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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΟΜ
ΕΤΟΥΣ 2010 (περίοδος 1/1 έως 30/09/2010)
Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για τη χρήση έτους 2010 η επιχορήγηση της Γ.Γ. Αθλητισμού αυξήθηκε στα 115.500€
(ήδη έχουμε λάβει 92,500€), ποσό που αναφέρεται αποκλειστικά στα τα έξοδα
μισθοδοσίας των υπαλλήλων της ΕΟΜ, παρόλο που στις αρχές του έτους είχε
ανακοινωθεί ότι θα διακοπεί εντελώς για το έτος 2010, για το Μπριτζ και κάποια άλλα
μη Ολυμπιακά αθλήματα. Το γεγονός αυτό ήταν μια ευχάριστη έκπληξη και μάλλον
προήλθε από συντονισμένες ενέργειες του Σωματείου εργαζομένων στις Αθλητικές
Ομοσπονδίες και της «πίεσης» που ασκήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν πρέπει
όμως να εφησυχάζουμε γιατί μπορεί τα επόμενα έτη να διακοπεί η κρατική επιχορήγηση
και κατά συνέπεια θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για λήψη των απαραίτητων μέτρων με
σκοπό την κάλυψη του ποσού που θα «απολεσθεί».
Σημειώνεται ότι με απόφαση του ΔΣ αυξήθηκαν τα δικαιώματα συμμετοχής των
αθλητών στα διοργανούμενα από την ΕΟΜ Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ομάδων (από
100 σε 120€ ανά ομάδα) & Ζευγών (από 25 σε 30€ ανά αθλητή), όπως και τα
δικαιώματα επί των εισιτηρίων των αθλητών για τους αγώνες 5ης βαθμίδας που
διεξάγονται στους Ομίλους της Περιφέρειας (από 0,30 σε 0,60€ ανά αθλητή).
Επισημαίνεται ότι πριν 4 περίπου χρόνια τα δικαιώματα ήταν ισόποσα με αυτά των
σωματείων του κέντρου και με απόφαση ΓΣ μειώθηκαν προσωρινά για οικονομική
βοήθεια των σωματείων της Επαρχίας. Επίσης με πρόσφατη απόφαση του ΔΣ η ΕΟΜ θα
λαμβάνει δικαιώματα επί των συμμετοχών για τα Φεστιβάλ και τα Περιφερειακά που
μέχρι σήμερα δεν εισέπραττε.
Τα δύο σημαντικά κονδύλια εσόδων, δηλαδή τα δικαιώματα από αγώνες και οι
συνδρομές των Αγωνιστικών Δελτίων, βρίσκονται στα πλαίσια των προϋπολογισθέντων.
Τα έσοδα από χορηγίες είναι σημαντικό κομμάτι, λόγω του ποσού των 25,000€ που
«κληρονομήσαμε» από τον Ε. Κάντζο (προβλεπόταν για δημιουργία τμήματος
αγωνιστικού μπριτζ σε κάποια ΠΑΕ της Αττικής που δεν τελεσφόρησε) και τις 35,000€

που κατέβαλε στο λογαριασμό της ΕΟΜ ο Michel Eidi ως διευκόλυνση της προφορικής
ανάθεσης στην Ελλάδα της διοργάνωσης των Πανευρωπαϊκών αγώνων του 2012.
Σχεδόν όλα τα κονδύλια των εξόδων είναι λίγο-πολύ εντός προϋπολογισμού. Το
υπόλοιπο ταμείου της 30/09 να ανέρχεται στο ποσό των 134,246,35€.
