
                                                               

 

 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΠΡΙΤΖ                                                     

31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019  ΣΤΗ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ 3μμ           

9/19                                                                                                                                                                                                                         

Παρόντες: Φίλιππος Φράγκος, Κυριάκος Παναγιώτου, Φρόσω Τηλλυρή, Ερρίκος  Λεωνίδου,                    

Πάνος Μακρής, Θέμης Ρούβης και Δημήτρης Σάββα .                                          

Απούσες : Μύρνα Higgins και Suzanne Melas. 

1.Φεστιβάλ- Flyer 

 Ο οργανισμός “Cyprus Casino”  χρηματοδοτεί το φεστιβάλ με το ποσό των 5000 Ε με την 

προυπόθεση ότι θα σταλεί σ΄αυτό από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας  επίσημη επιστολή για  αίτημα 

οικονομικής αρωγής. Η επιστολή θα σταλεί στην κα Χριστιάνα Παρασκευά φ/δι “Cyprus Casino”. 

 Aποφασίζεται στο επίσημο δείπνο που θα γίνει κατά το φεστιβάλ να προσκληθούν τόσο ο 

διευθυντής του Casino όσο και τυχόν άλλοι χρηματοδότες.                                                                  

Επίσης οι Ελλαδίτες συμμετέχοντες,  ως χειρονομία ανταπόδοσης της φιλοξενίας τους , να 

προσκληθούν σε ξεχωριστό γεύμα.                                                                                              

Χρειάζεται να γίνει ένας προυπολογισμός για το δείπνο και τα γεύματα του φεστιβάλ. 

 Σχετικά με τα βραβεία, αποφασίζεται να αναγραφεί στο flyer ότι θα δοθούν χρηματικά βραβεία 

ως εξής : για pairs  minimum 3000 E, για  teams  minimum  3000 E, επιπλέον κύπελλα και 

μετάλλια.                                                                                                                                                   

Μετά τις δηλώσεις συμμετοχής, οπότε θα έχουμε πλήρη εικόνα του αριθμού των pairs και teams 

θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε λεπτομερώς τα βραβεία και στις δυο κατηγορίες. 

 Αποφασίζεται επίσης ότι κατά το φεστιβάλ θα γίνει και διαγωνισμός αρχαρίων όπως έγινε και 

πέρσι. 

 



2. Ετήσια Γενική Συνέλευση   21/11/2019  

   Κατά τη Γ.Σ θα πρέπει : 

α) να αναγνωσθούν και να εγκριθούν τα Πρακτικά τόσο  της προηγούμενης  ετήσιας  Γ.Σ όσο και 

της έκτακτης Γ.Σ. 

β) να προταθεί για αλλαγή το προηγούμενο ψήφισμα που αφορά την επιλογή της Ε.Ο.(ΕΓΣ 

2017) 

γ) Να αναλυθούν από τον ταμία  οι λογαριασμοί και η κατάσταση του ταμείου καθώς και ο 

προυπολογισμός του επόμενου έτους 

δ) Να αναλυθούν από τον πρόεδρο οι προθέσεις και τα σχέδια του νέου Δ.Σ για την επόμενη 

διετία.  

3. Επιλογή Εθνικής Ομάδας και προπονητή για το 2020 

   Το θέμα είναι στην ημερήσια διάταξη της Τεχνικής Επιτροπής για συζήτηση  που θα οδηγήσει 

σε  εισηγήσεις προς το Δ.Σ                                                                                                              

Είναι σημαντικό στον προυπολογισμό για το νέο έτος να υπάρξει πρόνοια για συμμετοχή της Ε.Ο 

στους Πανευρωπαικούς αγώνες Μπριτζ , όπως και για το διαγωνισμό μικρών κρατών.  

 Το θέμα επιλογής προπονητή για την Ε.Ο αφήνεται για συζήτηση σε συνεδρία μετά τη Γ.Σ 

 Αναφορικά με την προπονήτρια Χριστίνα Συρακοπούλου ο Ερρίκος Λεωνίδου πληροφορεί ότι 

πληρώθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2019  με το ποσό των 1615 Ε  προς διευθέτηση των προνοιών 

του συμβολαίου της. 

