
6Η GOLDEN ΝΟΑ REGATTA -50 χρόνια Ν.Ο. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ  

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ 

Πλήθος κόσμου βρέθηκε χθες στην τελετή λήξης και απονομής επάθλων της 6ης GOLDEN 
ΝΟΑ REGATTA, για να τιμήσει τους πρωταγωνιστές των αγώνων, τους αθλητές και 
αθλήτριες από 9 χώρες που συμμετείχαν στη διοργάνωση.  

Στη τελετή παρευρέθησαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών κος Ακης Γεροντόπουλος, ο 
Υφυπουργός Εσωτερικών κος Γιώργος Ντόλιος, ο βουλευτής κος Μαρίνος Ουζουνίδης , ο 
Γραμματέας της Πρεσβείας του Κουβέιτ και ο ∆ιοικητής της 12ης Μεραρχίας Πεζικού κος 
Παναγιώτης Φαραντάτος, ενώ την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία εκπροσώπησε ο 
Πρόεδρός της κος Αντώνης ∆ημητρακόπουλος. 

Εκ μέρους του Ν.Ο. Αλεξανδρούπολης μίλησε ο Πρόεδρος κος Κώστας Χατζηκων/νου ο 
οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι ο Όμιλος προσπάθησε να εξασφαλίσει την όσο το δυνατόν 
καλύτερη διαμονή των αποστολών στη στεριά, ενώ η σημαντική  βοήθεια της Ομοσπονδίας  
εξασφάλισε την άριστη διεξαγωγή των αγώνων στη θάλασσα. Τέλος δήλωσε ότι πιστεύει πως  
, φεύγοντας από την Αλεξανδρούπολη, οι ξένες αποστολές θα αποτελέσουν τους καλύτερους 
διαφημιστές της REGATTA του 2015. 

 Ο Πρόεδρος της Ε.Ι.Ο. μεταξύ άλλων τόνισε πως με τη βοήθεια της Ομοσπονδίας και των 
τοπικών παραγόντων η REGATTA της Αλεξανδρούπολης εξελίχθηκε μέσα σε λίγα χρόνια 
από μια περιφερειακή διοργάνωση σε έναν ενδιαφέροντα διεθνή αγώνα με πολλές 
προοπτικές για το μέλλον. ∆ιευκρίνισε ότι φέτος σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των αγώνων 
στη θάλασσα είχε το γεγονός ότι η ΕΙΟ διέθεσε τους 2 καλύτερους Έλληνες και μεταξύ των 
καλύτερων στην Ευρώπη Race Officers , το Γιώργο Σκλαβούνο και το Χριστόνικο Γιαννίρη, οι 
οποίοι ήταν υπεύθυνοι στίβων στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004. Τελειώνοντας 
,εξέφρασε την άποψη ότι πλέον ο Ν.Ο. Αλεξανδρούπολης μπορεί χωρίς τη βοήθεια της ΕΙΟ 
να διεξάγει την επόμενη διεθνή Regatta. 

Οι ιστιοδρομίες της τελευταίας ημέρας διεξήχθησαν με σταθερό αέρα 10-14 μίλια, με 
αποτέλεσμα να διεξαχθούν 3 ιστιοδρομίες σε κάθε κατηγορία. Συνολικά διεξήχθησαν 9 
ιστιοδρομίες για το optimist και 8 για τις υπόλοιπες κατηγορίες. 

Οι νικητές σε κάθε κατηγορία 

OPTIMIST 

1ος Rasim Yasar Τουρκία 

2ος Florian Geissbuehler Τουρκία 

3ος Nicolas Roolaz Ελβετία 

LASER  4,7 

1η Christina Stergianou ΕΛΛΑ∆Α 

2η Natalia Tamvakidou ΕΛΛΑ∆Α 

3ος Vaggelis Dolianitis ΕΛΛΑ∆Α 

 

 



LASER RADIAL 

1Η Stefani Muzakova ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

2Η Nancy Fakidi ΕΛΛΑ∆Α 

3Ος Konstantinos Katigianakis ΕΛΛΑ∆Α 

LASER STD 

1Ος Antonios Kartas ΕΛΛΑ∆Α 

Ilias Tsiaousidis ΕΛΛΑ∆Α 

Panayiotis Iordanou ΚΥΠΡΟΣ 

 

Περισσότερα: http://noalex.gr/  

 

 


