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1. PosiedzeniaZaruądu PFP i deryzje w formie uchwał,
W roku 2aL6 po Walnym Zgrornadzeniu Delegatów nastąpiła zrniana składu

Zarządu PFP. Ustępuiący Zarząd do czasu Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego odbył
8 zebrań podejrnując 25 uchwał.

Aktualny Zarząd PFP w roku 2016 odbył 36 posiedzeń, na których podjął 61 uchwat,
które w szczególności dotyczyĘ spraw związanych z ustaleniem zasad współzawodnictwa
sportowego - §ystemu rozgrywek w poszczególnych kategoriach i spraw związanych
z funkcjonowaniem kadry.

2, Finanse,
W roku żat6, poza wpĘwami z opłat czlonkowskich oraz za licencje zawodnicze, Polska

Federacja Petanque realizowała działania związane z dofinansowaniern z ,,Programu
wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie pzygotowania zawodników
do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku, w tym do,,The World
Games 2Ot7"".

Na działanla te PFP uzyskała środki w wysokości 18O tys. zł, przy konieczności
posiadania wkładu wtasnego, który pomimo braku zewnętrznych sponsorów udało się
zgromadziĆ w kwocie 32 t87,6t zł bez potrzeby sięgania do środków pochodzących
ze składek czfonkowskich i opłat za licenĆje zawodnicze.

3. Zobowiązania Zav,ądu wobec Walnego Zgromadzenia Delegatów

a} ,,Kongnes zobowiązuje Zarząd PFP do pnygotowania systemu (regulaminów
i sposobu I wydawa nia licenci i czasowych (terminowych} zawodniczych."

Łarząd PFP po dyskusji na ten temat uznał, że istniejący system opłat licencji
zawodniczych, wydawanych czasowo na okres jednego roku jest odpowiedni i zapobiega
trudnoŚciom w prowadzeniu obieĘwnego rankingu zawodników licencjonowanych jakie
Zarząd PFP przewiduje w przypadku wprowadzenia możliwości wykupywania licencji
na krótsze okresy.

Jako rozwiązanie stanowiące swoisty kompromis dla ewentualnego wprowadzenia
licencji ,,krótkoterminowych", Zarząd PFP poddaje pod dyskusję możliwość wprowadzenia
,,specjalnej opłaty startowej" dla zawodników nielicencjonowanych, która pozwolilaby takim
zawodnikom wziąć udział w zawodach przeznaczonych dla zawodników licencjonowanych.
larząd zwraca jednak uwagę, że turnieje, które ograniczone zostały jedynie dla zawodników
posiadających licencję są turniejami o tytuł mistrzowskie lub Puchar Polski, więc zasady
dopuszczenia do nich zawodników bez licencji powinny zapewnić utrzymanie odpowiedniej
rangitych turniejów.

b) ,,Proszę o podanie programu, w ciągu miesiąca, §ua§u iego realiaąi,linvot
wydatkowanych, sposoby działania osób odpowiedzialnych za realizacię
vryników (chodzi o program pracy Zalządu)."

Zgodnie z powyższym wnioskiem zatwierdzonym uchwałą Walnego Zgromadzenia
Delegatów Łarząd opublikował na oficjalnej stronie internetowej Polskiej Federacji Petanque
założenia pro§ramowe na bieżącą kadencję wraz z planem finansowym oraz struktura
organizacyjną PFP, której kształt i easady funkcjonowania stara się swoją praca realizować.
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c) ,,Walne Zgromadzenie PFP zobowiązuje Zalząd PFP do ustalenia loryterium
wydawania oraz pmedłużnnia licencji sędziowskich i instruktorskich."

Wstępne projekty podziału na stopnie i zasady ich przydzielania zarówno jeśli chodzi
o licencje sędziowskie jak i instruktorskie zostały przygotowane.

