
                                              

 

                              ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΚΟΜΠ   

                               10/2/2022  3.30μμ Χοιροκοιτία   

1/22                                                     

Παρόντες : Όλοι 

Εγκρίνονται τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας. 

     Ημερήσια Διάταξη : 

1. Φεστιβάλ 2022 

 

Η ΦΤ ενημερώνει ότι ήδη από το Ισραήλ η Talia Lebel ανήγγειλε 

συμμετοχή με 40 άτομα και 6 επιπλέον συμμετοχές από Πάφο. Η ΦΤ 

υπολογίζει άλλα 15 ζευγάρια από Κύπρο, συν άλλα που ήδη έχουν 

δηλώσει συμμετοχή από το εξωτερικό, οπότε αναμένεται να έχουμε 30-

35 τραπέζια. 

Το ΔΣ πήρε δυο αποφάσεις: 

α) Οι Ελλαδίτες να πληρώνουν μειωμένα τέλη συμμετοχής, όπως και οι 

Κύπριοι, εφόσον ισχύει η αμοιβαιότητα 

β) Γίνεται αποδεκτό το αίτημα των Ισραηλιτών να μεταφερθούν από και 

προς το αεροδρόμιο με λεωφορεία, με δαπάνη της ΚΟΜΠ 

Αποφασίζεται επίσης να διοργανωθεί την Κυριακή 20 Μαρτίου στις 10 

το πρωί διαγωνισμός αρχαρίων. Σχετικήν ανακοίνωση που θα 

αποσταλεί στους Ομίλους θα ετοιμάσει η ΦΤ. 

 

2. ΕΟ 2022- Προπονητής 

 

Για την ΕΟ εμπρόθεσμα δήλωσαν 2 ζευγάρια και 2 άτομα. Επιπλέον   

άλλα 2 ζεύγη δήλωσαν εκπρόθεσμα, έπειτα και από ενθάρρυνση μελών 



του ΔΣ. Αποφασίζεται, κατά πλειοψηφία, για πρώτη και τελευταία φορά 

να γίνουν όλοι αποδεκτοί και να μετέχουν των προπονήσεων της ΕΟ. 

Εναπόκειται στην προπονήτρια να κάνει εισηγήσεις στο ΔΣ για το ποια  

ζεύγη θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι στην ΕΟ. Της ψηφοφορίας απείχαν 

οι ΦΦ, ΦΤ και ΓΓ λόγω σύγκρουσης συμφερόντων αλλά ο ΦΦ τόνισε ότι 

επιφυλάσσει τα δικαιώματα του όσον αφορά την αποδοχή των 

εκπρόθεσμων αιτήσεων.                                                                                                  

Ως προπονήτρια αποφασίζεται να είναι η Χριστίνα Συρακοπούλου η 

οποία έχει όλα τα προσόντα για τούτο ( είναι Grand Maitre στην Ελλάδα 

και έχει προπονήσει τις Ελληνικές Εθνικές Γυναικών και Παίδων ) 

δεδομένου ότι η ίδια αποδέχεται τους ίδιους όρους εργοδότησης της που 

ίσχυαν την προηγούμενη περίοδο. 

3. EBL NBO Officers’ seminar –Λάρνακα 2022-Συμπεράσματα 

Απόρροιες 

 

Τα μέλη του ΔΣ που μετείχαν στο σεμινάριο ενημερώνουν  ότι  

διαπιστώθηκε από τους ομιλητές στο σεμινάριο  ότι το online bridge 

ήλθε για να μείνει. Βασικό θέμα που απασχόλησε το σεμινάριο  ήταν το 

online cheating και πώς αντιμετωπίζονται οι cheaters. Χρειάζεται 

Πειθαρχικός κώδικας που  να ισχύει σε όλες τις Ομοσπονδίες. Επίσης η 

EBL ετοιμάζει διαδικαστικό έγγραφο για το πώς πρέπει να διεξάγονται οι 

έρευνες για εντοπισμό των cheaters ώστε να υπάρχει κοινή μέθοδος για 

όλες τις ομοσπονδίες. Για παράδειγμα να υπάρχει μια δεξαμενή από 

σοβαρά άτομα στα οποία να πηγαίνουν οι διανομές  για να εκφράζονται 

οι απόψεις τους. 

Πρέπει να ετοιμάσουμε Conditions of Contest για το φεστιβάλ ούτως 

ώστε το ΔΣ να μπορεί να αποκλείσει από τον διαγωνισμό  άτομα για τα 

οποία υπάρχει βάσιμη υποψία ότι είναι cheater. Αυτό αναλαμβάνει ο 

ΦΦ.  

 

4. Εκλογές στην EBL 

 

Για τις εκλογές του ΔΣ της EBL που θα γίνουν τον Ιούνιο θα στείλουμε το 

proxy μας με την Ελληνική αποστολή. Αν θα εκλεγεί νέος εκπρόσωπος 



των Μικρών Ομοσπονδιών στο ΔΣ της EBL τότε θα φροντίσουμε να 

έχουμε και δικό μας υποψήφιο.  

