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Zápis z prezídia SFP - október 2016
Prítomní: Gažo, Fratričová, Sobolič, Ševček
SFP vyjadruje úprimnú sústrasť rodine Šedivých nad stratov syna, brata, vnuka, úžasného
človeka, skvelého petangistu klubu SLOPAK a reprezentanta Ivana „Iča“ Šedivého.
ME jednotlivcov ( Nimes, FRA / Halmstad, SWE )
Pôvodne plánované ME jednotlivcov, ktoré sa mali uskutočniť v termíne 2016-11-04/06 vo
francúzskom meste Nimes boli zrušené organizátorom.
CEP spolu s dánskou a švédskou federáciou našli alternatívne riešenie v rovnakom
termíne vo švédskom meste Halmstad.
PSFP oslovilo hráčov na prvých troch miestach z MSR jednotlivcov mužov a žien
2015, ale do termínu daného od CEP žiadny hráč neposlal kladnú odpoveď.
PSFP teda konštatuje, že na tohtoročné ME jednotlivcov nevyšle žiadnu výpravu.
MS trojíc mužov ( Madagaskar )
PSFP obdržalo pozvánku na tohtoročné MS od prezidenta FIPJP
PSFP oslovilo reprezentačný tím ( víťazov MSR trojíc mužov ), aby potvrdili svoju účasť do
najneskôr do 2016-10-13 na adresu prezidium@sfp.sk
STK
PSFP ďakuje klubu HOHENLOHE za usporiadanie MSR v pétanque streľbe 2016 a zároveň
gratuľuje najlepším strelcom
1.miesto: Andrej Fratrič
2.miesto: Vladimír Michalka
3.miesto: Michal Dzúrik
najlepší ženský výkon: Katarína Krajčovičová
najlepší juniorsky výkon: Patrik Šebeňa
najlepší výkon espoirs: Martin Lampert
najlepší výkon z veteránov: Vladimír Michalka
Centrope Cup
Organizátor CC Slovakia odviedol na účet CC 1€ za každého hráča, ktorý sa turnaja
zúčastnil.
Spolu bolo odvedených 342 EUR
STK a TMK
Počas októbra 2016 prebehnú schôdze komisií v nasledujúcich termínoch:
2016-10-25 STK o 17.00, Mari Kiri, návrhy posielajte do 2016-10-18 na stk@sfp.sk
témy
termín pre 2.schôdzu ( ak bude nutná ) je 2016-12-05 o 17.00, Mari Kiri
2016-10-26 TMK o 17.00, Mari Kiri, návrhy posielajte do 2016-10-18 na
kluby@sfp.sk
témy
termín pre 2.schôdzu ( ak bude nutná ) je 2016-12-07 o 17.00, Mari Kiri
VZ
PSFP stanovilo termín riadneho VZ:
2017-01-14 od 11.00, Mari Kiri, dokumenty k VZ budú zaslané do 2016-12-14 na
prezidentov klubov
Ďalšie zasadnutie prezídia sa bude konať 2016-11-08 o 17.00 v pizzerii CIAO.
SFP - https://www.sfp.sk/
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Zapísal: Marek Sobolič
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