
Protokół nr 7/2015 

z posiedzenia 

Zarządu Polskiej Federacji Petanque – Związku Sportowego 

Spotkanie na skype w dniu 12.03.2015 roku 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Jan Neugebauer – prezes zarządu 

2. Bogusław Biel – w-ce prezes zarządu 

3. Piotr Milicki - skarbnik 

4. Marcin Rutkowski – członek zarządu 

5. Michał Wolak – członek zarządu 

6. Karol Solecki – sekretarz 

7.Aurelia Libecka – członek zarządu 

 

 Wobec  obecności  siedmiu  członków Zarządu stwierdzono kworum. 

 

Porządek spotkania: 

 

1. Zmiana kompetencji w nowym zarządzie. 

2. Zmiany w regulaminie PP. 

3. Sposób oceny pracy sędziów i instrukcja obsługi formularza oceny. 

4. Regulamin kadry założenia. 

5. Sprawy bieżące. 

 

AD 1.  

Nastąpiła zmiana w kompetencjach członków zarządu: 

 

Bogusław Biel, który do tej pory był przewodiczącym komisji regulaminowej został  odwołany 

jednogłośnie przez zarząd ze swojej funkcji. 

 

Marcin Rutkowski został powołany jednogłośnie na Przewodniczącego Komisji 

Regulaminowej  na miejsce  Bogusława Biela. 

 

(uchwała nr 11/2015) 

 

Ad 2.   

Po dyskusji, Zarząd postanowił dokonać zmiany w zapisach fragmentu dotyczącego 

rozgrywania Pucharów Polski.  

W turniejach tripletów i dubletów drużyny zostaną podzielone na szesnastki, w singlach na 

trzydziestki dwójki. Po fazie szwajcara najlepsza szesnastka zagra o zwycięstwo, kolejna o 

miejsce siedemnaste, kolejna o miejsce trzydzieste trzecie itd. W singlach o zwycięstwo zagra 

pierwsza trzydziestka dwójka. Zachowano prawo do limitu czasu w pierwszych dwóch 

rundach (min. 60 min. w tripletach), jednak w kolejnych gra się do trzynastu.  

 

(uchwała nr12/2015) 

 

Ad 3.  



Zarząd dyskutował w jaki sposób można ocenić pracę sędziego i kto powinien to zrobić. 

Padło wiele propozycji jednak nie zostały podjęte wiążące decyzje i zarząd postanowił 

sprawę przedyskutować na kolejnym posiedzeniu. 

 

 

Ad 4. 

Odnośnie szczegółów regulaminu kadry zarząd będzie dyskutował na kolejnym posiedzeniu 

w obecności zaproszonych gości z komisji regulaminowej. 

 

 

Ad 5. 

W tym punkcie uczestnicy obrad  przedyskutowali projekt wniosku o dofinansowanie , który 

ma być złożony do Ministerstwa Sportu.  

 

 

 

Na tym punkcie posiedzenie zakończono. 

 

 

 

               Sekretarz                                                                              Prezes PFP 

 

             Karol Solecki                                                                        Jan Neugebauer 

 

 
 
            