Β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Μεγάλη επιτυχία σημειώθηκε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ζευγών Νέων, που
πραγματοποιήθηκε στην Opatija της Κροατίας, αφού το ζεύγος των Νέων μας
Β.Βρούστης - Κ.Δοξιάδης κέρδισε την 1η θέση των αγώνων. Στο πρωτάθλημα αυτό
συμμετείχαν συνολικά 5 ζεύγη juniors. Το Χρυσό Μετάλλιο των νέων μας ήταν το
γεγονός της χρονιάς αυτής. Οι νέοι μας που με τη στήριξη της ΕΟΜ έχουν συμμετάσχει
σε πάνω από 10 πρωταθλήματα στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, αυτή τη φορά μας
έφεραν το χρυσό μετάλλιο. Η ΕΟΜ συγχαίρει τους νέους αθλητές και νοιώθει μεγάλη
ικανοποίηση που οι προσπάθειες αποδίδουν.
Γενικά το Δ.Σ. έδωσε, για μία ακόμη χρονιά, ιδιαίτερη σημασία στις συμμετοχές των
Εθνικών ομάδων και νέων σε ηλικία αθλητών σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και την
έξοδο του Ελληνικού Μπριτζ από την εσωστρέφεια, θεωρώντας απαραίτητο οι αθλητές
μας να αποκτήσουν εμπειρία συμμετοχής σ' αυτές, γεγονός αναγκαίο για τη δυνατότητα
να διεκδικούν διεθνείς διακρίσεις.
Συμμετείχαν οι Εθνικές Ομάδες ΟΠΕΝ & Γυναικών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
της Οστάνδης, ενώ πρόθεση της ΕΟΜ ήταν να στείλει και Εθνική Βετεράνων, αλλά
δυστυχώς δεν υπήρξε η ανάλογη εκδήλωση ενδιαφέροντος από ζεύγη. Σε γενικές
γραμμές ήμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από την εμφάνιση των Γυναικών αλλά όχι και
από την αντίστοιχη της ομάδας όπεν και όλοι συμφωνήσαμε πως η ανάγκη για μια
διαφορετική και πιο αποτελεσματική προσέγγιση του θέματος του πρωταθλητικού
Μπριτζ είναι πλέον επιτακτική.
Συμμετείχαν επίσης σε διεθνείς αγώνες Εθνική ΟΠΕΝ στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στη
Στάρα Ζαγορά της Βουλγαρίας και η Εθνική Γυναικών στο 2ο Φεστιβάλ
Ελληνοτουρκικής Φιλίας στο Cesme της Τουρκίας, όπου έλαβαν μέρος συνολικά 6
Ελληνικά ζευγάρια.
Τέλος, δύο ζευγάρια μας έλαβαν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοικτής
συμμετοχής στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.
Ιδρύθηκε νέο Σωματείο στην Άρτα με την επωνυμία «Αμβρακικός Όμιλος Μπριτζ»,
λαμβάνοντας την απαραίτητη έγκριση από το Πρωτοδικείο και βρίσκεται σε αναζήτηση
αίθουσας ώστε να ξεκινήσει μαθήματα για αρχαρίους με δάσκαλο από τα Ιωάννινα.
Υπεύθυνος του νεοϊδρυθέντος Ομίλου ο παλαιός αθλητής κ. Γιώργος Λέκος.
Μετά από προσωπική επικοινωνία του τ. Προέδρου με το Δήμαρχο Αγρινίου έγιναν με
μεγάλη επιτυχία μαθήματα από τον Αθαν. Τσέβη σε δημότες, ενώ με απόφαση του
Δήμου ιδρύθηκε τμήμα μπριτζ στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου, όπου και

φιλοξενούνται τα μαθήματα και τα τουρνουά. Τον Όμιλο (ΠΚΔΑ) «έχει αναλάβει» ο
Δημήτρης Κούρτης, κάτοικος Αγρινίου, παλαιός αθλητής του μπριτζ .
