
470 Junior World Championship - Day 2  

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας 470 Νέων - 2η 

Ημέρα  
 

Waiting for the wind, second day races were postponed for four hours in Thessaloniki bay, 

host venue to the World’s best junior 470 sailors. 

A little after 4 pm the local thermal sea breeze ("boukadoura") came in with an intensity of 

over 6 knots and an hour later, as soon as the race had started, it built to 8 kts to reach up 

to 13 kts, to last until the end of the day. 

The schedule was completed with six races, two for each fleet (Men Yellow, Men Blue, 

Women). Final day of qualification for 470 Men's fleet, to decide the top 30 teams 

advancing to gold fleet and a chance for the podium. 42 women's teams continue on racing 

for a spot in the medal race. 

The qualifying races have ended for the category of young men and on the 28th the 

30 best will race in the gold fleet and the rest in silver. The young women will 

continue racing in a fleet of 44 participants. 

The weather forecast for the next days will employ the race committee as the heat wave 

and the lack of winds constitute a threat to the races. Late afternoon racing may be a 

solution. 

Sitting on the edge of qualification, Hong Kong’s Sui Lun Tse and Ho Yin Tsik delivered in 

the first race of the day, with a safe 12th place keeping them inside the cut. Same for South 



Africa’s Brevan Thomson and Josh Rubenstien who are competing at their first 470 Junior 

World Championship. 

In the blue fleet, Hungary’s Gyapjas brothers knocked out a bullet at the 1st race of the 

day, establishing themselves as the ones to beat. Another solid performance from Italy’s 

Calabro and Ferrari of Italy while Spain’s twin brothers, David and Alex Charles scored a 

bullet in the yellow fleet. 

The breeze built during the day, so full on trapeze racing for the fleet, and close boat-on-

boat tactics. The totally different weather pattern compared to yesterday favoured the greek 

pair of Bozi and Klonaridou in the women’s fleet who scored a bullet in the 1st race. 

At the end of the day, satisfaction was evident among the fleet for the appearance of the 

breeze, even late in the afternoon. "Conditions are very difficult, but we'll make it" said 

Maria Bozi, from Greek crew. 

Third day schedule is packed with 3 races for the golden fleet, and the women continue 

racing in single series. 

To watch the overall results, please click here.  

To watch the Videos with the races of day # 2, and the interviews during 27th 

preparations, please click here.  

To watch the video of day 2, please click here.  

Live broadcasting is a sponsorship by Livemedia.  

 
 

 

 

 

Αν και ο άνεμος άργησε να εμφανιστεί και υπήρξε αναβολή αγώνων για περίπου τέσσερις 

ώρες τα αποτελέσματα αποζημίωσαν, αθλητές, κριτική επιτροπή και φίλους του αθλήματος 



στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας κλάσης 470 νέων, που διεξάγεται στη 

Θεσσαλονίκη. 

Μετά τις 4 ξεκίνησε η μπουκαδούρα με ένταση πάνω από 6 κόμβους και λίγο πριν τις 5 

όταν και δόθηκε η πρώτη εκκίνηση των αγώνων, έφτασε τους 8-13 κόμβους μέχρι το τέλος 

των ιστιοδρομιών της ημέρας.  

Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώθηκε με την διεξαγωγή έξι ιστιοδρομιών, δύο για κάθε 

στόλο. 

Σήμερα τελείωσε η προκριματική σειρά για την κατηγορία των νέων και από αύριο οι 

30 καλύτεροι θα αναμετρηθούν στο χρυσό στόλο και οι υπόλοιποι στον αργυρό. Οι 

νεάνιδες συνεχίζουν να αγωνίζονται σε ένα στόλο 44ων συμμετοχών. 

Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες θα απασχολήσει την επιτροπή αγώνων 

καθώς ο καύσωνας και η νηνεμία αποτελούν απειλή για τους ιστιοπλόους. Οι 

απογευματινές ιστιοδρομίες ενδεχομένως να αποτελέσουν λύση. 

Στο μπλε στόλο, η Ουγγαρία βρήκε νικήτρια στο 1ο αγώνα της ημέρας. 

Το αεράκι που αυξανόταν στη διάρκεια της ημέρας ευνόησε την ελληνική ομάδα των 

νεανίδων. 

Μετά τον αγώνα οι αθλητές αισθάνθηκαν ικανοποιημένοι ότι το αεράκι ξεκίνησε, έστω και 

αργά το απόγευμα, μετά από αρκετές ώρες αναμονής. "Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, 

αλλά θα τα καταφέρουμε» δήλωσε η Μαρία Μπόζη, από το ελληνικό πλήρωμα. Οι 

αθλητές πιστεύουν ότι η οργάνωση είναι εξαιρετική και ότι θα φθάσουν τελικά τους στόχους 

τους. 

Για να δείτε τα τελικά αποτελέσματα, πατήστε εδώ.  

Για να δείτε το βίντεο των αγώνων και τις συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια των 

προετοιμασιών της 2ης ημέρας, πατήστε εδώ.  

Για να δείτε το βίντεο της 2ης ημέρας, πατήστε εδώ.  

Η μετάδοση είναι χορηγία του Livemedia.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


