
Opole 29.05.2018r

Zebranie Zarządu OZBS

Lista obecności:
 Adam Klimala
 Andrzej Skotniczny
 Feliks Marciszewski
 Maciej Macewicz
 Roman Wąchała
 Dariusz Zbieg
 Jan Szagała

Podczas spotkania poruszane tematy:

1. Omówiono system rozgrywek ligowych na szczeblu okręgu. W przypadku różnej ilości drużyn w
ligach trzeciej i okręgowej nie ma możliwości stworzenia jednakowego systemu rozgrywek dla obu
lig przy zachowaniu takiej samej ilości zjazdów, butlera itp. System play off zwłaszcza dla dalszych
miejsc w lidze także nie budzi sympatii graczy. System rozgrywek w w sezonie 2018/2019 zależny
będzie od ilości zgłoszonych drużyn. System rozgrywek zostanie opracowany i zarekomendowany
przez p. Skotnicznego.

2. Wskazano  na  kilkukrotnie  bardzo  niską  jakość  połączenia  internetowego  podczas  rozgrywek
ligowych w domEXPO przy ulicy Kępskiej. Zobowiązano pp Klimala i Wąchała do interwencji w
powyższym zakresie.

3. Wskazano na poprawę jakości sędziowania i sędziów, będąc jednocześnie dalekim od wystawienia
wysokiej  oceny ich  pracy.  Przypominając  jednocześnie  o  możliwości  dofinansowania  z  funduszu
OZBS szkoleń sędziów.

4. Omówiono  zasady  organizacji  Turnieju  Zamknięcia  Sezonu  w  dniu  10.06.2018r  w  Opolu
Czarnowąsach.  Wręczenia  Pucharów  dla  najlepszej  drużyny  Opolszczyzny  jak  i  uhonorowania
najlepszych graczy i drużyn w ligach trzeciej i okręgowej.

5. Omówiono  możliwości  zorganizowania  turnieju  Opolska  Jesień  jako  turnieju  o  randze
ogólnopolskiej.  Zarząd przychylił  się do niniejszego wniosku powołując komitet  organizacyjny w
składzie: Szagała (sprawy formalno prawne), Zbieg (finansowanie, sponsorzy), Wąchała (pomoc przy
sprawach  sędziowskich),  Bielecki  (sprawy  formalne  w  zakresie  zgłoszenia  imprezy  jako
ogólnopolskiej).

6. Poruszono sprawę powołania klubu/stowarzyszenia brydżowego w Opolu. Do czasu jednoznacznego
określenia wymogu zgłaszania drużyn od sezonu 2019/2020 tylko poprzez kluby lub stowarzyszenia
(taką  odpowiedź mamy nadzieję  uzyskać  po Walnym PZBS w dniu 23.06.2018r.)  Zarząd OZBS
postanowił nie wszczynać żadnych kroków w tej kwestii. Panowie Szagała, Zbieg, Skotniczny bedą
odpowiedzialni  do  rozpoczęcia  działań  w tym kierunku  w przyszłości,  bez  względu  na  wymogi
prawne obowiązujące w temacie.

Na tym zebranie OZBS zakończono.


