XII. Veszprém Kupa – Lebonyolítási segédlet
Bridzs Online csapatverseny 2020. május 09. (Szombat) 8:45
Ez a segédlet a XII Veszprém Kupa Online csapatverseny lebonyolításával kapcsolatos
információkat tartalmazza.
Először is köszönöm, hogy ilyen sokan neveztetek erre a merőben új versenyformára. Abban lesz
új, hogy valós eredmények alapján mennek a fordulók, és azonos leosztásokat fogunk játszani.
Kérek mindenkit, hogy csak a leírásban megadott fülre, illetve részre írjatok, a többit a rendszer
illetve a technikusok fogják feltölteni.
1.) A csapatok feladata
Az eredeti információs felület kiegészítésre került jó pár füllel. Nagyon fontos, hogy a
csapatkapitányoknak – a nevezésen kívül - csak az Ültetések fület kell kitölteni. Itt mind a 8 fordulóra
kialakítottak egy ültetési felületet.
a.) Azok a csapatok, akik 4 fővel jelentkeztek, ellenőrizzék le, hogy az 1 fordulóhoz jól vittük-e fel
az adatokat. Nekik utána a többi fordulóval kapcsolatos feladatuk nem lesz.
b.) Azok a csapatok, akik 4 főnél többen jelentkeztek, ők az első fordulóhoz írják be (javítsák ki) a
kezdő ültetést. Utána CSAK azt a fordulót kell kitölteni, ami az előző fordulóhoz képest változik.
Lehet, hogy csak a 6-7-8 fordulóra ül be egy pár, ekkor elég a 6. forduló ültetését beírni.
A módosítást célszerű az előző forduló végéig felvezetni, de legkésőbb a kezdés előtt 10 perccel.
A zavartalan lebonyolítás miatt kialakítottunk egy szigorú menetrendet, ezt az Ütemezés fülön lehet
megtekinteni. Kérek mindenkit, hogy nézze meg, mikor folytatódik a forduló és előtte 5-10 perccel
jelentkezzen be a BBO-ra. Délelőtt nem lesz nehéz, de a vége felé előfordulhatnak bejelentkezési
nehézségek.
A verseny alatt Magyar Ádám lesz a zsűri, Sundiszno a BBO neve. Fontos, hogy ha zsűrit hívtok,
akkor NE a zsűri gombot nyomjátok meg, hanem Ádámot hívjátok az asztalhoz.
Technikai kérdéssel Bakó Danit kell keresni, BBO neve: bakod (tel: +36203725957)
2.) A lebonyolítás menete
Az első forduló ültetését irányított sorsolással a Zsűri elvégezte, ezt a friss ültetés fül tartalmazza.
Minden forduló ültetését ide fogjuk feltölteni.
A BBO-n a meccsek ültetését és a leosztások felvitelét a technikusok fogják elvégezni. Több olyan
technikus is lesz, aki egyben játékos is, így értelemszerűen nem egyszerre fognak indulni a meccsek.
Kérem legyetek türelemmel, egy meccs felvitele 1-2 perc és utána indul a következő. Inkább kétszer
ellenőrizzünk, mint egyszer újra indítsunk.
Mivel azonos leosztásokat játszunk, kérem ne kibiceljetek a verseny többi asztalán!
A fordulók összesített eredményét a technika háttér miatt az MBSZ honlapjára fogja Ádám feltölteni,
a Veszprém Kupa Csapatversenyhez. Itt lehet leolvasni az aktuális állást is.
A lebonyolításból adódóan a cross IMP nem lesz, de aki furmányos a MyHands-ből tud elemzéseket
kreálni.

Mindenkinek kellemes versenyzést kíván a rendezőség!

