FCB, a Barcelona a 21 de gener de 2018
Estimats companys,
Després que la Junta Electoral de la RFEB declarés que no és de la seva competència
resoldre la impugnació del cens que havia cursat la FCB per no està aquesta inclosa en
l’esmentat cens i seguint el procediment establert pel reglament electoral, hem presentat
recurs al TAD.
Davant les eleccions a President de la RFEB la FCB espera que la nova junta aposti per la
transparència i legalitat i desterri definitivament de la RFEB les irregularitats tant de gestió
com a esportives que s’han produït durant aquests últims anys.
Després de tots els comunicats i escrits publicats arran de la llicència única i la denúncia
de les irregularitats detectades en el funcionament de la RFEB i estan la FCB al corrent de
pagament de les quotes autonòmiques anuals que li ha tramitat la RFEB, queda més que
clar que la constitució, la Llei de l’Esport, el Decret català, el CSD i el Consell Català de
l’Esport donen la raó a l’organització de la competició que fa la FCB.
Però tal i com vam dir en l’últim comunicat, després de les eleccions serà el moment d’obrir
el debat entre la nova Junta i les federacions, que són les úniques responsables de la
normativa de les llicències, per arribar als millors acords pel bé del BILLAR espanyol.
Creiem que és necessari un consens entre les federacions autonòmiques sobre
l’estructuració dels diferents calendaris per donar coherència a la competició billarística en
tot el territori nacional.
Creiem que no s’està interpretant de manera adequada ni el concepte de llicència única ni
l’estructuració dels calendaris OFICIALS i NO OFICIALS autonòmics ni el calendari MIXT.
Dins del calendari MIXT poden jugar tots els esportistes amb qualsevol llicència autonòmica
i amb les mateixes condicions per a tots. Castilla-León acaba de convocar unes proves de
rànquing obertes a tots els jugadors espanyols, per tant del calendari MIXT, però grava als
jugadors que no són de la seva autonomia multiplicant per 10 la quota d’inscripció aplicada
als jugadors de Castilla-León, és a dir, un jugador de Castilla-León pagarà 25€ d’inscripció,
mentre que els de les altres autonomies hauran d’abonar 250€! És això resultat d’una
correcta interpretació de la llicència única?
Per tant s’han de coordinar des de la RFEB aquests diferents tipus de calendaris, quina
competició han d’incloure, qui pot participar, etc.
Esperant poder obrir un diàleg constructiu amb la nova Junta de la RFEB que potencií les
federacions autonòmiques i per tant beneficiï el Billar Espanyol.
Cordialment

