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      Wszyscy mamy nadzieję na trwały powrót do rozgrywek brydżowych w realu. Nie będzie
łatwo  i  z  pewnymi  obostrzeniami  ale  krok  po  kroku  będziemy  przywracać  kolejne  imprezy
brydżowe i około-brydżowe.

1. Drużynowe Mistrzostwa Polski sezon 2019/2020.
 Niestety do tej pory PZBS nie przedstawił żadnych konkretnych rozwiązań w tym zakresie.
Nie znane są kryteria  awansów i spadków z lig centralnych, tym samym nie możemy ich określić
dla rozgrywek z niższych lig. Z dniem 31.07.2020 roku proponujemy zakończyć rozgrywki ligowe
na szczeblu III i IV ligi w okręgu opolskim z dorobkiem punktowym uzyskanym do tej pory. 
2. Organizacja turniejów klubowych, okręgowych i regionalnych.
 Dopuszczalne jest organizowanie turniejów, meczów i  spotkań brydżowych ale tylko w
zgodzie z obowiązującymi regulacjami. Nadrzędnym obowiązkiem organizatora jest zapewnienie
wszystkim zawodnikom,  organizatorom jak i osobom postronnym należytego bezpieczeństwa.
Ze względu na dużą dynamikę zmian tak  organizatorzy jak  i  zawodnicy zobowiązani  są  do
śledzenia i stosowania wytycznych i przepisów krajowych. Każdorazowo do organizatora należy
poinformowanie  jak  i  egzekwowanie  wytycznych  oraz  obostrzeń.  Podstawą  Uchwała  nr
34/2020/2016-2020  oraz  Informacje  dla  organizatorów  i  zawodników  dotyczące  wznowienia
działalności brydżowej w związku z COVID-19 z dnia 03.07.2020 roku.
3. Organizacja turnieju rangi ogólnopolskiej „Opolska Jesień”.
 W przypadku  utrzymania  obostrzeń  obowiązujących  w dniu  dzisiejszym nie  będziemy
w stanie  w  2020  roku  zorganizować  jako  OZBS  turnieju  na  poziomie  ogólnopolskim.
O każdorazowej zmianie będziemy informować naszych członków na bieżąco.

4. Grand Prix Opolszczyzny 2020
 W przypadku rozegrania mniej  niż 8 turniejów klasyfikacyjnych nie zostanie rozegrany
turniej  finałowy  a  dotychczasowe  turnieje  zostaną  wliczone  do  klasyfikacji  na  kolejny  rok.
Planowane jest rozegranie turnieju „Memory” w dniu 24.10.2020 roku
5. Mistrzostwa Polski Open 2020
 Zarząd PZBS Uchwałą 15/2020/2016-2020 zatwierdza ewentualne rozegranie tej imprezy
w formule  otwartej.  Zarząd OZBS podjął  Uchwałę  o  zorganizowaniu  dla  par  uprawnionych  i
zawodników zrzeszonych w PZBS Finał MPP 2020 na szczeblu okręgu w dniu 12.09.2020 roku.
Nagrodą,  oprócz pucharów i  a-pkl,  będzie  możliwość  otrzymania  dofinansowania  dla  dwóch
pierwszych par uczestnictwa finału otwartego MPP 2020.
6. Walne Zebranie Delegatów.
 W  związku  z  ustawą  przedłużającą  kadencję  organów polskich  związków sportowych
Zarząd PZBS podjął decyzję o zorganizowaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie do
30.06.2021 roku. OZBS zwołuje swoje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze na dzień
03.10.2020 roku. Wszelkie niezbędne dane w tym zakresie ukażą się w osobnym Komunikacie.
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