
Protokół nr 9/II/2016 

z Posiedzenia Zarządu 

Polskiej Federacji Petanque - Związek Sportowy 

Odbytego na Skypie w dniu 04.05.2016 roku 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

Marek Munikowski - prezes PFP; 

Tomasz Lipczyński - wiceprezes PFP; 

Karol Szulc - skarbnik PFP; 

Marek Markiewicz - członek Zarządu PFP; 

Michał Wolak - członek Zarządu PFP; 

Łukasz Onoszko - członek Zarządu PFP; 

 

Porządek obrad: 

1. Obsada sędziowska na turnieje kMPM; 

2. Kwestia rankingu w turniejach kMPM; 

3. Sposób regulowania zwrotu kosztów dla sędziów; 

4. Lokalizacje stref w Mistrzostwach Polski Singli; 

5. Tematy różne; 

Ad. 1. Zarząd poruszył temat konieczności wyznaczenia sędziów na turnieje kwalifikacyjne 

Mistrzostw Polski Mężczyzn. Po wymianie zdań Zarząd zobowiązał Karola Szulca do 

kontaktu z Przewodniczącym Kolegium Sędziów w celu uregulowania tej kwestii. 

Jednocześnie podkreślono fakt, aby obsadę sędziowską na I turniej kwalifikacyjny MPM 

ustalić w porozumieniu z organizatorem imprezy z uwagi na fakt, że wstępne rozmowy z 

potencjalnymi sędziami tego turnieju mogły już się odbyć. 

Ad. 2. Z uwagi na otrzymany list Celiny Lichnowskiej w sprawie szkody na rankingu jaką 

poniosą kobiety i juniorzy nie mogąc brać udziału w turniejach kwalifikacyjnych MPM 

członkowie Zarządu zastanowili się czy zasadne było by pozbawianie tych turniejów 

rankingu. 

Zarząd doszedł do wniosku, że w związku z tym, iż w tym roku kwalifikacje wyjątkowo 

odbywają się bez udziału kobiet i juniorów sytuacja ta pozostaje bez zmian. 

Ad. 3. Zarząd zgodnie uznał, iż sprawa zwrotu kosztów dla sędziów jest uregulowana 

regulaminem uchwalonym przez Zarząd PFP uchwałą nr 13/2016 z dnia 17 marca 2015 r. i 

nie ma potrzeby w tej sprawie niczego zmieniać. 

Konieczne jest jedynie ustalenie zasad księgowania tych wydatków. Marek Munikowski 

zobowiązał się do ustalenia na jakich zasadach rozliczane były te wydatki w poprzednim 

sezonie. 

Ad 4. W nawiązaniu do tematu obsady sędziowskiej turniejów kwalifikacyjnych MPM pojawił 

się temat kolejnych imprez, dla których Kolegium Sędziów będzie musiało wyznaczyć 

sędziów. Są to turnieje strefowe Indywidualnych Mistrzostw Polski. 

Pomimo faktu, iż do rozgrywek pozostało jeszcze sporo czasu Zarząd powinien 

przygotować konkurs na organizację turniejów strefowych IMP. 

Ad 5. W tym punkcie Marek Markiewicz potwierdził wcześniejszą wstępną deklarację o 

obsłudze imprezy Otwartego Dnia Ambasady Francji i Ambasady Niemiec, która odbędzie 

się 21 maja w Warszawie. 



W związku z dyskusjami jakie pojawiły się przy temacie obsługi sędziowskiej imprez PFP 

oraz potrzebie wprowadzenia systemu oceny pracy sędziów, aby imprezy rangi 

mistrzowskiej sędziowali sędziowie o najwyższych kwalifikacjach. Karol Szulc proponował, 

aby na turniejach pod patronatem Polskiej Federacji Petanque Delegaci/Obserwatorzy z 

ramienia PFP zamieszczali w protokołach uwagi do pracy sędziów. 

Marek Munikowski zaproponował, aby do tego celu został stworzony system kryteriów 

pomagający taką ocenę dokonać, oraz aby delegaci oraz sędziowie na turnieje wybierani 

byli wcześniej niż w dniu turnieju (jak często ma to miejsce). W tym celu przy okazji 

przeprowadzania poprawek modułu Petanque Pro za zasadne uznano zapewnienia miejsca 

do wpisywania przy zgłoszeniu turnieju zarówno obsady sędziowskiej jak i delegata PFP. 

 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

Prezes PFP 

 

Marek Munikowski 

 


