
                                                             Protokół nr 17/II/2014 

                                                                   z posiedzenia  

 

                              Zarządu Polskiej Federacji petanque – Związku Sportowego  

                                          

                                         spotkanie na skype w dniu 17 września 2014 r.  
 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Bogusław Biel 

2. Piotr Milicki  

3. Dawid Nouraud 

 3. Jan Neugebauer 

 4. Marek Munikowski jako zaproszony gość 

5. Stefan Bartkowiak jako rzecznik Prasowy PFP 

 

Porządek obrad: 

1. IMMP stan na dziś, nowe terminy 

2. Działalność gospodarcza, czy na pewno?  

3. Regulamin Rozgrywek 

            4.   Komisja Regulaminowa – nowy członek.  

            5.   Zakończenie sezonu. 

            6.   Założenia do kalendarza na 2015 rok  

            7.   Komisja Konkursowa 

 

Ad 1. Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Polski są już po dwóch odsłonach. 

Wystartowało  18 graczy w Białymstoku oraz 20 w Łodzi. Kolejne imprezy to Gdańsk, Śrem, 

Jedlina, Myślenice i Ciechanów.  Nie wiadomo czy ktoś jeszcze zdecyduje się na organizację 
eliminacji regionalnych, wiadomo jednak, że półfinały strefowe odbędą się w Mielnie i Liskowie. 

Terminy w Petanque Pro.  

 

Ad 2. Pytanie o uruchomienie działalności gospodarczej skierowane do skarbnika uzyskało 

odpowiedź negatywną. Powodem jest brak programu dla takiego działania, który gwarantowałby  

sfinansowanie kosztów na poziomie ośmiu tysięcy złotych rocznie. Drugim ograniczeniem jest 

wejście w strukturę vat. Z tego powodu PFP w dalszym ciągu powinna pozostać stowarzyszeniem 

nie prowadzącym działalności gospodarczej. 

 

Ad 3. Sytuacja  z PPD prowadzi do konstatacji, że każdy z systemów rozgrywek powinien znaleźć 
swój kompletny opis w regulaminie.  Przedstawiciele Komisji Regulaminowej potwierdzają prace 

nad nową wersją Regulaminu Rozgrywek, która nie powinna zawierać zbyt wielu nowości, jednak 

powinna wnieść wiele zmian redakcyjnych.  

 

Ad 4. Zarząd PFP uznając ogrom pracy czekającej Komisję Regulaminową postanowił 



dokooptować nową osobę do jej składu, którą jest Cezary Zaniewski z Warszawy. Zainteresowany 

wyraził zgodę na udział w KR.  Decyzję zapisano w uchwale nr 47/II/2014, którą przyjęto 

jednogłośnie.  

 

Ad 5. Wciąż czeka na skonkretyzowanie pomysł zorganizowania spotkania na zakończenie sezonu, 

które powinno być podsumowaniem tegorocznych startów i dokonań organizacyjnych PFP.  

Spotkanie takie mogłoby się odbyć następnego dnia po finale IMMP. Wśród możliwych lokalizacji 

wymieniono Żurawiec k/Śremu. Sprawa wymaga sprecyzowania programu i akceptacji ze strony 

osób zainteresowanych (działacze i zawodnicy).  

 

Ad 6. Omówienie założenia do kalendarza roku 2015. Ustalono potrzebę organizacji MP Dubletów. 

W kalendarzu powinny się znaleźć zawody mistrzowskie drużyn trzyosobowych, takie jak:  

− Mistrzostwa Polski Tripletów; 

− Mistrzostwa Polski Mężczyzn; 

− Mistrzostwa Polski Kobiet; 

− Mistrzostwa Polski Weteranów; 

− Mistrzostwa Polski Juniorów; 

− Mistrzostwa Polski Młodzieżowców; 

Wyżej wymienione imprezy, z wyjątkiem MP Weteranów i MP Młodzieżowych powinny odbywać 
się dwufazowo. Po pierwsze półfinały strefowe, po drugie finał. 

Zawody indywidualne oraz Mistrzostwa Polski Dubletów powinny odbywać się w trzech fazach, na 

wzór tegorocznych IMMP.  

Nie zgłoszono do tej pory formuły terytorialnej dla mistrzostw w strzale precyzyjnym, które 

powinny stać się samoistną imprezą, dostępna dla wszystkich zawodników posiadających licencje.  

Nie zakończono też pracy nad rozgrywkami ligowymi.  

 

 

Ad 7. Zarząd zgodnie z propozycją Bogusława Biela i Marka Munikowskiego postanowił zwrócić 
się do wszystkich klubów o wskazanie osób oddelegowanych do pracy w Komisji Konkursowej, 

oceniającej propozycje organizacji turniejów. W końcowej fazie przygotowań są kryteria dotyczące 

ocen składanych propozycji. Praca Komisji odbywać się będzie drogą mailową, a osoby z klubów 

zainteresowanych będą wyłączane z głosowań.  Zarząd zobowiązał Prezesa do skierowania w tej 

sprawie komunikatu do Konwentu Seniorów.  

 

                          

                                                                                                  Prezes PFP 

                                                                                               Jan Neugebauer  

  

   

  

    



    

 


