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En Kevin Byrne dóna la benvinguda a tothom i en especial als nous membres, Holanda i
Bèlgica.
-En primer lloc, fora de l’ordre del dia es parla de com va anar el campionat de LD, (specials) i
es decideix que s’ha de tenir una normativa més específica al respecte, de moment les
condicions necessàries per jugar aquesta categoria és tenir la deficiència de naixement i amb
certificat mèdic.
- Mike Leavans actual tresorer de l’EBA presenta els comptes tancats de la temporada 2016 i
presenta la proposta pel 2017 amb la despesa de la copa de les nacions a Malta i s’aproven.
- Malta pregunta com es pot ser àrbitre de l’EBA i Yvonne Ewing responsable d’aquesta secció
explica que els exàmens es fan un cop l’any i normalment a Bridlington però que es pot arribar
a algun acord per poder fer els exàmens via internet.
- Kevin Byrne demana disculpes per un tema que va succeir a Irlanda durant el Campionat del
Món 2016.
En Kevin va ser víctima d’una gravació d’una conversa privada entre tres o quatre persones on
es parlava de temes referents a BI i la relació amb els altres continents i altres qüestions. En
Kevin va presentar la dimissió però no va ser acceptada per la resta de la junta.
Després d’això es va puntualitzar que aquesta acció és il·legal i es va posar en votació el fet de
que si això torna a succeir la persona que hagi enregistrat la gravació serà expulsada de
l’associació i no podrà participar més en cap competició organitzada per aquesta.
-EPBF
European Pocket Billiard Federation
El passat mes de març de 2017 l’EBA es va reunir amb l’EPBF per tractar una possible
col·laboració entre aquestes dues associacions. El tema és que l’EPBF s’ha adonat que el
blackball està creixent i que països com Xipre o Holanda estan deixant de banda les
competicions organitzades per aquesta per participar amb les de l‘EBA.
Com és evident nosaltres com associació que podem rebre d’ells, no ho tenim clar i ells tampoc
ens van donar gaires opcions. Finalment, el que veiem és que no volen que BI controli el
blackball internacionalment perquè estaria per sota de WPA i per sobre d’ells.
L’única cosa bona que podem treure d’ells és la serietat, està prohibit beure al espai de joc i
fan controls anti-dopatge.
En aquest tema es va estar d’acord amb la decisió presa pel Sean Rumbado de continuar igual
com estem amb BI i es va passar al següent punt.

- Trevor Harte parla de la reunió del 10 de desembre a Londres i comenta que tothom va estar
content de la decisió final de convertir a en Ross com a delegat de l’EBA a BI.
A la reunió de Dubai van estar presents Ross, Mike i Trevor.
Allà es va parlar de Peter Hawley i de la importància de continuar el seu projecte creat a SudÀfrica al 2008, ell volia millorar la secció de LD i aconseguir que els millors jugadors de
blackball de cada país poguessin viure d’això.
En Ross comença fent una explicació recordant una reunió entre George Harwood i Peter
Hawley on aquests dos no es van entendre per tenir posicions molt diferents de com hauria de
ser una associació mundial. En aquesta trobada Ross i Peter sí que van trobar punts en comú i
van establir una bona relació.
Es parla de pensar primer en els jugadors i començar a treballar des d’aquest punt de vista i
ens demana que estiguem atents perquè la reunió on estem presents és molt important i es
prendrà una decisió molt important.
Al 2008 Àfrica i Europa s’associen per començar a treballar a nivell internacional més tard
s’afegeix Oceania i estableixen que Àfrica i Oceania tindran 1 vot cadascú i Europa, ja que té
moltes més nacions que les altres, 2.
Ara mateix l’associació d’Oceania està desestructurada, les relacions internes no són bones i
per això han decidit no assumir el Campionat del Món.
En Ross després d’estar present a la reunió de Dubai i veure que les coses seguien igual, sense
compte bancari i sense els comptes clars i al veure que ningú solucionava res, va demanar la
dimissió del seu president i en conseqüència d’això unes eleccions i també la revisió dels
estatuts.
Aquí comença un discurs d’en Ross demanant la unió de totes les nacions europees per fer
boicot a BI i així fer-los veure que sense nosaltres un Campionat del Món no té sentit.
Trevor Harte està d’acord i parla una mica més del tema d’Oceania i de la relació inútil que han
tingut amb Margaritte López que segons ell no ha fet res de lo que li tocava com a secretària.
Kevin Byrne està d’acord amb en Ross i diu que SA estarà amb nosaltres.
Aquí comencen una discussió que no entenc entre Ross i Mike i aquest abandona la sala de
males maneres.
Continua el discurs d’en Ross parlant de la feina mal feta els últims anys a BI i de la evolució
nul·la de l’associació i que ara és el moment de fer canvis, no els hi podem donar dos anys mes
de marge per fer i desfer. La possibilitat d’organitzar el nostre Campionat del Món no seria
possible però si organitzar una competició amb un altre nom i amb nacions de fora d’Europa
convidades.
Ross reprèn el tema d’en Mike i explica que no té res en contra d’ell però quan ha de dir les
coses les diu clares i sense amagar informació. (Al finalitzar la reunió en Ross em va explicar
que ell volia anar junt amb en Mike per intentar fer caure en Martin Kirwan com a president a