Kolegium Sędziów określiła formalnie podział na V klas sędziowskich, a założenia
do stażów i egzaminów sędziowskich zostaly już przedstawione Zanądowi PFP.

W kwestii certyfikatów instruktorskich podstawowe założenia do podziafu i sposobu
przydzielania stopni instruktorskich pnygotował i przedstawił Maciej Żłobiński opierając się
na materiałach ze szkolenia instruktorów, które odbyło się w lutym 2016 r. w Lesznie.

Zgodnie z przyjęta strategią rozwoju 1arząd zamierza stworzyć odpowiednie komórki
mające za zadanie zajmować się rozpoznawaniem zapotrzebowania, organizacją
iprzeprowadzaniem szkoleń i warsztatów zarówno dla sędziów jak i instruktorów. Dla
szkolenia i nadawania klas naturalnie obowiązki te przejęlo na siebie Kolegium Sędziów.
W kwestii szkolenia instruktorów Zarząd PFP poszukuje osób chętnych do stworzenia takiego
zespołu.

d) ,,Walne Zgromadzenie PFP zobowiiłzuie ZatządPFP do przygotowania
zmianyw statrrcie PFP obligującej do zgłoszenia i przedstawienia
kandydatów na sbnowisko Pre"zesa Zalządu PFP na 10 dni pmed,ternrinem
Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego wraz z przedstawieniem pisemnego
poparcia minimum 3 klubów."

Przedstawiona w powyższym wniosku zmiana jest już zbędna ponieważ przedmiotowy
wymóg względem kandydatów na Prezesa PFP jest zawarĘ w §3ą ust.4 aktualnie
obowiązującego statutu PFP.

Zmiana została ujęta w projekcie statutu przygotowanym przez poprzedniZarząd,który
z chwilą wydania decyzji przez Ministra Sportu iTurystyki o zgodzie na utworzenie polskiego
związku sportowego działającego w sporcie petanque oraz zarejestrowania przekształcenia
Polskiej Federacji Petanque - Związek Sportowy w Polską Federację Petanque - Polski
Związek Sportowy przez Krajowy Rejestr Sądowy stał się obowiązujący.

4. Kwestie personalne Zarządu PFP,
Po sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiej Federacji

Petanque, które odbyło się w dniach 5-6 marca 2O16 roku w skład żarządu poza nowo
wybranym Prezesem PFP weszlo 6 członków Zanądu, którzy w wyborach uzyskali największą
ilość głosów.

W związku ze śmiercią Plotra Matczuka, który w 7arządzie pełnił funkcję §ekretarza PFP
do składu Zarządu na podstawie uchwały nr 25lll|2016 z dnia 22 czenł,tca 2OL6 r.

dokooptowana została Paulina Majda, która na marcowym Walnym Zgromadzeniu
Delegatów spośród kandydatów, którzy nie zostali wybrani do Zaządu, uzyskała najwiękzą
ilość gtosów.

5. Ikdra Narodowa - pion szkolenia zawodników
Zarząd PFP kontynuując strategię przyjętQ przez popruednie władze Federacji utrzymał

funkcje selekcjonerów kadry męskiej i kadry żeńskiei umożliwiając selekcionerom
poszezenie kadry z reprezentantów kraju w poszczególnych kategoriach oraz uczestników

,,programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania

zawodników do udziału we wspótzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku, w tym
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do,,The World Games 2017"" do grupy zawodników mogących, zdaniem selekcjonerów,

rywalizować o miejsca w reprezentacjach poszczególnych kategorii.
Kompetencje i możliwości selekcjonerów zostały poszerzone również w zakresie

możliwości powoływania składów reprezentacji na poszczególne międzynarodowe imprezy
m istrzowskie (M istrzostwa Świata, M istrzostwa Eu ro py).

W poszerzonej kadrze mężczyzn zawiązata się Rada Kadry która wprowadziła
wewnątrz swojej grupy kodeks/regulamin kadry.

