
PROTOKÓŁ nr 7 
posiedzenia Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej  

kadencji rozpoczętej 1 marca 2016. 
 

Data i miejsce posiedzenia: 
Główne zagadnienia: 

12-09-2017, Poznań, al. Reymonta 35/7  
Start sezonu rozgrywek, sprawy bieżące.  

 
1. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu: Marian Wierszycki, Jan Weber, Andrzej Wachowski, 

Krzysztof Krause.  
Nieobecni Roman Kujawski (wyjazd), Kajetan Wroński.  
Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej: Andrzej Richter.  

2. W nawiązaniu do jednego z wątków poprzedniego zebrania Zarząd skarbnik zadeklarował zakończenie 
formalizowania zasad płatności za sędziowanie turniejów organizowanych przez PAB (praktycznie 
dotyczy to cyklicznego turnieju poniedziałkowego) – do 30 września 2017. 

3. Krzysztof Krause omówił sytuację rozgrywek w PAB na starcie sezonu 2017/18. 
W stosunku do poprzedniego sezonu dwie drużyny ubyły, dwie przybyły (bilans nie dotyczy drużyn 
młodzieżowych Dąbrówki, tworzonych w każdym sezonie dynamicznie i bez zachowania ciągłości).  
Stan zgłoszeń aktualny w dniu zebrania (komunikowany na bieżąco na stronie internetowej PAB) - 
dotarły (lub zostały zapowiedziane) zgłoszenia 11 drużyn do rozgrywek w piątki oraz 5 w soboty. 
Trwa oczekiwanie na decyzję jednej z drużyn (Lokator, preferowane soboty).  
Po dyskusji Zarząd zdecydował, że:  

 rozgrywki sobotnie odbędą się pod warunkiem uczestnictwa w nich minimum 6 drużyn;  

 liczność grup (piątkowa, sobotnia) będzie uwzględniona w zasadach awansu do III ligi.  
Sytuacja aktualnie jest zagrożeniem dla organizowania rozgrywek sobotnich, czego konsekwencją 
może być przywrócenie ligi popularnej. Przypomniano warunki ewentualnego podziału:  

 Liczność drużyn ze szczebli rozgrywek (okręgowa/popularna w piątki) niemniejsza, niż 6. 

 Do ligi popularnej zostaną zakwalifikowane drużyny ligi okręgowej, które w końcowej tabeli 
bieżącego sezonu zajmą miejsca poniżej środka.  

 Nowe drużyny zgłoszone do gry w piątki kolejnego sezonu trafią do ligi popularnej.  
Drużyny zostały poproszone o rozważenie takiego wariantu rozwoju sytuacji.  
Przyjęto robocze założenie „optymistyczne” skompletowania grupy rozgrywek sobotnich (terminy dla 
rozgrywek zostały wstępnie zarezerwowane). 

4. Przedyskutowano założenie (kwestie zakresu obowiązków i zapłaty) powołania do roli sędziego-
organizatora potrzebujących praktyki młodych sędziów (propozycja komisji sędziowskiej WZBS).  

5. Andrzej Wachowski przedstawił ocenę działania praktycznego regulaminu turniejów poniedziałkowych.  
Zmiany spotkały się z dobrym przyjęciem (szczególnie w kategorii „WK <= 3+3”).  
Przyrost liczby zawodników uprawnionych do ulg skutkuje napinaniem budżetu turnieju. 

6. Omówiono kwestie poniedziałkowego turnieju specjalnego z okazji 45-lecia sekcji brydżowej IOR. 
7. Jan Weber omówił skutki ujednolicenia przez PZBS składek zawodniczych (wnioski zostaną 

przedstawione na zebraniu zarządu WZBS).  
 
Przyjęto termin kolejnego zebrania (12 grudnia 2017).  

 
 

Sekretarz: 
(–) Krzysztof Krause 

Prezes: 
(–) Marian Wierszycki 

 

 


