
\/

31> Bart v32 v33 v35 v37 v39 v41 bye v40 v38 v36 v34

32> Kujirai v31 v35 v39 bye v38 v34 v33 v37 v41 v40 v36

33> Willis v34 v31 v37 v41 v40 v36 v32 v35 v39 bye v38

34> Kovacevic v33 v37 v41 v40 v36 v32 v35 v39 bye v38 v31

35> Krause v36 v32 v31 v39 bye v38 v34 v33 v37 v41 v40

36> Cowan v35 v39 bye v38 v34 v33 v37 v41 v40 v31 v32

37> L Chen v38 v34 v33 v31 v41 v40 v36 v32 v35 v39 bye

38> Wang v37 v41 v40 v36 v32 v35 v39 bye v31 v34 v33

39> Smith v40 v36 v32 v35 v31 bye v38 v34 v33 v37 v41

40> Burns v39 bye v38 v34 v33 v37 v41 v31 v36 v32 v35

41> Gatenby bye v38 v34 v33 v37 v31 v40 v36 v32 v35 v39

\/

43> Fourcaudot v44 v45 v47 v49 v51 v53 bye v52 v50 v48 v46

44> Gartaganis v43 v47 v51 bye v50 v46 v45 v49 v53 v52 v48

45> Davidson v46 v43 v49 v53 v52 v48 v44 v47 v51 bye v50

46> Shnier v45 v49 v53 v52 v48 v44 v47 v51 bye v50 v43

47> Turner v48 v44 v43 v51 bye v50 v46 v45 v49 v53 v52

48> Kersey v47 v51 bye v50 v46 v45 v49 v53 v52 v43 v44

49> J Stevens v50 v46 v45 v43 v53 v52 v48 v44 v47 v51 bye

50> Bourdeau v49 v53 v52 v48 v44 v47 v51 bye v43 v46 v45

51> Cossey v52 v48 v44 v47 v43 bye v50 v46 v45 v49 v53

52> Cao v51 bye v50 v46 v45 v49 v53 v43 v48 v44 v47

53> Colter bye v50 v46 v45 v49 v43 v52 v48 v44 v47 v51

Division 1Team #

Team # Division 2

          Canadian Bridge Championships 2021

DRAW  - CMTC

9 10 11

**ROUND**

1 2 3 4 9 10 11

**ROUND**

1 2 3 4

5 6 7 8

7 85 6


