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SSID - Konferencje 5,3 GHz
lub

Konferencje 2,4 GHz

Hasło: Konferencje



  

Gra w internecie

Bridgebase.comBridgebase.com

Inaczej Inaczej 

BBOBBO



  

BridgebaseBridgebase
● Możliwość gry lub ćwiczenia o dowolnej porze, z dowolnego miejsca.
● Można grać z ludźmi, także ze stałym partnerem.
● Można grać z tzw. robotem (np. turnieje całodzienne, 8 rozdań, w których 

tempo gry zależy tylko od zawodnika a grę można przerwać i wznowić w 
dogodnej chwili, na tablecie/telefonie zwykle bezpłatne).

● Możliwość ćwiczenia rozgrywki (Bridge Master).
● Wiele usług bezpłatnych, ale są też płatne turnieje (także polskie) i 

zestawy rozdań Bridge Master.
● Dzięki BBO podtrzymamy kontakt z brydżem



  

BridgebaseBridgebase
Komputer 
i przeglądarka
 z obsługą flash

Tablet 
(android lub iOS)

Telefon 
(android lub iOS)

Z dostępem do stabilnego internetu

Aby grać lub ćwiczyć w



  

Tablet lub telefon

Wyszukujemy i instalujemy aplikację bridgebase

Android
Ipad / iphone



  



 

Obsługa na komputerze (po zalogowaniu na stronę www.bridgebase.com )

http://www.bridgebase.com/


  

Na telefonie jest znacznie ciaśniej, widać tylko to, co niezbędne w danym momencie.

Wygodnie gra się na tablecie, telefon wymusza dokładniejsze
 trafianie w kartę lub zapowiedź w licytacji.

Obrazki kart (poniżej licytacji) 
są (jak widać) ładne, 
ale moim zdaniem mniej czytelne 
i wygodniej jest je wyłączyć.



  

Jak zacząć?
Po zainstalowaniu 
aplikacji bridgebase, 
uruchamiamy ją i 
logujemy się podanymi
na swojej kartce:
 nazwą użytkownika
(USER NAME)
 i 
hasłem (PASSWORD)
Po wpisaniu których dotykamy 
czerwonego przycisku
LOG IN 



  



  



  



  

Po zalogowaniu wita nas ekran z wieloma możliwościami, co może nieco onieśmielać. 
Ale nie ma się czego obawiać, nie trzeba wszystkiego umieć.

Na początek proponuję grę w całodziennym turnieju

To tylko 8 rozdań, a tempo gry ustala sobie gracz, (nikt nie 
pogania, roboty słyną z cierpliwości). I można przerwać w połowie 
rozdania, by wrócić do niego w dogodniejszym momencie.



  

wybieramy

Competitive



  

Następnie wybieramy 

Free tournaments 
(ew. bezpłatne turnieje)



  

W końcu
nadszedł 
moment 
wyboru turnieju:

Free Daylong



  

Wybieramy
przycisk 

REGISTER



  

Gra polega na dotykaniu dostępnych 
w danym momencie elementów:

Zapowiedzi licytacyjnych, np. PAS, 1pik itp.

A następnie kart do zagrania w danej lewie.

Rozgrywamy też, gdy licytację wygrał nasz partner-robot

Jeżeli włączono potwierdzanie, pojawi się także przycisk OK, 
do zatwierdzenia licytacji, pozwala to sprawdzić znaczenie odzywki
 przed jej zalicytowaniem. Wybrana zapowiedź zaznacza się na żółto.



  

Zielona kropka 
oznacza sukces, 
można grać 
w tym turnieju.

Wybieramy 
raz jeszcze turniej 
Free Daylong

I pojawia się długo 
oczekiwane 
pierwsze rozdanie
(z ośmiu).
 



  

Obrazki kart są wyłączone.

W tych turniejach 
gramy zawsze 
na pozycji S 
a za przeciwników 
i partnera służą programy 
(zwane robotami). 

Po dwóch  pasach stoimy 
Przed pierwszą decyzją:
Jakie otwarcie?



  

Niby mam pięć kierów, ciekawe jak mój robot 
zrozumie otwarcie 1 kier?

Można to sprawdzić nawet przed zalicytowaniem.
Musi być tylko włączona opcja
CONFIRM BIDS (ew. POTWIERDZAJ LICYTACJĘ).

