
                                                     Protokół nr 11/II/2014 

                                                             z posiedzenia  

                       Zarządu Polskiej Federacji petanque – Związku Sportowego   

                                      spotkanie na skype w dniu 13 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  

7. Maciej Ziółkowski – przewodniczący Kolegium Sędziów, jako zaproszony gość (obecny 

przez pół godziny z powodu awarii połączenia).  

W związku z obecnością czterech członków Zarządu stwierdzono kworum.    

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie listy imprez na rok 2015. 

2. Ogłoszenie Indywidualnych Mistrzostw Polski 2014 wraz z terminarzem oraz konkursu na ich 

organizację. 
3. Poprawki do budżetu na 2014 r.  

4. Omówienie problemu dokumentacji potrzebnej do druku licencji.  

5. Zapoznanie się z ofertą kancelarii mec. Tomasza Dauermanna. 

6. Zatwierdzenie wzoru licencji - uchwała nr 35/II/2014 

7. Gadżety dla federacji.    

8. Bank Credit Agricole – porozumienie o współpracy. 

 

Ad 1. 

Zarząd omówił i przyjął w uchwale nr 36/II/14 listę imprez, które odbędą się w roku 2015  

jako zdarzenia objęte ścisłym patronatem PFP. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

Po długiej dyskusji uznano, że o formie rozgrywek  drużyn trzyosobowych Zarząd zdecyduje po 

rozegraniu Indywidualnych Mistrzostw Polski 2014, traktując tę imprezę jako  przedsięwzięcie 

testowe, rozgrywane według zasad zgodnych z ideą regionalizacji.  

Niemniej zdecydowano o wprowadzeniu do rozgrywek nowych elementów, w postaci Mistrzostw 

Polski Dubletów, indywidualnych Mistrzostw Polski oraz Klubowych Mistrzostw Polski w 

systemie, który umożliwia zdobycie tytułu każdemu startującemu klubowi.  Poza tym gry drużyn 

trzyosobowych zostały wzbogacone o Mistrzostwa Polski Mężczyzn.   

 

Ad 2.  

W związku z ustanowieniem przez Międzynarodową Federację Petanque i Rzutu Prowansalskiego  

Mistrzostw Świata Tete-a-tete, które odbędą się po raz pierwszy we francuskiej Nicei, w styczniu 

2015 roku, Zarząd PFP postanowił przeprowadzić Indywidualne Mistrzostwa Polski w kategoriach 

kobiet i mężczyzn, według formuły regionalnej.  

Zawody odbędą się w trzech turach; 

− w pierwszej, rozgrywanej w ośmiu regionach, udział może wziąć każdy zawodnik 

posiadający   ważną licencje zawodniczą; 
− do rozgrywki strefowej,  pełniącej funkcje półfinału awansuje po 32 zawodników w każdej 

z dwóch stref; 

− w turniejach  finałowych, organizowanych wspólnie, wystąpi 16 zawodniczek 

i 32 zawodników;    

Przewidywane terminy rozgrywek to:  

-turnieje regionalne - 13 lub 14 września 2014r. 



-turnieje strefowe – 28 września 2014r.  

-turniej finałowy 11/12 października 2014r.  

Podział na regiony zostanie ustalony w trakcie posiedzenia Zarządu w dniu 19 sierpnia, po 

konsultacjach z szerokim gronem zawodników,  które odbędą się w trakcie finałów MPS  

w Chojnicach. 

W celu ustalenia miejsc rozgrywania wszystkich turniejów mistrzowskich zostanie ogłoszony 

konkurs, z terminem rozwiązania do 5 września 2014.  

 

Ad 3. Na prośbę Piotra Milickiego temat zostaje przełożony na kolejne spotkanie.  

 

Ad 4. W związku z trudnościami w porozumieniu się z autorem dotychczasowego wzoru licencji 

zawodniczej, Zarząd postanowił zlecić opracowanie nowego wzoru oraz zawrzeć umowę na temat 

jego własności oraz możliwości wykorzystywania przez PFP. 

W trakcie procesu przygotowania druku licencji okazało się również, że Zarząd PFP, jak również 
żaden inny organ naszego stowarzyszenia nie dysponuje kompletem dokumentacji papierowej i 

fotograficznej.  Z tego powodu postanowiono w pierwszej kolejności opracować dokumentację 
zawartą w teczce przekazanej nam przez poprzedni Zarząd, a następnie zwrócić się do klubów z 

prośbą o uzupełnienie braków.  Druk nowych licencji zostanie ukończony do dnia 30 sierpnia,  

w tym również terminie zostanie udostępniona klubom pierwsza partia nowych licencji.  

Wydawanie kolejnych zależeć będzie od tempa współpracy z klubami.  

 

Ad 5. Omawiając wstępną ofertę współpracy z kancelarią mec. Tomasza Dauermanna, członkowie 

Zarządu PFP uznali, że jest ona atrakcyjna, jednak niedostępna z powodów finansowych.  

Powyższe stwierdzenie nie zamyka drogi do współpracy z tą kancelarią, jednak obecnie taki rodzaj 

wyceny ewentualnych prac na rzecz PFP, przekracza możliwości stowarzyszenia. 

 

Ad 6. Zarząd postanowił zaakceptować wzór licencji przedstawiony przez Pana Macieja 

Filipowicza.  Stanowisko to zawarł w uchwale nr 35/II/2014. Wzór licencji stanowi załącznik do 

uchwały.  

 

Ad 7. W tym punkcie omówiono potrzebę stworzenia zasobu gadżetów PFP, na użytek klubów, 

zawodników oraz działaczy PFP w kontekście naszych wielu spotkań z różnymi osobistościami w 

kraju i poza jego granicami.  Określenie ilości środków przeznaczanych na ten cel znajdzie swój 

wyraz w korekcie do budżetu 2014 r.       

 

Ad 8. Zarząd postanowił zawrzeć bezkosztowe porozumienie z działającym w całym kraju 

Bankiem Credit Agricole. Porozumienie dotyczy umieszczenia banera banku na stronie PFP oraz 

skierowania oferty banku do wszystkich klubów i zawodników federacji.  Upoważnienie do 

zawarcia tego porozumienia Zarząd PFP zawarł w uchwale nr 39/II/2014. 

 

 

                                                                                                   Prezes PFP 

                                                                                         

                                                                                                Jan Neugebauer                   

    


