
 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΔΣ  ΚΟΜΠ 17/7/2020 4.00μμ στη Χοιροκοιτία 

5/20 

Παρόντες: Φίλιππος Φράγκος, Κυριάκος Παναγιώτου, Φρόσω Τηλλυρή, 

Ερρίκος Λεωνίδου, Πάνος Μακρής, Θέμης Ρούβης, Νίκος Νικολάου και 

Δημήτρης Σάββα. 

Ημερήσια Διάταξη : 

1.Έγκριση λογαριασμών 2019 

Εγκρίνονται οι λογαριασμοί του 2019 που καταρτίστηκαν από τον Γιώργο 

Γεωργιάδη και οι οποίοι μετά τις σχετικές διορθώσεις από τον Ερρίκο 

Λεωνίδου υποβλήθηκαν αρμοδίως.   

Υπάρχει υπόλοιπο €90000.Εκφράζεται η άποψη να ζητήσουμε από τον ΚΟΑ 

να μην χαθούν τα λεφτά που έχουν εγκριθεί για την φετινή χρονιά.  

Όσον αφορά την εισφορά των €5000 από το Καζίνο  για το φεστιβάλ του 

2020 που τελικά ματαιώθηκε, η επιτροπή του Καζίνο εξέφρασε την 

ικανοποίησή της όταν πληροφορήθηκε ότι το ποσόν αυτό θα χρησιμοποιηθεί 

για τις ανάγκες του φεστιβάλ του 2021.   

                                                                                                                                                                                                 

2.Επαναλειτουργία Ομίλων Bridge 

Επειδή διάφοροι όμιλοι της ΚΟΜΠ  ζητούν από την ΚΟΜΠ να πάρει θέση 

σχετικά με το πιο πάνω θέμα,  αποφασίζεται να αποσταλεί επιστολή στον 

ΚΟΑ και στην Επιδημιολογική Ομάδα του Υπουργείου Υγείας για να μας 

εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τό αν είναι ασφαλές και κάτω από 

ποιές προυποθέσεις θα μπορούσε να γίνει το άνοιγμα των ομίλων μας και η 



διεξαγωγή του παιχνιδιού. Σε κάθε περίπτωση, η ΚΟΜΠ δεν μπορεί να 

δώσει δικές της οδηγίες περί του πρακτέου, μπορεί όμως να μεταφέρει τις 

πληροφορίες για τις οποίες είναι δέκτης από διάφορους οργανισμούς όπως 

WBF, EBL, και ΕΟΜ. 

 

3.Online tournaments 

Η ΚΟΜΠ είχε ενημερώσει τα μέλη της  ότι για τη συμμετοχή στα διάφορα 

tournaments που διεξάγονται online  υπό την αιγίδα της, θα υπάρχει τίμημα  

€2 για κάθε συμμετοχή και ότι το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί για 

κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό. Σχετικά θα σταλεί από την ΚΟΜΠ κατάλογος 

των μελών κάθε ομίλου στον οποίο θα φαίνεται τι οφείλει το κάθε μέλος και 

ο κάθε όμιλος  θα εισπράξει το αντίστοιχο ποσό. ¨Όλα τα χρήματα θα έλθουν 

στην ΚΟΜΠ η οποία θα διαθέσει μέρος του ποσού για φιλανθρωπικό σκοπό 

και το υπόλοιπο θα πάει αναλογικά στον κάθε όμιλο.  

 

Συζητήθηκε επίσης και το θέμα του online cheating, ιδιαίτερα μετά από 

γνωστό παράδειγμα παγκόσμιου πρωταθλητή. Έχουν υπάρξει αρκετές 

καταγγελίες και στην Κύπρο. Μετά από συζήτηση, αποφασίζεται η 

απαγόρευση kibitzers σε επίσημους online διαγωνισμούς της ΚΟΜΠ, εκτός 

από γνωστά άτομα. Επίσης, ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει το 

πλήρες όνομα του στο προφίλ του. 

 

4.Εκστρατεία marketing- Μαθήματα νέας χρονιάς-Συνεργασία με ΕΟΜ 

Συνεχίζεται η εκστρατεία marketing και οι διάφορες αναρτήσεις γίνονται τόσο 

στο Facebook όσο και στο Twitter και Instagram. Για το Youtube  χρειάζεται 

λογαριασμός gmail και αναλαμβάνει να το διερευνήσει σχετικώς ο ΝΝ. Δεν 

θα γίνει η προγραμματισμένη μεγάλη καμπάνια για διαφήμιση μαθημάτων 

τον Σεπτέμβριο. Αναβάλλεται μέχρι να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με την 

πανδημία. Για τα μαθήματα bridge θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο 

μπορεί να γίνουν online από την ΕΟΜ και για Κύπριους ενδιαφερόμενους. 

Το πρόβλημα με τα online μαθήματα είναι ότι χάνεται το κοινωνικό μέρος του 

παιγνιδιού. 