Zakładane na rok 2016 ceIe, którymi przede wszystkim było stworzenie kadry
narodowej składającej się z graczy posiadających potencjał i ambicje sportowe oraz
rozwijanie systemu szkoleniowego na czele z selekcjonerami odpowiedzialnymi zarówno
za proces selekcji kadry jak i jej szkolenia. Utworzony sztab szkoleniowy po etapie
wyselekcjonowania zawodników i ich oceny podjął pracę nad poprawą juz konkretnych
elementów gry u wszystkich członków kadry, czego efekty można byto zauważać już podczas
kolejnych lmprez w czasie sezonu.

Progres zarówno w poziomie spońowym jak i wynikach można zauważyć nie tylko
u zawodników objęĘch dofinansowaniem z ww programu ale również u pozostalych
członków kadry. Składa się zapewne na to bezpośrednia rywalizacja i konkurencja w szerokiej
grupie zarówno zawodników kadry jak i zawodników do kadry aspirujących.

6. Polski ZwiązekSportorł4y
Po wielu latach starań i ubiegania się o uznanie Polskiej Federacji Petanque oraz

dyscypliny petanque przez oficjalne struktury nasze8o państwa w dniu 9 listopada 2aL6 r.
Minister Sportu i Turystyki wydał decyzję o zgodzie na utworzenie polskiego związku
sportowego działającego w sporcie petanque, a rejestracja tej decyzjl przez Krajowy Rejestr
Sądowy zatwierdziła przekształcenie Polskiej Federacji Petanque - Związek Sportowy
w Polskią Federację Petanque - Polski Związek Sportowy.

Nastąpiło to po szeregu działań formalnie rozpoczętych pnez poprzedni Zarząd PFP,
osobistym zaangażowaniu Davida Nouraud, który od wielu lat związany jest z Polską Petanką
oraz współpracy z Kancelarią Prawa Gospodarczego i Sportowego Dauerman.

Kancelaria ta jako pełnomocnik PFP brała udział w rozprawach sądowych
w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, po wniesieniu przez PFP
skargi na decyzje Ministra Sportu i Turystyki o odmowie wyrażenia zgody na utworzenie
polskiego związku sportowego.

Przekształcenie PFP w Polski Związek Sportowy niesie za sobą zarówno wieIe nowych
możliwoŚci, podnosi rangę naszej dyscypliny, ale również nakłada szereg nowych
obowiązków.

Zarząd PFP podjąt już działania mające na celu dostosowanie aktualnych regulaminów
i procedur do wymagań jakie na polskie związki sportowe naklada pnede wszystkim ustawa
o sporcie.

7. Konwent §eniorów
Na początku swojej kadencji Zarząd FFP powolał ciało doradcze w postaci Konwentu

Seniorów, w skład którego mieli wchodzić pnedstawiciele wszystkich członków zwyczajnych
Polskiej Federacji Petanque. Z uwagi na fakt, że jako wspólną platformę komunikacji
pomiędzy cztonkami Konwentu Seniorów PFP zaproponowano grupę w portalu
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społecznościowym Zarząd odstąpił od pierwotnego zalożenia, że cztonkami tego organu
doradczego będą jedynie prezesi klubów i dopuścit, aby pnedstawicielstwo czlonków
zwyczajnych PFP w Konwencie Seniorów PFP realizowane byto za pomocą dowolnego profilu
zadeklarowanego przez każdy z klubów.

Konwent Seniorów PFP stanowi ważny element w podejmowaniu przez Zarząd PFP
strategicznych decyzji dotyczących funkcjonowania Federacji oraz organizowania
współzawodnictwa sportowego. To opinia Konwentu Seniorów w dużej mierze przyczyniła
się do pnyjęcia obecnego kierunku rozwoju systemów rozgrywek.