 

5. Διοργάνωση Small Feds στην Κύπρο 

 

Μετά την δήλωση της Ομοσπονδίας μπριτζ της Τσεχίας ότι αδυνατεί να 

διοργανώσει τον διαγωνισμό Small Feds 2022, η ΕΒL αποτάθηκε προς 

την Κύπρο. Το ΔΣ αποφασίζει  και  αναλαμβάνει την διοργάνωση αυτή η 

οποία προτείνεται να γίνει Τρίτη –Πέμπτη, 1-3 Νοεμβρίου  στην 

Λάρνακα στο ξενοδοχείο SUNHALL  το οποίο, όπως ενημερώνει ο ΕΛ, 

προσφέρει  πολύ καλές τιμές. 

Σχετικά θα ενημερωθεί η ΕΒL και ο ΚΟΑ.  

Μπορεί να επωφεληθούμε από την διοργάνωση αυτή και το 

Σαββατοκυρίακο που έπεται να διοργανωθεί και διαγωνισμός OPEN 

PAIRS.                                                                                                     

Ο ΝΝ αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία Τουριστικής 

Ανάπτυξης Λάρνακας και με τον Δήμο Λάρνακας  για εξασφάλιση 

χορηγίας. Ϊσως  να δiκαιούμαστε και χορηγία από πρόγραμμα χορηγιών 

της ΕΕ για την ανάπτυξη του Αθλητισμού. 

 

6. Εγγραφή Ρ3Α στην ΚΟΜΠ 

Η ΦΤ ενημερώνει ότι ο Όμιλος Ρ3Α είναι σχεδόν έτοιμος  να ενταχθεί 

στην ΚΟΜΠ κάνοντας την σχετική αίτηση. Υπάρχουν κάποιες άλλες 

διαδικασίες, όπως η αίτηση εγγραφής στον ΚΟΑ και ο ΕΛ αναλαμβάνει 

να τους καθοδηγήσει σε ότι χρειαστεί. 

7. Εργασίες Επιτροπών- Ομάδων εργασίας 

 

Ο ΓΓ απέστειλε ήδη σε όλα τα μέλη της ΚΟΜΠ τα πρακτικά της 

συνεδρίας της ομάδας εργασίας Στρατηγικής- Marketing που έγινε μέσω 

SKYPE στις 19 Ιανουαρίου.  



Ο πρόεδρος της Επιτροπής καταστατικού ΚΙ πληροφορεί ότι η επιτροπή 

εργάζεται και συγκεντρώνει απόψεις και γνώμες για τις αλλαγές και 

συμπληρώσεις που πρέπει να γίνουν στο καταστατικό. 

Στις αλλαγές του καταστατικού προτείνεται να υπάρχει πρόνοια ώστε η 

ΚΟΜΠ να μπορεί να επιβάλλει τις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής 

στους ομίλους.  

Ο ΝΝ αναλαμβάνει να έλθει σε επαφή με δημοσιογράφους που 

ασχολούνται με το αθλητικό ρεπορτάζ για την προβολή του μπριτζ. 

 

8. Ενημέρωση Ιστοσελίδας, Facebook και άλλων   Social Media 

 

Χρειαζόμαστε κάποιον που να ασχολείται συνέχεια με την ενημέρωση 

της ιστοσελίδας μας, Facebook κλπ. Όμως ειδικά αυτή την εποχή που 

δεν γίνονται διαγωνισμοί της ΚΟΜΠ, δεν υπάρχει πολύ φρέσκο υλικό  

που να μπορεί να μπαίνει σε τακτική βάση. Θα πρέπει να βρίσκουμε  

άρθρα για το μπριτζ από τον διεθνή τύπο.          

Το leaflet που ετοιμάστηκε στα αγγλικά από τη Suzanne Melas θα 

διανεμηθεί σε οργανωμένα σύνολα όπως πρεσβείες, τράπεζες κλπ. 

Εγκρίνεται το ποσόν των €170 για τα 1000 αντίτυπα αυτού του 

φυλλαδίου και άλλα €170 για την ελληνική έκδοσή του.  

 

9. Συνδρομές Ομίλων 2022- CBF ID cards 2022- Masterpoints 2021 

Θα αποφασίσουμε εν καιρώ όταν ανοίξουν οι όμιλοι. 

10 . Άλλα Θέματα 

 

Επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ομάδα επιμορφωτικών της 

Λεμεσού, το ΔΣ της ΚΟΜΠ φρονεί ότι η συμπληρωματική αμοιβή της 

δασκάλας πρέπει να γίνει από το ταμείο του ομίλου Λεμεσού και 

συγκεκριμένα από το κονδύλι που παραχώρησε η ΚΟΜΠ σε όλους τους 

ομίλους μέλη της για την προώθηση του μπρίτζ.  

 

Ο Πρόεδρος                                                           Η Γραμματέας 


