
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ ΤΗΣ ΚΟΜΠ  27/2/2020 

Στη Χοιροκοιτία, 3μμ 

2/20                                                                                                                                                                               

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

Πάνος Μακρής, Θέμης Ρούβης, Νίκος Νικολάου, Δημήτρης Σάββα. 

Προ ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος καλωσορίζει το νέο μέλος του Δ.Σ, εκπρόσωπο 

του ομίλου Ζήνων, Νίκο Νικολάου. 

Επίσης ενημερώνει ότι μίλησε με τον Κώστα Ιωάννου ο οποίος και αποδέκτηκε την 

εισήγηση του Δ.Σ να μην συμμετέχει στις συνεδρίες του εφόσον εκκρεμεί ενώπιον του 

ΚΟΑ η εξέταση των καταγγελιών που ο ίδιος έκανε εναντίον του Δ.Σ. 

Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ θα αποστέλλονται στον Κ.Ι ύστερα από την 

έγκρισή τους από τα μέλη του Δ.Σ 

Θέματα : 

1. Εκστρατεία Μάρκετιγκ 

 

Προβλήθηκε το bridge στη τηλεόραση δυο φορές: στο πρόγραμμα ‘Ο πιο αδύναμος 

κρίκος’ και στο ‘Όμορφη μέρα κάθε μέρα’. Επίσης ο πρόεδρος μίλησε για το bridge στο 

παγκύπριας εμβέλειας κανάλι 6 ενώ ο Φιλελεύθερος φιλοξένησε άρθρο μας για το 

bridge που αναφερόταν, μεταξύ άλλων και στη διαπιστωμένη από επιστημονική έρευνα 

ωφέλεια στη διανοητική κατάσταση των ασχολουμένων με το bridge.  

Στα μέλη του Δ.Σ διανεμήθηκε φυλλάδιο του Γιάννη Ξανθού με το διαφημιστικό πλάνο 

της περιόδου 8/11/2019- 20/1/20120 σε αριθμούς. 

Ο Γιάννης εισηγείται την συνέχιση του προγράμματος ως το τέλος του χρόνου με 

κόστος γύρω στις €3000. 

Επικρατεί η άποψη ότι το πρόγραμμα είναι καλό να συνεχιστεί αλλά θα πρέπει να 

διερευνηθούν, σε συνεννόηση και με τον Γ.Ξ εναλλακτικές λύσεις προώθησης του, με 

ανάλυση εξόδων. 

Χρειάζεται επίσης να τηρείται βιβλίο παρουσιών των μαθητών που παρακολουθούν τα 

μαθήματα και στο τέλος να γίνει αξιολόγηση. 

Είναι επίσης απαραίτητο να εκδοθεί για την ΚΟΜΠ prepaid Internet card για να είναι 

εφικτή η παρακολούθηση των πληρωμών στο Facebook όταν τρέχει το πρόγραμμα. 

Ο Νίκος Νικολάου εισηγείται την διοργάνωση από την ΚΟΜΠ διαγωνισμού πιλότας που 

να παίζεται όπως το bridge με στόχο να φέρουμε κοντά μας παίκτες που  με την 

κατάλληλη πληροφόρηση θα θελήσουν στη συνέχεια να ασχοληθούν με την εκμάθηση 

του bridge. 



 

2. Φεστιβάλ 2020 

 

Η Φρόσω λέει ότι με βάση τις ενδείξεις που έχουμε ως τώρα από Ισραήλ, Βουλγαρία, 

Κροατία κ.α και εφόσον δεν υπάρξει , λόγω κορωνοιού, καμμιά αρνητική εξέλιξη, το 

φεστιβάλ θα έχει τεράστια επιτυχία. 

Η Τalia Lebel από το Ισραήλ, η οποία είναι η διοργανώτρια για να φέρει από το Ισραήλ 

στο Φεστβάλ ως και 40-50 άτομα ζήτησε όπως αυτή και ο σύντροφός της απαλλαγούν 

από το τέλος εγγραφής, τόσο στο διαγωνισμό Ρairs όσο και στο διαγωνισμό Τeams.                                                                                                                

Το αίτημα της εγκρίνεται μαζί με τη διάθεση γι αυτή δωματίου στο ξενοδοχείο δωρεάν. 

