
Protokół nr 32/2015 

z posiedzenia 

Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego 

Spotkanie na skype w dniu 24.09.2015 roku 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Jan Neugebauer – Prezes Zarządu 

2. Karol Solecki – Sekretarz 

3. Piotr Milicki – Skarbnik 

4. Aurelia Libecka – Członek Zarządu  

4. Marcin Rutkowski – Członek Zarządu 

5. Michał Wolak – Członek Zarządu 

6. Grzegorz Kurowski – Selekcjoner kadry mężczyzn PFP-ZS. 

7. Celina Lichnowska – Selekcjonerka kadry kobiet PFP 

8. Stefan Bartkowiak – Rzecznik Prasowy PFP   

 

Wobec  obecności  siedmiu  członków Zarządu stwierdzono kworum. 

 

Porządek spotkania: 
1. Ranking dla turniejów wrocławskich: 
    -  z dnia 12 września - Otwarte Mistrzostwa Wrocławia 
    -  z dnia 13 września – I Grand Prix Wrocławia – Złoty Kasztan   
2. Korekta miejsc zajętych w Mistrzostwach Polski Dubletów. 
3. Omówienie proponowanych grup tematów na Kongres Nadzwyczajny. 
4. Omówienie pisma do stron umowy Centrope Cup. 
5. Założenia kalendarza na rok 2016. 
6. Omówienie sytuacji finansowej drużyn wyjeżdżających na Mistrzostwa Świata do Bangkoku.  
 
Ad 1.  W ramach wstępu Prezes zadał obecnym pytanie czy wiedzą z jakiego powodu PFP oczekiwała na wyniki 
wrocławskich turniejów przez dziesięć dni. W odpowiedzi B. Biela zebrani usłyszeli, że powodem opóźnienia był 
oczekiwany ślub syna Pana Piotra Matczuka, którego przygotowanie całkowicie uniemożliwiło opracowanie 
wyników. Informacje te B. Biel uzyskał w rozmowie telefonicznej.  
Dyskusję zapoczątkowała propozycja Prezesa by  odmówić uznania wzmiankowanych turniejów jako 
rankingowe ze względu na rażące naruszenie Regulaminu Turniejów Rankingowych. 
W swoich wypowiedziach członkowie Zarządu podnosili różne argumenty, również i te o winie organizatora i 
karze skierowanej przeciw zawodnikom.  Większości obecnych argumentacja ta nie przekonała, ponieważ 
Zarząd przez długi czas przygotowywał szereg formalnych ułatwień w przygotowaniu i przeprowadzaniu takich 
zawodów (limit zawodników z licencjami, Obserwator PFP, program do obsługi turniejów), co powinno 
skutkować punktualnym „rozliczeniem się” z wyników.  
B. Biel podkreślił, że tak się dzieje w istocie, a wrocławski przypadek należy do wyjątków.  
Ponieważ jednak rzecz sie powtarza juz po raz trzeci,  należy znaleźć sposób na załatwienie tej sprawy w sposób 
zabezpieczający lepiej interesy zawodników. Według propozycji Prezesa powinien sie tym zająć Kongres 
Nadzwyczajny.     
W efekcie wszyscy członkowie zarządu głosowali imiennie,  podejmując decyzję proponowaną przez Prezesa, 
przy głosie sprzeciwu Marcina Rutkowskiego i wstrzymującym się Karola Soleckiego  (uchwała nr 38/2015).     
 
Ad 2. Członkowie Zarządu zostali zapoznani z sytuacją zaistniałą w drugim dniu rozgrywanych w Żywcu 
Mistrzostw Polski Dubletów.  Zwrócono uwagę na sytuację związaną z absencją w grze drużyn walczących o 
miejsca 17 – 20. Otóż tylko jedna z tych drużyn postanowiła opłacić niedzielne wpisowe, a pozostałe będąc 
nawet obecne nie podjęły gry.  Taka sytuacja zdarza się nie po raz pierwszy, dlatego Prezes poprosił zebranych 
o opinię na ten temat.   W wyniku dyskusji ustalono, że sytuacja taka jest niedopuszczalna, a drużyny które nie 
wzięły udziału w grach niedzielnych należy uznać za wycofane z turnieju.  Decyzję tą potwierdziło głosowanie, w 



którym sześcioro członków zarządu opowiedziało się za przesunięciem wspomnianych drużyn na ostanie 
miejsca z zerowym dorobkiem punktowym. Wstrzymał sie od głosu  jedynie B. Biel, który miał obiekcje co do 
przesuwania drużyn sklasyfikowanych najniżej, na miejsca drużyn, które opuściły przedwcześnie turniej.    
(uchwała nr 39/2015). 
 
Ad 3. Ponownie omówiono grupy tematów na Kongres Nadzwyczajny.  W stosunku do poprzedniego tygodnia 
nie uległy one zmianom, ustalono jedynie, że podczas  kolejnych spotkań Zarządu zostaną podzielone między 
członków Zarządu tematy do opracowania.  
 
Ad 4.  Prezes przedstawił pismo przygotowane w celu przesłania do sygnatariuszy Centrope Cup.  
W piśmie strona polska analizuje przebieg zdarzeń związanych z przeprowadzeniem turnieju w Jedlinie Zdroju 
oraz z wypadkami następującymi później.  Ponieważ PFP nie została zaproszona do rozmów na temat obecnej 
edycji CC, a miały sie takie odbyć i w Galancie, i w Ljubljanie,  PFP prosi o zajęcie przez partnerów jasnego 
stanowiska w odniesieniu do punktacji tegorocznego oraz do rozmowy na temat zmiany regulaminu 
wykluczającej nieprzerwaną grę przez 16 godzin. W piśmie zaproponowano stronom porozumienia spotkanie w 
dogodnym dla wszystkich terminie.  
 
Ad 5.  Założenia do kalendarz na rok 2016 przedstawił Prezes.  Priorytetem pozostaje Centrope Cup oraz 
zawody o mistrzostwo Polski.  W rytmie startowym wyróżnia się trzy cykle krajowe: wiosenno – letni 
poświęcony dubletom, letni poświęcony tripletom oraz jesienny skierowany ku grom indywidualnym. Pierwsze 
szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione na początku października.       
 
Ad 6. Istnieje możliwość zwiększenia dofinansowań do wyjazdów naszych reprezentacji do Bangkoku.  Jest to 
możliwe w wyniku naszego udziału w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki obejmującym przygotowania 
do The World Games 2017.  Konkretne decyzje mogą zapaść po 5 października, ponieważ do tego czasu trwać 
będzie podsumowanie wyników finansowych pierwszych 8 miesięcy bieżącego roku. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

               Sekretarz                                                                              Prezes PFP 

             Karol Solecki                                                                        Jan Neugebauer 

 

 

 

 

 


