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Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Προτεραιότητα της επιτροπής για το 2015 ήταν η παροχή της μεγαλύτερης δυνατής
υποστήριξης στις ομάδες Παραολυμπιακών κατηγοριών. Επίσης αυτή τη χρονιά έγιναν
σημαντικά βήματα στην ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ στην περιφέρεια.
1. Συμμετοχή της Ελλάδας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Μελβούρνη.
Ο αθλητής Νίκος Πατεράκης, πρωταθλητής στην κατηγορία 2,4mr , μαζί με τον προπονητή
Άκη Τσαρούχη, εκπροσώπησαν την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στις στη
Μελβούρνη της Αυστραλίας, κατά την περίοδο 24/11‐3/12/2015. Ο αγώνας αυτός
αποτελούσε πρόκριση για τους Παραολυμπιακούς αγώνες Ρίο 2016. Ο αθλητής μας
δυστυχώς δεν πήρε την πρόκριση .
Ο αγωνιστικός τομέας της ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ έλαβε τις κάτωθι χορηγίες από:
 Την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
Η Ε.Π.Ε. επιχορήγησε την Ε.Ι.Ο. με το ποσόν των 5.000 ευρώ, ενώ αναμένονται άλλες 5.000
ευρώ που αφορούν σε επιχορήγηση του 2015. Το ποσόν αφορά τις 2 παραολυμπιακές
κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Ελλάδα, δηλαδή το sonar και το 2,4mr. Το ποσόν
καλύπτει μέρος της αποστολής (αθλητής & προπονητής) της κατηγορίας 2.4mr και μέρος της
συμμετοχής του ήδη προκριθέντος τριμελούς πληρώματος της κλάσης SONAR στο διεθνή
αγώνα ISAF SAILING WORLD CUP Hyères, Γαλλία (25.04.16‐01.05.2016)
 Την εταιρία Infobank Hellastat με το ποσό των 500 ευρώ για την αποστολή της κατηγορίας
2.4mr στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Μελβούρνη.
Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την Ελληνική
Παραολυμπιακή Επιτροπή, αναφορικά με την προετοιμασία και συμμετοχή της ομάδας
SONAR στους Παραολυμπιακούς αγώνες Ρίο 2106.
2.

Συμμετοχή αθλητών ΑΜΕΑ στο Athens Eurolymp week 2015

Η κλάση 2,4mr συμμετείχε στο ATHENS EUROLYMP WEEK το οποίο ταυτόχρονα ήταν και
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η ιδιαιτερότητα της χρονιάς αυτής ήταν ότι ήταν open και υπήρχε
η δυνατότητα συμμετοχής αρτιμελών αθλητών και χωρίς αναπηρία χωρίς όμως η βαθμολογία
αυτή να προσμετράται στα αποτελέσματα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Η κλάση HANSA 2,3 συμμετείχε στο ATHENS EUROLYMP WEEK το οποίο ταυτόχρονα ήταν και
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
3. Οι αθλητές ΑΜΕΑ συμμετείχαν σε αγώνες στο εσωτερικό, μεταξύ των οποίων τα
Παστρικάκεια 2015.

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ISAF
Η επιτροπή, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάπτυξης των αθλητών και προπονητών,
εξασφάλισε τη συμμετοχή της χώρας μας στο διεθνές πρόγραμμα ανάπτυξης της ιστιοπλοΐας
ΑΜΕΑ που διοργάνωσε για πρώτη φορά η ISAF (Para Sailing World Development Program
clinic). Συγκεκριμένα, ο αθλητής της κατηγορίας 2.4 mr Νίκος Πατεράκης και ο προπονητής
Άκης Τσαρούχης συμμετείχαν στο διεθνές πρόγραμμα ανάπτυξης στην Μελβούρνη στις 20‐22
Νοεμβρίου 2015. Η ISAF κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων των συμμετεχόντων,
(συνολικά λάβαμε το ποσό των 2.741 Ευρώ από την ISAF) και επίσης την παροχή σκάφους με
το οποίο ο αθλητής έτρεξε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Μελβούρνη.

Γ . ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΜΕΑ
 Με μεγάλη χαρά χαιρετίσαμε τη δημιουργία τμήματος ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ εκτός
Αττικής. Συγκεκριμένα, η οργάνωση «Αρμενίζοντας τη Ζωή» αγόρασε 2 σκάφη 2,4mr
και 2 σκάφη HANSA 2,3 και σε συνεργασία με το Ν.Ο.Θ. πραγματοποιεί πρόγραμμα
για αθλητές ΑΜΕΑ.
 Η επιτροπή είναι σε επικοινωνία με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ηρακλείου που επιθυμεί
να αναπτύξει ιστιοπλοΐα ΑΜΕΑ.
 Εκδώσαμε στην ελληνική γλώσσα το «Εγχειρίδιο Προσαρμοζόμενης Ιστιοπλοΐας» της
ISAF. Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε ομίλους και καθοδηγεί για το τι μπορούν να
κάνουν ώστε να αναπτύξουν την ιστιοπλοΐα ΑΜΕΑ με δομημένο τρόπο. Σημαντικό
κομμάτι της έκδοσης είναι η εξοικείωση των ΑΜΕΑ με τη θάλασσα και ειδικότερα με
το άθλημα της ιστιοπλοΐας. Για να γίνει αυτό χρειάζεται η εξοικείωση και η συνδρομή
όλου του έμψυχου υλικού ενός ομίλου (μέλη, προπονητές, αθλητές κτλ). Σε αυτό το
πλαίσιο ο οδηγός περιλαμβάνει και οδηγίες προς εθελοντές αλλά και σχέδιο
προγράμματος για να υλοποιηθεί η ημέρα «Ελάτε να δοκιμάσετε» που έχει στόχο την
διασκέδαση των ατόμων με αναπηρία. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε θερμά τον προπονητή Ακη Τσαρούχη για την πρωτοβουλία του να
μεταφράσει τον οδηγό στην ελληνική γλώσσα.

Δ . ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Οι αθλητές ΑΜΕΑ ιστιοπλοΐας συμμετείχαν εθελοντικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας ‘’Σέβομαι τη Διαφορετικότητα‘’ το οποίο είναι υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αθλητές μοιράζονται με τα
παιδιά την αγάπη τους για την ιστιοπλοΐα και δείχνουν κάποια στοιχεία του αθλήματος τους
(π.χ. ναυτικούς κόμπους) .

Ε . ΔΙΕΘΝΗ
 Η επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες της ISAF για να ξαναμπεί στο Παραολυμπιακό
πρόγραμμα η ιστιοπλοΐα ΑΜΕΑ.
 Στο παγκόσμιο συνέδριο ISAF, η επιτροπή ΑΜΕΑ εκπροσωπήθηκε από τον κύριο
Κώστα Τσαντίλη, διεθνή κριτή IFDS.
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Ν.ΠΑΛΛΗ ‐ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ.ΣΕΡΦΑ‐ΒΕΝΤΟΥΡΗ ‐ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ.ΠΑΥΛΙΔΗ‐ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Β.ΑΡΒΑΝΊΤΗ ‐ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜ.& ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Κ.ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ‐ΜΕΛΟΣ
Ε.ΜΑΚΡΗ ‐ΜΕΛΟΣ

