
LATAA BBO (Bridge Base Online)

Jos sinulla ei vielä BBO:ta koneellasi, saat sen googlaamalla täältä:

Klikkaamalla INSTALL BRIDGE BASE ONLINE … näet selkeät ohjeet, miten lataat BBOn koneellesi.

Nyt oletkin jo lähellä 
Rekisteröiry ja ilmoita kerholle tunnarisi (nickname).

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=bbo


Rekisteröidy
Liity BBO-pelaajien iloiseen joukkoon TULEMALLA JÄSENEKSI.

HUOM !!! Jos kieli on englanti, saat sen suomeksi kopiomalla tämän 
lausekkeen:

https://www.bridgebase.com/v3/?lang=fi

Ilmoita Juuri-ojan Erkille käyttäjätunnuksesi, sitä tarvitaan kun pelataan BBOssa.

     Sitten vaan BBOhon.

https://www.bridgebase.com/v3/?lang=fi


Avattuasi BBOn saat näkymän

Täällä om paljon eri mahdollisuuksia ja kannattaa käydä tutustumassa kaikkiin eri kohteisiin.

Valitse ensin HARJOITTELU ja sieltä BRIDGE MASTER.



Avautuu kuvassa oleva näkymä, valitse taso
Ja seuraavaksi VALITSE JAKO A-1 klikkaamalla kahdesti.

Nyt pääsetkin treemaan pelinvientiä:

Kun olet viennyt pelin ja se ei mennyt kotiin, voit katsoa miten se olisi kannattanut pelata kohdasta 
NÄYTÄ RATKAISU.



Robotteja vastaan pelaaminen
Löydät robotit täältä:

Klikkaamalla JUST PLAY BRIDGE (ilmainen) BBO avaa sinulle jakoja, joita pelaat robottien kanssa. 
Siinä voit treenata sekä tarjoamista että pelinvientiä ja puupekkana istumista kuten myös 
puolustamista.

Robotit pelaat viiden kortin ylävärejä ja 
erilaisia konventioita.
Niistä tulee ilmoitus tarjoussarjassa 
ALERTilla (kuten esimerkkinä 2H oheisessa 
kuvassa) ja saat tiedot siitä näkyviin 
klikkaamalla ALERToitua tarjousta.



Haasteet
Haasta ystävä pelaamaan kanssassi ja voitte treenata bridgeä yhdessä.

Tämä on ilmainen, kunhan et valitse 
KEHITTYNEET ROBOTIT …
(paitsi jos haluat maksaa).

Kun valitset VIE KAIKKI PELIT saat 
treenata pelinvientiä, vaikka robotti olisi 
pelinviejänä.

Klikkaa LUO HAASTE.



Klikkaa palkissa näkyvää ilmoitusta ja se aloittaa pelit.



Pelaamasi pelit ja kisat näet täältä
Jos ja kun haluat tarkastella aiemmin pelattuja pelejä, löydät ne HISTORIA-välilehdelt

1 OMA PÖYTÄ

2 ÄSKETTÄIN PELATUT JAOT

Tässä näkymässä näet 
pelattujen jakojen tulokset 
silloin kun pelaat.

Kun valitset ÄSKETTÄIN PELATUT JAOT saat ne 
näkyviin. Voit tarkastella haluamaasi jakoa 
klikkaamalla sitä ja saat jaon näkyviin.

Voit tarkastella pelin kulkua TIKKI KERRALLAAN – 
Seuraava tikki – Edellinen tikki.



3 ÄSKETTÄIN PELATUT KISAT

Myös ÄSKETTÅIN PELATUT KISAT – otsakkeen 
alta löydät pelaamasi jaot ja voit tarkastella tikki 
kerrallaan miten pelasit. 
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