
                                                     Protokół nr 10/II/2014 

                                                             z posiedzenia  

                       Zarządu Polskiej Federacji petanque – Związku Sportowego   

                                      spotkanie na skype w dniu 7 sierpnia 2014 r.  

 
W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Bogusław Biel 

2. Piotr Milicki 

3. David Nouraud 

4. Jan Neugebauer 

5. Marek Munikowski jako zaproszony gość 
6. Stefan Bartkowiak jako rzecznik Prasowy PFP  

W związku z obecnością czterech członków Zarządu stwierdzono kworum.    

 

Porządek obrad:  

1. Informacja o rezygnacji z udziału w pracach Zarządu PFP. 

2. MPS i Mistrzostwa Polski w Strzale Precyzyjnym – komplety medali 

3. imprezy 2015 – lista 

4. kalendarz 2015  

5.   plan budżetu 

6.   kontakty z mediami  

7.   regulamin rozgrywek 

8.   licencje sędziowskie 

9.   uchwała w sprawie zmian w regulaminie rozgrywek 

10. uchwała o wyborze Bogusława Biela na stanowisko Sekretarza PFP  

11. korekty do programu komputerowego 

12. komunikat w sprawie powołania trenerów 

13. turniej rankingowy warunki,  

14. licencje 

15. credit agricole - warunki współpracy - porozumienie 

16. 20 wrzesień - ambasada francuska ewent i poszukiwanie sponsorów 

 

ad 1.  

Rezygnację z pracy w Zarządzie, z dniem 1 sierpnia 2014r.  złożyła kol. Anna Wołoszczak.  

Korespondencję w tej sprawie otrzymaliśmy po uprzedniej rozmowie telefonicznej, a decyzja 

podyktowana jest względami osobistymi.  

 

ad 2.  

Zarząd uzgodnił, że Mistrzostwa Polski w Strzale Precyzyjnym w Chojnicach zostaną rozegrane 

zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do Regulaminu Rozgrywek PFP, czyli w kategoriach juniorów i 

seniorów.    

 

ad 3.  

Zarząd omówił wstępną listę konkurencji , które należy rozegrać w 2015 r. przygotowana przez 

Jana Neugebauera. Na liście znalazły się:  
Mistrzostwa Polski w kategoriach: klubów, tripletów, dubletów singli oraz strzału precyzyjnego; 

Puchary Polski tripletów, dubletów i singlistów;    

 

ad 4.  

Jan Neugebauer przedstawił projekt kalendarza na rok 2015. W projekcie pojawiły się kategorie 

mistrzowskie rozgrywane według podziałów regionalnych. W związku z nowym systemem 

punktowania zawodów i zawodników, zniknęła główna przeszkoda w podziale rozgrywek na 



regiony, to jest brak możliwości porównania wagi imprez. Obecnie federacja dysponuje 

instrumentem, który pozwala ustalić proporcje, a co za tym idzie znika problem ilości drużyn lub 

zawodników awansujących z poszczególnych turniejów.  

Zarząd zdecyduje się na konkretny kalendarz w okolicach połowy września.  

 

ad 5.  

Zarząd  uzgodnił z kol. Piotrem Milickim, że ten na kolejnym spotkaniu przedstawi poprawki do 

tegorocznego budżetu PFP.  Sprawa jest istotna ze względu na szereg nowych zadań, które powinna 

przyjąć na siebie lub już przyjęła federacja (program komputerowy, druk licencji, obsada nowych 

imprez mistrzowskich). 

 

ad 6.  

Zarząd zwrócił się do kol. Stefana Bartkowiaka o przygotowanie listy instytucji i tytułów, do 

których sukcesywnie trafiać będą informacje o występach polskich zawodników na arenach 

krajowych i zagranicznych. 

 

ad 7.   

Zarząd zwraca się do Komisji Regulaminowej z prośbą o przeredagowanie Regulaminu rozgrywek 

PFP w taki sposób, by w wyraźny sposób oddzielić zasady ogólne od zasad rządzących 

poszczególnymi rozgrywkami i zawodami.  

Taka zmiana redakcyjna, niekoniecznie ingerująca w treść zapisów, powinna ułatwić korzystanie     

z treści zawartych w regulaminach. Zarząd swoje stanowisko w tej sprawie zawarłw uchwale nr 

34/II/2014, przyjętej jednogłośnie.  

