). Παίζονται 8 ή 9 γύροι 
των 3 διανομών με bye (είτε 21 ή 24, είτε 24 ή 27 από 27 διανομές ανάλογα με 
το bye). 

• Pivot Mitchell 9 τραπεζιών με 1 ζεύγος το οποίο λείπει (Bye υποχρεωτικά το 
σταθερό ζεύγος του Appendix τραπεζιού για να αποφύγουμε το κινητό relay). 
Παίζονται 8 γύροι των 3 διανομών με bye (21 ή 24 από 24 διανομές). 
 

9 ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Mitchell 9 τραπεζιών. Παίζονται 8 ή 9 γύροι των 3 διανομών (24 ή 27 από 27 
διανομές). 

• Pivot Mitchell 9 τραπεζιών. Παίζονται 8 γύροι των 3 διανομών (24 από 24 
διανομές). 
 

9½ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Mitchell 9 τραπεζιών με ένα ζεύγος Rover. Παίζονται 8 ή 9 γύροι των 3 
διανομών με bye (είτε 21 ή 24, είτε 24 ή 27 από 27 διανομές ανάλογα με το 
bye). 

• Expanded Mitchell 10 τραπεζιών με 1 ζεύγος το οποίο λείπει (Bye). Παίζονται 
11 γύροι των 2 διανομών με bye (20 ή 22 από 22 διανομές ανάλογα με το bye). 

• Bowman-Ewing Skip Mitchell 10 τραπεζιών με 1 ζεύγος το οποίο λείπει (Bye 
υποχρεωτικά το σταθερό ζεύγος του τελευταίου τραπεζιού για να 
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αποφύγουμε το κινητό relay). Παίζονται 8 γύροι των 3 διανομών με bye (21 ή 
24 από 24 διανομές). 
 

10 ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Skip Mitchell 10 τραπεζιών. Παίζονται 8 ή 9 γύροι των 3 διανομών (είτε 24, είτε 
27 από 30  διανομές). 

• Expanded Mitchell 10 τραπεζιών. Παίζονται 11 γύροι των 2 διανομών (22 
διανομές). 

• Bowman-Ewing Skip Mitchell 10 τραπεζιών. Παίζονται 8 γύροι των 3 διανομών 
(24 διανομές). 
 

10½ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Expanded Mitchell 11 τραπεζιών με 1 ζεύγος το οποίο λείπει (Bye). Παίζονται 
12 γύροι των 2 διανομών με bye (22 ή 24 από 24 διανομές ανάλογα με το bye). 

• Skip Mitchell 10 τραπεζιών με ένα ζεύγος Rover. Παίζονται 8 ή 9 γύροι των 3 
διανομών με bye (είτε 21 ή 24, είτε 24 ή 27  από 30 διανομές ανάλογα με το 
bye). 
 

11 ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Expanded Mitchell 11 τραπεζιών. Παίζονται 12 γύροι των 2 διανομών (24 
διανομές). 
 

11½ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Relay Mitchell 12 τραπεζιών με 1 ζεύγος ΒΝ (υποχρεωτικά στο ένα από τα δύο 
τραπέζια του relay) το οποίο λείπει (Bye). Παίζονται 12 γύροι των 2 διανομών 
με bye (22 ή 24 από 24 διανομές ανάλογα με το bye). 

• Expanded Mitchell 12 τραπεζιών με 1 ζεύγος το οποίο λείπει (Bye). Παίζονται 
13 γύροι των 2 διανομών με bye (24 ή 26 από 26 διανομές ανάλογα με το bye). 
 

12 ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Relay Mitchell 12 τραπεζιών. Παίζονται 12 γύροι των 2 διανομών (24 
διανομές). 

• Hesitation Mitchell 12 τραπεζιών. Παίζονται 13 γύροι των 2 διανομών (26 
διανομές). 
 

12½ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Relay Mitchell 12 τραπεζιών με 1 ζεύγος Rover. Παίζονται 12 γύροι των 2 
διανομών με bye (22 ή 24 από 24 διανομές ανάλογα με το bye). 

