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Συμμετείχαν: Φίλιππος Φράγκος, Κυριάκος Παναγιώτου, Φρόσω 

Τηλλυρή,Ερρίκος Λεωνίδου, Θέμης Ρούβης και Δημήτρης Σάββα 

Εγκρίνονται τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας. 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης : 

1. Επιστολή ΚΟΑ για καταγγελία σωματείου Αγίου Άντρέα –Απάντηση 

 

Η απάντηση που ετοίμασε ο πρόεδρος ΦΦ για να σταλει στον ΚΟΑ 

κρίνεται από όλους τους συμμετέχοντες στη συνεδρία και τον ΠΜ που δεν 

παρέστη, ως πολύ σοφή και πολιτισμένη που απαντά στην ουσία των 

γεγονότων, μάλιστα εκφράστηκε και η άποψη ότι ίσως θα έπρεπε να ήταν 

και λίγο επιθετική.Επισημαίνεται ότι στην απάντηση πρέπει να 

επισυναφθούν : 

• Η δικαστική απόφαση 

• Το μέρος των Πρακτικών που αφορά τη διδασκαλία της Carol για την 

αμοιβή της οποίας σχετικά με τη διδασκαλία bridge στο Junior 

School είχε παρθεί απόφαση από το προηγούμενο Δ.Σ  

• Το μέρος των Πρακτικών της πρόσφατης συνεδρίας που αφορά τις 

αποφάσεις και το σκεπτικό για τη μετάβαση παικτών των σωματείων 

μας στο διασυλλογικό διαγωνισμό ομάδων στην Ελλάδα 

• Η επιστολή που στάληκε από την ΚΟΜΠ στα σωματεία για την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την πιο πάνω συμμετοχή 

Αποφασίζεται η επιστολή απάντηση στον ΚΟΑ να σταλεί αύριο το πρωί. 

 

2. Απόφαση Δικαστικής Επιτροπής για Suzanne Melas 

 

Μετά από συζήτηση τα μέλη της ΚΟΜΠ κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα 

σχετικά με την Suzanne Melas :  Επειδή                                        

α) Έχει καταδικασθεί από τη Δικαστική Επιτροπή για απαράδεκτη 

συμπεριφορά προς μέλη της ΚΟΜΠ 

β) Έχει απουσιάσει από 3 και πλέον συνεδρίες της ΚΟΜΠ  



γ) Με την συμπεριφορά της δυσχεραίνει γενικότερα το έργο της ΚΟΜΠ 

αποφασίζεται να σταλεί επιστολή προς το σωματείο ΖΗΝΩΝ το οποίο την 

είχε επιλέξει ως το δοτό εκπρόσωπό του στην ΚΟΜΠ και να ζητείται η 

αντικατάστασή της για τους πιο πάνω λόγους. 

 

3.Καμπάνια FACEBOOK-μαθήματα bridge 

Η ανταπόκριση του κοινού για παρακολούθηση μαθημάτων bridge δεν ήταν η 

αναμενόμενη αλλά τις τελευταίες μια-δυο μέρες άρχισαν δειλά-δειλά να δείχνουν 

κάποια άτομα ενδιαφέρον.     

Ο ΦΦ λέει ότι με την εκστρατεία στο Facebook γίναμε γνωστοί και η ύπαρξη 

δεύτερης σειράς μαθημάτων φαίνεται να διευκολύνει άτομα που έχασαν την 

ευκαιρία μέσω των Επιμορφωτικών.Ο Γιάννης καθορίζει €45 για κάθε μάθημα 2 

ωρών και λέει ότι με 9 συναντήσεις μπορεί να καλύψει τα βασικά θέματα του 

bridge. 

