TURNIRJI PREKO PLATFORME REAL BRIDGE
Real Bridge je platforma, ki se ukvarja z organizacijo parskih in ekipnih bridž tekmovanj. Cilj platforme je
igralcem pričarati »živ kontakt« za katerega smo prikrajšani v času epidemije. Na spodnji sliki lahko
vidimo, kako vidimo preko zaslona sliko, ko igramo.

Igralec na potezi je obarvan z rumeno barvo, med licitacijo ima na voljo tudi bidding box. Če je licitiral
naš partner, imamo, če ni vključena možnost skrinov, tudi alert kartico, da alertiramo njegovo licitacijo.
Ostale nastavitve zaslona lahko natančneje pogledate na povezavi.
Za igranje na platformi je priporočljivo, da imamo mikrofon in kamero. Ker vsi tega nimamo, je dovoljena
igra tudi brez. Lahko pa s pomočjo aplikacije DroidCam, ki je na voljo tako za uporabnike Android kot iOS
uporabnike, vaš pametni telefon poveže z računalnikom z Windows operacijskim sistemom (za natančna
navodila lahko sledite spletni strani). Telefon lahko potem postavite v kozarec, da je ves čas pri miru. Če
boste imeli v tem koraku težave, mi lahko pišete na moj email naslov ali pokličete na 051-323-698.

Na levi vidite sliko, kako izgleda vaša kamera in mikrofon. Drugače lahko spletno
kamero za uporabo dobite za približno 15€ z vključeno poštnino (preko spletnega
trgovca, ki se začne na A in končna na mazon).

Kako se prijavimo na Real Bridge?
Platforma deluje drugače kot BBO. Za igranje boste potrebovali računalnik ali iPhone, na drugih
pametnih telefonih ne bo delovalo (seveda pa lahko, kot prej opisano, pametni telefon uporabite za
kamero in/ali mikrofon). Za prijavo potrebujete spletni brskalnik, ki pa ne sme biti Internet Explorer
(deluje pa na Edgeu, Chromeu, Firefoxu, itd.)
Pred prvo prijavo preko te povezave naredite test nastavitev (zvoka in videa). Vaš brskalnik si bo te
nastavitve zapomnil, tako da je to potrebno narediti samo enkrat. Če imate kakšne težave oz. probleme
z nerazumevanjem jezika, prosite za pomoč prijatelja, lahko pa kontaktirate tudi mene.
Pred začetkom turnirja, priporočamo vsaj 10 minut prej, se prijavite preko povezave, ki jo boste dobili
preko spletne pošte oz. bo objavljena na spletni strani BZS. Videli boste nekaj podobnega kot je na
spodnji sliki, le da bo več miz:

Kliknite na pozicijo, da se usedete (še prej, če niste tega uspeli prej, popravite ime v zgornjem levem
kotu). Pazite, da se s partnerjem usedete za isto mizo. Če ste prišli brez soigralca, se lahko v lobbyju
dogovorite s še kakšnim takšnim.

