
Protokół zebrania Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

z dnia 18 września 2018 r. 

 

Dnia 18 września 2018 r., o godz. 17:00 w siedzibie Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 

(WZBS) odbyło się zebranie Zarządu WZBS. W zebraniu udział wzięli członkowie Zarządu: Marian 

Wierszycki, Krzysztof Krause, Roman Kujawski (dołączył z opóźnieniem), Michał Moryson, Jan Weber, 

Michał Zimpel, Michał Zimniewicz. Nieobecny: Marcin Woźniak. 

 

Przyjęto porządek obrad: 

1. Finał Mistrzostw Polski Teamów 

2. Finał GPW 

3. Memoriał Irka Nowaka 

4. Rozgrywki ligowe 

5. Kurs sędziowski 

6. Nowa siedziba WZBS 

7. Zawody z okazji 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

8. Wolne głosy 

 

Art. 1. Finał Mistrzostw Polski Teamów 

Prezes Marian Wierszycki poinformował, że w dniach 7-9 grudnia odbędzie się w Trzebawie (gm. 

Stęszew) finał Mistrzostw Polski Teamów. WZBS uczestniczy w organizacji, ale wszelkie koszty ponosi 

PZBS. PZBS jest również odpowiedzialny za zatrudnienie sędziów. 

Jako współorganizatorowi przysługuje WZBS-owi prawo powołania Reprezentacji Wielkopolski, która 

weźmie udział w Mistrzostwach. Po dyskusji zdecydowano zaproponować to prawo drużynie 

Connector – Drużynowym Mistrzom Polski. 

 

Ad. 2. Finał GPW 

Zwrócono uwagę na problem kolizji terminu finału GPW z terminem finału Mistrzostw Polski Teamów. 

Zdecydowano o niewprowadzaniu zmian terminów. 

 

Ad. 3. Memoriał Irka Nowaka 

Omówiono stan przygotowań do Memoriału Irka Nowaka, który odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 

w dotychczasowym miejscu, tj. w budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. Przybyszewskiego 

w Poznaniu. 

Zobowiązano Michała Zimniewicza do ustalenia składu ekipy sędziowskiej. 

 



Ad. 4. Rozgrywki ligowe 

Prezes poinformował o problemie z miejscem gry II ligi NW ze względu na remont obiektu w Wałczu. 

Ostatecznie podpisano umowę z Hotelem Nest w Gnieźnie, w którym rozgrywki odbędą się na zmianę 

z Wałczem. 

Krzysztof Krause poinformował o opublikowaniu komunikatu początkowego III ligi. System rozgrywek 

pozostaje bez większych zmian, poza wprowadzeniem bezwzględnego spadku dwóch ostatnich drużyn 

tabeli. 

Zobowiązano Michała Zimniewicza do dopełnienia formalności związanych przekazaniem miejsca w III 

lidze pomiędzy klubami w związku z ostatnim komunikatem WG PZBS. 

 

Ad. 5. Kurs sędziowski 

Michał Zimniewicz poinformował o możliwości przeprowadzenia weekendowego kursu sędziowskiego 

w Poznaniu przez sędziego Michała Klichowicza z Łodzi. Wskazano 24-25 listopada jako możliwy termin 

i zobowiązano Prezesa do pilnego sprawdzenia dostępności odpowiedniej sali. Ustalono wstępnie 

wysokość opłaty za kurs na 100 zł od uczestnika i zobowiązano Michała Zimniewicza do przygotowania 

komunikatu. Ustalono, że zastrzeżona ma być możliwość odwołania kursu z wyprzedzeniem w razie 

bardzo niskiej frekwencji. 

 

Ad. 6. Nowa siedziba WZBS 

Prezes poinformował o stanie przygotowań nowej siedziby WZBS na Starołęce. Plany WSS przewidują, 

że związki sportowe będą mogły przejąć pomieszczenia po Nowym Roku, ale w pierwszej kolejności 

będą musiały je dla siebie urządzić (np. malowanie, wyposażenie). 

Michał Zimniewicz zwrócił uwagę na konieczność zawarcia odpowiedniej umowy najmu nowych 

pomieszczeń, skoro wiążą się one dla nas z nakładami inwestycyjnymi. 

 

Ad. 7. Zawody z okazji 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

W tym punkcie dołączył Roman Kujawski i przedstawił pomysł Rudolfa Borusiewicza na organizację 

zawodów z okazji 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zdecydowano zrezygnować z tego 

pomysłu, a w to miejsce zorganizować 27 grudnia własny turniej w formule korespondencyjnej dla 

ośrodków z całej Polski. WZBS nie pobierałby opłat od uczestniczących ośrodków. Zobowiązano 

Romana Kujawskiego do poczynienia odpowiednich przygotowań. 

 

Ad. 8. Wolne głosy 

a) Zwrócono uwagę, że Komisja Prawno-Regulaminowa przyjęła regulamin Mistrzostw 

Wielkopolski Par na IMP-y na sezon 2018/19. Mistrzostwa odbędą się na takich samych 

zasadach, jak dotąd, i rozpoczną się pod koniec września. 

b) Michał Zimniewicz zwrócił uwagę na konieczność zawarcia odpowiedniej umowy z WSS na 

obsługę księgową. Skarbnik Jan Weber poinformował, że przygotowania do umowy są w toku, 

a „piłka” jest teraz po stronie WSS. 



c) Przedyskutowano ponownie problem mniejszej liczby rozdań rozegranych na turnieju GPW 

w Pile w związku z otrzymanym zażaleniem dotyczącym klasyfikacji długofalowej. Zarząd 

postanowił pozostawić klasyfikację bez korekt, opierając się na ostatnim zdaniu przepisu §1 

pkt 3 regulaminu cyklu.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad na tym zebranie zakończono. 

Sporządził: Michał Zimniewicz 

 


