
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ  Δ.Σ ΚΟΜΠ 27/5/2021 

 Χοιροκοιτία 4.00μμ 

3/21 

Παρόντες: Φίλιππος Φράγκος, Πάνος Μακρής, Φρόσω Τηλλυρή, Ερρίκος 

Λεωνίδου, Θέμης Ρούβης,Νίκος Νικολάου, Ευθύμιος Στρούθος και 

Δημήτρης Σάββα.                                                                                         

Εγκρίνονται τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας στις 30/3/2021 

Ημερήσια Διάταξη: 

1. Απάντηση ΚΟΑ για τις καταγγελίες Κώστα Ιωάννου. 

Με την απάντηση του της 5ης Μαϊου 2021 ο ΚΟΑ κάνει ξεκάθαρο ότι   

δεν βρίσκει τίποτα μεμπτό στις απoφάσεις της ΚΟΜΠ απλά 

προχωρεί σε κάποιες συστάσεις. Επίσης μας ζητά τα κριτήρια 

επιλογής της Εθνικής Ομάδας και αναλαμβάνει να απαντήσει ο ΦΦ. 

Αποφασίζεται να σταλεί ενημερωτική επιστολή προς όλους τους 

ομίλους της ΚΟΜΠ με επισύναψη της σχετικής επιστολής του ΚΟΑ. 

 

2. Προϋπολογισμός ΚΟΑ 

Εξαγγέλθηκε ποσό €12500 προς την ΚΟΜΠ με έμφαση στην 

επιχορήγηση  των  μελών της που έχουν πληγεί από την πανδημία. Η 

άποψη είναι να υπάρξει ισόποση βοήθεια προς όλους τους ομίλους.               

Ποσό €4300 προβλέπεται για διεθνείς συμμετοχές , €3000  για 

προπονήσεις και €1700  για  αγώνες εσωτερικού. 

Μας ζητήθηκε να καταβάλλουμε ποσό €925  προς την ΚΟΕ για την 

χρήση του γραφείου που διατηρούμε στο Ολυμπιακό Μέγαρο και που 

μοιραζόμαστε με άλλες τρεις ομοσπονδίες. Ίσως αξίζει να σκεφτούμε 



αν μακροπρόθεσμα μας συμφέρει να αγοράσουμε τον δικό μας 

χώρο. 

Έγινε επαφή με την εταιρία ‘Κανικλίδη’ η οποία ανέλαβε την 

ψηφιοποίηση όλων των παλαιών αρχείων των ομοσπονδιών 

συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας μέχρι το 2019. 

 

 

 

3. Προπόνηση ΕΟ 

Αν θα πάει η ΕΟ στη Λιθουανία για τους Αγώνες Μικρών 

Ομοσπονδιών χρειάζεται, οπωσδήποτε, προπόνηση.                                    

Ο ΦΦ αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με την Χριστίνα για να δούμε αν 

ενδιαφέρεται  να αναλάβει την προετοιμασία της ΕΟ.                                                                                      

Για τη συμπλήρωση της ΕΟ είναι απαραίτητη η προσθήκη και τρίτου 

ζεύγους παικτών. Αποφασίζεται να ζητηθεί από όσους ενδιαφέρονται 

να αποτελέσουν το τρίτο ζευγάρι, να το δηλώσουν προς τη 

Γραμματεία της ΚΟΜΠ και εναπόκειται στον προπονητή να κάνει την 

επιλογή. 

 

4. Ημερολόγιο αγώνων 2021 

Προκρίνεται να διεξαχθούν 3 αγωνιστικές συναντήσεις σε 

ημερομηνίες που θα οριστούν προσεχώς , ως ακολούθως: 

Στη Λεμεσό: Πρωτάθλημα ομάδων Agnes Vermeiren 

Στη Λάρνακα : Mixed Pairs 

Στη Λευκωσία : Ο διαγωνισμός Annual Open Pairs Παύλος Αστραίος 

 

5. Online Cheating 

Ο ΦΦ ενημερώνει ότι ύστερα από γραπτές καταγγελίες τριών 

διαφορετικών ζευγαριών για ύποπτη συμπεριφορά παίκτη στους 

διαγωνισμούς μπριτζ στο διαδίκτυο,  αποτάθηκε στο BBO η 

διεύθυνση του οποίου εξήγησε ότι για οποιαδήποτε διερεύνηση 

υπάρχει σχετικό πρωτόκολλο που πρέπει να υπογραφεί από την 

ΚΟΜΠ για τα περαιτέρω.                                                                            

Ο ΦΦ λέει ότι διερεύνησε ο ίδιος το θέμα και βρήκε πειστικές 

αποδείξεις για online cheating από ένα τουλάχιστο παίκτη που 



συμμετέχει στα τουρνουά μας. Επέδειξε σε όλα τα μέλη της ΚΟΜΠ 

σειρά παραδειγμάτων και πείστηκαν όλοι ότι η κατηγορία ευσταθεί. Ο 

Φίλιππος θα στείλει email στον παίκτην αυτό και θα του ζητά να 

δώσει εξηγήσεις για μια σειρά παραδειγμάτων με περίεργες 

ενέργειες. Ο ίδιος λέει ότι θα τον αποβάλει από το τουρνουά που 

διοργανώνει.  

Ζητείται να ενημερωθεί για το πιο πάνω θέμα  η δικηγόρος  Jennifer  

Savvopoulos που είναι η πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής της 

ΚΟΜΠ για σχετική συμβουλή για τις παραπέρα ενέργειες μας και για 

να εκπροσωπήσει την ΚΟΜΠ  στη διαβούλευση με το BBO. 

 

6. Επιμορφωτικά 2021-2022 

Οι μαθητές που ανέλαβε και δίδαξε ως τώρα η κα Μπενιού είναι πολύ 

ευχαριστημένοι.Η κα Μπενιού αναμένεται να έλθει στην Κύπρο  τον 

Ιούλιο, ύστερα από πρόσκληση των μαθητών της και με την ευκαιρία 

αυτή προσφέρεται να κάνει και δωρεάν σεμινάριο σε προχωρημένους 

παίκτες.                                             

Στο μεταξύ εντός Ιουνίου το ΥΠΠΑΝ προτίθεται να ζητήσει 

προσφορές για αγορά υπηρεσιών για τα Επιμορφωτικά μαθήματα, 

μεταξύ των οποίων και το μπριτζ. Όσοι από τα μέλη μας 

ενδιαφέρονται  θα πρέπει να κάνουν σχετική αίτηση. Κρίνεται ότι οι 

δασκάλοι του μπριτζ χρειάζονται επιμόρφωση και γι’αυτό θα ζητηθεί 

από την κα Μπενιού αν μπορεί να αφιερώσει ένα σεμινάριο για τούτο.  

Ο ΕΛ λέει ότι δυσκολεύεται να διδάσκει μόνος του το μπριτζ και στο 

Junior και στο Senior School γι’ αυτό παρακαλεί αν υπάρχει κάποιος 

αγγλομαθής δάσκαλος να βοηθήσει. Ο ΔΣ αναλαμβάνει να 

επικοινωνήσει με την Αντζελίνα Παραλίκη για να την ρωτήσει αν 

ενδιαφέρεται.  

7. Άλλα Θέματα 

Ο Θέμης  αναλαμβάνει συντονιστής όλων των ενεργειών της ΚΟΜΠ 

που πρέπει να γίνουν. 

 



 

 

Ο Πρόεδρος                                                          Η Γραμματέας 


