
Protokół nr 4/2015 

z posiedzenia 

Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego 
spotkanie na skype w dniach 12 – 19  lutego 2015 r. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Bogusław Biel 

2. Jan Neugebauer 

3. Piotr Milicki  (12 i 16 lutego) 

4. David Nouraud (16 i 19 lutego) 

5. Stefan Bartkowiak - rzecznik prasowy 
6. Grzegorz Kurowski - selekcjoner  kadry (12 lutego)    

7. Karol Solecki - gość  

8. Marek Munikowski  (12 lutego) 

9. Tomasz Lipczyński (12 lutego) 

10. Ryszard Kowalski (12 i 19 lutego) 

Wobec stałej obecności trzech członków Zarządu zebranie miało możliwość podejmowania ważnych 

decyzji.  

Porządek spotkania: 

1. Przyjęcie informacji o rezygnacji z prac w Zarządzie PFP kol. Witolda Szwedkowskiego. 

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych PFP-ZS Łódzkiego Stowarzyszenia Sportowego 
Petanque „Synergy”. 

3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych PFP-ZS Łużyckiego Towarzystwa Miłośników 

Petanque „Les Absorbeurs” z Żar. 

4. Uchwalenie regulaminów turniejów i rozgrywek PFP-ZS.  

5. Omówienie programu Kongresu Delegatów 2015. 

6. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1. Zarząd przyjął do wiadomości oświadczenie kol. Witolda Szwedkowskiego o rezygnacji z funkcji 

członka Zarządu.  Wobec dotychczasowej małej aktywności kol. Szwedkowskiego jego decyzja została 

przyjęta ze zrozumieniem.   

Ad. 2  Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął uchwałę o reaktywacji  członkowstwa w PFP-ZS ŁSSP 

„Synergy”.  (uchwała nr 5/2015) 

Ad 3. Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych 

PFP-ZS Łużyckiego Towarzystwa Miłośników Petanque „Les Absorbeurs” z Żar.   (uchwała nr 6/2015). 

Ad 4. Zarząd po sześciogodzinnej dyskusji na temat  nowej wersji regulaminów dotyczących 

prowadzenia rywalizacji sportowej w ramach PFP-ZS, uchwalił grupę regulaminów pod wspólną 

nazwą Regulamin Turniejów i Rozgrywek. Dokument składa się z części obejmujących: 

1. zasady ogólne; 

2. mistrzostwa Polski : 

a. indywidualne, 

b. dubletów, 

c. tripletów, 



d. mężczyzn, 

e. kobiet, 

f. juniorów, 

g. młodzieżowe, 

h. weteranów, 

i. klubowe, 

j. w strzale precyzyjnym; 

3. Puchary Polski; 

4. turnieje rankingowe; 
5. sposób prowadzenia rankingu; 

6. kalendarze  PFP; 

Stanowisko swoje zarząd uchwalił trzema  głosami, przy jednym wstrzymującym się (David Nouraud). 

Decyzję zawarto w uchwale 7/2015. 

 

Ad 5.  Zarząd zaakceptował ostateczny program Walnego Zebrania członków PFP-ZS.  

Potwierdzono dwudniowy charakter obrad oraz konieczność wprowadzenia poprawek do statutu. 

Wobec przyjęcia rezygnacji Witolda Szwedkowskiego  z funkcji członka Zarządu, została potwierdzona 

potrzeba   dokonania wyborów uzupełniających do Zarządu.  

W roku rozpoczynającym intensywne przygotowania do The World Games 2017 istnieje szczególna 

potrzeba omówienia i zaakceptowania przez wszystkie środowiska petanki w Polsce, sposobu i 

znaczenia procesu szkolenia zawodników, instruktorów i sędziów.  Fakt zaistnienia tej imprezy w 

naszym kraju Zarząd PFP-ZS postrzega jako niepowtarzalną szansę na intensywny rozwój naszej gry .  

Z tego powodu włączono do programu spotkania kongresowego punkty omawiające nowy system 

rozgrywek, nowe możliwości regulaminowe oraz  wyjątkową szansę naszych najlepszych zawodniczek 

i zawodników na podnoszenie kwalifikacji.  Wszystkie te zagadnienia powodują zwiększenie poziomu 

wydatków przeznaczanych na organizację oraz szkolenie. By uniknąć możliwych  kontrowersji 
 i niedomówień  tematy te powinny zostać szczegółowo omówione  w trakcie spotkania.     

 

Ad 6.  

W ostatnim punkcie porządku obrad David Nouraud zwrócił uwagę obecnych na konieczność 

wypowiedzenia się w ankiecie FIPJP na temat ewentualnego udziału polskich drużyn w bułgarskim 

turnieju towarzyszącym Mistrzostwo Europy Mężczyzn.  Zasugerował również byśmy wypowiedzieli 

się w sprawie możliwości zorganizowania w Polsce imprez o randze Mistrzostw Europy.  

Zarząd ustalił, że pierwsza z tych spraw może zostać poruszona na Kongresie Delegatów, a druga 

może uzyskać naszą opinię po przedstawieniu przez ECP listy oczekiwań wobec takiej imprezy 

mistrzowskiej. 
 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

                                                                                                  Prezes PFP 

                                                                                               Jan Neugebauer  

    

      

    

 


