Ετοιμοι να ανοίξουν πανιά για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Η αναμονή έχει τελειώσει και τα ακάφη είναι
έτοιμα να ριχτούν στη θάλασσα για το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Νέων
που ξεκινά τη Δευτέρα στη Λεμεσό Οι
αποστολές είναι στη θέση τους και μετά
την τελετή έναρξης όλα είναι έτοιμα για να
ξεκινήσει και το αγωνιστικό μέρος που είναι
και το πλέον ενδιαφέρον
Οοο πλησίαζαν οι μέρες οι εργασίες
όλων εντατικοποιήθηκαν ούτως ώστε όλα
να είναι έτοιμα για την άρτια διεξαγωγή
των αγώνων

Νιώσαμε περήφανοι ως οικογένεια της
Ιστιοπλοΐας αλλά και ως Κύπριοι για το
αργυρό μετάλλιο του Παύλου Κοντίδη
στην Ολυμπιάδα Την ίδια περηφάνια
να νιώσουμε και τώρα ως οργανωτές
μιας παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής σύναξης
θέλουμε
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δηλώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της
Κυπριακής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας
Γιάννος Φωτίου
Μεγάλο κομμάτι των εργασιών έπεσε
στους ώμους των εθελοντών που εργάστηκαν
ούτως ώστε η Ομοσπονδία αλλά και η
Κύπρος να φέρει εις πέρας τη δύσκολη
αποστολή που ανέλαβε σε ιδιαίτερα
συνθήκες για τον τόπο μας
δυσχερείς

Οι

εθελοντές

Το δικό του μήνυμα στέλνει ο επικεφαλής
των εθελοντών Ηλίας Χατζηκουμής
Είμαι Εφορος Ιστιοπλοΐας του Ναυτικού
Ομίλου Αμμοχώστου και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κυπριακής
Ισποπλοϊκής Ομοσπονδίας Ως εθελοντής
και εγώ εντάχθηκα στην οργανωτική επι¬

τροπή διότι ήθελα να βοηθήσω τη χώρα
μου να διοργανώσει με επιτυχία αυτούς
τους πολύ σημαντικούς αγώνες μια επιτυχία
που θα την προέβαλε θετικά στο εξωτερικό
Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του
Επικεφαλής των Εθελοντών δεν μπορούσα
να φανταστώ ακριβώς το μέγεθος αυτού
του έργου Η προσπάθεια για την προσέλκυση
αρχικά και την αξιοποίηση στη συνέχεια
των εθελοντών διήρκησε αρκετούς
μήνες Απαιτούσε απόλυτο έλεγχο συντονισμό
και οργάνωση ενώ αποσπούσε σχεδόν
καθημερινά μεγάλο μέρος αν όχι το
σύνολο του ελεύθερου μου χρόνου Βλέποντας
όμως τα αποτελέσματα της
αυτής σήμερα λίγες μέρες πριν
από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αισθάνομαι
ιδιαίτερα ευτυχής Εχουμε κατορθώ
προσπάθειας

οει να εξασφαλίσουμε τη συνδρομή 200
περίπου εθελοντών και πιστεύω ότι όπως
και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις στο
παρελθόν έτσι και σε αυτήν οι εθελοντές
θα παίξουν καθοριστικό ρόλο
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