Informatie voor de deelnemers aan de clubcompetitie van BOD84 op StepBridge.
Zoals bekend organiseert BOD84 sinds dinsdag 14 april een clubcompetitie op Stepbridge.
(Met dank aan Jaap Loeve, Marianne Timmer en Roel Mühlstaff!)
We beginnen stipt om 19:45 uur met bridgen. We spelen 8 ronden van elk 3 spellen, 6 minuten per
spel. (De speeltijd op STEP is korter dan 7 minuten want je krijgt je 13 kaarten meteen gesorteerd
voor je neus.)
Na de vierde ronde is er een korte pauze van 5 minuten. We zijn dus steeds rond 22:15 uur klaar. We
spelen topintegraal volgens het Zwitserse systeem. Iedereen speelt in elke ronde dezelfde spellen.
Meteen na het begin van de volgende ronde kun je dus al zien hoe je in de vorige ronde gescoord
hebt. Je krijgt in een Zwitsers systeem na elke ronde steeds nieuwe tegenstanders die een
vergelijkbare tussentijdse score hebben.
Uiteraard ben je nog steeds van harte welkom om ook mee te gaan doen!
Zorg dan wél dat je vóóraf goed geoefend hebt op Stepbridge als je alsnog gaat meedoen aan de
competitie. Het is hinderlijk voor de voortgang als (nieuwe) deelnemers niet goed weten wat ze
moeten doen. Zorg ook dat de “techniek” goed in orde is. (dwz de internetverbinding en de PC of
tablet).
Vul je systeemkaart op stepbridge in! (menu: “club” – “identiteit”)
Trouwens ook handig voor jezélf : je kunt op STEP continu je eigen systeemkaart raadplegen!
Inschrijven
Inschrijven voor de clubcompetitie/zomerdrive is mogelijk circa 30 uur van tevoren. (vanaf 14:00
voorafgaande dag). Dringend verzoek: schrijf tijdig in (mét partner !) zodat de WL tijdig (uiterlijk
18:00 PM) inzicht heeft in het aantal deelnemende paren. Partner en jij moeten zich ieder zélf apart
tijdig aanmelden. Als je dat correct gedaan hebt dan ben je als compleet paar meteen ook te zien in
het tekstveld “deelnemers” van de toernooi-info.
Inloggen competitie avond
Zorg dat je op de competitieavond uiterlijk 19:30 in de (virtuele) lobby aanwezig bent.
Bridgers van wie de partner er op dat moment nog niet is kunnen hun partner dan nog snel bellen.
Dat alles is goed voor de gemoedsrust van de WL (én voor die van het reservepaar).
Bedenk dat de (vrijwillige!) wedstrijdleider zélf helaas niet kan meespelen. Bemoeilijk zijn/haar taak
niet onnodig. Om ongewenste stilzits te vermijden is er een reservepaar en dat wordt om 19:45
“ontslagen” van verplichtingen als op dat moment vaststaat dat er buiten het reservepaar een even
aantal paren meedoet en er dus geen stilzit nodig is. Wees dus blij dat er reserveparen zijn gevonden
en zorg ervoor dat die niet tot de laatste minuut in ongewisheid hoeven te verkeren over hun
eventueel benodigde deelname.
Na 19:30 kun je (terwijl je virtueel al aanwezig bent in de lobby) rustig nog een kopje koffie pakken,
maar zorg er wél voor dat je uiterlijk 19:40 klaarzit “voor je scherm” als de wedstrijdleider zijn laatste
mededelingen doet voorafgaand aan de competitiezitting.
Zie verder het document “gebruikerstips stepbridge” op de website van BOD84.
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