Dubai però ell no va estar d’acord, el que no sabia en Mike és que en Ross li hauria demanat
que es presentés ell com a president de BI i aquest és el conflicte que van tenir, és a dir, en
Mike hagués canviat d’opinió si hagués sabut que en Ross li donaria suport en una candidatura
comuna.
NO TENIM COMUNICACIÓ AMB BI!!
PERQUÈ TENIM UN PRESIDENT DE BI QUE NO FA RES!!
En Kevin recorda que l’única cosa que interessa a en Martin és la participació en els World
Games 2021 i que això de moment no hauria de ser prioritat.
Es posa en votació aquest tema i tothom està d’acord menys Irlanda, que demana unes
setmanes per prendre la decisió amb fred i amb tots els membres de la junta de cada país.
Així doncs tenim fins el dia 16 per fer les preguntes necessàries al respecte.
Descans de 10 min.
Mike Leavans torna a la reunió i demana disculpes pel seu comportament i al·lega que Ross té
un discurs molt publicitari i que no sempre va amb la veritat per davant i això no li agrada d’ell.
Tot i així, està d’acord amb la majoria de coses que ell diu i diu com a tresorer de BI que BI no
és funcional i que no han servit de gaire les reunions en que ha estat present. Es torna a tocar
el tema de Cyclops i queda clar que és un negoci de BI i que cap membre de l’EBA està d’acord,
s’haurà de treballar doncs perquè Aramith faci alguna contraoferta.
Comenta que li agrada la feina que fa com a tresorer però que no està disposat a treballar en
una associació en que no sempre hi ha la veritat per davant i creu que s’està destruint
internament.
Després d’això comencen les eleccions de EBA on no s’ha presentat ningú de nou i queda com
estava.
Copa de les Nacions 2017
Xipre retira la seva proposta
I Malta i Irlanda exposen les seves, Malta fa una bona explicació i respon varies preguntes i
Irlanda queda com estava.
Es fa una votació i tots els vots son a favor per a Malta.
En 3 mesos sabrem les propostes per la Nations Cup 2018
Tot seguit es proposa prorrogar el contracte amb Alan Marshall per 3 anys més i les millores
per els propers tres anys a Bridlington són WIFI per a tothom en condicions i televisió
garantida per les finals.
França, Malta i Catalunya voten en contra però la resta a favor i s’aprova.

Es parla del problema d’horaris amb els equips B i es restringeix la participació a 2 equips per
nació.
Es proposa atendre a la recollida de trofeus amb el vestuari reglamentari.
Hi ha una discussió sobre un cas en que en un enfrontament de parelles van decidir
unilateralment de parlar entre tirades i es decideix expulsar de la competició en cas de què
torni a passar.
Pel vestuari s’aprova portar sabates del color que es vulgui però la resta ha de ser igual per tot
l’equip.
Proposta per proves antidopatge:
£90 pel Tester
£30 per prova
10 substancies il·legals (opiacis en el cas de tenir-ne)
Finalment, es parla de l’App i dels problemes que porta i es demana una millora al respecte,
diuen que el problema principal és amb la connexió, però també es parla de mes coses al
respecte.

