
Protokół nr 15/2015 

z posiedzenia 

Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego 

Spotkanie na skype w dniu 07.05.2015 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 

6. Michał Wolak – członek zarządu 

 
 

Wobec  obecności  sześciu  członków Zarządu stwierdzono kworum. 

 

Porządek spotkania: 

 

1. Omówienie „procedury” powoływania zawodników do kadry. 

2. Omówienie regulaminu zmiany barw klubowych. 

3. „Relacja CC” Austria 

4. Wykluczenie TKKF Leszczynko z PFP-ZS. 

5. Zmiana przedstawiciela na „World Games 2017” 

6. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad 1.  Zarząd omówił procedury powoływania zawodników do kadry, jak również decyzje 

personalne selekcjonera. Dalsza dyskusja na ten temat będzie kontynuowana na kolejnych 

posiedzeniach. 

 

AD 2. Po dyskusji i przedstawianych wielu argumentach dotyczących np.: ostatecznego 

terminu zmiany barw klubowych, obowiązkach zawodnika wobec klubu z którego chce 

odejść  i wielu innych wątpliwościach jakie budzi obecny regulamin dyskusję przełożono na 

kolejne posiedzenia. 

 

AD 3. W tym punkcie członek zarządu Marcin Rutkowski przedstawił relacje z zebrania jakie 

odbyło się na turnieju CC , który się odbył w Austrii. Najważniejsze kwestie jakie zostały 

poruszone to: 

- wysokość opłaty za stronę , która nadal będzie wynosić 25 EURO za dwa lata 

- propozycja zrobienia turnieju „Masters”, która nie została przyjęta 

- wysokość wpisowego na turnieje. Uznano , że jego wysokość zależy od organizatora, 

ponieważ każdy kraj ma inne koszta związane z organizacją turnieju. 

 

AD 4.  Zarząd jednogłośnie przyjął propozycję wykreślenia klubu TKKF Leszno z PFP-ZS. 

 

( uchwała nr 24/2015 ) 

 

 



 

 

 

AD 5. Zarząd dokonał zmiany przedstawiciela przy Komitecie Organizacyjnym „World Games 

2017”.  

 

Davida  Nourauda zastąpił Kamil Orpel. 

 

( uchwała nr 25/2015 ) 

 

 

AD 6. W tym punkcie  przedyskutowano sprawy związane z „obiegiem dokumentów” 

dotyczących licencji zawodniczych i sposobie ich usprawnienia. 

 

Na tym punkcie posiedzenie zakończono. 
 

 

 

 

               Sekretarz                                                                              Prezes PFP 

 

             Karol Solecki                                                                        Jan Neugebauer 