Μαθήματα πρέπει επίσης να ξεκινήσουν το φθινόπωρο/χειμώνα του 2010, μετά από νέα
απαραίτητη διαφημιστική καμπάνια στην πόλη της Κομοτηνής, την οποία επισκέφθηκε η
κα Ιωαν. Πολυχρονάκου και έχει ήδη επαφή με ενδιαφερόμενους πολίτες, οι οποίοι
παρακολούθησαν τα 2-3 πρώτα μαθήματα (περίπου 8 άτομα), αλλά επειδή ήταν λίγοι οι
μαθητές σταμάτησε, με σκοπό να επαναληφθούν με μεγαλύτερη συμμετοχή αρχαρίων.
Υπήρχε ενδιαφέρον από την Έδεσσα για δημιουργία Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ στην
πόλη της Μακεδονίας, αλλά το θέμα δεν προχώρησε και θα πρέπει να γίνει νέα
επικοινωνία για προώθηση του θέματος.
Υπό ίδρυση είναι νέο Σωματείο Μπριτζ στο Κρυονέρι Αττικής, όπου φέτος θα γίνουν
μαθήματα, με τις προσπάθειες του Δ. Τόγια και της Τ. Μπαμπούλα.
Στις 15 Νοεμβρίου αρχίζουν μαθήματα στην Αίγινα, στο Μορφωτικό σύλλογο Ι.
Καποδίστριας, μετά από προσπάθειες των Σ. Μπομπολάκη, Γ. Παυλινέρη και Μ.
Ροδίτου.
Επίσης, έγιναν μαθήματα Μπριτζ στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, με αρχική
συμμετοχή 40 μαθητών.
Εκδόθηκαν συνολικά 316 Αγωνιστικά Δελτία νέων παικτών.
Επίσης ο Ι. Μηλιτσόπουλος επισκέφθηκε 5 σωματεία της Περιφέρεια 8 φορές
παραδίδοντας μαθήματα προχωρημένων σε αθλητές της Περιφέρειας ενώ έκανε επίσης
σεμινάρια Κανονισμών Μπριτζ σε 3 σωματεία της Αττικής όπως και προπονήσεις στους
παίκτες κατηγορίας Νέων.
Η ΕΟΜ φιλοξένησε αρχές Ιουνίου 2010, τον Πρόεδρο της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Μπριτζ κ. Gianarrigo Rona (ήδη Πρόεδρος της WBF), για ένα ΣαββατοΚύριακο στο
ξενοδοχειακό συγκρότημα Porto Carras Resort της Χαλκιδικής, λόγω της διοργάνωσης
του Πανευρωπαϊκού 2012 στη χώρα μας. Τις ίδιες ημερομηνίες στο Porto Carras, με
προσπάθειες του μέλους του ΔΣ κας Αγγελ. Πολίτου, φιλοξενήθηκε συνεργείο της ΕΡΤ,
το οποίο έλαβε πλάνα των εγκαταστάσεων του Resort και δηλώσεις των κ.κ. Rona &
Κούμενου, δημιουργώντας ένα video διάρκειας 5 λεπτών, το οποίο παρουσιάσθηκε, με
μεγάλη επιτυχία, στη ΓΣ της EBL στην Οστάνδη Βελγίου τέλη Ιουνίου 2010. Το
Υπουργείο ενέκρινε την διοργάνωση των αγώνων χωρίς τη διάθεση όμως κανενός είδους
οικονομικής ενίσχυσης. Οι συζητήσεις με χορηγούς δεν έχουν οδηγήσει ακόμα σε
οριστική γραπτή συμφωνία. Απομένει η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ΕΟΜ & EBL,
καθώς και εκείνη με το ξενοδοχειακό συγκρότημα. Στην τελετή λήξης των
Πανευρωπαϊκών Αγώνων της Οστάνδης παραδόθηκε η σημαία της EBL στη χώρα μας
δια χειρός G.Rona στον τ. Πρόεδρο της ΕΟΜ.
Φιλοξενήσαμε, σε συνεργασία με τον ΟΑΜΚΗ, 2 ζεύγη της Εθνικής ΟΠΕΝ Κύπρου, τα
οποία έλαβαν μέρος, για προπονητικούς λόγους, στο τουρνουά της Ανθοκομικής
(Ομάδες & Ζεύγη) τον Μάιο του 2010.

