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Sieň slávy SFP

Sieň slávy SFP
Sieň slávy SFP bola založená v roku 2016.

Ivan Šedivý
Ivan Šedivý, číslo licencie SVK004, bol zaradený do Siene slávy SFP v januári 2017 in memoriam.
1.
Bol jeden z prvých licencovaných členov SFP.
2.
Patril medzi prvých štyroch reprezentantov Slovenska pri našej
účasti na MS 2003 v Ženeve.
3.
Na MS reprezentoval Slovensko v rokoch 2003 v Ženeve, 2004 v
Grenoble, 2007 v Pattayi a 2008 v Dakare.
4.
Prvý majster Slovenska v individuálnej streľbe v roku 2004.
5.
Dvojnásobný slovenský rekordér v individuálnej streľbe, 27 b. v roku
2003 a 33 b. v roku 2006.
6.
Ako coach juniorskej reprezentácie pôsobil na MSJ v Brne v roku
2003 a na MEJ v Dudelange v roku 2004.
7.
Napriek ťažkej chorobe aktívne pôsobil ako hráč a 17. 7. 2016 vyhral
svoj posledný turnaj.
8.
22.9.2016 zomrel po ťažkej krátkej chorobe.

Bruno Fernandez
Bruno Fernandez číslo licencie SVK013 bol zaradený do Siene slávy SFP v januári 2017.
1.
Usporiadal Majstrovstvá Európy trojíc žien v pétanque v Bratislave 8. – 11. 9. 2016.
Bruno spolu s tímom spolupracovníkov vymyslel, pripravil a usporiadal, podľa
názoru väčšiny účastníkov, najšarmantnejšie ME vo svojej histórii.
2.
Je jedným z prvých licencovaných hráčov na Slovensku.
3.
Je jediným hráčom v histórii slovenského pétanque, ktorý napriek tomu, že vyhral
kvaliﬁkáciu, podľa vtedy platných pravidiel nemohol štartovať na MS, lebo bol
zároveň coachom reprezentácie.
4.
V rokoch 2003 – 2009 pôsobil v Prezídiu SFP.
5.
V tých istých rokoch bol na viacerých ME a MS ako coach slovenskej reprezentácie.
6.
Od roku 2006 je členom CEP , kde bol zvolený ako prvý zástupca východnej Európy.
7.
Od roku 2012 je generálnym sekretárom Európskej konfederácie pétanque (CEP).
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