Reunió European Blackball Association. Londres 15 de Gener de 2011
1.-Extraordinary General Meeting
Temes de presidencies i tal doncs el Martin continua com a president fins completar els 3 anys que dura la presidència i tot
continua igual l'únic que en Trevor a estat elegit Senyor de la Cadira per tres mesos i a Bridlington es tornara a fer una reunio
extraordinaria d'aquestes.
2.-Disciplinary Sub Committee Report
Aqui s’ha parlat de controlar la disciplina d'alguns jugadors, encara em costava entendre ja que hi havia 6-7 tipus d'accents
diferents i al principi costava agafar el fil, pero ha sortit el fill d'en Martin com a exemple i no se quins altres jugadors la majoria
d'Irlanda del Sud.
3.-United Referees Examination
Aqui s'ha parlat de fer un examen comú a totes les nacions per tal de tenir els arbitres en un mateix nivell, s'ha dit també de fer
3 nivells i tal i cual, interessant pero em sembla que encara no tenim gent disposada a arbitrar, tot i que seria fantàstic.
4.-Cue Sports Federations
S'ha parlat del tema de poder arribar algun dia a, no se massa com es diu l'assosiació pero segur que porta una w una s i una
p, ja m'entens i res que mica en mica s'hi va arribant i que pot ser que el 2013 el blackball suigui reconegut junt amb l'snooker
bola 9 i les tres bandes.
5.-2010 World Champs
Letter from Welsh pool association
Els galesos s'han queixat una mica del lloc on es va fer lo de Llemotges, tema allotjaments bars begudes i al final s'ha parlat
del tema del price money, sembla ser que tenen l'intenció de, el campió del món a part de prestigi, doncs donar-li
esponsorització per l'any que ve i varis viatjets a altres paisos per fer exhibicions.
6.-Blackball International AGM Report
Aquest punt he estat bastant espés a estat l'últim de la segona sessio i si et soc franc (cabernet) no m'he enterat de res.
7.-Bridlington
Tot continua igual, s'ha parlat de fer equips de 5/7 pero s'ha deixat per l'any que ve a falta d'sponsors.
Es comença amb els youth, junior & under 21 i després equips d'11 mens, de '7 noies i els seniors 5, ahh al loro tot jugador
que tingui 41 anys fets el dia 1 de gener de 2011 pot jugar senior.
Novetat!!!
Es fa un campionat individual diferent el: Individual Membership Event saturday 23 april.
El tema és: quadrant de 64, cada pais ha de fer un classificatori, el qual cada jugador paga 25 pounds i cada pais tindra les
places segons la quantitat de jugadors inscrits, aixó s'ha de fer volant el tres de febrer s'ha de saber si es farà o no.
Pete Williams de cue sport(no present) proposa fer la cobertura de tot l'event, queda el tema obert i ja s'encarrèga un senyor
galés.
8.-Europeu 2011
Tullow Irlanda
Hotel Spa & coutry club
Aquesta es la proposta que s'ha portat avui a la reunió, a tothom li ha semblat correcte.
t'explico:
40 minuts de l'aeroport de Dublin,
allotjament:
opció 1:
al mateix hotel habitacions de 2. 450 € per setmana amb esmortzar, bufet lliure per 26 euros.
Opció 2:
apartaments a 5 minuts de l'arena que es al mateix hotel, es tot un complex golfero, doncs res, costen 450 igual i per persona
l'únic que en principi son de 6 pero sembla ser que hi poden dormir 8, llavors cada apartament té la cuina i tal.
Arena: 28 tauletes. En principi del 24 d'octubre a 3 de novembre
Bé doncs s'ha parlat d'alguna cosa mes però em sembla que ja esta bé.
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