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ΑννιΕε Hw leflewinia
Τα λόγια του πρόεδρου
της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής

Ομοσπονδίας Κάρλο

Κρότοι

στην τελετή έναρξης
των αγώνων καθώς και του
ανηπρόεδρου της Γιώργου
Ανδρεάδη στην τελετή λήξης
αποτελούν την απτή
απόδειξη της εππυχίας του
Παγκόσμιου πρωταθλήματος
Ιστιοπλοΐας που έγινε
στη Λεμεσό 13-20 Ιουλίου
Ο

Ιταλός πρόεδρος
σε εξαιρετική
ο δε Έλληνας
αντιπρόεδρος μοίρασε
συγχαρητήρια στους
αναφέρθηκε

οργάνωση

οργανωτές

Από το Νοέμβριο του
2009 που ανατέθηκε στην
Κύπρο η διοργάνωση των
αγώνων από τη διεθνή
ομοσπονδία μέχρι τη μέρα
έναρξης των αγώνων η
ΚΙΟ και το επιτελείο των
χορηγών συνεργατών και
250 εθελοντών σημαντική
η συνεισφορά τους εργάστηκε
σκληρά με τρεις
στόχους
Την καθιέρωση της Κύπρου
ως ιστιοπλοϊκό κέντρο
τη βελτίωση της θέσης

του νησιού στο

παγκόσμιο

ιστιοπλοϊκό χάρτη

και βέβαια την προβολή
της Κύπρου σε δύσκολους
καιρούς
Τα λόγια των αξιωματούχων

της Διεθνούς

Ομοσπονδίας

αλλά και τα
πρόσωπα των 350
αθλητών από τις 61 χώρες
που έλαβαν μέρος ήταν
αρκούντως ενδεικτικά
Σε μια προσπάθεια
της εικόνας των
Κυπρίων αθλητών θα πρέπει
να επαναλάβουμε ότι η
παρουσία των ιστιοπλόων
μας δεν αποσκοπούσε σε
αγωνιστική διάκριση αλλά
για απόκτηση εμπειρίας
χαρούμενα

Παρών ο Κ0Α στο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Νέων
Ιστιοπλοΐας
Ο ΚΟΑ έδωσε το
του

παρόν
στους αγώνες του
Πρωταθλήματος Ιστιοπλοίας Νέων που έγιναν
στο Ιστιοπλοϊκό κέντρο του ΚΟΑ στη Λεμεσό από
τις 13 μέχρι τις 20 Ιουλίου
Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού
κ Πάμπος Στυλιανού συνοδευόμενος από τον
Αντιπρόεδρο του οργανισμού κ Ντίμη Κακογιάννη
επισκέφθηκαν την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2013 το Ιστιοπλοϊκό
Κέντρο του ΚΟΑ στη Λεμεσό Η παρουσία των
Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΚΟΑ αποτελεί και
την έμπρακτη στήριξη του οργανισμού προς την
Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία καθώς και στη διοργάνωση
του παγκόσμιου αυτού αθλητικού γεγονότος
αγώνων το οποίο επιχορήγησε
Παγκοσμίου

Κυπριακή

αποτίμησης

•

Τα αποτελέσματα των

Κυπρίων αθλητών ανά

κατηγορία

SL16 Οι Ονησίφορος
Νεοφύτου Ναυτικός Όμιλος
Αμμοχώστου 26.4.98
και Σωτήρης Φανάρης
Ναυτικός όμιλος Λάρνακας
28.1.2000 τερμάτισαν
στη ένατη θέση της γενικής
κατάταξης
420 αγοριών Οι Ραφαήλ
Θεοχάρους Ν.Ο.Λεμεσού
27.12.99 και Μιχάλης Πα
ναγιώτου Ναυτικός Ομί
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λου Λεμεσού 18.5.96
στην 26η θέση της
γενικής κατάταξης
420 κοριτσιών Οι Τατιά
να Αυγουστή Ν.Ο Κερύνειας
τερμάτισαν

3.11.95 και Άννα

Κωνσταντίνου Ν.Ο Κερύνειας
6.12.99 ολοκλήρωσαν
στην 27η θέση
Laser Radial αγοριών Ο
Τζόζεφ Ηροδότου ΝΟΛε
μεσού 11.7.96 τερμάτισε
στη 39η θέση στη γενική
κατάταξη
Laser Radial κοριτσιών
Η Ελένη Κυριακίδου NO
Κερύνειας 2.7.95 ολοκλήρωσε
στην 36η θέση
RS:X αγοριών Ο Γιάννος
Βυρίδης NO Κερύνειας
1 1 2.95
τερμάτισε στη
19η θέση
RS:X κοριτσιών Στη 19η

θέση της γενικής κατατά
γηκε η Ιωάννα Αβρααμίδου
Ν.Ο Κερύνειας 29.7.99
29er Οι Χάρης Παπάζο
γλου 10.3.2000 και Ορέστης
Γερμανός 17.1.2000

αμφότεροι αθλητές του

NO Λεμεσού κατατάγηκαν
στη 29η θέση

Nations Trophy

Σε σύνολο 61 χωρών η
Κύπρος στην ειδική
βαθμολογία

των χωρών με βάση
τη συνολική απόδοση
των αθλητών της σε όλες

τις κατηγορίες κατατάγη

κε 34η
Η Ιταλία αναδείχθηκε
καθώς μάζεψε 309
νικήτρια

βαθμούς Η Αυστραλία
ακολούθησε με 300 ενώ
στους 285 έφθασε η Νέα
Ζηλανδία

