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_____________________________________________________________________ 

PROTOKÓŁ  
z 8 Posiedzenia Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

 

Data   

 

Miejsce: 

Tematy: 

13.04.2021,  godzina 18.00 

Kontynuacja 15.04.2021, godzina 18.00 

Komunikator internetowy Google Meet  

1. Kadra Wielkopolski 

2. Podsumowanie IGPW 

3. NWZD 

4. Rozgrywki WIRL 

5. 3 Liga 

6. Kongres czerwcowy 

7. Sytuacja w PAB 

 

 

Lista obecności (13.04.21): 

W zebraniu wzięli udział członkowie Zarządu WZBS: Piotr Walczak, Przemysław Maliszewski, Piotr Cieśliński, 

Małgorzata Cieślińska, Rafał Junik, Paweł Perz, Marcin Pędziński oraz członkowie Komisji Rewizyjnej: Marek Lis, 

Ryszard Paluczek.  

1. Marcin Pędziński przedstawił pomysły na organizację rozgrywek Kadra Wielkopolski. Uczestnicy spotkania 

zapoznali się z wstępną wersja zasad przeprowadzenia rozgrywek. W trakcie dyskusji zostały wniesione 

uwagi. Ostateczne regulacje zostaną przedstawione do 22 kwietnia.  

2. Piotr Cieśliński podsumował organizację Internetowego Grand Prix Wielkopolski. 

Impreza składała się z trzech turniejów klasyfikacyjnych oraz turnieju finałowego rozgrywanych na platformie 

Real Bridge w lutym i w marcu.  Najliczniejszy był pierwszy turniej, w którym zagrały 74 pary i tym samym 

jest to dotychczas rekordowa liczba zawodników grających w Polsce w turnieju na tej platformie. Impreza 

była okazją, aby zawodnicy z Wielkopolski zmierzyli się w brydżowej rywalizacji z czołówką Polski, w tym 

mistrzami świata. Średnie wk zawodnika w turniejach eliminacyjnych wynosiło 6,95, a w finale 12,75. 

Organizacja, której trzon stanowił zespół Poznańskiej Asocjacji Brydżowej, przebiegła bez zakłóceń. Finał, 

który był transmitowany z 20 minutowym opóźnieniem i komentowany przez Kubę Wojcieszek  przyciągnął 
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liczną, blisko 100-osobową publiczność. Dzięki udziałowi sponsora w tej imprezie wynik finansowy zakończył 

się nadwyżką w wysokości ponad 4.000 zł, która w całości zostanie przeznaczona na działalność statutową 

WZBS.  

 

Zarząd WZBS  pragnie podziękować w imieniu swoim i środowiska brydżowego sponsorowi, firmie Procan 

Logistyka+ za zaangażowanie i wsparcie finansowe tej imprezy. 

 

3. Rozmowy toczyły się wokół technicznych możliwości  przeprowadzenia zebrania online wobec braku 

możliwości spotkania się na żywo.  

4.  Marcin Bonawenturczak, z uwagi na nieobecność podczas spotkania,  przesłał mailową informację o stanie 

rozgrywek WIRL III: „Rozgrywki wystartowały z małym poślizgiem z uwagi na fakt "poszukiwania" 25. drużyny 

do rozgrywek, która spowodowała, że wszystkie grupy są jednakowo liczne, a tym samym drużyny rozegrają 

jednakową liczbę meczów. Nie otrzymaliśmy żadnych istotnych uwag merytorycznych czy formalnych od 

uczestniczących drużyn.”  Podsumowano, że rozgrywki III edycji WIRL cieszą się liczną frekwencją i 

przebiegają prawidłowo.  

5. Paweł Perz przedstawił stan rozgrywek 3 ligi, które odbywają się zarówno na platformie Real Bridge jak i na 

BBO (50% -50% po 8 meczach). Mecze odbywają się zgodnie z harmonogramem. Aktualne wyniki są 

publikowane na stronie:  http://3liga2021.lavep.pl/ 
 

Na tym zebranie przerwano i wznowiono 15.04.21 

 

Lista obecności (15.04.21): 

W zebraniu wzięli udział członkowie Zarządu WZBS: Piotr Walczak, Przemysław Maliszewski, Piotr Cieśliński, 

Małgorzata Cieślińska, Michał Moryson, Paweł Perz, Marcin Pędziński, Marcin Bonawenturczak oraz członkowie 

Komisji Rewizyjnej: Marek Lis, Ryszard Paluczek.  

 

6. Dyskutowano kwestie związane z organizacją Kongresu – rodzaj i kształt imprez w poszczególnych dniach, 

platformy, na których  rozgrywki mają być przeprowadzone. Przedmiotem wymiany poglądów były także 

kwestie organizacyjne, w tym obsada sędziowska. Finalizacja ustaleń powinna nastąpić na kolejnym 

posiedzeniu Zarządu.  

7. Poruszono kwestię zmian w Zarządzie PAB. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Lis przedstawił 

stanowisko Komisji Rewizyjnej PAB w sprawie terminu zwołania NWZD (tak szybko, jak pozwoli na to 

sytuacja związana z Covid i przepisy dotyczące zgromadzeń), kooptacji dwóch członków Zarządu (zgodne z 

przepisami) oraz pełnienia funkcji Prezesa przez obecnego Wiceprezesa (zgodne z przepisami).  

 

Na tym zebranie zakończono. Termin kolejnego spotkania będzie proponowany mailowo.  

 Sekretarz 

Małgorzata Cieślińska 

http://3liga2021.lavep.pl/
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