
                                                

                               ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΣ ΤΗΣ ΚΟΜΠ 

7/4/2022 3.30μμ Χοιροκοιτία 

3/22 

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

Κ.Παναγιώτου, Γ.Γεωργιάδης, Ν.Νικολάου, Δ.Σάββα                                         

Απών: Π.Μακρής 

Προ ημερήσιας Διάταξης εγκρίνονται τα πρακτικά της προηγούμενης 

συνεδρίας. 

Ημερήσια Διάταξη: 

1.Αίτηση  Ρ3Α 

Η αίτηση του Ρ3Α για να γίνει μέλος της ΚΟΜΠ έγινε στις 12 Μαρτίου 2022.                                                                                                                           

Το πρόβλημα είναι ότι το καταστατικό της ΚΟΜΠ λέει ρητά ότι για να γίνει 

ένας όμιλος πλήρες μέλος της ΚΟΜΠ πρέπει το καταστατικό του να 

αναφέρει το bridge σαν μια από τις δραστηριότητες του, πράγμα που δεν  

ισχύει για τον Ρ3Α. Με την σύμφωνη γνώμη όλων αποφασίζεται να γίνει 

πρόταση στον όμιλο αυτό να γίνει συνδεδεμένο μέλος (associated member)  

με συνδρομή €50 τον χρόνο – δηλαδή να έχει ίσα δικαιώματα με τα πλήρη 

μέλη αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου ή εκπροσώπησης στο ΔΣ. Αν μπορούν 

να αλλάξουν το καταστατικό τους ώστε να πληρούται το κριτήριο που 

αναφέρθηκε πιο πάνω τότε η ΚΟΜΠ ευχαρίστως τους δέχεται ως πλήρες 

μέλος της.                                                                                                                

Την πρόταση αυτή θα διαβιβάσει στον Ρ3Α  η ΦΤ. 

2. Φεστιβάλ 2022 και 2023 

Το Φεστιβάλ 2022 ήταν επιτυχημένο με αθρόα συμμετοχή από αρκετές 

χώρες πλην όμως εκφράστηκαν παράπονα για την κατάσταση των 



δωματίων του ξενοδοχείου Navarria  που φιλοξένησε το φεστιβάλ, τόσον 

από δικούς μας παίκτες όσο και από ξένους.                                                         

Γίνεται σύσταση να εξευρεθεί καλύτερο ξενοδοχείο για το προσεχές 

φεστιβάλ που σχεδιάζεται να γίνει περί το τέλος Μαρτίου του 2023. Το 

Ξενοδοχείο Poseidonia που ρωτήθηκε απάντησε ότι δεν μπορεί να 

δεσμευθεί για 50 δωμάτια και επιπλέον λέει ότι δεν έχει αρκετά τετράγωνα 

τραπέζια. Το ΔΣ αναμένει στη προσεχή του συνεδρία, προτάσεις για 

ξενοδοχεία με αναλυτικό τιμοκατάλογο για  welcome drinks, δείπνο και με 

εξασφάλιση τουλάχιστον 50 δωματίων.                                                                                 

Γίνεται πρόταση να έλθουμε σε επαφή με την πρόεδρο της Εθνικής  Αρχής 

Στοιχημάτων Ιωάννα Φιάκα για να δούμε τι είναι διαθετιθεμένοι να δώσουν 

για το φεστιβάλ μας.                                                                                    

Πρέπει να βρεθεί τρόπος ούτως ώστε το δικαίωμα συμμετοχής να 

καταβάλλεται αμέσως με την εκδήλωση ενδιαφέροντος.                                                                                                        

Όσον αφορά την Talia Lebel, η οποία είχε σημαντική συμβολή στη 

προσέλκυση παικτών από το Ισραήλ αποφασίζονται τα εξής:                               

Θα απαλλαγεί από το τέλος εγγραφής της, θα της καλυφθεί το αεροπορικό 

εισιτήριο και θα πάρει το complimentary δωμάτιο του ξενοδοχείου υπό την 

προϋπόθεση ότι θα γεμίσει αρκετά δωμάτια για να το δικαιούται.                                               

Για τα λεωφορεία μεταφοράς των Ισραηλιτών από και προς το αεροδρόμιο, 

θα επωμισθούν την δαπάνη  ενοικίασης οι ίδιοι και η ΚΟΜΠ, αν το θέλουν, 

θα τους διευκολύνει στην εξεύρεση των λεωφορείων. 

