
 

 

 

 

Bridgetime Play 

Spelresultat 

på  

webben mm  



__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________                                       

Bridgetime Play – spelresultat på webben mm 

©Bridgetime Systems AB                           www.bridgetime.se                                                                      2 (13)                             

Inledning 
Spelresultaten och information om klubben visas på webben genom att starta en webbläsare och 

ange klubbens webbadress. Klubbens webbadress är klubbnamn.bridgetime.eu där klubbnamn är 

unikt för klubben. Den här manualen beskriver spelresultaten på webben. 
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Bridgetime Play på webben 
Starta en webbläsare och skriv webbadressen klubbnamn.bridgetime.eu. Klubbnamnet erhålles av 

klubben. 

Den första bilden som visas är klubbens spelkalender med klubbens spelade och kommande 

tävlingar. 

 

Spelkalendern kan visas vecko- eller månadsvis. Växla vy genom att klicka på Vecka eller Månad 

knappen. Klicka på vänster (<) eller höger pil (>) för att byta mellan vecka- eller månadsvy.  
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Till vänster i bilden finns ett antal menyer utöver menyn Spelkalender  

• Spelresultat  

för andra spelformer än partävlingar, som visas Spelkalendern 

o Ligaspel 

o Stegtävlingar 

o Seriespel 

• Medlemmar 

Medlemsförteckning med kontaktuppgifter 

• Om klubben 

Allmän information om klubben och klubbens styrelse 

Spelkalendern 
I spelkalendern visas både spelade, svagt blå font, och kommande, stark blå font, tävlingar. Klicka på 

en tävling i spelkalendern.  

Kommande tävlingar 

För en kommande tävling visas följande bild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar Allmän information om tävlingen, funktionärer och speldata. 
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Spelade tävlingar 

Resultat 

Ett klick på en spelad tävling i spelkalendern visar följande bild.  

 

Överst finns 2 stycken flikar, , Resultat och Tävling. Fliken Resultat har 3 stycken underflikar, , 

Resultat, Givar och Privatprotokoll. Rutan Tävlingsinfo visar allmän information om tävlingen.  

 

Ett klicka på fliken Resultat visar resultatlistan (fullständig lista visas inte). 

 

Resultatlista, visar placering, inspelade poäng, procentuell poäng (inspelade poäng/max poäng)/100, 

parnummer och parets namn.  

Genom att i resultatlistan klicka på ett par visas parets Privatprotokoll. Alla texter som är blå är 

klickbara. 

  



__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________                                       

Bridgetime Play – spelresultat på webben mm 

©Bridgetime Systems AB                           www.bridgetime.se                                                                      6 (13)                             

I samma rapport efter resultatlistan följer brickresultaten.  
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Brickresultatet visar detaljerat hur paren spelat brickan. 

 

Resultaten sorteras ifrån högsta till lägsta poäng. 

 visar bricknumret, vilket väderstreck som har given (Norr), och zonförhållandet (Ingen),  

brickan,  bästa teoretiska kontrakt,  s.k. Double Dummy Analys (DDA) och  bjudet 

kontrakt och resultat. 

Double Dummy Analysen visar hur många stick N, S, Ö och V teoretiskt kan spela hem i respektive 

färg och i ett sang kontrakt.  

Den röda rektangeln visar detaljerat kontrakten paren bjudit, utspelskort och resultat.  I exemplet 

har par 13 spelat mot par 17. Kontraktet är 2 spader Väst, utspelskortet är spader ess och resultatet 

blev +1, ett stick över bjudet kontrakt och poängen 140. Listan sorteras ifrån högsta till lägsta poäng 

innan topscore poängen beräknas. Ö/V’s poäng bokförs alltid på N/S och med omvänt tecken. NS fick 

7.0 och ÖV fick 15.0 topscore poäng.  

Topscore 

Beräkningsformen topscore, vilket är den vanligast beräkningsformen för partävlingar, innebär att 

antalet resultat som varje par har överträffat på brickan beräknas enligt följande: 2 poäng för varje 

överträffat resultat och 1 poäng för varje lika resultat. Maximalt poäng på en bricka kallas toppen och 

är lika med antalet spel på brickan minus 1 multiplicerat med 2. I exemplet är antalet bord 12 och 

toppen blir (12 - 1) x 2 = 22. Par med samma poäng får samma topscore poäng som det först 
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beräknade paret i listan med samma poäng. I exemplet får NS 7 topscore poäng, samma som par 8 

12. ÖV får topscorepoängen 22 – 7 = 15. 

