
Protokół nr 14/2015

z posiedzenia

Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego
Spotkanie na skype w dniu 30.04.2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Jan Neugebauer – prezes zarządu

2. Bogusław Biel – w-ce prezes zarządu

3. Karol Solecki – sekretarz

4. Aurelia Libecka – członek zarządu

5. Marcin Rutkowski – członek zarządu

Wobec  obecności  pięciu członków Zarządu stwierdzono kworum.

Porządek spotkania:

1. Wsparcie dla Seniha Demirgila w staraniach o pobyt w Polsce 

2. Omówienie spraw związanych z Centrope Cup.

3. Przyjęcie kandydatur do reprezentacji na ME Warna 2015.

4. Wyznaczenie turniejów ranking + .

5. Omówienie zawodów o  Puchar Polski Tripletów .

6. Sprawy bieżące.

Ad 1.  Zarząd jednogłośnie przychylił się do prośby Seniha Demirgila o wsparcie wniosku 

dotyczącego jego pobytu tymczasowego na pobyt w Polsce.

AD 2. W tym punkcie zostały przedstawione kwestię opłat związanych z turniejami Centrope 

Cup m.in. stronę internetową, wysokością wpisowego, a także kwestię terminów rozgrywania

turniejów.

Stanowisko zarządu PFP-ZS w powyższych sprawach ma przedstawić członek zarządu M arcin 

Rutkowski, który będzie uczestniczył w turnieju Cetrope Cup odbywającym się w Austrii W 

dniach 2-3.05.2015. 

AD 3. Zarząd jednogłośnie zaakceptował skład osobowy na ME w Bułgarii.

( uchwała nr 22/2015 )

AD 4. W tym punkcie zostały zaproponowane turnieje, które mają mieć status Ranking +, czyli

będą miały zwiększoną punktację do rankingu.

Kandydatury jakie zostały zaproponowane to:

- XI Międzynarodowy Festiwal Petanque / Jedlina Zdrój

- XV Żywiec Festiwal / Żywiec Open Triplety

- XV Żywiec Festiwal / Żywiec Open Dublety

- Finał Grand Prix Norco / Ciechanów



Zarząd przy 5 głosach Za i 1 Wstrzymującym się przyjął propozycję Turniejów Ranking + 

( uchwała nr 23/2015 )

AD 5. W tym punkcie został „przeanalizowany turniej” Puchar Polski Tripletów” , który odbył 

się w Żywcu w dniach 25.04.2015.

Kilku uczestników zebrania brało udział w powyższym turnieju wobec czego mogli 

przedstawić swoją opinię zarządowi.  Była ona pozytywna odnośnie organizacji turnieju, dość 

wczesnej godziny zakończenia ( około godziny 19, często turnieje w poprzednich latach 

kończyły się w późnych godzinach nocnych).

Również po dogłębnej analizie „nowego systemu” jakim rozgrywany był turniej zarząd uznał, 

że generalnie system się sprawdził mimo wielu obaw różnych środowisk „Petankowych”.

Jedyny wniosek na tym etapie to przy udziale powyżej 64 drużyn do play-off powinny 

awansować 32 drużyny.

AD 6. Ustalono kolejne posiedzenie zarządu na dzień 07.05.2015.

Na tym punkcie posiedzenie zakończono.

               Sekretarz                                                                              Prezes PFP

             Karol Solecki                                                                        Jan Neugebauer


