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ΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΠΙΤΙ ΒΡΗΚΑΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΣΤΟ «ATHENS INTERNATIONAL SAILING CENTER»
Ιδανικό ήταν το φινάλε του ανοικτού ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ΦΙΝΝ για
την Ελλάδα και τον Γιάννη Μιτάκη. Ο Ελληνας πρωταθλητής στο παραπέντε δεν
πήρε αγωνιστικά την πρόκριση της χώρας μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
στο Τόκιο, όμως δικαιώθηκε από την ένσταση που κατέθεσε σε βάρος του
Ελβετού Ν. Τεόνινγκ για παράβαση του κανονισμού μαζί με τον Ισπανό Α.
Μουσκάτ και τον Ρώσο Α. Κιστάνοφ.

«Δεν το κρύβω ότι θα ήθελα να έχουμε προκριθεί απευθείας από τη θάλασσα,
αλλά αυτά έχει ο αθλητισμός», δήλωσε ο Γιάννης Μιτάκης και πρόσθεσε:
«Έγινε ένας αγώνας πολύ υψηλού επιπέδου. Έτρεξαν, άλλωστε, τα πιο
σπουδαία ονόματα της κλάσης. Ο βαθμός δυσκολίας ήταν πολύ μεγάλος και
δεν είχε καμιά σημασία ότι η διοργάνωση έγινε στην Ελλάδα. Ίσα ίσα που
δημιουργήθηκε περισσότερο άγχος. Είμαι ευχαριστημένος, αλλά θα μπορούσα

να πάω ακόμα καλύτερα. Σημασία έχει ότι πετύχαμε τον στόχο μας. Συνεχίζεται
η σκληρή δουλειά. Έχω βάλει πλώρη για του Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρώτα,
βέβαια, να πάρω και την εσωτερική πρόκριση και μετά θα προετοιμαστώ όσο
μπορώ καλύτερα γιατί θέλω να φτάσω ψηλά. Πιστεύω ότι μπορώ να διακριθώ.
Ξέρω καλά τους αντιπάλους μου, αλλά γνωρίζω πολύ καλύτερα τον εαυτό
μου».
Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ΦΙΝΝ ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ και οι ξένοι
αθλητές με τους προπονητές τους στάθηκαν σε δύο γεγονότα. Το πρώτο έχει να
κάνει με τη δυναμική της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας να συσπειρώσει
ιστιοπλόους, κλάση, ξένες ομοσπονδίες απ’ όλο τον κόσμο κι άλλους φορείς,
έτσι ώστε να χαραχτεί κοινή γραμμή για τη διατήρηση του ΦΙΝΝ και στους
Ολυμπιακούς του 2024. Αυτό, μάλιστα, τόνισε στην ομιλία του στην τελετή
λήξης ο αντιπρόεδρος της διεθνούς κλάσης Μαρκ Άλεν.
Το δεύτερο γεγονός είναι οι εκπληκτικές εγκαταστάσεις του «Athens
International Sailing Center». Χωρίς ίχνος υπερβολής στην Ευρώπη δεν
υπάρχουν ανάλογα ιστιοπλοϊκά Κέντρα που να παρέχουν πάρκινγκ δίπλα στις
γλίστρες και τρεις μεγάλους γερανούς, συν εξοπλισμένο γυμναστήριο,
σύγχρονα αποδυτήρια, χώρους αναμονής και διάφορες άλλες υπηρεσίες που
να κάνουν τον ξένο αθλητή να αισθάνεται σαν το προπονητικό σπίτι του. Γι’
αυτό και οι περισσότεροι Φινίστες έχουν επιλέξει την Αθήνα για να κάνουν
σημαντικό μέρος της προετοιμασίας τους. Οι καιρικές συνθήκες, άλλωστε, είναι
εξαιρετικές για ιστιοπλοΐα, ενώ ταυτόχρονα συνδυάζουν και το οικονομικό που
είναι υπέρ τους σε σχέση με άλλες χώρες όπως είναι η Ισπανία.
Η τελετή λήξης, την οποία παρουσίασε η δημοσιογράφος Βίκυ Χαντζή, ήταν
εξίσου εντυπωσιακή όπως η τελετή έναρξης. Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο
υφυπουργός αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης, ο πρόεδρος της ΔΟΑ Ισίδωρος
Κούβελος και ο πρόεδρος της ΕΙΟ Αντώνης Δημητρακόπουλος, οι οποίοι
στάθηκαν στην τεράστια επιτυχία της διοργάνωσης και φυσικά στην πρόκριση
της Ελλάδας στο Τόκιο με τον Γιάννη Μιτάκη.
Η βραδιά έκλεισε με τους υπέροχους βιολιστές μας «Duo Violins», εντυπωσιακά
πυροτεχνήματα και πάρτι που έγινε μέσα στο «Athens International Sailing
Center». Οι ξένοι αθλητές ανανέωσαν το ραντεβού τους με την Αθήνα στον
διεθνή αγώνα «Winter Series» που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στο «Athens
International Sailing Week».
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