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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΙΟΡΚΑ
Συνεχίζονται στην Μαγιόρκα οι μεγάλοι διεθνείς αγώνες με την επωνυμία
«48 TROFEO S.A.R PRINCESA SOFIA».
Οι Ελληνες αθλητές τρέχουν σε 4 κατηγορίες και τα μέχρι τώρα
αποτελέσματά τους έχουν ως εξής:
470 ανδρών: Τρέχουν 56 σκάφη σε 2 γκρουπ κι έχουν γίνει 4 ιστιοδρομίες.
Στην 3η και 4η κούρσα οι Π. Μάντης – Π. Καγιαλής τερμάτισαν 9οι και
14οι αντίστοιχα και με 16 βαθμούς ποινής βρίσκονται στην 8η θέση.
470 γυναικών: Τα 42 σκάφη τρέχουν σε 2 γκρουπ κι έχουν γίνει 4 κούρσες.
Στις 2 τελευταίες κούρσες οι Μ. Μπόζη – Ρ. Κλωναρίδου τερμάτισαν 11ες
και 15ες αντίστοιχα και με 43 βαθμούς είναι 36ες.
ΛΕΙΖΕΡ Στάνταρντ: Τα 134 σκάφη είναι χωρισμένα σε 3 γκρουπ και
έχουν γίνει 4 κούρσες. Στην 3η και 4η ιστιοδρομία ο Μ. Καραδήμας
κατέλαβε την 33η και 28η θέση αντίστοιχα και με 101 βαθμούς είναι 117ος.
ΛΕΙΖΕΡ Ράντιαλ: Τα 84 σκάφη είναι χωρισμένα σε 2 γκρουπ και επίσης
έχουν διεξαχθεί 4 ιστιοδρομίες. Στις δύο τελευταίες κούρσες η Β.
Καραχάλιου τερμάτισε 4η και 17η αντίστοιχα και με 27 βαθμούς είναι
στην 19η θέση. Η Α. Φακίδη ήρθε 7η και 16η και με 51β. είναι 39η. Η
Α.Προβελεγγίου τερμάτισε 12η και 36η και με 73β. είναι 57η , ενώ η

Α. Ρέκκα κατέλαβε την 34η και την 38η θέση αντίστοιχα και στην γενική
βαθμολογία είναι 80ή.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΟ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ της τακτική γενική συνέλευση μέσα στο 2017 θα
πραγματοποιήσει η ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία την Κυριακή από τις 10 το
πρωί στα γραφεία της.
Τα θέματα της συνέλευσης είναι έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ και των
επιτροπών της ΕΙΟ για το διάστημα 1-10-2016 έως και 31-12-2016,
υποβολή οικονομικού απολογισμού και έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής
για το ίδιο διάστημα, υποβολή ισολογισμου για το 2016, έγκριση και
απαλλαγή του Δ.Σ και των επιτροπών και διαγραφή ομίλων που δεν έχουν
δραστηριότητα.
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