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420 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

oÄwa JxiuiKiKiviiwjv
Γεννήθηκε στις 6.12.99 και είναι αθλήτρια του Ναυτικού
Ομίλου Κερύνειας Ξεκίνησε το άθλημα το 2007
στην κατηγορία OPTIMIST με την οποία ασχολείται μέχρι
σήμερα παράλληλα με την κατηγορία 470 Πέρσι
έλαβε μέρος στους αγώνες νήσων που έγιναν στη Σαρδηνία
και κατατάγηκε εντέκατη ενώ πρώτη φορά λαμβάνει
μέρος σε παγκόσμιους αγώνες και μάλιστα στην
κατηγορία 420
Μαζί με την Άννα Κωνσταντίνου θα αγωνιστεί και η Τα
τιόνα Αυγουστή η οποία δεν μπόρεσε να παραβρεθεί
στη φωτογράφηση Η Τατιάνα γεννήθηκε στις 3.11.95
και ανήκει στον Ναυτικό Όμιλο Κερύνειας Λόγω του
καραβομαραγκού πατέρα της βρίσκεται στη θάλασσα
από 8 χρονών Μέχρι τα 15 της αγωνιζόταν στην κατηγορία
OPTIMIST και αργότερα στην κατηγορία 470 Είναι
και γι αυτήν η πρώτη συμμετοχή σε παγκόσμιους
αγώνες και στην κατηγορία 420
Τι μας δήλωσε η Άννα Επειδή είμαστε πλήρωμα ο
στόχος μας είναι να τα πάμε όσο πιο καλά γίνεται
δεν μπορούμε να στοχεύσουμε πάρα πολύ ψηλά
γιατί δεν έχουμε ξαναδεί το συγκεκριμένο σκάφος 0α
φτάσει στην Κύπρο λίγες μέρες πριν τους αγώνες και
όπως αντιλαμβάνεστε δεν θα έχουμε την ευκαιρία να
προπονηθούμε όσο θα θέλαμε Θα βάλουμε όμως τα
δυνατά μας και ελπίζουμε για το καλύτερο
Άλλωστε

al
LASER RADIAL ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
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Γεννήθηκε στις 2.7.95 και ανήκει
στον Ναυτικό Όμιλο Κερύνειας

Ξεκίνησε την ιστιοπλοία σε
ηλικία 7 χρόνων στην κατηγορία
OPTIMIST και πριν δύο χρόνια
στην κατηγορία LASER
Έχει στο ενεργητικό της συμμετοχές
μεταπήδησε

στους Βαλκανικούς Αγώνες
στην Καβάλα το 2007 στη Ρουμανία
το 2008 στους ΑΜΚΕ που έγιναν
στην Κύπρο το 2009 στους
οποίους κατατάγηκε τέταρτη στην
κατηγορία ΟΡΤΙ MIST U 1 5 στους
αγώνες Νήσων σε Μαγιόρκα
2009 και Αζόρες 2010 αλλά
αυτή είναι η πρώτη της συμμετοχή
σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Τι μας δήλωσε
Παρόλο που
κάνω ιστιοπλοία εδώ και 11-12
χρόνια έχω άγχος γιατί το να
τη χώρα σου είναι μεγάλη
εκπροσωπείς

ευθύνη Το μόνο σίγουρο

είναι

πως θα κάνω το καλύτερο που

μπορώ
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420 ΑΓΟΡΙΩΝ

éPaœa7y θεοχάρονδ

Γεννήθηκε στις 27.12.99 και ανήκει στον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού
Άρχισε το άθλημα 10 χρονών και τα τελευταία τέσσερα χρόνια στελεχώνει
την Εθνική ομάδα στην κατηγορία OPTIMIST Θα εκπροσωπήσει
την Κύπρο στην κατηγορία 420 γεγονός που αποτελεί και γι αυτόν
νέα εμπειρία
Τι μας δήλωσε Νομίζω πως κανένας από εμάς όσα χρόνια και
να ασχολείται δεν νιώθει απόλυτα έτοιμος καθώς οι περισσότεροι
πρώτη φορά θα αγωνιστούμε σε συγκεκριμένες κατηγορίες και άλλοι
που δεν ξανάδαμε καν τα σκάφη Προτιμώ να κρατήσω χαμηλούς
τόνους για να μην απογοητευτώ και σε περίπτωση που πάμε τέλεια
θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη

SMoLXÖßru 3(αναγινυιον

Γεννήθηκε στις 18.5.96 και είναι αθλητής του Ναυτικού Ομίλου

Λεμεσού

Ασχολήθηκε με την κατηγορία OPTIMIST στα 9 του χρόνια
και στα 14 άρχισε στην κατηγορία LASER RADIAL Συμμετέχει στα
παγκύπρια πρωταθλήματα στις κατηγορίες των LASER ενώ παλιότερα
στο OPTIMIST Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων θα αγωνιστεί
στην κατηγορία 420 γεγονός που αποτελεί νέα εμπειρία γι αυτόν
αφού όπως είπαμε στην Κύπρο χρησιμοποιείται το σκάφος 470
Τι μας δήλωσε Ο στόχος της κυπριακής ομάδας είναι με αφορμή