Blindpar 

I en tävling med udda antalet par finns ett blindpar. När ett par möter blindparet har paret frirond. 

Under tävlingens gång ger en frirond en tillfällig poäng som är 60 % av brickans toppscore som =  

(antal bord -1) x 2 x 60 %. Vid slutberäkningen av tävlingens resultat ersätts den tillfälliga poängen 

med parets medelpoäng för de brickor paret spelat. 

Neubergers formel 

Neubergers formel är en formel som används för att nivellera beräkningen av topscoren när domslut, 

eller något annat händelse har orsakat att ett onormalt antal resultat finns på brickan. Domsluten 

beräknas enligt särskilda regler som inte berör Neubergers formel. Neubergers formel baseras på hur 

många resultat som jämförs på brickan. 

Neubergs formel ser ut så här: 

S = (N/n) x (s+1) -1 
S = Den beräknade topscoren  

N = Normalt antal resultat på brickan 

n = Antalet resultat på brickan 

s = Topscoren för brickan uträknad med n resultat 

 

Antag att det finns 12 resultat på en bricka och att topscoren är 22. Ett resultat döms ut och för de 

återstående resultaten blir topscoren 20. Den nivellerade poängen blir då S = (12/11) x (20 +1) – 1 = 

21,9. 

 

Datumscore medel och median 

Datumscore, medel och median, är 2 andra beräkningsformer som manualen kommer att 

kompletteras med senare. Beräkningsformerna används främst för lagspel. 

 

IMP öf 

IMP öf eller International Match Points över fältet är en annan beräkningsform som manualen 

kommer att kompletteras med senare. Beräkningsformen används främst för lagspel. 
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Givar 
Fliken Givar visar hur brickan spelats av paren. Välj bricka i drop down listan (klicka på pil ner och 

välj) eller scrolla upp och ner genom att klicka på >> respektive << knapparna. Kolumnerna i visar 

rubrikerna rond, parens namn, Pv (parvändning), Sf (spelförare), Ut (utspelskort), Poäng, topscore 

poäng för NS respektive ÖV. Kolumnen Not visar eventuella noteringar om brickan som 

tävlingsledaren gjort. Kolumnen Domslut visar eventuellt domslut på brickan. Parvändning markeras 

med en √ då det skett och parnamnen är enligt flyttschemat. 

 

Genom att klicka på ett par visas parets Privatprotokoll. 
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Privatprotokoll 

Fliken Privatprotokoll visar hur ett par spelat tävlingen som N/S respektive ÖV rond för rond 

tillsammans med given och spelresultaten. Kolumnen Bg visar budgivningen, om den registrerats, 

genom att klicka på en brevikon. Välj par i drop down listan (klicka på pil ner och välj) eller scrolla upp 

och ner genom att klicka på >> respektive << knapparna.  
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Tävling 

Fliken visar samma information som Kommande tävlingar dvs allmän och speldata information om 

tävlingen. 

 

Spelresultat 

Ligaspel 

Manualen kommer att kompletteras senare med en beskrivning.  

Stegtävlingar 

Manualen kommer att kompletteras senare med en beskrivning.  
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Serietävlingar 

Ett klick på Serietävlingar visar klubbens serietävlingar, pågående och spelade. 

 

Ett klick på en serietävling visar följande bild 

 

Bilden visar allmän information om serietävlingen, beräkningsform, antal spelade tävlingar hittills 

samt 2 stycken flikar, Resultat (ställning) och Löpande resultat omgång för omgång. I spelkalendern 

finns detaljerat resultat för varje tävling som ingår i serietävlingen. 

Fliken Resultat visar Placering, summa inspelade poäng, antal spelade tävlingar och parets namn. 

samt de tävlingar som ingår i totalpoängen. 

Fliken Löpande resultat visar samma information för varje omgång som spelats i serietävlingen. 

Om en spelare byter partner visas resultatet individuellt. 
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Medlemmar 
Menyn visar en förteckning över klubbens medlemmar med kontaktinformation. 

 

Om klubben 
Menyn har 2 stycken flikar, Om klubben och Styrelse. 

 

 




