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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΚΑΜΠ ΣΕ ΦΙΝΝ, 470 ΚΑΙ 420 ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ»
Ένα ακόμη σπουδαίο όνομα της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας αναμένεται στην
Αθήνα για να πάρει μέρος σε προπονητικό καμπ της κατηγορίας ΦΙΝΝ
στο «Διεθνές Κέντρο Ιστιοπλοΐας».

Ο λόγος για τον Ολλανδό Πίτερ Ζαν Πόστμα (φωτό), ο οποίος στο
πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ορχους κατέκτησε το χάλκινο

μετάλλιο, ενώ είχε διακριθεί και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2016 της
Ιταλίας που κι εκεί είχε πάρει την τρίτη θέση.
Τα προπονητικά καμπ στα ΦΙΝΝ έχουν ξεκινήσει από τα μέσα Οκτωβρίου
και θα διαρκέσουν μέχρι και τα τέλη Δεκεμβρίου. Το πιο σημαντικό απ’
όλα είναι ότι το «Διεθνές Κέντρο Ιστιοπλοΐας έχει αποσπάσει κολακευτικά
σχόλια από τους ξένους αθλητές και αθλήτριες και γι’ αυτό αυξάνεται ο
αριθμός των ιστιοπλόων που δηλώνουν συμμετοχή για να το επισκεφθούν
και να προετοιμαστούν ενόψει των μελλοντικών τους υποχρεώσεων.
Η ΕΙΟ, μάλιστα, ενημερώθηκε σήμερα το πρωί ότι θα έρθει κι ένα
ελβετικό σκάφος της κατηγορίας 420 για να λάβει μέρος σε προπονητικό
καμπ υπό την επίβλεψη του Νίκου Δρούγκα. Είναι πιθανό να έρθει ακόμα
ένα σκάφος της ίδιας κατηγορίας από την Ελβετία.
Θυμίζουμε ότι αυτές τις ημέρες στο «Διεθνές Κέντρο Ιστιοπλοΐας» γίνεται
ένα προπονητικό καμπ πολύ υψηλού επιπέδου στην κατηγορία 470.
Συμμετέχουν τρία σκάφη από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Οι χάλκινοι
Ολυμπιονίκες του Ρίο Παναγιώτης Μάντης – Παύλος Καγιαλής, οι
Σουηδοί Αντον Ντάλμπεργκ – Φρέντρικ Μπέργκστρομ, που αυτή την
εποχή είναι 2οι στο ranking list της παγκόμιας ομοσπονδίας, και οι
ανερχόμενες Μαρία Μπόζη – Ραφαηλίνα Κλωναρίδου.
Η διεθνής κλάση 470 προγραμματίζει στο «Διεθνές Κέντρο Ιστιοπλοϊας»
μεγάλο προπονητικό καμπ της κατηγορίας. Οργανωτής είναι ο σπουδαίος
Ελληνας ιστιοπλόος με 5 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες Ανδρέας
Κοσματόπουλος.
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