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Εγκρίνονται τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας. 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

1.Online Cheating 

Η ΚΟΜΠ ζήτησε από ύποπτο για cheating (self-kibitzing) παίκτη να εξηγήσει 

μια σειρά από περίεργες ενέργειες του και όταν αυτός αγνόησε το email μας, 

αποκλείστηκε από τα τουρνουά μας. Ταυτόχρονα αποταθήκαμε σαν 

ομοσπονδία στο ΒΒΟ, αναφέραμε τις υποψίες μας και ζητήσαμε να μας 

επιβεβαιώσουν ότι το δεύτερο username που έκανε kibitz ήταν το ίδιο και 

αυτό πρόσωπο με τον ύποπτο. Για να προχωρήσει το θέμα, το ΒΒΟ μας 

έστειλε ένα non-disclosure agreement το οποίο δείξαμε στη δικηγόρο μας 

Jennifer Savvopoulos. Η απάντηση του ΒΒΟ ήταν ότι, όταν επιτρέπονται 

kibitzers, είναι δύσκολο να γίνει έρευνα για online cheating. Εισηγηθήκαμε να 

υπάρχει ‘allowed list of kibitzers’ για να μην στερούμε την ευχαρίστηση των 

μελών μας που θέλουν να παρακολουθούν. Τελικά το ΒΒΟ μας επιβεβαίωσε 

ότι τα δυο usernames έχουν το ίδιο IP Address, δηλαδή οι δύο χρήστες 

(usernames) ήταν στον ίδιο χώρο όταν διεξάγονταν οι αγώνες. 

Επί πλέον ο ΦΦ αποτάθηκε στον παγκοσμίως γνωστό στατιστικολόγο Nicolas 

Hammond ο οποίος ζήτησε να μην του αποκαλύψουμε το όνομα του ύποπτου 

και, αφού ανάλυσε τα αποτελέσματα των αγώνων μας, τον εντόπισε αμέσως. 

Ο δικός μας παίκτης έχει περάσει συγκριτικά όχι μόνο τους καλύτερους 



παίκτες στον κόσμο αλλά και τον Ισραηλίτη Lotan Fischer που αποδείχτηκε ότι 

έκλεβε. 

Ακολουθώντας την παράκληση του Hammond, ο ΦΦ ενημέρωσε τον Jan 

Kamras και Eric Laurant για τη βοήθεια που μας πρόσφερε ο στατιστικολόγος 

και δεχθήκαμε τα συγχαρητήρια τόσο του EBL όσο και του WBF για τον 

επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε το θέμα. Μαζί μας 

επικοινώνησε και η Oryah Meir από την Ομοσπονδία Μπριτζ του Ισραήλ, 

καθαρά εντυπωσιασμένη, η οποία ζήτησε περισσότερες λεπτομέρειες. 

Ο ΦΦ θα ζητήσει νομική συμβουλή από την Jennifer Savvopoulos για το πώς 

θα προχωρήσουμε ούτως ώστε να είμαστε καλυμμένοι νομικά. 

 

2. ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Α) Προπονητής 

Έγιναν διάφορες προσπάθειες για εξεύρεση προπονητή και καταλήξαμε στην 

Χριστίνα Συρακοπούλου. 

Στάληκε email στα μέλη μας ζητώντας υποψήφιους για το τρίτο ζευγάρι της 

ΕΟ. Μόνο ο Βασίλης Ιωάννου και η Τέρψα Ιωάννου δήλωσαν ενδιαφέρον και 

τώρα παρακολουθούν τις προπονήσεις της Χριστίνας. Επίσης ζητήθηκε από τα 

γυναικεία μας μέλη να δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή σε πιθανή 

Ομάδα Γυναικών για το European Qualifier του παγκοσμίου πρωταθλήματος 

του 2021. Ανταποκρίθηκαν θετικά μόνο η Ρένα Λόρδου με την Μαρία Λοϊζου 

και η Πόλα Ηλιοφώτου. 

Β) Συμμετοχή σε αγώνες εξωτερικού 

Η Κύπρος δεν θα λάβει μέρος στο πιο πάνω Qualifier 2021 που θα γίνει 23-28 

Αυγούστου. Υπάρχει όπως πάντα το θέμα του τρίτου ζευγαριού και η 

ανακοίνωση για τις ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού άργησε να 

γίνει. Ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ο μήνας των οικογενειακών διακοπών. 

 

3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ BRIDGE ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 Δεν υπήρξε το αναμενόμενο ενδιαφέρον για τη συνεδρία που κάλεσε η 

ΚΟΜΠ με τους προέδρους των ομίλων. Αποφασίζεται να εξαγγελθεί από τώρα 

νέα συνεδρία στις 16 Σεπτεμβρίου και να τονιστεί ότι η συζήτηση θα 



περιοριστεί μόνο στο θέμα προώθησης του bridge στην Κύπρο και τι μπορούν 

να πράξουν περί τούτου τόσο οι όμιλοι όσο και η ΚΟΜπ. 

Ο ΝΝ ανάφερε ότι η ομάδα τοξοβολίας θα διοργανώσει διεθνείς αγώνες 

τοξοβολίας στην Πύλα περί τα τέλη Οκτωβρίου και προτείνουν και ένα pre-

game με ένα άλλο άθλημα. Μας ζητήθηκε κατά πόσον ενδιαφερόμαστε και θα 

απαντήσουμε θετικά. Επίσης θα συμμετάσχουμε και πάλι στο Be Active τον 

Σεπτέμβριο. 

