
                                           

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ  ΔΣ ΚΟΜΠ στις 14/10/2021                                                                                               

στη ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ 4.00μμ 

6/21 

Παρόντες: Φ.Φράγκος, Φ. Τηλλυρή, Ε.Λεωνίδου, Ε.Στρούθος, Ν.Νικολάου, 

Μ.Κασάπης, Δ.Σάββα                                                                                                     

Απόντες: Π.Μακρής, Θ.Ρούβης 

 

Εγκρίνονται τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 

1.Προϋπολογισμός ΚΟΑ-Οικονομική ενίσχυση στα σωματεία 

Αναμένεται ότι ο ΚΟΑ θα χορηγήσει, μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου, προς την ΚΟΜΠ 

το ποσόν των €12590. Από αυτό το ποσό, €5460 είναι τα γενικά έξοδα (διαχείριση, 

€250 συνδρομή προς την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία , €500 στην προπονήτρια της ΕΟ, 

€925  το ενοίκιο για το γραφείο που μας παραχωρεί η ΚΟΕ στο Ολυμπιακό Μέγαρο, 

€200 για την προβολή του φεστιβάλ μας σε περιοδικό του Ισραήλ). Ώστε περισσεύουν 

γύρω στις €5000. Από το ποσό αυτό αποφασίζεται να διανεμηθεί ποσό €500 σε κάθε 

σωματείο και επι πλέον να δοθεί ποσόν  €50 για κάθε νέο παίκτη του μπριτζ που θα 

επιτύχει να προσελκύσει κάθε σωματείο με δικές του προσπάθειες.     

                                                                                             

2.Συνδρομές σωματείων στην ΚΟΜΠ 

 

Αποφασίζεται η μείωση, λόγω της πανδημίας, της καθιερωμένης ετήσιας  συνδρομής 

των €100 των σωματείων προς την ΚΟΜΠ στο συμβολικό ποσόν των €10. 

 

 

3.ΕΓΣ 18/11/2021 

 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 18 Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη στις 4 μμ. 

Ο Δ. Σάββα αναλαμβάνει να διερευνήσει κατα πόσο είναι δυνατό το Δημαρχείο 

Λευκάρων να διαθέσει για την Συνέλευση αίθουσα στο Πολυδύναμο Κέντρο Πολλαπλής 

χρήσεως που εγκαινιάσθηκε πρόσφατα.                                                      



Κάθε όμιλος πρέπει να συνέλθει σε ειδική συνεδρία και να επιλέξει τους 

αντιπροσώπους του για την ΕΓΣ καθώς και τον δοτό  αντιπρόσωπό του. Κατάλογος 

των επιλεγέντων μελών θα πρέπει να αποσταλεί προς την γραμματέα της ΚΟΜΠ επτα 

(7) μέρες πριν την ΕΓΣ.                                                                          

Θα τηρηθούν τα πρωτόκολλα για την πανδημία και οι προσερχόμενοι στην ΕΓΣ 

αντιπρόσωποι θα πρέπει να έχουν όλοι Safepass. 

 

 

 

4.Φεστιβάλ 2022 

 

H Φρόσω αναφέρει ότι είχεν ήδη θετική απάντηση  από το Ισραήλ για συμμετοχή στο 

Φεστιβάλ. Μάλιστα, λέει, ότι  ο Ισραηλίτης Eitan Levi, μέλος της EBL, κράτησε ήδη  

δωμάτιο στο ξενοδοχείο. Αντίθετα από την Αίγυπτο δεν αναμένονται συμμετοχές.                                                                                                              

Εγκρίνεται στη Φρόσω ποσό €150 για να φιλοξενήσει 2 ζευγάρια Ισραηλιτών και 

Άγγλων  φίλων που πολύ μας βοηθούν στη όλη προσπάθεια προσέλκυσης παικτών στο 

Φεστιβάλ. 

Αποφασίζεται να προσκληθεί στο Φεστιβάλ ο Πρόεδρος της ΕΟΜ και του EBL και να 

καλυφθούν τα έξοδα φιλοξενίας τους. Θα προσκληθεί και η Eλληνική Eθνική Oμάδα της 

οποίας θα καλύψουμε την διαμονή και τέλη συμμετοχής στο φεστιβάλ.  