 

ad 8.   

Licencje sędziowskie to hasło, które pojawiło się ostatnio w dokumentach Kolegium Sędziów jako 

długo oczekiwana realizacja odpowiednich zapisów z regulaminu KS.  Zarząd PFP uznaje, że 

zarówno taki dokument, jak i weryfikacja  wynikających uprawnień, są nam wszystkim potrzebne, 

jednak nie znaleźliśmy umocowania dla sędziów nie posiadających licencji zawodniczych.  

Ponieważ wszyscy zawodnicy startujący w rozgrywkach PFP muszą posiadać aktualizowane 

rokrocznie uprawnienia do startu, występuje potrzeba funkcjonowania odpowiedniego mechanizmu 

wobec sędziów, którzy również powinni działać jako członkowie (?) klubów zrzeszonych w PFP, co 

należałoby potwierdzić stosownym działaniem.  Zwracamy się wobec tego do KS o propozycję  
sposobu rozwiązania tej sprawy.       

 

ad 9.   

Zarząd dokonał zmian w Regulaminie Rozgrywek PFP, polegających na wykreśleniu z RR punktów 

dotyczących powierzania obowiązków reprezentacyjnych. Zarząd swoje stanowisko zawarł w 

uchwale  nr 33/II/2014, którą przyjęto jednogłośnie.  

Zarząd podjął taką decyzję kierując się przeświadczeniem, że półtoraroczny okres pomiędzy 

uzyskaniem uprawnień, a konkretną datą startu w imprezie światowej, jest zbyt długi by twierdzić, 
że aktualnie najlepsi zawodnicy zostają reprezentantami kraju.  W trakcie dyskusji ponownie 

podniesiono wątek sposobu wyłaniania reprezentantów (stały problem: wynik czy selekcjoner), 

jednak ponownie uznano, że zalecenie w tej sprawie wyda najbliższy kongres PFP.      

 

ad 10.           

W związku z zaistniałym wakatem na stanowisku Sekretarza Zarządu PFP,  powierzono 

wykonywanie tych obowiązków Bogusławowi Bielowi. Zarząd swoje stanowisko zawarł w 

uchwale nr 32/II/2014, którą przyjęto 3 głosami za przy jednym wstrzymującym się.     
 

ad 11.        

Na wniosek kol. Grzegorza Pawlaka  Jan Neugebauer zwrócił się do Bogusława Biela o 



rozpatrzenie możliwości dokonania drobnych korekt w funkcjonowaniu nowego programu 

komputerowego. Chodzi o możliwości sortowania danych. Informację na ten temat otrzymamy w 

najbliższym czasie.  

 

ad 12. 

Zarząd zobowiązał Prezesa do wydania komunikatu w sprawie powołania trenerów polskich kadr 

zawodniczych.  

 

ad 13.  

Zarząd ponownie zwraca się do Komisji Regulaminowej o przygotowanie definicji turnieju 

rankingowego. W ramach prac nad tym tematem powinny się znaleźć również rozwiązania dla 

uwzględnienia zdobyczy punktowych w turniejach zamkniętych (bonusy) wysokiej rangi.  

 

ad 14.  

Wobec przeciągających się prac nad przygotowaniem materiałów do druku licencji, Zarząd 

postanowił zamówić  nowy projekt tego dokumentu oraz zwrócić się do kol. Andrzeja Ślusarskiego 

o niezwłoczne przekazanie wszelkich dokumentów dotyczących tego procesu (fotografie, dane 

personalne). 

 

ad 15.   

W związku z propozycjami skierowanymi do społeczności petankowej w Polsce przez Bank Credit 

Agricole Zarząd wyraził zainteresowanie zawarciem odpowiedniego porozumienia, które umożliwi 

bankowi łatwe dotarcie do wszystkich naszych klubów i członków.  Omówienie i przygotowanie 

tego dokumentu z naszej strony Zarząd powierzył kol. Davidowi Nouraud.   

 

ad 16. 

Zarząd PFP otrzymał zaproszenie od Ambasady Francuskiej w Warszawie do wzięcia udziału w 

wydarzeniu zaplanowanym na 20 września na terenie ambasady. Zaproszenie przyjęliśmy z 

zadowoleniem, tym bardziej, że daje ono możliwość kontaktu z potencjalnymi sponsorami gry 

kulowej w Polsce.  

 

Na tym zebranie zakończono.   


