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Komunikat nr 4/2016
Właśnie bardzo interesująca Olimpiada w Rio się skończyła, zaczynamy więc myśleć o nowym
sezonie 2016/17.
Po pozytywnych ocenach zeszłorocznego sezonu będziemy kontynuować wprowadzone zmiany,
grając też pucharu okręgu.
1. Rozgrywki DMP sezonu ‘2016/17
Rozgrywki o DMP wyglądać będą podobnie, grać będziemy na dwóch szczeblach:
 III liga złożona z 8 drużyn, z której mistrz awansuje do II ligi
 liga okręgowa, złożona z 8 - 10 drużyn, z której czołowe uzyskają awans do III ligi.
Pierwszy zjazd : 8 października - godz. 9.15
Dalsze terminy zjazdów będą się pokrywały z terminami lig centralnych.
Sposób przeprowadzenia rozgrywek podamy po otrzymaniu zgłoszeń.
Zgłoszenia na załączonym druku (w 2 egz) należy przesłać do okręgu w nieprzekraczalnym
terminie do 28 września.
Każda drużyna zgłasza do rozgrywek minimum 6 zawodników.
Przypominam o konieczności dokładnego wypełnienia zgłoszenia, w tym adresów nowych
zawodników, na który przesyłany będzie Świat Brydża.
Ustala się następujące opłaty na sezon 2016/17 (Uchwała nr 11 ZO):
 Składka drużynowa
I i II liga
III liga /w tym opłata startowa/
liga okręgowa /w tym opłata startowa/
 Składka członkowska od zawodnika zwyczajna
 Seniorzy pow. 65 lat (od rocznika 1951)
 Nestorzy pow. 70 lat (od rocznika 1946), jeżeli byli
członkami PZBS przez ostatnie 10 lat lub przez 30 lat
w karierze
 Nowi zawodnicy biorący udział w rozgrywkach PZBS w pierwszym
roku płacą roczną składkę:
OZBS - 30 zł + PZBS - 30 zł = RAZEM a w drugim roku płacą roczną składkę:
OZBS - 40 zł + PZBS - 50 zł = RAZEM
Ten sam przywilej mają osoby, które – mimo wcześniejszego
członkostwa – były poza związkiem przez ostatnie 5 lat.
Składka dla zawodników w wieku 21-25 lat:
OZBS - 10 zł + PZBS - 50 zł = RAZEM


350 zł
750 zł
650 zł
140 zł
110 zł
60 zł

60 zł,
90 zł

60 zł

Składki dla zawodników nie startujących w rozgrywkach DMP (singletonów)
w wysokości jak wyżej.

Zwracam uwagę, że powyższe opłaty wnoszą wszystkie drużyny z naszego okręgu, a więc te z II ligi
też.
Nieznacznie wyższe kwoty składek drużynowych wynikają z konieczności zakupienia maszyny do
tasowania kart oraz programów do turniejów par
i teamów.
Wpłaty dokonujemy: w terminie do 5 października, na nasze konto podane na firmówce.

2. Puchar Okręgu.
Rozgrywki o puchar Okręgu przeprowadzimy na wiosnę (4 i 25 marca).

3. Weekend brydżowy „Opolska Jesień ’2016 z ECO” - 1 – 2. 10 br.
I tym razem naszą imprezę potraktujemy jako generalne przetarcie przed
rozgrywkami o DMP.
Impreza tradycyjnie już dwudniowa, z urealnionym programem i atrakcyjnymi
nagrodami.
Szczegóły niebawem w zaproszeniu na naszej stronie.
A oto najważniejsze informacje:
Miejsce rozgrywek : Stołówka Zespołu Szkół - Prószków k.Opola ul.
Pomologii
Program weekendu
1. 10 (sobota), godz. 10.00 : turniej par na impy - około 40 rozdań
2. 10 (niedziela), godz. 9.00 : turniej par na maxy - około 40 rozdań
około godz. 13.00 : przerwa na obiad
godz. 16.00 - zakończenie weekendu.
Uwaga : zapisy kończymy 15 minut przed rozpoczęciem turnieju
Do zobaczenia na naszych imprezach

Z poważaniem – Adam Klimala

Kalendarz imprez brydżowych sezonu 2016/17 – stan na dzień 6. 09 br.
Październik
1–2
Prószków
8
Prószków

Weekend brydżowy Opolska jesień
Rozgrywki DMP na szczeblu okręgu – I termin

listopad
11
19
26

Racibórz
Prószków
Kluczbork

Memoriał Emila Olbrota
Rozgrywki DMP na szczeblu okręgu – II termin
Puchar Starosty powiatu kluczborskiego

grudzień
10

Prószków

Rozgrywki DMP na szczeblu okręgu – III termin

styczeń
7
14

Większyce
Prószków

X Memoriał Zygmunta Wojasa
GPO1
Rozgrywki DMP na szczeblu okręgu – IV termin

luty
4
19

Prószków
Dobrodzień

Rozgrywki DMP na szczeblu okręgu – V termin
OTP Snieżny Płatek

marzec
4
11
23
25

Prószków
Opole
Racibórz
Prószków

Puchar Okręgu – I termin
Mistrzostwa Okręgu Par Mikstowych
Półfinał Mistrzostw Okręgu Par (MOP)
Puchar Okręgu – II termin

kwiecień
4
?
?
?
22

Prószków
Rozgrywki DMP na szczeblu okręgu – VI termin
Kluczbork
Półfinał Mistrzostw Okręgu Par (MOP)
Nysa
„
Opole
„
Opole/Prószków
Finał MOP

maj
13
20

Branice
Prószków

Puchar Wójta Branic GPO ?
Rozgrywki DMP na szczeblu okręgu – VII termin

czerwiec
10
17
24

Nysa
Prószków
Kluczbork

II Memoriał Kazia Czepila GPO
Turniej Zamknięcia Sezonu GPO
Dni Kluczborka GPO

