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Näitä etuja WCB tarjoaa 
Tässä muutamia etuja, joita saavutat WCB ohjelmistolla. 

1. WCB helpottaa merkittävästi liittojen työtaakkaa koska niiden ei tarvitse pitää 

yllä pelaaja-, kerho- ja ranking tietokantoja. 

2. Liitoilla, kerhoilla ja pelaajilla on ongelmana sekä rakentaa että ylläpitää omat 

nettisivustonsa. Kustannukset ovat myös yksi tekijä. WCB sisältää jokaiselle 

profiilisivut omalla verkko-osoitteellaan. Nämä profiilisivut voivat korvata 

vanhat kotisivut. Tietenkin, jos haluat pitää omat vanhat sivustosi, laitamme 

profiilisivullesi tarvittavat linkit. 

3. Yhteiset tietokannat ppelaajista, rankingista, kerhoista ja kilpailuista 

mahdollistavat hyvin monimuotoiset raportit. 

4. WCB käsittelee pelaajien lisenssimaksut ja mahdolliset maksuhuomautukset. 

5. Liitot voivat kohdistaa resurssinsa muualle: Koulutukseen, bridgen 

markkinointiin tai muuhun kehitystyöhön. 

6. Liittojen tiedotteet ovat heti nähtävillä jokaisen omassa tietokeskuksessa. 

7. Pelaajat, kerhot ja liitot saavat hyvän ja jatkuvasti kehittyvän alustan. Me 

kuuntelemme tarpeitasi ja kehitämme ohjelmistoamme sen mukaisesti, me 

myös etsimme pelaamiseen uusia teknologioita: kuten äly- ja 3D lasit 

unohtamatta virtuaalisuutta. Lisätty virtuaalisuus on vahva trendi muutaman 

vuoden sisällä. 

8. Kilpailunjohtajien työ helpottuu koska: 

 Pelaajien ohjaus oikeisiin pöytiin on hyvin tarkkaa ja heille helppoa. 

 Väärästä kädestä lähtö on mahdotonta.  

 Myös alertit tallentuvat tietokantaan. 

Contract Bridge World Ky Sivu 2 



   
 

     

 Myös pelaajien käyttämä aika rekisteröidään. 
9. Korruptoituneilla pelaajilla on vähemmän mahdollisuuksia tehdä 

epäkorrekteja asioita. 
10. Voimme näyttää livelähetykset pienellä viiveellä, jolloin pelaajien 

neuvominen on mahdotonta. 
11. Pidämme tietokantoja pelaajien bluffitarjouksista. 
12. Kansainvälisissä kilpailuissa ei tarvitse tarkistaa pelaajien lisenssitietoja koska 

WCB ei hyväksy pelaajien ilmoittautumista ilman lisenssiä. 

13. Pelaajan haluamien turnausten löytäminen on helppoa. 

14. Voit kibitsoida kaikkia turnauksia – myös live turnauksia. 

15. Koska ihmiset voivat seurata kansainvälisiä arvoturnauksia, tämä lisää myös 

kansainvälistä näkyvyyttä, ja enkäpä bridge saa näin uusia pelaajia. 

16. Jos pelaaja ei jostain syystä pääse turnauspaikalle, hän voisi kilpailla 

kotimaassaan valvotuissa olosuhteissa. Sama koskee myös kerhopelaajia: He 

voivat osallistua myös kotoa käsin. 

17. Turnaukseen ilmoittautuessaan pelaajat voivat jättää viestinsä 

partneripalveluun, ja näin saada pelikaverin kisaan. 

18. WCB:ssä on monia piirteitä kuten: koulutus, harjoittelu ja lisenssien sekä 

kilpailumaksujen maksaminen. Kehitämme jatkuvasti ohjelmistoa. 

19. On myös lapsille tarkoitettu osio, joka on helpompi kuin aikuisten. 

20. WCB toimii pilvessä ja toimii kaikilla alustoilla: tietokoneilla, tableteilla sekä 

puhelimilla. 

21. Ja paljon, paljon muuta… 

 

 

 

Heräsikö mielenkiintosi. Lue lisää!!! 

 

HUOM: 

 Saat lisää tietoa kotisivuiltamme www.fin.wcb.fi  

 Olemme suunnitelleet myös WCB Prototyypin. Ole hyvä ja tutustu myös 

siihen. 