• Mitchell 13 τραπεζιών με 1 ζεύγος το οποίο λείπει (Bye). Παίζονται 12 ή 13 
γύροι των 2 διανομών με bye (είτε 22 ή 24, είτε 24 ή 26 από 26 διανομές 
ανάλογα με το bye). 

• Pivot Mitchell 13 τραπεζιών με 1 ζεύγος το οποίο λείπει (Bye υποχρεωτικά το 
σταθερό ζεύγος του Appendix τραπεζιού για να αποφύγουμε το κινητό relay). 
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Παίζονται 12 γύροι των 2 διανομών με bye (22 ή 24 από 24 διανομές ανάλογα 
με το bye). 
 

13 ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Mitchell 13 τραπεζιών. Παίζονται 12 ή 13 γύροι των 2 διανομών (24 ή 26 από 
26 διανομές).  

• Relay Mitchell 12 τραπεζιών με 1 τραπέζι Rover. Παίζονται 12 γύροι των 2 
διανομών (24 διανομές). 

• Pivot Mitchell 13 τραπεζιών. Παίζονται 12 γύροι των 2 διανομών (24 
διανομές). 
 

13½ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Skip Mitchell 14 τραπεζιών με 1 ζεύγος το οποίο λείπει (Bye). Παίζονται 12 ή 
13 γύροι των 2 διανομών με bye (είτε 22 ή 24, είτε 24 ή 26 από 28 διανομές 
ανάλογα με το bye). 

• Mitchell 13 τραπεζιών με 1 ζεύγος Rover. Παίζονται 12 ή 13 γύροι των 2 
διανομών με bye (είτε 22 ή 24, είτε 24 ή 26 από 26 διανομές ανάλογα με το 
bye). 

• Bowman-Ewing Skip Mitchell 14 τραπεζιών με 1 ζεύγος το οποίο λείπει (Bye 
υποχρεωτικά το σταθερό ζεύγος του τελευταίου τραπεζιού για να 
αποφύγουμε το κινητό relay). Παίζονται 12 γύροι των 2 διανομών με bye (22 
ή 24 από 24 διανομές). 

• Webb Skip Mitchell 14 τραπεζιών με 1 ζεύγος το οποίο λείπει (Bye). Παίζονται 
12 γύροι των 2 διανομών με bye (22 ή 24 από 24 διανομές). 
 

14 ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Skip Mitchell 14 τραπεζιών. Παίζονται 12 ή 13 γύροι των 2 διανομών (είτε 24 
είτε 26 από 28 διανομές). 

• Bowman-Ewing Skip Mitchell 14 τραπεζιών. Παίζονται 12 γύροι των 2 
διανομών (24 διανομές). 

• Webb Skip Mitchell 14 τραπεζιών. Παίζονται 12 γύροι των 2 διανομών (24 
διανομές). 
 

14½ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Skip Mitchell 14 τραπεζιών με 1 ζεύγος Rover. Παίζονται 12 ή 13 γύροι των 2 
διανομών με bye (είτε 22 ή 24, είτε 24 ή 26 από 28 διανομές ανάλογα με το 
bye). 

• Bowman-Ewing Mitchell 15 τραπεζιών με 1 ζεύγος το οποίο λείπει (Bye 
υποχρεωτικά το σταθερό ζεύγος του τελευταίου τραπεζιού για να 
αποφύγουμε το κινητό relay). Παίζονται 12 ή 13 γύροι των 2 διανομών με bye 
(είτε 22 ή 24, είτε 24 ή 26 από 26 διανομές). 
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15 ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Mitchell 15 τραπεζιών. Παίζονται 12 ή 13 γύροι των 2 διανομών (είτε 24 είτε 
26 από 30 διανομές). 

• Bowman-Ewing Mitchell 15 τραπεζιών. Παίζονται 12 ή 13 γύροι των 2 
διανομών (24 ή 26 από 26 διανομές). 
 

