
 Ostatnio na środowym turnieju w rotundzie miałem przyjemność zagrać 
sobie z Marzena Kwiecińską-Wilk. 
Niestety nie czuliśmy się na siłach dobrze współpracować jak zwykle to bywa 
bez wcześniejszych ustaleń pojawiają się błędy co wpływa na widoczne 
wyniki. 
 Po rundzie 6 uzyskaliśmy najgorszy % z wszystkich par co spowodowało 
zagranie z parą nr. 44 a że turniej miał nieparzystą iloś par dostaliśmy w 
nagrodę "bye" na rundę 7. 
Po rundzie 7 ze wstydem przyznam się okazało się że % bye nam nie pomógł 
podniesienia sie wyżej w tabeli. 
Tu wychodzi problem,który skierowany do osób,które napisały cały regulamin 
turnieju Rotunda-barometr. 
dostaliśmy nst bye do rundy 8. 
Apelowaliśmy do sędziego turnieju on odwoływał sie do przepisów,których 
nie posiadał przy sobie,a nie miał dostępu do internetu.Powiadomił nas,że 
zmiany w przepisach są spowodowane przez Prezesa MZBS.(może one są ale 
czemu nie zostały ujawnione ?)-tym bardziej są aktualne poprzednie. 
Nie chce się na rzucać konfliktom,które narastają w zarządem aczkolwiek 
prowadzą to osoby pełnoletnie i wykształcane dodam ,że wybrane przez 
brydżystów wiec ciężar powinni unieść do końca swojego sukcesu ,ponieważ 
się zgodzili nieść go. 
Konflikt nie powinien być,bo z wyników Ich brydżyści są zadowoleni, ale 
nawet na dziedzińcu króla pojawiają się problemy. 
Może wrócę do turnieju środowego.Jestem jeszcze "młodym", a młodzi lubią 
buntować się. 
Ja juz trochę ochłonąłem.Być może młody to za mocno powiedziane:) 
Po rundzie podszedł do mnie członek komisji dyscyplinarnej,aby mnie 
uspokoić i podyskutować na ten temat.Nie miałem przy sobie przepisów 
turnieju i zostałem wprowadzony w błąd tłumaczenia owych paragrafów.Nie 
ma tego za złe ponieważ uspakajający też nie miał przepisów. 
Dowiedziałem się o problemach MZBS związanych z rotundą. 
Dziś wiem ,że paragraf nr.11 mówi: 
  
11." W przypadku nieparzystej liczby par gramy 9 rund bez powtórzeń z tą 
samą parą. 
   W przypadku parzystej liczby par gramy 7 rund bez powtórzeń z tą samą 
parą 
   i 2 ostatnie rundy zgodnie z aktualną kolejnością miejsc." 
  



Czysto,jasno,mądrze i zrozumiale wynika,że nie możemy pauzować 2x (jak 
na każdym turnieju (tu nie barometr)logicznie jest w przepisach),a tym 
bardziej pod rząd.(granie z tą samą parą bye= para nr.44)A da sie to zmienić 
w sposób prosty( para nst. w kolejności od dołu może pauzować.Na to może 
wpaść przedszkolaka) 
Myśle,że przepis był napisany dla par walczących o wygraną dotycząca par 
parzystych i nieparzystych ,a nie ujęte dla par ostatnich.(Problem istniał ,aby 
para mogłaby zapisać po czasie wpisowym do turnieju nawet gdy jest 
parzysta ilość par -O.K.) ALE! 
Nie widzę tu żadnego sensu,aby osoba płacąca za turniej 18/14/10zł.- co jest 
kwotą dla niektórych wysoką.Dodam że jest to kwota za turniej najwyzsza w 
całej Polsce jeżeli chodzi o liczbe rozdań 27. 
Para poszkodowana nie tylko tym,że uzyskala najniższy % co każdego z 
graczy może to zdenerwować, ale tym ,że za 18zł zagrała 21 rozdań ,że nie 
mozna nic zrobić ,ponieważ zarząd jest skłócony i jeden na drugiego zwala 
wine " ludzie zachowujmy się jak dorośli" uważam,że każde nieporozumienia 
można przeprowadzić drogą dyplomatyczną czasy wikingów skończyły się.( 
można zrobić 2 ost. rundy po 4 rozdania nie jest to trudne a 29 rozdań to już 
prawie 30) 
Jeżeli są sprawy,ktore przerastaja zarząd istnieje taka komurka jak Walnego 
Zgromadzenia Delegatów i w głosowaniu mogą być podjęte problemy. 
Ile razy w ciągu roku takie zgromadzenia maja miejsce? 
odpowiedz ZA MAŁO!!! wynik skłócony zarząd. 
Czy Pan Kowalski jak nie weźmie parasola musi wrócić do domu mokry? 
Proszę nie mieć mi za złe zachowania na turnieju,które były widoczne. 
Inny na moim miejscu zrobiłby burdę na statku. 
 Chciałbym dodać,że ostatnio robi sie gorąco na turniejach,a mogło by być 
mineralnie(bąbelkowo) and with full climatic. 
Przykładem tego jest podanie na głównej stronie MZBS przepisów jak 
powinno się zachować." czy nie można z uśmiechem skończyć rundę i po niej 
podyskutować na temat rozdań? lub szeptem ćwierknąć propozycja dla 
niewytrwałych i głuchych którzy nie słyszą własnych słów"Czy nie można dać 
Panu Kowalskiemu choć 1x z upomnieniem 2 minut czasu free na ukończenie 
rundy biorąc pod uwage jego wiek lub szybkość reakcji szarych komórek co u 
człowieka nie jest równy? 
Ludzie czym jest BRYDŻ? Może nie kazdy wie,że to gra sportowa myślowa i 
towarzyska , a nie gra o butelke wina pod mostem typu poker na "żetony" 
 Przecież jakby ludzie zaiterasowani albo jakiś rodzić dziecka zobaczyłby,czy 
w grze w karty jest łeb obdarty i zobaczy "2CH takich" z podzielna uwagą 
powiększy się frekwencja na turniejach? 



