
 

 
 

 
Warszawa, 15 czerwca 2020 r. 

 
BRYDŻ SPORTOWY – KOMUNIKAT NR 1 

 

1. Termin zawodów: 27 czerwca 2020 r. - turniej par na zapis maksymalny 

   28 czerwca 2020 r. - turniej par na punkty meczowe 

   Start turniejów godz. 10:30 (logowanie do godz. 10:15) 

2. Formuła zawodów: poprzez portal Bridge Base Online  

3. Termin zgłoszeń:  26 czerwca 2020 r. 

4. System zgłoszeń: indywidualnie na adres e-mail: p.dybicz@uw.edu.pl oraz przez Bridge Base Online. 

 

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, uczelnię, nick BBO oraz przesłać skan/foto legitymacji studenckiej 

ważnej na rok ak. 2019/20 lub zaświadczenie o pracy na reprezentowanej uczelni. 

Informacje dotyczące konta w portalu Bridge Base Online dostępne są w załączniku nr 1 do komunikatu. 

 

5. Zawody organizowane są we współpracy z Warszawskim Związkiem Brydża Sportowego oraz Akademią 

Brydża. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe przeprowadzenie zawodów jest sędzia państwowy  

z uprawnieniami sędziego BBO Piotr Dybicz. 

Ze sportowym pozdrowieniem 

Artur Słomka 
AZS Warszawa 
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Załącznik nr 1 
 

Instrukcja techniczna udziału w Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza  
w Brydżu Sportowym 2019/20 

 
1) Instrukcja rejestracji dla zawodników nie posiadających konta na platformę Bridge Base Online. 

a) Otwieramy w przeglądarce stronę internetową: https://www.bridgebase.com/ 
b) W prawym górnym rogu wciskamy czerwony przycisk “login/register”. 
c) Wybieramy niebieski przycisk “Dołącz do nas! (za darmo)”. 
d) Wypełniamy formularz (w numerze ACBL możemy wpisać nr ID PZBS o ile takowy posiadamy, 

wpisać losowe liczby lub najlepiej pozostawić puste pole). 
 

2) Zgłoszenie indywidualne do rozgrywek. 
a) W zawodach będą mogli wziąć udział wyłącznie zawodnicy, których zgłoszenie zostanie przesłane 

wcześniej na adres mailowy p.dybicz@uw.edu.pl. 
b) Zgłoszenie może być przesłane indywidualnie, ale również w formie zestawienia zbiorczego składu 

uczelni.  
c) Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, nick (login BBO) oraz foto/skan legitymacji 

studenckiej ważnej na rok ak. 2019/20 lub zaświadczenie o pracy na reprezentowanej uczelni. 
d) Zgłoszenie jest ważne na oba turnieje. 
e) Termin wysłania zgłoszenia to 26 czerwca 2020 r. 

 
3) Jak znaleźć turniej na platformie? 

a) Turniej zostanie założony nie później niż na pół godziny przed rozpoczęciem czyli przed godziną 
10:00 odpowiednio 27 i 28 czerwca 2020 r. 

b) Turniej będzie figurował odpowiednio pod nazwą AMWiM MAKSY i AMWIM IMPY. Sędzią turnieju 
będzie PDybicz. 

c) Logujemy się nie później niż 10:15 na platformę BBO (wchodzimy na stronę bridgebase.com, 
wybieramy login/register, wpisujemy nick i hasło, naciskamy czerwony przycisk “zaloguj”). 

d) Z menu głównego wybieramy “Competitive”, znajduje się w dziale “GRAJ LUB OGLĄDAJ BRYDŻA” 
e) Wybieramy “Bezpłatne turnieje”. 
f) Znajdujemy i wybieramy turniej AMWiM MAKSY, sędzia PDybicz. 
g) Rejestrujemy się do turnieju z partnerem lub sami. 

 
4) Zgłoszenie pary do turnieju (po przejściu procedury z punktu 3). 

a) Wybieramy opcję “Zarejestruj” 
b) Wpisujemy nick partnera i wysyłamy mu zaproszenie 
c) Gdy partner potwierdzi udział w turnieju nasze zgłoszenie pojawi się w oknie “Wpisy”, tam też 

będziemy mogli się dowiedzieć kto jeszcze bierze udział w turnieju. 
 

5) Zgłoszenie indywidualne do turnieju (po przejściu procedury z punktu 3). 
a) Wybieramy okno “Poczekalnia” i opcję “Dopisz się” lub jeśli już ktoś jest zapisany proponujemy 

mu grę wysyłając “Zaproszenie”. 
b) Organizator nie gwarantuje udziału w turnieju jeśli rejestrujemy się indywidualnie. 
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