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Zápis z prezídia SFP - september 2015
Prítomní: Gažo, Fratričová, Mortreaux, Sobolič
Národný guľodrom
Po dlhotrvajúcich rokovaniach s magistrátom mesta Bratislava a Miestnym úradom
Petržalky sa podarilo podpísať novú zmluvu na užívanie plochy národného guľodromu na
10 rokov
Ďakujeme všetkým, ktorí sa o to pričinili
SLK 2015
Klubom, ktoré sa do SLK 2015 prihlásili a dobrovoľne sa odhlásili, sa nebude poplatok za
štartovné vracať
Na najbližšom stretnutí STK budú prerokované prípadné návrhy a dodatky k systému
hrania SLK
Turnaje
Školenie na program SPORT sa uskutočnilo podľa plánu, účasť bola veľmi slabá.
Došlo ku prehodnoteniu klasiﬁkačného poriadku:
pri turnajoch s nepárnym počtom účastníkov bude bodovať vždy väčšia polovica
tímov ( napr.: tímov 37 tímov, boduje 19 tímov )
všetky turnaje budú spätne prehodnotené od začiatku roku
ME v Bulharsku
Na ME sa budú konať Európske skúšky rozhodcov ( max. 2 z krajiny )
Počas CEP súťaží sa zavádzajú náhodné testy na alkohol, tolerancia v krvi 0.05 mg /
100ml, premiérové testovanie bude počas ME
Rozhodcovia a pravidlá
pSFP vyžaduje od hráčov prejavovanie väčšieho rešpektu a športovej morálky počas
turnajov a podujatí pod hlavičkou SFP
pSFP zároveň apeluje na rozhodcov SFP na prísnejšiu kontrolu dodržiavania pravidiel a
kódexu hráča, kvôli viacerým námietkam hráčov
Tréningový kemp pre petangovú mládež
Kompletná správa z kempu bude k dispozícií v materiáloch k VZ
Skrátená správa z kempu:
4. ročník kempu pre juniorov a espoirs ( 12 - 22 rokov ) sa uskutočnil v termíne
2015-08-26 → 2015-08-28 v Hoteli pod Lipou ( Modra-Harmónia ). Zorganizovali ho
kluby HOHENLOHE, UNIVERZUM a ŽILPEK s výdatnou podporou SFP
Vďaka kontaktom Bruna Fernanadeza sa na kempe zúčastnili výborní tréneri FFPJP:
Francois Grange
Patrick Druel
Vďaka patrí aj ľuďom, ktorí zastrešili organizáciu kempu:
Andrea Fratričová, Peter Fratrič, Mária Štarkbauerová, David Mortreux, Jana
Lazarová, Igor Košík
Kemp bol pre mladých petangistov veľmi užitočný a renomovaných trénerov
príjemne prekvapila ich zdatnosť.
Kempu sa zúčastnilo 14 Slovákov ( 9 juniorov, 5 espoirs ) a 7 maďarských juniorov,
spolu 21 mládežníkov
pSFP ďakuje vyššie spomínaným ľuďom za zorganizovanie tohoto podujatia
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Centrope Cup
Z vyzbierané štartovného organizátori odviedli na účet SFP 20%, čo predstavuje 662.40
EUR, ďakujeme.
Valné zhromaždenie
pSFP plánuje zorganizovať v priebehu januára 2016 riadne VZ, na ktorom sa bude voliť
nové pSFP a prezident SFP
Ďalšie zasadnutie prezídia sa bude konať 2015-10-06 o 16.30 v pizzerii CIAO.
Zapísal: Marek Sobolič
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