
                                                   Protokół nr 8/II/2014 

                                                           z posiedzenia  

                          Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego  

                                      spotkanie na skype w dniu 22 lipca 2014 r.  

 

W posiedzeniu udział wzięli:  

David Nouraud 

Bogusław Biel 

Jan Neugebauer 

Porządek obrad:  

1. Mistrzostwa Polski w Strzale Precyzyjnym Kobiet; 

  a/ kategorie;  

  b/ miejsce rozgrywania zawodów;  

2. Mistrzostwa Polski w Strzale Precyzyjnym. 

  a/ kategorie 

  b/ miejsce rozgrywania zawodów; 

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozegrania Mistrzostw Polski w Strzale Precyzyjnym. 

4. Omówienie zadań Pionu Szkoleniowego. Określenie Form współpracy Zarządu i tej komisji. 

Omówienie zakresu współpracy między Pionem Szkoleniowym a trenerami kadr.  

5. Zmiany w Regulaminie Rozgrywek dotyczące wyłaniania reprezentantów Polski w głównych 

imprezach europejskich i światowych.  

6. Kryteria pracy trenerów kadry oraz wyboru reprezentantów. 

7. Prośba Prezesa o włączenie do prac Zarządu kol. Marka Munikowskiego,  w charakterze 

konsultanta.   

8. Mistrzostwa Polski Seniorów, wersja na 2015 rok.  

9. Skierowanie do opracowania dokumentów:   

    a/ plan budżetu na rok 2014 – korekta; 

    b/ kalendarz wdrażania nowych rozwiązań systemowych; 

    c/ opracowanie Mistrzostw Polski Singlistów, jako rozgrywki wrześniowo – październikowej,  

        w formule regionalnej.    

10. Zmiana w kalendarzu rozgrywek zgłoszona przez Śremski Klub Petanque. 

11. Rozszerzenie współpracy z bakiem Credit-Agricole – propozycje banku, nowe produkty. 

12. Zmiana w Regulaminie Rozgrywek dotycząca rozgrywania turniejów rankingowych.   

      Warunki konieczne do uznania  turnieju za rankingowy.     

13. Wyznaczenie naszego kandydata do udziału w kongresie  oraz we władzach  Confédération 

Européenne de Pétanque. 

 

 



 

Ad 1.  

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w uchwałach zarządu 5/II/2014 oraz 17/II/2014 Mistrzostwa 

Polski w Strzale Precyzyjnym Kobiet zostaną rozegrane jako impreza towarzysząca Mistrzostwom 

Polski Kobiet w Nysie, w dniach 9 i 10 sierpnia 2014r.  

Program Mistrzostw Polski w Strzale Precyzyjnym Kobiet obejmuje kategorię kobiet. Nie 

przewiduje się rozgrywania tych zawodów w kategorii juniorek.  

Mistrzostwa są otwarte dla wszystkich chętnych Pań, posiadających ważną licencję PFP oraz 

obywatelstwo polskie.  

Ad 2. 

Mistrzostwa Polski w Strzale Precyzyjnym zostaną rozegrane jako impreza towarzysząca 

Mistrzostwom Polski Seniorów w dniu 16 sierpnia 2014 r.  

Program Mistrzostw Polski  w Strzale Precyzyjnym obejmuje kategorie juniorów i seniorów,  w 

których zostaną rozegrane osobne finały. 

Nie przewiduje się rozgrywania tych zawodów w kategoriach młodzieżowców i weteranów.   

Mistrzostwa są otwarte dla wszystkich chętnych Panów, posiadających ważną licencję PFP i 

obywatelstwo polskie.    

Ad 3.  

Zarząd PFP decyzję o przeprowadzeniu Mistrzostw Polski w Strzale Precyzyjnym w roku 2015,  

zawarł w uchwale 29/II/2014, którą przyjęto jednogłośnie.  

Ad 4. 

W trakcie obrad ustalono, że szczegółowy plan dotyczący  zakresu prac Pionu Szkoleniowego musi 

obejmować obszary wymienione w dotychczas podejmowanych uchwałach dotyczących tego ciała 

(uchwały nr 7/II/2014 oraz 20/II/2014). 

Z toczącej się wokół tego tematu dyskusji wynika jak dotąd, konieczność ścisłej współpracy osób 

prowadzących kadry zawodnicze z Pionem Szkoleniowym  w kwestii planów szkoleniowych oraz 

sposobu wyłaniania zawodniczek i zawodników powoływanych do kadry. W wyniku uzgodnień 
między kierownictwem kadry, a Pionem Szkoleniowym powinny zarysować się etapy tworzenia 

kadry oraz sposób jej prowadzenia. Należy też uzgodnić zakres autonomicznych decyzji 

trenerskich, dotyczących osób i  sposobów realizacji założeń szkoleniowych.   

Ad 5.  

Zarząd widzi konieczność usunięcia z Regulaminu Rozgrywek punktów dotyczących wyłaniania 

reprezentantów Polski na imprezy rangi europejskiej i światowej (Regulamin Rozgrywek, rozdział 

3, par. 6, pkt. 7 i pochodne).  

Zarząd uznaje, że czasowy odstęp od uzyskania prawa do reprezentowania kraju, do faktycznych 

występów w turniejach mistrzowskich poza granicami kraju jest zbyt długi dla wszystkich kategorii 

zawodników. Z tego powodu kierujemy do Komisji Regulaminowej wniosek o sformułowanie 

nowych zapisów w tej sprawie w dwóch zakresach:  

1. sposób wyłaniania reprezentacji juniorów; 

2. sposób wyłaniania reprezentacji kobiet i seniorów;  

Ponieważ Zarząd nie jest zainteresowany budowaniem konfliktów między zawodnikami, klubami a 

trenerami kadry kobiet i seniorów, postanowiono zwrócić się w tej sprawie z zapytaniem do 

Kongresu, który może wyrazić opinię w imieniu wszystkich klubów i zalecić Zarządowi przyjęcie 

mechanizmu wyłaniania reprezentacji odpowiadającego większości.      



      

Reasumując: Zarząd skłania się ku decyzji, by reprezentacje mianować najdalej kwartał przed 

występem na MŚ czy ME, jednak co do wyboru drogi wobec kobiet i seniorów pragnie sprawę 
skonsultować z Kongresem PFP.  

Inaczej oceniamy sytuację wśród juniorów, uważamy bowiem, że nasze środowisko jest już w 

stanie zaakceptować centralne szkolenie w tej grupie zawodników oraz powierzyć obowiązki 

selekcjonera trenerowi kadry.   

Obecne rozmowy zapowiadają podjęcie konkretnych uchwał we wzmiankowanych sprawach po 

konsultacjach z trenerami oraz Pionem Szkoleniowym.  

Ad 6. 

Zarząd omówił wstępnie potrzebę opracowania kryteriów oceny pracy szkoleniowców oraz 

powoływania kadrowiczów.  W tych sprawach poczekamy na materiały nadesłane przez 

zainteresowanych, przy czym należy odróżnić pracę trenerów w odniesieniu do reprezentacji 

przygotowywanych na World Games 2017, w konkurencji kobiecych i męskich dubletów, od prac 

związanych z występami tripletów, singlistów czy strzelców. 

Zgodnie z planem ostatecznym terminem do przyjęcia pierwszych rozwiązań w tych sprawach jest 

data 31 sierpnia br.  

Ad. 7.  

Jan Neugebauer zwrócił się do obecnych Członków Zarządu o włączenie do prac Zarządu kol. 

Marka Munikowskiego, w charakterze konsultanta. Propozycja została zaakceptowana i jeżeli 

zainteresowany wyrazi zgodę, zostanie na stałe włączony do prac Zarządu.  

Ad 8. 

Od kilku lat toczy się dyskusja nad formą przeprowadzania Mistrzostw Polski Seniorów. 

Dotychczasowe próby zreformowania tego cyklu imprez nie udawały się z powodu oporów części 

środowiska  bulerskiego. Efektem jest unikanie tych rozgrywek przez graczy z wielu rejonów 

Rzeczpospolitej,  powodowane wysokimi kosztami oraz dalekimi dojazdami.  

Inne wątpliwości towarzyszą zasadom rozgrywania MPS prowadzących w skrajnych wypadkach do 

możliwości kreowania reprezentacji przez graczy drugiego lub nawet trzeciego planu (na przykład 

rezerwowy w drużynie kobiet). 

Z tych powodów Zarząd proponuje zamianę nazwy Mistrzostw Polski Seniorów na Mistrzostwa 

Polski Tripletów, które odbywałyby się w obecnej formule personalnej (czyli z udziałem juniorów i 

kobiet w drużynach mieszanych), jednak w zmienionej formule terytorialnej.  

W nowym wydaniu porównanie turniejów eliminacyjnych odbywałoby się w ramach 

wprowadzanego właśnie systemu rankingowego (siła graczy i turniejów), a pierwsza eliminacja 

odbywałaby się w czterech okręgach: małopolskim, dolnośląskim, wielkopolskim i wschodnim.  

Punkty uzyskane w tych czterech spotkaniach pozwoliłyby na wyłonienie składu dwóch 

ćwierćfinałów, które rozgrywane by były w podziale: południe  – północ. 

Ogólnopolski półfinał mógłby być rozegrany w miejscu najbardziej korzystnym dla wszystkich 

graczy, a udział w nim zagwarantowałoby sobie 48 ekip wyłonionych w dwóch poprzednich 

eliminacjach poprzez punkty zgromadzone w dwóch występach.  

Mistrzostwa Polski Tripletów kończyłby finał dla 16 drużyn, w obecnej formule.  

Żeby być konsekwentnym Zarząd chciałby zaproponować również rozpatrzenie sposobu na 

wyłonienie Mistrzów Polski Mężczyzn, którzy wystartowaliby w kolejnym, krótszym cyklu 

złożonym z trzech  odsłon: eliminacje w 4 punktach, ogólnopolski półfinał i finał dla 32, 24 lub 16 

drużyn.  



Na konkretne rozwiązania trzeba decydować się szybko, dlatego prosimy wszystkich 

zainteresowanych o nadsyłanie uwag, zastrzeżeń i poprawek.  

Ad 9. 

Wzmiankowane dokumenty powinny zostać opracowane 

a. do 15 sierpnia – odpowiedzialny Piotr Milicki  

b. do 5 sierpnia -  odpowiedzialna Komisja regulaminowa 

c. do 15 sierpnia  - odpowiedzialny Jan Neugebauer 

Ad 10.  

Zarząd jednogłośnie zaakceptował zgłoszone zmiany w kalendarzu.  

Ad 11.    

W związku z nadesłaniem do PFP propozycji bankowych przez Dyrekcję Banku Credit-Agricole. 

Zarząd postanawia dokładnie zaznajomić się z nadesłanymi propozycjami i rozpoznać możliwości 

PFP  w rozszerzaniu owocnej współpracy z tą, przychylna nam instytucją. Decyzje w tej sprawie 

zostaną podjęte na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

Ad 12. 

Zarząd postanawia wprowadzić zmiany do Regulaminu Rozgrywek związane z rozgrywaniem 

turniejów rankingowych. Należy przyjąć, że każdy turniej spełniający warunki będzie uznany za 

turniej rankingowy bez konieczności podejmowania konkretnej decyzji przez Zarząd.   

Te konkretne warunki to: 1. termin zgłoszenia turnieju w celu umieszczenia go  

                                             w zakładce   petanque.pro na 30 dni przed  planowaną datą  

                                             rozgrywania; 

                                          2. 36 zawodników biorących udział w zawodach; 

                                          3. udział licencjonowanych reprezentantów minimum 3 klubów;  

                                          4. sędziowanie przez  sędziego z listy sędziów PFP; 

                                          5. obecność delegata z listy delegatów PFP; 

Zmiana zostanie przyjęta na jednym ze zbliżających się posiedzeń Zarządu, a jej pełne 

funkcjonowanie związane jest z pełnym uruchomieniem nowego systemu komputerowego. 

Ad 13.  

Zarząd postanawia przyjąć uchwałę nr 30/II/2014 o zgłoszeniu do kandydowania na stanowisko w 

CEP kol. Macieja Żłobińskiego z Sekcji Pétanque przy Stowarzyszeniu Domu Miasta Saint-Etienne 

w Katowicach. Decyzje swoją motywujemy wieloletnią skuteczną pracą Macieja w strukturach PFP  

oraz jego rzetelnym podchodzeniem do przyjętych na siebie zobowiązań. Znaczenie ma również 
znajomość języka francuskiego.  

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

                                                                                                                Prezes PFP 

                                                                                                            Jan Neugebauer 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


