
                                                             Protokół nr 18/II/2014 

                                                                   z posiedzenia  

 

                              Zarządu Polskiej Federacji petanque – Związku Sportowego  

                                          

                                         spotkanie na skype w dniu 2 października 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 spotkania:  

1. Ocena IMMP – po zakończeniu turniejów regionalnych. 

   - sposób liczenia siły turnieju (razem z kobietami czy osobno?)  

2. Przyjęcie listy Obserwtorów PFP (uchwała 48/II/2014) 

3. Ocena występu reprezentacji kobiet na ME. 

4. Gratulacje dla polskiego członka Zarządu CEP (komunikat).  

5. Podręcznik dla nauczycieli w-f 

6. Sprawy bieżące  - powołanie nowych  członków Komisji Regulaminowej (uchwała 

49/II/2014).  

7. Ubezpieczenie od OC.  

 

ad 1. Temat rozgrywek singlowych zreferował na wstępie Jan Neugebauer.  

Odbyło się osiem eliminacji regionalnych, w których grało średnio około 15 osób. Mimo słabej 

frekwencji  w regionach petankowo liczebnych, w sumie zagrało ok. 130 osób, co nie jest wynikiem 

słabym. Według mnie ponosimy jako środowisko straty związane z absencją wielu zawodników, 

którzy uważają się i są uważani przez innych za czołowych polskich graczy.  Jednak Zarząd PFP nie 

ma wpływu na decyzje poszczególnych zawodników, tak jak nie jest kompetentny w sprawie 

decyzji o organizacji turnieju przez konkretny klub.  

Przed nami turnieje strefowe, z których awans do finału zapewnią sobie wszystkie startujące panie, 

jednak panowie będą musieli ostro rywalizować, by znaleźć się w finałowej trzydziestce dwójce.  

   Dotychczasowe doświadczenie pokazuje jednak, że sposób rozgrywek zaproponowany w IMMP 

należy kontynuować. Powodów jest kilka, a dwa są wiodące: po pierwsze łatwy doostep do 

początkowej fazy rozgrywek, po drugie zawężenie kręgu osób ponoszących koszty wyjazdów.  

 

Zdanie Bogusława Biela: 

Uważam, że prowadzenie rozgrywek w systemie trójstopniowym jest nieadekwatne do istniejącej 

liczby zawodników. Ponieważ w półfinałach zagrają wszyscy uczestnicy turniejów regionalnych, 

organizowanie tej fazy mijało się z celem. Kontynuując ten sposób rozgrywania turniejów, można 

spokojnie ograniczyc się do półfinałów rozgrywanych w strefach oraz ogółnopolskiego finału.  

Z drugiej strony rozgrywanie rozbudowanych mistrzostw Polski powoduje potrzebę likwidacji 

turniejów o puchar Polski.  

Mam też uwagi do regulaminu, który w wielu miejscach jest nieprecyzyjny.  Z tego powodu 

proponuję ponowne opracowanie jego reguł.  



 

Zdanie Marka Munikowskiego:  

Myślę, że lepszym rozwiązaniem od dzielenia Polski na regiony czy okręgi jest organizowanie 

imprez w miejscach łatwiej dostepnych dla ogółu graczy, lub też w okolicach dotychczas 

pozbawionych najważniejszych imprez.  

Moim zdaniem w Polsce jest zbyt mało graczy uważających się za zawodników 

i zdeterminowanych do gry, by dzielić ich na terytorialne grupy.  

Dlatego też proponowałbym udoskonalanie systemu istniejącego, zamiast gwałtownej i nie do 

końca przygotowanej zmiany.  

 

Zdanie Piotra Milickiego:      

Organizacja eliminacji w Śremie była kosztowna i pracochłonna, a słaby efekt prowadzi do 

wniosku, że nie warto angażować się w nieakceptowane przez środowisko projekty.    

Z tego powodu myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby ograniczenie się do organizacji turniejów 

w strefach oraz finału. W tym kontekście też myślę, że organizacja turniejów o Puchar Polski  mija 

się z celem.    