Przy okazji warto wyłączyć obrazki kart (pictures of cards), 
chyba że mamy dobry wzrok lub duży ekran.



  

Wyłączone  obrazki

Włączone 
potwierdzanie 
 licytacji

Aby zobaczyć te opcje dotykamy 
kluczyka na dole i zakładki settings



  

Tu pojawia się wyjaśnienie 
Znaczenia wybranej 
zapowiedzi 

Jeżeli karta z grubsza 
Pasuje do opisu, 
Wciskamy przycisk OK

Tym razem nie odbiega istotnie od podanego podczas kursu, ale nie zawsze tak będzie. 

Chcąc sprawdzić 
znaczenie 1 kier,
Dotykamy 1 i symbolu kier



  

Ale mamy 
16 miltonów, może 
Otworzyć 1BA 
mimo pięciu kierów?

Sprawdzamy, 
jak zrozumie 1BA
Nasz partner-robot

15-17, może 
być 5 starsza (5M)
A więc ta odzywka też mogłaby być

Ukryje niestety piątego kiera, ale szybko przekaże siłę (15-17) i układ zrównoważony.



  

Mimo silnego otwarcia
1BA, przeciwnik 
Wszedł 2 trefl 
(zaznaczone ramką, 
zapewne jakieś 
nietypowe, sztuczne 
Znaczenie), trzeba 
Sprawdzić co znaczy. 
Wystarczy wybrać 
Palcem zapowiedź 
Przeciwnika… (2 trefl)
I zobaczymy...



  

Zobaczymy znaczenie 
wejścia 2 trefl:

Capaletti????
Niby co to ma znaczyć?

Single suited znaczy 
„Ręka jednokolorowa”
Ale kolor jest nieznany!

Znaczenie odzywki 2karo było podane wcześniej,
 najpewniej „do koloru partnera, nieforsujące



  

Takich kwiatków jak nieznane nam nazwy (JacobyTransferBid, Stayman, 
Drury, Capaletti, Blackwood,) przy grze w internecie nie unikniemy.

Nie bójmy się tego, to jest do oswojenia! Naprawdę.

Niektóre (często używane) opisałem na kartkach, które Państwo otrzymają. 
Stayman i Drury były już wcześniej omówione

Zawsze warto sprawdzić znaczenie odzywki przeciwnika lub partnera 
dotykając jego zapowiedzi – wyświetli się opis w lewym dolnym polu.
Z czasem zaczną Państwo wyciągać wnioski z licytacji partnera i przeciwników, 
co pozwoli częściej wygrywać i obkładać.

Roboty są bardziej przewidywalne niż ludzie, 
trzymają się systemu



  

Co teraz?
Partner (N) dwa
razy pasował, pewnie 
nic nie ma, ale…

2 kier
można jeszcze 
zmieścić, mam 
szybkie lewy, 
Gęstawy kolor.

Pas też wchodzi 
w grę.

Trzeba podjąć 
Drugą w tym 
rozdaniu decyzję...



  

Otwierający 1BA
Nie ma inicjatywy
Licytacyjnej, bo 
Określił się
Otwarciem

Więc pas byłby 
Sensowną
zapowiedzią



  

Ale niektórzy nie 
Zniosą, gdy przeciwnicy
Wygrywają licytację
I licytują drugi raz…

A jak N zrozumiałby rebid 
2 kier? 

Ano tak:

To w sumie... czemu nie?

Dotykam 2 i symbolu kier



  

Daliśmy 2 kier, 
Ale prawy robot (E)
Nie odpuszcza rozdania, 
Lecz walczy o częściówkę
Licytując 2 pik

Teraz pas jest już 
Oczywisty. 
Bezalternatywny, 2 kier
Jeszcze jakiś sens ma, 
Ale dalsze ruchy (gdy 
Partner 3 razy pasuje)
Byłyby piramidalnym błędem.



  

O dziwo, nasz 
milczący dotąd partner
Zechciał uzgodnić 
kiery na pozycji 
wygasającej (po 2 
pasach). 

On jest kapitanem, 
wie, że 4 kier nie idzie, 
pasujemy!



  

Tak, tak, 
PASUJEMY!



  

I rozgrywamy
Po wiście Królem karo.

Liczymy lewy,
Robimy wstępny plan
Przed dołożeniem 
karty z dziadka.

Wygrać - nie wygramy, 
ale sobie pogramy...



