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      Niedługo mogliśmy korzystać ze swobody wspólnych spotkań przy zielonym stoliku. Tym
bardziej żal, że udało się nam nawiązać ponownie współpracę z restauracją Regius i DomExpo
a frekwencja na turniejach, pomimo dużych obostrzeń, mogła świadczyć jak bardzo nam takich
spotkań  brakuje.  Ogromna  dynamika  zmian  w  kraju  w  zakresie  zagrożenia  epidemicznego
nakazuje nam wszystkim, zachować duży margines bezpieczeństwa. Wszyscy mamy nadzieję,
że okres przejściowy nie będzie trwał długo, tym nie mniej Zarząd OZBS  został zmuszony do
podjęcia działań jak niżej:

1. Organizacja turniejów, 
W  związku  ze  znacznym  wzrostem  ilości  osób  zarażonych  w  kraju  odwołujemy

WSZYSTKIE imprezy sportowe firmowane przez OZBS na czas nieokreślony.
Dopuszczalne jest organizowanie turniejów klubowych, 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.

2. Drużynowe Mistrzostwa Polski sezon 2020/2021.
 Odwołujemy start III ligi i ligi okręgowej w Okręgu Opolskim w dniu 07.11.2020 roku. Nie
mając  żadnej  pewności  co  do  ilości  drużyn  przystępujących  do  rozgrywek  ligowych  na
poszczególnych poziomach prosimy o  niedokonywanie  drużynowych opłat  rejestracyjnych do
czasu podjęcia decyzji w przyszłym okresie. Nie wykluczony start lig w dniu 12.12.2020r jednak
bardziej realnym wydaje się termin rozpoczęcia rozgrywek ligowych dopiero w 2021 roku. 

3. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze 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. Aby nasi Delegaci mogli otrzymać mandat na przyszłoroczne wybory ZG OZBS
zwołuje swoje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze na styczeń-luty 2021 roku. Wszelkie
niezbędne dane w tym zakresie ukażą się w osobnym Komunikacie.

W  tym  trudnym  dla  nas  okresie,  rekomendujemy  udział  w  rozgrywkach  brydżowych
organizowanych przez PZBS na platformach brydżowych (liga internetowa, turnieje itp.)
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