
                                                   Protokół nr 6/II/2014 

                                                           z posiedzenia 

                          Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego 

                                      spotkanie na skype w dniu 8 lipca 2014 r. 

 

  W posiedzeniu udział wzięli: 

        Jan Neugebauer 

        Anna Wołoszczak 

        Bogusław Biel. 

        David Nouraud 

Porządek obrad: 

      1.   Stwierdzenie kworum. 

       2.  Zawieszenie wnoszenia opłat startowych. 

       3.  Obieg dokumentów turniejowych. 

       4.  Powołanie Pionu Szkoleniowego. 

       5.  Powołanie selekcjonera polskiej kadry seniorów. 

       6.  Powołanie trenera polskiej kadry juniorów 

       7. Omówienie kandydatur na selekcjonera kadry kobiecej.   

       8. Zasady rozgrywek regionalnych. 

       9. Program spotkania Konwentu Seniorów na 11.07.2014 w Liskowie. 

     10. Nowe rozgrywki w 2015 roku - single, dublety. 

     11. Start do nowego programu MSiT. 

     12. certyfikaty 

     13. Zamknięcie spotkania. 

  

ad 1.   W związku z obecnością czterech członków zarządu  stwierdzono możliwość podejmowania 
wiążących decyzji. 

ad 2.  Zarząd nie zgodził się z sugestią Prezesa o natychmiastowym zawieszeniu pobierania opłat z 
tytułu  odbycia turnieju rankingowego. Propozycje odrzucono ze względu na trwający sezon oraz na 
fakt, że opłata ta została wprowadzona decyzja Kongresu PFP. Jednocześnie zdecydowano o 
skierowaniu sprawy pod obrady najbliższego kongresu PFP. 

ad 3.  Zarząd kieruje do organizatorów imprez PFP w Polsce prośbę o przesyłanie dokumentów 
turniejowych drogą elektroniczną, na adres strony federacji bądź do Bogusława Biela.  Tworzone 
podczas turnieju dokumenty papierowe prosimy przekazywać osobiście, w trakcie spotkań turniejowych 
lub przy braku takowych zachować drogę pocztową.   

ad 4.  Zarząd powołuje Pion Szkoleniowy jako komisję stałą.  Skład osobowy komisji oraz zakres zadań 
zostały określone w uchwale 24/II/2014 z dnia 8 lipca 2014 r.  Obowiązki przewodniczącego 
powierzono Maciejowi Ziółkowskiemu.  Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

ad 5.  Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po odbyciu konsultacji z Konwentem Seniorów, w dniach 
11 i 12 lipca 2014, w trakcie spotkań w Liskowie. 

ad 6.  j.w. 

ad 7. Omówiono kandydatury Łukasza Kudły oraz Macieja Ziółkowskiego. Decyzji nie podjeto ze 
względu na brak wiedzy o podejściu do tej sprawy kol. Kudły. 



ad 8.  Omówiono wstępnie zasady regionalizacji. Postanowiono rozpocząć proces od reformy 
rozgrywek ligowych oraz rozegrania w tym systemie nowego przedsięwzięcia o zasięgu krajowym, 
którym mogą być Mistrzostwa Polski  Singlistów lub Dubletów. 

Rozgrywki powinny rozpoczynać się w ośmiu lub dziewięciu ośrodkach petanque w Polsce i prowadzić 
do krajowego finału, połączonego z wyłonieniem mistrza kraju. 

W odniesieniu rozgrywek ligowych reforma powinna dotyczyć rozgrywek klas najniższych, 
rozpoczynając od III ligi. 

ad 9.    Ze względu na wagę spraw postanowiono zaproponować Prezesom trzy tematy: 

    1. Powołanie kadr zawodniczych i selekcjonerów odpowiedzialnych za powoływanie reprezentacji. 

    2. Omówienie założeń rozgrywek regionalnych. 

    3. Omówienie nowego programu komputerowego PFP i zasad jego funkcjonowania. 

Spotkanie odbędzie się 11 lipca w Liskowie, z możliwością kontynuacji w dniu następnym. 

ad 10.  W związku z koniecznością wyłonienia mocnych reprezentacji narodowych na World Games 
2017 Jan Neugebauer zaproponował wprowadzenie nowych rozgrywek – zawodów w dubletach, 
rozgrywanych w systemie regionalnym.  Temat należy rozpracować do końca września 2014 r.    

ad 11. Ze względu na pojawianie się nowych tytułów grantowych, proponowanych przez administrację 
państwową, Zarząd postanowił zwrócić się w tej sprawie do profesjonalnej instytucji, zajmującej się 
przygotowywaniem dokumentacji konkursowych.  Odpowiednia umowa zostanie zaproponowana 
Zarządowi do końca lipca br.       

ad 12. Zarząd postanowił wykonać druk certyfikatów dla osób, które ukończyły lub ukończą szkolenia 
sędziowskie, instruktorskie oraz trenerskie. Koszty z tym związane określi skarbnik, a osoba 
odpowiedzialna za wykonanie  projektu  zostanie przedstawiona  Zarządowi przez Prezesa do końca 
lipca br. 

ad 13. Na tym spotkanie zakończono. Termin kolejnego zebrania Zarządu zostanie ustalony po odbyciu 
spotkań w Liskowie. 

 

                                                                                                                           Prezes Zarządu 

                                                                                                                           Jan Neugebauer   