4. Ταυτότητες μελών της ΚΟΜΠ   

 Μπορεί να ετοιμαστεί το ηλεκτρονικό αρχείο για εκτύπωση τους δύο ημερών από την 

επιβεβαίωση των μελών του κάθε ομίλου. Η εκτύπωση και ατομική προετοιμασία των καρτών 

δεν χρειάζεται περισσότερες από 2-3 μέρες. Επειδή στις ταυτότητες αναγράφεται και το επίπεδο 

masterpoints του κάθε παίκτη, καλό θα ήταν να πάνε αυτές οι πληροφορίες στον masterpoint 

administrator  όσο πιο έγκαιρα γίνεται. 

 Όλα τα μέλη των Ομίλων οφείλουν να αγοράσουν τις κάρτες τους.Σε κάποιο στάδιο θα πρέπει 

να σκεφτούμε  το pay-as-you-play που εφαρμόζεται στις πλείστες ομοσπονδίες. 



 

 

 

5. Annual pairs 9/11/2019 

 To Flyer και οι κανονισμοί διεξαγωγής του διαγωνισμού θα πρέπει να τοιχοκολούνται σε κάθε 

club προς αποφυγή παρεξηγήσεων. 

6. Άλλα Θέματα 

α) Το ταξίδι στην Αθήνα και η συμμετοχή ομάδων της Ομοσπονδίας μας στον Πανελλήνιο 

διαγωνισμό υπήρξε πολύ ωφέλιμη και αξιοπρεπής. Η φιλοξενία της ΕΟΜ ήταν εξαιρετική. 

Σχετικά με τον διαιτητή του φεστιβάλ, έγινε συνάντηση με τον Δημήτρη Μπάλλα ο οποίος  

δήλωσε ότι για λόγους υγείας αδυνατεί να αναλάβει τον ρόλο αυτό. Ως εκ τούτου παραμένει           

ως επιλογή για το ρόλο του διαιτητή, ο Ρώσσος Denis Dobrin. 

β) Το πρόγραμμα προαγωγής του μπριτζ. 

 Η ΕΟΜ θέτει στη διάθεση της ΚΟΜΠ video και άλλο υλικό για να χρησιμοποιηθεί για τους 

σκοπούς προαγωγής του μπριτζ στην Κύπρο.                                                                                   

Αναμένεται από το Γιάννη Ξανθό στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική ευθύνη, δείγμα για το πώς 

σχεδιάζει να προάγει το μπριτζ μέσω του Facebook. 

 γ)  ¨Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος¨. 

  Η συμμετοχή μας στο παιχνίδι αυτό κρίνεται ως εξαιρετική.  Πολύς κόσμος παρακολουθεί το 

πρόγραμμα αυτό, έτσι δόθηκε η ευκαιρία προβολής του μπριτζ παγκύπρια.                                                                                                                                             

Η παραγωγός του ΡΙΚ Ελπίδα Ιακωβίδου έχει προσκαλέσει την Ομοσπονδία για συνέντευξη 

μελών της  σχετικά με το μπριτζ ,στο πρόγραμμα  ‘Ομορφη μέρα κάθε μέρα’ , που μεταδίδεται  

ζωντανά καθημερινά ,στις 11 Νοεμβρίου στις 9.30 π.μ. 

 Επίσης προσεχώς θα παρουσιαστεί στο κανάλι 6  και στο Capital για να μιλήσει για το μπριτζ ο 

Φίλιππος Φράγκος. 

 δ)  Προυπολογισμός. 



  Ο Ερρίκος Λεωνίδου πληροφορεί ότι ο προυπολογισμός της Ομοσπονδίας για το 2020 θα 

πρέπει να υποβληθεί στον ΚΟΑ ως τις 25/11. Ο ίδιος έχει εισηγήσεις και θα τις στείλει με email 

μέχρι αύριο Παρασκευή σε όλα τα μέλη του Δ.Σ για τυχόν παρατηρήσεις και εισηγήσεις. 

 

 

ε) Επιμορφωτικά 

   Γίνεται γνωστό ότι για τα επιμορφωτικά μαθήματα bridge που γίνονται υπό το ΥΠΠΑ θα 

λειτουργήσουν 3 ομάδες αρχαρίων  με τους εξής αριθμούς : Λευκωσία 12, Λεμεσός  19, 

Λάρνακα 30 (σε τρία επίπεδα), επιπλέον μια ομάδα στη Λευκωσία σε επίπεδο ¨Β¨. 

 

Η Επόμενη Συνεδρία ορίζεται για την 21η Νοεμβρίου μετά το πέρας της ετήσιας Γ.Σ της 

Ομοσπονδίας που θα γίνει στον όμιλο Λευκωσίας.          

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                         
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