  

Dotknięcie 3 karo oznacza, 
Że ją zagrywamy.

Bić, czy nie bić asem?
Może przebiją drugie karo?

Mogą, jeśli robot W 
miał bardzo długie kara…

Załóżmy jednak, że 
Tym razem dołożymy 
5 karo...



  

Po wzięciu lewy 
Królem karo, robot W
Zrobił się nerwowy:
Zdjął Asa pik. 

To dobra wiadomość,
Nasz Król pik ma 
Szansę wziąć lewę.

Dotykając blotek pik
dokładamy małe karty 
z obu rąk. 



  

A robot W 
kontynuuje pikiem...



  

Nie jest tragicznie. 
Zabijemy Królem pik, 
zagramy asa karo, 
przebijemy karo w 
stole, i zagramy kiera 
do figury w ręku.

A może najpierw figurę 
kier? Też można, ale 
spróbujmy dojść do 
dziadka, E może mieć 
singlowego asa kier... 



  

Asa karo 
nie przebili…

Niestety, 
7 karo przebita W stole
Została nadbita 10 kier
Przez robota E 



  

Robot E odebrał fortę pikową
A W zrzucił trefla. 
Robi się nieciekawie, mogą 
Nadbijać...



  

I nadbili Waletem kier

Wzięliśmy dopiero 2 lewy

… a oni aż 4



  

Bez jednej, a to 
jeszcze nie koniec...

Na szczęście udało się zrzucić 
przegrywającego trefla z ręki, 
manewr „zrzutka i przebitka”.



  

Teraz pokazuje 5 lew
A więc 3 kier 
bez jednej



  

Po dołożeniu czwartej 
Karty, już pokazuje 6
Lew dla przeciwników

A więc bez dwóch!
Na szczęście bez kontry
A więc tylko 100 
(przed partią, bez kontry 
wpadki są po 50) 



  

Resztę wezmę, mam 
same najwyższe atuty



  

Ale zagram...



  



  

Do Damy kier
Przeciwnicy już
 nie dokładają, 
(nie mają atutów) więc 
Można zadeklarować:

Dotykam przycisku 
CLAIM



  

I pojawia się
Okno, gdzie 
Mogę podać, 
ile lew biorę.

Dotykam 2 
(bo nie oddaję 
już lew) 
i potwierdzam
Przyciskiem
CLAIM



  

Roboty W i E 
zaakceptowały moją
deklarację, co skróciło 
rozgrywkę. Można 
oczywiście dograć do 
końca, ale po nabraniu 
wprawy można nieco 
oszczędzić swój czas.



  

Tak wygląda gra w turnieju z robotami.

Podobnie gra się z ludźmi, tylko są mniej cierpliwi i robią więcej błędów, 
nie zawsze też znamy znaczenie ich (ludzi) licytacji.
Dalej jest jeszcze 7, nieomówionych rozdań z tego turnieju, 
wyniki pojawiają się następnego dnia w poczcie,
ale teraz 

Proponuję przejść do praktyki.

Jeszcze kilka slajdów…



  

Czy ktoś z Państwa nie ma tabletu/telefonu?

Udostępniam na zajęciach, mam dwa urządzenia.



  

SSID - Konferencje 5,3 GHz
lub

Konferencje 2,4 GHz

Hasło: Konferencje

Włączamy tablety, wyszukujemy sieć, podłączmy do internetu



  

Kto potrzebuje pomocy 
na tym etapie?



  

Mam nadzieję, że od dziś wszyscy będą często grać w BBO 
(na razie z robotami). Zacznijmy od turnieju Daylong.

Rozdaję kartki z nazwami logowania  do BBO i hasłem 

Kto potrzebuje pomocy?



  

Rozdaję kartki z opisami transferów i Blackwooda

W internecie nie przestrzega się zakazu korzystania 
z dokumentacji. 
Nie wolno jednak w żaden sposób (pozabrydżowy) 
porozumiewać się z partnerem.



  

Spróbujmy rozegrać jak najwięcej rozdań 
z dzisiejszego turnieju Free Daylong.

Wynik jest trzeciorzędny, oswójmy program.

Przyjemnego grania, jestem tu, 
aby pomóc w sprawach technicznych.

Koniec części oficjalnej, oto orzeszki, kubeczki, 
czy aby nie zapomniałem o wodzie? Chwila prawdy...
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