Z tego Co widze przez ostatnie 10 lat powiększyła się o jakieś 5% nie dam 
więcej,to dużo? 
Ile młodych ludzi przychodzi na turnieje w Krakowie ? 
Drogą pantoflowa dowiedziałem się,że nie jawnie dostają zakaz 
przychodzenia poniewaz "turnieje nie maja nic wspólnego ze sportem" a 
mogą tylko zaszkodzić w procesie nauczania np.Czy Czesiu dowie się jak 
zochowuje się gracz wąchający sie nad decyzją podjęcia przy stoliku?- to 
pytanie do prowadzących młodzież. 
Czy Czesiu będzie wiedział jaka może być miła relacja osoby starszej do 
młodej lub odwrotnie? 
Zwiększenie znajomość może ułatwić dalsze życie Czesia czyż nie? 
Czy problemy na turniejach mogą być rozwiązywane na lekcjach? 
Czy uczeń grający na turnieju może przyswajać sobie wiedze sędziowską ? 
Jest wiele podobnych pytań na które możemy sobie odpowiedzieć? 
Czy możemy stworzyć sobie godną atmosferę, aby gracze grający na kurniku 
lub BBO mogły wyjść z domu? 
Kraków miasto studenckie,ile studentów pojawia się na turniejach? 
MZBS-Kraków Tak naprawdę nie ma sali do gry, nie ma 
sponsorów,negocjatora interesów MZBS,którzy pomogliby zapewnić 
np.zwiększeniu wynajęciu czasu sali,co powoduje granie 27 rozdań za 18ZŁ 
w turnieju regionalnym ,co w przepisach PZBS wynika,że taki turniej jest z 
min ilością rozdań 30 (mniejszy turniej mniejsza ilość rozdań i kmp w 
uzyskaniu) 
 Zwiększeniu nagród chociażby w takich turniejach ja "Wawelski Smok" 
"Drewniane Głowy" co "zwabia"brydż-komary i Gigantów brydża do 
przyjazdu.Nie każdy chciałby zagrać z komarem ale z gigantem?chętnie:) 
Czy jest 1 osoba ,która pomogłaby znaleźć sponsora na takie nie małe 
województwo , 1 może nie, ale kilka mogłoby sie znaleźć można byłoby 
stworzyć taką komórkę-propozycja może nie głupia oceńcie sami. 
 To są 1-ne z największych problemów zarządów MZBS, które nie uporały 
zadaniom  przez okres 10 lat pomóżmy Królowi i świcie, aby podatek był 
mniejszy.Poprawny swoje zachowanie na turniejach czasem warto odpuscić 
sobie. 
Podam 1 z powodów:po kongresie jak Ci nie odpali auto to Pan "Zły" 
odwiezie Cię do domu? 
A może wolisz wrócić  znakomitą koleją polską. 
      Dziękuje za uwagę.                                                                              
  
                                                                                                                
      Z poważaniem Marcin Wilczyński. 



  
Jestem szarym człowiekiem -czy można to umieścić na stronie, uważam że 
ten tekst jest czasowy.dziękuje . 
 


