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Komunikat nr 7/2018
1. Grand Prix Opolszczyzny 2018
Rozgrywki finałowe odbędą się 16.12.2018r, w restauracji „Regius” Opole-Czarnowąsy. Rozpoczęcie gry 9:45, zapisy do 9:30. Finał ma formułę zamkniętą w której
uczestniczy 16 najlepszych zawodników z wybranym przez siebie partnerem, zgodnie z Regulaminem, uczestniczącym w minimum 3 turniejach z cyklu GPO. Wpisowe w Finale wynosi 25 zł od zawodnika, bez jakichkolwiek zniżek.
Nagrody obejmą 14 najlepszych zawodników plus najlepszą kobietę i najlepszego
zawodnika z WK<=2,0 na dzień rozpoczęcia turniejów eliminacyjnych.
W przypadku wyboru partnera do gry z pierwszej szesnastki, miejsca uprawnione do
gry zajmują kolejni rezerwowi. W związku z powyższym prosimy o jak najszybsze
podawanie partnerów, uznając termin ostateczny 09.12.2018r przekazania informacji o udziale lub definitywnej rezygnacji Adamowi Klimala lub Andrzejowi Skotniczny,
względnie któremuś z Członków Zarządu OZBS. Brak potwierdzenia chęci gry w Finale, bądź brak wyboru partnera do wyznaczonej daty, powoduje wykreślenie z listy
i automatyczny awans zawodnika rezerwowego. Aktualna lista graczy uprawnionych
do gry w Finale znajduje się na stronie internetowej OZBS.

2. Rozgrywki Kadrowe 2018/2019
Zgodnie z uchwalonym Regulaminem PZBS rozgrywki kadrowe odbywać będą się
dwufazowo. W fazie pierwszej (KR, KK i KM) rozgrywki odbywać będą się parami na
punkty meczowe, natomiast w drugiej będą to rozgrywki teamowe.
OZBS organizuje rozgrywki Kadry Rejonowej (KR) w dniu 09.12.2018r, rozpoczęcie
gry 9:45, zapisy do 9:30. Wpisowe do KR wynosi 25 zł od zawodnika, bez
jakichkolwiek zniżek. Lokalizacja rozgrywek w zależności od ilości startujących par,
(klub „Dołek lub restauracja „Regius”). Uprawnione do gry w KR są pary, składające
się z zawodników z opłaconą, na bieżący rok składką członkowską do PZBS.
Rozgrywki posiadają formułę zamkniętą. Zgłoszenia prosimy przekazywać Adamowi
Klimala lub Andrzejowi Skotniczny, względnie któremuś z Członków Zarządu OZBS.
Wpisowe 25 zł od zawodnika, nagrodą będzie współfinansowanie przez OZBS
części kosztów startu w Kadrze Krajowej (KK) dwóch zgłoszonych par. Pary
uprawnione do gry w KK, na podstawie rozgrywek Kadry Rejonowej, podane
zostaną przez OZBS do dnia 30.12.2018r.
Z poważaniem Andrzej Skotniczny

