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                 Παγκρήτιος διασυλλογικός αγώνας «ΚΥΠΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 2016»      
 
Με Μεγάλη επιτυχία και πολύ μεγάλη συμμετοχή διοργανώθηκε από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Αγίου 
Νικολάου «ΑΙΟΛΟΣ» ο Παγκρήτιος Διασυλλογικός Αγώνας  «ΚΥΠΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 2016» ,το 
Σαββατο-Κύριακο 12&13 Νοεμβρίου στο θαλλάσιο χώρο έξω από την Μαρίνα Αγίου Νικολάου. 
 
Συνολικά συμμετείχαν πάνω από 50 σκάφη κατηγορίας Optimist-Laser & Laser RDL, από τους 
ομίλους Ν.Ο.Χανίων,Ν.Ο. Γαζίου ,Ι.Ο.Χανίων,Ι.Ο.Ρεθύμνου,Ι.Ο.Ηρακλείου και Ι.Ο.Αγίου Νικολάου, 
δημιουργώντας μια πολλή όμορφη εικόνα για το κοινό και προσφέροντας ένα εξαιρετικό θέαμα με 
έντονο ανταγωνισμό και συνεχείς ανακατατάξεις στην πρώτη τριάδα κάθε κατηγορίας.  
 
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους αγωνιζόμενους και τους προπονητές τους για την συμμετοχή τους και 
το υψηλό επίπεδο αγωνιστικότητας και ήθους που έδειξαν σε όλη την διάρκεια της διοργάνωσης. 
 
Επίσης ευχαριστούμε την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία για την προσφορά των δώρων στους 
πρώτους νικητές των κατηγοριών,την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου,την Δημοτική Επιχείρηση 
Αγίου Νικολάου(Δ.Α.Ε.Α.Ν.) και τον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Αγίου Νικολάου(Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.) 
για την πολύτιμη υποστήριξη και συνεισφορά τους για την διοργάνωση του συγκεκριμένου αγώνα αλλά 
και σε κάθε διοργάνωση που αναλαμβάνει ό Όμιλος μας. 
 
Τέλος να ευχαριστήσουμε την εταιρεία γαλακτοκομικών ΖΩΜΙΝΘΟΣ για τα πολύ ποιοτικά και 
γευστικά προϊόντα τους,τα οποία διανεμήθηκαν σε αθλητές και συνοδούς και τις δύο ημέρες της 
διοργάνωσης.Το πλούσιο μενού της τελετής ήταν προσφορά του μεζεδοπωλείου-ψητοπωλείου 
«ΚΑΡΝΑΓΙΟ-ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ» και φυσικά των μαμάδων που έδωσαν για ακόμα μια φορά τον 
καλύτερο εαυτό τους. 
 
Πληροφορίες για τον αγώνα καθώς και φωτογραφίες θα τα βρείτε εδώ: 
 
www.ioan.gr & στο (f) Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αγίου Νικολάου 
 
Με Εκτίμηση, 
Δημήτριος Αναστασίου 
Γενικός Γραμματέας Ι.Ο.Α.Ν. «ΑΙΟΛΟΣ» 
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