
                                                             Protokół nr 14/II/2014

                                                                   z posiedzenia 

                           Zarządu Polskiej Federacji petanque – Związku Sportowego 
                                         
                                         spotkanie na skype w dniu 1 września 2014 r. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Bogusław Biel

2. Dawid Nouraud

2. Piotr Milicki - telefonicznie

3. Jan Neugebauer

4. Marek Munikowski jako zaproszony gość

5. Stefan Bartkowiak jako rzecznik Prasowy PFP

Porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania prawa do organizacji Pucharu Polski Dubletów.

2. Ogłoszenie listy delegatów PFP na zawody.

3. Problem z fotografiami.

4. Zgłoszenie delegata na kongres CEP

5. Prace Pionu Szkoleniowego. 

Ad 1. Po dyskusji Zarząd podjął niejednomyślną decyzję o przyznaniu prawa do organizacji 

turnieju o Puchar Polski Dubletów, w dniu 13 września br. Chojnickiemu Towarzystwu 

Polsko-Francuskiemu. 

Takiemu wyborowi zdecydowanie przeciwstawiał się Bogusław Biel, który podobnie jak

Marek Munikowski uważał, że turniej powinien być rozegrany w Liskowie, ze względu na 

aplikację złożoną przez ten klub w ubiegłym roku (przegrana z Dzierżoniowem).

Za rozgrywką w Chojnicach głosowali pozostali członkowie Zarządu, a głównym argumentem

przemawiającym za takim rozwiązaniem była świadomość poważnych środków 

zaangażowanych przez miasto  i klub w przygotowanie turnieju o Puchar Burmistrza Chojnic, 

które zostałyby zmarnowane przez zbędną wewnętrzną konkurencję. 

Ad 2. Zarząd odmówił zatwierdzenia listy delegatów PFP na zawody, przygotowanej przez Prezesa

     i polecił wcześniejsze skonsultowanie tej listy z Konwentem Seniorów. Korespondencja w tej

     sprawie powinna zostać rozesłana w dniu 2 września.

     Zarząd oczekuje na głosy aprobujące lub krytyczne do 20 września. Po tym terminie lista osób

     mogących pełnić te funkcję zostanie opublikowana w specjalnej uchwale. 



Ad 3. Wiceprezes David Nouraud, przygotowujący materiały do druku licencji, zawiadomił Zarząd 

    o brakach w dokumentacji, zarówno papierowej, czyli we wnioskach, jak i fotograficznej.

    Materiałów służących do wytwarzania licencji do tej pory nie udało się odzyskać od osób do 

    tej pory się tym zajmujących. Szczególnie to dziwne, że do 13 sierpnia dokumenty te podobno 

    istniały i nie było problemu z przygotowaniem materiałów do druku innych niż wakacyjne 

    wyjazdy i nawał innych prac. 

    Z uwagi na zaistniałą sytuacje Zarząd zobowiązał Prezesa do wystąpienia ze specjalnym 

    pismem w tej sprawie do Prezesów Klubów i spowodowanie szybkiego uzupełnienia 

    brakujących dokumentów. 

Ad 4. Zarząd nie zdecydował się jeszcze na wydelegowanie osoby reprezentującej PFP 

    na kongresie CEP, który odbędzie się w Turcji w czasie trwania Mistrzostw Europy

    w Turcji. Decyzja taka może zapaść jeszcze w tym tygodniu, po konsultacjach z kandydatami 

    do takiego wyjazdu. Poprzednia kandydatura, Davida Nouraud musiała zostać wycofana

    ze względu na jego obowiązki służbowe. 

Ad 5. Zarząd przyjął informację o rezygnacji z udziału w pracach Pionu Szkoleniowego 

    Pana Wojciecha Hańczuka, o czym został powiadomiony przez Przewodniczącego tej komisji, 

    Macieja Ziółkowskiego. Nie znamy motywów tej decyzji i wyrażamy nadzieję, że mimo tej 

    straty Pion Szkoleniowy będzie w stanie wskazać naszej społeczności właściwe sposoby 

    doskonalenia umiejętności. 

                                                                                                   Prezes PFP

                                                                                               Jan Neugebauer 

                    


