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Παρόντες : Φίλιππος Φράγκος, Κυριάκος Παναγιώτου, Φρόσω Τηλλυρή, 
Ερρίκος Λεωνίδου, Πάνος Μακρής, Θέμης Ρούβης, Δημήτρης Σάββα. 
Απούσες: Μύρνα Higgins, Suzanne Melas.
1. Σύσταση επιτροπών και εκπροσώπου της ΚΟΜΠ στη ΚΟΕ 

α)Δικαστική επιτροπή: Ιάκωβος Ρούβης πρόεδρος, Πάνος Παναγίδης, 
Ρένα Λόρδου,  μέλη. Αν.μέλη: Κathreen Andreas, και Δημήτρης 
Σάββα.
β) Επιτροπή δεοντολογίας : Δήμητρα Κούσιου πρόεδρος, Δημήτρης 
Σάββα και Πάνος Μακρής μέλη.
γ)Τεχνική επιτροπή : Φίλιππος Φράγκος (χωρίς δικαίωμα ψήφου) 
Αλέκα Αστραίου,Ρένα Λόρδου, Σάββας Ξενοφώντος, Θέμης Ρούβης.
δ)Επιτροπή   marketing  :Φρόσω Τηλλυρή, Suzanne Melas, Ρόνα 
Παρούτη.
ε)Οικονομική Επιτροπή: Ερρίκος Λεωνίδου,Κοσμάς Κοσμά, 
Αλεξάντρα Μάτση.
στ)Επιτροπή   festival  :Φρόσω Τηλλυρή,Suzanne Melas,Ρόνα Παρούτη

Εκπρόσωπος ΚΟΜΠ σε ΚΟΕ και ΚΟΑ: Ερρίκος Λεωνίδου, 
αν.Κυριάκος Παναγιώτου

2. Φεστιβάλ
Το festival θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Navarria όπου θα γίνει και το 
επίσημο δείπνο.Το Απολλώνια μας δίνει 25 δωμάτια σε ειδικές τιμές 
για όσους επιθυμούν καλύτερο ξενοδοχείο.Η ιδέα για δύο επιλογές 
ξενοδοχείου έχει πολύ θετική ανταπόκριση από την Talia Lebel.
Το welcome drink κατά την έναρξη του φεστιβάλ την Παρασκευή 
πρώτη μέρα θα είναι στις 5μμ και η έναρξη του διαγωνισμού  θα γίνει 
στις 6μμ,τις επόμενες τρεις μέρες Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα  στις 
5μμ και την Τρίτη στις  4μμ. 



Ο Πάνος Μακρής αναλαμβάνει να διερευνήσει μέσω του Πάνου 
Παναγίδη αν εξασφαλίζεται sponsorship  και σε τι ποσόν, από την 
εταιρεία του καζίνου. Ανάλογα τότε θα αποφασιστεί το ύψος των 
βραβείων που θα δοθούν στους πρωτεύσαντες και  άλλους 
διακριθέντες τόσο στα ζεύγη όσο και στις ομάδες.
Ο πρόεδρος προτείνει να γίνει επιστολή προς την ΕΟΜ με την 
εισήγηση να χορηγούνται masterpoints στους Ελλαδίτες παίκτες που 
θα συμμετέχουν  και θα διακριθούν στο δικό μας φεστιβάλ και εμείς 
να τους  χρεώνουμε με το ίδιο τέλος εγγραφής με εκείνο των κυπρίων 
παικτών. 
Προτείνεται όλοι οι παίκτες που λαμβάνουν μέρος στο φεστιβάλ είτε 
στα ζεύγη, είτε στις ομάδες να δικαιούνται δωρεάν συμμετοχή στο 
επίσημο δείπνο.
Να καταβληθεί προσπάθεια από την επιτροπή του φεστιβάλ ώστε να 
υπάρχει μια πιο γιορταστική ατμόσφαιρα στο επίσημο δείπνο που να 
παρουσιάζει μεταξύ άλλων και την κυπριακή κουλτούρα (π.χ 
παρουσία κυπριακού χορευτικού συγκροτημάτος).
Ο διαιτητής του φεστιβάλ εγκρίνεται να είναι ο ίδιος όπως και πέρυσι 
και γίνεται αποδεκτή και η παρουσία του βοηθού του.

