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Засідання Виконавчого комітету № n. 1 – 2022, Правління обране 03.08.2019
Зустріч у Zoom, 18 лютого 2022 р.
О 16.30 у присутності Карло А. Бордіні (президент EDC – ITA), Йохана Демажуре (віце-президент Vicary-BEL),
Тармо Тулви (EST), Інгріди Друктейніте (LIT), Владислава Сплендера (BLR), обраних членами правління EDC,
також Ріка Кеурентьєса (член тренерського комітету EDC Athletes and Trainer Committee) Виконком EDC
розпочав роботу за наступним порядком денним:
1. Вступне слово президента
2. Чемпіонати Європи 2022
2.1 Чемпіонат Європи Open та жінки (?!)
2.2 Чемпіонат Європи з бліцу та рапіду (Netherlands, Hijken)
2.3. Молодіжний чемпіонат Європи (Turkey?)
2.4 Чемпіонат Європи (Under 27) (Italy, Bergamo)
2.5 Чемпіонат Європи (Ветерани) (Italy, Bergamo)
2.6 Кубок Європи онлайн
3. Річний внесок EDC
4. Інші питання
У вступному слові президент EDC подякував учасникам та нагадав про надзвичайні обставини та великі
труднощі, пов'язані з організацією та плануванням шашкових змагань. Тому необхідно було переглянути
деякі критерії призначення, щоб запланувати всі чемпіонати Європи.
Потім розглядався пункт 2. Чемпіонат Європи 2022 року, починаючи з пункту 2.2 Чемпіонат Європи з бліцу
і рапіду, запланований у Хайкені (Нідерланди) з 22 по 23 жовтня. Йохан Демажур розповів про поточну
угоду з організаторами Hijken DTC, у якій всі витрати суддів та розміщення, а також збори, призи та медалі
лягають на організаторів; витрати EDC підуть лише для того, щоб вручити офіційні дипломи. Hijken DTC
стягує вступні внески: якщо загалом буде 80 гравців або менше (Open + Women), всі вступні внески
переходять до організатора. Якщо в сумі буде більше 80 гравців (Open + Women), то 80% усіх зборів
дістанеться організаторам та 20% усіх зборів для EDC. Решта погоджено як і раніше визначено від
28.09.2019.
EDC TD Tarmo Tulva за підтримки президента підготує офіційну угоду.
Потім було розглянуто пункт 2.3 Молодіжного чемпіонату Європи (Туреччина?), у зв'язку з чим між
президентом та президентами Туреччини Волканом Четіном та Ібрагімом Ісмаїловим був обмін
електронними листами, які запропонували організувати цей чемпіонат, незважаючи на додаткові зусилля,
що були запрошені, через численні ньюанси. Заходи вже заплановані у Туреччині. Вони сказали, що раді
організувати молодіжний чемпіонат Європи 2022 року в Туреччині на початку серпня (1-9 серпня або з 31
липня по 8 серпня) в умовах молодіжного чемпіонату світу 2021 року, стисло викладеного нижче в основних
частинах.
Житло.
a. Розміщення (зі сніданком/обідом/вечерею): 240 € на особу (30 € на день).
b. Безкоштовне проживання (оплачується організаторами) для кожного третього гравця з тієї самої
федерації групи.
Значить – якщо у групі 1 або 2 гравці платити повинні всі; якщо у групі 3 гравці, одне місце безкоштовно.
с. Якщо федерація не отримала безкоштовних місць за умовою вище – один гравець з усієї делегації буде
безкоштовно.
Значить – як мінімум, один учасник від кожної федерації отримає безкоштовне розміщення.

