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Komunikat nr 5/2022
      Z okazji zbliżającego się 2023 roku Zarząd Opolskiego Okręgu Związku Brydża Sportowego 
życzy  wszystkim  brydżystkom  i  brydżystom  wszystkiego  najlepszego,  zdrowia,  spełnienia 
marzeń  i  udanych  impasów.  Przed  nami  kolejne  wyzwania  i  rywalizacja  sportowa  do  której  
zapraszamy.

1. Drużynowe Mistrzostwa Polski sezon 2022/2023.

Planujemy rozpocząć rozgrywki ligowe z dniem 14.01.2023 roku. Pierwszy zjazd odbędzie 
się w hotelu Weneda w Opolu. Mecze dwu-segmentowe 2*12 rozdań zgodnie z Regulaminem 
Drużynowych Mistrzostw Polski 2022_2023 na szczeblu okręgu  Drużynowe Mistrzostwa Polski 
Okręgu Opolskiego (ozbs.pl)

2. Grand Prix Opolszczyzny 2023.

 Planujemy  zorganizować  cykl  turniejów  w  kilku/kilkunastu  ośrodkach  będących  w 
zarządzaniu  OZBS.  Regulamin  tych  rozgrywek  ukaże  się  niebawem,  i  będzie  podobny  do 
regulaminów z lat poprzednich. System rozgrywek całoroczny, zwieńczony Finałem. Wszystkie 
turnieje zgłoszone do GPO mają status minimum regionalnych a finał dodatkowo umożliwiający 
zdobycie a-pkl.
Do zorganizowania  takiego turnieju lokalnego, nie trzeba wiele wysiłku; trzeba zdobyć lokal i  
znaleźć sędziego, przekazać na konto OZBS kwotę wynikającą z Regulaminu (do tej pory było to 
5 PLN od każdej pary), nagrody nie muszą być znacząco wyższe aby zgromadzić 25-30 par.  
Dlatego bardzo proszę o wstępne deklaracje  przedstawicieli  poszczególnych miejscowości  o 
zgłaszanie  chęci  zorganizowania  takich  turniejów  oraz  wskazania  terminów  w  jakich  takie 
turnieje mogłyby się odbyć. Jako Zarząd OZBS będziemy na bieżąco listę uzupełniać. Deklaracje 
proszę o wysyłanie na mój adres e-mailowy bakaan@interia.pl

Wachlarz i obszar działań bardzo bogaty, ale tylko z Wami i przy Waszym współudziale 
możliwy do realizacji. Turnieje rangi OTP (Dobrodzień, Racibórz, Opole) to duże przedsięwzięcia 
z potrzebą znalezienia sponsorów, ale turnieje lokalne nie wymagają aż tak dużego nakładu 
pracy i w tym zakresie liczymy na każdego z Was. 

Jednocześnie  pragnę  zwrócić  uwagę  na  konieczność  dokonania  opłaty  zawodniczej  przed 
rozpoczęciem zawodów sportowych w 2023 roku. W przypadku turniejów, konsekwencją będzie 
brak przyznania punktów klasyfikacyjnych ale w przypadku drużynowych rozgrywek ligowych 
będzie grozić walkowerem. Bardzo proszę kapitanów drużyn o sprawdzenie w systemie Cezar 
dokonania opłat. Wysokość opłaty drużynowej została wskazana w Komunikacie 4/2022 OZBS 
Opole , niestety kilka drużyn z lig centralnych dokonała opłaty wg własnego uznania.

Przypominam wszystkim, że zgodnie z Uchwałą 45/2022/2021-2025 PZBS istnieje możliwość 
wskazania formy otrzymywania „Świata Brydża”. Jest to sprawa indywidualna sprawa, każdego 
zawodnika a decyzję można przesłać, korzystając z linku:  Ważny komunikat na temat Świata 
Brydża (pzbs.pl) 
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