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La finalul acestei săptămâni, mai exact între 27 și 29 septembrie, va avea loc concursul
de bridge "Cupa Olteniei", organizat de clubul local.

Evenimentul va avea loc la Hotelul Green House din Craiova și va strânge pe lângă participanții
din Bănie și iubitori ai acestui sport al minții din toata țara, precum și, la fel ca în alți ani, și
jucători din țările vecine: Bulgaria, Turcia, Serbia, Ungaria, Croația, etc.
Am discutat cu președintele clubului din Craiova, dl. Adrian Modi, despre detaliile acestui joc:
Rep.: Buna ziua, pentru cititorii Editie Speciala, vă rog sa ne descrieți, mai întâi, jocul de
bridge.
A.M.: Vă salut. Bridge-ul este un joc cu cărți. Pentru a-l putea practica este nevoie de 4 jucători,
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care formează două axe și care, prin intermediul unui sistem de licitație, în cadrul căreia se fac
schimburi de informații despre cărți, se decide axa care își va impune atuul și care va încerca să
câștige numărul de levate pe care și l-a propus.
Rep.: Exista un calendar competițional?
A.M.: Desigur, în Craiova se organizează anual două competiții, una de perechi și alta de
echipe, însă majoritatea orașelor mari găzduiesc concursuri sub egida federației, există o
ierarhie națională a jucătorilor, iar cei mai buni reprezintă România la concursurile europene,
mondiale și la Olimpiade. La toate concursurile se achită o taxă de participare, iar cei mai buni
își împart premiile.
Rep.: Depinde de noroc această împărțire a cărților?
A.M.: La fel ca și jocul de șah sau de go, bridge-ul nu este un joc de noroc, tocmai pentru că
fiecare combinație de cărți este pusă într-un etui și fiecare pereche înscrisă în concurs va juca
cu aceleași cărți, existând un sistem pe calculator care face departajarea participanților în
funcție de scorurile realizate (traduse în procente). Un jucător bun poate împiedica realizarea
unui contract impus de adversari, chiar având cărți "slabe", la fel cum un declarant "neatent"
poate greși având cărți favorabile.
Rep.: Să înțeleg că la acest gen de concursuri poate participa oricine?
A.M.: Oarecum ... Exista niște reguli care trebuiesc respectate, marea majoritate a
participanților sunt jucători legitimați la Federația Română de Bridge și cunosc conduita care
trebuie adoptată la acest gen de competiții.
Rep.: Care este vârsta minimă de la care sunt acceptați jucătorii în acest sport?
A.M.: Nu exista o vârstă minimă, dar având în vedere că bridge-ului se bazează foarte mult pe
matematică, logică și calcul al probabilităților, aș aprecia că vârsta minimă la care o persoana
poate înțelege regulile este de 10 ani, iar la performanțe se ajunge de obicei după minim 5 ani
de participare activă în competiții.
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Rep: Exista și juniori implicați în acest sport?
A.M.: Având în vedere că perioada de juniorat în bridge este până la împlinirea vârstei de 26 de
ani iar FRB are parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului, prin care încercăm să
organizăm cursuri gratuite de bridge în principalele licee din Craiova, sperăm să adere cât mai
mulți la acest fenomen. Mai mult decât atât, la majoritatea competițiilor din calendarul intern,
juniorii se pot înscrie fără a fi necesară achitarea taxei de participare. De asemenea, FRB
organizează în fiecare vară o tabără de bridge la Izvorul Mureșului și anul acesta am avut 4
participanți, toți fiind elevi ai Liceului Frații Buzești.
Rep.: Vă mulțumim și așteptăm cu interes desfășurarea concursului.
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