
Regulamin DMP – III liga PodlZBS – sezon 2021/22 
 

 

Rejestracja na sezon 2021/2022 
Prawo gdy w drużynie mają zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek z opłaconą składką zawodniczą, przy czym: 

 Jeżeli zawodnik nie ma zapłaconej składki za rok 2021, to składka za rok 2022 musi być zapłacona 
przed pierwszym meczem granym przez tego zawodnika. 

 Jeżeli zawodnik ma zapłaconą składkę za rok 2021, to składka za rok 2022 musi być zapłacona przed 
pierwszym meczem granym przez tego zawodnika w 2022 roku. 

 Udział w meczu zawodnika bez opłaconej składki zawodniczej jest udziałem zawodnika 
nieuprawnionego do gry i grozi przegraną jego drużyny bez walki (walkower). 

Zgłoszenie drużyny i wykazu zawodników odbywa się poprzez administratora PodlZBS i musi być dokonane 
przez System Zarządzania Drużynami w Cezarze. UWAGA: Dopuszcza się udział w meczach zawodnika po 
opłaceniu składki u Sędziego Zawodów. 
Przy rejestracji drużyny należy złożyć mailowo w PodlZBS (pod adresem a.kozlowski@pb.edu.pl formalny 
wniosek o zarejestrowanie drużyny na oficjalnym druku. Listę członków prosimy wypełnić dokładnie z 
podaniem wszelkich danych kontaktowych. Należy podać kto pełni funkcję kapitana, gdyż jego adres 
korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu będą umieszczone w terminarzu rozgrywek. Jeśli w drużynie 
gra para stosująca system wysoce sztuczny, zgłoszenie powinno zawierać kartę konwencyjną i opis tego 
systemu. 

 

Składki w sezonie 2021/2022 

 OPŁATY ZA ROZGRYWKI DRUŻYNOWE 

Poziom 
rozgrywek 

Składka członkowska 
drużyny do PZBS 

Składka członkowska drużyny 
do PodlZBS 

Opłata 
startowa 

Wpłata łączna do 
PodlZBS 

I liga 150 zł 100 zł do ZG PZBS 250 zł 

II liga 150 zł 100 zł do ZG PZBS 250 zł 

III liga 150 zł 100 zł 750 zł 1 000 zł 

Opłaty startowe wnoszone bezpośrednio do PZBS (I i II liga) są podane na stronie intern. PZBS. 

 

 ZAWODNICY - OPŁATA CZŁONKOWSKA PZBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opłaty prosimy dokonywać na konto: BANK PKO SA O/Białystok 43 1240 5211 1111 0000 4919 1721 
W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się dokonanie opłat bezpośrednio w Kasie PodlZBS. 
 
Białystok, 22.10.2021 r. 
 

Prezes PodlZBS 
Andrzej  Błachno 

  2022 
Zawodnik urodzony w latach 1957 - 1996 160 zł 
Junior urodzony w latach 1997 – 2001 90 zł 
Junior urodzony w roku 2002 i młodszy 25 zł 
Senior urodzony w latach 1952 – 1956 110 zł 
Nestor urodzony w 1951 r. i starszy 60 zł 
Członkowie honorowi PZBS 0 zł 
Pierwszy rok * 50 zł 
Drugi rok * 90 zł 

* zawodnicy, którzy nie byli zrzeszeni w PZBS przynajmniej przez ostatnie 5 lat 


