
Protokół zebrania Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 11 czerwca 2019 r. 

 

Dnia 11 czerwca 2019 r., o godz. 17:15 w siedzibie Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego (WZBS) 

odbyło się zebranie Zarządu WZBS. W zebraniu udział wzięli członkowie Zarządu: Marian Wierszycki, 

Roman Kujawski, Jan Weber, Marcin Woźniak, Michał Moryson, Michał Zimniewicz, Michał Zimpel. 

Nieobecny: Krzysztof Krause. 

 

1. Rozgrywki ligowe 

Rozważane są zmiany schematu rozgrywek III ligi, aby wyeliminować 4. zjazd w obecnej formule 

poprzez przejście na system play-off na wzór ekstraklasy. Każde lepsze miejsce po RR ma mieć wpływ 

na dalsze rozgrywki. Marcin Woźniak i Krzysztof Krause przedstawią propozycję. 

Ustalono 8 września 2019 r. jako termin zgłoszeń do rozgrywek drużynowych w WZBS. Pozostawiono 

w dotychczasowej wysokości opłatę za III ligę (850 zł) oraz kaucję za odwołanie (150 zł). 

 

2. Nowa siedziba WZBS 

Na drugą połowę roku pozostawiono decyzję o pozostaniu lub opuszczeniu nowej lokalizacji (wysokie 

koszty najmu). Problemem jest brak możliwości rezygnacji z biura przy jednoczesnym korzystaniu 

z magazynu.  

 

3. Sprawy finansowe 

Skarbnik Jan Weber omówił aktualne wykonanie planu finansowego od początku roku. 

Omówiono wniosek Kierownika Wyszkolenia WZBS Jana Sibilskiego o dofinansowanie Mistrzostw 

Świata Juniorów w Opatiji w sierpniu br. Michał Zimniewicz poinformował, że klub Dąbrówka przekazał 

już 12,5 tys. zł na ten cel oraz że być może klub mógłby jeszcze swój wkład finansowy zwiększyć. Zarząd 

postanowił uzyskać plan finansowy wyjazdu od wnioskodawcy i podjąć ostateczną decyzję 

w głosowaniu internetowym. 

Omówiono kwestię sporu z PZBS dot. błędów w wysokości funduszu nagród zeszłorocznego kongresu. 

Skarbnik omówił długą korespondencję z Zarządem PZBS. Różnice wynikają z niepobierania wpisowego 

od gości zapraszanych przez WZBS. Sporna kwota to kilkaset zł i została już przekazana do PZBS. 

 

4. Poznański Kongres Brydżowy 

Skarbnik przedstawił preliminarz. Frekwencja jest dużą niewiadomą i głównym ryzykiem. 

Przedyskutowano uwagi do opublikowanej już formuły turnieju GP Polski Teamów podczas Kongresu 

Poznańskiego. Zdecydowano, że obecnie jest za późno na proponowane zmiany. 

 



5. Formuła finału GPW 

Przedyskutowano i przegłosowano wniosek o zmianę formuły finału Grand Prix Wielkopolski z 12-

parowego na 14-parowy, począwszy od bieżącego sezonu.  

Uchwała nr 4/2019 

w sprawie zmiany zasad Grand Prix Wielkopolski 

Na podstawie §29 pkt 9 statutu Zarząd WZBS uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zmienia się liczbę par w finale cyklu Grand Prix Wielkopolski z 12 na 14. Uczestnicy rozgrywają 

dwie sesje po dwa rozdania każdy z każdym. 

§ 2. 

Zobowiązuje się Komisję Prawno-Regulaminową do wprowadzenia niezbędnych zmian 

w regulaminie cyklu. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od sezonu 2019. 

Oddano 4 głosy za, 3 głosy wstrzymujące i żadnych głosów przeciw. 

 

6. Memoriał Irka Nowaka i Mistrzostwa Polski Par Mikstowych 

Przedyskutowano wysokość wpisowego. Przyjęto odpłatność 90 i 110 zł od pary, w zależności czy 

zgłoszenie nastąpi wcześniej na konto czy dopiero w dniu zawodów. Zobowiązano Michała Zimniewicza 

do ustalenia ostatecznej wersji komunikatu z PZBS. 

 

7. Sprawozdanie z Rady Związku i Walnego Zgromadzenia PZBS 

Prezes omówił posiedzenie Rady Związku i zobowiązał się rozesłać sprawozdanie z Rady Związku 

członkom Zarządu. 

Marcin Woźniak zdał relację z WZD. Zwrócono uwagę na przyznanie godności Honorowego Członka 

PZBS Przemysławowi Hauserowi i Andrzejowi Kiwerskiemu. 

 

8. Wolne głosy 

a) Centrum Sportów Umysłowych – Michał Zimniewicz omówił inicjatywę Olgierda Rodziewicza-

Bielewicza. Zdecydowano o promowaniu pomysłu na stronach internetowych WZBS i PAB. 

b) Finał GPPT – omówiono propozycję organizacji finału GP Polski Teamów. Zdecydowano, że 

WZBS nie jest tą propozycją zainteresowany. 

Wstępnie uzgodniono o organizacji kolejnego zebrania Zarządu w drugiej połowie września. 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym zebranie zakończono. 

Sporządził: Michał Zimniewicz 


