Slovenská federácia pétanque, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Rača, Slovakia

Návrh na zmenu dokumentov ŠTK
Navrhovateľ
Harmony

Motivácia
Nedávno sme rozhodcom schválili nákup dresov. Za dôležitejšie však považujeme, aby rozhodcovia
používali pri meraniach správne rozhodcovské vybavenie. Navrhujeme, aby SFP uskutočnila nákup
vybavenia pre rozhodcov a (počas stretnutia rozhodcov)dôrazne rozhodcom odporučila ich používanie.
Sada by pozostávala z výsuvného metra, tirety, kariet). Nie je potrebné, aby mal sadu každý rozhodca.
Sady by mohli byť k dispozícii podľa oblastí, v ktorých pôsobia kluby s aspoň jedným rozhodcom SFP. Sady
by boli k dispozícii na všetky turnaje, vrátane MSR, SLK, CC Slovensko. Po zakúpení môže prebehnúť krátke
školenie (fyzické alebo on-line), keďže nie všetci rozhodcovia majú prax s používaním jednotlivých
nástrojov. Nákup + krátke školenie prospeje k profesionalite rozhodcov a k zvýšeniu úrovne turnajov.
Nenavrhujeme ísť cestou zavedenia povinnosti organizátora zabezpečiť „prítomnosť sady“ ☺ na bežnom
turnaji a sme proti akýmkoľvek sankciám. Sada by však mala byť k dispozícii počas MSR a SLK a CC
Slovensko. Navrhujeme kúpu 5 sád pre rozhodcov. Súčasní rozhodcovia uvedení na webe SFP sú z klubov:

Návrh
SFP kúpi 3 sády pre rozhodcov. Sady budú k dispozícii podľa oblastí, v ktorých pôsobia kluby s aspoň
jedným rozhodcom SFP. Sady budú organizujúcim klubom k dispozícii na všetky turnaje pod hlavičkou SFP
vrátane MSR, SLK a CC Slovensko.
Rozdelenie sád podľa príslušnosti rozhodcov:
•
•
•
•
•

Bratislava:
Modra, Pezinok:
Šaľa:
Košice:
Šírava:

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Približná cenová kalkulácia (1 sada):
•
•
•
•
•

Zvinovací meter s nepohyblivým koncom, t. j. s 3 nitmi na konci (2-3m)
Karty (žltá, oranžová, červená), 1 set
Pásmo 20m
Výsuvný meter hliníkový
Taška na sadu

SPOLU

1

ZA 3 SADU + POŠTOVNÉ

5 eur
2 eurá
10 eur
25 eur
10 eur
280 eur 1

v kalkulácii nie je zahrnutú prípadné poštovné (z Francúzska okolo 20 Eur)
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