
	  

	  

Δελτίο Τύπου  
Τρίτη, 08 Σεπτεµβρίου 2015 

 
 

Εκκίνηση για τα 21 σκάφη   
του Πανελληνίου ιστιοπλοΐας  

 
«Θα δούµε το καλύτερο Πανελλήνιο των τελευταίων ετών» 

 
 
Ολοκληρώνονται σήµερα οι εγγραφές, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι καταµέτρησης και µε 
την συγκέντρωση των κυβερνητών, απόψε (στις 20:00), ξεκινάει το Πανελλήνιο 
Πρωτάθληµα ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης ORCi & IRC που διοργανώνει ο 
Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Πειραιώς (ΙΟΠ), µέχρι και την Κυριακή, στο Σαρωνικό κόλπο.   
 
«Από την πλευρά µας είµαστε απόλυτα έτοιµοι και δεν αντιµετωπίζουµε κανένα απολύτως 
πρόβληµα. Ως διοργανωτής όµιλος έχουµε φροντίσει και για την παραµικρή λεπτοµέρεια 
θέλοντας να προσθέσουµε ακόµα µια πετυχηµένη διοργάνωση στο ενεργητικό µας», 
δήλωσε ο Πρόεδρος του Ι.Ο. Πειραιώς, Γιάννης Παπαδηµητρίου.  
 
Τα 21 κορυφαία σκάφη της ανοικτής θάλασσας είναι έτοιµα λοιπόν για την αυριανή 
(Πέµπτη, 11:00) εκκίνηση του Πανελληνίου ORCi & IRC. Μάλιστα είναι η πρώτη φορά 
τα τελευταία χρόνια που όλα τα δυνατά αγωνιστικά σκάφη, θα βρεθούν στην αφετηρία του 
αγώνα.    
 
«Το σίγουρο είναι ότι θα γίνουν πολύ δυνατές κούρσες. Όλα τα καλά σκάφη είναι εδώ, 
καλά προετοιµασµένα. Επίσης το γεγονός ότι ο Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Πειραιώς είναι εκείνος 
που έχει την ευθύνη της διοργάνωσης, είναι ένα ακόµα ενισχυτικό στο ότι θα έχουµε µια 
πετυχηµένη διοργάνωση. Είµαι σίγουρος ότι θα δούµε ένα από τα καλύτερα Πανελλήνια 
των τελευταίων ετών. Άλλωστε δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά αφού µετέχουν όλα τα 
κορυφαία σκάφη», µας είπε ο πολύπειρος Θεόδωρος Τσουλφάς που δεν θα αγωνισθεί µε 
το σκάφος My Way, αλλά µε το Atalanti XVI του Γιώργου Ανδρεάδη.    
 
Κυβερνήτης του σκάφους My Way θα είναι ο Φαίδωνας Κυδωνιάτης ο οποίος µίλησε 
επίσης για την διοργάνωση: «Έχουµε ένα πολύ καλό σκάφος και µια πολύ καλή οµάδα, 
αλλά νεοσύστατη. Υπάρχει ο κορµός της οµάδας του Τσουλφά και σ’ αυτή έχουν προστεθεί 
αθλητές τριγώνου, που είµαι σίγουρος ότι θα µας βοηθήσουν σηµαντικά. Όµως ακόµα δεν 
έχουµε προλάβει να δέσουµε ως οµάδα. Εµείς από την πλευρά µας θα προσπαθήσουµε για 
το καλύτερο. Άλλωστε είναι ένας αγώνας που σχεδόν όλα τα σκάφη µπορούν να 
διεκδικήσουν θέσεις στην τριάδα». 
 
- - - - - - - -  
Μπορείτε ν’ ακολουθήσετε τον ΙΟΠ και το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα ORCi IRC στα Social 
Media, κάνοντας follow/Like στους παρακάτω συνδέσµους:  
Facebook: https://www.facebook.com/nationaloffshore2015  
Twitter: https://twitter.com/PiraeusSailing  
Instagram: https://instagram.com/piraeussailing/  
Flickr: https://www.flickr.com/photos/135115909@N07/  
καθώς και τα προτεινόµενα hashtags: #iop #psc #piraeussailing #piraeussailingclub 
#sailing #orcinationalsgreece #offshorenationals 
  

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
Σηµ. 1: Επισυνάπτουµε φωτογραφίες  
Σηµ. 2: Για όποια πρόσθετη πληροφορία 6970 241433 


