
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚA ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΠΡΙΤΖ 7ης  Οκτωβρίου 2019 

στη Χοιροκοιτία 10.30  π.μ    

                                                                                                                             8/19 

Παρόντες : Φίλιππος Φράγκος, Φρόσω Τηλλυρή, Ερρίκος Λεωνίδου, Suzanne 

Melas,Θέμης Ρούβης, Δημήτρης Σάββα και οι Κυριάκος Παναγιώτου και Μύρνα Higgins 

μέσω Skype. Υπογράφονται από τους παρευρισκομένους, πλην της Suzanne Melas, τα 

Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας.  

Πριν τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελέγχεται κατά πόσον έχουν 

εκτελεστεί ή απαντηθεί ορισμένες αποφάσεις, εισηγήσεις,προτάσεις, οι οποίες έγιναν 

στη προηγούμενη συνεδρία.  

α.Για τις εισηγήσεις της ΚΟΜΠ προς την ΕΟΜ για τα masterpoints και για άλλα θέματα, 

θα γίνουν αυτές απ’ ευθείας προς το Δ.Σ της ΕΟΜ ενόψει της συμμετοχής, κατόπιν 

προσκλήσεως, δικών μας ομάδων, στο διαγωνισμό Μπριτζ της ΕΟΜ μεταξύ 11 και 13 

τρέχοντος, στις οποίες μετέχουν ο Πρόεδρος και άλλα μέλη του Δ.Σ.                                                                          

Σχετικά με τη συμμετοχή, έχει εξασφαλισθεί η έγκριση του ΚΟΑ. Έχει επίσης αποσταλεί 

email προς όλους τους παίκτες για να φέρουν στην Ομοσπονδία όλες τις σχετικές 

αποδείξεις δαπανών. 

β. Για τις αποδείξεις των δαπανών  και τα σχετικά δικαιολογητικά αναφορικά με τη 

χορηγία του ΚΟΑ για το 2017, ο ταμίας Ερρίκος Λεωνίδου δήλωσε ότι ο ΚΟΑ έμεινε 

ικανοποιημένος και δεν τίθεται κανένα ζήτημα.  

γ. Το έντυπο του ΚΟΑ που αφορά τις ανάγκες της Ομοσπονδίας και των ομίλων της για 

την πενταετία 2020-2024 έχει ήδη συμπληρωθεί και υποβληθεί από τον Ερρίκο 

Λεωνίδου. 

δ. Για την εγκατάσταση τηλεφώνου γενικού τύπου για την Oμοσπονδία χρειάζεται να 

υποβληθούν στην ΑΤΗΚ ορισμένα έντυπα και τούτο θα το φροντίσει ο Πρόεδρος. 

1. Φεστιβάλ 2020 



Η Talia Lebel έχει ήδη κρατήσεις για 19 δωμάτια στο Απολλώνια και 9 στο Νavarria. Η 

Talia ζητά επιμόνως το flyer του φεστιβάλ το οποίο επείγει να γίνει. Η Suzanne 

αναλαμβάνει να επιμεληθεί του flyer εφόσον της αποσταλούν όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες από τη Φρόσω.                                                                                                     

Σχετικά με τους χορηγούς εκκρεμεί το κατά πόσον θα περιλαμβάνεται  σ΄αυτούς το 

Καζίνο και με τι ποσόν. Ο Θέμης αναλαμβάνει να επικοινωνήσει προσωπικά με τον 

ιδιοκτήτη του Καζίνου για να διευκρινιστεί η κατάσταση. Η άποψη που φαίνεται να 

επικρατεί  ανάμεσα στο Δ.Σ είναι ότι μπορούμε να δεχτούμε να είναι το Καζίνο χορηγός 

με κάποιους περιορισμούς  που θα οριστούν μετά από διαπραγμάτευση με το Καζίνο. 

