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Συνεδρία αρ. 4/20                                    

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

Πάνος Μακρής, Θέμης Ρούβης, Νίκος Νικολάου και Δημήτρης Σάββα (απεχώρησε νωρίς 

λόγω άλλων υποχρεώσεων). 

Προ ημερήσιας διάταξης εγκρίνονται τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας. 

Ημερήσια Διάταξη  

1. Διαγωνισμοί της ΚΟΜΠ online 

Διαπιστώνεται  από τα μέλη της ΚΟΜΠ η μεγάλη επιτυχία που έχουν οι αγώνες  Interclub  

bridge  στο ΒΒΟ που έχουν διοργανωθεί από την ΚΟΜΠ .                                                                                                              

Ως εκ τούτου εκφράζεται η επιθυμία να διεξαχθεί και το Agnes Vermeiren  στο ΒΒΟ και να 

ανακοινωθεί τούτο στην ιστοσελίδα μας. 

Ο ΦΦ λέει πώς επειδή για τέτοια διοργάνωση απαιτείται να υπάρχει διαιτητής , πήρε την 

πρωτοβουλία και επικοινώνησε με τον Denis Dobrin o οποίος μπορεί να αναλάβει την όλη 

οργάνωση(προσκλήσεις, παραγωγή και παρουσίαση).Το κόστος θα είναι €300  για 

διαγωνισμό 2 ημερών και €400 αν ο διαγωνισμός πάει και σε τρίτη μέρα. Η κάθε ομάδα θα 

πληρώσει €40 για τη συμμετοχή της. 

                                            

Στο ερώτημα πώς διασφαλίζεται  η άψογη διεξαγωγή των αγώνων η   απάντηση είναι ότι 

δεν υπάρχει ακόμα μέθοδος που να διασφαλίζει την ακεραιότητα των αγώνων στο 

διαδίκτυο. Εντούτοις θα μπορούσε να  υπάρξει μια επισήμανση ότι θα υπάρξουν σοβαρές 

συνέπειες για τον παραβάτη. Στο ερώτημα αν θα έπρεπε να συμμετάσχουν και οι Άγγλοι 

της Πάφου σε τέτοιο διαγωνισμό, όλοι συμφωνούν ότι αφού επιζητούμεν την ένταξή τους 

στην ΚΟΜΠ θα πρέπει και να ενθαρρύνουμε την συμμετοχή τους. Πριν κλείσουμε με τον 

διαιτητή θα πρέπει να γίνει εξαγγελία των αγώνων με Conditions of Contest για  να δούμε 

πόσες ομάδες θα έχουμε. Τελικά αποφασίζεται οι αγώνες αυτοί να διεξαχθούν το 

Σαββατοκυρίακο 25-26 Ιουλίου 2020. 

 

2.Προπόνηση Εθνικής Ομάδας/μαθήματα για προχωρημένους από Χριστίνα 

Συρακοπούλου 

Γίνεται ενημέρωση των μελών της ΚΟΜΠ για τις μέρες και ώρες που διεξάγει τα μαθήματά 

της η Χριστίνα και σε ποιούς αποτείνεται.Εχει πει πώς αν διαπιστώσει από το παιχνίδι 

ομάδων που διεξάγεται την Τρίτη ότι υπάρχουν δυνατοί παίκτες θα τους βάλει να παίζουν 

κόντρα στην Εθνική Ομάδα τις Πέμπτες.Η προηγούμενη συμφωνία μαζί της ήταν €50 την 

ώρα. Τώρα δέχτηκε με €35 την ώρα για 5 ώρες τη βδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι για 10 

εβδομάδες θα έχουμε συνολικό κόστος €1750, ποσό αρκετά χαμηλότερο από τις €3000 
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που ήταν στη προηγούμενη συμφωνία. Οπωσδήποτε δεν θα ξεφύγουμε από το ποσόν των 

€3000. 

Ο ΕΛ λέει πώς θα πρέπει να γραφεί στα Πρακτικά ότι προσλαμβάνεται η Χριστίνα  και να 

υπογραφεί μαζί της το σχετικό συμβόλαιο. Πρέπει όμως  πριν γράψουμε το συμβόλαιο να 

συμβουλευτούμε τον ΚΟΑ. Όλα τα πιο πάνω εγκρίνονται. 

 

3. Εκστρατεία marketing (επισυνάπτονται οι αναλύσεις της μέχρι τώρα καμπάνιας από τη 

Wonder Dots καθώς και το συμβόλαιο με την εταιρεία) 

Η ΦΤ υπενθυμίζει ότι είχαμεν εγκρίνει την προσφορά  της Wonder Dots για €1350+ ΦΠΑ ως 

το τέλος του 2020. Μπήκαμε δυναμικά και αρέσουν τα posts που ανεβάζει η εταιρεία. 

Έχουμε προσθέσει και τρίτη ανάρτηση κάθε εβδομάδα από τον ΕΛ που αρέσει πολύ. Είναι 

καλό όλοι να κάνουν like και να παραπέμπουν και τους φίλους τους στο Facebook. 

