Informacja dla uczestników Korespondencyjnych Mistrzostw Polski (10-06-25)
1. Organizator „kotła”, za pośrednictwem strony bridgespider.com, „Zajazd
OAZA Całownia” dokonał zarejestrowania turnieju.
2. Po rozegraniu KMP na stronie, z której wysyła się wyniki widoczny był
komunikat „Zablokowano Ci możliwość przesłania wyników. Skontaktuj
się z administratorem”.
3. Wysłano email do administratora (komisarz KMP) o niemożności
przesłania czerwcowych wyników oraz sprawdzono płatności
za poprzednie KMP, a po stwierdzeniu zaległości uregulowano ją (kwota
260 PLN).
4. Po braku odpowiedzi od komisarza na emaile, wykonano do niego
telefon. Oświadczył on, że zlecono mu zablokowanie możliwości
przesłania wyników ze strony PZBS i na tym jego rola się skończyła.
5. W dniu 18 czerwca przesłano email do pracownika biura PZBS (do
wiadomości do prezesa PZBS oraz komisarza KMP) z opisem sytuacji,
to jest braku informacji o zaległości za poprzednie turnieje oraz
niemożność przesłania wyników i
przedstawiono oczekiwanie
na przyjęcie wyników z turnieju.
6. W dniu 19 czerwca otrzymano odpowiedź z PZBS, z informacją
że pozbawienie możliwości przesłania wyników turnieju to sankcja za
brak uprzednich płatności oraz że prezes PZBS tę sankcję podtrzymuje.
7. Stojąc na stanowisku (jak wynikło z udzielonej odpowiedzi błędnym), że
sankcja nie powinna dotyczyć turnieju prawidłowo zarejestrowanego
i przeprowadzonego, w dniu 25 czerwca przesłano wyliczoną nieoficjalnie
(nieoficjalnie, bo po przesłaniu wyników żądana należność zostaje
wyliczona przez komisarza, a informacja o niej przesłana do organizatora
„kotła) przez organizatora należność za turniej czerwcowy oraz wyniki
z prośbą o weryfikację stanowiska i zobowiązaniem organizatora
do wnoszenia terminowych płatności. Poinformowano, że w przypadku
nieuwzględnienia prośby osoby uczestniczące w rozgrywkach zostaną
zapoznane z opisem sytuacji. Pan Prezes (obecnie już były prezes –
zrezygnował z pełnienia funkcji) prośbę uwzględnił zgodnie z poniższą
treścią, którą pozostawiamy bez komentarza:

Kierując się dobrem zawodników biorących udział w KMP w dniu 10.06.2019,
którzy przystępując do turnieju w ośroku MA.46 nie mieli świadomości
o finansowej nierzetelności organizatora i jego kilkumiesięcznym zadłużeniu
wobec Polskiego Związku, Prezes PZBS w drodze wyjątku wyraża zgodę
na przyjęcie wyników KMP z 10.06 z tego ośrodka.
Zwracamy uwagę, że nawet jeśli turniej jest prawidłowo zarejestrowany a jego
organizator ma zadłużenie wobec PZBS - PZBS ma prawo odmówić przyjęcia
wyników i zawiesić udział ośrodka w turniejach do odwołania.
Informujemy, że powyższa zgoda ma charakter jednorazowy. Niewniesienie
opłaty w określonym, na otrzymywanym przez organizatora zestawieniu,
terminie (3 dni w przypadku KMP i 7 dni w przypadku Pajączka) będzie
skutkowało automatycznym zawieszeniem Państwa ośrodka bez żadnych
wcześniejszych upomnień. Jednocześnie przypominamy, że zadłużenie ośrodka
np. w KMP skutkuje zawieszeniem zarówno w KMP, jak i w Pajączku;
i na odwrót.
Z poważaniem,
Witold Stachnik
Prezes PZBS