Μόλις έχουμε το ποσόν της χορηγίας θα αποφασίσει το Δ.Σ με ανταλλαγή  emails 

μεταξύ των μελών του για το πώς θα κατανεμηθεί στα βραβεία που θα δοθούν.                                                                                                                    

Αναφορικά με το διαιτητή του φεστιβάλ θα πρέπει να ελεγχθεί η απόφαση που πήρε το 

προηγούμενο Δ.Σ. κατά πόσον δηλαδή η ΚΟΜΠ έχει δεσμευθεί με το Ρώσσο διαιτητή. 

Αν όχι τότε κατά τη μετάβαση στην Αθήνα θα επιδιωχθεί συνάντηση με τον διεθνή 

διαιτητή και παλιό φίλο της Κύπρου και της ΚΟΜΠ  Δημήτρη Μπάλλα για να αναλάβει 

αυτός ως διαιτητής στο φεστιβάλ. 

 2. Πρόσκληση από ΕΟΜ 

Μετά την  διαβίβαση προς όλους  τους ομίλους της ΚΟΜΠ της πρόσκλησης της ΕΟΜ  

για δήλωση συμμετοχής στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα ομάδων της ΕΟΜ που θα γίνει 

στην Αθήνα μεταξύ 11 και 13 Οκτωβρίου, δήλωσαν συμμετοχή 3 ομάδες με 11 μέλη 

(ένα μέλος είναι ήδη στην Αθήνα).                                                                                                       

Το Δ.Σ της ΚΟΜΠ είχε αποφασίσει στην προηγούμενη συνεδρία του να επιχορηγήσει 

τις ομάδες αυτές  ισοκατανέμοντάς τους  το ποσό των  2400 Ε.                                                                                                                     

Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε και στη σημερινή συνεδρία με εξαίρεση τη διαφωνία 

της Suzanne. 

3. Ετήσια Γ.Σ στις 21/11/2019 

Πρέπει να σταλεί ειδοποίηση προς τους ομίλους της ΚΟΜΠ για να επιλέξουν τους 

αντιπροσώπους τους, 15 μέρες πριν τη σύνοδο της Γ.Σ  Ο Ερρίκος έχει όλα τα ονόματα 

με τις ταυτότητες των μελών όλων των ομίλων και θα τα δώσει στην Γραμματέα.                                                                                                                   

Η Καταστατική Συνέλευση θα προκηρυχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία αφού 

εξεταστούν όλες οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο Καταστατικό..                                                                                                            

Έγινε εισήγηση να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ η ΚΟΜΠ να καταβάλλει το 

ποσό των 50 E στον όμιλο που εγγράφει  κάθε νέο μέλος. 

4. Τέλη εγγραφής για τους διαγωνισμούς της ΚΟΜΠ. 

Αποφασίζεται, με διαφωνία του Ερρίκου, τα τέλη εγγραφής για τους διαγωνισμούς 

αυτούς να μένουν στο κάθε club στο οποίο διεξάγεται ο διαγωνισμός. Ο Ερρίκος εξηγεί 

ότι ο λόγος που διαφωνεί είναι γιατί ο ΚΟΑ ζητά από τις ομοσπονδίες να βρουν 



τρόπους ενίσχυσης των πόρων τους και τα events αυτά ήταν μια ευκαιρία για την 

ΚΟΜΠ.  

5. Διαγωνισμοί ΚΟΜΠ το Σάββατο. 

   Το παράπονο της Μύρνας από το club του Αγίου Αντρέα το οποίο βρίσκουν όλα τα 

μέλη του Δ.Σ δικαιολογημένο, είναι ότι τα 4 events που διοργανώνει η ομοσπονδία κάθε 

χρόνο γίνονται όλα το Σάββατο, μέρα που παραδοσιακά διεξάγεται ο διαγωνισμός 

μπριτζ του Αγίου Αντρέα.Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να στερείται το club αυτό κάποιων 

εσόδων.                                                                                                                                       

Η εισήγηση της Μύρνας είναι τα events αυτά να γίνονται Κυριακή, ή να γίνονται εκ 

περιτροπής, τις μέρες διεξαγωγής των διαγωνισμών στα άλλα clubs ή να γίνονται αργά 

τη νύκτα.                                                                                                                                    

Δεν υπάρχει κατάληξη στο θέμα αυτό που εκκρεμεί και χρειάζεται παραπέρα συζήτηση 

ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή. 

