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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu

Pomorskiego Związku Brydża Sportowego

Posiedzenie nr 10/2021-2025

Data spotkania 20/10/2021, 20:00 - 21:45

Miejsce spotkania Google Meet

Uczestnicy Członkowie Zarządu: Krzysztof Czapczyk, Kazimierz

Dominiak, Jakub Kasprzak, Wojciech Ligman, Janusz

Liwosz, Mirosław Małypan, Marcin Wasłowicz

Goście: Andrzej Burczyk

Nieobecni Członek Zarządu: Piotr Darznik, Marta Sikora

Goście: Prezes Honorowy Andrzej Zaleski, Michał Górski

Porządek obrad:

1. Stawki członkowskie na 2022 r. i składki ligowe za sezon 2021/22

2. Miejsce rozgrywek III ligi

3. Współpraca z UG

4. Omówienie stanu przygotowań do turnieju pamięci Józefa Blassa

5. Podsumowanie finansowe Kongresu Bałtyckiego

6. Inwentaryzacja sprzętu biura

7. Strona internetowa

Ad 1 - Przegłosowanie stawek członkowskich

Dyskutowano o wysokości składek. Koszty organizacji ligi rosną, natomiast

wysokość opłat pozostała niezmienna od lat. Postanowiono podnieść opłaty za

uczestnictwo w III lidze i lidze okręgowej.
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Uchwała nr 21/2021-2025

w sprawie opłat za III ligę i ligę okręgową

w sezonie 2021/2022

Zarząd PWZBS uchwala następujące stawki w sezonie 2021/2022:

- za uczestnictwo w rozgrywkach III ligii, składka za drużynę: 1 400 zł

- za uczestnictwo w rozgrywkach ligi okręgowej, składka za drużynę: 600 zł

Głosowało 7 członków zarządu: 5 za, 2 osoby się wstrzymały, nikt nie był przeciw.

Ad 2 - Miejsce rozgrywek III ligi

Dyskutowano na temat miejsca rozgrywek w nadchodzącym sezonie. Sala w

Makabi nie jest dostępna w sobotę. Dotychczas nie udało się znaleźć innego

miejsca, które dysponuje dużą salą z możliwością składowania tam stołów z

zasłonami.

Uchwała nr 22/2021-2025

w sprawie rozgrywek III ligi w sezonie 2021/2022

Zarząd PWZBS postanawia, że rozgrywki III ligi w sezonie 2021/2022 odbywać się

będą w trybie ośmiu niedzielnych jednodniowych zjazdów.

Miejscem rozgrywek będzie klub Makabi w Gdańsku.

Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany niebawem.

Głosowało 7 członków zarządu: 7 za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.
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Ad 3 - Współpraca z UG

Prezes poinformował, że nawiązaliśmy współpracę z UG - w zamian za użyczenie

sali na turnieje, PWZBS zobowiązał się do prowadzenia nieodpłatnych zajęć dla

studentów (zajęcia mogą mieć dowolną formę).

Planuje się przeniesienie środowych turniejów z Makabi do sali użyczonej przez

UG. Więcej informacji i konkretne terminy zostaną podane do wiadomości

wkrótce.

Ad 4 - Omówienie przygotowań do turnieju pamięci

Józefa Blassa

Dyskutowano o przygotowaniach: Kuba Kasprzak poinformował o liczbie

zgłoszonych par, przedstawił sposób powielania rozdań i techniczne aspekty

prowadzenia turnieju. Omówiono pokrótce regulamin nawiązując do ilości i

wysokości nagród.

Ad 5 - Podsumowanie finansowe Kongresu Bałtyckiego

Skarbnik PWZBS poinformował, że jest jeszcze kilka nie zamkniętych tematów

związanych z końcowym rozliczeniem Kongresu. Nie przeszkadza to jednak w

ocenie, że Kongres zakończył się na plusie.

Ad 6 - Inwentaryzacja sprzętu biura

Dokonano spisu sprzętu PWZBS. Biuro PWZBS zobowiązało się przesłać listę do

Kuby Kasprzaka.

Ad 7 - Strona internetowa

Prezes przekazał, że lokalni brydżyści narzekają na opóźnienia w umieszczaniu

wyników z turniejów oraz lig. Wynikiem dyskusji, która się wywiązała było

postanowienie, że wszyscy sędziowie zostaną przeszkoleni w obsłudze
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Tournament Calculator, co powinno usprawnić zarówno sposób prowadzenia

turniejów jak i publikowania ich wyników. Zwrócono także uwagę na fakt, że

końcówka sezonu III ligi była nietypowa, co miało wpływ na opóźnienia w

publikacji wyników.

Prezes zapowiedział sformalizowanie umów z podmiotami, które na stałe lub

okazjonalnie goszczą na stronie PWZBS.
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