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      Za Nami bardzo ciężki okres 2020 i 2021 roku. Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej, jako 
jedni  z  pierwszych  ruszyliśmy  z  rozgrywkami  ligowymi  sezonu  2021/2022  oraz  turniejami 
lokalnymi.  W tej  kwestii  wyróżnić  należy  przede  wszystkim  Opole  i  Racibórz  oraz  Wieluń  i 
Praszkę. Niestety przestaje funkcjonować Kluczbork a już od kilku lat duże lokalne ośrodki w 
Kędzierzynie, Brzegu, Strzelcach czy Nysie. Prudnik, Namysłów, Grodków czy Głuchołazy już od 
wielu, wielu lat stanowią białą plamę na mapie ośrodków zarządzanych przez OZBS. Zarząd 
może pomóc, ale bez działań tzw. oddolnych nie będzie w przyszłości dla kogo organizować 
zawodów sportowych na szczeblu okręgu.

Pomimo, że COVID-19 i jego odmiany są śmiertelnym zagrożeniem, to nie wpadajmy w 
panikę czy paranoję. Zarząd OZBS nie jest instytucją dla samej sobie, ale służy zorganizowaniu  
rozrywki i zawodów sportowych dla tych, którzy tej rozrywki pożądają. Dla przypomnienia ostatni 
zjazd ligowy został  odwołany ze  względu na to,  że  połowa drużyn  zgłosiła  brak  możliwości  
przyjazdu ze względu na wszechobecny strach. Dla przypomnienia w tym samym okresie odbyły 
się zmagania ligowe na wszystkich szczeblach centralnych (z dużo większym skupiskiem ludzi) i 
lokalne  we  wszystkich  okręgach,  gdzie  takie  zawody  zostały  zaplanowane,  oczywiście  przy 
zastosowaniu reżimów sanitarnych zalecanych przez Zarząd PZBS w Uchwale 59.

Nie lekceważymy zagrożeń wynikających z pandemii, i jako Zarząd zrobimy wszystko co 
w naszej mocy aby kolejne zawody odbywały się zgodnie z kalendarzem i zamierzeniami, jakie  
sami sobie narzuciliśmy. Przed nami piąta, ósma czy czternasta fala, nie znamy rygorów jakie 
będą na Nas nakładać kolejni rządzący, mimo tego w 2022 roku planujemy organizować:

1. Grand Prix Opolszczyzny 2022.

Planujemy  zorganizować  cykl  turniejów  w  kilku/kilkunastu  ośrodkach  będących  w 
zarządzaniu  OZBS.  Regulamin  tych  rozgrywek  ukaże  się  niebawem,  i  będzie  podobny  do 
regulaminów z lat poprzednich. System rozgrywek całoroczny, zwieńczony Finałem. Wszystkie 
turnieje zgłoszone do GPO mają status regionalnych a finał dodatkowo umożliwiający zdobycie 
a-pkl.
Do zorganizowania  takiego turnieju lokalnego, nie trzeba wiele wysiłku; trzeba zdobyć lokal i  
znaleźć sędziego, przekazać na konto OZBS kwotę wynikającą z Regulaminu (do tej pory było to 
5 PLN od każdej pary), nagrody nie muszą być znacząco wyższe aby zgromadzić 25-30 par.  
Dlatego bardzo proszę o wstępne deklaracje  przedstawicieli  poszczególnych miejscowości  o 
zgłaszanie  chęci  zorganizowania  takich  turniejów  oraz  wskazania  terminów  w  jakich  takie 
turnieje  mogłyby  się  odbyć.  Deklaracje  proszę  o  wysyłanie  na  mój  adres  e-mailowy 
bakkan@interia.pl

2. Drużynowe Mistrzostwa Polski sezon 2021/2022.

 Ruszyliśmy z rozgrywkami ligowymi na szczeblu centralnym i lokalnym. Mamy nadzieje, 
że będą one kontynuowane i jeszcze przed sezonem wakacyjnym wyłonimy najlepszą drużynę 
okręgu opolskiego a nasze drużyny w ligach centralnych powalczą o najwyższe cele. 
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3. Mistrzostwa Polski Par

 Bez względu na formułę MPP na szczeblu centralnym zamierzamy zorganizować MPP na 
szczeblu okręgu, z możliwością dofinansowania wyjazdu zwycięskich par na rozgrywki centralne. 
Nie bez znaczenia jest też możliwość zdobycia dużej ilości pkl i a-pkl.

4. Kadra Rejonowa

 W tym roku poszczególne Kadry na szczeblu centralnym, rozpoczynają się już w styczniu. 
Mimo wszystko w przeciągu roku zamierzamy zorganizować cykl turniejów na zapis meczowy, 
który  pozwoli  nam  wyłonić  reprezentantów  naszego  okręgu  na  rozgrywki  przyszłoroczne  z 
możliwością dofinansowania wyjazdu zwycięskich par na rozgrywki centralne. Nie bez znaczenia 
jest też możliwość zdobycia dużej ilości pkl i a-pkl.

5. Brydż młodzieżowy

 W tym roku rozpoczęliśmy naukę w VIII Liceum w Opolu. Niestety sytuacja pandemiczna 
spowodowała, że musieliśmy zawiesić nauczanie a na naukę w trybie internetowym młodzież nie  
była jeszcze przygotowana. Podobnie ma się sprawa z zawieszonym działaniem szkolenia dzieci 
w  szkole  w  Chróścicach.  Mamy  nadzieję,  że  zajęcia  będą  kontynuowane  w  tym  roku  w 
przynajmniej w jednej z tych placówek. Liczymy na inicjatywy innych brydżystów z pozostałych  
miejscowości.

6. Brydż akademicki

 AZS zakupił sprzęt niezbędny do rozpoczęcia zabawy z brydżem (karty, pudełka, biding 
boxy).  Niestety  podobnie  jak  w  przypadku  brydża  dziecięcego  i  młodzieżowego  musieliśmy 
wstrzymać wszelkie działania szkoleniowe. Mamy nadzieję, że zajęcia będą kontynuowane w 
tym roku

7. Szkolenia sędziowskie

 W okresie IV-VII zamierzamy przeprowadzić nieodpłatnie kurs dla sędziów początkujących 
i  tych  którzy  zamierzają  przypomnieć  sobie  podstawy  sędziowania.  Jednocześnie  Zarząd 
ponawia  deklarację  możliwości  dofinansowania  części  kosztów  kursokonferencji  dla  grupy 
sędziów  posiadających  pewne  doświadczenie  w  prowadzeniu  zawodów  sportowych. 
Dofinansowanie  na  poziomie  20-30%  przy  jednoczesnym  złożenia  deklaracji  o  odpłatnym 
przeprowadzeniu   kilku  lokalnych  zawodów  na  szczeblu  okręgu.   Zgodnie  z  Kalendarzem 
zamieszczonym na stronie PZBS, najbliższa kursokonferencja powinna mieć miejsce w dniach 
21-23.01.2022 roku.

Wachlarz i obszar działań bardzo bogaty, ale tylko z Wami i przy Waszym współudziale możliwy 
do  realizacji.  Turnieje  rangi  OTP (Dobrodzień,  Racibórz,  Opole)  to  duże  przedsięwzięcia  z 
potrzebą znalezienia sponsorów, ale turnieje lokalne nie wymagają aż tak dużego nakładu pracy 
i w tym zakresie liczymy na każdego z Was. 

Z poważaniem 


