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Зустріч у Zoom, 6 липня 2022 
 

О 18.00, у присутності Карло А. Бордіні (президент EDC – ITA), Йохана Демажуре (віце-президент Vicary-BEL), 
Тармо Тулви (EST), Інгріди Друктейніте (LIT), Яна Жолтковські (GER), Владислава Сплендера (BLR) , обраних 
членами правління EDC, Виконком EDC розпочав роботу за наступним порядком денним: 
 

Порядок денний: 
1. Вступне слово президента EDC  
2. Чемпіонати Європи 2022 

2.1 Молодіжний чемпіонат Європи 
2.2 Чемпіонат Європи Blitz, Rapid 
2.3 Чемпіонат Європи U-27 
2.4 Чемпіонат Європи серед ветеранів 
2.5 Чемпіонат Європи(опен, жінки) (Кваліфікація до чемпіонату світу 2023)  
2.6 Загальний аналіз вибору місця проведення чемпіонатів під егідою EDC (місце проведення, 

транспортні витрати тощо) та їх перегляд, щоб покращити принципи вибору оптимального місця 
проведення.  
3. Власний банківський рахунок EDC 
4. Новий веб-сайт EDC (з можливістю онлайн-платежів) 
5. Річні внески від європейських федерацій 
6. Засідання FMJD та 75 річниця заснування міжнародної федерації шашок (Рига, 9-10 липня) 
7. Інші питання 
 

У вступному слові президент EDC подякував учасникам та зазначив, що, незважаючи на великі труднощі з 
організацією та плануванням змагань з шашок, усі заплановані на 2022 рік чемпіонати Європи були 
охоплені. 
Попередньо Президент нагадав про електронний лист Ріка Кеурентьєса про можливість безкоштовного 
розміщення під час наступного чемпіонату Європи Open та Women найкращого відповідного гравця з 
останнього ЧЄ (Москва, 2018), але це неможливо. Щодо іншого питання щодо підвищення плати за EC 2022 
з 50/100 євро до 100/200 євро на особу, було зазначено, що плату було врегульовано для збільшення 
призового фонду і в даний час внески здійснюватимуться строго за певними правилами.  
 
Потім було розглянуто пункт 2. Чемпіонат Європи 2022 р., починаючи з пункту 2.1 Чемпіонат Європи серед 
молоді, і Правління з жалем зазначило, що у 2022 р. вартість польотів непередбачено збільшилася, і це 
обмежило реєстрацію учасників. Крім того, на кількість учасників вплинуло виняток російських та 
білоруських представників, які раніше брали участь у великій кількості. У будь-якому випадку EDC отримав 
заявки від федерацій на участь 67 хлопчиків і 63 дівчаток і в результаті більш ніж 200 осіб, включаючи 
супроводжуючих і тренерів. Був запит про прийом з боку RDF, який не був ухвалений через раніше прийняте 
рішення. 
Потім було опрацьовано пункт 2.2 Чемпіонату Європи з рапіду, бліцу, над яким директор турнірів EDC 
Тармо Тулва повідомив, що він працює над цим.  
Щодо пунктів 2.3 Чемпіонатів Європи до 27 років та 2.4 Чемпіонатів Європи серед ветеранів, то вони 
пройдуть в Осіо-Сотто (Бергамо), Італія, з 19 по 25 вересня. Президент інформує про оновлення та 

попередні заявки (відома заявка від слабозорих гравців з Польщі), враховуючи, що останній термін для 
запису 24 серпня. 
 
За пунктом 2.5 Чемпіонат Європи Open і серед жінок (кваліфікація до чемпіонату світу 2023 року) 
особливих новин немає, але домовилися, що медалі краще придбати в Італії, як і для ветеранів і чемпіонату 
до 27 років. 



 

 
За пунктом 2.6 Загальний аналіз вибору місця проведення чемпіонатів під егідою EDC (місце проведення, 
транспортні витрати тощо) та їх перегляд, щоб покращити принципи вибору оптимального для більшості 
місця проведення, Правління обговорило ситуацію, що сталася цього року для Молодіжного чемпіонату. 
Європи, але Правління також поділилося свідченням неможливості передбачити витрати на переліт роком 
раніше, і рішення щодо цього немає. 
 
Потім було розглянуто пункт 3. Власний банківський рахунок EDC було опрацьовано, і Правління, яке 
отримало інформаційний лист, погодилося відкрити власний банківський рахунок EDC у банку Intesa San 
Paolo. Президент Карло Бордіні отримав від Правління мандат на активацію облікового запису.  
 
Що стосується пункту 4. Новий веб-сайт EDC (у тому числі з можливістю онлайн-платежів), який неможливо 
обробити без Тармо Тулви, Владислава Сплендера, також розглянемо будь-яку пропозицію, яка може 
підтримувати платформу електронної комерції з можливістю оплати в Інтернеті. Здається, це може бути не 

так дешево та легко реалізувати. 
Щодо пункту 5. Річний внесок EDC Президент конфедерації згадав, що він офіційно написав президенту 
FMJD, щоб попросити відповідь про це і вимагати, щоб це питання обговорювалося на наступній Виконавчій 
раді FMJD. Реакції з боку FMJD не було. 
 
Що стосується пункту 6. Засідання повної ради FMJD та 75 річниця заснування міжнародної федерації 
(Рига, 9-10 липня) Президент оголосив про свою участь після запрошення Генерального секретаря FMJD 
Робертса Місанса, і він інформуватиме Правління EDC про будь-які звіти. 
 
Інгріда Друктейніте попросила прояснити у Правління FMJD ситуацію з наступним турніром IDF-64 у 
Болгарії, оскільки незрозуміло, чи може брати участь якась федерація (з огляду на те, що він відкритий для 
російських гравців, виключених за рішенням FMJD та EDC).  
 
Щодо пункту 7. Інші питання члени Правління домовилися, що наступне засідання Правління EDC може 
бути призначене на 17 або 18 вересня в Італії, до чемпіонату Європи серед ветеранів та U -27. 
 
О 20.00, оскільки більше обговорювати не було чого, Президент подякував учасникам за час та чудову 
роботу і закрив засідання виконавчого комітету.  

The President of the EDC Board 
Carlo A. Bordini 

 
 


