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Komunikat nr 7/2020
1. Rozgrywki o DMP na szczeblu Okręgu sezon ‘2020/21
Rozgrywki lig centralnych rozpoczynają się w pierwszy weekend października,
my nasze DMP na szczeblu okręgu zamierzamy też niebawem rozpocząć.
Zakładając, że do rozgrywek zgłosi się co najmniej 13 drużyn, rozgrywki przeprowadzimy, podobnie jak w poprzednim sezonie.
Przewidujemy 7 zjazdów, po dwa mecze na zjeździe.
Grać będziemy na dwóch szczeblach:
 III liga złożona z 8 drużyn, z której mistrz awansuje do II ligi (w ubiegłym
sezonie zdegradowana została jedna drużyna)
 liga okręgowa złożona z pozostałych, zgłoszonych drużyn, z której czołowe
uzyskają awans do III ligi ( w ub. sezonie awansowały dwie drużyny)
W razie przystąpienia do rozgrywek mniejszej liczby drużyn, grać będziemy na
jednym szczeblu rozgrywek.
Pierwszy zjazd : 7 listopada - godz. 9.15
Wtedy też wręczymy medale i puchary za miniony, choć nie zakończony, sezon.
Regulamin rozgrywek podamy w następnym komunikacie.
Grać będziemy ponownie w restauracja Regius w Czarnowąsach, myślę, że obie
strony będą z tego zadowolone.
Zachęcamy do zgłoszenia się do rozgrywek; postaramy się zapewnić bezpieczne
warunki do gry.
Zgłoszenia na załączonym druku (w 2 egz) należy przesłać do okręgu
w nieprzekraczalnym terminie do 20 października br. (na adres
olowpb@hotmail.com)
Każda drużyna zgłasza do rozgrywek minimum 6 zawodników.
Przypominam o konieczności dokładnego wypełnienia zgłoszenia, w tym adresów
nowych zawodników, na które przesyłany będzie Świat brydża.
Z uwagi na nie przeprowadzenie do końca rozgrywek poprzedniego sezonu opłaty
startowe na sezon 2020/21 ulegają pewnemu obniżeniu, i tak :
 Składka drużynowa
ekstraklasa i II liga
- 350 zł
III liga /w tym opłata startowa/
- 650 zł
liga okręgowa /w tym opłata startowa/
- 500 zł

 Składka członkowska od zawodnika bz
- zwyczajna
- 160 zł
- seniorzy pow. 65 lat (od rocznika 1955)
- 110 zł
- nowy członek PZBS – pierwszy rok członkostwa
50 zł
- nowy członek PZBS – drugi rok członkostwa
90 zł
- młodzież od 21 do 25 lat
80 zł
- młodzież do 20 lat
30 zł
- nestorzy pow. 70 lat (od rocznika 1950)
60 zł
 Składki dla zawodników nie startujących w rozgrywkach DMP (singletonów)
w wysokości jak wyżej.
Wpłaty dokonujemy: w terminie do 31 października, wyłącznie na nasze konto
podane na firmówce.
Zwracam uwagę, że powyższe opłaty wnoszą wszystkie drużyny z naszego
okręgu, a więc te z lig centralnych też.

2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów
Ze względu na przesunięcie Walnego Zgromadzenia PZBS na rok następny
wybrani w roku bieżącym nasi Delegaci nie utrzymaliby mandatu na
przyszłoroczne wybory ZG. W tej sytuacji, nasze wybory przesuwamy na styczeń
– luty roku 2021.
Aktualny termin podamy w terminie późniejszym.

3. Poniedziałkowe turnieje w DOMEXPO
Począwszy od miesiąca października Zarząd zamierza organizować w Domexpo
turnieje ogólnodostępne, w tym KMP czy pajączki. Zapraszamy.
Turnieje w Dołku przesuwamy na czwartki.
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