
Płock, 14. października 2016 (aktual.6.XII) 
 

Komunikat początkowy 
 

Liga Okręgowego Związku Brydża Sportowego w Płocku – sezon 2016/2017 
 
1. Drużyny uprawnione 

1) Liga Okręgowego Związku Brydża Sportowego w Płocku (LOZBS Płock) ma formułę 
otwartą, to jest każda drużyna, która prawidłowo i terminowo dokona zgłoszenia oraz 
wniesie stosowne opłaty, może wziąć udział w rozgrywkach. 

2) Przyjęcie drużyny następuje w drodze uchwały Zarządu OZBS Płock. 
3) Z uwagi na symboliczną wysokość opłat (patrz odnośnik *) w punkcie 4.), w przypadku 

zgłoszenia drużyn w ilości przekraczającej możliwości organizacyjne, pierwszeństwo 
będą miały drużyny zgłaszane na zasadzie kontynuacji oraz drużyny miejscowe. 

 
2. Założenia sportowe 

1) Zakłada się ligę z meczami rozgrywanymi na tych samych rozkładach (zjazdy). 
2) Rozgrywki podzielone będą na rundę zasadniczą (każdy z każdym) i finałową (play-

off). Szczegółowy harmonogram i regulamin rozgrywek zostanie podany po 
skompletowaniu wszystkich drużyn. 

3) Pierwsze dwa zjazdy rozegrane zostaną w czasie pierwszego i trzeciego weekendu 
listopada. 

4) Czołowe drużyny będą miały prawo do awansu do 3 Ligi Mazowieckiej zgodnie 
z zasadami określonymi przez Mazowiecki Związek Brydża Sportowego. 

 
3. Zgłoszenie do rozgrywek LOZBS Płock 

1) Zgłoszenie do rozgrywek (wystarczy w formie elektronicznej na adres 
adamamrozy@wp.pl, z tym że do momentu rozpoczęcia pierwszego meczu musi być 
potwierdzone w formie pisemnej) wysyła się na adres: Adam Amrozy, 
ul. Bartnicza2/47, 09-400 Płock. 

2) Zgłoszenie powinno zawierać: zaznaczoną osobę kapitana z e-mailem i telefonem, rok 
urodzenia wszystkich członków drużyny oraz dla zawodników, którzy rejestrują się po 
raz pierwszy i tych, którzy w ostatnim roku zmienili miejsce zamieszkania, także adres. 

3) Ostateczny termin zgłaszania drużyn i zawodników do rozgrywek LOZBS Płock 
w sezonie 2016-2017 określa się na 29.października 2016. 

 
4. Opłaty 

1) Drużynowa  
Każda drużyna wnosi opłatę 150 złotych (brak składki na rzecz OZBS Płock). 

2) Indywidualna 
Każda drużyna wnosi do OZBS Płock składki za wszystkich swoich zawodników 
zgodnie z poniżej przedstawioną tabelą.  

Kategoria Lata urodzenia Opłata rejestracyjna na rok 

Open 1952-1991 115*) 

Junior 1992-1996 65*) 

Młodzik 1997 i młodsi 40*) 

Senior 1947-1951 90*) 

Nestor 1946 i starsi 45*) 

Zawodnik zrzeszający się 
pierwszy raz od 5 lat   

nie dotyczy 45*) 

*) – w tym 10 zł na rzecz OZBS Płock. 
 

3) Rachunek OZBS Płock: Bank PKO SA nr konta 29 1240 3174 1111 0000 2890 5684.  
 

4) Ostateczny termin wniesienia opłat za udział w rozgrywkach LOZBS Płock określa się 
na 5.listopada 2016 

ze sportowym pozdrowieniem  
Adam Amrozy  

mailto:adamamrozy@wp.pl