Εγκρίνεται να προσκληθεί στο φεστιβάλ ο Πρόεδρος της ΕΟΜ. Επίσης να προσκληθεί 

στο επίσημο δείπνο ο Πρόεδρος του ΚΟΑ. 

Ο Πρόεδρος παρακαλεί όπως κάθε όμιλος στείλει στην ΚΟΜΠ, κατόπιν διερεύνησης, 

ενδεικτικό αριθμό μελών που έχουν πρόθεση να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ.    

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα γίνει και διαγωνισμός αρχαρίων. 

 

3. Εθνική Ομάδα 2020 

 

 Έγιναν μόνο τρεις αιτήσεις για συμπερίληψη στην ΕΟ 2020 από τους : Φίλιππο 

Φράγκο-Φρόσω Τηλλυρή, Γιώργο Γεωργιάδη- Γιώργο Κωλέττη και Γιάννη Ξανθό-

Βασιλική Νίκα.Τα δύο πρώτα προαναφερθέντα ζεύγη εγκρίνονται για θέση στην ΕΟ ενώ 

η καταλληλότητα του τρίτου ζεύγους θα αποφασιστεί από τον προπονητή.                                                                                                             

Οι Φίλιππος, Κυριάκος και Φρόσω αναλαμβάνουν να διερευνήσουν τις διεθνείς αγορές 

για ανεύρεση προπονητή της Ε.Ο. εξετάζοντας όλες τις λεπτομέρειες (αμοιβή, 

συχνότητα προπονήσεων κ.α)                                                                                                 

Να τονιστεί στα μέλη της Ε.Ο ότι η συμπεριφορά κάθε μέλους πρέπει να είναι 

υποδειγματική τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό γιατί είναι εκπρόσωποι της 

χώρας μας.                                                                    

4.Full members – Associate members 

 Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους διαμένοντες στην Πάφο παίκτες του bridge να    

ενταχθούν στην ΚΟΜΠ.Θα ήταν καλό, επομένως, να ετοιμαστεί ένα πακέτο διαδικασιών 

για full members  και  associate members στο οποίο να φαίνονται και τα οφέλη που θα 

υπάρχουν αντίστοιχα  σε κάθε κατηγορία, ώστε να προσελκύσουμε τους Παφίτες.Αυτό 

αναλαμβάνει ο ΚΠ. 

5.Διαγωνισμός Simultaneous Pairs 17/2/2020 

Ο διαγωνισμός αυτός είχε τεράστια επιτυχία με συμμετοχή 112 παικτών.Προσέλκυσε δε 

και παίκτες από την Πάφο οι οποίοι ενθουσιάστηκαν.                                                                                                  



Το ποσόν των €234  που παραχωρήθηκε από τους ομίλους στην Oμοσπονδία θα 

διατεθεί στο ίδρυμα Ελπίδα για παιδιά που πάσχουν από καρκίνο και λευχαιμία.                                                                                   

Γίνεται εισήγηση ο διαγωνισμός αυτός να γίνεται πιο τακτικά.                                                                       

Η Τεχνική Επιτροπή αναλαμβάνει να επεξεργαστεί σχετικό σχέδιο.                                           

6.Εισήγηση για TD Seminar από την Kathryn Andreas 

Είναι εισήγηση της Kathryn Andreas να γίνει το σεμινάριο ΤD τόσο για αρχάριους όσο 

και για προχωρημένους διαιτητές.                                                                                                           

Τούτο μπορεί να γίνει από τον director Denis Dobrin κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Ο 

Ερρίκος εισηγείται  να γίνει τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής  28ης και 29ης 

Μαρτίου.Να γίνει συνεννόηση και με την Kathryn που είναι η εισηγήτρια του θέματος. 

7.Επιτροπή στρατηγικής 

Την αποτελούν οι : Φίλιππος Φράγκος, Γιώργος Γεωργιάδης και Kathryn Andreas. 

8.Μαθήματα  bridge από Carol Anderson  στο Junior School. 

