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1. Mistrzostwa Polski Par Open ‘2019.
Rozegrany 30  marca  finał  okręgu  par  zgromadził  na  starcie  27  duetów.  Zwyciężyli  Andrzej
i Marek Skotniczni. Gratulujemy. Wyniki na naszej stronie.
W finale centralnym nasz okręg reprezentować będą zwycięzcy oraz para Marek Benda – Marek
Jezierzański. Życzymy sukcesów.

2. DMP na szczeblu okręgu.
Zakończono rozgrywki na szczeblu okręgu w sezonie 2018/19.
      III ligę wygrała drużyna Michalak Kolonowskie.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w rozgrywkach II ligi.
Zdegradowane zostały : MGOSiR Praszka i RSB 1 Racibórz. Życzymy powrotu do III ligi.
      Ligę okręgową wygrała Blotka Dobrodzień. Gratulujemy. 
Zwycięzca oraz Geolog Opole uzyskali awans do III ligi. Życzymy dobrego startu.

Niestety drugi już raz dowiaduję się o niezbyt eleganckim zachowaniu podczas zjazdu. Nie jest
wykluczone, że turniej majowy będzie naszą ostatnią imprezą w Regiusie. Przykre, ale skoro nie
potrafimy korzystać ze świetnych warunków jakie nam się oferuje.     
Może naszym wzorowym zachowaniem podczas turnieju spowodujemy, że właściciele zmienią
zdanie?

3. Turniej zakończenia sezonu 2018/19
Po zakończaniu sezonu nadszedł czas na uhonorowanie czołowych par z MOP oraz drużyn 
i zawodników DMP na szczeblu okręgu.
Uczynimy to podczas turnieju, który rozegramy w Regiusie 11 maja (sobota).
Program turnieju:

 początek turnieju 9:30, zapisy do 9:15.
 turniej 3x10 rozdań potrwa do ok. 13:30; nagrody dla najlepszych
 następnie przenosimy się na zewnątrz lokalu (oby była pogoda), gdzie  uhonorujemy 

najlepszych.
 będą również potrawy z grila oraz ….beczka piwa (wszystkie atrakcje w cenie 

wpisowego). 
Podyskutujemy też na aktualne tematy i o następnym sezonie.
Opłata za start w turnieju (zaliczanym do GPO'19) oraz wszystkie inne atrakcji to jedyne 30 zł od
osoby, bez zniżek. Serdecznie zapraszamy.
Dobrze  byłoby gdyby kapitanowie,  do  7  maja (wtorek),  podali  orientacyjną  liczbę  par,  które
zamierzają przybyć na imprezę. Nie jest to informacja decydująca, ale pozwoli  gospodarzom
przygotować odpowiednia oprawę imprezy. 
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