
                                                    Protokół nr 21/II/2014 

      z posiedzenia Zarządu Polskiej Federacji petanque – Związku Sportowego  
                            spotkanie na skype w dniu 23 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 

        6.   Marek Munikowski jako zaproszony członek Komisji Regulaminowej 

Porządek obrad:  

1. Regulamin Reprezentacji 

2. IMMP – udział zawodników spoza stref. 

3. Uchwała nr 52/II/2014 w sprawie budżetu stowarzyszenia na  2014 

4. Rozmowy w sprawie utworzenia Polskiego Związku Sportowego Petanque.  

5. Przyjęcie uchwały nr  53/II/2014  w sprawie powołania Komisji Konkursowej. 

6. OC na 2015,  informacja. 

7. Konwent Seniorów, tematy spotkania. 

8. Omówienie możliwości powołania Ośrodka Szkoleniowego w Jedlinie Zdroju.  

 

Ad 1.  

Z jakiegoś powodu punkt  ten wywołał kontrowersje w gronie członków zarządu.  Prezes uważa, że taki regulamin 

należy sporządzić i uchwalić, a inni że nie.  Zdanie innych uzasadnione jest  zawartymi w Regulaminie 

Rozgrywek rozwiązaniami, dokładnie definiującymi kto i dlaczego reprezentuje kraj w imprezach rangi 

mistrzowskiej.  

W toku dyskusji doszło do ostrej wymiany zdań,  rzecz została odłożona na później, z zastrzeżeniem prezesa, 

który przypomniał, że zapisy RR dotyczące tej sprawy obowiązują jedynie do końca roku 2014.  

Tak więc znamy już polskich reprezentantów na imprezy mistrzowskie w roku 2015,  jednak nie wiemy w jaki 

sposób będą  oni wyłaniani w latach następnych. Do tej pory Zarząd PFP zgodził się z tezą, że półtoraroczny 

okres wyprzedzający kwalifikację jest okresem zbyt długim,   jednak to czy reprezentanci zostaną mianowani 

przez selekcjonera, czy też wywalczą awanse w turniejach kwalifikacyjnych,  pozostaje sprawą  

nierozstrzygniętą. W trakcie wcześniejszych prac Zarząd zdecydował bowiem , że skieruje prośbę o 

rozstrzygnięcie tej kwestii do najbliższego kongresu.            

 

Ad 2.  

W związku z zapowiadanymi absencjami zawodników w turnieju finałowym IMMP w Liskowie, Zarząd postanowił 

kierować zaproszenia do udziału  do uczestników zawodów strefowych zajmujących niższe miejsca w swoich 

turniejach. Taka potrzeba występuje w związku z tym, że poosiadamy już informacje o planowanych wakatach w 

strefie południowej.  Dla  wyłonienia uzupełnień z innych stref przyjęto metodę porównywania  pozycji 

rankingowych zawodników zajmujących kolejne  lokaty w swoich strefach ( 9 z 9 itd.)     



 

Ad 3. 

Postanowiono jednogłośnie o przyjęciu uchwały budżetowej na rok 2014, której dotychczasowy brak wstrzymywał 

bieżącą pracę Zarządu oraz powodował angażowanie prywatnych środków poszczególnych członków Zarządu.  

Stanowisko zawarto w uchwale 52/II.2014.  

 

Ad 4.  

Członkowie Zarządu zostali zapoznani  z wynikiem rozmów prowadzonych w e Wrocławiu z przedstawicielem 

kancelarii prawnej zajmującej się obsługą Polskich Związków Sportowych. Ze strony Zarządu PFP padła 

propozycja podjęcia współpracy, za którą  wynagrodzenie zostanie wypłacone w momencie osiągnięcia sukcesu, 

czyli uzyskania rejestracji w Ministerstwie Sportu i Turystyki.  Z punktu widzenia ustawy o sporcie  PFP spełnia 

prawie wszystkie warunki przyjęcia, jednak należy sprawy uporządkować i poprowadzić w profesjonalny sposób.  

W spotkaniu uczestniczyli Jan Neugebauer i David Nouraud, a kolejne spotkania w tej sprawie, które mają 

doprowadzić do podpisania umowy opisujące zakres i rodzaj  współpracy, prowadzić będzie David Nouraud. 

 

Ad 5. 

Na podstawie zgłoszeń nadesłanych przez kluby Zarząd powołał Komisję Konkursową, która wyłoni 

organizatorów imprez w roku 2015.  Decyzje tej komisji będą wiążące dla Zarządu, a jej prace toczyć się będą 

korespondencyjnie,  na podstawie   procedur przygotowanych przez Komisje Regulaminową.  

 

Ad 6.     

Zarząd oczekuje na złożenie ofert y w sprawie ubezpieczenia OC na 2015 r.  Polisa dotyczyć ma wszystkich 

zawodników będących członkami klubów zrzeszonych w PFP,  w trakcie treningów i zawodów.  Ochroną  maja 

być też objęte zawody organizowane w kraju.  

 

Ad 7.  

Zarząd polecił prezesowi zwołanie zebrania Konwentu Seniorów na dzień  30 października 2014 r., na godzinę 

dwudziestą.   Tematy spotkania:  1. Omówienie kalendarza na 2015 rok.        

                                                      2. Omówienie procedur dotyczących głosowania.           

                                                      3. Omówienie sposobu powstawania decyzji.   

 

Ad 8.  

W tym punkcie omówiono celowość zwrócenia się do władz Jedliny Zdroju, w celu powołania ośrodka 

szkoleniowego, dla którego naturalnym zapleczem jest bogata baza sportowa związana z grą w petanque.  

Zebrani zgodnie stwierdzili,  że inicjatywa taka jest potrzebna i należy rozpocząć starania w tej sprawie.  

 

Na tym obrady zakończono. 

 

                                                                                                              Prezes  

 

                                                                                                      Jan Neugebauer   