 Muistathan vastata kotisivuilla olevaan kyselyymme. 
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WCB tavoitteet 
WCB ohjelmistolla toivomme yhdistävämme eri tietokantoja ja tarjoamme liitoille 

mahdollisuuden yhdistää kulttuurinsa mestaripistelaskennassa. Tavoitteenamme on 

myös tarjota pelaajille ja kiinnostuneille toimijoille jatkuvasti kehittyvän alustan. 

Toivomme myös antavamme bridgelle positiivista kansainvälistä näkyvyyttä, ja näin 

kasvattavamme bridgenpelaajien hiipuneita määriä. 

Alla käsittelemme tarkemmin näitä tavoitteitamme. 

Mestaripiste laskenta 

Useilla mailla on eriävät tavat laskea ja myöntää mestaripisteitä sekä pitää yllä 

ranking tilastoja. Laskentakaavoin pyrimme yhdistämään nämä erilaiset 

laskentamallit WCB -mestaripisteiksi ja -rankingtilastoiksi. Tiedämme tämän olevan 

hankalaa, mutta me teemme sen kannustaaksemme liittoja löytämään oman tapansa 

yhdistää laskentamallit. Pelaajan WCB -ranking näytetään yhdessä hänen liittonsa 

rankingin kanssa. Näin pyrimme saattamaan pelaajat samalle WCB –rankingin tasolle 

ja asettamaan heidät tasapuolisesti kansainväliselle tasolleen. 

Kansainväliset kilpailut 

Toivomme luovamme pelaajista yhteisen tietokannan. Emme tarvitse heidän 

osoitetietojaan tai muita henkilökohtaisia tietoja. Tällaisella tietokannalla on helppo 

osallistua kansainvälisiin kilpailuihin. 

Pelaajille ja katselijoille 

Tahdomme luoda katselijoille alustan seurata kilpailuja ja ketä tahansa osallistujaa. 

Pelaajille annamme mahdollisuuden nauttia ja kehittää heidän pelaamistaan. 

Kansainvälinen näkyvyys 

Yhdistämällä tietoja ja kansainvälisellä kibitsoinnilla toivomme saavamme bridgelle 

lisää näkyvyyttä. 

Pelaajamäärien lisääminen 

Bridgen paremmalla näkyvyydellä sekä tarjoamalla nettikursseja toivomme 

saavamme lisää pelaajia. 

Bridgeä lapsille 

Haluamme myös antaa lapsille mahdollisuuden oppia ja pelata bridgeä. Bridgeä 

lapsille osio on hyvin erilainen kuin aikuisille tarkoitettu pelaaminen. Jaot eivät ole 

niin haastavia ja pelaamisesta pyritään tekemään hauska tapahtuma ja he saavat 

monenlaisia tasoja pelattavakseen. Lapset keräävät pisteitä jokaisesta hyvästä 

pelisuorituksesta samaan tyyliin kuin ”leikkipeleistä”. 
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WCB ohjelmiston periaatteet 
Joissakin osioissa mainitsemme BBO -ohjelmiston, koska tällä hetkellä se on ehken 

paras nettipelialusta. 

WCB toimii pilvessä kaikilla alustoilla (puhelimet, tietokoneet ja tabletit). 

WCB on alusta: 

 Liitoille 

 Kerhoille 

 Pelaajille 

 Lapsille 

 Kibitsereille (pelien seuraajille) 

 Kilpapeleille kotibridgestä MM –kisoihin 

 Nettipeleille 

 Koulutukselle 

 Tarjoussysteemin kehittämiseen 

 Bridgen verkko-ostoksille 

 Kirjeen- ja tiedonvaihtoon 

Jos jotain puuttuu, me haluamme sen rakentaa. Tavoitteenamme on kehittää 

kokonaisvaltainen ja täydellinen bridge ohjelmisto. 

Yksityisyyttä loukkaamatta kaikki tiedot kerhoista, pelaajista ja rankingeista 

konvertoidaan WCB:n tietokantoihin. Ja kaikki uudet tiedot konvertoidaan takaisin 

liittojen tietokantoihin. 

Liitoille ja kerhoille WCB lisenssi on ilmainen. Vain pelaajat ja kibitserit maksavat 

pienen (7-30 €) vuotuisen lisenssimaksun. 

