
Školní liga ONLINE 12. - 13. 2. 2022 na BridgeBaseOnline (BBO) 

 

Vedoucí turnaje: Daniel Vachtarčík (vachtard@gmail.com) 

Účastníci: Turnaje se mohou zúčastnit hráči navštěvující základní nebo střední školu 

 

Harmonogram: 

Do pátku 11. 2. do 20:00 Přihlášení se do turnajů ve formuláři zde  

Sobota 12. 2.  

9:10 - 9:15  Přihlášení do turnaje v BridgeBaseOnline (Soutěžní hra->Volné turnaje->Vedoucí 

ferda-Název Skolni liga CR) 

9:25 Závěrečné Instrukce vedoucího turnaje k přihlášeným (je třeba v tu chvíli nehrát 

u žádného stolu ani se u žádného nedívat, do turnaje se automaticky přihlásí hráči, 

kteří jsou v hlavní místnosti) 

9:30 – 12:30 Turnaj na topy – 16 rozdání 

Neděle 13. 2.  

9:10 - 9:15  Přihlášení do turnaje v BridgeBaseOnline (Soutěžní hra->Volné turnaje->Vedoucí 

ferda-Název Skolni liga CR) 

9:25 Závěrečné Instrukce vedoucího turnaje k přihlášeným (je třeba v tu chvíli nehrát 

u žádného stolu ani se u žádného nedívat, do turnaje se automaticky přihlásí hráči, 

kteří jsou v hlavní místnosti) 

9:30 – 12:30 Turnaj na impy – 16 rozdání 

 

Průběh turnajů: Oba turnaje se hrají švýcarským způsobem, 8 kol po dvou rozdáních, časový limit 20 

minut na kolo snad zvládnou všichni. V případě potřeby více času v průběhu turnaje kontaktujte vždy 

Vedoucího s předstihem  

Hodnocení: Za oba turnaje se přidělují KB, aby se hráčům uložily body do celostátních žebříčků, 

musejí mít na rok 2022 zaplacené aspoň Juniorské rekreační členství v hodnotě 100 Kč/hráč/rok 

Startovné: Zdarma, turnaje vhodné pro všechny zájemce včetně úplných nováčků. 

Počet párů: Maximálně 40 párů, ale určitě musí být sudý počet párů, takže čím dříve se přihlásíte, tím 

větší pravděpodobnost, že nezůstanete na ocet       

Doporučení: zajistěte si prosím, pokud možno dostatečně kvalitní internetové připojení a mějte 

v záloze i nějakou alternativu. Vhodné je si na turnaj vyčlenit vlastní místnost, ať vás v průběhu neruší 

sourozenci ani rodiče. Prosím, věnujte se výhradně bridži a ne jiným aplikacím. Považujeme za 

automatické, že v průběhu hry nebudete komunikovat s partnerem o probíhajících rozdáních. Přeji už 

nyní příjemnou hru všem zúčastněným.    
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