
Formy i warunki gry na BBO – wprowadzenie (stan na 24 czerwca 2020). 
 

Podział uczestnictwa:  

 płatne  

 bezpłatne  
 
Podstawowe formy gry:  

 turnieje (maxy, IMPy)  

 mecze  

 „wyzwania"  
 
Przeciwnicy lub partnerzy. 

 inni gracze 

 roboty (grają naturalnie i… całkiem nieźle!) 
 
Dopuszczenie do gry. 

 Niektóre turnieje są dostępne tylko „na listę" – jak np. Wielkopolskie Wtorki. 
 

Uczestnictwo płatne. 

 Opłaty (i bonusy!) są tutaj. Robi się przedpłatę, z której finansowany jest udział. –  
W turniejach BBO jest zaznaczone, ile system umownej waluty BB$ ściągnie z dokonanej przedpłaty.  

 Od poniedziałku do piątku są rozgrywane płatne turnieje polskiego klubu BridgeNet (zdobywa się 
PEKLE).  

o Poniedziałki i środy (IMP), piątki (MAX) – klubowe” turnieje indywidualne (18:00) lub par (20:30). 
o Wtorki i czwartki – internetowe mistrzostwa Polski (analogicznie). 

 Uczestnictwo w grze płatnej pozwala ciułać punkty w ramach współzawodnictwa wewnętrznego BBO 
(nie ma to nic wspólnego z PEKLAMI PZBS).  

 Najtańszy udział – za 0,10 BB$ indywiduel na 4 rozdania.  
Ewentualna opłata za uczestnictwo w rozgrywkach drużynowych (np. Puchar PZBS czy liga czwórkowa) 
to zupełnie coś innego (jest wnoszona do PZBS).  
 

Uczestnictwo bezpłatne. 

 Turnieje „free" zarządzane przez oprogramowanie BBO. Przykłady: 
o „Express" – indywiduel do 80 zawodników, 30 sekund na akcję, 5 minut na rozdanie (razem 30 

minut). Ćwiczy nawyki szybkiej gry. 
Opóźniających grę system wywala i zastępuje go robot. 

o Całodzienny indywiduel „Free daylong tournament". 
        Zwykle 8 rozdań gra się przeciwko robotom. Następnego dnia są wyniki. 

Uwaga: nie wszyscy grają dokładnie te same rozdania – te same na tej samej pozycji gra zwykle 
ok. 100+ zawodników. 

o Weekendowe indywiduele. Soboty jak poprzednie (przeciwko robotom, ale więcej rozdań), a 
czołowe pozycje dorzynają się w niedzielę. 

o Indywidualne turnieje GULASZOWE. To też ćwiczenie oceny karty i cierpliwości.... 

 Turnieje par lub indywidualne „na listę" (np. nasze wielkopolskie, Wronie, Chojne itp.).  
Są też organizowane ogólnodostępne - trzeba trafić. Np. Isia robi takie (kliknij) 

 Sympatyczne "wyzwania" (challenges). "Wyzywasz" zazwyczaj:  
o przyjaciela (konkretny nick) 
o grupę przyjaciół 
o robota  

Zwykle na IMPy. Określasz liczbę rozdań. 
UWAGA: Opcji "Best hand" lepiej nie zaznaczać, bo to oznacza przydział najsilniejszej ręki.  
Każdy z uczestników gra z osobna rozdania przeciw komputerowi, a oprogramowanie porównuje 
wyniki. 

 Mecze (jeszcze? bezpłatne...) oraz przeróżne rozgrywki meczowe.  
 

Inne. 

 Bardzo kształcący i „złośliwy” BridgeMaster (kliknij). 

 Ćwiczenie na maxy lub na IMPy. 

 Kibicowanie nie byle komu…, czyli VuGraph. 
 

Bridgebase OnLine można wykorzystywać z przeglądarki, ale też z odrębnej aplikacji na smartfonie/tablecie). 

 

https://www.pzbs.pl/komunikaty-pzbs/kadencja-2016-20/komunikaty-zg/5732-komunikat-bridgenet-bbo?start=1
https://www.bridgenet.pl/pl/
http://brydzslupski.pl/
https://www.bridgebase.com/v3/?bridgemaster
https://www.bridgebase.com/v3/?g=7
https://www.bridgebase.com/v3/?g=8
https://www.bridgebase.com/v3/?vugraph=y