Konwentu Seniorów PFP poproszony został również o wytypowanie przedstawicieli
do współdecydowania w przydzielaniu najważniejszych imprez sportowych (turniejów
o Mistrzostwo Polski i Puchar Polski} na sezon 2OL7.

Konwent jako panel dyskusyjny stanowi również miejsce do wymiany doświadczeń,
zgłaszania inicjatyw oraz dzielenia się możliwościami jakie pojawiają się w centralnych
i regionalnych insĄltucjach działających w obszarze sportu.

1arząd ma nadzieję na utnymanie Konwentu Seniorów PFP oraz na wypracowanie
jeszcze skuteczniejszej wspófpracy.

B. Dyscyplina
W ramach pracy Komisji Dyscyplinarnej i Komisji Odwoławczej w okresie

sprawozdawczym miało miejsce jedno postępowanie dyscyplinarne wszczęte na wniosek
Kolegium Sędziów po analizie protokołu z turnieju. Od uchwała stanowiącej decyzję Komisji
Dyscyplinarnej wpłnęły dwa odwołania do Komisji Odwoławczej, której ostateczne
orzeczenie zostało zgodnie z zapisami Regulaminu Ęsryplinarnego PFP opublikowane
na stronie PFP. W ramach postępowania wplynął również wniosek do Kolegium Sędziów
w sprawie ukarania sędziego.

Całe postępowanie ukazało potrzebę doprecyzowania procedur w postępowaniach
dyscyplinarnych Polskiej Federacji Petanque i Zanąd PFP wniósł do Komisji Regulaminowej,
aby w porozumieniu z Komisjami Dyscyplinarną i Odwoiawczą przygotowały projekt
a ktu a lizacji Regula m in u Dyscyplina rnego Polskiej federacji Petanq ue.

9. Turnieie Polskiej Federacii Petanque

a) Turnieje rankingowe
W roku 2016 zostało rozegranych aż 87 turniejów rankingowych (w Ęm tumieje

o §Ąuł Mistrza Polski i o Puchar Polski) co stanowi
Niestety organizatorzy dostarczyli jedynie 23 protokoły z turniejów w wersji

papierowej.

Zarząd ubolewa nad faktem, ze nie wszyscy organizatorzy turniejów ujmowanych
w kalendarzu imprez rankingowych dopełniają obowiązków wynikających z regulaminów
jednocześnie oczekując, że turniej przez nich organizowany otrzyma rangę turnieju
rankingowego.

b) Turnieie mistrzowskie (o tytuł Mistrza Polski i o Puchar Polski)
W roku 2016 rozegrano Mistrzostwa Polski w 9 kategoriach oraz 4 turnieje o Puchar

Polski.

Z uwagi na wiele różnych i często skrajnych opinii środowiska bularzy na temat
sposobu rozgrywania najważniejszych turniejów Zarząd PFP na podstawie sugestii członków
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Konwentu Seniorów określił zasady rozgrywania turniejów o Mistrzostwo Polski tripIetów,
dubletów i singli w roku 2016 według odmiennych systemów rozgrywek. Doświadczenie
zyskane po tym sezonie oraz dalsze konsultacje ze społecznością petanque sprawiły, że

Zarząd PFP w sezonie 2017 postara się ujednolicić systemy rozgrywek o Mistrzostwa Polski

w systemie jednoweekendowym.

Również z uwagi na zyskane doświadczenie araz trudności wynikające
z pnedłużających się rozgrywek Zarząd PFP po sezonie 2016 zdecydowat się odstąpić od

rozgrywania wszystkich meczów w turniejach o Puchar Polski iMistrzostwo Polski bez

limitów czasowych. Brak limitu czasowego regulaminy gwarantować będą jedynie w
najważniejszych meczach (półfinaly, mecze o 3 miejsce, finały}.

c) Centrope Cup Polska 2016
W roku 2Ot6 Zarząd PFP podjął się zorganizowania polskiej edycji Centrope Cup.

