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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΟΥΡΣΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΦΙΝΝ
Με σύμμαχο τις καλές καιρικές συνθήκες ξεκίνησε σήμερα στον Σαρωνικό
κόλπο το ανοικτό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ΦΙΝΝ, στο οποίο τρέχουν 84
ιστιοπλόοι από 34 χώρες και διοργανώνει το «Athens International Sailing
Center». Από τις δύο πρώτες ιστιοδρομίες φάνηκε το υψηλό επίπεδο των
αθλητών. Θα γίνει μάχη για τα μετάλλια, αλλα και για τις 4 θέσεις που δίνουν
την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.

Ο Γιάννης Μιτάκης δεν ξεκίνησε καλά. Τερμάτισε 25 και 27 αντίστοιχα και με 52
βαθμούς είναι 27ος και αρκετά πίσω στις χώρες που διεκδικούν την πρόκριση.

Προηγείται ο Βρετανός Τ. Σκοτ με 4 βαθμούς (1,3) και ακολουθούν ο
Νεοζηλανδός Α. Μαλόνεϊ με 6 βαθμούς (5,1) και ο Τούρκος Α. Καϊνάρ με 10
βαθμούς (3,7).

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης επισκέφθηκε χθες τα
γραφεία της ΕΙΟ. Οι υπεύθυνοι της ομοσπονδίας ξενάγησαν τον κ. Πατούλη στις
εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» και τον ενημέρωσαν
για τη διοργάνωση, αλλα για τις συνολικές προσπάθειες της ΕΙΟ, έτσι ώστε να
διατηρήσει το άθλημα των μεγάλων διεθνών επιτυχιών σε υψηλό επίπεδο.
5οι ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΝΤΗΣ ‐ ΚΑΓΙΑΛΗΣ
Εκτός βάθρου έμειναν οι Παναγιώτης Μάντης – Παύλος Καγιαλής στο ανοικτό
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 470 του Σαν Ρέμο. Σήμερα έγινε μόνο ο medal race και
ο λιγοστός αέρας που φυσούσε δεν βοήθησε τους Ολυμπιονίκες μας, οι οποίοι
πήραν, τελικά, την 7η θέση στην γενική κατάταξη και την 5η στην Ευρώπη με 39
βαθμούς σε σύνολο 70 σκαφών.
Στις γυναίκες οι Μαρία Μπόζη – Ραφαηλία Κλωναρίδου έτρεξαν επίσης στον
medal race και κατέκτησαν την 10η θέση στην γενική και την 9η στην Ευρώπη με
65 βαθμούς σε σύνολο 40 σκαφών.
Οι Β. Παπουτσόγλου – Ι. Ορφανός τερμάτισαν 26οι με 66 βαθμούς, οι Ν.
Μπριλάκης – Ν. Γεωργακόπουλος 56οι με 100 βαθμούς και οι Β. Γουργιώτης –
Π. Καρδακάρης 62οι με 106 βαθμούς. Οι Α. Σπανάκη – Μ. Παπαδοπούλου
πήραν την 40η θέση με 184 βαθμούς.
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