3. Εκστρατεία προώθησης του bridge στην Κύπρο
H Φρόσω Τηλλυρή υποβάλλει ένα γενικό σχέδιο προώθησης του 
Bridge στην Κύπρο υπό τον τίτλο : Marketing plan for the promotion 
of bridge in Cyprus.(Επισυνάπτεται)
Αντίγραφα του σχεδίου αυτού διανεμήθηκαν στα παρόντα μέλη του 
Δ.Σ
Συμφωνήθηκε επίσης το Σάββατο 31 Αυγούστου και ώρα 5μμ να 
υπάρξει σύνδεση στο SKYPE με τον ειδικό στο marketing Γιάννη 
Ξανθό, ο οποίος αναλαμβάνει να δώσει μια γενική εικόνα του δικού 
του σχεδίου για την προώθηση του bridge και να απαντήσει σε τυχόν 
ερωτήσεις.

4. Αλλαγές στο καταστατικό της Ομοσπονδίας
          Ο Κυριάκος Παναγιώτου εισηγείται κάποιες αλλαγές στο καταστατικό 

της ομοσπονδίας οι οποίες αφού συζητηθούν θα τεθούν υπόψη της Γ.Σ 
για έγκριση ή άλλως πως. Οι αλλαγές αυτές επισυνάπτονται. 
5. Οικονομικά Θέματα- Χορηγία ΚΟΑ

 Υπάρχει πρόβλημα από τον ΚΟΑ για την περαιτέρω χορηγία 
κονδυλίων προς την ομοσπονδία εφόσον δεν κατατίθενται προς αυτό 
οι σχετικές αποδείξεις δικαιολογητικών και δαπανών και τούτο δεν 
έχει γίνει για το 2017. Επιπλέον το βιβλίο αποδείξεων του 2018 είναι 
στη κατοχή του Γιώργου Γεωργιάδη που δεν το παρουσίασε ακόμα.



Να σταλεί email στους παίκτες της Ε.Ο. για να φέρουν στην 
ομοσπονδία όλες τις σχετικές αποδείξεις δαπανών ( ξενοδοχεία κ.α) 
Αποφασίζεται να ζητηθούν προσφορές για νέο ελεγκτικό γραφείο.
Για την πρόσληψη προπονητή ή άλλη πρόσληψη ο ΚΟΑ απαιτεί 
υπογραφή συμβολαίου σε ειδικό έντυπο.
Ο ΚΟΑ μας δίνει €5000 για διεθνείς συμμετοχές για το 2019.Για την 
συμμετοχή της Ε.Ο. στους αγώνες μικρών ομοσπονδιών στη Σερβία 
προβλέπεται δαπάνη €2600. Μένει υπόλοιπο €2400 που για να μπει 
σε άλλο κονδύλι πρέπει να ζητηθεί η έγκριση του ΚΟΑ  μέχρι τέλος 
Οκτωβρίου. Γίνεται εισήγηση να δαπανηθεί το ποσό αυτό για 
επιχορήγηση των ομάδων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα 
επιλεγούν από την ομοσπονδία για συμμετοχή στο Διασυλλογικό 
Πρωτάθλημα Ομάδων της ΕΟΜ που θα διεξαχθεί στην Αθήνα μεταξύ 
11 και 13 Οκτωβρίου 2019.Για τούτο πρέπει να ζητηθεί έγκαιρα η 
έγκριση του ΚΟΑ. Εφόσον εξασφαλισθεί η έγκριση να σταλεί email 
στους ομίλους για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή με ομάδα 
στο αναφερθέν πρωτάθλημα.

5. Be-active week 23-30/9  στο πάρκο Αθαλάσσας
Κατά την εβδομάδα αυτή θα δίνεται ευκαιρία στις διάφορες 
ομοσπονδίες, υπό την αιγίδα του ΚΟΑ, να παρουσιάσουν η κάθε μια 
σε δικό της περίπτερο το σπορ για το οποίο είναι υπεύθυνη.
Εκφράζεται η επιθυμία να παρουσιάσει και η δική μας ομοσπονδία 
στο κόσμο το παιχνίδι του BRIDGE. Σχετικά πρέπει να γίνει 
τηλεφώνημα για την συμμετοχή μας στο ΚΟΑ. Αναλαμβάνει να το 
κάνει ο Ερρίκος.

