Bridlington 24 d'abril de 2011
1.-El primer punt de la reunió es parla d'un problema econòmic, ja que el promotor de l'event,
Alan Marshall encara no ha fet l'ingrés dels diners per tal de cobrir totes les despeses de l'event.
Tothom va dir la seva i sembla ser que de cara l'any que ve hi haurà alguns canvis a
bridlington, el que mes ens beneficia a nosaltres es el fet de que els equips A sempre seran de
5 persones així assegurarà la presència de totes les seleccions.
2.-Acceptance, expulsion and suspension of National Federations or
Associations.
Aquí es parla de França primer ja que l'any passat ja nomes hi participaven els jugadors
classificats a traves de la federació francesa de billar.
Desprès molta de la gent present a la reunió, desconeixia la situació dels jugadors catalans, ja
els hi vaig explicar com treballava ABACAT i molts d'ells ho van entendre tot i que deixaven clar
que tard o d'hora haurem de participar als events sent reconeguts per la federació, tal i com ho
diu a la constitució de la EBA. Jo vaig explicar les converses que s'han tingut amb la federació
Catalana els últims anys i fent veure que no guanyàvem res, nomes oficialitat, i això te un preu
per jugador.
Aquí ja es va derivar al tercer punt:
3.-2011 Membership Fees
Aqui es proposa de fer pagar un tant per jugador que jugui classificatoris per atendre els
europeus i mundials, d'aquesta manera es recaudarien uns diners extres que podrien servir per
donar premis als campionats del mon i europeus que son els que no tenen premis en metalic.
No es parla del preu per soci, però sembla ser que seria una cosa simbòlica.
4.-Approval of any changes to the constitution or bye-laws
Aqui es va aprovar la constitució vigent sense cap canvi.
5.-Proposals from members
En aquest punt la veritat es que estan una mica liats.
En Martin continua de president però des de la banda, en Trevor continua de chairman, David
secretari, Mike tresorer i entra com a vice-chairman en Mark de l'associacio Gallesa.
La veritat es que no vaig entendre massa el que va passar i despres parlant amb els de
gibraltar tambe estaven igual i en John Reid d'escòcia tampoc va entendre res.
6.- Després d'això es torna a tocar el tema dels World Games i que de cara el 2012 i hauria la
possibilitat d'entrar-hi, a mes també es parla la possibilitat de fer un Eurotour de blackball
parallel a l'Eurotour de nine-ball, seguint les mateixa temporada d'aquest. Aquí nomes hi
entrarien uns 24 jugadors repartits per les diferents nacions.
7.- European Championship 2011 Tullow, Ireland.
Be aquest es el punt mes interessant per a nosaltres.
Dates: del 15 de setembre al 22 de setembre.
Equips B: del 16 al 19 de setembre.
Mens B: 11 jugadors
Ladies B: 7 jugadores
Seniors B: 5 jugadors
Juniors B: 5 jugadors

Equips A del 18 al 22 de setembre.
Tots de 5 jugadors.
El divendres 16 de setembre es fa un campionat de poker: Poker Calssic si hi ha jugadors
interessats s'han d'inscriure avanç del 1 de juliol a irepoolsipf@gmail.com.
El campionat de blackball comença divendres per als equips B amb una sala amb 16 taules el
dissabte es el dia d'arribada per als equips A.
Allotjaments:
Holiday lodge: 210€ per nit es per un mínim de 6 persones podent ser fins a 8-9
B&B: Habitacio doble 35€ per nit
Suplement per persona 20€
L'esmorzar per la gent dels apartaments te un cost de 5.50€, si es vol.
Cada apartament te un cost addicional de 5-7'50€ per els serveis(gas,electricitat,etc.).
Resumint que per a nosaltres esta prou be ja que ens podríem agafar uns quants apartaments,
però aquí cada apartament te la seva cuineta i no es podria fer una cosa tant comuna com a
Llemotges.
També sembla ser que altre cop Eurosport retransmetra la final i també hi haurà una exhibició
de jugadors de billar secs! deu ni do!!
i per ultim doncs dir-vos que Bridlington es un dels millors campionats que he vist mai i una de
les coses que em va sorprendre es que del 300 jugadors que hi havia el 95% es va pagar el
viatge de la seva butxaca, aquí a UK no es usual fer el que Abacat esta fent, o sigui que crec
que som un privilegiats en aquest mon del blackball.
fins aviat!
Aram Bernaus, Abacat, London...

