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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΓΥΘΕΙΟ ΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΜΙΣΤ ΚΑΙ
ΤΑ ILCA4
Μεγάλη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία σημείωσε το Περιφερειακό
πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας στις κατηγορίες Οπτιμιστ και ILCA4 που
διοργάνωσε ο Ν.Ο. Λακωνίας στο Γύθειο.
Το γεγονός της διοργάνωσης ήταν η ανοικτή συνεδρίαση του Δ.Σ της ΕΙΟ με την
παρουσία εκπροσώπων όλων των ομίλων της Περιφέρειας που βρήκαν την ιδανική
ευκαιρία να θέσουν όλα τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τα σωματεία και
γενικά την Περιφέρεια. Από τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία τους μέχρι τη
Σχολή προπονητών και άλλα θέματα.
Οι όμιλοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την διεξαγωγή των προπονητικών
καμπ πριν τα Περιφερειακά πρωταθλήματα και πρότειναν να γίνουν θεσμός και για
τα επόμενα χρόνια. Τα καμπ, άλλωστε, εντάσσονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα της
Ομοσπονδίας για το 2022 κι ασφαλώς θα συνεχιστούν, διότι ανεβάζουν το επίπεδο
του αθλήματος.
Στην τελετή απονομής παρευρέθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μάνης
Χρυσόστομος ο Γ΄, ο οποίος στον χαιρετισμό του τόνισε ότι «η ιστιοπλοΐα είναι ένα
ωραίο άθλημα, ευγενές και συναρπαστικό». Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους οι Αρχές του τόπου.
Στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος στα Οπτιμιστ έτρεξαν 54 σκάφη κι έγιναν 7
ιστιοδρομίες.
Στα 41 αγόρια κέρδισε ο Ευστράτιος Πέτρου του Ι.Ο Πατρών με 18 βαθμούς.
Δεύτερος ήταν ο Παναγιώτης Οικονομάκος του Ν.Ο Καλαμάτας «ο Ποσειδών» με
32 β., τρίτος ο Δημήτρης Πατικόπουλος του ίδιου ομίλου με 43 βαθμούς, στην
τέταρτη θέση τερμάτισε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος του Ι.Ο Πατρών με 49 β. και
στην πέμπτη ο Ιωάννης Αργυρός του Ι.Ο. Πατρών με 59 βαθμούς.

Στα 13 κορίτσια πρώτη ήταν η Θεοδώρα Όλγα Δούσκα του Ι.Ο. Πατρών με 27β. και
την ακολούθησαν η Ελένη Σιγουλάκη του Ν.Ο. Λακωνίας με 35β., η Αριάδνη
Νταγκουνάκη του Ι.Ο. Πατρών με 43β., η Ηλέκτρα Σούκουλη του Ν.Ο.
Αλεποχωρίου με 44β. και η Κωνσταντίνα Δούσκα του Ι.Ο. Πατρών με 76 βαθμούς.
Στα ILCA4 έλαβαν μέρος 21 σκάφη και μετά από επτά κούρσες την πρώτη θέση
κατέκτησε ο Γιώργος Λημνιός του Ν.Ο. Καλαμάτας «ο Ποσειδών» με 8 βαθμούς.
Δεύτερη ήταν η Έλενα Ντρε του Α.Ι.Ο. Ρίου «Ιάσων» με 18β. και τρίτος ο Σωτήρης
Παναγάκης του Ν.Ο Λακωνίας με 25 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση τερμάτισε η
Αλεξάνδρα Σιγουλάκη του Ν.Ο. Λακωνίας με 27 β. και στην πέμπτη ο Ιάσων
Αριστείδης Ανδριόπουλος του Ι.Ο Πατρών με 39 βαθμούς.
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