
Existujú tisíce stránok o bridži. Ak naďabíte na nejakú zaujímavú vložte na ňu odkaz v

návštevnej knihe.

Great bridge links - stránka s odkazmi na bridžové stránky

Slovenské stránky

Slovenský bridžový zväz

Databáza SBZ a Majstrovské body

Košický bridžový klub

Staršia stránka KBK

Ešte staršia stránka KBK

Bridž na Wikipedii

Stránka Gejzu Borosa

Michalovský bridžový klub

Výsledky bratislavského klubu Doprastav

Bridžový klub Žilina

Juniorský bridžový klub Tatran

Stránka Ivana Tatranského

Bridžový klub Žiar nad Hronom

Stránka Eda Veleckého

Národné bridžové centrum

Stránky zahraničných klubov s ktorými spolupracujeme

Bridžový klub Herold Ostrava

Hotel Polski Bridge Club Mielec

Bridžový klub Miškovec - Miskolci Bridzs Egyesület

České stránky

Český bridžový svaz

Bridžový klub Herold Ostrava

Stránky Dušana Šlachtu s výsledkami

Bridžový klub BK13 Praha

Bridžový klub Havířov

Bridžový klub Brno

Bridžový klub BK TOP Praha

Bridžový klub Uherské Hradište

Bridžový klub Máj České Budějovice

Stránky Pavla Pěkného

Medzinárodné bridžové organizácie

Európska bridžová liga

Svetová bridžová federácia

Národné zväzy

Americká bridžová federácia

Anglický bridžový zväz

Chorvátsky bridžový zväz

Fínsky bridžový zväz

Francúzsky bridžový zväz

Kanadský bridžový zväz

Maďarský bridžový zväz•Stará stránka

Nemecký bridžový zväz

Nórsky bridžový zväz
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http://www.greatbridgelinks.com/
http://www.bridgeclub.sk/
http://data.bridgeclub.sk/
http://www.bridgekosice.sk
kbk.tym.sk
kbk.mypage.cz
http://sk.wikipedia.org/wiki/Brid%C5%BE
http://kosice.bridz.sk/
http://michalovce.bridgeclub.sk/
http://bridge.vivihoadresa.info/
http://bridgeza.webs.com/nasbridzovyklub.htm
http://www.bridgejrsk.webs.com/
http://www.bridgetatry.sk/
http://www.bridzziar.szm.sk/
http://www.bridgebase.sk/
http://www.nbcsr.sk/
http://www.bkherold.ic.cz/
http://www.bridgemielec.pl/
http://www.admatis.com/bridzs/mbe.html
http://www.bridgecz.cz/bridge.htm
http://www.bkherold.ic.cz/
http://www.valachnet.cz/spags/bridz/vysledky/
http://www.bk13.euweb.cz/
http://bridge.gsh.cz/
http://www.bkbrno.wz.cz/
http://www.volny.cz/bktop/
http://bridge.hetsmek.net/
http://bridge.najihu.cz/
http://bridge.pekny.info/
http://www.eurobridge.org/intro.swf
http://www.worldbridge.org/
http://www.acbl.org/
http://www.ebu.co.uk/
http://www.bridge.hr/
http://personal.eunet.fi/pp/lneimo/index.html
http://www.ffbridge.asso.fr/
http://www.cbf.ca/
http://www.bridzs.hu/
http://bridge.ecosoft.hu/
http://www.bridge-verband.de/
http://www.bridge.no/
http://www.phoca.cz/phocapdf


Poľský bridžový zväz

Rakúsky bridžový zväz

Rumunská bridžová federácia

Ruský bridžový zväz

Taliansky bridžový zväz

Bridžový klub Odesa

Kam za bridžom

Lotyšská stránka s kalendárom turnajov z celého sveta

Bridžové programy

Bridžové počítačové programy možno rozdeliť na:

hranie bridžu proti počítaču

hranie bridžu online proti hráčom z celého sveta

generátory rozdaní

vyhodnocovanie turnajov

double dummy - vyhodnotenie rozdania z otvorených kariet

programy na výuku bridžu

Programy môžu byť tiež kombináciou vyššie uvedených druhov.

Bridžové programy používajú viacero formátov najuniverzálnejší a najrozšírenejší je

formát PBN - Portable Bridge Notation. Tento umožňuje zaznamenať karty

jednotlivých hráčov, priebeh licitácie, priebeh zohrávky. Podrobnejšie v článku PBN.

