ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tο BULLET ENCODE και το BLUE LINE νικητές στο Πανελλήνιο ORC

Με την απονομή των επάθλων στους νικητές, έπεσε το βράδυ της Κυριακής, η αυλαία στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θάλασσας που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος
Ελλάδος μαζί με την Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
Τα κορυφαία σκάφη με τους κορυφαίους ιστιοπλόους στην Ελλάδα έδωσαν τον καλύτερο τους
εαυτό, επιδεικνύοντας άψογη ναυτοσύνη και προσφέροντας όμορφο θέαμα στο Σαρωνικό Κόλπο,
από την Παρασκευή ως την Κυριακή.
Ειδικά στην κατηγορία Α, δόθηκε σκληρή μάχη για τη νίκη και το BULLET ENCODE με την τρίτη
θέση στην τελευταία ιστιοδρομία, κατέκτησε την πρωτιά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Επίσης,
την πρώτη θέση στην τελευταία κούρσα πήρε το σκάφος SUGAR με κυβερνήτη τον Αλέξανδρο
Αθανασίου και ακολούθησε το ELLINIXX – TRATA με κυβερνήτη τον Στέργιο Λεονταρίδη.
Ετσι η τελική τριάδα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στα ORC_A, διαμορφώθηκε ως εξής:
1) BULLET - ENCODE – Νίκος Σινούρης/Δημήτρης Δεληγιάννης
2) ELLINIXX – TRATA Στέργιος Λεονταρίδης
3) MELITI IV – Στρατής Ανδρεάδης
Στην κατηγορία ORC_B, έγινε επίσης μία κούρσα το μεσημέρι της Κυριακής και οι τρεις πρώτοι
στην πέμπτη και τελευταία ιστιοδρομία, ήταν αντίστοιχα και οι νικητές στην τελική κατάταξη, με
το σκάφος BLUE LINE του Γιώργου Δρακόπουλου από την Καλαμάτα, να αναδεικνύεται
πρωταθλητής.
H τελική τριάδα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στα ORC_B, διαμορφώθηκε ως εξής:
1) BLUE LINE - Γιώργος Δρακόπουλος
2) FAIRYTALE - Αριστοτέλης Χατζησταματίου
3) ΑΝΑΧ – Νίκος Αναγνώστου
Τα βραβεία στα καλύτερα σκάφη δόθηκαν στην Τελετή Λήξης που έγινε το απόγευμα της Κυριακής
στο Ναυτικό Ομιλο Ελλάδος, με τον Πρόεδρο του Ομίλου Αλέξανδρο Παπαδόγγονα, τον Πρόεδρο
της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης της ΕΙΟ Ακη Τσαλίκη και πολλούς Προέδρους Ναυτικών

Ομίλων, να κάνουν τις απονομές.
Ο Πρόεδρος Ακης Τσαλίδης τόνισε για τη διεξαγωγή του Πανελληνίου: «Κάναμε αυτό το
πρωτάθλημα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες καθώς για πρώτη φορά έγινε στην αρχή του χειμώνα,
καθώς είχε αναβληθεί τον Σεπτέμβριο λόγω της ρύπανσης στο Σαρωνικό. Παρόλα αυτά,
συγκεντρώθηκαν τα καλύτερα σκάφη του στόλου με τα καλύτερα πληρώματα, τα οποία θέλω να
ευχαριστήσω για τη συμμετοχή τους. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε υψηλό επίπεδο αγώνων και να
γίνουν σπουδαίες ιστιοπλοϊκές μάχες που προάγουν το άθλημα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για τον
Ιούλιο του 2018 και το επόμενο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Porto Carras στη
Χαλκιδική».
Για περισσότερες πληροφορίες και αποτελέσματα
http://ycg.gr/offshore2017/

