KOMUNIKAT NR 1 z dnia 06.09.2017 r.
dot: rozgrywek III ligi oraz ligi okręgowej w sezonie 2017/2018
W połowie października rozpoczyna rozgrywki liga okręgowa a w dniach 07-08 października
2017 r. odbędzie się I zjazd III ligi Drużynowych Mistrzostw Polski sezonu 2017/2018 w woj.
pomorskim (wykaz drużyn uprawnionych do gry w III lidze poniżej). Zgłoszenia drużyn do
rozgrywek III ligi oraz ligi okręgowej należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 22 września 2017 r. Wypełniony druk zgłoszeniowy należy przesłać na adres
prowadzącego rozgrywki:
Janusz Liwosz, ul. Partyzantów 30 / 11, 81-423 Gdynia
Tel. kontaktowy dom: (58) 629 22 14 lub kom: 668 450 461
mail: jliwosz@wp.pl
W przypadku zgłoszenia zawodnika który do tej pory nie był członkiem PZBS, należy
dołączyć jego dane osobowe: datę urodzenia oraz adres zamieszkania. Podanie adresu jest
wymagane zawsze gdy nastąpiła jego zmiana w ostatnim roku.
Drużyny zgłaszające się do rozgrywek w lidze okręgowej obowiązkowo muszą na odwrocie
zgłoszenia podać dokładny adres lokalu oraz dzień tygodnia i godzinę rozpoczęcia meczów w
przypadku pełnienia roli gospodarza.
Na odwrocie zgłoszenia należy podać także na kogo ma być wystawiony rachunek za udział
w rozgrywkach.
Wysokości opłat od drużyn i składek członkowskich zostaną podane natychmiast po
zatwierdzeniu przez Zarząd PWZBS.
Opłaty od drużyny muszą zostać dokonane do dnia 06 października 2017 r., natomiast
składki członkowskie do końca listopada 2017 r.
(kontakt w sprawie opłat - Roman Kmieciak, tel: 502384275)

Drużyny uprawnione do gry w III lidze w sezonie 2017/2018
w województwie pomorskim
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ATUT Rumia
AZS PJATK Gdańsk
ESTIMA Sopot
CKiS Pruszcz Gdański
SCK IMPAS Sztum
PRZYSTAŃ Juszkowo
PIANPUR Sierakowice
KS BENIAMINEK 03 Starogard Gd.
DK SM JANOWO I Rumia
WIMPEL Gdańsk
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BLOTKA Gdańsk
KONRADIA Gdańsk
SIGNUM Gdańsk
MERITUM Gdańsk
KOZA-NOSTRA Bridge Club SCK Sztum
ANDRZEJKI Gdańsk / GALERIA Kartuzy
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