
                                                    Protokół nr 19/II/2014 

      z posiedzenia Zarządu Polskiej Federacji petanque – Związku Sportowego  

                            spotkanie na skype w dniu 9 października 2014 r.  

 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Bogusław Biel 

2. Piotr Milicki  

3. Dawid Nouraud 

4. Jan Neugebauer 

      5. Marek Munikowski jako zaproszony gość 

 

Porządek obrad:  

1. Stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołu z dnia 2 października. 
3. Omówienie formy kalendarza na rok 2015 
4. Procedury konkursowe. 
5. Certyfikaty dla instruktorów i sędziów. 
6. Ocena dokonań Pionu Szkoleniowego.  
7. Regulamin Rozgrywek a bonusy w IMMP. 
8. Szwankujące kanały informacyjne. 
9. Przygotowania do kalendarza imprez na 2015 rok. - Konwent Seniorów. 
10. Uchwała o wypłacie rekompensaty za utracone środki – Tahiti 2014. 
11. Prośba o zgodę na druk książki – prawa FIPJP. 
12. IMMP – zmiana terminów.  

 

Ad 1. Wobec obecności czterech członków Zarządu stwierdzono możliwość podejmowania decyzji. 

Ad 2. Jednogłośnie stwierdzono przyjęcie protokołu z 2 października. Goście również zaakceptowali 
zapisy swoich wypowiedzi.  

Ad 3. Ponieważ na stronie federacyjnej funkcjonują obecnie dwie formy kalendarza imprez Zarząd zajął 

się sprawą tego dualizmu. Po dyskusji uznano, że obecny kształt informowania o imprezach zostanie 

utrzymany, z wyraźnym podziałem funkcji między sztywny zapis w zakładce Kalendarz  Rozgrywek PFP, 

a kalendarz budowany sukcesywnie i znajdujący się w zakładce Petanque PRO. 

Kalendarz Rozgrywek PFP zawierać będzie jedynie terminarz imprez mistrzowskich, pucharowych oraz tych 

zdarzeń kalendarza międzynarodowego, w których zaangażowane będą lub powinny być polskie zespoły. 



Kalendarz w zakładce Petanque Pro również zawierać będzie te daty, jednak mogą być one mniej czytelne w 

otoczeniu wielu imprez klubowych, poza tym będą się one pojawiać sukcesywnie, zgodnie z wolą organizatorów, 

w celu publikacji informacji turniejowych, umożliwienia zapisów oraz uwzględnienia wyników w rankingach.      

Sytuację taką uzasadnia aktywna forma kalendarza w zakładce Petnaque PRO. 

Ad 4. Zarząd zobowiązał kol. Bogusława Biela do przedstawienia wyniku pracy Komisji Regulaminowej w sprawie 

procedur konkursowych, dotyczących przyznawania praw do organizacji imprez  centralnych lub regionalnych. 

Materiał zostanie zaprezentowany w trakcie kolejnego posiedzenia Zarządu w dniu 16 października.  

Ad 5.  Zarząd uznaje za konieczne wykonanie projektu i druk certyfikatów sędziowskich oraz instruktorskich.  

Certyfikaty powinny  być sporządzone w formacie A4. W ilościach adekwatnych do wydanych już uprawnień oraz 

do planowanej rozbudowy struktur szkoleniowych.  

Ad 6. Zarząd z niepokojem obserwuje bardzo małą aktywność Pionu Szkoleniowego.  Dotychczas członkowie tej 

komisji wymienili między sobą trzy krótkie wystąpienia, które w żaden sposób nie stanowią pomocy w budowaniu 

i funkcjonowaniu zaawansowanych grup zawodniczych.  Już kilka miesięcy temu gremium to zostało powołane z 

nadzieją,  że jego postulaty będą materiałem do wdrożenia w życiu federacji i klubów.  Niestety do tej pory brak 

jakichkolwiek postulatów, a ta sytuacja wskazuje na problemy wymagające opisania.  

Sprawa jest szczególnie istotna w związku ze zbliżającymi się zawodami World Games 2017, które wymagają 

solidnych przygotowań.   Z uwagi na to Zarząd PFP apeluje do członków Pionu Szkoleniowego o wzmożoną 

aktywność w okresie jesienno zimowym, który jest czasem sprzyjającym pracom kameralnym  i budowaniu 

teoretycznych podwalin do praktycznych działań wiosenno – letnich.  

