Zebranie Zarządu WZBS, 7 grudnia 2011
Obecni:
Tadeusz Luzak - prezes
Urszula Górecka-Wideryńska
Włodzimierz Buze
Arkadiusz Ciechomski
Piotr Dybicz
Michał Kalita
Jarosław Kostrzewa
Radosław Lula
W czasie zebrania omówiono następujące sprawy:
1. Stan finansów po listopadzie
a. Przedstawiono stan finansów:
i.
Zaległe faktury zostały uregulowane.
ii.
Zmniejszono zadłużenie do MZBSu.
iii.
Ustalono z MZBSem dalszy harmonogram wpłat.
b. Zgodnie z posiadanymi przez Prezesa informacjami nie ma żadnych przeciwwskazań abyśmy w
2012 pozyskiwali pieniądze jako OPP z odpisu 1% od podatku. W związku z tym stosowna
informacja została zamieszczona na stronie.
c. W informacji o opłatach zawodniczych na 2012 rok znalazła się opcją ulgowej składki dla nestora
rejestrującego się po raz pierwszy do Związku. Ze względu na sprzeczność takiej składki z
definicją Nestora (min. 10 lat bycia członkiem Związku) zapis o zniżce został usunięty. Osoba w
wieku 70+ rejestrująca się po raz pierwszy w związku jest Seniorem.
d. Na wniosek Jarosława Kostrzewy indywidualny druk zgłoszenia członkostwa został podpięty na
stronie w informacjach o opłatach i w stałym dziale "Druki".
2. Zarząd podjął decyzję o organizacji turnieju z okazji Zakończenia Roku dla kapitanów drużyn okręgu
warszawskiego. Biuro WZBS zajmie się organizacją imprezy i poinformuje zaproszonych gości.
3. Turnieje WOB - przedstawiono problemy związane ze znalezieniem sali na turnieje WOB:
a. Lokale gastronomiczne oczekują zbyt dużych pieniędzy za wynajęcie lokalu raz w tygodniu.
b. Dotychczas podjęte próby współpracy z warszawskimi gminami nie przyniosły rezultatu (z reguły
problemem jest brak odpowiedniego lokalu w dyspozycji gminy).
Michał Kalita został zobowiązany do dalszych rozmów z gminami i opracowania formy współpracy,
która pozwoli nam organizować turnieje ze wsparciem jednej z gmin warszawskich.
4. Zaległy TOP 24 - zostanie zorganizowany jak tylko zostaną uruchomione turnieje WOB.
5. Przedstawiono wstępny harmonogram imprez młodzieżowych i juniorskich na 2012. Terminy zostaną
wpisane do kalendarza po ich ostatecznym zatwierdzeniu.
6. Zarząd zobowiązał biuro WZBS do wpisania do kalendarza w celu zarezerwowania terminów
najważniejszych imprez organizowanych przez WZBS i MZBS (Kolumna Zygmunta / MP Amatorów,
GPW 2012, Kwiatek dla Ewy, Mistrzostwa Mazowsza)
7. IV liga - zgłosiły się kolejne drużyny do rozgrywek. Został ustalony regulamin I fazy rozgrwyek IV ligi.
Regulamin fazy play-off zostanie podany po zakończeniu zgłoszeń do lig okręgowych we wszystkich
okręgach na Mazowszu.
8. Liga Międzyszkolna
Przedyskutowano regulamin ligi międzyszkolnej - nie wprowadzono do niego żadnych zmian. Po
zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i po rozpisaniu harmonogramu wszystkie informacje zostaną
przestawione na stronie WZBS/MZBS.

9. Odczytano sprawozdanie z Młodzieżowego GP Warszawy 2011 (załącznik). Sprawozdanie zostało
przyjęte. Zwrócono uwagę Dyrektorowi Młodziewego GP Warszawy (Piotrowi Dybiczowi), że należy
wcześniej zamieszczać informacje na stronach internetowych i kontaktować się z ośrodkami
brydżowymi.
10. Zatwierdzono kadry młodzieżowe (młodzik + do 18 lat) na 2012.
11. Przygotowania do GPW 2012.
a. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze pewności co do miejsca organizacji GPW 2012. Zarząd jest
przygotowany na zorganizowanie imprezy w innym miejscu, gdyby dotychczasowa sala nie była
dostępna w przyszłym roku.
b. Na stronie zostanie umieszczony projekt programu imprezy.
12. Pozostałe sprawy
Należy rozważyć możliwość organizacji imprez pod hasłem Puchar Dzielnicy w poszczególnych
dzielnicach Warszawy z finałem jako Puchar Warszawy.
13. Kolejne zebranie odbędzie się 4 stycznia, godz. 1700, w biurze WZBS.

Załącznik:
Sprawozdanie z Grand Prix Warszawy Juniorów 2011
FREKWENCJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 Turniej Par na Maksy – 36 par (40 par*)
Turniej Par Mikst – 29 par (30 par)
Turniej Par na Impy – 34 pary (42 pary)
2 Turniej Par na Maksy – 33 pary (38 par)
Turniej Indywidualny – 67 osób
Długa fala – 100 osób (107 osób)
*W nawiasach frekwencja w roku 2010

OGÓLNA OCENA I WNIOSKI
Zawody zakończyły się sukcesem organizacyjnym. Frekwencja była niższa niż w roku ubiegłym ale i tak
dosyć wysoka, zwłaszcza, że tegoroczny termin kolidował z Mistrzostwami Świata Juniorów oraz nastąpiło znaczne
podniesienie cen w domach studenckich. W tym roku mniejszą reprezentacje przywiózł Śląsk oraz dużo mniejsze
Małopolska i Wielkopolska, za to więcej reprezentantów wystawiło Mazowsze. Z powodu wejścia MŚJ na termin
naszego kongresu oraz odbywających się we wrześniu w Polsce Akademickich Mistrzostw Europy, ciężko było
namówić reprezentacje z innych krajów, co spowodowało, że na wyjazd zdecydowali się tylko Litwini.
Udało się zakupić oraz pozyskać cenne nagrody co wraz z komfortowymi warunkami gry było mocnym
punktem zawodów. Noclegi, po podniesieniu cen w domach studenckich, zorganizowaliśmy w hotelu Służewiec,
gdzie był wyższy standard i porównywalna do akademików cena. Niestety był to dla młodzieży koszt znaczny co jest
głównym problemem do rozwiązania przed przyszłorocznym GPW Juniorów.

