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Τρίτη, 08 Σεπτεµβρίου 2015 

 
 

Άκης Τσαλίκης: «Στις λεπτοµέρειες  
θα κριθούν οι νικητές του Πανελληνίου» 

 
Ο Πρόεδρος της ΕΑΘ µίλησε για το Πρωτάθληµα ORCi & IRC  

 
 
«Το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα είναι χωρίς αµφιβολία το κορυφαίο αγωνιστικό γεγονός της 
χρονιάς. Συµµετέχουν οι καλύτεροι ιστιοπλόοι, ολυµπιονίκες, παγκόσµιοι και 
πανευρωπαικοί πρωταθλητές και µάλιστα από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, κάτι που κάνει 
τους αγώνες ακόµη πιο ενδιαφέροντες. Τα πιο σύγχρονα σκάφη, αλλά και τα πιο 
προπονηµένα και ταλαντούχα πληρώµατα θα συναντηθούν στο Σαρωνικό κόλπο για να 
διεκδικήσουν τον τίτλο και να χαράξουν το όνοµά τους στα επαµειβόµενα κύπελλα πλάι σε 
εκείνα των προηγούµενων πανελληνιονικών.  
 
Λόγια του Άκη Τσαλίκη, του προέδρου της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης (ΕΑΘ), της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας (ΕΙΟ), µε αφορµή το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα 
ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης ORCi & IRC που ανοίγει την Πέµπτη τα πανιά της:  
 
«Είµαι βέβαιος ότι θα παρακολουθήσουµε συναρπαστικές ιστιοδροµίες και το τελικό 
αποτέλεσµα θα κριθεί στις λεπτοµέρειες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες καθίσταται ιδιαίτερα  
σηµαντικός ο ρόλος του Ιστιοπλοϊκού Οµίλου Πειραιώς, ο οποίος µε τη µακρά πείρα και 
πολύχρονη ιστορία του, παρέχει την εγγύηση για τη διοργάνωση τεχνικά άρτιων και 
δίκαιων αγώνων. Πάντως, η συµµετοχή σε µία τέτοια διοργάνωση αποτελεί από µόνη της 
µια επιτυχία και είµαι βέβαιος ότι όλοι οι ιστιοπλόοι θα απολαύσουν τον έντονο 
συναγωνισµό». 
 
Τα κορυφαία σκάφη της ανοικτής θάλασσας είναι έτοιµα για την εκκίνηση του 
Πανελληνίου Πρωταθλήµατος ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης ORCi & IRC, το οποίο 
θα γίνει στο Φαληρικό Όρµο, µε διοργανωτή τον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Πειραιώς. Ένα 
πρωτάθληµα που αναµένεται να υπάρχει έντονος συναγωνισµός και εντυπωσιακό θέαµα, 
µε πάρα πολλά σκάφη να θεωρούνται ισοδύναµα κάνοντας δύσκολες τις προβλέψεις.  
 
Αύριο Τετάρτη (09/09) στις 20:00 θα γίνει η Συγκέντρωση των κυβερνητών και η Τελετή 
Έναρξης, ενώ οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν από την Πέµπτη (10/09) έως και την Κυριακή 
(13/09), ενώ την τελευταία µέρα και ίδια ώρα θα γίνει και η Τελετή Λήξης της 
διοργάνωσης.  
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Σηµ. 1: Επισυνάπτουµε φωτογραφίες  
Σηµ. 2: Για όποια πρόσθετη πληροφορία 6970 241433 