Ο ΝΝ εισηγείται τη διοργάνωση διαγωνισμού πιλότας με κανόνες του bridge 

που θα καθορίσουμε εμείς για να τραβήξουμε το ενδιαφέρον των 

πιλοτάρηδων.  

Η κ. Μπενιού μπορεί να συνεχίσει τα online μαθήματα με τα δυο groups που 

ξεκίνησε το 2020 αλλά οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να παίζουν και 

στον όμιλό τους μια φορά τη βδομάδα. 

Ο ΕΛ ζητά δασκάλους για τα σχολεία στη Λευκωσία και πιστεύει ότι τα μέλη 

του ΔΣ οφείλουν να ασχοληθούν και με τη διδασκαλία του bridge. 

 

4. ΣΕΝΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ κ.ΜΠΕΝΙΟΥ 

Η ΦΤ ευχαρίστησε τον ΝΝ για τη βοήθειά του στην εξεύρεση χώρου για το 

σεμινάριο. Το σεμινάριο θα γίνει στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Καλαβασού 

και θα ακολουθήσει δείπνο το οποίο θα πληρώσει η Ομοσπονδία. Ευχαριστίες 

δόθηκαν και στο Κοινοτικό Συμβούλιο Καλαβασού για την δωρεάν 

παραχώρηση της αίθουσας. Όλο το ΔΣ θα δώσει το παρόν του για να τιμήσει 

την κ. Μπενιού και θα γίνει προσπάθεια να προβληθεί το σεμινάριο στα ΜΜΕ. 

 

5. ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2022 

Έχουμε πάρει προσφορές από το St Raphael, Meditarranean, Amara και 

Apollonia. Αναμένουμε το Navarria που θα ανοίξει τέλος Ιουλίου και 

προσανατολιζόμαστε στη λύση που θα υιοθετούσαμε το 2020, δηλαδή να 

γίνει το φεστιβάλ στο Navarria που διαθέτει μεγάλη αίθουσα και οι ξένοι μας 

να έχουν την επιλογή ενός φτηνού ξενοδοχείου ( Navarria )  και ενός 

πολυτελούς(Apollonia ). 

 



6.ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Oι ΦΦ και ΕΛ παραβρέθηκαν σε συνάντηση με δυο αντιπροσώπους της 

Ernst&Young στους οποίους ανάθεσε ο ΚΟΑ μελέτη για την αξιολόγηση του 

ανθρώπινου δυναμικού. Εξηγήσαμε ότι δεν διαθέτουμε προσωπικό επί 

πληρωμή και εισηγηθήκαμε να καταβάλλουμε μεν το ενοίκιο για το γραφείο 

στο Ολυμπιακό Μέγαρο αλλά να μας παρέχεται γραμματέας. 

Η γραμματέας των αναπήρων που μοιράζονται το γραφείο μας είναι πρόθυμη 

να μας προσφέρει τις υπηρεσίες της με κάποια αμοιβή. 

 

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Αποστείλαμε επιστολή στον Πρόεδρο του ΚΟΑ κ. Μιχαηλίδη καθώς και άλλους 

αξιωματούχους του ΚΟΑ ενημερώνοντας τους για το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει το bridge όσον αφορά τα πιστοποιητικά υγείας και τονίσαμε την 

ιδιαιτερότητα του bridge που είναι πνευματικό και όχι σωματικό άθλημα. 

Ο ΝΝ θα επικοινωνήσει με βουλευτές που είναι στην Επιτροπή Παιδείας, 

υπεύθυνη για την εφαρμογή των πιστοποιητικών. 

 

8. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Α) Το EBL μας πρότεινε να φιλοξενήσουμε το NBO Officers’ Seminar 2022 και 

αποδεχτήκαμε. Η ΦΤ θα επικοινωνήσει με την υπεύθυνη για την διοργάνωση. 

Επίσης το EBL ζητά παρατηρητές από την Κύπρο που θα επιτηρήσουν το 

Ισραήλ στο Qualifier τον Αύγουστο. Θα μπει σχετική ανακοίνωση στην 

ιστοσελίδα μας. 

Β) Η ΚΟΕ μας ζητά ενοίκιο ύψους περίπου €1000/έτος για το γραφείο που 

διατηρούμε στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Ο ΚΟΑ συμπεριλαμβάνει το ποσόν αυτό 

στην χορηγία που μας δίνει. Ο ΦΦ θα μιλήσει για το θέμα με τον Πάρη 

Αβρααμίδη. 

Γ) Ο ΕΛ αναφέρει ότι υπάρχει μια διαφορά στους λογαριασμούς όσον αφορά 

το τιμολόγιο της Jannersten. Το διερευνά ο Γιώργος Γεωργιάδης και 

αναμένουμε την απάντηση του. 

Δ) Ο ΘΡ θέτει θέμα για την συμπεριφορά του Γιώργου Κωλέττη στους 

διαδικτυακούς διαγωνισμούς μας. Γίνονται πολλά και συνεχή παράπονα για 



ανάρμοστη συμπεριφορά από τον Κωλέττη και θα του σταλεί email σαν 

προειδοποίηση. 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                   Η Γραμματέας 

 

 

 

 

 

 


