
                                                   Protokół nr 13/II/2014 

                                                             z posiedzenia  

                       Zarządu Polskiej Federacji petanque – Związku Sportowego   

                                      spotkanie na skype w dniu 26 sierpnia 2014 r.  

 
W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Bogusław Biel 

2. Piotr Milicki 

3. Jan Neugebauer 

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

Stwierdzono, że ze względu na obecność trzech członków Zarząd może podejmować wiążące 

ddecyzje.  

Porządek obrad: 

1. Plan budżetu 

2. Podjęcie uchwał związanych z dofinansowaniem reprezentacji.  

3. Gadżeuty dla wyjeżdżających drużyn. 

4. Koretkty terminarza IMMP. 

5. Regulamin Rozgrywek – omówienie zawartosci I Działu. 

6. Puchar Polski Dubletów – zmiana terminu.  

7. Omówienie potrzeby przyjęcia nowych regulacji w sprawach związanych z powołaniem  

polskiego związku sportowego petanque.  

 

Ad 1. Na wstępie Piotr Milicki stwierdził, że budżet na bieżący rok realizowany jest według 

schematu funkcjonującego w latach poprzednich, jednak jest trudniejszy z powodu konieczności 

ponoszenia większych wydatków.  Do tych zalicza się wyjazd większej ilości reprezentacji, zlecenie 

wykonania nowego programu komputerowego do obsługi zawodów oraz przygotowanie nowych 

licencji zawodniczych. 

Z tego powodu dokładny projekt wydatków na 4 kwartał 2014 r. powstanie dopiero w pierwszej 

dekadzie września.  

 

Ad 2.  Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę o wsparciu wyjazdów reprezentacji na imprezy 

mistrzowskie. Nasze reprezentacje wyjeżdżaja w tym roku: kobieca do Turcji na Mistrzostwa 

Europy do Turcji,  juniorska na Mistrzostwa Europy do Francji i męska na Mistrzostwa Świata na 

Tahiti. Wszystkim reprezentacjom przyznano identyczne wsparcie w wysokości 4000 zł (czterech 

tysięcy zł) każdej (uchwała 42/II/2014). 

 

Ad 3. Zarząd PFP uznaje, że drużyny reprezentujące nasz kraj poza jego granicami powinny być 
zaopatrzone w gadżety, które należy wymieniać z przeciwnikami lub wręczać ważnym osobom, w 

trakcie wyjazdów. Z tego powodu postanowiono uruchomić proces zamawiania odpowiednich 

przedmiotów, wśród których mogą znaleźć się butonu, proporczyki, ściereczki do kul, koszulki itp. 

Dokładną specyfikację, wraz z kwotą przeznaczona na ten cel, Zarzad uzgodni na następnym 

posiedzeniu. 

 

Ad 4.  Pod wpływem uwag zawodników, działaczy klubowych i zawodników reprezentacji, Zarzą 
dpostanowił wprowadzić poprawki w terminarzu rozgrywek Indywidualnych Międzynarodowych 

Mistrzostw Polski, określając jedynie dokładna datę finału na dzień 18 października 2014 r.  oraz 

graniczne daty dla eliminacji regionalnych na 5  października  i dla rozgrywek strefowych na 12 

października (uchwała 41/II/2014).  

 

Ad 5. Prezes przedstawił zebranym projekt ujednoliconej wersji Regulaminu Rozgrywek w zakresie  

definicji i zasad ogólnych. Projekt jest głosem w dyskusji toczącej się na forum Zarządu i Komisji 



Regulaminowej, dążącej do określenia formy RR oraz jego funkcjonalności.  

 

Ad 6. Zarząd przychylił się do wniosku  KSP „Broen-Karo” Dzierżoniów o przesunięcie terminu 

Pucharu Polski Dubletów.  Prośbę umotywowano kolizją z Centrope Cup Austrii oraz sugestią  
Prezesa PFP.  Termin Centrope Cup Austrii został przesuniety na 6 września w dniu 19 maja br., 

niestety informacja ta nie dotarła do obecnego Zarzadu PFP.  Ze wględu na powyższe okoliczności 

Zarząd postanowił ustalić nowy termin PPD na 13 września br.  (uchwała nr 43/II/2014).          

 

Ad 7. Ponieważ PFP wciąż zgłasza aspiracje zdobycia statusu Polskiego Związku Sportowego, 

Zarząd musi podjąć działania, które to umożliwią.  Warunkiem złożenia odpoowiedniej aplikacji 

jest przyjęcie regulaminów reprezentacji, powoływania członków reprezentacji, antydopingowych 

oraz zapewniajacych ukaranym członkom i zawodnikom drogę odwławczą poza strukturami PFP.  

By sprostać tym wymogom potrzebna jest poprawka do statutu PFP, w zakresie Regulaminu 

Dyscyplinarnego (który funkcjonuje do kongresu jako prowizorium).  Z tego powodu obecni uznali, 

że dobrym okresem do uzupelnienia tych braków będzie okres zimowej przerwy w startach.  

 

Na tym zebranie zakończono. 

 

                                                                                                    Prezes PFP 

 

                                                                                                 Jan Neugebauer    


