
                                                                                                     Protokół nr 7/II/2014 

                                                           z posiedzenia  

                          Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego  

                                      spotkanie na skype w dniu 15 lipca 2014 r.  

 

  W posiedzeniu udział wzięli: 

        Jan Neugebauer 

        Bogusław Biel.  

        Piotr Milicki  

Porządek obrad: 

      1.   Stwierdzenie kworum. 

       2.  Omówienie wyników spotkania z Liskowa.  

       3. Powołanie selekcjonera kadry męskiej. 

       4. Powołanie selekcjonera kadry juniorów. 

       5. Zadania kadry. 

       6. Sposób kreowania kadry - omówienie zasad. Temat dla KR?  

       7. Kto jest odpowiedzialny za  kontrolę realizacji Regulaminu Rozgrywek?  Jak reagować na  

           zachowania odbiegające od normy?  

       8. Problem alkoholu oraz wulgarnych zachowań w trakcie zawodów.  Kto i w jakim zakresie 

           powinien reagować?  

       9. Osoba odpowiedzialna za wysłanie pisma do MSiT w sprawie World Games 2017. 

     10. Uchwały finansowe:     

    a/ weterani – wyjazd na ME  

    b/ koszulki dla reprezentacji (gadżety) 

    c/ licencje 

    d/ intermedia 

    e/ puchary dla zwycięzców I, II i III ligi.   

      11. Zadania na kolejne tygodnie.  

      12. Omówienie szans wysłania na Mistrzostwa Świata Singlistów naszych reprezentantów,  

            zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn.  

             Zawody odbędą się w Nicei, w styczniu 2015 roku (23 – 25).   

            a/ przygotowania; 

            b/ sposób eliminacji;     

      13. Nasz kandydat do władz CEP. 

      14. Odpowiedź na pismo Stefana Bartkowiaka, które nadeszło w dniu dzisiejszym, a dotyczy  

            interwencji Prezesa Żywieckiego Kubu Boules u władz Przedsiębiorstwa Uzdrowisko     

            Ciechocinek w sprawie organizowanego tam turnieju boules.  

       15. Zakończenie posiedzenia.  

 

ad 1.  Wobec obecności połowy członków Zarządu PFP – ZS, stwierdzono kworum. 



ad 2.  Jan Neugebauer krótko zreferował wyniki spotkania Konwentu Seniorów, które odbyło się  

w Liskowie, w dniu 11 lipca 2014 r. w godzinach wieczornych.  

W spotkaniu wzięło udział 13 osób, reprezentujących 8 klubów, w tym 5 Prezesów klubów.  

Zgodnie z przesłaną wcześniej klubom korespondencją,  przyjęto do rozważenia trzy tematy: 

1. Powołanie kadr zawodniczych w kategoriach: seniorów, kobiet i juniorów oraz informacja  na temat 
funkcji i roli selekcjonerów w kształtowaniu polskich reprezentacji. 

2. Zmiana systemu rozgrywek PFP, w większym niż dotychczas stopniu uwzględniająca aspekty 
finansowe dotyczące rozgrywek. 

3. Omówienie nowego systemu komputerowego, wdrażanego przez firmę „Intermedia”  dotyczącego 
prowadzenia turniejów, rankingu oraz kalendarza PFP-ZS. 

Zebrani pozytywnie odnieśli się do punktu trzeciego, który wywołał raczej zaciekawienie niż dyskusję. 
Produkt ten jest elementem długo oczekiwanym, a jego wprowadzenie powinno wiele kwestii uprościć 
oraz wyjaśnić. Ustalono, że jest możliwość cząstkowego udostępniania fragmentów programu osobom i 
instytucjom przyjaznym grze w kule oraz organizującym zdarzenia petanque poza strukturami federacji.  

Punkt drugi nie spotkał się na tym spotkaniu z wielkim zainteresowaniem, ponieważ Zarząd jedynie 
szczątkowo zarysował proponowaną reformę. Z tego powodu poproszono Prezesa o przygotowanie 
szerszego materiału na ten temat i rozesłanie go do klubów.  Zgromadzeni jednak w zdecydowanej 
większości opowiedzieli się za utrzymaniem obecnego modelu MPS. 

Gorącą dyskusję, trwającą ponad dwie godziny, wywołał natomiast projekt powołania selekcjonerów 
oraz nowego sposobu wyłaniania reprezentacji. Katalizatorem dla realizacji tego programu stało się 
pismo Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki, skierowane do 
Zarządów Polskich Związków i Stowarzyszeń, których przedstawiciele będą reprezentować Polskę w 
World Games 2017, które odbędą się w 2017 roku we Wrocławiu. Z pisma tego wynika jasno, że 
przygotowania do tej światowej imprezy muszą odbywać się w ramach zorganizowanych struktur 
zawodniczych, według przedstawionych Ministerstwu programów przygotowań.  Terminem ostatecznym 
przedstawienia odpowiednich dokumentów jest dzień 31 lipca br.  

