Zebranie Zarządu WZBS, 10 października 2012
Obecni:
Tadeusz Luzak – prezes
Anna Sztyber
Urszula Górecka-Wideryńska
Arkadiusz Ciechomski
Piotr Dybicz
Jarosław Kostrzewa
Radosław Lula
oraz Maciej Czajkowski
W czasie zebrania omówiono następujące sprawy:
1. Ocena GPW'12
a. Program GPW'12 został oceniony pozytywnie
b. Dobrze sprawdził się bufet
c. Frekwencja była niższa niż wcześniej zakładano, ale zmniejszenie frekwencji można było
zauważyć na wszystkich kongresach.
d. Zabrakło dobrej informacji o Festiwalu Młodzieży (brak regulaminu, listy nagród).
e. Wnioski na przyszły rok
i.
Zakończenie musi być lepiej przygotowane
ii.
W regulaminie punktacji długofalowej musi pojawić się dokładna informacja o
kolejności przyznawania nagród specjalnych, aby nie zostawić miejsca na
interpretację
iii.
Należy zastanowić się nad ew. zmianą liczby turniejów zaliczanych do punktacji
długofalowej.
iv.
Informacja o zniżkach dla zawodników drużyn IV ligi warszawskiej musi pojawić się
jeszcze przed rejestracją na sezon 2012/2013
v.
Wpisowe musi pozostać na niezmienionym poziomie
vi.
Ew. dodatkowe wpływy od sponsorów należy przeznaczyć na zwiększenie liczby i
wielkości nagród w turniejach, a nie na punktację długofalową.
vii.
Należy rozważyć wprowadzenie nagród za poszczególne sesje w turniejach.
viii.
Należy rozważyć przeprowadzenie klika turniejów bez podziału na minisesje.
ix.
Należy rozważyć zmianę zasad przyznawania PDFów w poszczególnych turniejach.
x.
Piątkowy turniej otwarty obok turnieju mikstów można rozegrać bez nagród
finansowych z dużo niższym wpisowym.
xi.
Dyrektorem Festiwalu Młodzieży mianowano Annę Sztyber.
xii.
Sędzia główny powinien bardziej elastycznie podchodzić do liczby sędziów
obsługujących Kongres.
2. Finanse WZBS:
a. GPW'12
i.
Koszty były zbliżone do zeszłorocznych.
ii.
Nie dopisali sponsorzy (przygotowano folder reklamowy GPW 2013)
b. Brak rozliczeń Festiwalu Młodzieży zarówno za ten jak i za zeszły rok. Piotr Dybicz
zadeklarował, że rozliczenia zostaną przedstawione jak wznowi działalność WarszawskoMazowiecka Federacja Sportu.
c. Turnieje WOB przynoszą spodziewany dochód i pozwolą bez problemu zorganizować
finałowy turniej TOP 24.
d. Strona internetowa przynosi podobny dochód jak w 2011 roku. Jeśli to będzie technicznie
możliwe to w przyszłym roku zmniejszą się koszty ponoszone przez Związek na rzecz
firmy home.pl (przejście na niższy abonament za serwer danych)

3.

4.
5.
6.

e. Telefony TP S.A. - Związek wciąż ponosi koszty nieużywanej linii w TP S.A.. Prezes został
zobowiązany do bezzwłocznego wypowiedzenia umowy.
f. Telefony T-Mobile - W Związku są dwa telefony w T-Mobile i dwa modemy internetowe.
Jako, że wykorzystywane są tylko przez dwie osoby nie ma uzasadnienia utrzymywanie
modemów internetowych, gdy w tym samym czasie jest możliwość korzystania z
internetu w telefonie. Dodatkowo stwierdzono, że używane taryfy są stare i obecnie, za
te same pieniądze można uzyskać dużo lepsze warunki. Prezes został zobowiązany do
bezzwłocznego wypowiedzenia umowy na modemy internetowe i zaktualizowanie taryf
telefonicznych.
Rozgrywki ligowe - trwają poszukiwania sali na rozgrywki ligowe (III i IV liga). Dopiero po
znalezieniu sali będzie można podać ostateczne terminy rozgrywek. Zarząd dąży do tego, żeby
obie ligi grały w tym samym terminie.
Sytuacja lokalowa Związku - mimo przeprowadzki PZBS Zarząd liczy na dalszą udaną współpracę
w kwestii lokalowej pomiędzy Związkami.
Sytuacja brydża młodzieżowego - postanowiono podjąć próbę uruchomienia ligi szkolnej.
Organizacją zajmie się Piotr Dybicz.
Wolne wnioski:
a. Poproszono Arka Ciechomskiego o niezwłoczne uzupełnienie wyników Pucharu
Warszawy 2012