Eπίσης θέλει να δοκιμάσει μια τελευταία προσπάθεια προώθησης των 

μαθημάτων στο Facebook που θα κοστίσει €200 και μετά θα μας φέρει όλα τα 

στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εκστρατεία. Δεδομένου ότι δαπάνησε ως 

τώρα μόνον €780 από τις €3000 που εγκρίθηκαν, αποφασίζεται να εγκριθεί το 

ποσό  αυτό.                                                                                              

4. Ημερολόγιο αγώνων 2020 

Για το διαγωνισμό γυναικών που προγραμματίζεται για τις 25/1 στο σωματείο 

ΖΗΝΩΝ θα σταλεί ενημερωτικό φυλλάδιο προς τα σωματεία. 

Αποφασίζεται επίσης να διεξαχθεί για πρώτη φορά ανάμεσα στα σωματεία 

διαγωνισμός Simultaneous Pairs στις 17 Φεβρουαρίου. Ήδη τα σωματεία 

bridge των Άγγλων της Πάφου και το Ζήνων της Λάρνακας εξέφρασαν 

ενθουσιασμό γι΄αυτή την ιδέα.Oι εισπράξεις του διαγωνισμού αυτού μπορεί  να 

διατεθούν για αγαθοεργό σκοπό. Η ΚΟΜΠ θα αποστείλει προς τα σωματεία 

λεπτομέρειες για τις διαδικασίες του διαγωνισμού. 

5.Επιβεβαίωση μελών Ομίλων   



 Όλα τα σωματεία θα πρέπει το συντομότερο να στείλουν προς την ΚΟΜΠ 

κατάλογο με τα ονόματα των ενεργών μελών τους για να ετοιμαστούν τα 

αγωνιστικά δελτία (CBF ID cards) για το 2020. Αφού συμφωνηθεί ο κατάλογος 

των μελών, θα υπολογιστούν τα masterpoints που κέρδισε ο καθένας το 2019 

και η καινούργια κατάταξη (MP rank) του καθενός. Μετά από αυτό, θα σταλούν 

για εκτύπωση τα αγωνιστικά δελτία.  

Ο καθορισμός των μελών που εκπροσωπεί το κάθε σωματείο για θέματα της 

ΚΟΜπ θα είναι όσοι έχουν αποκτήσει το ετήσιο αγωνιστικό δελτίο. 

 

6.Παραγγελίες dealing machines και άλλων υλικών 

Υπάρχουν διαθέσιμες dealing machines υψηλής ποιότητας και δυνατοτήτων, 

στην τιμή των €2680 + ΦΠΑ με 5 χρόνια εγγύηση.                                                                                                             

Επιπλέον, με την αγορά μηχανών, διατίθενται 100 δέσμες χαρτιά προς 50 σεντ 

τη μία. Επειδή χρειαζόμαστε μηχανές, τόσο για τους διαγωνισμούς της ΚΟΜπ 

όσο και για τα σωματεία, αποφασίζεται να μελετηθεί το θέμα για την γρήγορη 

απόκτηση δύο τέτοιων μηχανών, όπως είχε προταθεί σε προηγούμενη 

συνάντηση του ΔΣ. Σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί στον ΚΟΑ μέσω του 

προϋπολογισμού μας για το 2020. 

Στο πλαίσιο ενίσχυσης και παροχής κάθε δυνατής βοήθειας στα σωματεία μέλη, 

αποφασίστηκε να δοθούν δωρεάν στον Όμιλο Λεμεσού κάρτες αγορών (bidding 

cards) για 8 τραπέζια από το διαθέσιμο στοκ της ΚΟΜπ. 

 

 7.Ταξίδι στην Πράγα για συνέδριο EBL NBO’s - Πτήσεις 

Η Φρόσω θα αναλάβει να διευθετήσει τις πτήσεις.                                                                            

Ο ΚΟΑ καλύπτει τα έξοδα ενός ατόμου. Για τη Φρόσω και το Γιάννη Ξανθό ό,τι 

έξοδα δεν καλυφθούν από την EBL θα καλυφθούν από την ΚΟΜΠ. 

Η επόμενη συνεδρία της ΚΟΜΠ ορίζεται για την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 

3 μμ στη Χοιροκοιτία. Σε αυτή θα προσκληθούν και οι πρόεδροι όλων των 

ομίλων. 



 

           Ο Πρόεδρος                                     Η Γραμματέας      