 

5.Εκστρατεία Marketing 

Ο Ευθύμιος επικοινώνησε με διαφημιστικό γραφείο στην Ελλάδα που του συνέστησε η 

ΕΟΜ. Ο κ.Γερονικόλας του είπε ότι δεν θεωρεί σωστό να αναλάβει την εκστρατεία μας 

στην Κύπρο και πιστεύει ότι είναι καλύτερα να βρούμε τοπική εταιρεία. Συμβουλεύει 

επίσης η προσοχή μας να στραφεί προς τους συνταξιούχους που έχουν χρόνο στη 

διάθεσή τους και η προσπάθεια προσέλκυσης παικτών  να αναληφθεί από τον κάθε 

όμιλο ξεχωριστά . Ο Ευθύμιος εισηγείται να υπάρξει ένα κράμα προσπάθειας. Δηλαδή 

να αναληφθεί εκστρατεία τόσο από τον κάθε όμιλο όσο και από την ΚΟΜΠ.                                                                                                 

Αποφασίζεται να προσεγγισθούν διαφημιστικά γραφεία για  να εξηγήσουν, αν τους 

ανατεθεί η εκστρατεία προώθησης, πώς θα γίνει τούτο και τι θα στοιχίσει.                                                      

Κρίνεται ότι θα ωφελούσε η δημοσίευση  στον ημερήσιο τύπο άρθρων για το μπρίτζ, 

ιδιαίτερα άρθρων που αναφέρονται στην ευεργετική επίδραση του παιχνιδιού στην 

διανοητική κατάσταση των ατόμων ιδίως των ηλικιωμένων.  Ο Νίκος προτείνει να 

πλησιαστούν οι άνθρωποι που παίζουν πιλότα και που είναι πιο οικείοι με την εκτέλεση, 

πράγμα που πλησιάζει αρκετά τον τρόπο διεξαγωγής του μπριτζ.                                                                                                               

Ο Δημήτρης προτείνει νε πλησιαστούν τα κολλέγια και Πανεπιστήμια με στόχον την 

εισαγωγή του μπριτζ στους ομίλους δραστηριοτήτων τους. Χρειάζεται όμως για τούτο 

κάποια  επαφή με γνωστά πρόσωπα της διοίκησης ή του ακαδημαικού προσωπικού για 

να έχει επιτυχή κατάληξη η προσπάθεια. Ο Φίλιππος αναλαμβάνει να έρθει σε επαφή 

με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο  οποίο φαίνεται να  γνωρίζει κάποια στελέχη και να 

φέρει σε επαφή με τούτους τον Δημήτρη για τα περαιτέρω.  



Ο Φίλιππος προτείνει και αναλαμβάνει να υποβάλει  κατάλογο με ονόματα και 

τηλέφωνα μαθητών του, του μπριτζ παλαιοτέρων ετών για να γίνει προσπάθεια 

επιστροφής τους στην ενεργό συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς. Το ίδιο υπόσχεται 

και ο Δημήτρης. 

Ο Φίλιππος τονίζει ότι, πέραν της ‘γενικής’ καμπάνιας που θα περιλάβει όλα τα πιο 

πάνω, θα πρέπει και ο καθένας μας να αναλάβει με συγκεκριμένες ενέργειες να 

προσεγγίσει παλιούς ή πιθανούς νέους παίκτες. 

 

6.Έλεγχος ΚΟΑ- σημεία προς διόρθωση 

Κάποιες από τις ενέργειες που είχαμε υποσχεθεί στον ΚΟΑ ότι θα διεκπεραιωθούν 

μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου δεν έχουν γίνει ακόμα βασικά γιατί συνεπάγονται πολλή 

χαρτούρα και ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες κάποιου έμμισθου για 

να μας βοηθήσει. 

Υπάρχει ανάγκη μελέτης και διαμόρφωσης του Καταστατικού σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης του ΚΟΑ. Ο Γιώργος Γεωργιάδης 

προθυμοποιήθηκε να το αναλάβει με τη βοήθεια δικηγόρου. 

 

7.Άλλα Θέματα 

Αποφασίζεται η ανανέωση της συνδρομής της ΚΟΜΠ στο Bridgewebs.. 

Ο Νίκος διευθέτησε ώστε στο  φεστιβάλ τοξοβολίας που θα γίνει στο Lordos Beach 

Hotel στη Λάρνακα στις 27 Οκτωβρίου να γίνει pregame για  bridge. Μάλιστα ο όμιλος 

τοξοβολίας θα αθλοθετήσει τα βραβεία για τους νικητές. 

Αποφασίζεται στα πλαίσια αυτής της διοργάνωσης να γίνει ο Διαγωνισμός Ομάδων 

Agnes Vermeiren παρόλο που θα είναι ένα session μόνο. 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                      Η Γραμματέας 

 

 