Jokaisella on ilmainen kokeilujakso tutustua WCB ohjelmistoon. 

Kirjautuminen 
Liitot perustavat pelaajille (lisenssinumero tms.) käyttäjätunnukset. WCB luo tämän 

tunnuksen eteen maatunnuksen (kuten FIN suomalaisille pelaajille). Pelaajien 

maksettua WCB lisenssinsä he voivat kirjautua järjestelmään. Jokainen pelaaja 

kuuluu johonkin liittoon ja kerhoon. Jokainen kerho kuuluu liittoon. Jos pelaajalla ei 

ole liiton antamaa lisenssi- tai jäsennumeroa, WCB luo sellaisen kuten: FINX123456. 
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Vain yksi kirjautuminen per käyttäjä sallitaan. 

WCB alusta on tarkoitettu liitoille, kerhoille ja kerhojen jäsenille. Ulkopuoliset 

henkilöt voivat vain katsella bridgeä. Jokainen kibitseri tunnistetaan maksamisen 

yhteydessä. 

Käyttäjällä voi olla avoinna kaikki ohjelmat samanaikaisesti, mutta kibitsointi ja 

pelaaminen samanaikaisesti ei ole sallittua koska se häiritsisi pelaamista. 

Kotisivut (profiilisivut) 
Olemme tutkineet eri verkkosivustoja ja tämän perusteella luomme käyttäjille 

profiilisivut, jotka voivat toimia kotisivuina. Jokaiselle profiilille luodaan oma verkko-

osoite, jota myös ulkopuoliset pääsevät käyttämään. 

Jos liitot tai kerhot haluavat säilyttää omat verkkosivunsa, profiilista on ohjaus ko. 

sivustolle. 

Lisenssi- ja jäsenmaksut 
Liitot ja kerhot veloittavat pelaajilta lisenssi- ja jäsenmaksuja, jotka voidaan jättää 

WCB:n hoidettavaksi. 

Pelaajat voivat suorittaa maksunsa WCB:n kautta, jolloin ohjelmisto hoitaa myös 

maksuhuomautukset, ja tarvittaessa merkitsee hänet lisenssittömäksi pelaajaksi, jolla 

ei ole oikeutta käyttää WCB alustaa. 

Ranking ja mestaripisteet 
Useilla mailla on erilaiset tavat laskea mestaripisteet sekä pitää yllä 

rankingrekistereitä. Jos liitot eivät pääse yhteisymmärrykseen laskutapojen 

yhtenäistämisestä, sitten luodaan yhtenäinen laskentamalli WBF:n suositusten 

mukaisesti. 

Uudet rankin ja mestaripisteet tulevat tietokantoihin suoraan kilpailuista. Pelaajan 

historiatieto konvertoidaan WCB:lle. 

Toivomme saavamme ohjeistusta WBF:ltä sekä muilta liitoilta kuinka pelaajien tasot 

määritellään. Pelaajien itsensä määritellessä omaa tasoaan, se luodaan liian 

positiiviseksi. Tietenkin pelaaja voi olla myös hyvä ja käydä harvoin kilpailuissa, jolloin 

oikea taso ei määräydy automaattisesti, ja tällöin liitto voi nostaa tasoa. 
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Tasot voisivat olla tällaiset: 

 Maajoukkuepelaaja NT. 

 Entinen maajoukkuepelaaja EXNT. 

 Maailmanluokkaa: Menestyttyään kansainvälisissä kilpailuissa. 

 Expertti: Saavutettuaan tietyn tason mestari- ja rankingpisteissä. 

 Edistynyt: Saavutettuaan tietyn tason mestari- ja rankingpisteissä. 

 Alemmat tasot Aloittelija ja Kerho voivat pelaajat ylläpitää itse. 

Kilpailun järjestäminen 
WCB alustalla voi järjestää kilpailuja kotibridgestä MM –kilpailuihin. Jokaisella on 

oikeus perustaa kilpailu. 

Samanmuotoiset kilpailut voi tallentaa etukäteen WCB kilpailujen tietokantaan. 

Kerhomestari voi perustaa vaikka koko kauden kilpailut etukäteen, jolloin kisa on 

helppo kenen tahansa käynnistää. 