Bridž online

BBO - Bridge Base Online

Na Slovensku je najobľubenejším bridžovým serverom server BBO - Bridge Base Online.

Umožňuje hranie pri stolíku, hranie turnajov, sledovanie priamych prenosov zo

svetových bridžových podujatí.

Hrať možno buď priamo cez WWW prehliadač, kedy netreba nič inštalovať iba sa

zaregistrovať a hrať, nektorým však viac vyhovuje hrať prostredníctvom klienta,

ktorý si treba na počítač nainštalovať. Obe možnosti sa nachádzajú na stránke: Bridge

Base Online

Hranie cez prehliadač spustíte kliknutím na Click here to play or watch bridge in your

web browser

Klienta stiahnete kliknutím na Looking for our older downloadable Windows program?

Click here

Hra na servri je bezplatná, možno sa však zúčastniť tiež platených turnajov v cene 1$ za

hráča a turnaj. Z platených turnajov ide väčšina vkladov prevádzkovateľovi servra. Hráči

na prvých troch miestach získavajú ceny v BBO $. Tieto im nemôžu byť poslané priamo

na účet, ale môžu ich použiť na hranie ďaľších turnajov alebo na zakúpenie bridžových

produktov, ponúkaných na servri: literatúra, bridžové programy, bridžové suveníry, ...

OKBridge

Server OKbridge je platený server, bezplatne sa možno zaregistrovať na 7 dní,

potom už treba platiť. Nájdete ho na adrese: OKBridge
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http://www.polbridge.pl/
http://www.bridgeaustria.at/
http://www.frbridge.ro/
http://www.bridgeclub.ru/
http://www.federbridge.it/
http://www.bridge.vl.net.ua/B.html
http://www.bridgetourist.com/index.php
http://kbk.tym.sk/wiki/index.php/Brid%C5%BEov%C3%A9_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A9_programy
http://kbk.tym.sk/wiki/index.php/PBN
http://www.bridgebase.com/
http://www.bridgebase.com/
http://www.okbridge.com/
http://www.phoca.cz/phocapdf


SWAN Games

Platený server SWAN Games

Topbridge

Topbridge je nórsky platený server, skúšobne si možno zahrať 15 rozdaní.

Nachádza sa na adrese: Topbridge

Kurnik

V Poľsku obľúbený herný server, okrem iných logických hier sa tu nachádza aj

bridž. Adresa: Kurnik

Skórovacie programy

Existuje množstvo programov na riadenie a vyhodnocovanie turnajov.

Programy Jeffa Smitha

V januári 2010 sme v klube začali používať sadu programov spolupracujúcich s

bridgemate:

PairScorer - vyhodnocovanie párových turnajov

TeamScorer - vyhodnocovanie družstevných turnajov

SwissTeamScorer - vyhodnocovanie družtevných turnajov, švajčiarsky systém

SwissPairScorer - vyhodnocovanie párových turnajov, švajčiarsky systém

IndScorer - vyhodnocovanie turnajov jednotlivcov

BmFtp - program umožňujúci spoluprácu DOS programov s bridgemate

Programy sú bezplatné. Stiahnuť ich možno na adrese: Bridge Scoring Programs and

Utilities

ACBLScore

Oficiálny program ACBL. Je k dispozícii Windows i DOS verzia. Tento program

používame na vyhodnocovanie Maďarskej simultánky. Program možno

bezplatne stiahnuť na adrese:ACBLScore

Duplimate Scorer

Do zakúpenia bridgemate sme používali tento program. Hoci tiež dokáže spolupracovať s

bridgematmi, bezplatne možno funkciu spolupráce s bridgematmi používať skúšobne 30

dní, potom si ho treba zakúpiť. Výstupy z programu na www stránky nám o niečo viac

vyhovovali.

Program možno stiahnuť na adrese: Duplimate Score

BGTURNAJ

Program, ktorého autorom je Tibor Menyhért. Umožňuje vyhodnocovať iba párové

turnaje, výstupy sú urobené vo formáte HTML na publikovanie na internete. Program je

DOSovský. Program sme v klube používali do 4.12.2009.
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http://www.swangames.com/main/index.html
http://www.topbridge.com/
http://www.kurnik.pl/brydz/
http://homepages.nildram.co.uk/~jasmith/
http://homepages.nildram.co.uk/~jasmith/
http://www.acbl.org/acblscore/specificationsDownloads.html
http://www.bracknellbridge.com/scorer/dshome.htm
http://www.phoca.cz/phocapdf
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