15½ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Mitchell 15 τραπεζιών με ένα ζεύγος Rover. Παίζονται 12 ή 13 γύροι των 2 
διανομών (είτε 22 ή 24, είτε 24 ή 26 από 30 διανομές). 

• Web Skip Mitchell 16 τραπεζιών με 1 ζεύγος το οποίο λείπει (Bye). Παίζονται 
12 γύροι των 2 διανομών με Bye (22 ή 24 από 24 διανομές). 
 

16 ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

• Skip Mitchell 16 τραπεζιών. Παίζονται 12 ή 13 γύροι των 2 διανομών (είτε 24, 
είτε 26 από 32 διανομές ανάλογα με το bye). 

Web Skip Mitchell 16 τραπεζιών. Παίζονται 12 γύροι των 2 διανομών (24 

διανομές). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΑ ΟΜΑΔΩΝ 

Στους αγώνες Ομάδων αντίθετα από τις ημερίδες Ζευγών, ο βασικός στόχος είναι 

η κάθε ομάδα να αντιμετωπίσει όλες τις άλλες σε συναντήσεις με ίσο αριθμό 

διανομών. Βεβαίως και πάλι η πλειονότητα των παικτών έρχεται για να παίξει ένα 

συγκεκριμένο αριθμό διανομών και πρωτίστως επιθυμεί να τελειώσει μια 

συγκεκριμένη ώρα. Τώρα όμως επιβάλλεται η όλη εκδήλωση να είναι τέλεια 

ισορροπημένη, και μάλιστα η επιθυμία των παικτών είναι οι συναντήσεις να είναι 

ανεξάρτητες, για να έχουν καλύτερη αίσθηση του που βρίσκονται βαθμολογικά. 

Η Αρχή των Ομάδων χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι το κάθε 

αποτέλεσμα σε μια διανομή συγκρίνεται με ένα και μόνον άλλο 

αποτέλεσμα. Τα δύο αυτά αποτελέσματα που συγκρίνονται δεν 

επηρεάζουν ούτε επηρεάζονται από οποιαδήποτε άλλη σύγκριση άλλων 

αποτελεσμάτων στην διανομή αυτή. 

Η αρχή των ομάδων χρησιμοποιείται στους αγώνες ομάδων. Όπως μπορεί να γίνει 

αμέσως κατανοητό είναι αδιάφορο για μια συγκεκριμένη συνάντηση μεταξύ δύο 

ομάδων, κατά πόσον οι ίδιες διανομές παίχτηκαν και από άλλες ομάδες, και τι 

αποτελέσματα έχουν καταγραφεί. 

Εδώ θα πρέπει να γίνει μια σημαντική σημείωση. Όπως στους αγώνες Ζευγών 

αντιμετωπίζουμε το θέμα του μονού αριθμού ζευγών (μισό τραπέζι), στους 

αγώνες Ομάδων αντιμετωπίζουμε το θέμα του μονού αριθμού ομάδων. Βασική 

επιθυμία είναι να μην υπάρχει bye γιατί αυτό δημιουργεί προβλήματα στην 

προσέλευση των ομάδων. Για τον λόγο αυτό στην ανάλυση αποφεύγονται οι 

κινήσεις με bye και προτιμώνται οι κινήσεις με τριολέ. 

Παρακάτω εξετάζονται αναλυτικά όλες οι περιπτώσεις από 3 έως και 16 τραπέζια 

ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε διοργάνωσης. Πάντοτε όμως παρέχονται λύσεις 

με δύο κριτήρια: 

α) Να αντιμετωπίζεται κατά το δυνατόν ο μέγιστος αριθμός αντιπάλων (κινήσεις 

Round Robin ή Swiss). 

β) Να παίζονται όλα ή σχεδόν όλα τα σετ των διανομών (βλέπε παρακάτω 

κινήσεις Round Robin για μονό αριθμό ομάδων με τριολέ). 