Simultaanikilpailut on helppo järjestää. Ehkäpä jonain päivänä voimme pelata koko 

maailmaa kattavia simultaanikilpailuja, joita ei tietenkään voi kibitsoida. 

Mm. näitä kilpailuja voi järjestää WCB –alustalla: 

o MM- ja Olympia kilpailut 

o Maanosan mestaruuskilpailut 

o Kansalliset mestaruuskilpailut 

o Kerhokilpailut 

o WCB sallii kaikkien järjestää kilpailun. Voit järjestää kilpailun esimerkiksi 

kotonasi. 

Kaikki kilpailut voidaan järjestää barometrina. 

Kilpailunjohto 

Kilpailun aikana voi tapahtua erilaisia tuomioihin johtavia tapahtumia. Siksi 

kilpailunjohtajilla on mahdollisuus liittyä jokaiseen pöytään ja tutkia tietokannoista 

tapahtumia kuten: tarjouksia, käytettyä aikaa, alertien selityksiä jne. 

Mestaripisteiden laskenta 

WCB suosittelee järjestäjän mukaista laskentatapaa.  
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Pelaa bridge 
Live kilpailuita pelataan kun kaikki pelaajat ovat fyysisesti samassa tilassa tai muutoin 

valvotuissa oloissa. 

Voit pelata myös nettipelejä kuten: pikapeliä tahtoessasi pelata muutaman jaon, 

pitää hauskaa ystäviesi kanssa tai osallistua nettikilpailuihin. Lapsille on oma 

pelialustansa. 

Partneripalvelu 

Voit etsiä partneria tai joukkuetta myös livepeleihin tai kerhokisaan. 

Maksa kilpailumaksusi 

Voit maksaa kilpailumaksusi maksukortillasi. Ohjelmistomme käyttää luotettavaa 

kolmannen osapuolen palvelua.  

Kilpailumaksun voi tietenkin maksaa myös kilpailupaikalla. 

Live kilpailuissa pelaaminen 

Voit pelata live kilpailuja käyttäen WCB:n tapaa, tai pelata entiseen malliin 

pelikorteilla ja tarjouslaatikoilla, tai sekoittaen näitä kahta tapaa. 

WCB:n tapa pelata 

Voit käyttää pelaamiseen puhelinta tai tablettia, jolloin peli kulkee kuten 

nettipelaamisessa. Tietenkin ohjelmassa on hiukan eroja nettipelaamiseen, mutta et 

tarvitse tarjouslaatikoita tai kortteja. 

Pelaaminen vanhaan malliin 

Tämä voisi toimia väliaikaisena siirtymän aikaisena tapana kunnes pelaajat haluavat 

siirtyä pelaamaan WCB:n tapaan. 

A) Vanhaan malliin hyödyntäen puhelinta tai tablettia  

Kun yksi pelaaja toivoo pelattavan vanhaan malliin, silloin kaikki käyttävät 

pelikortteja ja tarjouslaatikoita. 

Viivakoodeja hyödyntäen 

Puhelimesi tai tablettisi käyttää kameraansa lukeakseen pelikortit. Viivakoodet 

ovat hyvin suosittuja ainakin Euroopassa ja Amerikassa, ja uusi viivakoodattu 

korttipakka ei maksa paljon enempää kuin normaali korttipakka. Ainoa tehtävä 

on laittaa viivakoodit tarjouksiin. Markkinoilla on hyviä viivakoodinluku 

ohjelmistoja, josta esimerkkinä ScanIt. Katso tästä linkistä ohjelmiston toimintaa:  

ScandIt . Ohjelmisto lukee viivakoodit hyvin nopeasti mahdollistaen laitteen 

molempien kameroiden käytön.  

Sivu 8 Contract Bridge World Ky 

https://www.youtube.com/watch?v=b8Mzswc49wk


   
 

     

Käyttäen RFID tunnisteita 

Puhelinta voi käyttää myös RFID:n (radioaaltoja hyödyntäen) lukilaitteena. 

Selvittämme kuinka paljon korttipakka maksaa kun jokaisessa kortissa on RDIF 

tunniste. RFID toimisi ISO14443 NFC tunnisteilla. Tunnisteet ovat pieniä ja helppo 

lisätä kortiin valmistusvaiheessa. Ja tunnisteet ovat halpoja, mutta tekniikalla 

korttipakan hinta ainakin 2-3 kertaistuisi. 

