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

Τηλλυρή,Πάνος Μακρής,Θέμης Ρούβης,Νίκος Νικολάου 

Απών:Δημήτρης Σάββα 

Η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίας  ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της 

Ομοσπονδίας. 

Εγκρίνονται τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας. 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1.Η συζήτηση των θεμάτων που έχουν προκύψει από τα ηλεκτρονικά 

μηνύματα του αντιπροέδρου του Δ.Σ. Κυριάκου Παναγιώτου ημερομηνίας 

25/07/2020,31/07/2020 και 1/08/2020 και των απαντήσεων του προέδρου 

του Δ.Σ. 

Ο ΚΠ έκανε τρεις εισηγήσεις στην Επιτροπή: 

α)Οι διαγωνισμοί στο ΒΒΟ να γίνονται κάτω από την αιγίδα των ομίλων και 

όχι να είναι κάτω από την αυθαιρεσία ενός ατόμου 

β)Να γίνεται ένας διαγωνισμός τη βδομάδα που να είναι καθαρά διοργάνωση 

της ΚΟΜΠ 

γ)να γίνει αλλαγή στη σύσταση του Δ.Σ. 

α)Όσον αφορά την πρώτη εισήγηση,τονίζεται ότι στο ΒΒΟ μόνο οι 

αναγνωρισμένοι από αυτό directors μπορούν να διοργανώσουν τουρνουά και 



στην Κύπρο αυτοί είναι μόνο οι ΦΦ και ΕΛ.Ως εκ τούτου τα online τουρνουά 

είναι αναγκαστικά υπόθεση ενός ατόμου.Ακόμα και αν η ΚΟΜΠ θελήσει να 

διοργανώσει δικό της διαγωνισμό,πάλι ο host στο BBO θα είναι ένα άτομο.Το 

ΒΒΟ επιτρέπει σε ομίλους και ομοσπονδίες όπως το ACBL και EBU να 

διοργανώνουν τουρνουά αλλά ισχύουν πολύ διαφορετικοί όροι και σίγουρα 

υπάρχει χρέωση.Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε πολύ ευγνώμονες στους ΦΦ 

και ΕΛ που μας δίνουν την ευκαιρία να παίζουμε bridge online σε αυτούς τους 

δύσκολους καιρούς της πανδημίας. 

Η πρόταση αυτή απορρίπτεται από την Επιτροπή βασικά ως μη εφαρμόσιμη. 

β)Αποφασίζεται να κάνει η ΚΟΜΠ ένα διαγωνισμό τη βδομάδα,κατά 

προτίμηση Σάββατο απόγευμα αν μας το επιτρέπει το ΒΒΟ.Μόνο τα μέλη της 

ΚΟΜΠ και τα μέλη των ομίλων της Πάφου θα δικαιούνται να λάβουν μέρος.Η 

ιδέα να δίνονται master points απορρίπτεται γιατί θα δοθεί κίνητρο για 

κλεψιά(cheating). 

γ)Ο ΝΝ θεωρεί ότι πρέπει να γίνει αλλαγή στο Καταστατικό όσον αφορά την 

εκλογή των υποψηφίων στις θέσεις του Συμβουλίου-δηλαδή τον 

Πρόεδρο,Αντιπρόεδρο,Ταμία και Γραμματέα.Θα ήταν πιο σωστό,είπε,να 

αποφασίζει και να ψηφίζει η ΕΓΣ και όχι η εκλελεγμένη επιτροπή.Προτείνει 

επίσης την εργοδότηση γραμματέα part-time για να μειωθεί ο όγκος εργασίας 

ορισμένων μελών της Επιτροπής. 

Η εισήγηση του ΚΠ για αλλαγή στη σύσταση του Δ.Σ. τίθεται σε μυστική 

ψηφοφορία και απορρίπτεται από την συντριπτική πλειοψηφία. 

 

2.Προυπολογισμός ΚΟΑ για το 2020 

Ο ΕΛ θα επικοινωνήσει με τον ΚΟΑ και θα ετοιμάσει έκθεση για τον 

προυπολογισμό του 2020 εντός των ημερών.Σκοπός της ΚΟΜΠ είναι να 

χρησιμοποιηθούν τα ανεκμετάλλευτα κονδύλια λόγω πανδημίας για την 

αγορά τουλάχιστον τριών dealing machines. 

 

3.Άλλα θέματα 

Η οικογένεια του Μιχάλη Μιλητού επικοινώνησε με την ΦΤ και ζήτησε να 

διεξαχθεί ένας online διαγωνισμός στη μνήμη του αποθανόντος.Σαν 



ημερομηνία ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου και η οικογένεια θα αθλοθετήσει τον 

διαγωνισμό. 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                       Η Γραμματέας 

 

 

 

 

 


