ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ “ΑΙΟΛΟ”
Sailing Club of Agios Nikolaos “AEOLOS”

Ο ΙΣΙΟΠΛΟΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ
OPTIMIST 2018 ΣΗΝ ΠΔΣΡΑ ΣΗ ΛΔΒΟΤ.
Ο Ιζηηνπιντθόο Όκηινο Αγίνπ Νηθνιάνπ ζπκκεηείρε θαη θέηνο ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Optimist
,κε δηνξγαλσηή ηνλ Ιζηηνπιντθό Όκηιν Μπηηιήλεο θαη ηόπν δηεμαγσγήο ηελ παλέκνξθε Πέηξα Λέζβνπ.
Ο ζρεδηαζκόο θαη πξαγκαηνπνίεζε ηεο απνζηνιήο καο έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ιζηηνπιντθό Όκηιν
Ηξαθιείνπ, θαη πξνπνλεηήο ηεο απνζηνιήο ήηαλ ε Κπξία Παπαδάθε Όιγα ηνπ Ιζηηνπιντθνύ Οκίινπ
Ηξαθιείνπ.ηελ απνζηνιή ζπκκεηείραλ 4 αζιεηέο εθ ησλ νπνίσλ νη ηξείο είλαη αζιεηέο ηνπ Οκίινπ καο
[Μαζηνπδάθε Υαβάθε Εηξήλε,Μαζηνξήο Ισάλλεο,σθξάηεο Απγνπζηηλάηνο].
Σν πνιπήκεξν ηαμίδη ηνπο μεθίλεζε ζηηο 03/07 από ην Ηξάθιεην θαη νινθιεξώζεθε ζηηο 11/07 κε ηελ
επηζηξνθή ηνπο .Ήηαλ κηα πνιύ επράξηζηε εκπεηξία γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ απνζηνιή, θαζώο
είραλ ηελ επθαηξία λα βξεζνύλ κε ηνπο αζιεηέο άιισλ απνζηνιώλ θαη λα πεξάζνπλ ιίγεο ζηηγκέο ραιάξσζεο
πξηλ ξηρηνύλ ζηελ κάρε γηα ην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα.

Οη Ιζηηνδξνκίεο μεθίλεζαλ ηελ Παξαζθεπή 06/07 θαη νινθιεξώζεθαλ ηελ Δεπηέξα 09/07/18. Οη
αζιεηέο ρσξίζηεθαλ ζε 3 ζηόινπο [2 γηα ηα αγόξηα θαη 1 γηα ηα θνξίηζηα] θαη ξίρηεθαλ ζηελ κάρε γηα ηελ
δηεθδίθεζε ηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο.
Μεηά ηηο 2 πξώηεο εκέξεο νη 100 θαιύηεξνη βάζε βαζκνινγίαο ζηα αγόξηα [ζπλνιηθά 183
ζπκκεηέρνληεο] πξνθξίζεθαλ ζηνλ ΥΡΤΌ ΣΌΛΟ [γηα ηελ δηεθδίθεζε ηνπ Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο]
θαη νη ππόινηπνη 83 ζηνλ ΑΡΓΤΡΟ ΣΟΛΟ, ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο γηα ηηο επόκελεο 2 εκέξεο .Ο
όκηιόο καο είρε από κία ζπκκεηνρή ζε θάζε ζηόιν κε ηνλ Απγνπζηηλάην σθξάηε ζηνλ ΥΡΤΟ ΣΟΛΟ θαη
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ηνλ Μαζηνξή Ισάλλε ζηνλ ΑΡΓΤΡΟ ΣΟΛΟ. Σα θνξίηζηα ιόγσ ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπκκεηνρώλ[100
ζπκκεηνρέο] αγσλίζηεθαλ ζε έλαλ ζηόιν θαη ηηο 4 ήκεξεο ησλ αγώλα.
πλνιηθά ζηα αγόξηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ 10 Ιζηηνδξνκίεο θαη ζηα θνξίηζηα 9 Ιζηηνδξνκίεο. Όινη νη
αζιεηέο καο πξνζπάζεζαλ γηα ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα, θαηαβάιινληαο αμηόινγε πξνζπάζεηα .

Ο σθξάηεο ζπλερίδνληαο ηελ πνιύ θαιή θεηηλή πνξεία ηνπ πξνθξίζεθε ζηνλ ΥΡΤΟ ΣΟΛΟ θαη
θαηεηάγε ζηελ 50ε ζέζε αλάκεζα ζε 183 αζιεηέο [αγόξηα]. Ο Γηάλλεο θαηεηάγε ζηελ 151ε ζέζε[183 αγόξηα]
θαη ε Εηξήλε ζηελ 72ε ζέζε αλάκεζα ζε 100 αζιήηξηεο [θνξίηζηα].
πγραξεηήξηα ζε όινπο ηνπο αζιεηέο καο γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιαλ.
Επραξηζηνύκε ηνλ Ιζηηνπιντθό Όκηιν Ηξαθιείνπ θαη ηδηαίηεξα ηελ πξνπνλήηξηα Κπξία Όιγα
Παπαδάθε θαη ηελ έθνξν ηξηγώλνπ Κπξία Μαξία Κνζθηλνπνύινπ γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ είρακε γηα
ηνλ ζρεδηαζκό θαη πξαγκαηνπνίεζε ηεο απνζηνιήο. Η πξαγκαηνπνίεζε θνηλώλ απνζηνιώλ κεηαμύ ησλ
νκίισλ ηεο Κξήηεο θαη όρη κόλν ,έρεη κόλν ζεηηθά λα πξνζθέξεη [άκηιια, ζπλεξγαζία, δεκηνπξγία ηζρπξώλ
δεζκώλ, αληαιιαγή απόςεσλ θαη εκπεηξηώλ ] θαη είλαη από ηηο πξώηεο πξνηεξαηόηεηεο πνπ έρνπκε ζέζεη σο
Όκηινο.
Δκ του Γ..
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