Käyttäen hahmon tunnistamista 

Kun ohjelmistolle opetetaan tunnistamaan pelikorttien ja tarjousten hahmot, on 

lukeminen helppoa. 

Puhelimen ja tabletin kameroita voidaan hyödyntää korttien ja tarjousten 

hahmontunnistuksessa. Katso tästä kuinka: link  

Jannersten käyttää myös hahmontunnistusta uusimmassa jakokoneessaan. Ei 

enää viivakoodeja. Katso tästä kuinka Bridgesorter.  

B) Tavalliseen tapaan kuten nytkin 

Voimme pelata vanhaan malliin: Pelikortit, tarjouslaatikot ja Bridgematet. 

Kilpailun jälkeen tiedot viedään WCB tietokantoihin. Tarjoamme tämän 

mahdollisuuden riippumatta mitä ohjelmistoja tai tapoja kilpailun järjestäjä 

käyttää. 

 

Tätä tekniikkaa käytettäessä kibitserit eivät voi seurata kilpailuja. 

 

Ei väliä kuinka live bridge halutaan tulevaisuudessa pelata, tulemme löytämään 

sopivan ratkaisun! 

 

Nettibridge 

Internet bridge on hyvin paljon samanlaista kuin BBO:ssa pelaaminen on nyt, mutta 

olemme ottaneet käyttäjien vaatimukset paremmin huomioon. Haluamme antaa 

sinulle mahdollisuuden pelata bridgeä aivan kuten normaali bridgeä ja valinnat voit 

tehdä Asetuksissa: Ei undoa, ei uudelleen jakoja, ei pelattuja kortteja jne. Sinun tulee 

muistaa kaikki aivan kuten todellisessa kilpailuissa. Asetuksissa valitset kuinka sinä 

pelaat ja mitä sinulle näytetään ja muut pelaajat tekevät omat valintansa. 

Tässä muutamia kehittyneitä Asetuksia: 

 Asetukset kuten yllä mainittiin. 
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 Tervetuliais nappula näyttää pöydälle etukäteen kirjoittamasi tervehdyksen. 

 Pause -näppäin näyttää paikallasi puhekuplan, jossa lukee viesti “BRB” (Be 

Right Back). 

 Thinking –näppäin toimii kuten yllä. 

 Tarjouksia varten olemme luoneet hassun näköisen näppäinasetelman, jolla 

pyrimme välttämään virheklikkauksia. Katso WCB Prototyyppi -asiakirjasta. 

 Tietenkin voit myös valita pyytääkö ohjelmisto sinulta hyväksynnän ennen 

jokaista tarjousta tai pelaamaasi korttia. 

 Jos joku pöydän pelaajista ei käyttäydy asiallisesti, pelaajat voivat raportoida 

suoraan tällaisesta pelaajasta. Erillistä valitusrumbaa ei tarvita. Ohjelmista 

asettaa aikaleiman ja liittää chatit raporttiin. Jokaisen kolmen pelaajan on 

hyväksyttävä raportti. Ei toivotun käyttäytymisen jatkuessa WCB:n henkilöstö 

voi asettaa rangaistuksen. Käytöksen ollessa erityisen huonoa WCB ohjaa 

tiedot pelaajan liiton ratkaistavaksi. 

Pelaaminen pöydässä 

Pelataksesi netissä, sinulla on useita vaihtoehtoja: 

 Pikapeli muutamaa jakoa varten ohjaa sinut satunnaisesti haluamasi tason 

peleihin 

 Voit valita pöydistä haluamallasi tasolla. 

 Voit valita pöydissä olevista vapaista ystävistäsi. 

 Voit valita kilpailun. 

 Voit avata oman pöytäsi. 

 Voit järjestää oman turnauksen (ystävillesi). 

Kun avaat pöydän, voit asettaa pelaajille minimitason. Kun joku etsii sopivaa pöytää, 

hänelle näytetään vain oman tasonsa hyväksyvät pöydät. Näin vältytään ikäviltä 

pelaajien kieltämisiltä. 

