Zebranie Zarządu WZBS, 27 lutego 2013
Obecni:
Tadeusz Luzak – prezes
Anna Sztyber
Arkadiusz Ciechomski
Piotr Dybicz
Michał Kalita
Radosław Lula
1. Przeanalizowano sytuację finansową WZBS:
a. Turniej "Łowcy Maksów" rozegrany w lutym przyniósł minimalny zysk.
b. Nadwyżka z wpływów ze strony internetowej za rok 2012 została przekazana na dofinansowanie
organizacji i nagród podczas Festiwalu Młodzieży 2013 rozgrywanego w ramach Grand Prix
Warszawy.
c. Radosław Lula poinformował, że w wyniku dokonanych sprawdzeń dostępnej oferty i potrzeb
Związku udało się obniżyć opłatę ponoszoną na rzecz firmy home.pl za hosting strony
internetowej.
d. Utrzymująca się dobra frekwencja na turniejach WOB pozwala znacząco zmniejszyć zaległości
WZBS wobec MZBS.
e. Ogólna sytuacja finansowa Związku uległa poprawie.
2. Grand Prix Warszawy 2013
a. W związku z informacją otrzymaną od Macieja Czajkowskiego o braku możliwości podjęcia przez
niego obowiązku Sędziego Głównego w czasie GPW 2013 na jego miejsce powołany został
Arkadiusz Ciechomski.
b. Ze względu na zbyt wysokie koszty podjęto decyzję o nie zgłaszania turnieju teamów w ramach
GPW do Grand Prix Polski Teamów.
c. Zatwierdzono program Grand Prix Warszawy 2013.
d. Zatwierdzono regulamin turnieju teamów.
e. Omówiono sprawy dotyczące GPW wyszczególnione na zebraniu z dnia 10.10.2012. Podjęto
następujące decyzje:
i.
Zmieniono liczbę turniejów wliczanych do kongresowej punktacji długofalowej z 7 na 9.
ii.
Zmieniono maksymalną ilość PDFów możliwych do uzyskania w poszczególnych turniejach
(szczegóły w regulaminie kongresu).
iii.
Zdecydowano się rozegrać piątkowy turniej otwarty obok turnieju mikstów jako turniej
bez nagród z wpisowym o połowę niższym.
iv.
Zlecono Radosławowi Luli opracowanie zapisów w regulaminie nagród długofalowych
pozwalających na jednoznaczne przypisanie zawodnikom poszczególnych nagród
specjalnych.
v.
Zlecono Arkadiuszowi Ciechomskiemu przygotowanie propozycji turniejów, które mogą
być rozegrane bez podziału na minisesje lub rozegrane z podziałem na dodatkowe finały.
vi.
Zlecono Arkadiuszowi Ciechomskiego przygotowanie propozycji nagród za 3 sesje w
turniejach rozgrywanych system 3x10 rozdań.
f. Omówiono propozycję wprowadzenia karnetów na Grand Prix Warszawy. Zarząd postanowił
rozważyć możliwe opcje (wejściówki, + nocleg, + wyżywienie) i propozycje przedyskutować na
kolejnym zebraniu.
g. Omówiono stopień przygotowania do Festiwalu Młodzieży. Obecnie najważniejszym punktem
trwających przygotowań jest rezerwacja noclegów. Anna Sztyber została poproszona o możliwie
szybkie przygotowanie regulaminu Festiwalu.
h. Ustalono, że wszystkie informacje dotyczące GPW 2013 mogą zostać już umieszczone na stronie
internetowej.

3. Turnieje WOB
a. Został ustalony system awansów z poszczególnych cyklów rozgrywek do turnieju TOP 2013.
Regulamin zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej.
b. Przedyskutowano kwestie miejsca gry turniejów czwartkowych.
i.
Ze względu na uruchomienie cyklu "Pierwszy Krok" zlikwidowano możliwość gry za darmo
w turniejach czwartkowych dla młodzieży szkolnej.
ii.
Przedyskutowano możliwość przeniesienia turniejów na ul. Polinezyjską. Niestety ze
względu na brak gwarancji dostępności sali w każdy czwartek turnieje nie mogą być tam
przeniesione.
iii.
Ustalono, że Arkadiusz Ciechomski porozmawia z właścicielem Pizzerii "Oryginal's" na
temat możliwości zwiększenia liczby stolików w trakcie turnieju.
c. Przyjęto propozycję rozegrania nowego cyklu turniejów - "Łowca maksów". Turnieje zostaną
rozegrane we wtorki (raz w miesiącu). Szczegóły w regulaminie.
4. IV liga 2013/2014
Rozpoczęto przygotowania do organizacji rozgrywek w kolejnym sezonie.
W tym celu
przedyskutowano:
a. koszty rozgrywek w sezonie 2012/2013 i możliwość obniżenia wpisowego od nowego sezonu.
b. system rozgrywek i możliwość zmian celem uatrakcyjnienia rozgrywek
Przygotowaniem propozycji zmian zajmie się Piotr Dybicz.
5. Sytuacja brydż młodzieżowego
a. Pozytywnie oceniono trwające rozgrywki ligi młodzieżowej i pierwszego kroku.
b. Ustalono, że Michał Kalita zwróci się z zapytaniem do Mazowieckiego ZBSu o możliwość
uzyskania dofinansowania brydża młodzieżowego.

