
 

PROTOKÓŁ 

posiedzenia Zarządu 
Poznańskiej Asocjacji Brydżowej 

z dnia 17 września 2013 roku 

 

 Dnia 17 września 2013 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządu Poznańskiej Asocjacji 

Brydżowej (PAB). W zebraniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu: Marian Wierszycki, Roman 

Kujawski, Krzysztof Krause, Maria Nowicka, Andrzej Wachowski, Jan Weber oraz Michał Zimniewicz, co 

dało podstawę stwierdzenia zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał. W zebraniu wzięli 

udział także zaproszeni goście:  

 członkowie Komisji Rewizyjnej (KR) – Michał Zimpel (przewodniczący), Mirosław Derengowski 

i Piotr Śmieliński, 

 prezes zarządu UKBS Dąbrówka Poznań – Jan Sibilski, 

 członek zarządu Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego (WZBS) – Paweł Perz, 

 przewodniczący komisji rewizyjnej WZBS – Olgierd Rodziewicz-Bielewicz. 

 

W porządku obrad przyjęto do dyskusji kolejno następujące tematy: 

 Organizacja rozgrywek ligowych przez UKBS Dąbrówka Poznań; 

 Organizacja pozostałych rozgrywek ligowych w PAB; 

 Regulaminy turniejów lokalnych na terenie Poznania; 

 Lokale dla turniejów poniedziałkowych; 

 Udział turniejów poniedziałkowych w „Pajączku”; 

 Wolne głosy i wnioski. 

Przebieg posiedzenia: 

1. Sekretarz Michał Zimniewicz zapoznał zebranych z wnioskiem UKBS Dąbrówka Poznań, który 

wpłynął 6 sierpnia 2013 r. do WZBS. Klub prosił we wniosku o zgodę WZBS, wymaganą na 

podstawie regulaminu DMP, na organizację ligi okręgowej i popularnej na terenie Poznania. 

Wniosek został przez zarząd WZBS odrzucony. 

W związku z tym zarząd PAB zaprosił na przedmiotowe posiedzenie przedstawiciela Dąbrówki 

w celu przedyskutowania spraw dotyczących organizacji przez Dąbrówkę lig w imieniu PAB, 

w szczególności spraw finansowych. Głos zabierali przede wszystkim Prezes Marian Wierszycki, 

Jan Weber oraz Jan Sibilski, przedstawiając kolejno swoje opinie oraz dyskutując nad formą 



współpracy na polu ligowym pomiędzy PAB i Dąbrówką. Omawiano przede wszystkim kwestię 

szczebli ligowych, które miałaby organizować Dąbrówka, a także opłat startowych ponoszonych 

przez Dąbrówkę. 

Ostatecznie Jan Weber zaproponował podjęcie przez PAB uchwały zlecającej Dąbrówce 

organizację rozgrywek grupy B Poznańskiej Ligi Okręgowej w formie sobotnich zjazdów oraz 

zwalniającej drużyny klubu, uczestniczące w tej lidze, z opłat startowych na rzecz PAB. 

Propozycję przyjął prezes Dąbrówki. Uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta 

jednogłośnie – uchwała nr 1/2013. 

2. W temacie pozostałych grup rozgrywkowych głos zabrał Przewodniczący WGiD Krzysztof Krause 

i zapoznał zebranych ze stanem zgłoszeń do lig poznańskich. W związku z niewielką liczbą 

zgłoszeń do Poznańskiej Ligi Okręgowej (grupa A) i dużą do Poznańskiej Ligi Popularnej zarząd 

postanowił o przeniesieniu pomiędzy szczeblami – utrzymaniu w PLO jednej z drużyn 

spadkowych, awansowaniu do PLO kolejnej drużyny z tabeli PLP lub utrzymaniu w PLO kolejnej 

drużyny spadkowej – o czym zdecydować ma konkretnie WGiD w zależności od dezycji 

zainteresowanych drużyn oraz wyników baraży o III ligę. 

Na wniosek Przewodniczącego WGiD Zarząd ustalił, że przy spodziewanej liczbie 7 drużyn 

w każdej z lig organizowanych bezpośrednio przez PAB rozgrywki mają odbyć się w formie 

3 rund każdy z każdym (gospodarzem trzeciego meczu będzie drużyna z lepszym bilansem 

bezpośrednich spotkań lub z wyższego miejsca po dwóch rundach). Zarząd postanowił także 

wykorzystać na obydwu szczeblach rozgrywek system Internetowego Zarządzania Ligą na 

zasadach identycznych jak w poprzednim sezonie. 

