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Komunikat nr 4/2017

1. Rozgrywki DMP sezonu ‘2017/18
Rozgrywki o DMP w okręgu zamierzamy przeprowadzić podobnie jak w poprzednim sezonie. Rozegramy 7 zjazdów, po dwa mecze na zjeździe.
Grać będziemy na dwóch szczeblach:
 III liga złożona z 8 drużyn, z której mistrz awansuje do II ligi
 liga okręgowa, złożona z 10 – 12 drużyn, z której czołowe uzyskają awans
do III ligi.
Pierwszy zjazd : 7 października - godz. 9.15
Dalsze terminy zjazdów powinny się częściowo pokrywać z terminami lig
centralnych.
Regulamin i miejsce rozgrywek (najprawdopodobniej opuszczamy przychylny nam
Prószków) podamy po otrzymaniu zgłoszeń.
Zgłoszenia na załączonym druku (w 2 egz) należy przesłać do okręgu
w nieprzekraczalnym terminie do 15 września. (listownie lub na adres
olowpb@hotmail.com, ew. adak.klim@gmail.com).
Drużyny z lig centralnych zgłaszają na druku PZBS.
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.
Podaje się następujące wysokości opłat na sezon 2017/18 :
1. Składka drużynowa
ekstraklasa i II liga
- 350 zł
III liga /w tym opłata startowa/
- 750 zł
liga okręgowa /w tym opłata startowa/
- 650 zł
 Składka członkowska od zawodnika
- zwyczajna
- 160 zł
- seniorzy pow. 65 lat (od rocznika 1952)
- 110 zł
- nowy członek PZBS – pierwszy rok członkostwa
50 zł
- nowy członek PZBS – drugi rok członkostwa
90 zł
- młodzież od 21 do 25 lat
80 zł
- młodzież do 20 lat
30 zł
- nestorzy pow. 70 lat (od rocznika 1947)
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 lig centralnych też.
Składki drużynowe zostały utrzymane na ubiegłorocznym poziomie, składki
zawodnicze zostały odgórnie ujednolicone przez ZG (Uchwała nr 2 ZG PZBS).
Wpłaty dokonujemy: w terminie do 5 października, na nasze konto podane na
firmówce.

2. Puchar Okręgu.
Podtrzymujemy organizację Pucharu Okręgu w przyszłym roku. Rozegramy go
na wiosnę (najprawdopodobniej w marcu).

3. „Opolska Jesień ’2017 z ECO” – 16. 09 br. (Opole, ul. Małopolska)
I tym razem naszą imprezę powinniśmy potraktować jako generalne przetarcie
przed rozgrywkami o DMP.
Będzie to jednodniowy turniej na maksy, z atrakcyjnymi nagrodami, zaliczany
oczywiście do GPO.
Jest pomysł aby tej zasłużonej imprezie nadać rangę OTP.
Pięknie, ale z taką frekwencją - trzydziestokilkuparową to nie przystoi.
Dlatego jeszcze w tym roku przetestujemy zainteresowanie i ewentualnie z taką
propozycją wystąpimy na następny rok.
Tym bardziej, że i miejsce rozgrywek nie jest jeszcze znane.
Poczekajmy chwilę, zaproszenie na stronie ukaże się niebawem, a w nim
wszystkie szczegóły.









4. Orientacyjne terminy na jesień i nie tylko.
ligi – 7.10, 18.11, 6.01, 27.01, 24.02, 7.04, 12.05
puchar – 10.03, 24.03
turniej w Kluczborku – 2.09
Opolska Jesień z ECO – 16.09
Memoriał Olbrota w Raciborzu – 11.11
finał GPO – 16.12
zakończenie sezonu – 9.06.
Z poważaniem – Adam Klimala