 

Zdanie Davida Nouraud: 

Ponieważ ostatnio w ogóle nie startuję, poza tym nie tkwię w głównym nurcie wydarzeń nie 

chciałbym zajmowac w tej sprawie stanowiska. Klub „Petanka” podjął decyzję o niepodejmowaniu 

działań w sprawie IMMP ze względu na dużą ilość jesiennych działań w szkołach i na turnijach 

pokazowych. Działacze są zbyt zajęci by podejmować się kolejnego zadania.  

 

Zdanie Stefana Bartkowiaka:  

Impreza ma ograniczony zasięg ze względu na ogółną atmosferę.  
Nie warto prowadzic działań na siłę, jednak również nie należy się poddawać.  Czas na ocenę 
przyjdzie po zakończeniu spotkania finałowego.  

 

Ad 2  

Obecni bez zastrzeżeń zaakceptowali listę Obserwatorów PFP, którzy mają zastapić 
dotychczasowych Delegatów Zarządu PFP.  Funkcja tych osób jest uwiarygodnienie odbywających 

się imprez oraz udział w decyzjach podejmowanych przez Jury turniejów.    Odpowiednie 

stanowisko zostało zawarte w uchwale 48/II/2014.      

 

Ad 3.  

Zarząd PFP omówił sprawę startu reprezentantek Polski na Mistrzostwach Europy.  

Uznano, że występ Polek w tej imprezie należy uznać za średnio udany,  ponieważ dokonań z 

pierwszego dnia nie udało się potwierdzić w dniu drugim. Jednak miejsce na początku drugiej 

dziesiątki oddaje miejsce polskiej kobiecej petanque w europejskiej stawce.    

Zarząd zwrócił uwagę na bardzo dobry występ Katarzyny Błasiak, która udanym startem w 

barażach konkursu strzału precyzyjnego zapewniła sobie miejsce w czołowej ósemce turnieju.  

Warty specjalnego odnotowania jest też wynik 33 punktów uzyskanych  przez tę zawodniczkę, 
który jest  wyjątkowym osiągnięciem w próbach polskich zawodniczek.  

 

Ad 4.  

Zarząd PFP wyraża uznanie Maciejowi Żłobińskiemu w związku z wybraniem go do władz 

Europejskiej Federacji Petanque.  Jednogłośnie postanowiono opublikować odnośny komunikat, by 

wszyscy członkowie naszej kulowej ;społeczności mogli poczuć wynikajacą z tego wyboru 

satysfakcję. Po uzyskaniu prestiżowej nagrody dla Polskiej Federacji Petanque, odebranej w 

Marsylii przez Panią Prezes Wiolettę Śliż, obecny wybór jest kolejnym wyróżnieniem naszej 

organizacji na arenie międzynarodowej.     

 



Ad 5.  

Podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego znajduje się w ostatniej fazie opracowania. Po 

włączeniu wstępu i zakończenia oraz uzupełnieniu ilustracji, tekst będsie gotowy do druku.  

Zarząd omówił sprawę wydania, zebrani również zastanawiali się nad kanałami dystrybucji.  

Ostatecznie decyzje w tej sprawie odłożono do zakończenia prac edytorskich. 

 

Ad 6. W związku z propozycją Bogusława Biela, Sekretarza Zarządu oraz Przewodniczącego 

Komisji Regulaminowej Zarząd jednogłosnie postanowił włączyć w skład Komisji Regulaminowej 

kol. Tomasza Lipczyńskiego. Stanowisko zawartow uchwale 49/II/2014.  

 

Ad 7. Ponieważ zbliża się nowy sezon Bogusław Biel przypomniał o przygotowaniu polisy OC 

obejmującej wszystkie kluby oraz ich członków na rok 2015.  Prezes przygotuje dokładną 
informację na kolejne posiedzenie Zarządu, które ma się odbyć w czwartek 9 października 2015 r.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

                                                                                               Prezes PFP 

                                                                

                                                                                            Jan Neugebauer  

 

  

 

   