6. Επιστολή Κωλέττη
Το παρόν Δ.Σ. κρίνει ότι δε θα ήταν πρέπον να επέμβει στην 
απόφαση του προηγούμενου Δ.Σ σχετικά με τον Κωλέττη που 
θεώρησε το θέμα λήξαν με την αποσταλείσα προς αυτόν επιστολή.
Αν ο Κωλέττης θεωρεί ότι αδικείται θα πρέπει να διεκδικήσει το δίκαιό 
του ενώπιον της δικαστικής επιτροπής.

8. Επιστολή Belcak από  small federations
   Θα συζητηθεί αργότερα
9. Έντυπο ΚΟΑ της 16/7
     Ο ΚΟΑ μας ζητά να συμπληρώσουμε το πιο πάνω έντυπο που 

αφορά τις ανάγκες της ομοσπονδίας και των clubs της ομοσπονδίας, 
καθώς και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη  για την επόμενη 
πενταετία 2020-2024. Αναλαμβάνει τα σχετικά ο Ερρίκος Λεωνίδου.



10. Συμπεριφορά μελών του Δ.Σ
    α)  Να τηρείται η εμπιστευτικότητα και να μην διαρρέει προς τα έξω 

ο,τιδήποτε συζητείται κατά τις συνεδριάσεις. Από την άλλη θα υπάρχει 
πλήρης διαφάνεια και τα Πρακτικά,αφού εγκριθούν, θα δημοσιεύονται 
στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

 β) Να μην εκφράζονται αδικαιολόγητες υπόνοιες από ένα μέλος του 
Δ.Σ. για άλλα μέλη του.

γ) Να μην εκφράζονται με απαράδεκτο τρόπο και χαρακτηρισμούς μέλη 
του Δ.Σ.

δ) Το κάθε μέλος θα πρέπει να απαντά μέσα σε λογικά χρονικά 
περιθώρια στα διάφορα emails και να εκφράζει τη γνώμη του για τα 
θέματα που εγείρονται.

ε) Να ακολουθούνται κατά το δυνατό οι διατάξεις δεοντολογίας του ΚΟΑ.
H Suzanne Melas παραπέμπεται oμόφωνα, ύστερα από μυστική 
ψηφοφορία, στη Δικαστική Επιτροπή λόγω της κατ΄επανάληψη 
απαράδεκτης συμπεριφοράς της έναντι άλλου μέλους του Δ.Σ.

  
11. Άλλα Θέματα
     Ο Κυριάκος Παναγιώτου, πρόεδρος του ομίλου Λευκάρων 

ανακοινώνει ότι στις 15 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή. θα διεξαχθεί στα 
Λεύκαρα διαγωνισμός Bridge- δυο sessions πρωϊ και απόγευμα.

  Ο Πάνος Μακρής αναφέρεται στις προσπάθειες που έκανε και θα 
συνεχίσει να κάνει για την εξεύρεση ατόμων από τα διάφορα clubs 
που είναι πρόθυμα να αναλάβουν διδασκαλία του bridge.

 Φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα με την προπονήτρια της Ε.Ο. η οποία 
δεν ανταποκρίνεται στις επανειλημμένες κλήσεις μελών της Ε.Ο.

Απαιτείται αριθμός τηλεφώνου γενικού τύπου (7000…..) για την 
ομοσπονδία. Να γίνει σχετική αίτηση προς την ΑΤΗΚ.

Σετ κλειδιών πήραν : γραφείου και αποθήκης : Φίλιππος Φράγκος
                                P.O.B, set KOE, βιβλιοθήκης: Πάνος Μακρής

Η επόμενη συνεδρία του Δ.Σ ορίζεται για την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου και 
ώρα 3 μμ στο ίδιο μέρος : Κέντρο ¨Γεωργία¨ στη Χοιροκοιτία.

Ο Πρόεδρος                                           Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φίλιππος Φράγκος                                Φρόσω Τηλλυρή


