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Zápis z prezídia SFP - október/november 2015
Prítomní: Gažo, Fratričová, Mortreaux, Sobolič, Tomanová
SLK 2015
Gratulujeme klubu SPIDERS Pezinok k víťazstvu v SLK 2015, na druhom mieste skončil
klub ŽILPEK Žilina a tretie miesto patrí klubu HOHENLOHE Bratislava. Po ﬁnále ligy boli
odovzdané trofeje a medaily za prítomnosti členov pSFP.
ME v Bulharsku
pSFP gratuluje Jurajovi Valentovi k bronzovej medaile na ME v pétanque streľbe, rovnako
gratulujeme k utvoreniu nového slovenského rekordu 47 bodov.
Reprezentačný tím skončil na 23.mieste po swiss, po pohári národov obsadil konečné
27.miesto, ktoré nezaručuje miestenku na MS v roku 2016, SR je druhá na čakacej listine
z krajín Európy.
Kongres CEP
Na kongrese CEP sa zúčastnil prezident SFP, ktorý zároveň hlasoval za SFP.
Kluby budú informované o výsledkoch kongresu na VZ.
Centrope Cup
Organizátori Centrope Slovenska SLOPAK & KPPS doposiaľ neuhradili na účet Centrope
Cup čiastku vo výške 276 EUR ( 1 EUR zo štartovného, 92 tímov ), určenú ako prize
money pre tri najlepšie federácie ročníka 2015.
Toto pravidlo bolo schválené a uvedené v zápise CC zo zasadnutia zúčastnených federácii
v roku 2014, v Ilmitzi, Rakúsku.
Organizátori dostanú čas na uhradenie čiastky do 2015-11-23, inak SFP/CC pristúpi ku
sankciám voči organizátorom:
zákaz organizácie CC obom spomínaným klubom na nasledujúce 2 roky
zrušenie bodovania CC Slovakia 2015 vrámci SFP
zrušenie bodovania CC Slovakia 2015 vrámci CC
Po uhradaní dlžnej sumy organizátormi na účet CC, SFP vráti prebytok vo výške 55,20
EUR organizátorom CC. Tento prebytok vznikol zmenou výšky štartovného z 12 EUR na 11
EUR ( nakoľko bolo treba odrátať dané 1 EUR ).
Učet SFP
Pre potreby organizácie Majstrovstiev Európy žien 2016 na Slovensku, bude zriadený
dočasný účet na zber ﬁnančných príspevkov od sponzorov a 2% z daní. Týmto bodom je
poverený prezident SFP.
Valné zhromaždenie
pSFP plánuje VZ na termín 2015-01-30
miesto a čas začiatku bude známy mesiac pred konaním VZ, rovnako budú zaslané
všetky dokumenty štatutárnym zástupcom klubov ( úplná ﬁnančná správa za rok
2015 bude zaslaná neskôr, po spracovaní )
Na VZ sa bude voliť nové pSFP, prezident SFP a členovia RK. pSFP žiada záujemcov,
aby prostredníctvom štatutárnych zástupcov klubov zaslali do 2015-12-15 na
adresu prezidium@sfp.sk:
stručný petangový životopis
plán činností a aktivít, ktoré chcú počas obdobia naplniť
pSFP vyzýva kluby, aby posielali návrhy do 2015-12-06
STK = organizacia turnajov, bodovanie, herné systémy, MSR ( stk@sfp.sk )
SFP - https://www.sfp.sk/
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TMK = rozhodcovia, tréningové metódy a plány ( kluby@sfp.sk )
KDM = juniorské sústredenia, kemp, espoirs ( kluby@sfp.sk )
Pri viacerých podnetoch sa komisie stretnú v týždni 2015-12-14 - 2015-12-20
MSR trojíc mužov a žien
pSFP vyzýva kluby, ktoré by chceli organizovať MSR, aby poslali svoje prihlášky do
2015-12-15 na adresu prezidium@sfp.sk. Organizátor musí splniť podmienky
Organizácie majstrovstiev Slovenska trojíc SFP., pričom herný systém sa môže
zmeniť na VZ.
Centrope Cup 2016
pSFP vyzýva kluby, ktoré by chceli organizovať CC, aby poslali svoje návrhy do
2015-12-15 na adresu prezidium@sfp.sk. Organizátor by mal splniť nasledovné
podmienky:
deň organizácie turnaja je stanovený na 2015-08-27
turnaj bude organizovaný ako turnaj trojíc bez obmedzenia
aspoň 45 ihrísk, z toho aspoň 4 osvetlené
ozvučenie podujatia a technické zázemie
obed účastníkov
parkovanie účastníkov
ceny = trofeje + vecne/ﬁnančné odmeny
zúčastniť sa môžu len licencovaní domáci a zahraniční hráči
štartovné v maximálnej výške 12,- EUR na účastníka, z toho 1,- EUR za
účastníka na účet CC a zo zvyšnej sumy poukázať 20% na účet SFP
termín prijímania prihlášok do 2015-12-15
Ďalšie zasadnutie prezídia sa bude konať 2015-12-09 o 16.30 v pizzerii CIAO.
Zapísal: Marek Sobolič
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