Zebranie Zarządu WZBS, 7 marca 2012
Obecni:
Tadeusz Luzak – prezes
Urszula Górecka-Wideryńska
Włodzimierz Buze
Piotr Dybicz
Michał Kalita
Jarosław Kostrzewa
Radosław Lula
W czasie zebrania omówiono następujące sprawy:
1. Przyjęto protokół z zebrania z dnia 1 lutego 2012
2. Przeanalizowano sytuację finansową WZBS. Nie uległa ona znaczącej zmianie od czasu
ostatniego zebrania. Przy okazji przeanalizowano wpływy z turniejów WOB organizowanych w
pizzerii Oryginal’s:
o turnieje czwartkowe cotygodniowe – frekwencja w lutym była podobna do tej w styczniu
(co przy dużych mrozach i feriach zimowych należy uznać za sukces). Turnieje przynoszą
oczekiwany dochód, ale mamy nadzieję na zwiększenie frekwencji w kolejnych
miesiącach.
o KMP – pierwszy turniej nie przyniósł zysków, ale należy zaznaczyć, że mimo małej
frekwencji nie przyniósł również strat. Postanowiono utrzymać turnieje starając się je
mocniej rozreklamować.
o Łowca Maksów – pierwszy turniej weekendowy przyniósł niewielki zysk. Należy
zastanowić się nad lepszym wykorzystaniem sali w weekendy.
3. Puchar Warszawy
Zarząd postanowił zorganizować turniej teamów pod nazwą „Puchar Warszawy” z myślą o
corocznym rozgrywaniu tej imprezy. 12. maja zostanie rozegrany turniej eliminacyjny - 4 teamy
awansują do finału, który zostanie rozegrany w czerwcu. Wpisowe ustalono na 50 zł od osoby
(35 zł ulgowe), teamy 4-6 osobowe. Dla podniesienia atrakcyjności turnieju Zarząd postanowił
przeznaczyć 60% wpisowego na nagrody.
4. Sala do gry
Sala, na której możemy rozgrywać zawody przy użyciu zasłon (Annopol) jest dla nas dostępna
jedynie do wakacji (właściciel postanowił zmienić przeznaczenie lokalu). W związku z tym
należy intensywnie szukać nowej sali na rozgrywki ligowe.
5. Ocena zachowań zawodników na imprezach brydżowych
Sędziowie zostają zobowiązani do lepszego pilnowania dyscypliny na sali gry. Należy
wprowadzić zero tolerancji dla osób naruszających dobre obyczaje (wulgarne zachowanie,
przeklinanie, itp.). Zawodnicy naruszający dobre obyczaje będą zawieszani.
6. Liga Międzyszkolna
Ze względu na brak zgłoszeń impreza nie odbędzie się.
7. Grand Prix Warszawy
a. Zostało zatwierdzone wpisowe na turnieje w ramach GPW
b. Uzgodnione, iż o ile nie uda się pozyskać dodatkowych środków na turniej teamów, które
mogłyby zapewnić wysokie nagrody turniej ten zostanie rozegrany jako impreza
jednodniowa.
9. Wolne wnioski
Piotr Dybicz został zobowiązany do rozliczenia Grand Prix Młodzieży 2011 rozgrywanego w
ramach Grand Prix Warszawy do następnego zebrania Zarządu.
10. Termin kolejnego zebrania ustalono na dzień 4 kwietnia 2012.