Tasot ovat: 

 NT (National Team) 

 EXNT (ex-National Team) 

 WC (World Class) 

 Expert 

 Advanced 

 Club 

 Beginner 

Yleisesti ottaen pelaaminen on hyvin samantapaista kuin BBO:ssa nyt. Olemme 

kuitenkin suunnitelleet paljon parannuksia. 
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Audio video 

Olemme suunnitelleet myös audio-videon (kuvan ja äänen) liittämistä 

nettipelaamiseen. Tämä liitännäinen voisi olla kolmannen osapuolen ohjelmisto 

(Skype?). 

Pelaaja päättää omissa asetuksissaan kuinka hän haluaa kommunikoida pelaajien 

kanssa. 

Bridgeä lapsille 
Lapset voivat aloittaa pelaamisen varsin nuorena. Säännöt ja jaot olisivat 

huomattavasti helpompia kuin aikuisille. Tehtyään hyvän ratkaisun lapsosta palkitaan 

tähdillä, pisteillä, kullalla tms. Osaamisen myötä jaot käyvät hankalimmiksi ja 

hankalimmiksi, kunnes lapsi tai nuorukainen pystyy jo osallistumaan alkeiskurssille. 

Näin toivomme lapsen jäävän bridgen koukkuun ja mikä tärkeintä: Pysymään bridgen 

parissa. 

Kibitsointi 
Silloin, kun kilpailun järjestäjä tai pöydän omistaja sallii katselun, kaikki WCB –

lisenssin haltijat voivat seurata peliä. Pelkästään kibitsoinnin salliva vuosilisenssi 

maksaa 7 €. 

Kibitsoijat voivat valita haluamansa kilpailun listasta. Listalla näkyy myös, kun kilpailu 

on kommentoitua. 

Kibitserit voivat keskustella keskenään, ja pelaajien kanssa silloin kun se on sallittua. 

Tällöin pelaajien viestit tulevat heille näkyviin vasta pelatun jaon jälkeen. Näin 

annetaan heille pelirauha. Tosin pelaaja voi säätää tämän asetuksissaan. 

Pelaajien systeemit 
Tahdomme antaa pelaajille parhaat välineet kehittää taitojaan. Ja hyvä systeemi on 

yksi sellainen. Nettipelin aikana havaituista ongelmakohdista voi tehdä suoraan 

korjaukset systeemiin. 

Alertointitilanteissa WCB antaa selityksen vastustajille, mutta myös pelaaja voi tehdä 

sen. Kiltit vastustajat voivat nyt huomauttaa mahdollisista eroista . 

Tiedämme, ettei systeemin kehittämiseksi ole helppoa luoda alustaa, mutta teidän 

avullanne saamme sellaisen aikaiseksi. 

Sivu 11 



   
 

     

Contract Bridge World Ky 

Opettaminen 
Tämä piirre ei varmaankaan ole mukana ensimmäisessä julkaisussa, mutta hyvin 

nopeasti sen jälkeen. 

Kurssit 

Nykyään opettaminen tapahtuu pääasiassa livenä. Norjalaiset ovat keksineen käyttää 

hyväkseen BBO:ta opetuksessaan. Yhdessä liittojen ja pedagogien kanssa haluamme 

luoda WCB:lle alustan koulutusta varten. 

Kun kurssit ja sama oppitunti on netissä useampana ajankohtana, oppilaat voivat 

suunnitella opiskelunsa paljon paremmin kuin livenä tapahtuvan opiskelunsa, jolloin 

heillä ei ole mahdollisuutta osallistua oppitunnille ja he voivat jäädä jälkeen. 

Kurssitus tapahtuu tietenkin käyttäen hyväksi ääntä ja kuvaa. 

Opetusvideot 

Kuten kurssien suunnittelussa, pyrimme luomaan käsikirjoitukset liittojen ja 

pedagogien avulla. Voimme tuottaa ne englanniksi ja kääntää tekstityksen useille 

kielille. Liittojen halutessa tehdä videot omalle kielelleen, he voivat käyttää 

dubbausta tai valmiiksi luotuja käsikirjoituksia. 

Opetusohjelmistot 

Maailmassa on hyviä opetusohjelmia. Tahdomme tarjota niille yhtenäisen alustan. 

BridgeWiki 
Haluamme tarjota myös alustan BridgeWikille, jossa olisi bridgeen liittyviä tietoja: 

Systeemeistä, konventioista, erilaisista ohjelmistoista jne. 