3. Zebrani zajęli się następnie tematem regulaminów turniejów lokalnych w Poznaniu. Wobec 

zakończenia sezonu na turniejach poniedziałkowych zarząd zobowiązał obecnych na zebraniu 

sędziów tych turniejów – Andrzeja Wachowskiego i Piotra Śmielińskiego – do przygotowania 

i opublikowania regulaminu na nowy sezon. 

Przeanalizowano także regulamin przedstawiony przez organizatora turniejów odbywających 

się w Hotelu Olimpia. Dyskutowano głównie na temat zapisów dotyczących nagród w tych 

turniejach, jednak ostatecznie zdecydowano o zaakceptowaniu zapisów w brzmieniu 

zaproponowanym przez organizatora. Sekretarza zobowiązano do opublikowania regulaminu, 

natomiast Komisję Sędziowską WZBS do przedyskutowania z organizatorem ujętych 

w regulaminie zapisów wątpliwych w świetle Międzynarodowego Prawa Brydżowego. 

4. Prezes przedstawił następnie kwestię lokalu dla turniejów poniedziałkowych. Od września 

turnieje te powróciły do Centrum Kongresowego IOR po 3-miesięcznej przerwie – odbywały się 

wtedy w Osiedlowym Domu Kultury na os. Dębina. Mimo dużo korzystniejszych warunków na 



Dębinie zdecydowano o powrocie do IOR na wniosek większości zawodników uczestniczących 

w poniedziałkowych turniejach (głównym motywem była lokalizacja i łatwość dojazdu). 

Sala na os. Dębina może zostać w dalszym ciągu udostępniona PAB np. w celu organizacji 

turniejów w inny dzień tygodnia. Decyzja ma zostać podjęta w ciągu kilku tygodni. 

5. Michał Zimniewicz wprowadził zebranych w realizowany od paru miesięcy projekt „Pajączek”, 

który pozwala na wspólne obliczanie wyników i granie na tych samych rozdaniach w turniejach 

lokalnych w różnych miejscach Polski. Dotychczas turniej poniedziałkowy bezpłatnie 

uczestniczył w tym przedsięwzięciu. Począwszy od września br. organizatorzy pobierają jednak 

opłaty od turniejów w wysokości 0,50 zł od pary. Sekretarz podstawił Zarządowi pytanie czy 

PAB będzie te opłaty ponosił. Skarbnik opisał kwestie finansowe, w ramach których wyjaśnił 

z czego pokrywana byłaby opłata do "Pajączka". Przystąpiono następnie do głosowania 

i postanowiono o dalszym udziale PAB w tym projekcie 5 głosami za, przy 1 głosie 

wstrzymującym (1 osoby nie było na sali). 

6. W ramach wolnych głosów Krzysztof Krause przedstawił problem wyboru tabeli 

przeliczeniowych IMP->VP dla lig organizowanych przez PAB. Znowelizowany regulamin 

Drużynowych Mistrzostw Polski daje organizatorowi rozgrywek poniżej szczebla III ligi 

dowolność w wyborze tabeli – ułamkowa czy całkowitoliczbowa. Po dyskusji poddano sprawę 

pod głosowanie i zdecydowano o przyjęciu w PAB tabeli ułamkowej (4 głosami za, przy 1 głosie 

wstrzymującym; 2 osób nie było na sali). 

7. Z kolejnym wolnym wnioskiem wystąpił również Krzysztof Krause sugerując zarządowi 

uchylenie jego własnej uchwały nr 5/2011 z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie udziału sędziego 

jako zawodnika w turnieju lokalnym. Propozycja została wysunięta, ponieważ regulacja stała 

się "martwa" – od dłuższego czasu nikt jej nie przestrzegał, ani nie weryfikował przestrzegania. 

Propozycję poddano pod głosowanie i przyjęto 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym 

(2 osób nie było na sali) – uchwała nr 2/2013. 

8. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono. 

 

Sekretarz 
(–) Michał Zimniewicz 

Prezes: 
(–) Marian Wierszycki 

 

 


