Zebranie Zarządu WZBS, 1 lutego 2012
Obecni:
Tadeusz Luzak - prezes
Urszula Górecka-Wideryńska
Arkadiusz Ciechomski
Piotr Dybicz
Jarosław Kostrzewa
Radosław Lula
W czasie zebrania omówiono następujące sprawy:

1. Przyjęto protokół z zebrania z dnia 7 grudnia 2011. Zebranie w dniu 4 stycznia nie odbyło się.
2. Przeanalizowano sytuację finansową WZBS:
a. Sytuacja Związku uległa dalszej poprawie. Zorganizowanie turniejów WOBu pomoże w
zrównoważeniu wpływów i wydatków.
b. Zgodnie z przyjętą rok temu uchwałą nadwyżka z opłat za rejestrację turniejów i
zamieszczanie informacji i wyników na stronie internetowej związku w 2011 roku w
wysokości 2350 zł została przeznaczona na dofinansowanie nagród na Festiwalu
Młodzieży rozgrywanym w ramach LX GP Warszawy.
3. Omówiono organizację turniejów WOB
a. Sala do gry została oceniona pozytywnie. Jedyne wątpliwości budziła ilość miejsca do gry.
Problem ma zostać omówiony z właścicielem w celu wygospodarowania dodatkowego
miejsca gwarantującego możliwość rozegrania turniejów na 40-50 par.
b. Został zatwierdzony nowy regulamin turniejów WOB. Turnieje nadal będą miały
punktację długofalową kończącą się turniejem TOP24. Pula nagród w turnieju będzie
uzależniona od wpływów z turniejów eliminacyjnych, ale nie niższa niż 4000 zł.
Szczegółowy regulamin został zamieszczony na stronie Związku.
c. Zaległy turniej TOP zostanie rozegrany 18 II - ze względów organizacyjnych (stoły z
zasłonami) zostanie rozegrany na Annapolu.
4. Związek zdecydował o rozegraniu Pucharu Warszawy w formacie imprezy sobotnio-niedzielnej.
Regulamin i propozycję terminu przygotuje biuro Związku
5. Grand Prix Warszawy
a. Sędzią Głównym imprezy (za uzyskaną zgodą zainteresowanego) został jak w
poprzednim roku Maciej Czajkowski. Dobór ekipy sędziowskiej Zarząd pozostawił
Sędziemu Głównego prosząc jedynie o wzięcie pod uwagę przede wszystkim sędziów z
naszego okręgu.
b. Jarosław Kostrzewa zgłosił propozycję zorganizowania konkursu ofert na sędziego
głównego. Zarząd uznał, że ze względu na brak możliwości ustalenia obiektywnych
kryteriów przetargu (cena nie może być jedynym kryterium) pomysł nie może być
przyjęty. Dodatkowo ze względu na lepsze dopasowanie
liczby sędziów do
przewidywanej frekwencji i zatrudnianie sędziów przyjezdnych w minimalnym stopniu
przewidywany jest spadek opłat za sędziowanie w tym roku.
c. Zatwierdzono harmonogram imprezy (szczegóły na stronie Związku). Szczegółowy
regulamin turnieju teamów i całego kongresu zostanie przygotowany w późniejszym
terminie.
d. GPW zostanie rozegrane tak samo jak w poprzednich latach w Centrum Konferencyjnym
WP na ul. Żwirki i Wigury.
6. Mimo złożenia dużej ilości wniosków wpływy z dotacji w tym roku są jak na razie mniejsze niż w
latach poprzednich. Uzyskaliśmy jedynie 10 tys. zł od UM Warszawy . Informacje o
planowanych oszczędnościach w Warszawie i na Mazowszu nie pozwalają nam spodziewać się
znaczących wpływów z dotacji.

7. Coroczna impreza "Kolumna Zygmunta" połączona z Mistrzostwami Polski Amatorów zostanie
rozegrana w Centrum Konferencyjnym WP.
8. Termin następnego zebrania zaplanowano na 7 marca 2012.

