
Protokół nr 01/2018 
 

Posiedzenie Zarządu PdlZBS z dn. 04 kwietnia 2018 r. 
 

W składzie: 

• Adam Szempliński  - Prezes Zarządu 

• Przemysław Czarnecki  - Wiceprezes Zarządu 

• Wojtek Jabłoński  - Członek Zarządu 

• Kamil Sawwa   - Członek Zarządu 

• Marian Krasowski 

• Grzegorz Zalewski 
 
 
Podjęto zagadnienia i wypracowano wnioski: 
 

1. Regulamin GP Województwa 2018 na maxy 
a/ forma turniejów przy liczbie par mniejszej niż 30 

 - turnieje jednosesyjne, przy liczbie rozdań maksymalnie zbliżonej do 40 
 - projekt aktualizacji Regulamin przygotuje W. Jabłoński 
 

2. Wojewódzki finał MPP na maxy (GPW max 02) 
a/ wpisowe od zawodników (przy ilości par co najmniej 30, turniej z minisesjami): 

 - zawodnik niezarejestrowany - 50 zł 
 - członek PZBS   - 40 zł 
 - członek PZBS powyżej 65 lat - 30 zł 
 - członek PZBS poniżej 16 lat - 5 zł 

b/ wpisowe od zawodników (przy ilości par mniejszej niż 30, turniej jednosesyjny: 
 - zawodnik niezarejestrowany - 40 zł 
 - członek PZBS   - 30 zł 
 - członek PZBS powyżej 65 lat - 25 zł 
 - członek PZBS poniżej 16 lat - 5 zł 
(moja propozycja) 

c/ nagrody: 
 - puchary dla trzech pierwszych par (przygotuje P. Czarnecki) 
 - wyjazd na MPP dla dwóch pierwszych par, całkowita refundacja kosztów dla pierwszej pary, 
   refundacja dla drugiej pary w zależności od możliwości finansowych 
 - puchar dla pierwszej pary w klasyfikacji popularnej (suma WK pary ≤ 5) (przygotuje P. Czarnecki) 

d/ ogłoszenie na stronie WWW z elektroniczną rejestracją (odpowiedzialny K. Sawwa) 
e/ obsługa sędziowska – G. Zalewski, K. Sawwa 

 
3. Wojewódzki Turniej Teamów (GPW 05 IMP) 

a/ organizacja turnieju, przyznawane pdf-y (aktualizacja regulaminu) (przygotuje W. Jabłoński) 
b/ rozpropagowanie turnieju w woj. Warmińsko-Mazurskim, kontakt z okręgiem (odpowiedzialny  

A. Szempliński) 
c/ wpisowe – 50 zł od zawodnika 
d/ obsługa sędziowska – Sławomir Latała 
e/ nagrody finansowe – ok. 80% z wpisowego,   
f/ nagrody rzeczowe – w zależności od pozyskanych sponsorów (odpowiedzialny A. Szempliński) 

 
 
 
       Sporządził:  Adam Szempliński 
 

 
 


