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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ TECHNO!
Εκπληκτική εμφάνιση πραγματοποιούν οι Ελληνες ιστιοπλόοι στο παγκόσμιο
πρωτάθλημα της κλάσης TECHNO 293 PLUS που διεξάγεται στο Κιμπερόν της
Γαλλίας. Μετά και την 5η κούρσα στα αγόρια οι Α. Καλπογιαννάκης και
Λ.Τσορτανίδης φιγουράρουν στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας των 95
σκαφών και έχουν θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για την κατακτηση μεταλλίων. Το
ίδιο ισχύει για την Α. Δίβαρη, η οποία ανέβηκε στην τρίτη θέση στην κατηγορία των
κοριτσιών.
Αναλυτικά ο Καλπογιαννάκης στην 4η ιστιοδρομία τερμάτισε 2ος και στην 5η κούρσα
χρεώθηκε 49 βαθμούς ποινής λόγω πρόωρης εκκίνησης. Αυτή την κούρσα, όμως, την
«πέταξε» και με 6 βαθμούς είναι πρώτος. Από πίσω του με 8 βαθμούς ακολουθεί ο Λ.
Τσορτανίδης, ο οποίος στις δύο τελευταίες κούρσες κατέκτησε ισάριθμες πρώτες
θέσεις.
Πολύ καλά πάει και ο Πέτρος Τσορτανίδης, ο οποίος είναι 13ος με 33 βαθμούς. Από
εκεί και πέρα ο Ε. Μανιαδάκης είναι 27ος με 50β., ο Σ. Ε. Τζοτζολάκης 53ος με 89β.
και ο Μ. Βούρτσης 90ος με 162 β.
Στα κορίτσια έχουν γίνει τέσσερις ιστιοδρομίες και εξαιρετική εμφάνιση
πραγματοποιεί η Α. Δίβαρη, η οποία στις δύο τελευταίες κούρσες τερμάτισε 1 και 7
αντίστοιχα. Έτσι, με 12 βαθμούς είναι 3η σε σύνολο 50 σκαφών. Η Α. Ε. Σαραβανού
είναι 43η με 115 βαθμούς.
ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΠΤΙΜΙΣΤ
ΣΤΗΝ ΤΑΪΛΆΝΔΗ βρίσκεται σε εξέλιξη το παγκόσμιο πρωτάθλημα Όπτιμιστ, στο
οποίο συμμετέχουν 5 Ελληνες. Ανάλογα τα αποτελέσματά τους στις προκριματικές
ιστιοδρομίες τα 281 σκάφη έχουν χωριστεί σε τέσσερις στολίσκους.

Στον χρυσό των 71 σκαφών τρέχουν δύο ιστιοπλόοι μας και πάνε αρκετά καλά. Μετά
και την 7η κούρσα ο Ο. Ε. Σπανάκης είναι 16ος με 72 βαθμούς και ο Ι. Βαλιάδης 26ος
με 83 βαθμούς.
Στον αργυρό στολίσκο, που τρέχουν 70 σκάφη, ο Π. Μανδηλάρης είναι 22ος με 139
βαθμούς και ο Σ. Τσάκος 31ος με 147 βαθμούς.
Στον χάλκινο στολίσκο, που επίσης αγωνίζονται 70 σκάφη, ο Δ. Σουρλατζής είναι
58ος με 255 βαθμούς.
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ

