
                                                         Protokół nr 9/II/2014 

                                                                z posiedzenia  

                              Zarządu Polskiej Federacji petanque – Związku Sportowego  

                                         spotkanie na skype w dniu 29 lipca 2014 r.  

 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Anna Wołoszczak 

2. Bogusław Biel 

3. Jan Neugebauer 

4. David Nouraud – uczestniczył we fragmencie spotkania  

W związku ze stałą obecnością trzech członków Zarządu stwierdzono kworum.  

 

Porządek obrad:  

1. Mianowanie trenera polskiej kadry kobiet. 

2. Omówienie propozycji imprez do kalendarza 2015 

3. Omówienie propozycji Banku Credit Agricole, w sprawie tworzenia konta dla klubów i 

graczy petanque w Polsce. 

4. Omówienie propozycji zmian w Regulaminie Rozgrywek. 

5. Omówienie projektu uchwały o zmianie RR w punkcie dotyczącym reprezentowania  

kraju w rozgrywkach międzynarodowych. 

6. Konkursy ofert na rok 2015.  

ad 1. W związku ze zbliżającymi się rozgrywkami The World Games 2017, Zarząd PFP postanawia  

powierzyć funkcję trenera Reprezentacji Polski Kobiet kol. Piotrowi Błasiakowi.  

Wybór uzasadniono pozytywnymi cechami charakteru Piotra, co wyraża się w łatwości 

utrzymywania dobrych kontaktów z innymi osobami oraz jego kompetencją nabytą w trakcie 

wieloletnich kontaktów ze sportem kulowym w Polsce i poza jej granicami.  

Odpowiednią decyzję podjęto jako uchwałę nr 31/II/2014. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

 

Ad 2. W związku ze zmieniającymi się wymaganiami stawianymi przed polską petanque, Zarząd 

postanowił zająć się możliwościami rozwojowymi naszej gry.  

Ważnym elementem w tym zakresie jest najważniejsza impreza sportowa jaka zostanie rozegrana w 

najbliższych latach, to jest The World Games 2017, która przygotowują władze Wrocławia we 

współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz kilkudziesięcioma związkami i 

stowarzyszeniami sportowymi działającymi w naszym kraju.  

Na liście partnerów znalazła się również Polska Federacja Petanque – Związek Sportowy, jako 

uczestnik zawodów w dwóch konkurencjach: turnieju dubletów pań oraz turnieju dubletów panów.  

Zarząd rozmawiając o sposobie i trybie rozgrywania imprez w Polsce wziął również pod uwagę to, 

że Światowa Federacja Petanque i Rzutu Prowansalskiego proponuje imprezy mistrzowskie w 

kategoriach do tej pory pomijanych; to jest w singlach (Mistrzostwa Świata 2015 w Nicei) oraz w 

dubletach od roku 2016.  



Z powyższych powodów uznano, że sposobem na sprawne wyłonienie naszych reprezentantów 

będzie wprowadzenie centralnej selekcji kandydatów oraz zmniejszenie kosztów uczestnictwa w 

zawodach poprzez częściowy podział rozgrywek na regionalne eliminacje. 

Zarząd zobowiązał Prezesa do przedstawienia wstępnego kalendarza rozgrywek na rok 2015, w 

którym znajdą się odpowiednie zapisy.  

Zarząd planuje zakończenie prac nad tymi propozycjami do połowy sierpnia, tak by w trakcie 

trwania Mistrzostw Polski Seniorów była możliwość przedyskutowania tych projektów.  

 

Ad 3. Zarząd Banku Credit Agricole zwrócił się do Zarządu PFP o umieszczenie swoich propozycji, 

kierowanych do klubów i zawodników petanque w Polsce, na oficjalnej stronie federacji. 

Poproszono nas również o pomoc w dostarczeniu tych informacji do wszystkich klubów 

działających w Polsce.  

Zarząd PFP, doceniając wkład Banku w rozwój sportu kulowego w Polsce, z zadowoleniem 

akceptuje skierowane do nas propozycje. Uzasadniamy to poważnym wkładem finansowym, 

skierowanym do wrocławskiego oraz dolnośląskiego środowiska petanque w latach 2013 i 2014.  

Sądzimy, że istnieje szansa na rozwój tej współpracy, dlatego też zamierzamy zaakceptować 
propozycje Banku bez żadnych warunków. Odnośne informacje ukażą się na naszej stronie 

natychmiast po zawarciu odpowiedniego porozumienia w tej sprawie.  

 

Ad 4. W związku ze stwierdzeniem kolejnych niespójności w Regulaminie Rozgrywek PFP, Jan 

Neugebauer i Bogusław Biel proponują stworzenie nowych dokumentów opisujących sposób 

prowadzenia rozgrywek w kraju.  

Nowe teksty powinny skumulować zasady, wymogi i informacje w następujących działach: 

a/ogólnym – dotyczącym sprzętu, systemów gry, rodzajów rozgrywek oraz koniecznej 

dokumentacji;  

b/konkurencji – dotyczącym poszczególnych rodzajów zawodów, w rozbiciu na poszczególne  

rodzaje gier; 

c/osób i gremiów funkcyjnych, odpowiedzialnych za przeprowadzanie rozgrywek w Polsce;  

Proponowane zmiany powinny ułatwić dostęp do informacji o szczegółowych rozwiązaniach 

dotyczących poszczególnych rodzajów rozgrywek.  

W najbliższym czasie prace na ten temat zostaną wdrożone w Komisji Regulaminowej.  

Drugim elementem podlegającym proponowanym zmianom jest wykaz imprez mistrzowskich 

rozgrywanych w naszym kraju. Przy czym oś sporu dotyczy głównie Mistrzostw Polski Seniorów. 

W proponowanym rozwiązaniu Mistrzostwa Polski Seniorów powinny zostać zastąpione 

Mistrzostwami Polski Tripletów, jednak tuż po nich powinny odbywać się: Mistrzostwa Polski 

Mężczyzn, Mistrzostwa Polski Kobiet, Mistrzostwa Polski Juniorów oraz Młodzieżowe 

Mistrzostwa Polski.  

Ze względu na kolizje terminowe i personalne Mistrzowska Polski Weteranów powinny odbywać 
się jako turniej wiosenny, to samo dotyczy Klubowych Mistrzostw Polski.  

 

Ad 5. Zarząd PFP, nie czekając na przebudowę ogółu zapisów w Regulaminie Rozgrywek , widzi 

konieczność natychmiastowego podjęcia uchwały w sprawie zmiany RR w punktach regulujących 

czas i sposób wyłaniania reprezentacji kraju.  



O ile w sprawie wyłaniania reprezentantów Zarząd postanowił skonsultować sprawę z Kongresem 

PFP, o tyle ingerencja w termin wyłaniania reprezentacji wydaje się być sprawą pilną, z którą nie 

można czekać do Kongresu. Z tego wynika konieczność podjęcia uchwały zmieniającej zapisy 

dotyczące wyłaniania reprezentacji we wszystkich kategoriach.  

Projekt odpowiedniej uchwały zostanie przedstawiony Zarządowi przez Prezesa, na najbliższym 

posiedzeniu. By uniknąć nieporozumień wyjaśniamy, że chodzi o wyłanianie naszych 

reprezentantów bezpośrednio przed imprezami, których eliminacje dotyczą. Tak więc, nawet jeśli 
zostanie zachowana formuła uzyskiwania prawa do reprezentacji w wyniku zwycięstwa w grze, to 

powinna ona dotyczyć zawodów odbywających się w tym samym sezonie co polska gra 

eliminacyjna.  

 

Ad 6. Zarząd ponownie zobowiązuje Komisję Regulaminową do przedstawienia propozycji 

kryteriów do konkursu ofert na organizację turniejów mistrzowskich. Zarząd zwraca uwagę na 

konieczność uwzględnienia w tych procedurach dotychczasowego dorobku organizacyjnego 

oferentów.  

 

Na tym obrady zakończono.  

 

Prezes PFP 

Jan Neugebauer  

  


