NOVA IZKUŠNJA LICITIRANJA IN VNOSA REZULTATOV

Letošnjega prvenstva manjših bridž zvez (Small Federa on Games), ki je potekalo med 1. in 3.
novembrom v Larnaki na Cipru, se je udeležila tudi slovenska ekipa. Vsi smo se prvič soočili z uporabo
t. i. digitalnih licitacijskih škatlic (Digital Bidding Boxes). V resnici so to tablični računalniki, ki
omogočajo licitacijo, vnos rezultatov, pa tudi samo igro, vendar so se organizatorji odločili, da karte
obdržimo v rokah. Uporaba je zelo preprosta in intui vna, zato smo jih z navdušenjem sprejeli.
O prednos h uporabe pri igri smo bili soglasni:
-

pred začetkom poiščeš tablico s svojim imenom, torej nič več 'obrnjenih linij'

-

lici ranje in aler ranje je povsem preprosto in je zelo podobno kot na spletnih pla ormah
(BBO, RealBridge …)

-

imaš do 5 sekund časa, v katerem lahko spremeniš oziroma popraviš svojo licitacijo

-

licitacijo in ranljivost lahko kadarkoli preveriš

-

rezultat vedno vnese delivec, potrdi ga morajo vsi za mizo

-

analiza borda je takoj dostopna, prav tako dosežki na drugih mizah, če se tako odloči
organizator

-

licitacijska deska je nepotrebna

-

lahko se igra na zaslonu ali s kartami v rokah, spet po želji organizatorja

-

takoj po koncu igre lahko vsak igralec na sne rezultate obeh miz

-

na spletni strani z rezulta v živo je sedaj moč vide tudi potek licitacije

-

nič več ni glasnega klicanja sodnika, pri sneš le ikono s sodniško piščalko

Nova tehnologija je izjemno udobna, vendar pa to ni njen osnovni namen. Glavni razlog za njen
nastanek je želja po zmanjševanju možnos podajanja nedovoljenih informacij, torej goljufanja. Tudi
tu se zdi zelo uspešna (več bodo povedali sodniki), saj natančno beleži časovni potek licitacije,
onemogoča pomenljive razmake med licitacijskimi kar cami, različne načine premikanja licitacijske
deske in morda še kaj, česar se pošteni igralci ni ne domislijo.
EBL preizkuša sistem pri različnih skupinah igralcev (mladi, splošna populacija tekmovalcev, vrhunski
tekmovlaci) ter beleži odzive. Omenjeno tekmovanje je služilo kot preizkus na splošni populaciji
tekmovalcev. Na osnovi analize uporabnos in uspešnos se bo EBL opredelila do takega načina in
izdala priporočila.
Začelo se je z govorjeno licitacijo, leta 1962 so prišle licitacijske škatlice, leta 1975 so se prvič pojavili
zasloni, leta 2000 pa se je predstavil prvi bridgemate. Po mojem mnenju so digitalne licitacijske
škatlice nedvomno logično nadaljevanje in gotovi spremljevalec tekmovalnega bridža v prihodnje.
Trenutni ponudnik in razvijalec: h ps://lovebridge.com/
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