
Protokół zebrania Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 27 września 2016 r. 

 

Dnia 27 września 2016 r., o godz. 17:00 w siedzibie Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

(WZBS) odbyło się zebranie Zarządu WZBS. W zebraniu wzięło udział 8 z 9 członków Zarządu: Marian 

Wierszycki, Krzysztof Krause, Michał Moryson, Marcin Pędziński, Jan Weber, Marcin Woźniak, Michał 

Zimniewicz i Michał Zimpel (nieobecny: Piotr Śmieliński). W zebraniu wziął także udział z głosem 

doradczym członek Komisji Rewizyjnej Jarosław Lubczyński. 

 

1. Sprzęt, nowa maszyna do powielania kart 

WZBS planuje nabyć nową maszynę do powielania kart we współpracy z PZBS. Michał Zimniewicz jest 

odpowiedzialny za uzgodnienie treści umowy z PZBS. Marcin Woźniak i Piotr Śmieliński zostali 

zobowiązani do opracowania regulaminu korzystania z maszyny. 

2. Rangi turniejów w Poznaniu 

Marcin Woźniak zgłosił wniosek o nadanie rangi turnieju regionalnego turniejom środowym 

w Poznaniu, na UAM. Sprawę przekazano do analizy WGiD. 

3. Kongres Poznański 2017 

Uzgodniono termin Kongresu Poznańskiego na 15-18 czerwca 2017 r. Zobowiązano Marcina 

Pędzińskiego do zgłoszenia terminu w JKS. 

4. Rozgrywki ligowe 

Krzysztof Krause zreferował stan zgłoszeń i przygotowań do III ligi. Sędzią głównym III ligi wybrano 

Marcina Woźniaka. 

Skarbnik Jan Weber przedstawił budżet całego sezonu ligi z wpływami w wysokości 11 200 zł i kosztami 

w wysokości 10 500 zł. Budżet poddano pod dyskusję i zaakceptowano. Zobowiązano Marcina 

Woźniaka do przeprowadzenia rozmów z właścicielem hotelu w Gądkach nt. wyjaśnienia stawek za 

noclegi.  

Marcin Pędziński oświadczył, że jego zdaniem w przyszłości obsada sędziowska III ligi powinna być 

wyłaniana w formie konkursu. 

5. Mistrzostwa Wielkopolski Teamów 

Marcin Pędziński zreferował stan przygotowań. Z hotelem w Wągrowcu wszystko zostało ustalone. 

Zaproszenie na turniej jest opublikowane na stronie WZBS. Regulamin zostanie opublikowany na 

dniach. Zobowiązano Michała Zimniewicza do pilnej publikacji informacji o turnieju na stronie PZBS 

oraz na stronach sąsiednich WZBS. 

Polecono Komisji Sędziowskiej przeprowadzenie wyboru ekipy sędziowskiej Mistrzostw. 

Zdecydowano zawnioskować do PZBS o nadanie Mistrzostwom rangi OTT*. Zobowiązano Michała 

Zimniewicza do dopełnienia stosownych formalności. 



Komisji Organizacji Imprez polecono opracować budżet imprezy. 

6. Mistrzostwa Wielkopolski Par na IMP-y 

Marcin Woźniak zreferował stan przygotowań do nadchodzącego cyklu. Regulamin jest w fazie 

konsultacji i wkrótce zostanie opublikowany. Zdecydowano się opracować regulamin tak, aby udział 

w Mistrzostwach nie był ograniczony do zawodników z Wielkopolski (ale pozostawiając konieczność 

udziału w eliminacjach na terenie Wielkopolskie). 

Odpowiedzialnym za prowadzenie klasyfikacji oraz koordynację Mistrzostw wskazano Marcina 

Woźniaka. 

7. Memoriał Irka Nowaka 

Wyłącznym organizatorem tegorocznego Memoriału będzie WZBS. Marcin Pędziński poinformował 

o stanie przygotowań. Zdecydowano o pozostawieniu programu imprezy jak w zeszłych latach. 

Polecono Komisji Sędziowskiej przeprowadzenie wyboru ekipy sędziowskiej. 

8. Sprawa dyscyplinarna dot. NZBS 

WZBS otrzymał werdykt organu dyscyplinarnego PZBS II instancji w tej sprawie. W związku 

z wątpliwościami zobowiązano Michała Zimniewicza do uzyskania oficjalnej wykładni Zarządu PZBS na 

temat okresu obowiązywania orzeczonych kar. 

9. Sprawy dot. strony internetowej WZBS 

Jan Weber zgłosił wniosek, aby komunikaty formalne i finansowe nie były publikowane na stronie 

głównej, ale w odpowiedniej podstronie strony internetowej WZBS. Nie zgłoszono sprzeciwu, a Zarząd 

wyraził aprobatę dla takiego rozwiązania. 

Prezes zgłosił wniosek, aby na stronie internetowej WZBS publikowano zdjęcia zwycięzców turniejów 

cyklicznych w Poznaniu. Zebrani wyrazili opinię, że takie rozwiązanie powinno funkcjonować raczej na 

stronie internetowej PAB. 

10. Sprawy dot. PAB 

Marcin Pędziński poinformował, że Komisja Rewizyjna PAB poprosiła Zarząd PAB o ustalenie zakresu 

działań i kompetencji poszczególnych członków Zarządu PAB w porozumieniu z odpowiednimi 

komisjami WZBS. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym zebranie zakończono. 

Sporządził: Michał Zimniewicz 

 


