Instruktion för hur ni startar en lagmatch på BBO.
https://www.bridgebase.com/v3/
Det är primärt hemmalagets kapten som ansvarar för alla förberedelser, men det
går lika bra att någon annan i hemmalaget (eller bortalaget) gör det om ni är
överens. Innan ni startar nedanstående procedur på BBO ska ni ha förberett en del:
1 Ni ska ha bestämt starttid med era motståndare. Är inget annat bestämt så gäller
den dag och tid som finns på hemsidan, men bekräfta detta för att undvika
missförstånd!
2 Ni ska ha fått tillgång till bortalagets spelare, dvs deras nick-names på BBO
3 Ni ska bestämma om ni ska spela 2 x 12 eller 1 x 24 brickor. Som utgångspunkt
gäller 2 x 12, men ni kan spela 1 x 24 om båda lagen är överens.
4 Om ni (båda lagen) vill kan ni bestämma att tillåta bakspelare och/eller att ni har
barometer. Bakspelare innebär att vem som helst kan titta på när ni spelar.
Barometer innebär att resultaten uppdateras löpande när en bricka är spelad vid
båda borden. Förutbestämt i reglerna är att inget av detta gäller, men om båda
lagen vill så får ni tillåta detta.
5 ”Tillåtet att ångra” ska inte vara ibockat. Om båda lagen vill använda funktionen så
är det tillåtet.

Logga in på BBO och klicka på ”Tävling” som står näst högst upp.

I detta fönster väljer ni ”Lagmatcher” näst längst ner. Välj därefter ”Skapa
Lagmatch”, den blåa rutan en bit ner i vänsterkanten.

Ett litet nytt fönster öppnas som innehåller tre flikar:
Identifikation/Alternativ/Reservera platser.

I ”Identifikation” skriver ni in namn på tävlingen, t ex ”BBO-Skåneserien”. I
beskrivning kan ni skriva ”Seriematch” och därefter fyller ni i hemmalagets namn
och bortalagets namn. Flytta därefter till nästa flik. Skulle det bli något felstavat eller
om ni väljer andra benämningar så är ingen skada skedd. Det fungerar ändå.

Här ska ni fylla i förutsättningarna för lagmatchen. Både IMP (tävlingsform) och
slumpade givar (givkälla) är redan markerade så det låter ni stå. Sen är det viktigt att
ni fyller i antal brickor. Har ni bestämt att spela 24 brickor i ett streck mot samma
par så skriver ni 24. Vill ni spela två halvlekar med 12 brickor vardera skriver ni 12.
Observera att det är förinställt på 8 brickor, men detta måste ni alltså ändra till 12
eller 24.

Under alternativ finns ytterligare ett antal rutor att ta ställning till. Om ni inte
bestämmer annat med era motståndare ska alla rutor vara avbockade. När ni har
gjort dessa val klickar ni på nästa flik, ”Reservera platser”.

Här fyller ni i alla spelares BBO-nickname. Se till att ni har alla nick-names
lättillgängliga!
Hemmalagets namn ska stå i den översta rutan (lag 1) och bortalagets namn i den
undre rutan (lag 2).
NS i ruta 1 däruppe kommer att möta ÖV i ruta 2 därnere vid ett och samma bord.
På samma sätt ÖV däruppe och NS därnere. När ni är klara med detta klickar ni på
”Skapa lagmatch” Om allt är rätt ifyllt och alla spelare är inloggade så kommer
lagmatchen att skapas korrekt!
Om ni har valt att spela 24 brickor i en följd så är ni klara när ni har spelat dessa 24
brickor och ni kan rapportera ert resultat.
Om ni har valt att spela två halvlekar med vardera 12 brickor ska ni göra om hela
denna procedur när ni har spelat 12 brickor. Tänk då på att ni i andra halvlek ska
växla bortalagets (lag 2) namn så att de som satt NS i första halvlek ska sitta ÖV i den
andra halvleken, och vice versa. Hemmalagets namn ska ni mata på samma platser
som i första halvleken. Spelar ni två halvlekar kommer inte IMP-siffrorna att
exporteras, utan dessa får ni notera och sen lägga ihop med andra halvlekens siffror.

