
                                                    Protokół nr 22/II/2014 

      z posiedzenia Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego  
                            spotkanie na skype w dniu 6 listopada 2014 r.  

 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Bogusław Biel 

2. Piotr Milicki  

       3.   Jan Neugebauer 

        4.   Stefan Bartkowiak  jako Rzecznik Prasowy PFP 

Wobec obecności 3 członków Zarządu PFP stwierdzono możliwość podejmowania decyzji.  

 Porządek obrad: 

1.  Omówienie wyników spotkania Konwentu Seniorów z dnia 30 października 2014 r.  

2.  Przyjęcie Kalendarza Rozgrywek na rok 2015 - uchwała 55/II/2014. 

3.  Zatwierdzenie formularzy związanych z konkursem ofert na organizację turniejów w roku 2015, uchwała 
56/II/2014. 

4.  Przyjęcie uchwały  57/II/2014 o ogłoszeniu konkursu na organizacje turniejów w roku 2015. 

 5. Przyjęcie uchwały w sprawie stref rozgrywkowych w roku 2015, uchwała 58/II/2014. 

6.  Podjęcie decyzji o zawarciu umowy z kancelaria prawną Tomasza Dauermanna, uchwała 59/II/2014. 

7.  Omówienie zasad rozgrywek strefowych i finałowych na rok 2015.  

8.  Omówienie sprawy przynależności sędziów petanque w Polsce.  

 

Ad 1. Spotkanie Konwentu Seniorów omówił Piotr Milicki.  W spotkaniu wzięło udział siedmiu przedstawicieli 
klubów: Anna Skarżycka - KP „Grunwald”, Mariusz Stawicki – KP „Ciechan”, Marcin Chmiel – Dębickie Bractwo 
Kulkowe, Zbigniew Pieprzyk – KSP „Słowianka”, Grzegorz Pawlak – ŚKP, Piotr Milicki ŚKPP „Buler” oraz 
mailowo Cezary Zaniewski – UKS „Trois-Boules”.  Spotkanie prowadził  Jan Neugebauer.  

 We wnioskach z tego spotkania zawarto postulaty utrzymania rozgrywek o Puchar Polski we wszystkich 
kategoriach oraz zaniechania rozgrywek regionalnych w imprezach mistrzowskich w roku 2015.  Zarząd 
postanowił zastosować się do tych wskazań.  

Ad 2. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę nr 55/II/2014  o zatwierdzeniu Kalendarza Rozgrywek na rok 2015, z 
uwzględnieniem niewielkich przesunięć, możliwych ze względu na nieznane jeszcze daty rozgrywania wszystkich 
turniejów Centrope Cup.       



Ad 3. Zarząd zatwierdza formularze arkusza  zgłoszeń do konkursu na organizację imprez w roku 2015  oraz 
arkusz oceny zgłoszonych ofert. Zarząd swoje stanowisko zawarł w uchwale nr 56/II/2014.  Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.    

Ad 4. Zarząd podjął uchwałę 57/II/2014 o ogłoszeniu konkursu na  organizację turniejów w 2015 roku. 
Załącznikiem do uchwały jest Komunikat skierowany do publikacji na stronie PFP  oraz skierowany do członków 
PFP innymi kanałami przekazu informacji.  Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

Ad 5. Zarząd postanowił utrzymać podział Polski na strefy rozgrywkowe,  zawarty w Regulaminie IMMP.  Ten 
sam podział na strefy obowiązywać będzie we wszystkich rodzajach rozgrywek w roku 2015,  rozgrywanych 
dwuetapowo.  Przynależność do stref rozgrywkowych określono w uchwale  58/II/2014, uchwalonej jednogłośnie.  

Ad 6.  Zarząd PFP po wnikliwej analizie podejmuje decyzję o podjęciu współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego 
Tomasza Dauermana, która ograniczy się do przeprowadzenia procedury rejestracyjne Polskiej Federacji 
Petanque w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Celem tego działania jest osiągnięcie przez PFP statusu Polskiego 
Związku Sportowego, zgodnego z wykładnią Ustawy o Sporcie.  
Uważamy, że jedynie taki status PFP umożliwi umasowienie sportu kulowego w Polsce, dlatego też należy 
podjąć działania  szybkimi krokami zmierzające w tym kierunku.  Dodatkowym bodźcem do załatwienia tej sprawy 
przez  środowisko  petanque w Polsce jest zbliżająca się  wrocławska odsłona The World Games 2017. Uchwała 
nr 59/II/2014 o podjęciu powyższej współpracy, zawiera też upoważnienia dla członków Zarządu do podpisania 
odpowiedniej umowy.    

Ad 7. Zarząd omówił założenia do systemu rozgrywek mistrzowskich w roku 2015. Ustalono,  że rozgrywki 
  w strefach powinny składać się z:    

                     1. trzech rund szwajcara, wspólnych dla wszystkich startujących kategorii 

                     2. części pucharowej obejmującej wszystkich startujących,  rozgrywanej   osobno w poszczególnych  

                         kategoriach (mężczyźni, kobiety, juniorzy). 

                     3. część pucharową należy rozgrywać  do ustalenia każdego miejsca. 

  Regulaminy poszczególnych konkurencji zostaną przygotowane przez Komisję Regulaminową i znajdą się  

  w Regulaminie Rozgrywek.       

 Turnieje finałowe powinny być rozgrywane w rozszerzonych składach (32 zespoły męskie), według 
dotychczasowego systemu grupowego, jednak ze skrócona częścią barażową.  

Ad 8. W związku z kończącym się sezonem Zarząd PFP postanowił również porozmawiać  o pracy sędziów.  
Uznano, że sędziowie, podobnie jak zawodnicy, powinni legitymować się licencjami.   Ponieważ jednak nie 
wszyscy sędziowie są zawodnikami,  Zarząd kieruje do Kolegium Sędziów prośbę o niezwłoczne zajęcie  
stanowiska w tej sprawie.   

                      Prezes PFP 

                Jan Neugebauer 

                                                                             

                                                         



  

  

     


