De Belgische Bridge Federatie organiseert een reeks
tornooien online op BBO op 7-8-9 januari
Alle informatie: https://www.bridgefestival.be/
- Hoofdtornooi: 3 parentornooien van 7 rondes x 3 spellen, op vrijdagavond,
zaterdagnamiddag en zondagnamiddag. Gespeeld in 2 reeksen (nationale en liga
reeks), vrije keuze aan de deelnemer in welke reeks er gespeeld wordt.
- Zijtornooien: Butlertornooi van 7 rondes x 3 spellen per paar op vrijdagnamiddag
- Swiss viertallentornooi van 6 rondes x 4 spellen per viertal op zaterdagavond
- Individueel tornooi van 11 rondes x 2 spellen op zondagavond (geen partner nodig)
- Robot-tornooi: elke dag kan individueel een tornooi meegespeeld worden waarbij u
met een robot tegen 2 andere robots speelt, en uw score vergeleken wordt met
andere spelers. U hebt de hele dag om dit tornooi te spelen.
Deelname: mogelijk voor elk tornooi apart, een apart klassement en prijzen voor elk
tornooi, een totaalklassement en prijzen voor de 3 parentornooien van vrijdagavond,
zaterdagnamiddag en zondagavond.
Een totaalklassement met prijzen over de 3 robottornooien
Schema:
Dag
Ochtend

Start Vrijdag 7/1
10u

Zaterdag 8/1
Zondag 9/1
Ochtendtornooi:
Ochtendtornooi:
Paren, 12 spellen
Paren, 12 spellen
Namiddag 14u
Zijtornooi:
Hoofdtornooi:
Hoofdtornooi:
Butler, 21 spellen
Paren, 21 spellen
Paren, 21 spellen
Avond
20u
Hoofdtornooi:
Zijtornooi: Swiss
Zijtornooi:
Paren, 21 spellen viertallen, 24 spellen Individueel, 22 spellen
Hele dag
Robot-tornooi
Robot-tornooi
Robot-tornooi
Paren, 8 spellen
Paren, 8 spellen
Paren, 8 spellen
Inleg: Hoofdtornooi: 2,5 BBO$, zij-tornooi: 1,5 BBO$, robot-tornooi: 0,7 BBO$
Prijzen: in BBO-dollar, 50% van inleg zal verdeeld worden als prijzen
Minstens top 5 van elk apart tornooi en top 10 van klassement van hoofdtornooi
Inschrijfprocedure via BBO (vanaf 2 uur tot 5 minuten voor aanvang):
- Inloggen via https://www.bridgebase.com/v3/
- Speciale afdelingen/Virtual clubs
- RBBF – Belgium
- Gastheer Titel
RBBF
RBBF Winter Festival
- Klik op tornooi en vul de BBOnaam van uw partner in, in de tab ‘Registreer’
- Klik op ‘uitnodigen’
Van zodra uw partner uw uitnodiging heeft aanvaard, zijn jullie ingeschreven