Turniej odbył się na terenie Wrocławskiej Hali Stulecia, przy Pergoli, gdzie w roku 2017

rozegrane zostaną zawody petanque w ramach The World Games. Pomimo negocjacji z

wlaŚcicielem terenu podjęĘch już pęez poprzedni Zanąd oraz możliwych do

zaakceptowania rabatach dostęp do terenu okazał się sporym wydatkiem. lmpreza przy

koszcie 9 750 zl już za sam dostęp do terenu wraz z kateringiem zamknęła się na kosztach

].36,8], zł. Zbilansowanie tego turnieju z tak niskim kosztem było możliwe dzięki firmie
GastroPoland (2 O00 zł) i pąlwatnemu sponsorowi (10O0 zł), których środki zostały
przeznaczone na nagrody w turnieju gfównym.

Szczegółowe rozliczenie Centrope Cup widoczne jest w załączniku.

l0.Reprezentowanie interesu sportu petanque za granicami kraiu,
Głównym reprezentantem Polskiej Petanki w gremiach międzynarodowych pozostaje

Maciej Złobiński z Sekcji Pótanque przy Stowarzyszeniu Domu Miasta Saint-Etienne
w Katowicach czynnie pełniący funkcję członka Komitetu Generalnego Europejskiej Federacji
Petanque - Confódóration Europóenne de Pótanque (CEP).

Z innych dziatań wykraczająrych ponad sam udzial w rywalizacji spońowej w roku 2016
na Mistrzostwach Europy Espoirs {Mtodzieżowców}, które odbyĘ się w Torrelavega
w Hiszpanii, Polskę reprezentował nasz jedyny sędzia klasy międzynarodowej Maciej
Ziółkowski z Uczniowskiego Parafialnego Klubu Sportowego,,BuIa" Kalonka Łódź.

1 1. Działania na tzec;r, promocii petanque,

a) W ramach wspóĘracy z lflrocławskim Komitetem Or3anizacyinym The
World Games 2017

W ramach prac Zarządu PFP, w okresie sprawozdawczym głównymi działaniami
związanymi z promocją naszej dyscypliny sportu było reprezentowanie Polskiej Federacji
Petanque w kontaktach z różnymi ins§Ąucjami i organizacjami związanymi
z pnygotowaniami do wydarzenia The World Games }afi. Dało to również możliwości
promocji w postaci przeprowadzenia szeregu dziatań mających na celu możliwość
zapoznania się z naszą dyscypliną osobom nie związanym z petanque. Byt to m.in. cykl
niedzielnych warsztatów petanque przeprowadzony pnez Klub Sportowy Petanka Wroclaw
w ramach działań Europejskiej Stolicy Kultury oraz promocjiThe World 6ames 2at7, a także
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zajęcia prowadzone przez Martę Wojtkowską w ramach serii ,,Trenuj z mistrzem The World
Games".

Współpraca z KO TWG 2017 pozwoliła także na stworzenie kilku filmów promocyjnych
oraz przygotowanie wielu materialów prasowych do mediów zarówno lokalnych jak
i ogólnopolskich,

b) Pozostałe działania promocyine
Poza działaniami na podstawie wspołprary z Wroctawskim Komitetem Organizacyjnym

The World Games 2OL7, które miaĘ przede wszystkim charakter regionalny, Polska
Federacja Petanque starała się promować petanque również w innych formach.

W ramach wsparcia organizacji Dnia Otwartego w Ambasadzie Francji w Warszawie
w dniu 21 maja 2016 r. larząd powierzyt klubowi UPKS Bula z Łodzi organizację stoiska
,,Petanque" na tej imprezie.

Przedstawiciele Zarządu PFP służyli wsparciem i doradztwem w przygotowaniu imprez
petanque (m.in. dla hoteIu w Dusznikach Zdroju) oraz udostępniali materiaĘ informacyjne
do różnego rodzaju akcji i broszur (m.in. program edukacyjny aKino i mikrosporty).

