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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΘΑ ΕΊΝΑΙ Η ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΦΙΝΝ 

 
 Μια τελετή έναρξης επιπέδου Ολυμπιακών Αγώνων υπόσχεται αύριο Σάββατο η 
Οργανωτική Επιτροπή του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ΦΙΝΝ. Η εκδήλωση θα 
ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και θα πραγματοποιηθεί μπροστά από τα γραφεία της ΕΙΟ και 
δίπλα από το «Athens International Sailing Center»», στο οποίο θα διεξαχθεί αυτή η πολύ 
μεγάλη διοργάνωση. 
 
Ανάμεσα στους πολλούς επίσημους θα είναι οι πρεσβευτές των ΗΠΑ, της Κίνας, της 
Ιαπωνίας κι άλλων χωρών, δεδομένου ότι το ενδιαφέρον από το εξωτερικό είναι τεράστιο. 
Στην Αθήνα βρίσκονται ήδη ξένοι δημοσιογράφοι, ενώ αρκετά τηλεοπτικά δίκτυα 
αναμένονται από Δευτέρα για να καλύψουν τη διοργάνωση. Πρόκειται, άλλωστε, για τον 
πιο σημαντικό αγώνα της τετραετίας στα ΦΙΝΝ,  διότι θα προκύψουν ακόμη 4 χώρες που 
θα πάρουν την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. 
 
                                ΔΥΝΑΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ 470 ΣΤΟ ΣΑΝ ΡΕΜΟ 
 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ήταν το ξεκίνημα των ελληνικών σκαφών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
470, το οποίο διεξάγεται στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας. Στους άνδρες μετά από τις 3 πρώτες 
κούρσες οι Π. Μάντης – Π. Καγιαλής είναι 4οι με 5 βαθμούς σε σύνολο 70 σκαφών. 
Τερμάτισαν 4, 10 (δεν υπολογίζεται ως η χειρότερη), 1 και έδειξαν ότι βρίσκονται σε πολύ 
καλή κατάσταση. 
 
Στις γυναίκες οι Μ. Μπόζη – Ρ. Κλωναρίδου είναι 7ες με 11 βαθμούς μεταξύ 40 σκαφών. 
Τερμάτισαν 6, 14 ( δεν υπολογίζεται ως η χειρότερη κούρσα), 5 και ξεκίνησαν δυνατά. 
 
Από τα υπόλοιπα σκάφη μας οι Β. Παπουτσόγλου – Ι. Ορφανός είναι 38οι με 35β, οι Ν. 
Μπριλάκης – Ν. Γεωργακόπουλος είναι 50οι με 45β, οι Β. Γουργιώτης – Π. Καρδακάρης 
60οι με 54β. και οι Α. Σπανάκη – Μ. Παπαδοπούλου 38ες με 72 βαθμούς. 
 

 
 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ 
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