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1.a Lebonyolítás 

A csapatokat két darab 6-os csoportba rendezzük (Mans és Bell), ahol körmérkőzést 

játszanak. Ez 5 mérkőzést jelent. 

A csoportkör végén szétválás lesz: a csoportok első három tagja a Majorházba, míg 

a második három tagja az Minorházba kerül, ahol további 3 mérkőzést játszanak a 

másik csoport tagjaival. 

1.b Továbbvitt pontok (VP) 

A csoportokból való tovább jutás az alábbiak szerint fog zajlani: 

 

Mindkét csoportban: 

Az első három helyezett a majorházba jutott csapatok elleni VP szerzemény 100%-

át, míg az minorházi csapatok elleni VP szerzemény 50%-át viszi tovább.  

A minorházba jutott csapatok ( azaz  a 4., 5. és 6. helyezett) a majorházba jutott 

csapatok elleni VP szerzemény 50%-át, míg a minorházi csapatok elleni VP 

szerzemény 100%-át viszik tovább 

 

Egy mérkőzés 10 partiból áll! 

A mérkőzéseket 7 nap alatt kell lejátszani, amit a csapatkapitányok e-mailben 

leveleznek le egymással.  

A mérkőzésekről a csapatkapitányoknak fogunk írni! 

2. Visszavonás (UNDO) 

A BBO lehetőséget ad licitek és kijátszott lapok visszavonására. A mérkőzéseken ez 

a funkció engedélyezett, de kizárólag mellékattintás (missclick) esetén! Kérjük csak 

akkor használjátok, ha mellékattintottatok! 

3. Csapatmérkőzés „megszervezése” 

Alapvetően a hazai csapatnak (egyik tagjának) kell elindítani a mérkőzést. 

Ehhez segítség: kompetitív játékok alatt a csapatmeccsek opciót kell kiválasztani. 

Csapatmeccs szervezéséhez meg kell adni a paramétereket, a csapat játékosainak a 

nevét, és nyisd meg a meccset 

FONTOS: HA NAGYON NEM SIKERÜL LÉTREHOZNI, AKKOR SZÓLJATOK 

NEKÜNK PÁR ÓRÁVAL KORÁBBAN: LÉTREHOZZUK MI A CSAPATMÉRKŐZÉS 

FELÜLETÉT SZÁMOTOKRA! 

LEHETŐSÉG SZERINT TELEFONON HÍVJATOK, HA KELL SEGÍTSÉG, MERT 

NEM VAGYUNK A GÉP ELŐTT MINDIG!  Telefon: (20) 520 99 98 

 



4. VP-táblázat 

A versenyen a folyamatos IMP–VP átváltási táblázatot használjuk, amely 

megtalálható a WBF honlapján. De ezeket mi kezeljük! 

5. A bajnokság eredménye 

Az alábbi felületen tudsz olvasni róla: 

http://www.bridzsakademia.hu/bridzsverseny.html 
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   EREDMÉNYEK 

 

Az eredményeket 1-2 napon belül mindig feltöltjük, kérlek ELLENŐRIZZÉTEK sűrűn, 

nehogy valami elírás történjen a részünkről!  

6. Adatszolgáltatás, eredményszámolás 

A BBO elmenti a mérkőzéseket, ezért mi is közzétesszük majd az Eredményeknél! 

Kérem, ha vége van egy mérkőzésnek, azt írjátok meg, hogy mihamarabb tudjuk 

frissíteni az eredményeket! 

Az alábbi két e-mail cím bármelyikére küldhettek levelet: 

bridgeakademia@gmail.com vagy bridzs@bridzsakademia.hu 

7. Fair play  

A szervezők tisztában vannak vele, hogy a lebonyolítás alkalmat ad a résztvevőknek, 

hogy a bridzs szabályait sértő visszaéléseket kövessenek el. Kérjük a résztvevőket 

igyekezzenek a Fair Play szellemében játszani és ezt feltételezzék ellenfeleikről is!  

8. Díjazás  

Hamarosan kitaláljuk!  

http://www.worldbridge.org/wp-content/uploads/2016/12/WBFVPscales.pdf
http://www.bridzsakademia.hu/versenyeredmenyek/nyuszi_kupa_online.xlsx
mailto:bridgeakademia@gmail.com
mailto:bridzs@bridzsakademia.hu

