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Komunikat nr 5/2018
1. OTP* „Opolska Jesień ’2018 z ECO” – 15. 09 br.
I tym razem również naszą imprezę powinniśmy potraktować jako generalne
przetarcie przed rozgrywkami o DMP.
Będzie to jednodniowy turniej na maksy, zaliczany oczywiście do GPO.
I najważniejsze ! będzie to turniej rangi OTP*.
Wreszcie się na to zdecydowaliśmy.
A czy był to dobry pomysł zależy od Was, czyli od frekwencji na nim.
Zagramy w domEXPO na III piętrze, warunki do grania zatem dobre, organizacja
też, sponsor. Sędziuje Ryszard Łazikiewicz. Tylko przyjść i grać.
Szczegóły zaproszeniu.
2. Rozgrywki DMP sezonu ‘2018/19
Rozgrywki o DMP w okręgu przeprowadzimy podobnie jak w poprzednim sezonie.
Przewidujemy 7 zjazdów, po dwa mecze na zjeździe.
Grać będziemy na dwóch szczeblach:
1. III liga złożona z 8 drużyn, z której mistrz awansuje do II ligi
2. liga okręgowa złożona z pozostałych, zgłoszonych drużyn, z której czołowe
uzyskają awans do III ligi.
Pierwszy zjazd : 13 października - godz. 9.15
Dalsze terminy zjazdów powinny się częściowo pokrywać z terminami lig
centralnych.
Regulamin i miejsce rozgrywek (najprawdopodobniej restauracja Regius w Czarnowąsach ) podamy w następnym komunikacie.
Zgłoszenia na załączonym druku (w 2 egz) należy przesłać do okręgu
w nieprzekraczalnym terminie do 20 września.
(listownie lub na adres olowpb@hotmail.com).
Link do zgłoszenia do III Ligi i do Ligi Okręgowej
Link do zgłoszenia do Ekstraklasy, I i II Ligi
Każda drużyna zgłasza do rozgrywek minimum 6 zawodników.
Przypominam o konieczności dokładnego wypełnienia zgłoszenia, w tym adresów
nowych zawodników, na który przesyłany będzie Świat Brydża.

Utrzymuje się nie zmienione opłaty na sezon 2018/19 :
 Składka drużynowa
ekstraklasa, I i II liga
III liga /w tym opłata startowa/
liga okręgowa /w tym opłata startowa/

-

350 zł
750 zł
650 zł

 Składka członkowska od zawodnika bz
- zwyczajna
- 160 zł
- seniorzy pow. 65 lat (od rocznika 1953)
- 110 zł
- nowy członek PZBS – pierwszy rok członkostwa
50 zł
- nowy członek PZBS – drugi rok członkostwa
90 zł
- młodzież od 21 do 25 lat
80 zł
- młodzież do 20 lat
30 zł
- nestorzy pow. 70 lat (od rocznika 1948)
60 zł
 Składki dla zawodników nie startujących w rozgrywkach DMP
(singletonów) w wysokości jak wyżej.
Zwracam uwagę, że powyższe opłaty wnoszą wszystkie drużyny z naszego
okręgu, a więc te z lig centralnych też.
Wpłaty dokonujemy: w terminie do 5 października, na nasze konto podane na
firmówce.

3. Puchar Okręgu.
Tradycyjnie organizujemy Pucharu Okręgu. Rozegramy go na wiosnę
(najprawdopodobniej w marcu).

Z poważaniem – Adam Klimala