Zarząd PFP poza aktualizowaniem oficjalnej strony internetowej Polskiej Federacji
Petanque (www.petanque.pl} stara się zachęcać do gry w petanque poprzez prowadzenie
fun page na portalu społecznościowym facebook {www.facebook.comlpolska.petanque/).

W temacie promocji petanque należy nadmienić również lokalne i regionalne działania
poszczególnych klubÓw zrzeszonych w Polskiej Federacji Petanque, które na swoim terenie
poprzez organizację lokalnych imprez często o zasięgu krajowym i zagranicznym przyczyniają
się do popularyzacji petanque.

12. Reprezentowanie kraiu na turnieiach zagranicznych,

a) Mistmostwa Świata i Europy
W roku 2016 Polskę reprezentowali zawodnicy na Mistrzostwach Europy Kobiet

w Bratysławie na Słowacji, na Mistnostwach Europy Espoirs (Młodzieżowców)w Torrelavega
w Hiszpanii, na Mistrozstach Europy Juniorów oraz Mistrzostwach Europy Weteranów
w Monte Carlo, na Mistrzostwach Europy w grze pojedynczej w Halmstadt w Szwecji, a także
na Mistrzostwach Świata Mężczyzn w Antananarivo na Madagaskarze.

Jako wyniki lepsze niż zakladane do osiągnięcia pozycje a zatem jako sukcesy
w minionym roku odnotować należy pnede wszystkim pienłrzy w historii Polskiej Petanque
medal na seniorskiej imprezie Mistrzostw Europy. Brązowy medal w kategorii singli zdobyla
Katarzyna Błasiak.

Bardzo dobrze spisali się również nasi młodzieżowcy na Mistrzostwach Europy
Młodzieżowców w Hiszpanii zajmując 5 miejsce. Wynik tym bardziej cieszy, że dla większości
z naszej drużyny byt to debiut na tak ważnej imprezie, a mimo iż zawodników w tej kategorii
wiekowej nie mamy zbyt wielu to widaó że w kadrze wśród młodych graczy rywalizacja
o miejsce w reprezentacji, związane również z możliwością udziattl w programie
dofinansowania, odbr7wa się pomiędzy znaczną częścitych graczy.

W granicach oczekiwań swoje vvystępy zakończyli nasijuniorzy na Mistrzostwach Europy
Juniorów, drużyna kobieca na Mistrzostwach Europy Kobiet oraz reprezentant
na Mistrzostwach Europy Tete a tete Mężczyzn.

Osiągnięta poeycja przez juniorów to wynik, który można uznać za satysfakcjonujący, tym
bardziej, że w tej kategoriiwiekowej nie mamy wielu graczy, a nasi zawodnicy nie posiadają
doświadczenia na zawodach rangi międzynarodowej. Ta kategoria wiekowa dopiero czeka
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na stworzenie §ystemowego trybu szkolenia, który pozwoli przede wszystkim na pozyskanie
graczy w wieku szkolnym.

Jedynym wynikiem na imprezie mistrzowskiej, który zgodnie z zajętą pozycją można
uznać za rozczarowanie to pozycja zajęta przez męski triplet na Mistrzostwach Świata
Mężczyzn. Zajęta 32 pozycja przy 2 zwycięstwach i 3 porażkach w fazie eliminacyjnej
pozostawia niedosyt.
O możliwości dalszej gry w fazie finalowej decydowalo ewentualne jedno zwycięstwo
z trzech przegranych i bardzo wyrównanych meczów. W porażkach tych, które miały miejsce
po bardzo wyrównanych spotkaniach zadecydowały detale i niższe statystyki w strzale.
Element strzału jako oddzielna konkurencja na tej imprezie wypadł jednak nadspodziewanie
dobrze i występ naszego strzelca Tomasza Lipczyńskiego w konkurencji strzału
precyzyjnego na pewno należy uznać za wielkisukces.
Nasz zawodnik po eliminacjach zajmował 3 miejsce, a mimo trzeciego wyniku w ćwierćfinale
(przegrał w bezpośrednim pojedynku z zawodnikiem z Tajlandii, który uzyskat najlepszy
wynik ćwierćfinałów) ostatecznie zajął 5 miejsce. Ten sukces cieszy zwłaszcza w kontekście
zbliżających się The World Games, na których również rozgrywana będzie konkurencja
strzału precyzyjnego.

