
                                                    Protokół nr 20 /II/2014 

      z posiedzenia Zarządu Polskiej Federacji petanque – Związku Sportowego  
                            spotkanie na skype w dniu 16 października 2014 r.  

 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Bogusław Biel 

2. Piotr Milicki  

3. Dawid Nouraud 

4.   Jan Neugebauer 

        5.   Stefan Bartkowiak  jako Rzecznik Prasowy PFP 

Porządek obrad:  

1.  Projekt kalendarza rozgrywek na rok 2015. 

2.  Nagrody i trofea na Lisków.  

3.  Zakup egzemplarzy Kroniki Sportu Polskiego.  

4.  Konsekwencje uchwały  36/II/2014 – ile stref? 

5.  Kongres w Nicei ,  pismo Prezesa MFP  C. Azema,  kongres i MŚ. 

6.  Turniej juniorów w Annecy,  kto kompletuje zawodników na wyjazd?  

 7.  Procedury konkursowe; 

8.  Mrągowo – nowe propozycje 

9.  Ligi regionalne?  

10.  Regulamin reprezentacji .  

 

Ad 1. 

W ramach zgłaszanych zastrzeżeń do projektu przygotowanego w oparciu o wykaz imprez zawarty w 
uchwale 36/II/2014 Zarząd podał w wątpliwość zasadność organizowania Pucharów Polski we 
wszystkich kategoriach poza PP Mikstów oraz eliminacji regionalnych w kategoriach par i 
indywidualnej (dublety i single).   

W sprawie katalogu imprez zaplanowanych na 2015 rok stanowiska podzieliły się następująco: 
zdecydowany sprzeciw wobec ich rozgrywania wyraził Bogusław Biel, uważając, że nie ma 
uzasadnienia dla organizacji imprez regionalnych, natomiast puchary Polski, wobec rozgrywania  
cyklicznych imprez mistrzowskich są zbędnym dublowaniem terminów. Stanowisko to poparł Piotr 
Milicki, argumentując słabymi wynikami frekwencyjnymi tegorocznych IMMP. David Nouraud 
postanowił się  w tej sprawie nie wypowiadać. W ten sposób Jan Neugebauer pozostał osamotniony 



w przekonaniu, że pierwsza rozgrywka w regionach daje szczególną szansę na pokazanie 
środowiskom lokalnym ważnych imprez kulowych. W odniesieniu do PP uznał też, że przy podziale 
rozgrywek są szansą na systemowe spotkania całego  zawodniczego środowiska (w pucharach 
wymagane są licencje zawodnicze).  
 
Gotowy projekt kalendarza 2015 zostanie rozesłany do Konwentu Seniorów wraz z zaproszeniem na 
spotkanie na skype dla konwentu.  Termin spotkania zostanie ustalony  podczas następnego 
posiedzenia  Zarządu.  
Uchwała określająca  ostateczny kształt kalendarza zostanie podjęta po konsultacji z Konwentem 
Seniorów.    
 
Ad 2.        
 Zarząd PFP podjął decyzję o sfinansowaniu trofeów sportowych  dla zwycięzców Indywidualnych 
Międzynarodowych Mistrzostw Polski.  Trofea zostaną przygotowane i dostarczone  przez firmę 
Konsul, stale współpracującą z PFP.   

Ad 3. 
Zarząd PFP postanowił zakupić 12 egzemplarzy wydawnictwa Kronika Sportu  Polskiego 2013. Książki 
zostaną wręczone jako nagrody podczas kolejnego Kongresu PFP.  Stanowisko zawarto w uchwale  
52/II/2014.     

Ad 4.  
W związku z  wątpliwościami na temat ilości stref eliminacyjnych w przyszłorocznych rozgrywkach, 
ustalono że będą cztery strefy,  określone identycznie jak do IMMP 2014.  

O ilości i zasięgach regionów nie dyskutowano wobec wątpliwości czy dojdzie do rozgrywek 
regionalnych.     

Ad 5.  
Wobec  odwołanych w przewidywanym terminie Mistrzostw Świata na Tahiti, David Nouraud 
zreferował pismo Prezesa  Międzynarodowej Federacji Petanque i Gry Prowansalskiej Claud’a Azema, 
nadesłane w tej sprawie. Z pisma tego wynika, że planowany tegoroczny kongres  FIPJP odbędzie się 
w trakcie Indywidualnych Mistrzostw Świata 2015 w Nicei.  W trakcie kongresu odbędą się wybory 
nowych władz federacji.  PFP zamierza wysłać tam swojego przedstawiciela. Równocześnie zostaliśmy 
poinformowani, że Mistrzostwa Świata 2014, których organizacja  została wstrzymana decyzją rządu 
polinezyjskiego, będą rozegrane w tym samym miejscu  w terminie pomiędzy końcem września, a 20 
października 2015 r.      

Ad 6.  
Ponieważ Pan Maciej Żłobiński przekazał Zarządowi informacje o zaproszeniu polskiej drużyny na 
coroczny turniej juniorów w Annecy, w e Francji,  postanowiono rozeznać sytuację finansową 
federacji i zainteresowanych klubów.  Optymalnym rozwiązaniem byłaby wyprawa reprezentacji pod 
wodzą jej trenera,  jednak dziś sprawa wydaje się dość skomplikowana, dlatego potrzebne są 
konsultacje z zainteresowanymi.      

Ad 7.  
Zbliża się okres konkursów ustalające prawa do organizacji imprez PFP w roku 2015, dlatego też 
Zarząd przedstawi w dniu 23 października procedury konkursowe, które zostaną przesłane do 
Konwentu Seniorów przed planowanym jego spotkaniem na skype.   

Ad 8. 
W związku z zapytaniem o możliwość zorganizowania nowego klubu w Mrągowie, Zarząd deleguje do 
dalszego prowadzenia tej sprawy Prezesa.  



Ad 9.  
Jan Neugebauer  zaproponował opracowanie regulaminu lig regionalnych oraz włączenie go do 
Regulaminu Rozgrywek PFP. Wzorem dla tego rozwiązania mogłaby być liga prowadzona od 8 
sezonów w Śremie.  Według propozycji zwycięstwo w takiej lidze mogłoby być zaliczane uczestnikom 
zespołu wygrywającego jako 11 start w sezonie.  Sprawa wymaga szczegółowej analizy, dlatego też 
Zarząd nie zajął stanowiska w tej sprawie.   

Ad 10.  

Jan Neugebauer zgłosił potrzebę opracowania regulaminu reprezentacji, który jest wymagany we 
wszystkich  polskich związkach sportowych.  Po dyskusji sprawę odłożono do następnego spotkania.   

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

                                                                                                                    Prezes 

                                                                                                           Jan Neugebauer   

                                                                                                                                                                               

   