3 ΟΜΑΔΕΣ 

• Δεν έχει νόημα να παίξετε τετραήμερο. Παίξτε μια ημερίδα με τριολέ (2 
συναντήσεις των 12 διανομών και την άλλη εβδομάδα ξεκινήστε νέο 
πολυήμερο με την ελπίδα να έχετε περισσότερες συμμετοχές. 
 

4 ΟΜΑΔΕΣ 

• Δεν έχει νόημα να παίξετε τετραήμερο. Παίξτε μια ημερίδα με τρεις 
συναντήσεις των 8 διανομών και την άλλη εβδομάδα ξεκινήστε νέο πολυήμερο 
με την ελπίδα να έχετε περισσότερες συμμετοχές. 
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5 ΟΜΑΔΕΣ 

• Εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει κίνηση με τριολέ. Παίξτε ένα Round Robin 6 
ομάδων με bye. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε ημερίδα θα έχει bye μια ομάδα. Τι θα 
κάνετε λοιπόν την 1η ημερίδα που μια ομάδα θα έρθει και δεν θα παίξει; Μια 
λύση είναι την πρώτη ημερίδα να παίξετε το α΄ ημίχρονο των δύο πρώτων 
γύρων και την δεύτερη ημερίδα να παίξετε το β΄ ημίχρονο των δύο πρώτων 
γύρων. Και στη συνέχεια από μια ομάδα θα έχει bye σε κάθε ημερίδα. 

• Εναλλακτικά παίξτε μια κίνηση American Whist League για 5 ομάδες. Στην 
κάθε ημερίδα λοιπόν θα έχετε παίξει 4 γύρους των 6 διανομών και στο τέλος 
του τετραημέρου θα έχετε παίξει 4 γύρους των 24 διανομών. 
 

6 ΟΜΑΔΕΣ 

• Παίξτε ένα Round Robin 6 ομάδων με μια συνάντηση των 24 διανομών σε κάθε 
ημερίδα.  
 

7 ΟΜΑΔΕΣ 

• Παίξτε ένα Round Robin των 7 ομάδων με τριολέ (6 ημερίδες με 1 συνάντηση 
(2 ημίχρονα) ανά ημερίδα, ή 4 ημερίδες με 1½ συνάντηση (3 ημίχρονα) ανά 
ημερίδα). 
 

8 ΟΜΑΔΕΣ 

• Παίξτε ένα Round Robin 8 ομάδων με 1 συνάντηση (2 ημίχρονα) ανά ημερίδα 
(7 ημερίδες πολύ χρονοβόρο), ή καλύτερα 1½ συνάντηση (3 ημίχρονα) ανά 
ημερίδα (5 ημερίδες όπου στην τελευταία παίζονται μόνο 2 ημίχρονα). 

• Εναλλακτικά παίξτε ένα Swiss 4 ή 5 γύρων με 1 συνάντηση ανά ημερίδα (4 ή 5 
ημερίδες). 
 

9 ΟΜΑΔΕΣ 

• Παίξτε ένα Swiss με τριολέ των 5 γύρων με 1 συνάντηση ανά ημερίδα (5 
ημερίδες). 

• Εναλλακτικά παίξτε ένα Round Robin των 9 ομάδων με τριολέ (8 ημερίδες με 
1 συνάντηση (2 ημίχρονα) ανά ημερίδα, ή 5 ημερίδες με 1½ συνάντηση (3 
ημίχρονα) ανά ημερίδα όπου αναγκαστικά την τελευταία παίζονται 4 
ημίχρονα). 
 

10 ΟΜΑΔΕΣ 

• Παίξτε ένα Round Robin των 10 ομάδων με 1,5 συνάντηση (3 ημίχρονα) ανά 
ημερίδα (6 ημερίδες). 
 

