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KOMUNIKAT NR 31/2019
ZASAD REJESTRACJI DO DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI – 2019/2020

Zarząd Dolnośląskiego Związku Brydża Sportowego we Wrocławiu informuje, że rozgrywki drużynowe we wszystkich
Klasach rozgrywek województwa rozpoczną się:
a/ w Lidze III
– 05-06.10.2019r, 16-17.11.2019r, 05-06.01.2020 r. /mecz każdy z każdym/-Brzeg Dolny
b/

w Lidze Okręgowej –
–

grupa wrocławska – 13.10.2019 r. Następne terminy będą w terminarzu
grupa jeleniogórsko-legnicko-wałbrzyska wg oddzielnego terminarza

.
W związku z powyższym należy:
1.
W terminie do dnia 30.09.2019 r. dostarczyć po dwa egz. zgłoszenia klubu i drużyny do rozgrywek.
Dotyczy to wszystkich drużyn zgłaszających się do sezonu 2019-2020/E-I-II-III-Ligi i LO/
2.
Przy zmianie barw klubowych do wniosku zgłoszenia drużyny należy dołączyć zwolnienie z
poprzedniego klubu. Obowiązuje wszystkie kluby /drużyny/.
3.
Opłaty z tytułu udziału w rozgrywkach : składki członkowskie zawodników, startowe od drużyny i
zmiany barw klubowych przyjmowane będą w gotówce lub na konto jak niżej:
Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu Bank Millennium S.A. numer:
22 1160 2202 0000 0002 2730 5164 z dopiskiem ”brydż”.
Zgłoszenia bez uprzednio wniesionej opłaty nie będą przyjmowane !!!
W przypadku dokonania opłat przelewem, do zgłoszenia muszą być dołączone potwierdzenia
dokonania przelewu. Dla zawodników zgłoszonych nowych-obowiązkowo adres poczty mejlowej.
Wysokość opłat w sezonie 2019-2020 wynosi:
- Liga III
800.00 zł od drużyny
- Liga Okręgowa
600.00 zł od drużyny
- Opłata członkowska normalna - /100+60/
160.00zł od zawodnika
- Junior młodszy - /2000/ i później / 25+15 /
40.00 zł od zawodnika
- Junior - /1995 - 1999/
/50+40/
90.00 zł od zawodnika
- Senior -/1950 - 1954/
/75+35/
110.00 zł od zawodnika
- Nestor -/1949/ i wcześniej/
/30+30
60.00 zł od zawodnika
- Pierwszy rok*
/30+20/
50.00 zł od zawodnika
- Drugi
rok *
/50+40/
90.00zł od zawodnika
* zawodnicy,którzy nie byli zrzeszeni w PZBS przynajmniej przez ostatnie 5 lat
- Zmiany barw klubowych zgodnie z regulaminem
opłaty wg taryfikatora nie mniej
jednak jak: 300.00zł, 200.00zł, 100.00zł, 50.00zł w zależności od posiadanego tytułu
Druki zgłoszenia muszą być wypełnione pismem maszynowym /komputerze/ literami drukowanymi w układzie
alfabetycznym. W drukach zgłoszeń należy podać telefony kontaktowe kapitana drużyny i prezesa
klubu /kierownika sekcji/ (druki można pobrać ze strony www.dzbs.com.pl, podstrona Regulaminy→Druki).
W celu przedstawienia listy klubów i drużyn DZBS na stronie internetowej,zobowiązuje się Prezesów /Kapitanów/
niezależnie od dostarczenia w postaci papierowej – przesyłanie zgłoszeń pocztą e-mailową na adres:
brydz@dzbs.com.pl
Zał. ............/wszystkie egz. dostarczyć do potwierdzenia/.
Zał. nr1 - DZBS - Zgłoszenie członkostwa (Klubu - Sekcji) (autor: Jerzy Neter - *.xls)
Zał. nr2 - PZBS - Zgłoszenie drużyny do rozgrywek DMP (autor: Sławomir Latała - *.doc)
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