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Komunikat nr 6/2016
1.
Kurs sędziego klubowego.
Organizujemy krótki kurs dla członków naszego okręgu pragnących uzyskać uprawnienia
sędziego klubowego, umożliwiające organizację imprez w macierzystej sekcji.
Nauczymy jak zorganizować imprezę klubową, jak ją policzyć.
Omówimy też organizację turniejów jedno sesyjnych z użyciem kopsa.
Zapraszamy również Kolegów, mających już pewne doświadczenie w tym zakresie,
którzy będą mogli uzyskać tytuł sędziego okręgowego.
Spotkanie proponujemy dnia 5 listopada w naszym klubie Dołek.
Początek o godz. 10, zakończymy około godz. 14.
Chętni proszeni są o potwierdzenie swojego udziału do środy 2 listopada.
2.
Grand Prix Opolszczyzny 2017.
Zgodnie z Uchwałą nr 6 ZO zamierzamy najważniejsze imprezy w naszym okręgu
połączyć w jedną całość, ukoronowaną finałem w którym zagrałoby 16 najlepszych
zawodników (par).
Wytypowaliśmy 10 turniejów, które zapraszamy do tego cyklu:
1. Memoriał Zygmunta Wojas
styczeń
Większyce
2. Turniej w Kluczborku
kwiecień
3. Puchar Wójta Branic
maj
4. II Memoriał Kazia Czepila
czerwiec
Nysa
5. Turniej Zamknięcia Sezonu czerwiec
Prószków
6. Dni Kluczborka
czerwiec
7. Opolska Jesień
wrzesień
Opole
8. Memoriał Emila Olbrota
listopad
Racibórz
9. Turniej w Kluczborku
listopad
10. Turniej w Brzegu?
listopad
11. Turniej finałowy
grudzień
Opole
Potwierdzenie uczestnictwa imprez w GPO oczekujemy do 15 grudnia br.
Dalsze turnieje organizator może zgłosić w terminie późniejszym, z odpowiednim
wyprzedzeniem. Mamy tu na myśli Kędzierzyn, Lubliniec, Kolonowskie czy Strzelce.
Zgodnie z Uchwałą nr 7 ZO warunkiem zaliczenia turnieju do cyklu GPO i nadanie mu
tym samym rangi turnieju regionalnego, jest wyrażenie zgody na odprowadzenie od każdej
startującej w turnieju pary 10 zł na fundusz nagród.
3. Klub brydżowy Dołek
Informujemy, że staliśmy się jedynym najemcą klubu brydżowego przy ul. Damrota 6.
Zachęcamy do korzystania z klubu, bądź to na zorganizowanie tam treningu swojej sekcji,
czy też zagraniu w turnieju w poniedziałki czy piątki.
Z poważaniem
Adam Klimala

