
GROEP A paar   1 paar   2 paar   3 paar   4 paar   5 paar   6 paar   7 paar   8

GROEP B paar   9 paar 10 paar 11 paar 12 paar 13 paar 14 paar 15 paar 16

GROEP C paar 17 paar 18 paar 19 paar 20 paar 21 paar 22 paar 23 paar 24

DRIVE 1 groep A : Howell groepen B & C : Mitchell (B in NZ)

DRIVE 2 groep B : Howell groepen C & A : Mitchell (C in NZ)

DRIVE 3 groep C : Howell groepen A & B : Mitchell (A in NZ)

BBC - MARATHON 2013                                        
dinsdag 6 augustus

Mitchell Movement -  A duplicate Bridge player movement where all tournament pairs and boards move in a 
uniform manner.  Each pair is assigned a North/South or East/West direction, the boards played are assigned an 
incremental number, and the tables are also assigned an incremental number. 

De deelnemers aan de marathon worden in 3 groepen verdeeld : Groep A, Groep B en 
Groep C. Elke groep telt 8 paren  (in geval van 24 aanwezige paren) : 

Er worden 3 drives gespeeld waarbij elke drive 7 ronden van elk 4 giften telt. 
Elke drive speelt 1 groep volgens het Mitchell-systeem (elk paar ontmoet elk paar van zijn 
groep ttz het klassieke syteem), de 2 andere groepen spelen samen een Howell  (waar, 
tegen 1 paar van de ontmoette groep niet wordt gespeeld). 

Bij deze organisatie  ontmoeten twee paren elkaar geen twee maal en elk paar ontmoet 
elk deelnemend paar op twee na (ttz 21 van de 23 overblijvende paren). 
 
Hieronder een woordje uitleg over het Howell-systeem met een schematische 
voorstelling  van de route voor 7 tafels (ipv 8) : 

Bij afwezigheid van 1 paar (dus  bij 23  resterende paren) ontstaan byes : 
        drive 1 : 1 bye in de Howell (dus voor 7 paren), geen in de Mitchell  
        drives 2&3 : 1 bye in de Michell  (dus voor 2x7 paren), geen in de Howell  
Is het afwezig paar tijdig gekend, kan  ervoor gezorgd worden dat slechts 21 paren  1 
bye kennen over de 3 drives heen (ttz op  de 21  te spelen rondes). 


