
Protokół nr 10/2015 

z posiedzenia 

Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego 

Spotkanie na skype w dniu 02.04.2015 roku 

 
W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Jan Neugebauer – prezes zarządu 

2. Bogusław Biel – w-ce prezes zarządu 

3. Piotr Milicki - skarbnik 

4. Karol Solecki – sekretarz 

5. Aurelia Libecka – członek zarządu 

6. Marcin Rutkowski – członek zarządu 

7. Michał Wolak – członek zarządu 

8. Grzegorz Kurowski – selekcjoner kadry 

 
 

 Wobec  obecności  siedmiu  członków Zarządu stwierdzono kworum. 

 

Porządek spotkania: 

 

1. Strefa MPJ,MPM,MPK we Wrocławiu; 

2. Regulamin kadry;  

3. Powołanie kadry; 

4. Zaproszenie reprezentacji juniorów na turniej organizowany przez Belgijską 

Federację Petanque; 

5. Poprawki do tekstu Regulaminu Dyscyplinarnego – zgodnie z zaleceniem Kongresu; 

6. Nowa wersja strony PFP-ZS; 

7.  Sprawy bieżące;  

 

AD 1.  W tym punkcie nastąpiło głosowanie nad możliwością organizacji zawodów 

strefowych MPJ,MPM,MPK  przez Osiedlowy Klub Sportowy „Sokół” Wrocław. 

 

Zarząd jednogłośnie przyjął propozycję. 

 

(uchwała nr 16/2015) 

 

 

Ad 2.  Zarząd analizował propozycję Regulaminu Kadry, który został przesłany do członków 

zarządu przez Komisję Regulaminową. Z racji tego, że regulamin jeszcze nie zawierał pełnej 

treści , dalsza analiza została przełożona na kolejne posiedzenie zarządu. 

 

 

Ad 3.  

W tym punkcie głos zabrał selekcjoner kadry Grzegorz Kurowski. Przedstawił sposób w jaki 

będzie dokonywał „selekcji” do kadry. Wstępne założenie jest takie, że będzie dokonywana 



obserwacja i analiza zawodników przez okres około 3 miesięcy po czym zostanie wyłoniona 

kadra. Została również poruszona kwestia braku dofinansowania kadry przez MSiT. 

Zarząd otrzymał jednoznaczną informację i zapewnienie od selekcjonera , że będą podjęte 

inne działania, które umożliwią organizację zgrupowań, startów, oczywiście w ramach 

istniejących możliwości finansowych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt , że większość 

zawodników , którzy zostaną powołani do kadry wyraziła chęć uczestnictwa w 

zgrupowaniach za własne środki, jeżeli nie zostaną przyznane pieniądze przez MSiT. 

 

 

Ad 4. Zarząd jednoznacznie zabrał stanowisko, że juniorzy powinni startować w tego typu 

turniejach międzynarodowych, jednak ostateczne decyzje zostały przełożone na kolejne 

posiedzenia zarządu, gdy zostaną już wyliczone całkowite koszta wyjazdu.  

 

 

Ad 5. W tym punkcie zostały przedyskutowane ponownie poprawki do Regulaminu 

Dyscyplinarnego, które zostały zgłoszone na Kongresie w Soplicowie przez uczestników. 

Decyzją zarządu zostaną one wprowadzone do regulaminu. 
 

 

Ad 6. W tym punkcie została przedstawiona oferta firmy „Intermedia” na wykonanie nowej 

strony PFP-ZS. Członkowie zarządu mają  zapoznać się szczegółowo z ofertą po czym zapadną 

decyzje . 
 

 

Ad 7. Prezes PFP-ZS Jan Neugebauer zwrócił uwagę na brak wpisania turnieju, „Pucharu 

Polski Tripletów” przez organizatora Żywiecki Klub Boules do systemu Petanque Pro. W tej 

sprawie z ramienia zarządu ma się kontaktować, członek zarządu Michał Wolak. 
 

 

Na tym punkcie posiedzenie zakończono. 
 

 

 

 

               Sekretarz                                                                              Prezes PFP 

 

             Karol Solecki                                                                        Jan Neugebauer 

 
 

 

            