11 ΟΜΑΔΕΣ 

• Παίξτε ένα Swiss με τριολέ των 8 γύρων (2 συναντήσεις χωρίς ημίχρονο) σε 4 
ημερίδες. 
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12 ΟΜΑΔΕΣ 

• Παίξτε ένα Round Robin των 12 ομάδων με 2 συναντήσεις χωρίς ημίχρονο) ανά 
ημερίδα (6 ημερίδες όπου την τελευταία ημερίδα θα παίξετε τον τελευταίο 
γύρο μόνο και τον πρώτο γύρο από τον επόμενο αγώνα). 

• Εναλλακτικά παίξτε ένα Swiss των 8 γύρων (2 συναντήσεις χωρίς ημίχρονο) 
σε 4 ημερίδες. 
 

13+ ΟΜΑΔΕΣ 

Οι κινήσεις Round Robin είναι ασύμφορες διότι απαιτούνται 6 ή περισσότερες 

ημερίδες για να ολοκληρωθεί ο αγώνας με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται 

προβλήματα στις συνθέσεις κάποιων ομάδων (αδυναμία συμπλήρωσης ομάδας, 

υπέρβαση του ορίου των αθλητών σε κάποια ομάδα κλπ.). Για τον λόγο αυτό 

συνιστώνται οι κινήσεις Swiss (με τριολέ αν είναι μονός αριθμός ομάδων) με 2 

συναντήσεις σε κάθε ημερίδα και συνολική διάρκεια 5 ημερίδων (10 γύροι). 
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Διαβάζοντας αυτό το εγχειρίδιο, κανείς δεν πρόκειται να γίνει καλύτερος Διαιτητής. 

Ο μόνος τρόπος να το πετύχει αυτό, είναι επιδιώκοντας την αυτοβελτίωση μέσα από 

τη μελέτη των κανονισμών, την παρακολούθηση σεμιναρίων, τη συζήτηση με άλλους 

Διαιτητές και τη μελέτη υποθέσεων και εφέσεων από μεγάλες διοργανώσεις. Οι 

προτάσεις που περιλαμβάνονται εδώ δεν αποτελούν θέσφατο. Αποτελούν έναν 

οδηγό, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη σωστή διεύθυνση ενός 

αγώνα. Η μελέτη του, μπορεί να δώσει μια καλή ιδέα στο Διαιτητή ως προς το τι έχει 

να αντιμετωπίσει σε έναν αγώνα ώστε να είναι προετοιμασμένος γι’ αυτό και να μη 

χρειαστεί να βρεθεί προ εκπλήξεως. Όσον αφορά τεχνικά και οργανωτικά θέματα, 

κάθε Διαιτητής έχει το δικό του τρόπο σκέψης και τη δική του προτιμώμενη ροή 

εργασιών. Αυτό είναι απόλυτα λογικό και αναμενόμενο. Αναμενόμενο είναι επίσης 

να είναι πρωτόγνωρες σε αρκετούς πολλές από τις διαδικασίες και προτάσεις που 

αναφέρονται εδώ. Το αν κάποιος θα τις αφομοιώσει και θα τις εντάξει στις διαιτησίες 

του, επαφίεται αποκλειστικά στην προσωπική του επιλογή και στις ανάγκες των 

αγώνων που συνήθως διευθύνει. Η ανάγνωση του παρόντος από κάποιον μη 

Διαιτητή, λογικά θα βοηθήσει στην κατανόηση όλων των διαδικασιών που 

απαιτούνται ώστε να μπορέσει να περάσει ευχάριστα κάποιες ώρες παίζοντας 

αγωνιστικό μπριτζ. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα: 

Τον Φίλιππο Σαράτση, Πτυχιούχο Διαιτητή ΕΟΜ, για την πρώτη ανάγνωση του 

παρόντος και τις προτάσεις του. 

Τον Τάκη Πουρναρά, Εθνικό Διαιτητή και Καθηγητή Διαιτησίας ΕΟΜ, για τις 

προτάσεις του και τη μορφοποίηση του παρόντος. 

Τον Μίλτο Κουτούγκο, Εθνικό Διαιτητή ΕΟΜ, για τις προτάσεις του. 


