Zebranie Zarządu WZBS, 11 września 2013
Obecni:
Tadeusz Luzak – prezes
Urszula Górecka-Wideryńska
Arkadiusz Ciechomski
Piotr Dybicz
Michał Kalita
Radosław Lula

1. Zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania.
2. Zapoznano się z rozliczeniem finansowym Grand Prix Warszawy.
3. Przeanalizowano sytuację finansową WZBS. Sytuacja ulega poprawie jednak nie tak szybko jak
wcześniej zakładano - powodem opóźnień są problemy z salą na turniej WOB (brak możliwości grania
w sali, która była udostępniania za darmo).
4. Zatwierdzono składki od wszystkich zawodników i od drużyn IV ligowych na rok 2014. Zarząd
postanowił nie podnosić składek mimo podwyżki opłat na rzecz PZBS.
5. Dokonano merytorycznej oceny Grand Prix Warszawy i spisano wnioski na następny rok. Program
GPW może ulec jedynie drobnym modyfikacją. Należy poprawić informacje na temat noclegów i
pakietów.
6. Liga w sezonie 2013/2014, Puchar Warszawy, Turniej WOB
a) Ze względu na zakończenie współpracy z dotychczasową salą obecnie wszystkie rozgrywki
organizowane przez Zarząd są przeniesione do sali na ul. Polinezyjskiej 10. Zostanie podjęta próba
podpisania szczegółowej umowy, aby uniknąć problemów z terminami zjazdów.
b)ustalono dodatkowe zniżki w turniejach WOB i Łowca maksów 



Młodzież szkolna może grać w turniejach WOB bez prawa do nagród za 5 zł od pary.
Młodzież szkolna i nestorzy mogą grać w turniejach WOB bez prawa do nagród za 10 zł od pary.
Para składająca się zawodników z iloczynem WK<=6,25 za 15 zł od pary.

W związku z niską opłatą czwartkowy WOB i wtorkowy Łowca Maksów pozostaną turniejami
zgłoszonymi do Pajączka.
7. Mistrzostwa Mazowsza
Przedyskutowano sprawy organizacyjne związane z Mistrzostwami Mazowsza. Zatwierdzono wysokość
wpisowego.
8. Wolne wnioski
 Kolumna Zygmunta może zostać przeniesiona na marzec w terminie MPJ 19-20
 Zatwierdzono uprawnienia sędziowskie nadane na wniosek Piotra Dybicza
 Kurs instruktorski - przygotowaniem zajmie się Michał Kalita
 Od października startuje druga edycja Mazowieckiej Ligi Szkolnej. Poproszono Piotra Dybicza o
zwrócenie uwagi sędziego na formę prezentacji wyników na stronie.
 Kadry wojewódzkie zostaną zorganizowane przez Piotra Dybicza
 Zezwolono na reklamę na stronie WZBS zajęć brydżowych prowadzonych na Uniwersytecie
Warszawskim
 Wstępnie przedyskutowano organizację Walnego Zjazdu WZBS w roku 2014. Ustalone, że ze
względów organizacyjnych Walny Zjazd odbędzie się po Grand Prix Warszawy.

