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Παρόντες:Φίλιππος Φράγκος,Κυριάκος Παναγιώτου,Φρόσω Τηλλυρη,Ερρίκος 

Λεωνίδου,Πάνος Μακρής,Θέμης Ρόυβης 

Απόντες:Δημήτρης Σάββα,Suzanne Melas,Myrna Higgins 

Εγκρίνονται τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας. 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

1.Εκστρατεία προώθησης του bridge στην Κύπρο 

Η εκστρατεία προώθησης του bridge στην Κύπρο έχει φθάσει σε 60,000 

χρήστες του Facebook,σύμφωνα με τον Γιάννη Ξανθό.Η μεγαλύτερη 

ανταπόκριση φαίνεται να είναι στη Λευκωσία και συμπεριλαμβάνει και 

πολλούς Τουρκοκύπριους.Θα ζητηθεί από τον Γιάννη να στείλει πιο 

λεπτομερείς στατιστικές σε όλη την Επιτροπή. 

Ο ΔΣ έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο άρθρο για το bridge το οποίο θα 

προωθήσουμε για δημοσίευση στον Τύπο. 

2.Επιλογή Εθνικής Ομάδας 

Η Τεχνική Επιτροπή εισηγείται να δεχθούμε αιτήσεις από ζεύγη και ανάλογα 

με τον αριθμό των ενδιαφερομένων ζευγών θα αποφασιστεί και ο τρόπος 

επιλογής.Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 24 Ιανουαρίου και οι 

αγώνες επιλογής θα γίνουν τον Φεβρουάριο. 

3.Ημερολόγιο αγώνων 2020 

Το ημερολόγιο Αγώνων 2020 θα αναθεωρηθεί ούτως ώστε να κατανεμηθούν 

οι αγώνες πιο ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια του χρόνου.Επίσης θα αλλάξουν 

οι ονομασίες των αγώνων σε μια προσπάθεια να τους δοθεί περισσότερη 

βαρύτητα και θα προστεθεί αγώνας Μεικτών Ομάδων. 

Γίνεται σκέψη να παίξουν όλοι οι Όμιλοι μαζί την ίδια μέρα τα Ταυτόχρονα 

Ζεύγη(Simultaneous Pairs)του ECATS.Θα ζητηθεί η άποψη των Ομίλων για το 



θέμα.Μπορεί επίσης όλοι οι Όμιλοι να παίξουν Παγκύπρια  Ταυτόχρονα Ζεύγη 

της Ομοσπονδίας και οι νικητές να πάρουν Gold Points. 

4.Full/Associate members της ΚΟΜΠ 

Ο ΦΦ έχει μιλήσει με εκπροσώπους των Ομίλων της Πάφου οι οποίοι έχουν 

δείξει ενδιαφέρον να ενταχθούν στην ΚΟΜΠ.Ιδανικό θα ήταν να γίνουν full 

members και όχι associate members γι’αυτό οι ΚΠ και ΕΛ αναλαμβάνουν να 

διερευνήσουν την διαδικασία που απαιτείται.Αν γίνουν full members θα 

δικαιούνται και αντιπρόσωπο στην ΚΟΜΠ,σύμφωνα με το παρόν 

Καταστατικό.Εδώ τονίζεται ότι σκοπός των αντιπροσώπων είναι να 

μεταφέρουν τις απόψεις των Ομίλων τους και όχι τις προσωπικές τους 

απόψεις. 

 

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

-Η Catherine Makedonas έχει αποστείλει email εκ μέρους όλων όσων έλαβαν 

μέρος στο περσινό σεμινάριο διαιτητών στη Λάρνακα ζητώντας επιπρόσθετο 

training σε σκοράρισμα αγώνων καθώς και μια παρουσίαση των δυνατοτήτων 

του προγράμματος Pairscorer.Έχει ήδη απαντήσει ο ΦΦ και θα μελετηθεί 

αργότερα η δυνατότητα περαιτέρω εκπαίδευσης των διαιτητών μας. 

-Ο Πρόεδρος ΦΦ θα συμμετάσχει στο συνέδριο του EBL για NBO Officers και 

θα συνοδεύεται από τον Γιάννη Ξανθό στον οποίο θα δοθεί η ευκαιρία να 

παρουσιάσει τις ιδέες του για την προώθηση του bridge.Η ΦΤ εξέφρασε την 

επιθυμία να παρευρεθεί και εκείνη στο συνέδριο λόγω των πολύ 

ενδιαφερόντων θεμάτων που θα αναλυθούν. 

-Το φεστιβάλ μας έχει προστεθεί στο ημερολόγιο του Bridgescanner το οποίο 

θα ανεβάζει live results. 

-Ο ΕΛ ανάφερε ότι πήραμε την επιχορήγηση των  €5000 από το Καζίνο. 

-Ο ΕΛ έχει παρευρεθεί στις παρουσιάσεις της ΚΟΕ για το σύστημα Κεντρικού 

Λογιστηρίου και Διαχείρισης Αρχείων.Επικρατεί η άποψη ότι η εγγραφή μας 

στο Κεντρικό Λογιστήριο μάλλον δεν θα μας είναι χρήσιμη ενώ η Διαχείριση 

Αρχείων έχει πολλά οφέλη. 

-Ο ΦΦ επισημαίνει ότι χρειαζόμαστε δύο dealing machines και ο ΕΛ προσθέτει 

πως έχει ήδη ζητήσει από τον ΚΟΑ την προμήθεια τους. 



-Το 2020 η ΚΟΜΠ θα έχει τα 60χρονα της και γίνεται εισήγηση να τα 

εορτάσουμε επίσημα.Οι ΚΠ και ΘΡ θα διερευνήσουν πιθανούς χώρους για τον 

εορτασμό. 

-Τα αποτελέσματα του Χριστουγεννιάτικου διαγωνισμού του Αγίου Ανδρέα 

που έγινε στις 14 Δεκεμβρίου έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.Το θέμα 

θα συζητηθεί από την Επιτροπή όταν έχουμε επίσημη πληροφόρηση για την 

αλλαγή στα αποτελέσματα. 

 

Ο Πρόεδρος                                                                             Η Γραμματέας 

 

 

 

 