3. Εκστρατεία Marketing- Εισηγήσεις της Ομάδας Εργασίας 

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για Στρατηγική και Marketing θα στείλουν 

εισηγήσεις μέχρι την Κυριακή για το τι θα πρέπει να ζητηθεί από τα 

διαφημιστικά γραφεία για την εκστρατεία.  

Με την αισιόδοξη προοπτική ότι  η εκστρατεία που θα αναληφθεί θα 

αποδώσει καρπούς, γίνεται αντιληπτό ότι θα απαιτηθεί ένας ικανός αριθμός 

δασκάλων του μπριτζ. Γι΄αυτό κάθε όμιλος θα πρέπει να διερευνήσει και να 

καταρτίσει κατάλογο πιθανών υποψηφίων δασκάλων και να τον υποβάλει 

στην ΚΟΜΠ. 



Ο ΚΠ θα έλθει σε επαφή με την Ομοσπονδία ατόμων με ειδικές ανάγκες για 

να δούμε αν τους ενδιαφέρει το bridge. 

O NN εισηγείται ότι στα πλαίσια διάδοσης του bridge είναι καλό να 

διοργανώσουμε διαγωνισμό πιλότας για τις αρχές Ιουλίου  είτε σε 

ξενοδοχείο, είτε σε καφέ στις Φοινοικούδες  με αθλοθέτηση εκ μέρους μας 

βραβείου π.χ €1000. Τότε θα μας δοθεί η ευκαιρία  να επισημάνουμε πόσο 

συγγενικό παιχνίδι είναι  η πιλότα με το μπριτζ, ελκύοντας έτσι τους παίκτες 

της πιλότας προς το μπριτζ.  

Σημειώνεται εδώ ότι η EBL έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον για προώθηση του 

Youth Bridge. 

Ο ΚΠ ανακοίνωσε ότι κατόπιν συνεννόησης με τον αρχισυντάκτη του   

«Φιλελεύθερου»  εξασφάλισε ότι θα μπορεί στην ιστοσελίδα της 

εφημερίδας να αναρτώνται επι εβδομαδιαίας βάσης : 

α) ανακοινώσεις της ΚΟΜΠ                                                                                     

β) φωτογραφίες από events με σύντομη περιγραφή τους                                               

γ) διεθνή νέα για το bridge                                                                                            

δ) προβλήματα bridge και λύσεις τους                                                                

Ο ΕΛ λέει ότι παρόμοιο ενδιαφέρον εκφράστηκε και από την Cyprus Mail. 

4. Small Federations Games Λάρνακα 2022  

Διατυπώνεται η εισήγηση  ότι είναι ευκαιρία με την διοργάνωση αυτή να 

ανανεώσουμε το λογότυπο της ΚΟΜΠ και επιπλέον να γίνει και λογότυπο 

και ίσως και μασκότα για το event υπό την έγκριση της EBL.  

Στο μεταξύ: 

α) Χρειαζόμαστε διαιτητή που πρέπει να τύχει της έγκρισης της EBL 

Δεσμεύτηκε ο Eitan Levy να μας βοηθήσει με διαιτητή από το Ισραήλ τον 

οποίον εκείνος βασικά εγκρίνει. Πρέπει να επικοινωνήσουμε και με τον 

Φώτη Σκουλαρίκη που θα είναι ο scorer.                                

β) Φωτογραφίες με την πόλη της Λάρνακας, τα αξιοθέατά της και με το 

ξενοδοχείο Sun Hall πρέπει να αποσταλούν στην EBL. 



