
                                          

 

                      ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΣ ΚΟΜΠ ΣΤΙΣ 9/12/2021 

                                 XOIΡΟΚΟΙΤΙΑ 3.30μμ 

8/21                                                                                            

Παρόντες : Φ.Φράγκος, Π.Μακρής, Φ.Τηλλυρή, Ε.Λεωνίδου, Κ.Ιωάννου, 

Κ.Παναγιώτου, Ν.Νικολάου, Δ.Σάββα                                            

Απών: Γ.Γεωργιάδης 

Προ Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίνονται τα πρακτικά των συνεδριών στις 

14/10/2021 (από τα μέλη του προηγούμενου ΔΣ) και στις 18/11/2021( από 

το παρόν ΔΣ). 

Ημερήσια Διάταξη: 

1. Σχηματισμός Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας  

Αποφασίζεται ότι όσες Επιτροπές δεν αναφέρονται στο Καταστατικό 

μας θα ονομάζονται Ομάδες Εργασίας. 

  

α) Τεχνική Επιτροπή 

Φ.Φράγκος (χωρίς δικαίωμα ψήφου), Ε.Λεωνίδου, Π.Μακρής, 

Ρ.Λόρδου 

 

β) Δικαστική Επιτροπή  

Jennifer Savvopoulos (Πρόεδρος), Π.Παναγίδης, Kathryn Andreas 

Αναπληρωματικά μέλη:Ρ.Λόρδου, Δ.Σάββα 

 

γ) Οικονομική Επιτροπή   

Ε.Λεωνίδου (Πρόεδρος), Γ.Γεωργιάδης, Κ.Κοσμά, Α.Μάτση 

 



δ) Επιτροπή Δεοντολογίας 

Δ.Κούσιου (Πρόεδρος), Δ.Σάββα, Κ.Ιωάννου 

 

    Ομάδες εργασίας   

        α) Στρατηγική –Marketing  

        Φ.Τηλλυρή (Πρόεδρος), Φ.Φράγκος, Ν.Νικολάου, Γ.Γεωργιάδης, 

S.Melas, Κ.Παναγιώτου 

        β) Θέματα  Καταστατικού  

        Γ.Γεωργιάδης, Κ.Ιωάννου, Κ.Παναγιώτου 

 

2. Προώθηση Bridge στην Κύπρο 

Παραπέμπεται στην Ομάδα εργασίας για το Μarketing. 

 

3. Διεξαγωγή αγώνων ΚΟΜΠ 

Αποφασίζεται ότι, επειδή οι ολοήμεροι αγώνες δεν έχουν απήχηση 

ανάμεσα στα μέλη μας, θα δοκιμαστεί η διεξαγωγή αγώνων σε ένα 

απόγευμα με 28-32 διανομές, με τέτοιο τρόπο που να δικαιολογεί την 

απονομή χρυσών masterpoints. 

Ο ΕΛ αναλαμβάνει να εκπονήσει το Ημερολόγιο αγώνων της ΚΟMΠ 

για το 2022. Θα περιληφθεί και  διασωματειακός διαγωνισμός  

ομάδων στο ΒΒΟ όπως έγινε πέρσι.                                                                                       

Για τους αγώνες επιλογής της ΕΟ θα υποβληθούν σχετικές 

εισηγήσεις από την Τεχνική Επιτροπή. Οι αγώνες αυτοί θα πρέπει να 

διεξαχθούν πριν το τέλος Φεβρουαρίου. 

Αποφασίζεται να γίνουν οι εξ αναβολής αγώνες Annual Pairs 2021 

την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 στον Όμιλο Λευκωσίας με την 

προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχουν 10 τουλάχιστον pairs (5 

τραπέζια). 

 

 

   



4. Οικονομική βοήθεια στα σωματεία 

Ο Ταμίας ΕΛ ενημερώνει ότι ήδη κατεβλήθη το ποσόν των                     

€500 που αποφασίστηκε σε προηγούμενη συνεδρία, στα πέντε 

σωματεία της ΚΟΜΠ και ότι υπάρχουν προς διάθεση άλλα €2576. 

Αποφασίζεται να διατεθεί το ποσόν αυτό εξίσου προς τα πέντε 

σωματεία, δηλ. €515 στο καθένα, λόγω των οικονομικών δυσκολιών 

που αυτά αντιμετωπίζουν, με την προϋπόθεση ότι το ποσόν θα 

διατεθεί για ανάπτυξη βάσης.                                                                                                    

Με την απόφαση αυτή διαφώνησαν οι Φ.Φράγκος και Ν.Νικολάου, 

γιατί δεν συνάδει με προηγούμενη απόφαση του ΔΣ, καθώς επίσης 

και γιατί τα σωματεία κανένα κίνητρο ή δέσμευση ανέλαβαν. 

5. EBL NBO Officers’ Seminar Larnaca 2022 

Το σεμινάριο των αξιωματούχων της EBL θα γίνει στη Λάρνακα  στο 

Ξενοδοχείο SUNHALL, 27-30 Ιανουαρίου 2022. Δικαιούνται να 

συμμετάσχουν δυο αξιωματούχοι από κάθε ομοσπονδία με 

καλυμμένα τα έξοδα διαμονής και διατροφής τους από την EBL.                                                    

Από την ΚΟΜΠ θεωρείται αναγκαίο να συμμετάσχουν ο πρόεδρος και 

η γραμματέας. Σε περίπτωση που η EBL δεν καλύψει τα έξοδα και 

των δικών μας αξιωματούχων, αποφασίζεται να γίνει τούτο από την  

ΚΟΜΠ. Αναμένεται ότι στη συνάντηση αυτή θα παρευρίσκεται ο 

πρόεδρος και άλλοι αξιωματούχοι της EBL και WBF τους οποίους 

επιβάλλεται να φιλοξενήσουμε με κάποιο τρόπο. Ο ΚΙ μίλησε για 

κάποιου είδους ξενάγηση και ο ΚΠ για φιλοξενία στα Λεύκαρα αλλά 

μάλλον δεν θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος. 

6. Άλλα θέματα 

-Ο ΚΟΑ και το Yφυπουργείο Tουρισμού ζήτησαν να ενημερώνονται 

για όλα τα events της ΚΟΜΠ, όπως π.χ το φεστιβάλ  κ.α 

-Τα Master Points για το 2020 χρειάζονται κάποιες μικροδιορθώσεις  

τις οποίες αναλαμβάνει ο ΦΦ. Θα υπολογιστούν τα Master Points του 

2021 που κερδήθηκαν την περίοδο που ήταν ανοικτά τα σωματεία. 

-Η ΚΟΜΠ θα εκδώσει ID Cards για το 2022 τις οποίες θα πρέπει να 

αγοράσουν όλοι οι παίκτες.  



 

 

   Ο Πρόεδρος                                                    Η Γραμματέας 

 