 H Carol κάνει τα μαθήματα δωρεάν και επί πλέον έχει έξοδα βενζίνης για την 

μετακίνησή της.                                                                                                                    

Εγκρίνεται να δοθεί στην Carol το ποσόν των €500 για τα μαθήματα που κάνει εις 

ένδειξη εκτίμησης για το έργον της. 

9.EBL NBO Officers΄. Πράγα 31/1-2/2/2020 

Ήταν πολύ χρήσιμο. Σχετική αναφορά έχει διανεμηθεί σε όλα τα μέλη της ΚΟΜΠ από 

την ΦΤ. 

10.Πρόγραμμα υπολογισμού των MPs της ΚΟΜΠ 

Χρειάζεται να γίνει κατάλληλο πρόγραμμα που να μπορεί να κάνει κατανομή των points 

αυτόματα.                                                                                                                 Έχει 

ήδη ερωτηθεί ο Βαλιαντής που είναι ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας μας να μας πει πόσο 

θα στοιχίσει.                                                                                                                  

Υπάρχει διάχυτη άποψη ότι η ιστοσελίδα μας πρέπει να ξανασχεδιαστεί και οι ΦΦ και 

ΦΤ είχαν συνάντηση με τον Βαλιαντή γι’αυτόν τον σκοπό. 

11. Συμμετοχή στο Κεντρικό Λογιστήριο και Διαχείριση Αρχείου. 

Για το Κεντρικό Λογιστήριο εκφράζεται η άποψη ότι είναι πολλή δουλειά και δεν αξίζει 

τον κόπο.                                                                                                                                         

Για τη Διαχείριση αρχείου θεωρείται ότι είναι καλό να γίνει.                                                

Σχετικά υπάρχει εταιρεία που αναλαμβάνει μέσω του ΚΟΑ να σκανάρει τα έγγραφα που 



θα της δοθούν και να τα αρχειοθετήσει. Ο ΚΠ αναλαμβάνει να διερευνήσει για ανεύρεση 

ατόμου που θα αναλάβει μερικές ώρες τη βδομάδα την τακτοποίηση των αρχείων μας  

από το 2010 και μετά για το σκανάρισμα. 

12.Συντονισμός και λειτουργικότητα του Δ.Σ. της ΚΟΜΠ  

Τονίζεται ότι οφείλουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. να αναλαμβάνουν ευθύνες και να τις φέρουν 

εις πέρας.Απαραίτητη είναι και η απάντηση σε emails που ανταλλάσσονται ανάμεσα 

στα μέλη του Δ.Σ. και χρήζουν άμεσου χειρισμού. 

13. Άλλα θέματα 

Budget: Χρειάζεται να σταλεί επιστολή προς το Οικονομικό τμήμα του ΚΟΑ στην οποία 

να εξηγούνται κάποια πράγματα για τις ανάγκες της ΚΟΜΠ και των ομίλων της, όπως 

για παράδειγμα ότι η μηχανή διανομής στοιχίζει €3500 η κάθε μια ή ότι για την ανάπυξη 

ταλέντων χρειαζόμαστε €3000 και όχι €600. 

Η ΦT πληροφορεί ότι η ΕΟΜ μας στέλλει δωρεάν 30 βιβλία (1,2,3) της Audrey Grant 

καθώς και το ένατο και δέκατο βιβλίο της σειράς με  Επετηρίδες της ΕΟΜ και θα 

πληρώσει και τα μεταφορικά τους.  

Κάθε όμιλος να στείλει το συντομότερο στην ΚΟΜΠ κατάλογο των μελών του που 

τακτοποίησαν την συνδρομή τους για την έκδοση ταυτότητας της ΚΟΜΠ. 

Για τα 60χρονα της ΚΟΜΠ ο  Όμιλος Λευκάρων σχεδιάζει για τον Ιούνιο πανηγυρικό 

διαγωνισμό (με παιχνίδι, παρουσιάσεις, βραβεία και γεύμα) που θα γίνει στο υπό 

ανέγερση Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων που αναμένεται να παραθοθεί τέλος Απριλίου. 

Αναμένεται η οριστική απαντηση του Δημάρχου Λευκάρων την άλλη βδομάδα 

 

          Ο Πρόεδρος                                                           Η Γραμματέας 