d. Якщо є 3 гравці однієї вікової групи з однієї країни, 1 гравець отримує безкоштовне розміщення від
організаторів. Якщо в одній віковій групі 4 гравці, то кожен із них має заплатити.
e. Оплата готівкою також можлива після прибуття, але за додаткову плату у розмірі 10 євро з особи.
f. Розміщення можливе лише у готелі, наданому організатором. Вхід до ігрової зони неможливий для тих,
хто проживає в інших місцях.
g. EDC утримує лише 25% зборів, а з 75% турецький організатор повинен покрити медалі, дипломи, витрати
на кожного рефері та решту організаційних витрат, без будь-якої можливості запросити будь-що ще.
EDC TD Youth Йохан Демажур за підтримки президента підготує офіційну угоду, коли стануть відомі всі
подробиці. Президент EDC проінформує турецьких організаторів.
Щодо пунктів 2.4 Чемпіонату Європи до 27 років та 2.5 Чемпіонату Європи серед ветеранів, то вони
пройдуть у Бергамо, Італія, з 18 по 25 вересня. Угода на основі критеріїв EDC затверджена 28.09.2019.
EDC TD Veterans, Ян Жолтковський, за підтримки президента, підготує офіційну угоду, коли стануть відомі
подробиці.
Щодо пункту 2.6 Молодіжного Кубка Європи онлайн члени Правління EDC поділилися думкою, що зараз
немає потреби його планувати.
Потім Рада повертається до пункту 2.1 Чемпіонату Європи Open та жінок, на який EDC ще не отримала
жодної заявки. Відкритий та жіночий чемпіонат Європи, які дуже важливі для найкращих гравців та їх
федерацій, бо надають континентальні титули та дають право на участь у чемпіонаті світу.
Після тривалого обговорення, в якому взяли участь усі присутні, Виконавча рада EDC розділила велику
важливість проведення EC Open and Women у 2022 році і з цієї причини вирішила (в надзвичайному
порядку) переглянути критерії без безкоштовного прийому з боку Організатора, але залишивши фінансову
складову незмінною, за цих нових, надзвичайних, наступних умов:
Внесок гравців 100€ за перших трьох гравців, з 4-го та більше 200€ за кожного. При цьому 25% зборів EDC
та 75% зборів Організатору. Тільки останні чемпіони Європи (чоловік чи жінка) будуть прийняті
безкоштовно, щоб захистити свій титул.
Грошовий приз 10.000€. EDC оплачує транспортні витрати та гонорари Головного судді та медалі, з
розміщенням за рахунок організаторів.
Крім того, за кожен внесок може стягуватися додаткова плата (10€) за оплату готівкою після прибуття.
Щоденна плата у розмірі 60€/день головному судді EDC за кожен ігровий день.
Президент EDC надішле новий запит до всіх федерацій із проханням подати заявку до 15 березня.
(Примітка: під час засідання Правління Йохан Демажур повідомив, що з урахуванням цих виняткових
критеріїв, Бельгія може подати пропозицію на 2022 рік з 3 по 9 жовтня).
Інгріда Друктейніте поінформувала про нового віце-президента Литовської федерації шашок Сандру
Лаурутена, яка є заступником голови, та деяку можливість проведення молодіжного чемпіонату Європи у
2023 році; Тармо Тулва поділився інформацією, що після чемпіонату світу 2021 року, можливо, деякі
чемпіонати Європи можуть бути проведені в Естонії у 2024 році.
Що стосується пункту 3. Річний внесок Федерації EDC, президент EDC повідомив, що він офіційно написав
президенту FMJD з проханням відповісти на це питання, і це питання обговорюватиметься на наступній
Виконавчій раді FMJD.
За пунктом 4. Інші питання Правління взяло до уваги фінансові результати чемпіонатів Європи 2021 року і
доручило президенту EDC знайти банківський рахунок EDC, звертаючи увагу на комісію за міжнародні
грошові перекази та можливість використовувати PayPal або найкращу систему Molly для зниження витрат
гравців на комісію.
О 18.15, оскільки більше обговорювати не було чого, Президент подякував учасникам за витрачений час та
чудову роботу та закрив засідання Правління.
Президент EDC
Carlo A. Bordini

