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Zápis z prezídia SFP - január 2017
Prítomní: Gažo, Fratričová, Sobolič, Ševček
Valné zhromaždenie
VZ prebehlo dňa 2017-01-14 v reštaurácii MariKiri za účasti 14 klubov.
Oboznámte sa prosím zo zápisom z VZ 2016
STK
Po kvaliﬁkácii sa na MS 2017 ( Gent, Belgicko ) prebojovali nasledovní hráči:
Ivica Kadlečíková
Etela Krchňáková
Peter Sedláček
Juraj Valent
Výsledky kvaliﬁkácie sú dostupné na stránke SFP.
PSFP ďakuje klubu SLOPAK za zorganizovanie kvaliﬁkácie v RusoDome.
PSFP žiada vylosovaných organizátorov majstrovstiev SR, aby do 2017-01-28 potvrdili
organizáciu MSR.
CENTROPE CUP 2017
Na organizáciu turnaja CC Slovakia (2017-08-26) sa prihlásili spoločne kluby Slopak a
KPPS. PSFP ich na základe ich žiadosti vybralo a poveruje organizáciou tohoto turnaja.
TMK
PSFP zisťuje predbežný záujem o kemp pre dospelých, mail bol zaslaný predsedom TMK.
Žiadame kluby o odpoveď o počte záujemcov do 2017-01-31.
Pracuje sa na preklade nových pravidiel hry pétanque
Financie SFP
Pre jednoduchší prepočet poplatkov na sezónu 2017 pSFP pripravilo dokument, kde na
základe jednoduchých otázok vyplníte údaje o svojom klube, hráčoch a rozhodcoch.
Vyplnený dokument pošlite do 2017-02-28 na adresu prezidium@sfp.sk
Do 2017-02-28 uhraďte platbu na účet SFP / IBAN:
SK2883300000002301033104
Pre jednoduchšiu evidenciu, vykonajte prosím platbu, až keď budete vedieť presný
počet registrovaných členov vášho klubu pre sezónu 2017
Nezabudnite do poznámky pre príjemcu uviesť text z dokumentu
pSFP zúčtovalo SLK 2016, na základe dokumentu SLK článok 2
pSFP žiada kluby, ktoré sa podieľali na organizácii SLK 2016, aby poslali číslo
klubového účtu na adresu prezidium@sfp.sk
Ostatné
Vyhodnotenie sezóny 2016 sa bude konať na turnaji Pezinský demižón 2017, 2017-04-08
v Pezinku.
Ďalšie zasadnutie prezídia sa bude konať 2017-01-31 o 17.00 v pizzerii CIAO.
Zapísal: Marek Sobolič
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