Jak widać czasu jest niewiele, co powoduje ograniczone możliwości dokonywania korekt przed 
wystąpieniem do ministerstwa.  

Zebrani w Liskowie prezentowali dwa poglądy: pierwszy zakłada wyłonienie specjalnej kadry 
przygotowującej się jedynie do WG 2017 i drugi zauważający wprowadzenie centralnego systemu 
szkolenia i selekcji zawodników reprezentujących nasz kraj.  Oba te poglądy mniej więcej równoważyły 
się, jednak nikt nie kwestionował potrzeby powołania kadry w kontekście pisma z MsiT.  

W tej sprawie Zarząd już nie posiada możliwości prowadzenia konsultacji, a dzisiejsze decyzje będą 
stanowiły odpowiedź na temat pytań zawartych w zaproszeniu do udziału w Konwencie Seniorów.    

 ad 3.   Po krótkiej dyskusji Zarząd jednogłośnie powołał na stanowisko I Trenera Polskiej Kadry 
Seniorów kol. Grzegorza Kurowskiego, prezesa Myślenickiego Klubu Petanque.  Uzasadnieniem dla 
tej decyzji są bardzo dobre wyniki uzyskiwane przez Grzegorza Kurowskiego w pracy z zawodnikami 
myślenickiego klubu, w szczególności z młodzieżowcami, ale też z juniorami. Dodatkowym 
argumentem jest tematyczne wykształcenie oraz posiadanie certyfikatów FIPJP.  Stanowisko Zarządu 
zawarto w uchwale nr  27/II/2014. 

ad 4.   Zarząd powołał na stanowisko I Trenera Polskiej Kadry Juniorów kol. Celinę Lichnowską          
z Nyskiego Klubu Petanque. Podejmując taką decyzję  Zarząd kierował się wiedzą o długoletniej pracy 
Celiny Lichnowskiej z dziećmi i młodzieżą. Wzięto również pod uwagę fakt jej codziennych kontaktów z 
tą grupą wiekową ze względu na pracę w charakterze nauczyciela wf oraz organizatora wielu obozów 
szkoleniowych dotyczących petanque i innych dyscyplin sportu. Stanowisko Zarządu zawarto w 
uchwale nr 28/II/2014.  

ad 5.  Ustalono, że głównym celem powołania kadry narodowej jest podnoszenie poziomu gry ogółu 
polskich graczy, jak też wąskiej grupy reprezentantów.  Dzisiaj powołani trenerzy, których wolelibyśmy 
nazywać selekcjonerami, powinni dążyć do integrowania się zawodników pochodzących z różnych 
stron kraju, środowisk oraz będących w różnym wieku. Niektórzy członkowie Zarządu sądzą, że fakt 
istnienia stanowiska trenera utrudni drogę do reprezentacji, ale też skróci czas oczekiwania osób 
reprezentujących nasz kraj w rozgrywkach międzynarodowych, na najważniejsze występy.   



ad 6.  Według wstępnych założeń  kadrę powoływać będzie Zarząd w oparciu o decyzje trenerów.  Przy 
czym funkcjonowanie tego organizmu weryfikowane będzie zgodnie z programem przygotowanym 
przez trenerów i Pion Szkoleniowy do dnia 31 sierpnia bieżącego roku, zgodnie z założeniami 
przedstawionymi w piśmie do MsiT.  (do 31 lipca). Szczegółowe zasady zostaną opracowane w Komisji 
Regulaminowej.  

ad 7. Ponieważ nie ma w naszej organizacji organu odpowiedzialnego za realizacje rozgrywek, 
wydziału czy sekcji gier na przykład, Zarząd postanowił się w tej sprawie zwrócić o opinię do Kolegium 
Sędziów i Komisji Regulaminowej.  Problem zauważono w Liskowie, w czasie eliminacji Mistrzostw 
Polski Seniorów, do której zgłosił się obywatel francuski. Powstała wokół tej sprawy kontrowersja, 
ponieważ iw Dzierżoniowie, i w Śremie tego faktu organizatorzy nie kwestionowali.  Ponieważ jednak 
Regulamin Rozgrywek jednoznacznie reguluje tę kwestię, powstał problem uznania spotkań 
rozegranych z udziałem tego zawodnika wcześniej.  Zarząd wychodząc z założenia, że ma do 
czynienia ze sprawą już raz zweryfikowaną, postanowił utrzymać w mocy wyniki poprzednich eliminacji. 
Postanowiono też zwrócić uwagę wszystkich na problem, który będzie się pojawiał częściej, ponieważ 
żyjemy w społeczeństwie otwartym, w którym ludzie nie posiadający polskiego obywatelstwa 
funkcjonują na co dzień bez przeszkód.   

