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Kraków, 14 lutego 2012 r.

Zarząd Główny
Polskiego Związku Brydża Sportowego

Zarząd Małopolskiego Związku Brydża Sportowego zwraca się w liście otwartym z kilkoma
wnioskami i propozycjami przedyskutowanymi na swoich posiedzeniach.
Regulamin Klasyfikacyjny
Proponujemy wprowadzenie zmian w Regulaminie Klasyfikacyjnym PZBS tak, aby
przywrócić możliwość zdobywania tytułu klasyfikacyjnego 12.0 i rozróżnienia go od tytułu
Arcymistrza (13.0). Można nadać temu współczynnikowi nową nazwę tytułu. W żaden sposób nie
zmieni to hierarchii tytułów, a jednak da wielu brydżystom szansę dalszego rozwoju brydżowego
i zachęci ich do udziału w turniejach.
Hotel Litwiński w Tęgoborzy
Zwracamy się z prośbą o wpisanie Hotelu Litwiński w Tęgoborzy jako Centralnego Ośrodka
Brydżowego. Standard ośrodka, zadowolenie grających tam brydżystów, liczne imprezy brydżowe,
które odbyły się w Tęgoborzy (rozgrywki II i III ligi, turniej UTOPI), a także odbędą się w najbliższym
czasie (Mistrzostwa Małopolski Par, kolejna edycja UTOPI, Benefis Andrzeja Wilkosza), naszym
zdaniem w pełni odpowiadają kryteriom COB.
Świat Brydża
Proponujemy wprowadzenie składki rocznej bez konieczności zakupu "Świata Brydża".
Doceniamy i cieszymy się, że każdy członek PZBS otrzymuje swoje pismo brydżowe. Uważamy
jednak, że powinien mieć możliwość rezygnacji z pisma, przy niewielkiej różnicy w składce ‐ 5 do 10
zł na rok. Dotyczy to np. przypadków rodzin brydżowych i powielania wielu numerów pod jednym
adresem. Zachęcamy również do takiej kalkulacji ceny pisma i składki, aby „Świat Brydża”
ponownie był miesięcznikiem.
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Jednolity Kalendarz PZBS
Zarząd MZBS zwraca się z prośbą o wczesne ustalanie terminów ligowych na nowy sezon.
Prosimy również, aby nie zmieniać ustalonych wcześniej terminów. Ważne jest także, aby imprezy
brydżowe w tym samym regionie nie kolidowały ze sobą.
Benefis Andrzeja Wilkosza
13‐14 października 2012 roku w Tęgoborzy Małopolski Związek Brydża Sportowego
organizuje benefis jednego z najbardziej zasłużonych polskich brydżystów ‐ Andrzeja Wilkosza.
Ilość międzynarodowych i ogólnopolskich tytułów zdobytych przez pana Andrzeja i jego
popularność w środowisku brydżowym przemawia za godnym uczczeniem jego jubileuszu.
Zwracamy się do ZG PZBS z zaproszeniem na Benefis Andrzeja Wilkosza i pomoc w uświetnieniu tej
uroczystości.
Turnieje PZBS na BBO
Szukając dróg otwarcia na nowych członków proponujemy rozwój brydża sportowego
na portalu BBO. Ilość graczy z Polski korzystających codziennie z portalu jest bardzo duża, często są
to zawodnicy nie zrzeszeni w PZBS. Proponujemy wprowadzenie płatnych turniejów
organizowanych przez PZBS z możliwością zdobywania punktów klasyfikacyjnych (na wzór
amerykańskich turniejów ACBL). Do Regulaminu Klasyfikacyjnego można wprowadzić nową
kategorię PKL tzw. pkl internetowych i możliwość ich zdobywania na płatnych turniejach na BBO.
Np. za zwycięstwa w takich turniejach można by przyznawać maksymalnie 2‐3 pkl; zawodnicy
w ciągu roku mogliby maksymalnie zdobyć w ten sposób około 100 pkl. PKL internetowe
uprawniałyby maksymalnie do tytułu Mistrza Klubowego (1.5).
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Witold Stachnik
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