αυτούς τους αγώνες να αναδείξουμε το άθλημα περισσότερο να
το δουν από κοντά τα μικρά παιδιά και να αποφασίσουν να ασχοληθούν
με την ιστιοπλοΐα Επίσης θέλουμε να φέρουμε κι άλλες κατηγορίες
στην Κύπρο αφού μέχρι στιγμής οι κατηγορίες που τρέχουμε
είναι λίγες

SL16

Ονησίφορω οΛεοψνων

Γεννήθηκε στις 26.4.98 και είναι αθλητής του Ναυτικού
Ομίλου Αμμοχώστου Από τα 8 του που πρωτοξεκίνησε
και μέχρι σήμερα ασχολείτο με την κατηγορία OPTIMIST
όμως τώρα λόγω ηλικίας θα περάσει στη LASER RADIAL
Στους Παγκόσμιους Αγώνες Νέων συμμετέχει πρώτη
φορά με σκάφος SL16 Στα 11 του χρόνια μάλιστα έγινε
ο νεαρότερος ιστιοπλόος που έλαβε μέρος στους αγώνες
Α.Μ.Κ.Ε με την εθνική ομάδα
Τι μας δήλωσε Στόχος μας είναι να πάρουμε όσες περισσότερες
εμπειρίες μπορούμε για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι
στο μέλλον

Sjvmffns φανάρτα

Γεννήθηκε στις 28.1.2000 και ανήκει στον Ναυτικό Όμιλο
Λάρνακας Ξεκίνησε στο άθλημα πριν από τέσσερα χρόνια

στην κατηγορία OPTIMIST και από τότε πηγαινοέρχεται
στη Λεμεσό για προπόνηση Είναι η πρώτη φορά που θα
αγωνιστεί στους παγκόσμιους αγώνες με σκάφος SL16
Τι μας δήλωσε Μπορεί να είμαι από τη Λάρνακα
όμως
πάντα έρχομαι με όρεξη στη Λεμεσό όταν πρόκειται για τις
προπονήσεις μου ενώ με όλα τα παιδιά της ομάδας είμαστε
φίλοι Η αγάπη μου για το άθλημα γεννήθηκε όταν
μικρός πήναινα για μπάνιο στη θάλασσα και παρατηρούσα
τα ιστιοπλοϊκά σκάφη Προσωπικά πιστεύω
πως θα είμαστε
στη δεκάδα
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RSX ΑΓΟΡΙΩΝ
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Γεννήθηκε στις 11.2.95 και είναι αθλητής του
Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας Είναι από τους
μεγαλύτερους της αποστολής ο οποίος ασχολείται
με το άθλημα από τα 13 του Στην αρχή
με μικρά πανιά και στη συνέχεια στην κατηγορία
RSX όμως σύντομα κατάφερε να ξεχωρίσει
γιατί το θέλει πολύ
Τι μας δήλωσε Σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά
άργησα να ξεκινήσω την ιστιοπλοΐα Όλα

άρχισαν όταν επρόκειτο να πάω στη Ρόδο για
διακοπές και ήθελα να ξέρω να κάνω ιστιοπλοΐα
Όταν επέστρεψα συνάντησα τυχαία σ ένα
κατάστημα τον προπονητή μου μιλήσαμε και

αποφάσισα ότι με ενδιέφερε να αρχίσω
Κάπως έτσι ξεκίνησα πριν

πρωταθλητισμό

ακριβώς

τέσσερα χρόνια Αισθάνομαι πολύ περήφανος
που θα αγωνιστώ σε παγκόσμιο αγώνα
στη χώρα μου Όσο για τη θέση υπολογίζω να
είμαι στη δεκάδα
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LASER RADIAL ΑΓΟΡΙΩΝ
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Γεννήθηκε στις 11.7.96 και είναι αθλητής του Ναυτικού
Ομίλου Λεμεσού Ο θείος και τα ξαδέρφια του ασχολούνταν
με την ιστιοπλοΐα έτσι γεννήθηκε και η δική του αγάπη
για το άθλημα Στα 7 του ξεκίνησε με OPTIMIST και σε
ηλικία 13 χρόνων πέρασε στα LASER χάριν στον σωματό
τυπό του Είναι στέλεχος των εθνικών ομάδων εδώ και πέντε
χρόνια με συμμετοχές σε αρκετούς διεθνείς αγώνες
όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει μέρος στους
Παγκόσμιους Αγώνες Νέων
Τι μας δήλωσε Έχω μεγάλο πλεονέκτημα που οι αγώνες
θα γίνουν στη Λεμεσό γιατί ξέρω απ έξω τη θάλασσα

προπονούμαι

σ αυτήν από μωρό ενώ θα έχω δίπλα μου όλους

τους δικούς μου ανθρώπους να με στηρίζουν για να πάρω
δύναμη και να πετύχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
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