ad 8. Zarząd pragnie zwrócić uwagę wszystkim zawodnikom i organizatorom imprez na powtarzające 
się przypadki pijaństwa i mnożące się na boiskach wulgaryzmy.  Problem dotyka głównie zawodników 
miejscowych oraz kibiców, zdarzają się też jednak przypadki „gościnnych występów”.  Żadna władza 
nie poradzi sobie z taką plagą bez wsparcia ogółu zainteresowanych, dlatego zwracamy się z prośbą 
do zawodniczek i zawodników o wzywanie na boiska sędziów, którzy dysponują dość dużą gamą kar za 
takie wykroczenia, prosimy też o wpisywanie takich zjawisk do protokołów zawodów.  Jedynie wspólne 
działanie może przynieść w tej sprawie spodziewane efekty.     

ad 9. Zarząd ustalił, że osobą odpowiedzialną za przygotowanie pisma do Ministerstwa Sportu I 
Turystki, w sprawie przygotowań do World Games 2017, będzie Jan Neugebauer.    

ad 10. Podjęto uchwały dotyczące wydatkowania środków PFP-ZS. Są to:  

1. Uchwała nr  25/II/2014 w sprawie przyznania dotacji Mistrzom Polski Weteranów 2014, w 
związku z ich wyjazdem na Mistrzostwa Europy w Szwecji,  w kwocie  4000 zł.  

2. Uchwała nr 26/II/2014 w sprawie ufundowania gadżetów dla Reprezentacji Polski Seniorów, w 
kwocie 800 zł. Gadżety mają posłużyć jako nagrody dla osób wspierających wyjazd naszych 

zawodników na Thaiti, za pośrednictwem portalu www.polakpotrafi.pl. 

3.          Zarząd zobowiązuje Skarbnika PFP-ZS do natychmiastowego wykonania uchwały 23/II/2014, 
w sprawie ufundowania pucharów dla zwycięzców I, II i III ligi.  Zwrócono też uwagę na konieczność 
uregulowania zobowiązań w stosunku do firmy „Intermedia” oraz uruchomienia procedury wykonywania 
nowych licencji zawodniczych.   

ad 11.  Wśród zadań na najbliższe  tygodnie pozostają jako priorytety:  

- przygotowanie materiałów dla MsiT; 

- przyjęcie regulacji dotyczących delegata Zarządu na turnieje;  

- zapoznanie środowisk kulowych w Polsce z działaniem programu komputerowego do obsługi 
zawodów.  

ad 12. Ponieważ kol. Maciej Żłobiński  przypomniał naszemu środowisku o fakcie rozgrywania w 
styczniu 2015 roku Mistrzostw Świata Singlistów, Zarząd postanowił dokładniej przeanalizować sytuację 
związaną z możliwością wysłania tam naszych reprezentantów.  Mistrzostwa rozgrywane będą w 
kategoriach kobiet i mężczyzn,  w końcu stycznia 2015.  Ponieważ w Polsce w tym okresie występują 
kiepskie warunki atmosferyczne do gry w petankę na wolnym powietrzu, należy zastanowić się nad 
terminami eliminacji i sposobem przygotowania wąskiej kadry zawodników do halowych występów 
zimowych.     

Ad 13. Władze Europejskiej Konfederacji Petanque (CEP), zwróciły się do PFP-ZS o zgłoszenie 
kandydata do swoich władz. Zarząd omówił dwie kandydatury, a zdecydował się na jedną. Ponieważ 
jednak nie uzyskano jeszcze zgody zainteresowanej osoby, nie można ogłosić nazwiska naszego 
kandydata.  Sprawa rozwiąże się w następnym tygodniu.    

ad 14. W związku z pismem skierowanym do Zarządu przez Stefana Bartkowiaka, współorganizatora 
turniejów petanque w Ciechocinku, zgłaszającego problem ingerencji w tą sprawę Pana Andrzeja Śliża, 



zarząd postanowił przekazać tę sprawę do Komisji Dyscyplinarnej, uznając się za organ 
niekompetentny do rozstrzygania takiej sprawy.  

ad 15.  Obrady zakończono deklaracją o ponownym spotkaniu po Żywieckim Festiwalu Petanque.    

 

                                                                                                              Za Zarząd PFP-ZS 

                                                                                                              Jan Neugebauer 