Ostaminen 
Verkkokaupassamme liitot ja kerhot voivat myydä lisenssejään sekä jäsenmaksujaan. 

Verkkokauppa myy myös WCB lisenssit. 

Edelleen voit ostaa erilaisia bridgetarvikkeita. Luomme alustan kolmansille 

osapuolille myydä tuotteitaan yhdessä paikassa keskitetysti.  

Helpdesk ja ohjeet 
WCB lokalisoi (mm. kääntää erilaiset tekstit) ohjeet ja helpdeskin eri pääkielille. 

Helpdesk toimii ainakin englannkisi 24/7 ja kunkin pääkielen osalta eri 

aikavyöhykkeittäin klo 17-22.  
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Ohjelmistokehitys 
Virtuaalimaailma, kolmiulotteisuus sekä älylasit ovat jo tätä päivää. Joten me 

opiskelemme niitä ja kartoitamme niiden sopivuutta bridgen pelaamiseen. Lisätty 

virtuaalisuus voisi olla WCB:ssä mukana jossain vaiheessa. Tuolloin näet maailman 

sellaisena kuin se on, mutta sinne on lisätty bridgeen liittyviä ominaisuuksia kuten: 

Ohjeita, korttien pelaamista virtuaalikäsillä ja ahhhh niin monia villejä ja kauniita 

asioita. Virtuaalimaailma odottaa meitä. Se on hyvin mielenkiintoista ja jotain, mitä 

ehken et ole koskaan kokenut. 

Tässä on muutama linkki nähdäksesi kauneuden. Youtubesta voit etsiä näillä hauilla 

myös muita esittelyvideoita. 

 Microsoft HoloLens  

 Meta 2 AR  

 Magig Leap 

Magig Leap sai hyvin nopeasti rahoitusta peräti yli 1.4 miljardia US$. Mukana on isoja 

toimijoita. Me uskomme, että tämä MR (mixed reality, kuten he sitä kutsuvat), on 

seuraava iso asia, kunhan hinnat ovat kohdallaan. Kaikki heillä on hyvin salaista, eikä 

meillä ole paljon varmaa tietoa heistä.  

Pelaajapassi 
Ehdotamme, että jokainen MP –pelaaja saa pelaajapassin, jossa on mm. kuva, 

viivakoodi ja RFID tunnistin. Passissa lukee tietenkin nimi, pelaajalisenssin numero ja 

kansallisuus lipun kera. 

Passia voi kuljettaa kaulaan ripustettuna tai pistettynä vaatteisiin. 

Passi on helppo tapa tunnistaa pelaajat. 
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Hinnoittelu 
WCB on ilmainen liitoille ja kerhoille. Pelaajat maksavat pienen vuotuisen 

lisenssimaksun. 

Tässä on kaksi alustavaa mallia hinnoittelusta. 

Osta WCB lisenssisi pian julkaistavasta verkkokaupasta jo nyt ja auta meitä 

rahoituksen saamiseksi. 

Yhden vuoden lisenssisuunnitelma:  

1. 30 € ulkomaisia turnauksia pelaavilta. 

2. 25 € kotimaisia mestaruuksia pelaavilta. 

3. 20 € kotimaisia MP –kilpailuita pelaavilta. 

4. 15 € kerhopelaajilta, jotka haluavat myös nettipelejä sekä kibitsoida. 

5. 10 € kerhopelaajilta. 

6.   7 € kibitsereilta. 

Kertamaksu kotimaisista kilpailuista 

Jos et halua ostaa vuosilisenssiä, annamme sinulle mahdollisuuden ostaa 

kertaluontoinen lisenssi aina kun pelaat MP- tai kerhokilpailuita. 

1. 3 € MP -kisasta. 

2. 40 s jokaisesta kerhokilpailusta.  

Me kuuntelemme sinua! Yhdessä löydämme parhaat toimintatavat. Hinnoittelu voisi 

olla myös jonkinlainen sekoitettu malli. 

 

Kiitos, että mielenkiintosi riitti tänne saakka. 

HUOM: 

 Saat lisää tietoa kotisivuiltamme www.fin.wcb.fi  

 Olemme suunnitelleet myös WCB Prototyypin. Ole hyvä ja tutustu myös 

siihen. 

 Muistathan vastata kotisivuilla olevaan kyselyymme. 
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