6. Εκστρατεία προώθησης του μπριτζ. 

Η Φρόσω εξηγεί ότι η προώθηση σχεδιάζεται να γίνει με δυο τρόπους:                         

α)μέσω του Facebook από το Γιάννη Ξανθό οποίος εξήγησε στα μέλη του Δ.Σ το σχέδιό 

του σε παρουσίαση που έγινε μέσω Skype στις 26/9 και έμειναν όλοι ικανοποιημένοι. 

Ήδη πήρε το πράσινο φως για να προχωρήσει.Ο πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ ότι έχει 

πάρει άδεια από την ΕΟΜ να χρησιμοποιήσουμε ότι διαφημιστικό υλικό τους 

χρειαζόμαστε.                                                                                                                          

β) Μέσω των ΜΜΕ με φροντίδα της Φρόσως.                                                                        

Με παράκληση της Φρόσως η προηγούμενη πρόεδρος του Δ.Σ Ρόνα Παρούτη 

φροντίζει ώστε ο Πρόεδρός μας να παρουσιαστεί σε εκπομπή στο κανάλι  ΄6’ της 

Λεμεσού που έχει Παγκύπρια εμβέλεια και να μιλήσει για το τι εστί μπριτζ. Η κα 

Φράγκου κάνει προσπάθειες για προβολή του μπριτζ σε πρωινές εκπομπές άλλων 

μέσων. Επίσης πήραμε υπόσχεση, ύστερα από τη παρουσία μας στον ‘Πιο Αδύναμο 

Κρίκο’ για σχετική εκπομπή ή συνέντευξη στο ΡΙΚ. Παράλληλα θα γίνει προσπάθεια για 

να δημοσιευτεί  σχετικό άρθρο για το μπριτζ σε εφημερίδες  όπως ο ‘Φιλελεύθερος’ και 

αλλού.                                                                                                                                       

Ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι πέραν του πλάνου προώθησης του μπριτζ, χρειαζόμαστε 

και στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, σαν αυτό που ετοίμασε ο Γιώργος Γεωργιάδης, το 

οποίο να δίνει τη μεγάλη εικόνα πώς πρέπει να αντικρύζουμε τη όλη ανάπτυξη του 

μπριτζ. Σε τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να μπουν χρονοδιαγράμματα, κόστα, και άλλα 

απαιτούμενα, για να μπορούμε να προγραμματίζουμε δραστηριότητες, να γνωρίζουμε 

από πριν το κόστος και να παρακολουθούμε την πρόοδο της όλης προσπάθειας. 

Γι΄αυτό εισηγήθηκε τον σχηματισμό επιτροπής στρατηγικής που θα το ετοιμάσει και θα 

παρακολουθεί την εφαρμογή του. Η εισήγηση εγκρίθηκε ομόφωνα και ο πρόεδρος 

πρότεινε την συμμετοχή του Γιώργου Γεωργιάδη και του ιδίου στην επιτροπή. Έγινε 



εισήγηση να ερωτηθεί ο Κώστας Ιωάννου αν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην 

επιτροπή. 

7. Άλλα Θέματα. 

Προπονήτρια.Άφησε τη Ε.Ο χωρίς προπόνηση και έχουν όλοι παράπονο.                          

Σε επόμενη συνεδρία πρέπει να εξετασθεί το θέμα επιλογής προπονητή και το 

συμβόλαιο που θα υπογραφεί να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που ζητά ο ΚΟΑ.                                                                                                   

Γίνεται επίσης εισήγηση σχετικά με τους εκπαιδευτές του μπριτζ ότι πρέπει να πληρούν 

ορισμένα κριτήρια που πρέπει να περιγραφούν και  στη συνέχεια  να  καταρτιστεί 

μητρώο εκπαιδευτών του μπριτζ. 

Η επόμενη συνεδρία θα γίνει την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 3 μμ στη 

Χοιροκοιτία. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