Προχωρήσαμε σε σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου το οποίο καλύπτει τα μέλη του
ΔΣ και τους υπαλλήλους της ΕΟΜ σε θέματα αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, μέχρι του
ποσού των 250,000€. Το θέμα είναι εξόχως σημαντικό, γιατί η Ομοσπονδία
διασφαλίζεται έναντι απαιτήσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών εξόδων,
επί θεμάτων ή οικονομικών απαιτήσεων που μπορεί να εγερθούν κατά μελών του ΔΣ ή
των υπαλλήλων της, οι οποίοι δεσμεύουν την ΕΟΜ με την υπογραφή τους.
Μετά την ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου από την Κυβέρνηση πρέπει να
αντιμετωπισθούν τα θέματα που προκύπτουν με τη τήρηση των βιβλίων των σωματείωνμελών της, τα εισιτήρια των αθλητών, κ.α.
Ένα φλέγον θέμα αυτής της χρονιά είναι και η υλοποίηση της απόφασης του ΔΣ να γίνει
η ΕΟΜ διαχειριστής των ταυτόχρονων. Έγιναν προσπάθειες να γίνει αυτό εκτός ΕΟΜ,
όλα όμως οδηγούν στην ανάγκη να γίνει εσωτερικά.
Η κα Μ. Πανουτσακοπούλου, παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους από μέλος του ΔΣ
της ΕΟΜ την 30 Απριλίου 2010 και τη θέση της κατέλαβε το 1ο αναπληρωματικό μέλος
κ. Σ. Μπομπολάκης.
Το μήνα Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους υπέβαλαν παραιτήσεις ο Προέδρος, ο
Αντιπρόεδρος και η Γεν. Γραμματέας από το ΔΣ και από μέλη των Επιτροπών της ΕΟΜ.
Η φετινή διαφημιστική καμπάνια για τα μαθήματα του Μπριτζ μεταδόθηκε από πέντε (5)
ραδιοφωνικούς σταθμούς και την τηλεόραση της ΕΡΤ ενώ έγινε διανομή φυλλαδίων από
ιδιωτική εταιρεία με έξοδα της ΕΟΜ σε 16 περιοχές του λεκανοπεδίου. Για το σκοπό
αυτό τυπώθηκαν 200000 νέα διαφημιστικά φυλλάδια. Οι αποφάσεις για την
διαφημιστική καμπάνια 2010 λήφθηκαν από το Δ.Σ. όπως αναμορφώθηκε την
19/10/2010. Αυξήθηκε κατά 20% το ποσό που διατέθηκε σε σχέση με το 2009. Επίσης
έγινε προσπάθεια σε πολύ μικρό χρόνο να αλλάξει ο σχεδιασμός όσο ήταν εφικτό και να
απευθυνθούμε με άλλους τρόπους στον κόσμο (διαγωνισμοί από ραδιόφωνο κλπ) Για
άλλη μια φορά φάνηκε πως η ανάγκη έγκαιρου σχεδιασμού είναι απαραίτητη.
Το προσωρινό ΔΣ (19/9 – 23/9) αποφάσισε τη μείωση των δικαιωμάτων συμμετοχής στα
Πανελλήνια Πρωταθλήματα του διαστήματος αυτού και την επαναφορά τους στο ισχύον
καθεστώς πριν την αύξηση.
Με τη βοήθεια του αρμοδίου Τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών συντάχθηκε
επιστολή προς τους διοργανωτές του Βαλκανικού Πρωταθλήματος και με τη συνδρομή
των παικτών πετύχαμε την αλλαγή του ονόματος της ομάδας των Σκοπίων από
Macedonia σε FYRMacedonia. Το σχέδιο επιστολής βρίσκεται στα αρχεία της ΕΟΜ για
πιθανή μελλοντική χρήση.
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