
PROTOKÓŁ nr 9 
spotkania Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej  

kadencji rozpoczętej 1 marca 2016. 
 
 

Data i miejsce posiedzenia: 
Główne zagadnienia: 

06-03-2018, Poznań, al. Reymonta 35/7  
turnieje w PAB, sprawy bieżące,.  

 
 
1. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu: Marian Wierszycki, Roman Kujawski, Jan Weber, 

Andrzej Wachowski, Kajetan Wroński, Krzysztof Krause.  
 

2. Skarbnik PAB, Andrzej Wachowski przedstawił sprawozdanie finansowe PAB za 2017 rok. 
Po dyskusji na temat głównych składników kosztów i wpływów Zarząd jednogłośnie (6 głosów za) 
przyjął uchwałę o treści podanej w załączniku.  
 

3. Przedmiotem dłuższej dyskusji i konsultacji były przekazane Zarządowi wrażenia, że w przypadku 
turniejów wtorkowych (okręgowych), a także innych organizowanych i sędziowanych przez tę samą 
osobę, może zmaterializować się ryzyko niejawności rozkładów.  

W całej Polsce jest wiele takich turniejów, które odbywają się tylko dzięki pojedynczym osobom, 
którym się chce – i bez których zaangażowania turnieje łatwo mogłyby zniknąć z kalendarza.  

Omówiono możliwości unikania omawianego ryzyka w racjonalny sposób.  
W turniejach cyklicznych w PAB (Poznań, Gniezno) potwierdzono rozdzielność – powielający rozdania 
powstrzymuje się od gry, rozdania powiela ktoś inny lub są powielane w asyście.  

Zarząd zapoznał się ze sposobem, jak rozkłady trafiają na turniej i postanowił poprosić sędziego-
organizatora o przedstawienie (tak zarządowi, jak i graczom swoich turniejów) oraz wdrożenie 
pomysłów, jak zminimalizować zasygnalizowane ryzyko1.  
W dyskusji podkreślono, że niektóre rozwiązania wymagałyby udziału kogoś z zewnątrz, zaś 
użycie maszyny powielającej „na miejscu” napotkałoby barierę logistyczną i technologiczną nie do 
pokonania.  

Omawiany kłopot dotyczy wszystkich turniejów, co w efekcie końcowym sprowadza się zawsze to do 
kwestii zaufania.  
Wstępnie omówiono możliwość przywrócenia uchwały nr 5/20112,3 zakazującej sędziom uczestniczenia 
w charakterze zawodnika w prowadzonych przez siebie turniejach na terenie Poznania, jeśli w danym 
turnieju startuje powyżej 16 par (gra sędziego wykluczała partycypowanie mu w nagrodach). 
 

4. Omówiono krótko statystykę turniejów w PAB (zauważalny wzrost mocy, rozumianej jako iloczyn liczby 
par i WK, turniejów na IMPy) oraz stabilną statystykę turniejów w Puszczykowie (tu polepszenie 
warunków gry).  

 
2016 

 
2017 

 
 

Kop. Pol-100 Kop. Pol-FAW 

Ranga Okr. Okrę.+MW_IMP Okr. Okrę.+MW_IMP 
Typ Maxy IMPy Maxy IMPy 
Pajączek Tak Tak Tak Tak 
Pierniki Tak Tak Tak Tak 
Rozkłady (tylko Pająk) Tak (tylko Pająk) Tak 
Warunki Niezłe Dobre Niezłe Dobre 
Wpisowe= Akceptowalne Zachęcające Akceptowalne Zachęcające 
Frekwencja 14,15 10,86 14,65 17,08 
WK śr. 2,60 3,31 2,58 2,96 
Długa fala Specyficzna Tak Specyficzna Tak 
"Moc turnieju" 36,83 35,96 37,75 50,57 
Turniejów do 31.XII 44 (przerwy ad hoc) 38 (przerwa letnia) 43 (przerwy ad hoc) 49 (przerwy ad hoc) 
Regulamin Tak Tak Tak Tak 

 
Morasko (regionalny): 2016 – 51, 2017 – 48 turniejów, frekwencja odpowiednio 31,76 oraz 32,38 par. 
Puszczykowo (okręgowy): po 4 turnieje, frekwencja 17,00, 18,50 par. Śr. WK nieco wyższe, niż we wtorki.  
 

                                                           
1 Informacja przekazana uczestnikom turnieju 13-03-2018 z komentarzem. Przypomniano też, że decyzje sędziowskie powinny być zawsze 

poparte powołaniem się na odpowiedni przepis MPB. 
2 http://www.brydz.poznan.pl/files/2011/a/uchwala2011-5.pdf  
3 http://www.brydz.poznan.pl/files/2013/a/uchwala2013-2.pdf, http://www.brydz.poznan.pl/files/2013/a/prot2013-1.pdf  

http://www.brydz.poznan.pl/files/2011/a/uchwala2011-5.pdf
http://www.brydz.poznan.pl/files/2013/a/uchwala2013-2.pdf
http://www.brydz.poznan.pl/files/2013/a/prot2013-1.pdf


5. Omówienie rozgrywek w PAB – przebiegają rytmicznie i bez zakłóceń. 
 

6. Kajetan Wroński przedstawił swoje zamiary aktywizacji brydża w środowisku studenckim, oparte na 
poznanych wzorcach innych WZBS.  
Zobowiązał się do przedstawienia konkretnych planów oraz ustaleń na kolejnym zebraniu.  
 

7. Prezes poinformował o „kłopotach kalendarzowych” wpasowania turniejów o podwyższonej randze 
organizowanych przez PAB.  
 

Przyjęto termin kolejnego zebrania (12 czerwca 2018. 16:15).  

 
 

Sekretarz: 
(–) Krzysztof Krause 

Prezes: 
(–) Marian Wierszycki 

 

Załącznik – treść uchwały:  

 

Uchwała nr 1/2018 
 

Zarządu stowarzyszenia „POZNAŃSKA ASOCJACJA BRYDŻOWA” 

odbytego w dniu 6 marca 2018 r. 

 

Zarząd stowarzyszenia „POZNAŃSKA ASOCJACJA BRYDŻOWA” postanawia: 

§ 1 

1. Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok finansowy od 01 stycznia do 31 grudnia 
2017 r.  

2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2017 w wysokości 3168,44 zł, przeznaczyć do 
wykorzystania na cele statutowe w latach następnych. Niewykorzystany fundusz F-PDF 
w wysokości 3315,40 zł oraz pozostałą nadwyżkę przychodów w wysokości 3219,05 zł 
przeznaczyć na cele statutowe Stowarzyszenia w latach następnych. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Za Zarząd – Prezes Zarządu 

 


