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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ WORLD SAILING
ΤΙ ΖΗΤΗΣΕ Η ΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΙΜ ΑΝΤΕΡΣΕΝ ΠΟΥ
ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Εποικοδομητική ήταν η συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΙΟ
με τον πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας ιστιοπλοϊας Κιμ Αντερσεν
την περασμένη Κυριακή στα γραφεία της ομοσπονδίας. Ο Δανός πρόεδρος
της World Sailing έχει εργαστεί στη χώρα μας την δεκαετία του ’80 και
δήλωσε ενθουσιασμένος που επισκέφθηκε ξανά την Αθήνα.
Την ομοσπονδία εκπροσώπησαν οι Αντώνης Δημητρακόπουλος, Νίκη
Αναστασίου, Απόστολος Παπαθανασίου, Γιάννης Βασιλειάδης και η
υπεύθυνη εκδηλώσεων Κική Σέρφα-Βεντουρή, οι οποίοι για 2,5 ώρες είχαν
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να συζητήσουν με τον Αντερσεν τα
περισσότερα σοβαρά θέματα που απασχολούν το άθλημα σε διεθνές
επίπεδο.
Τα μέλη της ελληνικής ομοσπονδίας ενημέρωσαν τον Αντερσεν για την
πορεία του αθλήματος στην Ελλάδα με δεδομένο το τεράστιο πρόβλημα
της οικονομικής κρίσης και του εξήγησαν την σημασία που δίνουν στην
ανάπτυξη και τους νέους ιστιοπλόους.
Η ελληνική πλευρά ζήτησε να αναλάβει σύντομα, ακόμα και το 2018, έναν
μεγάλο αγώνα στα πλαίσια του παγκοσμίου κυπέλλου της World Sailing
και ο Κιμ Αντερσεν υποσχέθηκε ότι θα το εξετάσει, Μέχρι και να γίνει

αγώνας μη ολυμπιακών κατηγοριών, όπως για παράδειγμα στα Tornado
και τα Star.
Επίσης συζητήθηκε η στελέχωση των επιτροπών της παγκόσμιας
ομοσπονδίας και με άλλους ικανούς Ελληνες να αντεπεξέλθουν στις
απαιτήσεις αυτών των θέσεων.
Από τη μεριά του ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας μετέφερε την
επιθυμία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να αυξηθεί ο αριθμός των
γυναικών που μετέχουν σε αγώνες και διάφορα όργανα και αφιέρωσε
χρόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο. Ο στόχος του είναι να
παρακολουθήσουν την ιστιοπλοϊα 4 εκατ. άνθρωποι και γι’ αυτό θα
επιδιώξει να γίνει ένας αγώνας επίδειξης Ανοιχτής Θαλάσσης με
συνεχόμενες ιστιοδρομίες επί 4 ημέρες και 3 νύχτες, πιστεύοντας ότι η
τηλεοπτική εικόνα θα αποτελέσει μαγνήτη για τον κόσμο.
Ο Αντερσεν ξεκαθάρισε ότι μιλάει για αγώνα επίδειξης, διότι δεν υπάρχει
περίπτωση αήξησης των κατηγοριών. Ίσα ίσα που η Διεθνής Ολυμπιακή
Επιτροπή απαιτεί την μείωση των αθλητών από 320 σε 280.
Ο πρόεδρος της World Sailing ανέπτυξε το όραμά του για να προσελκύσει
το άθλημα όσο το δυνατόν περισσότερους αθλητές και γενικά ανθρώπινο
δυναμικό και γι’ αυτό θα δοθεί έμφαση στις πιο οικονομικές κλάσεις.
Τόνισε ακόμα ότι έχει ξεκινήσει μεγάλη προσπάθεια για βελτίωση των
αγώνων και στάθηκε στη Μαγιόρκα που ήδη εφαρμόζεται ένα νέο format
κανονισμών.
Οι δύο πλευρές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από τη συνάντηση και ο
Κιμ Αντερσεν εξέφρασε την επιθυμία να υπάρχει συνεχής επαφή.
ΥΓ.: Η φωτογραφία είναι από την συνάντηση της περασμένης Κυριακής

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΓΙΟΡΚΑ
Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Μαγιόρκα οι μεγάλοι διεθνείς αγώνες με την
επωνυμία «48 TROFEO S.A.R PRINCESA SOFIA».
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα ανά κατηγορία είναι:
470 ανδρών: Τρέχουν 56 σκάφη σε 2 γκρουπ κι έχουν γίνει 2 ιστιοδρομίες.
Οι Π. Μάντης – Π. Καγιαλής τερμάτισαν 2 και 5 αντίστοιχα και με 7
βαθμούς ποινής βρίσκονται στην 5η θέση.
470 γυναικών: Τα 42 σκάφη τρέχουν σε 2 γκρουπ κι έχουν γίνει 2 κούρσες.
Οι Μ. Μπόζη – Ρ. Κλωναρίδου τερμάτισαν 17ες και στις 2 ιστιοδρομίες
και με 34 βαθμούς είναι 38ες.
ΛΕΙΖΕΡ Στάνταρντ: Τα 134 σκάφη είναι χωρισμένα σε 3 γκρουπ και
έχουν γίνει 2 κούρσες. Ο Μ. Καραδήμας είναι 124ος με 80 βαθμούς (40 και
40).
ΛΕΙΖΕΡ Ράντιαλ: Τα 84 σκάφη είναι χωρισμένα σε 2 γκρουπ και επίσης
έχουν διεξαχθεί 2 ιστιοδρομίες. Η Β. Καραχάλιου τερμάτισε 6 και 19
αντίστοιχα και με 25 βαθμούς είναι 19η και η Α. Φακίδη ήρθε 28 και 31
και με 59β. είναι 58η. Η Α.Προβελεγγίου ακολουθεί στην 61η θέση και η
Α. Ρέκκα στην 80η.
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