 

4. Πρόγραμμα αυτόματης κατανομής των master points 

Ο Χρήστος Βαλιαντής, διαχειριστής της ιστοσελίδας μας, παράπεμψε το αίτημα μας για ένα 

πρόγραμμα κατανομής των MPs σε ειδικούς. Η προσφορά τους για το πρόγραμμα είναι 

€3500+ΦΠΑ που κρίνεται υπερβολικό. 

Ο ΦΦ εξηγεί ότι οι όμιλοι δεν τηρούν σωστά τα αρχεία για τα MPs και αυτό δημιουργεί 

σοβαρό πρόβλημα. Θα σταλεί email στους ομίλους από τους οποίους θα ζητείται να 

χρησιμοποιούν το Player Data Base τουλάχιστον για τους τακτικούς παίκτες ούτως ώστε να 

περνούν σωστά τα ονόματα. 

Ο ΕΛ αναλαμβάνει να κάνει τον υπολογισμό των MPs για το 2019 που ακόμη εκκρεμεί. 

 

5. Επιτροπή Στρατηγικής- Εργασίες 

Ο ΦΦ αναφέρει ότι η Επιτροπή Στρατηγικής που αποτελείται από τον ίδιο, τον Γιώργο 

Γεωργιάδη και την Kathryn Andreas έχει συνεδριάσει δύο φορές μέχρι τώρα και έχει κάνει 

σοβαρή δουλειά. Το στρατηγικό πλάνο που είχε συντάξει ο Γιώργος Γεωργιάδης χρειάζεται 

ενημέρωση γιατί η πανδημία έχει δείξει πόσο σημαντικό είναι το internet στο 

bridge.Πρέπει λοιπόν να μελετηθεί σοβαρά η online διδασκαλία καθώς και το θέμα των 

δασκάλων. Χρειαζόμαστε ένα κοινό σύστημα διδασκαλίας όπως π.χ. η ΕΟΜ χρησιμοποιεί 

την μέθοδο της Audrey Grant.Άλλη επιλογή είναι και το online πρόγραμμα του ACBL/BBO 

Learn To Play Bridge που είναι  interactive.Απαραίτητη είναι και η πιστοποίηση των 

δασκάλων. 

Η ΕΟΜ μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα μαθήματα που προσφέρει online 

για την εκπαίδευση δασκάλων και μπορούν να μας στείλουν και δάσκαλο στην Κύπρο 

δεδομένου ότι θα καλύψουμε τα έξοδα του. 
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 6. Άλλα Θέματα 

α)Κοινοτικό οίκημα Λευκάρων 

Ο ΚΠ αναφέρει ότι είναι έτοιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εορτασμό των 

60χρονων της ΚΟΜΠ όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας. Το Δημαρχείο των 

Λευκάρων θα αθλοθετήσει την εκδήλωση. Το οίκημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 

μια Ευρωπαϊκή παρουσίαση του bridge στην Κύπρο. Θα μπορούσαμε π.χ. να 

φιλοξενήσουμε το Champions Cup που διοργανώνεται από το EBL κάθε δύο χρόνια και στο 

οποίο λαμβάνουν μέρος οι επτά πρώτες ομάδες του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού 

Ομάδων συν μία τοπική ομάδα. 

 

β)Πιστοποιητικά Υγείας Αθλητών 

Θα επικοινωνήσουμε με τον ΚΟΑ για να τους εξηγήσουμε ότι το bridge σαν πνευματικό 

άθλημα που είναι, δεν απαιτεί την ίδια καλή φυσική κατάσταση που χρειάζονται τα 

σωματικά αθλήματα. 

Αναλαμβάνει ο ΝΝ. 

 

γ)Μaster Points της ΕΟΜ 

Μέλη της ΚΟΜΠ λαμβάνουν μέρος σε online διαγωνισμούς της ΕΟΜ και έχουν εκφράσει 

την επιθυμία να παίρνουν ότι Ελληνικά MPs κερδίσουν.Η ΕΟΜ τους δίνει αυτή την 

ευκαιρία και θα σταλεί σε όλους τους ομίλους το σχετικό email που μας εστάλη. 

δ)Συνδρομές 

Το WBF θα επιστρέψει τις συνδρομές των Ομοσπονδιών για το 2020 ή, αν προτιμούν οι 

Ομοσπονδίες, το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για τη συνδρομή του 2021.Ο ΦΦ θα 

επικοινωνήσει μαζί τους και θα ζητήσει το δεύτερο. 

Επίσης ο ΕΛ αναφέρει ότι αναστέλλεται η πληρωμή για την χρήση του  bridgewebs της 

ΚΟΜΠ λόγω του ότι δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει τους τελευταίους μήνες. 

 

ε)Βιβλιοθήκη ΚΟΜΠ 

Ο ΦΦ εισηγείται τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης στην οποία θα φυλάσσονται όλα τα 

βιβλία που βρίσκονται στην κατοχή της Ομοσπονδίας. Ο ΚΠ προτείνει τη στέγαση της στο 

νέο οίκημα των Λευκάρων. 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                      Η Γραμματέας 


