Grasz na BBO? – Oczywiście!! To proste!!!
1. Wejdź na stronę www.bridgebase.com.

W prawym, górnym jest czerwony przycisk

po czym kliknij wskazany poniżej niebieski przycisk

Pojawi się strona

oczekująca Twojej inwencji twórczej

najpierw musisz wymyśleć swój tzw. nick (maksimum 10 znaków), którym od tej pory
będzie Twoją wizytówką na BBO, przy czym musi to być nick unikalny czyli taki, którego
nikt do tej pory sobie nie wybrał, np. jeśli spróbujesz „ania”, to słówko „Unavailable” powie
Ci, że ten nick jest niedostępny, więc próbuj dalej. Próby ania5, ania55, ania555 spełzły
na niczym i dopiero ania5555 okazał się nickiem dostępnym „Available”. Nick może być
pisany wielkimi bądź małymi literami, nie ma znaczenia czyli nick poniżej można używać
np. jako Ania5555 lub ANIA5555 lub AniA5555 – do wyboru, do koloru.

Dalej musisz wpisać:

a) hasło i pamiętaj, tutaj wielkość liter ma znaczenie,
b) hasło należy powtórzyć,
c) adres e-mailowy jest niezbędny,
d) imię i nazwisko do rejestracji wprawdzie nie jest wymagane, ale dla w naszym i w wielu
innych turnieju będzie wymagane, w końcu chcemy wiedzieć przeciwko komu gramy,

e) wybierz swój poziom gry, który zależy tylko od Twojego poczucia własnej, brydżowej
wartości
,
f) ostatnim wyborem jest wybór flagi Twojego kraju.
Kliknij kwadracik „Zgadzam się” na Warunki korzystania i pojawi się

zaznacz kwadracik „Remember me”
lecz zanim klikniesz „Zaloguj” po prawej stronie na chwilę pojawi się okienko

które odsyła Cię do Twojej poczty, a mail będzie miał wygląd jak poniżej

kliknij „Click here to confirm” i za chwilę znajdziesz się w szacownym gronie BBO

Jak dostać się teraz do naszego turnieju?
Proste!!!
Kliknij „Competitive”, a jak pojawi się okienko jak poniżej to kliknij „Bezpłatne turnieje”

po czym wybierz interesujący nas turniej, który będzie miał nazwę „Charity & Bridge”.
Przepraszamy za nazwę po angielsku, ale oczekujemy wielu zawodników zagranicznych.
Naszym gospodarzem będzie Grażyna Kościelny (nick Gagusia), ekspert turniejów na BBO

Charity & Bridge

Otworzy się okienko, w którym poproszą Cię o podanie nicku partnera

Wpiszesz nick i…

Charity & Bridge

i po kliknięciu „Zaproszenie” rejestracja do turnieju zakończy się sukcesem.
Teraz już tylko czekasz na rozpoczęcie turnieju.
Jeśli będziesz miał kłopoty z rejestracją do BBO lub z zapisaniem się do turnieju poniżej
są telefony organizatorów.
Dzwoń śmiało w razie pytań, wątpliwości:
Grażyna Kościelny (Gagusia) 697 169 159
Jan Chodorowski (JanCho) 503 027 444
Sławek Latała (latala2) 501 162 924
Życzymy przyjemnej gry w 8. Charytatywnym Turnieju „Dobroczynność i Brydż”
(„Charity & Bridge”).
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