Nα ενημερωθούν όλες οι μικρές Ομοσπονδίες ότι το ξενοδοχείο μπορεί να 

αποδέχεται τις κρατήσεις των δωματίων μέχρι τέλος Ιουλίου. 

Χρειαζόμαστε 18 τραπέζια με screens. Γι’ αυτό να γίνει έλεγχος σε όλους 

τους ομίλους να δούμε τελικά πόσα τέτοια τραπέζια υπάρχουν.                                                                      

Η ΚΟΜΠ έλαβε για τη διοργάνωση αυτή χορηγία €500 από την Πετρολίνα. 

Θα διαβιβαστούν οι ευχαριστίες μας προς την εταιρεία αυτή.  

5. Swiss Pairs Competition 29/4/2022 

Ο διαγωνισμός αυτός είναι προγραμματισμένος να γίνει στις 29 Απριλίου 

στον Όμιλο Λεμεσού, Επειδή όμως ο όμιλος αυτός έχει κάποιο πρόβλημα 

με το οίκημά του αποφασίζεται να ερωτηθεί  και να απαντήσει ως αύριο αν 

συνεχίζει να ενδιαφέρεται ή όχι. Σε αρνητική απάντηση  ο διαγωνισμός θα 

γίνει στον όμιλο Αγίου Ανδρέα στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα σις 30 

Απριλίου.Το δικαίωμα συμμετοχής θα είναι €10.                                                                                                       

Μέχρι την Δευτέρα 11/4 θα αποσταλεί το σχετικό flyer στους ομίλους για 

ενημέρωση των μελών τους.                                                                                        

Ο ΦΦ αναλαμβάνει να εκδώσει λεπτομερώς conditions of contest όσο 

γίνεται πιο απλά.         

6.¨Άλλα Θέματα 

α)Η Σύνθεση της ΕΟ.                                                                                                    

Δεν μένει πολύς χρόνος εν όψει των αγώνων μικρών Ομοαπονδιών.        

Θα πρέπει να ζητηθεί από την προπονήτρια Χριστίνα Συρακοπούλου να 

μας πεί την γνώμη της για τους 9 παίκτες που ήδη προπονούνται μαζί της.                      

Η ίδια εξέφρασε την επιθυμία να δει να παίζουν ο Βασίλης με τον Ed 

Freeman. Ο ΚΠ έχει κάποιες επιφυλάξεις για την ενσωμάτωση του Ed 

Freeman στην ΕΟ.                                                                                   

Διαπιστώνεται ότι ο τρόπος που γίνεται η προπόνηση δεν βοηθά. Να γίνει 

πρόταση στην προπονήτρια την μια μέρα να γίνεται παιχνίδι και την άλλη 

ανάλυση.   

β) Καταστατικό.                                                                                                             

Ο ΓΓ θα παρουσιάσει τις εισηγήσεις του σε επόμενη συνεδρία. 



γ) Εξοπλισμός.                                                                                                            

Να γίνουν παραγγελίες για αγορά επιπλέον τράπουλων για χρήση με τις 

καινούργιες μηχανές. Θα τις χρειαστούμε για τους αγώνες μικρών 

ομοσπονδιών. Να διερευνηθεί  επίσης αν μπορούμε να φέρουμε παλιές 

μηχανές διαλογής που είναι πιο φθηνές μιας και έχουμε πολλές παλιές 

τράπουλες που οι καινούριες μηχανές δεν δέχονται. 

δ)Γίνεται εισήγηση από τον ΝΝ στις 20 Σεπτεμβρίου που είναι η μέρα  για 

το Alzheimer Disease  να γίνει δημοσιογραφική διάσκεψη και να προβληθεί 

η συμβολή του bridge στην καθυστέρηση εμφάνισης της εκφυλιστικής 

αυτής νόσου, σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες. 

ε)Το flyer που μας απέστειλε η ομοσπονδία της Αιγύπτου θα αποσταλεί  σε 

όλους τους ομίλους της ΚΟΜΠ. 

 

  Ο Πρόεδρος                                                                    Η Γραμματέας  

 

 