 

5.Προπονήσεις με Χριστίνα Συρακοπούλου 

Να ζητηθεί από την Χριστίνα αν μπορεί να κάνει μαθήματα online για τους 

μαθητές που λόγω πανδημίας διεκόπησαν τα μαθήματα τους. 

Για τις προπονήσεις της Ε.Ο, επειδή αρκετά μέλη μας έχουν την επιθυμία να 

παρακολουθούν τις προπονήσεις θα ήταν καλό να υπάρχει σχετική 

ανακοίνωση για τυχόν ακύρωση κάποιας προπόνησης. Επίσης θα ήταν καλό 

να γίνεται από την προπονήτρια σύντομη ανάλυση των διανομών που 

στέλνει. 

 

6.Αγώνες μικρών Ομοσπονδιών 2020 

Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι να γίνουν τον Οκτώβρη στην Λιθουανία. 

H συμμετοχή μας θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας.                                                        

Στους παίκτες των χωρών που συμμετέχουν τίθεται και ένα άλλο ζήτημα. Αν 

το παιχνίδι θα γίνει παραδοσιακά με χαρτιά ή με τη χρήση ειδικών tablets και 

θα πρέπει η Κύπρος να διαβιβάσει την προτίμηση των παικτών της Ε.Ο. 

 

7.Διαγωνισμός Ομάδων Agnes Vermeiren 

Δεν θα γίνει διαγωνισμός με το πιο πάνω τίτλο. Αντί αυτού αποφασίζεται η 

προκήρυξη διεξαγωγής αγώνων Οpen Τeams στο ΒΒΟ υπό την αιγίδα της 

ΚΟΜΠ, διημέρου διαρκείας με διαιτητή τον Denis Dobrin ο οποίος θα 

ερωτηθεί αν μπορεί να αναλάβει. Στη προκήρυξη θα αναφέρεται ότι δε θα 

επιτρέπονται kibitzers εκτός από αυτούς που θα είναι στην επιτρεπόμενη 

λίστα.                                      

Οι αγώνες προγραμματίζεται να διεξαχθούν το Σαββατοκυρίακο 19-20 

Σεπτεμβρίου   2020. 

Την 1η Σεπτεμβρίου θα πρέπει να κυκλοφορήσει το flyer  και τα Conditions 

of Contest των αγώνων. Δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται : €40 για κάθε 

ομάδα, €10 το άτομο. 



 

8.Όμιλος Bridge P3A Πάφου 

Ο Όμιλος αυτός της Πάφου εξέφρασε την επιθυμία του να ενταχθεί στην 

ΚΟΜΠ. Είναι έτοιμοι για τούτο. Μένει να εγγραφούν ως σωματείο στο 

γραφείο του εφόρου σωματείων.                           

Στο ερώτημα που έθεσαν τι θα τους στοιχίσει, δόθηκε η απάντηση ότι θα 

πρέπει να καταβάλλουν κάθε χρόνο το ποσόν των €100 ως δικαίωμα 

συμμετοχής στην ΚΟΜΠ( membership) και θα πρέπει επίσης το κάθε μέλος 

του ομίλου να αγοράζει την κάρτα της ΚΟΜΠ. 

 

9.Masters Points 2019 

Ο ΕΛ έχει κάνει τον υπολογισμό των silver master points για όλους τους 

παίκτες για το 2019 και ο ΦΦ θα συμπληρώσει με τα gold master points. 

 

Aλλα Θέματα 

 

α) Έχουν πληρωθεί:    

     Τσιάκκας                        €32  

     Αεροπορικό εισιτήριο   €185  

     Eset Antivirus                € 35  

     Hercules                       €117  

 

β) Πιστοποιητικά υγείας για τους αθλητές του ΚΟΑ 

 Υπάρχει σκέψη για τροποποίηση του σχετικού νόμου με την έναρξη της 

 νέας συνόδου της Βουλής ώστε τα παιχνίδια bridge και  σκάκι να  

εξαιρούνται ως mind games. 



γ) Be-Active  O MKO αυτός θα έχει την εκδήλωσή του 23-30 Σεπτεμβρίου 

και θα ήταν καλό να συμμετάσχει και πάλι  η ΚΟΜΠ προβάλλοντας το 

Bridge. 

δ) Κώστας Ιωάννου 

Επειδή ο ΚΙ εξέφρασε την επιθυμία να παρευρεθεί σε συνεδρία του ΔΣ της 

ΚΟΜΠ και να μιλήσει, αποφασίζεται κατά πλειοψηφία  να του δοθεί η 

ευκαιρία αυτή στην προσεχή συνεδρία εφόσον θα  συνοδεύεται από τον 

Γιώργο Γεωργιάδη. Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει να του στείλει σχετική 

επιστολή με την απόφαση αυτή. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                             Η Γραμματέας 

 

 


