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Cele i zadania 

Zarządu Opolskiego Związku Brydża Sportowego 
kadencji 2021-2025.

Niewątpliwie  ta  kadencja  będzie  najtrudniejszą  z  jaką  przyjdzie  zmagać  się 
Zarządowi OZBS. Ze względu na pandemię i wynikających z niej obostrzeń, praktycznie 
większość  działań  trzeba  rozpoczynać  od  początku.  Wyznaczone  cele  muszą  być 
mierzalne  a  zadania  realne  do  wykonania.  Ze  względu  na  wielorakość  zadań  do 
wykonania należy liczyć się z większymi wydatkami w stosunku do wielkości przychodów. 
W  2020  roku  w  okręgu  opolskim  mieliśmy  zarejestrowanych  186  zawodniczek 
i zawodników,  co  lokowało  nas  na  14  miejscu  wśród  16  zarejestrowanych  w  PZBS 
okręgów. W przeliczeniu na mieszkańców mieliśmy średnią 18,73 brydżystów na 100 tys. 
i przy  takich  wartościach  względnych  plasowaliśmy  się  powyżej  średniej  krajowej, 
wynoszącej 17 zarejestrowanych brydżystów na 100 tys. mieszkańców.  W 2021 mamy do 
tej  pory  zarejestrowanych  ok  100  brydżystów,  co  niestety  jest  zgodne  z  trendem 
ogólnopolskim, a odwrócenie tego trendu będzie głównych celem nowego Zarządu.

Głównych i jedynym założeniem jest zniesienie wszelkich restrykcji, umożliwiających nam 
wszystkim bezpośredni kontakt ze sobą. W przypadku konieczności utrzymania obostrzeń 
będziemy zmuszeni przejść na internetowe platformy brydżowe. To niestety nie będzie już 
to samo i w rozumieniu brydża porównawczego będzie krokiem wstecz.

Cele i zadania jakie postawił przed sobą Zarząd OZBS na kadencję 2021-2025.

 Zwiększyć do 250 członków zarejestrowanych w PZBS na koniec pracy kadencji  
Zarządu.

 Najszybciej jak będzie to tylko możliwe uruchomić turnieje klubowe i okręgowe.
 Od września uruchomić cykl turniejów rangi regionalnej firmowanych przez OZBS, 

przy utrzymaniu zalecanych obostrzeń.
 Od 2022 roku reaktywować cykl turniejów z cyklu GP Opolszczyzny.
 Skupić się na wspomaganiu sportu tzw. rekreacyjnego. Organizować przynajmniej 

2 turnieje w roku z zakończeniem połączonym wspólnym piknikiem.
 Umożliwić  rywalizację  AZS lub  uczelni  wyższych  Opolszczyzny.  Pokrycie  części 

kosztów wyjazdu na AMP zwycięskiej ekipie. Posiadanie minimum 4 ekip mogących 
reprezentować nasz okręg na imprezach rangi ogólnopolskiej.

 Organizować 3-4 turniejów rangi OTP o zasięgu ogólnopolskim.
 Utrzymanie w ligach centralnych 4-5 drużyn z naszego okręgu.
 W  miarę  możliwości  finansowych  i  organizacyjnych  wyróżnianie  i  nagradzanie 

wybitnych osiągnięć zawodników reprezentujących okręg opolski w skali kraju lub 
poza nim.

 Rozpoczęcie rozgrywek ligowych na poziomie III  i  okręgowej ligi,  począwszy od 
sezonu 2021/2022 roku. W przypadku braku odpowiedniej frekwencji uruchomienie 
rozgrywek ligowych tylko na jednym poziomie. Docelowo dążenie do reaktywacji 
rozgrywek ligowych na minimum dwóch poziomach przy frekwencji 8-10 drużyn na 
każdym poziomie rozgrywek.

 Utworzenie ligi  amatorskiej  połączonej  z minimalną opłatą startową, bez obsady 
sędziowskiej,  bez  klasyfikacji  Butlera  z  minimalną  ilości  pkl.  ze  sprawami 



organizacyjnymi poszczególnych meczów scedowanymi na gospodarzy, itp. Oferta 
skierowana do drużyn rozpoczynających przygodę z brydżem dla  których wynik 
sportowy jest na „drugim” miejscu.

 Jak najszybciej reaktywowanie rozgrywek kadrowych i eliminacji MP na podobnym 
poziomie jak sprzed pandemii.

 Stworzenie  minimum 4  ośrodków szkolenia  dzieci  i  młodzieży  a  od  2022  roku 
stworzenie możliwości rywalizacji pomiędzy nimi. 

 Zorganizowanie minimum raz w roku zawodów dla dzieci  i  młodzieży o zasięgu 
ogólnopolskim.

 Zwiększenie  ilości  sędziów  w  kategorii  klubowej  i  okręgowej.  Wspomaganie 
dokształcania sędziów w formie współfinansowania kursów i szkoleń.

 Zakup dodatkowej maszyny do tasowania kart.
 Wspomaganie  klubów  i  stowarzyszeń  w  zakresie  pokrycia  części  kosztów 

wydatkowanych na zakup kart, pudelek, biding boxów itp.
 W miarę możliwości finansowych sukcesywne tworzenie przesłon przeźroczystych 

oddzielających graczy od siebie podczas turniejów. Docelowo stworzenie minimum 
24 przesłon na 12 stołów.

 Spotkania Zarządu w znakomitej  większości  on line, w dużej  części  otwarte dla 
zainteresowanych przedstawicieli klubów i stowarzyszeń.

 Poprawa  strony  internetowej,  zmotywowanie  do  wspólnej  pracy  wszystkich 
brydżystów z okręgu opolskiego.

 Lobbowanie  nad  zmianą  struktury  odprowadzanych  składek  na  konto  PZBS na 
korzyść poszczególnych WZBS-ów.

 Znalezienie reprezentatywnej bazy lokalowej dla biura Zarządu.

Prezes Zarządu OZBS


