
Uchwała nr 1 Zarządu Opolskiego Związku Brydża Sportowego z dnia 02.04.2016

Lista obecności:

1. Adam Klimala
2. Andrzej Skotniczny
3. Longin Bartnik
4. Dariusz Zbieg
5. Maciej Macewicz
6. Piotr Bielecki
7. Roman Wąchała
8. Roman Gniazdowski

Nowo wybrany Prezes OZBS, Adam Klimala, przydzielił funkcje pozostałym osobom wybranym 
do Zarządu OZBS na kadencję 2016-2020:

Andrzej Skotniczny - wiceprezes
Longin Bartnik - sekretarz
Cezary Wołczak - finanse
Dariusz Zbieg - członek zarządu
Maciej Macewicz - członek zarządu
Piotr Bielecki - członek zarządu
Roman Wąchała - członek zarządu
Feliks Marciszewski - członek zarządu
Roman Gniazdowski - członek zarządu

Zarząd w perspektywie do końca 2016 roku przydzielił zadania:

1. Kontakt z mediami (polepszenie kontaktów z mediami) - Longin Bartnik, Roman 
Gniazdowski

2. Kontakt z władzami samorządowymi, pozyskiwanie środków publicznych - Dariusz Zbieg, 
Roman Wąchała

3. Powołanie do życia (przywrócenie) Grand Prix Opolszczyzny dla zawodników z okręgu 
opolskiego - zarząd

4. Powołanie do życia drugiego turnieju o randze ogólnopolskiej (obok "Śnieżnego Płatka"). 
Może to być "Opolska Jesień", a może to być inny turniej, nazwany roboczo "Turniejem 
Festiwalowym". Przy okazji festiwalu lub Dni Opola zrobić/robić cyklicznie Turniej Par 
VIP-Mistrz Brydżowy (robocza nazwa VIP to samorządowiec, polityk, biznesmen, 
dziennikarz, Mistrz Brydżowy to nasz lokalny brydżysta) - zarząd

5. Uruchomienie aktywności brydżowej  studentów poprzez cykliczne organizowanie 
Akademickich Mistrzostw Okręgu w Brydżu Sportowym - zarząd

6. Uruchomienie aktywności brydżowej nauczycieli. Pierwszy krok to znalezienie tych 
nauczycieli poprzez organizację (cykliczną organizację) Mistrzostw Okręgu Nauczycieli 
w Brydżu Sportowym (np. z okazji Dnia Nauczyciela). Oczekiwaną główną aktywnością 
tychże pozyskanych nauczycieli jest powzięcie przez nich nauczania brydża w "swoich" 
szkołach np. w ramach kółka matematycznego - jak to jest np. w Miłkowicach koło Legnicy 
link1 (drużyna) link2 (zawodnicy bez przydziału do drużyny) 

7. Ustanowienie w trybie niezwłocznym jasnego Regulaminu wypłacania nagród - zarząd
8. Przeniesienie imprez rozgrywanych w Prószkowie do Opola - zarząd
9. Rozwiązanie problemów sędziowskich (brak sędziów). Zrobienie niezwłoczne w ramach 

OZBS kursu sędziego klubowego dla około 3-5 zawodników. Następnie wysłanie nowych 

http://www.msc.com.pl/cezar/?p=211&action=1&id=7928
http://www.msc.com.pl/cezar/?p=210&action=1&id=7927


wyróżniających się sędziów na szkolenie centralne na wyższy stopień.

Treść uchwały przyjęto jednogłośnie (8 głosów za)

Sekretarz Zarządu OZBS
Longin Bartnik


