
                                                 Protokół nr 25/II/2014 

      z posiedzenia Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego  
                            spotkanie na skype w dniu 10 grudnia  2014 r.  

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Bogusław Biel 

2. Piotr Milicki  

3. David Nouraud 

       4.   Jan Neugebauer 

        5.   Stefan Bartkowiak  jako Rzecznik Prasowy PFP 

Stwierdzono kworum. 

Porządek spotkania: 

1.  Rozstrzygnięcia konkursów na organizację turniejów. 

2.  Kalendarz imprez centralnych PFP na 2015 rok. 

3.  Przygotowania do kongresu PFP. 

4.  Założenia do taryfikatora pracy sędziów.  

5.  Uchwała w sprawie zapłaty za program komputerowy do obsługi turniejów.  

6.  Informacja dotycząca The World Games 2017.   

 

Ad 1. Zgodnie z zapowiedzią Zarząd postanowił zatwierdzić działania Komisji Konkursowej powołanej do oceny 
ofert na organizacje turniejów w 2015 roku.  Po wcześniejszej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego tej komisji 
przez  kol. Wiolettę Śliż skonstatowano z przykrością, że Komisja Konkursowa nie przygotowała swojego 
stanowiska w tej sprawie.  W tej sytuacji Zarząd postanowił jednogłośnie podjąć decyzje w oparciu o materiał 
przygotowany przez poszczególnych członków Komisji oraz zestawienie zbiorcze, którego dokonali Mężowie 
Zaufania koledzy Karol Solecki oraz Michał Kupiec z Gdańskiego Towarzystwa Petanque „Gdańskie Bule”.  

W głosowaniach wzięło udział 9 z 17 zgłoszonych członków Komisji.  Taki rozwój wypadków miał wyraźny wpływ 
na wyniki konkursów, w odniesieniu do wszystkich spotkań finałowych i pucharowych.   

W trakcie głosowań nad poszczególnymi wynikami obliczeń członkowie Zarządu byli zgodni (wyniki głosowań na 
karcie zbiorczej KK, w skrajnej  prawej kolumnie), z wyjątkiem dwóch turniejów:  

 1. Centrope Cup  - gdzie wynik wskazań członków KK wstępnie był remisowy; 
 2. MPD strefa Pd  - gdzie członkowie KK w zdecydowanej większości wskazali Myślenice; 

W przypadku 1. członkowie Zarządu w liczbie trzech uznali, że należy odrzucić  te wskazania, które odnosiły się 
jedynie do jednego oferenta praz gdzie dysproporcje we wskazaniach osoby głosującej wskazywały rażący brak 
obiektywizmu.  W ten sposób powstała sytuacja, w której głosujący wskazali Jedlinę.  W głosowaniu podjętej 
decyzji sprzeciwił się David Nouraud, argumentując, że wraz z utratą prawa do organizacji CC utraci 



najprawdopodobniej szansę na organizację drugiej imprezy w jeszcze bardziej międzynarodowej obsadzie. 
Jednak pozostali członkowie Zarządu nie zgodzili się z tą tezą, uważając, że należy trzymać się wskazań KK. 

W przypadku 2. Zarząd mimo protestów Bogusława Biela uznał,  że jedno  z centralnych spotkań kulowych 
powinno odbywać się w Dębicy, mimo niechęci członków KK.   Zaważył tu argument o nowo zbudowanym 
obiekcie,  którego szersza prezentacja powinna się odbyć w czasie ważnej imprezy.  

W pozostałych przypadkach nie było kwestii spornych.  

Zarząd dokonał również przesunięć  dwóch terminów zaplanowanych w projekcie kalendarza turniejów. Zgodnie 
z zapowiedzią dokonano tych zmian po zapoznaniu się ze zgłoszonymi datami turniejów CC.    

Wynik pracy Zarządu nad tym  punktem programu znalazł się w uchwale 66/II/2014 oraz w załączniku nr 1 do 
tejże uchwały.   

 

Ad 2.  Załącznik nr 1 do uchwały 66/II/2014 stanowi również materiał podstawowy do Kalendarza Rozgrywek 
PFP .  Zgodnie z propozycją B. Biela na stronie federacyjnej funkcjonować będą dwa kalendarze,  ten 
wskazujący imprezy centralne oraz na bieżąco sporządzany przez federację i kluby w zakładce  Petanque Pro. 

Ad 3.  Prezes stwierdził, że czas najwyższy ustalić założenia do Kongresu PFP 2015.  Wstępnie więc ustalono 
termin na 28 lutego do 1 marca.  Jest propozycja by było to spotkanie dwudniowe, obejmujące  zagadnienia 
programowe oraz zgodne ze statutem zagadnienia formalne.  

Szczególnie ten pierwszy zakres działań uważamy za ważny, wobec zbliżającego się wyzwania, jakim jest The 
World Games  2017.  Ponieważ w związku z tą imprezą  podjęto już  szereg działań  organizacyjnych przyszła na 
decyzje dotyczące ich wdrożenia i powinny to być decyzje konsultowane z szerszym gronem działaczy.  

Ad 4.  Zarząd uznał,  że propozycja ustalenia taryfikatora dla sędziów powinna zostać w najbliższym sezonie 
wdrożona w oparciu o fundusze federacji, w odniesieniu do wszystkich imprez z Kalendarza Rozgrywek  PFP. 
Taryfikator taki powinien obowiązywać przez 1 sezon, a wycena poszczególnych zadań sędziowskich powinna 
zależeć od stopnia ważności sędziowanego turnieju.  

Taryfikator taki powinien zostać uchwalony przed Kongresem PFP 2015.  

Ad 5.  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę o wypłaceniu środków firmie Intermedia,  z tytułu ukończenia prac nad 
nowym programem komputerowym. Ostateczne testowanie programu zakończy się do 20 grudnia br.  

Stanowisko zawarto w uchwale 67/II/2014.     

Ad 6.  David Nouraud przekazał  Zarządowi informację o ostatecznej decyzji podjętej przez gremia organizatorów 
The Worl Games 2017, stanowiącej że turniej petanque w trakcie tej imprezy zostanie rozegrany na terenie 
Wrocławia.  

Na tym posiedzenie  zakończono. 

                     Sekretarz                                                                                             Prezes      

                  Bogusław Biel                                                                                 Jan Neugebauer 

       



  

           

  

 


