Η

ξεχωριστή εμπειρία
των νεαρών ιστιοπλόων
Κίνηση οε τροχιά

αντίστροφης

μέτρησης για το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Ιστιοπλοΐας Νέων SAIL
FIRST ISAF Youth Sailing

World Championship
που θα διεξαχθεί τον
Ιούλιο 13-20 στη Λεμεσό
θαλάσσια περιοχή
Ιστιοπλοϊκού Κέντρου
ΚΟΑ στα δημοτικά όρια
του Αγίου Τύχωνα Οι
350 αθλητές από 61 χώρες
που συμμετέχουν
αποτελούν την πειστική

ένδειξη της εμβέλειας της
ξεχωριστής αυτής αθλητικής
διοργάνωσης που είναι
μια από τις μεγαλύτερες
στην ιστορία του
κυπριακού

αθλητισμού Μια
παγκόσμια συγκέντρωση
της ιστιοπλοϊκής οικογένειας
με συμμετοχή της
αφρόκρεμας των νεαρών
ιστιοπλόων που αναζητούν
τη διάκριση Οι
κατηγορίες

αγωνισμάτων
που περιλαμβάνονται στη
διοργάνωση είναι οι εξής

Ολυμπιακής
Κλάσης
RSX Laser Radial Διεθνούς
Κλάσης 420 SL16
και 29ers
Η κυπριακή ομάδα με
την καθοδήγηση των
της βρίσκεται σε
πλήρεις ρυθμούς
για το μεγάλο
αυτό γεγονός προσδοκώντας
ότι θα εκπροσωπήσει
επάξια τα κυπριακά
χρώματα Ομως από την
άλλη υπάρχει η απόλυτη
συναίσθηση των δυσκολιών
αφού οι νεαροί
αθλητές ξέρουν ότι έχουν
να αντιμετωπίσουν
υψηλού επιπέδου
προπονητών

προετοιμασίας

αντιπάλους

Ενθουσιασμός
επίγνωση

αλλά

και

Οι νεαροί Κύπριοι
ιστιοπλόοι αισθάνονται
ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι
που τους δίνεται η ευκαιρία
της συμμετοχής σε
μια διοργάνωση τέτοιου
εύρους Παράλληλα νιώθουν
μια δικαιολογημένη
περηφάνια που θα εκπροσωπήσουν
τη χώρα τους
Θα προσπαθήσουμε να
κάνουμε το καλύτερο για
την Κύπρο σε αυτήν τη
διοργάνωση που μετέ¬

χουν υψηλού επιπέδου
αθλητές Το γεγονός ότι
διεξάγεται στον τόπο μας
αποτελεί πλεονέκτημα
για μας λέει ο Τζόζεφ
Ηροδότου είναι αθλητής
του Ναυτικού Ομίλου
γεννημένος στις
11.7.96 που θα αγωνιστεί
στην κατηγορία Laser Radial
αγοριών Είναι μια
ευκαιρία για τον κόσμο να
δεΓ από κοντά το άθλημα
της ιστιοπλοΐας και ειδικά
για τους νεαρούς που
να θέλουν να
ασχοληθούν με το άθλημα
Λεμεσού

ενδεχόμενα

συμπληρώνει Νιώθω
λίγο παράξενα και είναι
αλήθεια ότι έχω λίγο
τρακ για αυτούς τους αγώνες
αφού θα λάβουν μέρος
πολύ καλοί αθλητές
από όλον τον κόσμο Το
γεγονός ότι διεξάγονται
στην Κύπρο είναι θετικό
για μας Θα προσπαθήσουμε
για το καλύτερο
λέει η 18χρονη γεννήθηκε
στις 2.7.95 Ελένη Κυ
ριακίδου αθλήτρια του
Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας
που θα αγωνιστεί
στην κατηγορία Laser Radial
κοριτσιών Οι άχρονοι
Χάρης Παπάζογλου
και Ορέστης Γερμανός
αθλητές του Ναυτικού
Ομίλου Λεμεσού που
αγωνίζονται στην κατηγορία
των 29er θα πάρουν το
βάπτισμα του πυρός αφού
η Κύπρος μετέχει για
πρώτη φορά σε αγώνες σε
αυτήν την κατηγορία σκαφών
Παρόλα αυτά δεν
πτοούνται και βλέπουν τα
πράγματα με δόση
αισιοδοξίας
Πρώτη φορά μετέχουμε
αλλά το βλέπουμε ως μια
πολύ καλή εμπειρία που
θα μας βοηθήσει στη
συγκρατημένης

συνέχεια

λέει ο Χάρης
Παπάζογλου
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γεννήθηκε

στις 17.1.2000 Και

προσθέτει

Θα προσπαθήσουμε
στη θάλασσα που
ξέρουμε να κάνουμε το
καλύτερο δυνατό στο
που θα έχουμε
συναγωνισμό

με τους ξένους

ιστιοπλόους

που θα έλθουν στην

Στο ίδιο περίπου
μήκος κύματος τοποθετείται
και ο συνομήλικος
του Ορέστης Γερμανός
στις
γεννήθηκε
10.3.2000
Είναι βέβαια
δύσκολο για μας το ότι θα
Κύπρο

αγωνιστούμε στη συγκεκριμένη
κατηγορία γιατί
το κάνουμε για πρώτη φορά
Ομως πιστεύω ότι θα
πάμε καλά Νιώθουμε
που εκπροσωπούμε
περήφανοι

την Κύπρο και μάλιστα
οε αγώνες που θα
γίνουν στο νησί μας
Την ομάδα της Κύπρου
αποτελούν οι εξής
αθλητές ανά κατηγορία
Laser Radial
Αγόρια Τζόζεφ Ηροδότου
Ν.Ο Λεμεσού
Κορίτσια Ελένη Κυ
ριακίδου Ν.Ο Κερύνειας

29er
Χάρης Παπάζογλου
Ορέστης Γερμανός Ν.Ο
Λεμεσού
RS:X
Αγόρια Γιάννης Βυρί
δης Ν.Ο Κερύνειας
Ιωάννα
Κορίτσια
Αβρααμίδου Ν.Ο Κερύνειας

420
Αγόρια Ραφαήλ Θεο
χάρους Μιχάλης Πανα
γιώτου Ν.Ο Λεμεσού
Κορίτσια Τατιάνα Αυ
γουστή Αννα Κωνσταντίνου
Ν.Ο Κερύνειας
SL16

Ονησίφορος Νεοφύτου
Σωτήρης Φανάρης
Ν.Ο Αμμοχώστου και
Ν.Ο Λάρνακας

