
 SWISSקבוצות  להירשם לתחרות: כיצד התחרות שחקני

 אורי תאתה מעוניין לשחק, לחץ על בה  SWISS-תחרות קבוצות ה לאחר שמצאת את  .1

 .התחרות 

 

חושפת אפשרויות  לשונית  . לחיצה על כל המסך בראשלשוניות , עם מספר התחרותמסך רישום   יופיע .2
 נושא התשלום לא שונה מאשר בתחרות זוגות.  נוספות. 

 

 : בשני שלבים נהל תתהליך הרישום מ  .3

 )כמו בתחרויות הזוגות הרגילות(  זוג נרשם לתחרות כזוג כל ראשית  .א

)מתוך הרשימה בלשונית   אחד משני בני הזוג מזמין את הזוג השני להצטרף לקבוצה בהמשך, .ב
"SELECT TEAMMATES") . 

 עדיין לא שודכו, יישודכו באופן אוטומטי. ש בזמן התחלת התחרות כל הזוגות שרשומים לתחרות  .ג

לאחר   INVITEלמלא את שם המשתמש של השותף שלך. לחיצה על לחצן יש  , REGISTERבלשונית  .4
הודעת  תופיע ,  BBO-לא מחובר לשותף שלך. אם השותף שלך למילוי שם המשתמש שולחת הזמנה 

 שגיאה שהוא אינו מקוון והרישום ייכשל. 

זמן שחקן  כדי להוסיף את שמך, או ה Partnership Deskלשונית זקוק לעזרה במציאת שותף? לחץ על  .5
אפשר גם להרשם עם   – ROBOT-במידה ומארגני התחרות אפשרו שימוש ב אחר המחפש שותף. 

 רובוט. 

 



הזמן להזמין    הגיע, והזוג שלך נרשם בהצלחה איתואתה חושב שיהיה כיף לשחק שברגע שמצאת בן זוג   .6
 לקבוצה!  ם חברי

 ולחץ כדי להשלים את רישום הקבוצה שלך.  התחרות מצא שוב את  .7

 Select "לשונית " של השותפות הזו. לחץ על המובילמי שמזמין את בן הזוג שלו לשחק הוא "  .8
Teammatesידי לחיצה על "הזמן" מימין לשותפות  -". הזמן את חבריך לקבוצה הפוטנציאליים על

 שברצונך להזמין. 

 

אינו בוחר חברים לקבוצה, התוכנה בוחרת באופן   המוביל אחראי על הזמנת חברי צוות. אם   המוביל .9
 .בזמן פתיחת התחרותאוטומטי חברים לקבוצה עבור כל זוג 

 תחרות. תציג את כל הקבוצות הרשומות ל "ENTRIESלשונית "לחיצה על  .10

 

 במידת הצורך  –ביטול רישום 
באפשרותך לעשות זאת  יש  לבטל את ההרשמה, צריכים  הקבוצה  יחבראחד מאו כל אתה אם מסיבה כלשהי 

 .הקבוצה . כאן תוכל לבטל את ההרשמה ו/או לפרק את REGISTERלשונית ידי לחיצה על -על

 


