
PROTOKÓŁ nr 4 

posiedzenia Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej 

kadencji rozpoczętej 8 września 2020 r. 
 

Data i miejsce posiedzenia: 14.01.2021 r., godzina 18.00, on-line, Google Meet 

Główne zagadnienia: 

- omówienie sytuacji związanej z niedopuszczeniem do gry zawodnika w bezpłatnym turnieju 

organizowanym przez PAB na platformie RealBridge dnia 10.01.2021r. 

- Poznańska Liga Okręgowa 

- turnieje na RB; pismo od kapitana IOR II 

- turniej WOŚP  

- organizacja Internetowego Grand Prix Wielkopolski 

- sprawy bieżące 

1. W zebraniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu PAB: Marian Wierszycki (Prezes), Małgorzata 

Cieślińska, Piotr Cieśliński, Lidia Gapińska, Andrzej Wachowski, Krzysztof Krause, Marcin 

Bonawenturczak. Wystosowano zaproszenie do przedstawiciela Komisji Rewizyjnej, który jednak 

z niej nie skorzystał. 

 

2. Dyskusja wokół niedopuszczenia do gry zawodnika w turnieju PAB. 

Zdecydowano o uzupełnieniu regulaminu zawodów organizowanych przez PAB. 

 

Podjęto Uchwalę nr 1 /2021/2020 - 2024 (w załączeniu). 

 

3. Poznańska Liga Okręgowa – Marin Bonawenturczak poinformował, iż rozgrywki toczą się zgodnie 

z harmonogramem, bez zakłóceń. 

 

4. Turnieje na Realbridge: 

a) Małgorzata Cieślińska przedstawiła wstępną ocenę organizacji turniejów – frekwencja dobra 

z tendencją rozwojową; propozycja na luty zostanie zmodyfikowana w oparciu o wnioski 

z przebiegu rozgrywek w styczniu. 

b) Zarząd uważnie przedyskutował otrzymane od brydżystów opinie (głównie kwestie opłat, 

a także organizacyjne) na temat oferty PAB na RealBridge. Odpowiedź na przekazane 

spostrzeżenia zostanie udzielona. Planowane jest też zebranie informacji o ofercie PAB - 

ankieta uwzględni również kwestie już zasygnalizowane. 

5. Turniej PAB dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – odpowiedzialna Lidia Gapińska (wraz 

z grupą inicjatywną członków PAB). 

 

6. Organizacja przez Wielkopolski Związek Brydża Sportowego i Poznańską Asocjację Brydżową 

Internetowego Grand Prix Wielkopolski (IGPW).  

Zarząd podjął decyzję o współorganizowaniu tych zawodów. 

Zostaną zgłoszone propozycje do regulaminu cyklu opartego na przedstawionej koncepcji. 

 

Termin kolejnego zebrania Zarządu PAB wyznaczono wstępnie na początek kwietnia 2021 r. 

Sekretarz:        Prezes: 

(–) Lidia Gapińska       (–) Marian Wierszycki 

 

 



 

Uchwała nr 1/2021/2020-2024 

Zarządu POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ 

podjęta drogą głosowania w czasie zebrania on-line 11 stycznia 2021 r. 

w sprawie: uzupełnienia regulaminu zawodów.  

 

Zobowiązuje się organizatora zawodów organizowanych (współorganizowanych) przez PAB do 

umieszczenia w regulaminie zawodów paragrafu odnoszącego się do Uchwały nr 14/2017/2016-

2020 PZBS (punkt 3 i 4). 

 

Uchwałę podjęto przy udziale 7 głosujących stosunkiem głosów 7 za uchwałą.  

 

Za Zarząd – Prezes Zarządu 

 


