
                                                 Protokół nr 24/II/2014 

      z posiedzenia Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego  
                            spotkanie na skype w dniu 2 grudnia  2014 r.  

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Bogusław Biel 

2. Piotr Milicki  

3. David Nouraud 

       3.   Jan Neugebauer 

        4.   Stefan Bartkowiak  jako Rzecznik Prasowy PFP 
Stwierdzono kworum. 

Porządek spotkania: 
1. uzupełnienie tekstu regulaminu komisji konkursowej aneks do uchwały;  
2. uzupełnienie składu Komisji Konkursowej; 
3. Mistrzostwa Świata  tete-a-tete w Nicei. 
4. Regulamin Rozgrywek – stan zaawansowania    
5. piątkowa gra we Wrocławiu 

 

Ad 1. Zarząd postanowił uzupełnić tekst Regulaminu Komisji Konkursowej, a swoje stanowisko zawarł 

w uchwale 62/II/2014.  Zmiany polegają na uzupełnieniu zapisów punktu 6, w podpunktach 1 i 2 oraz 

na dodaniu podpunktu 3.  Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

Ad 2. Zarząd postanowił włączyć do pracy w Komisji Konkursowej kol. Bogdana Zająca z klubu 

„Petanka” Wrocław.  Wcześniejsze zgłoszenie z tego klubu nie było możliwe ze względu na podróże 

służbowe jego prezesa. Sprawę tę reguluje uchwała 63/II/2014, przyjęta jednogłośnie.   

Ad 3. Zarząd  przyjął   uchwałę nr 64/II/2014 ustalającą wysokość dofinansowania do wyjazdu naszych 

reprezentantów do Nicei.  Ustalono również, że naszym delegatem na kongres Międzynarodowej 

Federacji Petanque i Gry Prowansalskiej będzie David Nouraud, który równocześnie będzie pełnił 

obowiązki  opiekuna naszych reprezentantów w trakcie zawodów mistrzowskich.  (uchwała 

65/II/2014 – przyjęta jednogłośnie.  

Ad 4. Omówiono stan przygotowań do publikacji nowej wersji regulaminu rozgrywek PFP. Ustalono, 

że wydana pod jednym tytułem regulacja,  składać się będzie z łatwo dostępnych rozdziałów, 

zawierających kompletne regulacje dotyczące poszczególnych rodzajów zawodów.  Całość zostanie 

umieszczona na stronie PFP wraz z Regulaminem Gry w Pteanque i innymi dokumentami dotyczącymi 

prowadzonych rozgrywek.  

Ad 5. David Nouraud, krótko opisał piątkowe (28 listopada) spotkanie pe tankowe z władzami 

Wrocławia, przedstawicielami Banku Credit Agricole oraz grupą pedagogów.  To było kolejne 

spotkanie związane z prowadzona przez „Petankę” akcją promocyjno-edukacyjną, obejmującą swoim 

zasięgiem  kilkanaście wrocławskich  szkół ponadpodstawowych.  Krótkie trzy rundy turniejowe 

wyłoniły zwycięzców, jednak głównym celem turnieju było umożliwienie uczestnikom zapoznania się 

ze specyfiką  gry w petankę.  



 

Na tym zebranie zakończono.  

                     Sekretarz                                                                                             Prezes      

                  Bogusław Biel                                                                                 Jan Neugebauer 


