
Protokół nr 15/II/2014 

z posiedzenia  
 

Zarządu Polskiej Federacji petanque – Związku Sportowego  

spotkanie na skype w dniu 4 września 2014 r.  
 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Bogusław Biel 

2. Dawid Nouraud 

3. Piotr Milicki  

4. Jan Neugebauer 

5. Marek Munikowski jako zaproszony gość 

6. Stefan Bartkowiak jako rzecznik Prasowy PFP 

 

Porządek obrad: 

1. IMMP – zmiana terminów, co z regulaminem? 

2. licencje – jaki etap 

3. wybór gadżetów 

4. omówienie możliwości budżetowych  

5. reprezentacje 

 

Ad 1. Prezes stwierdził, że w związku ze stworzeniem możliwości rozgrywania turniejów 

eliminacyjnych do Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Polski w różnych 

terminach, istnieje potrzeba dokonania zmian w regulaminie lub ogłoszenia interpretacji 

regulaminu, w sytuacjach które mogą wystąpić podczas rozgrywania tych turniejów. 

Komplikacja polega na faktycznym umożliwieniu wielokrotnego startu w zawodach 

regionalnych. Z tego powodu, po dyskusji ustalono odejście od podstawowego założenia, że 

w zawodach z tego cyklu można wystartować jedynie raz. Przy sztywnym podejściu do 

kalendarza taka sytuacja nie mogła zaistnieć, więc nie jest opisana w regulaminie.  

Wobec powyższego ustalono: 

a. Zawodnik startujący w regionalnej eliminacji może w niej zostać sklasyfikowany tylko 

podczas pierwszego startu. 

b. Zawodnik startujący w takich zawodach po raz kolejny nie wpływa na ustalenie siły 

turnieju. 

c. Zawodnik startujący w eliminacji regionalnej po raz wtóry nie będzie brany pod uwagę w 

klasyfikacji IMMP, czyli zostanie mu zaliczony wynik z pierwszego startu. 

W dyskusji stwierdzono, że tegoroczna sytuacja jest sytuacją wyjątkową, ponieważ 
zdecydowano się na dostosowanie terminów eliminacji do miejscowych potrzeb, takich jak 

wcześniej zaplanowane turnieje lokalne o innym charakterze, wyjazdy reprezentantów na 

zawody zagraniczne, wymogi sponsorów i władz samorządowych.  

Do dzisiejszego zebrania Zarządu wpłynęły oficjalne informacje o organizacji regionalnych 

eliminacji w Białymstoku, Łodzi i Ciechanowie. Ustne deklaracje dotyczące organizacji 

tych turniejów napłynęły również z Gdańska, Myślenic i Śremu.  Trwają prace 



przygotowawcze  na Dolnym Śląsku oraz na Śląsku.  Ze względu na poważne 

zaangażowanie klubów w jesienne prace związane z turniejami kończącymi sezon okres 

zgłaszania kolejnych eliminacji może się nieco przeciągnąć.      

 

Ad 2. Zarząd powierzył sprawowanie pieczy nad drukiem licencji kol. Stefanowi 

Bartkowiakowi oraz przyjął od niego informacje na temat stanu zaawansowania tej pracy. 

Obecnie kol. Bartkowiak jest w stałym kontakcie z producentem kart. Trudnością jest 

zgromadzenie nowych fotografii zawodników, które muszą być dobrej jakości. Operacja nie 

będzie więc bardzo prosta, a pierwszy jej etap musi się zakończyć przed końcem września. 

Kolejne etapy realizowane będą po zgromadzeniu kolejnych baz danych.  

 

Ad 3. Zarząd zdecydował o skierowaniu do produkcji gadżetów federacyjnych, w które będą 
zaopatrywani sukcesywnie zawodnicy wyjeżdżający na zawody zagraniczne. Zdecydowano 

o zamówieniu metalowych znaczków PFP (pinsy), proporczyków oraz flag z logo federacji. 

Zamówienia zostaną wdrożone w dniu 5 września.  

 

Ad 4. Piotr Milicki pełniący funkcję skarbnika poinformował, że w dyspozycji Zarządu 

pozostaje kwota około 30 tys. złotych. Suma ta pozwala zamknąć rok bez strat, pomimo 

zamówienia programu komputerowego i wspomagania drużyn wyjeżdżających na zawody 

zagraniczne.  

 

Ad 5. Zarząd przyjął informację Wiceprezesa Davida Nouraud o decyzji odwołującej 

Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Tahiti. Ze względu na zagrożenie wirusem ebola zawody 

zostały przełożone na skutek interwencji rządu Polinezyjskiego. Na nowe ustalenia w tej 

sprawie należy poczekać.  

Kolejna sprawa dotyczy wyposażenia wyjeżdżających na zawody zagraniczne polskich 

reprezentacji. Uznano, że federacji nie stać na finansowanie specjalnych ubiorów, jednak 

postanowiono zamówić odpowiednie gadżety, które mają służyć zawodnikom do budowania 

dobrej atmosfery wokół polskich reprezentantów.  

Ustalono również, w porozumieniu z selekcjonerem polskiej kadry męskiej, że prawo 

reprezentowania Polski w nadchodzących Mistrzostwach Świata Tete-a-tete, które odbędą 
się w Nicei na przełomie stycznia i lutego 2015 r., uzyskają zwycięzcy Indywidualnych 

Międzynarodowych Mistrzostw Polski, których finał przewidziany jest na 18 października 

bieżącego roku. Gdyby zawody wygrali obcokrajowcy, uprawnienia zyskają najwyżej 

sklasyfikowani zawodnicy polscy. Zarząd przypomina, że prawo reprezentowania Polski 

uzyska najlepsza zawodniczka oraz najlepszy zawodnik.  

 

                                                                                                   Prezes PFP 

                                                                                               Jan Neugebauer  