Ad 7. Po dyskusji Zarząd zdecydował o utrzymaniu obecnego zapisu w regulaminie IMMP o przyznaniu bonusu 

rankingowego jedynie dla zwycięzcy tej imprezy.  Jest to świadome odstępstwo od zasady zapisanej w 

Regulaminie Rozgrywek  dotyczącej wszystkich innych zawodów mistrzowskich.  Uznano,  że zawody 

indywidualne, w gradacji imprez petanque mają nieco niższą rangę niż konkurencje zespołowe, co stało się 

powodem takiego właśnie rozstrzygnięcia.  

Ad 8. Zarząd PFP uznaje, że sposób przekazywania informacji wewnątrz federacji nie jest doskonały.  Ponieważ 

członkowie Zarządu nie są wstanie poświęcić tej sprawie dodatkowego czasu, najlepszym rozwiązaniem byłoby 

pozyskanie do tej pracy osób z gremiów klubowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt  z Bogusławem Bielem 

lub Janem  Neugebauerem.  

Ad 9. Prezes rozesłał członkom Zarządu projekt  kalendarza rozgrywek na 2015 rok. Projekt został sporządzony 

zgodnie z wykazem imprez przyjętym w uchwale 36/II/2014,  z zastrzeżeniem pozostawienia rozgrywek ligowych 

w kształcie z roku 2014.   Wszyscy zobowiązali się do wyrażenia swoich opinii w tej sprawie w trakcie kolejnego 

spotkania Zarządu, które ma przygotować materiał do prezentacji przed Konwentem Seniorów.  Konwent  

Seniorów, zgodnie z propozycją Mariusza Stawickiego z  KP „Ciechan”,  zostanie zwołany  w formie spotkania na 

skype. Zarząd wyznaczy również termin do przesyłania opinii  w tej sprawie w formie elektronicznej.  

Ad 10. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wypłaty rekompensaty członkom  reprezentacji seniorów, 

za potrącone opłaty manipulacyjne, w związku z odwołanym lotem na Tahiti.  Taka pojedyncza opłata wynosi sto 

euro. Rekompensata zostanie przekazana Davidowi Nouraud,  który  opłacił  przelot  z własnych środków. Zarząd 

PFP uznał, że zawodnicy nie mogą ponosić konsekwencji decyzji rządu  Polinezji, a David Nouraud,  pomagający 

w realizacji wymaganych terminów nie może z tego powodu ponosić kar finansowych.  W przypadku sukcesu 

działań Międzynarodowej Federacji Petanque i Gry Prowansalskiej w odzyskiwaniu kwot  naliczonych jako opłaty 

manipulacyjne, środki te zostaną zwrócone na konto federacji.  



Ad  11.  Zarząd PFP zwróci się do władz FIPJP o wydanie pisemnej zgody na druk podręcznika do nauki gry w 

petanque.  Pozycja ta została przetłumaczona przez  Panią Elżbietę Błasiak wiele lat temu, a obecnie powinna 

zasilić prywatne, szkolne i klubowe biblioteki jako materiał książkowy.   

Ad 12.  Zarząd postanowił przychylić się do prośby klubów strefy południowej o przesunięcie terminów półfinałów 

oraz finału IMMP.  Stanowisko to zostało zawarte w uchwale 51/II/2014, przyjętej jednogłośnie.  Zarząd zdaje 

sobie sprawę z zamieszania jakie wywołują kolejne decyzje dotyczące sposobu i terminów rozgrywania 

indywidualnych mistrzostw Polski.  Słyszymy  głosy krytyczne w tej sprawie, jednak liczymy na skuteczne 

doprowadzenie tego przedsięwzięcia do szczęśliwego zakończenia.  

W trakcie obrad wyrażono opinię, że wszystkie uwagi skierowane do Zarządu i pod adresem Zarządu na temat 

IMMP 2014,  pozwolą na wprowadzenie korekt istotnych dla przebiegu rozgrywek w latach następnych. 

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

                                                                                                          Prezes 

                                  Jan Neugebauer  

         

     

             

    

  

    