Oddzielną konkurencją na arenie międzynarodowej są rozgrywki klubowe Euro Cup
i w roku 2016 Polskę w tych rozgrywkach reprezentował Klubowy Mistrz Polski z roku 2015 -

klub OKS ,,Sokóf' Wrocław, który we Włoszech nie przebrnął przez kwalifikacje zajmując
w swojej grupie 4 miejsce z 3 zwycięstwamiw 6 meczach.

b) Turnieje z ryklu Centrope Cup
Przed rozpoczęciem pierwszego turnieju z serii Centrope Cup (czyli rozgrywanego

od 2O05 roku cyklu 5 turniejów w sezonie organizowanych przez 6 krajów: Austrię, Czechy,
Stowację, Słowenię, Węgry i Polskę}, który w roku 2016 odbywał się w Słowenii Polska
otrzymata wyróżnienie za zajęcie lll miejsca w klasyfikacjigeneralnej za rok 2015,

Na tym turnieju nasi zawodnicy zdobyli zaledwie trzy punĘ, po tym jak do pierwszej
szesnastki awansowała jedynie jedna z pięciu polskich drużyn.

W pozostałych pięciu edycjach, mimo, że w żadnej nie udało się odnieść zwycięstwa,
w każdej Polska drużyna stawa na podium. W Czechach aż 4 drużyny z polski weszły
do finałowej ósemki z czego najlepsza uplasowała się na 3 pozycji. W Austrii mimo, że dla
naszego kraju punktowały jedynie dwie drużyny to obie stanęfu na podium zajmując 2 i 3
miejsca. W turniejach Centrope Cup, które odbyły się w Polsce, na Słowacji i na Węgrzech
najlepsze nasze drużyny zajmowaty drugie miejsca, a punĘ dla Polski zdobywaĘ
każdorazowo po 4 drużyny (to maksymalna ilość drużyn jaka może punktować z danego
kraju) i tylko na Słowacji najstabsza z czwórki punktującej nie zajęta miejsca w pierwszej
ósemce. W efekcie mimo braku sukcesu w pojedynczych turniejach Polska po raz pierwszy
w historii Centrope Cup (od 2OO5 roku} zajęta pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej
zdobywając 303 punkty (przed Slowenią - 255 pkt i Czechami - 2żż p\łt|.

Pierwsze zwycięstwo Polski w klasyfikacji generalnej/końcowej w ryklu Centrope Cup to
zapewne wielki sukces, do którego bez wątpienia przyczynila się w największym stopniu
grupa zawodników objęta programem dofinansowania kadry.

c) Inne nrrnieie zagraniczne
Dzięki ministerialnemu ,,Programowi wspierania spońów nieolimpijskich poprzez

dofinansowanie przygotowania zawodników do udzialu we wspóŁawodnictwie
międzynarodowym w 2016 roku, w tym do,,The World Games żOL7" polscy kadrowicze
mieli okazję zdobywać doświadczenie na innych turniejach zagranicznych.
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Poza turniejami z cyklu Centrope Cup byĘ to imprezy w Reichenbach w Niemczech
iSedan we Francji oraz łączony wyjazd do Palavas les Flots, Carmaux, Espalion i Millau
we Francji, gdzie poza udziałem w turniejach polscy kadrowicze mieli okazję trenować wraz
z narodową kadrą żeńską Francji.
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