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POROČILO O UDELEŽBI NA KONGRESU CEP
V času od 7. do 11. septembra 2016 je v Bratislavi na Slovaškem potekalo Evropsko
prvenstvo za ženske. Ob tem se je izvedel načrtovani redni kongres CEP. Kot
sedanji predsednik ZDPS sem se kongresa udeležil.
Dosedanji predsednik CEP-a g. Mike Pegg je uvodoma pozdravil vse prisotne in
najavil dnevni red oz. potek kongresa. Naznanil je tudi, da se nam bo pridružil in ostal
celoten čas trajanja Evropskega prvenstva g. Claude Azema, predsednik svetovne
Zveze.
Na razpis za delo v Svetu CEP (Board of Directors) se je javilo deset (10) kadidatov.
Prostih mest je osem. Kongres je tajno volil in z večino potrdil osem (8) kandidatov.
Predsednik CEP-a ostane dosedanji predsednik g. Mike Pegg, sekretar CEP pa še
en mandat g. Bruno Fernandez.
Zapisnik kongresa iz Albene je bil potrjen. Pri urejanju arhiva CEP se je ugotovilo, da
je arhiv sicer urejen, a CEP naproša vse člane, da pregledajo svoje arhive in v kolikor
imamo poročila-(o) CEP za čas od leta 1993-2003, da ga/jih posredujemo sekretarju
CEP.
V CEP je pristopila nova članica, Grčija. V njej deluje aktivno 6 klubov. Trenutno
imajo 147 članov z mednarodno licenco.
Predsednik CEP je člane seznanil, da bo v kratkem odprta uradna pisarna v
Luksemburgu, v prostorih »Bouldroma«, kjer se bodo v prihodnje odvijali tudi
seminarji in tečaji z izpiti za sodnike in trenerje.
Finančno poročilo je podal g. Tony Smith. Zaradi preselitve sedeža CEP na novo
lokacijo sta se zaprla računa na Švedskem in se prestavila v Luksemburg. Zaradi
tega je prišlo do nekaj problemov pri nakazovanju članarin posameznih držav članic,
a je sedaj to urejeno. ZDPS je svoje finančne obveznosti do CEP za leto 2015 in
2016 v celoti poravnala. CEP že sedaj načrtuje podroben plan vseh finančnih
stroškov v realnem času tudi za leto 2017, tako da je mogoč presek ob vsakem času.
V zvezi s prestopanjem tekmovalcev in s tem povezanim problemom licenc, je bil
podan predlog, da mora tekmovalec posedovati najmanj šest (6) mesecev licenco
preden lahko tekmuje za klub ali Zvezo na tekmovanjih pod okriljem CEP. Pravila
glede licenc v CEP bi se na ta način poenotila s pravili, ki veljajo pri svetovni Zvezi.
Kongres CEP je potrdil ta predlog, ki je stopil takoj v veljavo.
Podan je bil predlog, da se v tekmovanju EuroCup doda tekmovanje posamezno.
Začeti bi veljalo v naslednjem letu. Predlog je bil sprejet. Prav tako je bil podan
predlog, da je možna med igro zamenjava igralca tako pri dvojkah kot trojkah.
Predlog je bil sprejet.
Predsednik M. Pegg je delegate na kongresu seznanil z določenimi trenji in
nesoglasji med CEP in Svetovno Zvezo v zvezi CESB (European Confederation of
Sports Boules). Informacijo s tem v zvezi bo posredoval predsednik CEP vsem
državam članicam v naslednjih dveh tednih. Člane ZDPS bomo z informacijo
obvestili.
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V juliju 2017 bo na Poljskem organizirano in izvedeno tekmovanje t.i. World Games,
na katerem bo na enem mestu potekalo tekmovanje v vseh treh igrah s kroglami
(Petanka, Raffa, BL). Podrobnosti bodo poslane vsem Zvezam v naslednjih tednih.
V zvezi s tekmovanjem posameznikov v Nimesu, bo podana podrobna informacija
članom CEP v naslednjih dveh tednih.
Finale EuroCup-a se bo izvedlo na Švedskem v času od 9. do 11. decembra 2016.
Glede organizacije in izvedbe tekmovanj pod okriljem CEP, je kongres sprejel
odločitev, da se tekmovanje ne izvede v primeru, da za organizacijo ne kandidira
nobena država članica.
Ob zaključku kongresa je bilo izvedeno še žrebanje številk vsake države udeleženke
na Evropskem prvenstvu za ženske. Tudi na tem prvenstvu so bili izvedeni naključni
preizkusi alkoholiziranosti tako pri tekmovalkah kot trenerjih. V prihodnje se pripravlja
v CEP tudi kontrola dopinga.
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