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a λόγια του πρόεδρου της Διεθνούς

JL

Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Κάρλο
και του
Κρότοι στην Τελετή έναρξης
σ εκεί
Ανδρεάδη
της Γιώργου

αντιπρόεδρου
νην της λήξης αποτελούν την απτή απόδειξη
της επιτυχίας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος
Ιστιοπλοΐας Νέων που έγινε στη Λεμεσό

Δέχθηκε συγχαρητήρια από τη Διεθνή
Ομοσπονδία για την άρτια διοργάνωση
του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος
Ιστιοπλοΐας Νέων στη Λεμεσό
από 13-20 Ιουλίου Ο Ιταλός πρόεδρος
σε εξαιρετική οργάνωση ο δε Ελληνας

αναφέρθηκε

αντιπρόεδρος μοίρασε συγχαρητήρια
στους οργανωτές
Από το Νοέμβριο του 2009 που ανατέθηκε
στην Κύπρο η διοργάνωση των αγώνων μέχρι
το
τη μέρα έναρξης των αγώνων η ΚΙΟ και
250
και
συνεργατών
των
επιτελείο
χορηγών
στόχους
εθελοντών εργάστηκε σκληρά με τρεις
ιστιοπλοϊκό
Την καθιέρωση της Κύπρου ως
του
κέντρο τη βελτίωση της θέσης
χάρτη
ιστιοπλοϊκό
νησιού στον παγκόσμιο
και την προβολή του σε δύσκολους καιρούς
Τα λόγια των αξιωματούχων της Διεθνούς
και τα χαρούμενα πρόσωπα
Ομοσπονδίας αλλά
που
των 350 αθλητών από τις 61 χώρες
ήταν
αρκούντως
στη
διοργάνωση
συμμετείχαν
ενδεικτικά για τη ν επίτευξη των πιο πάνω
στόχων

Στο φινάλε της διοργάνωσης η κυπριακή
στην πορτογαλυαί
ομάδα πέρασε τη σημαία
στη πόλη Ταβΐ
η
ομάδα αφού Πορτογαλία
το 2014
τους
αγώνες
θα
φιλοξενήσει
ρα

θα πρέπει να
νας των Κυπρίων αθλητών
ιστιοπλόων μας
των
ότι η παρουσία
διάκριση
σε
αγωνιστική
αποσκοπούσε
δεν
πολύ δυνατότερους
να
είχαν
αντιμετωπίσουν
αφού
αντιπάλους Επιπρόσθετα οε κάποιες
με
κατηγορίες οι αθλητές μας αγωνίστηκαν
Για
φορά
που
πρώτη
έβλεπαν για
σκάφη
η Κύπρος συμμετείχε για πρώτη
των σκαφών 29er και
φορά στην κατηγορία
κατηγορία
ενώ κάτι ανάλογο ισχύει και στην
επισημανθεί

παράδειγμα

SL16

420 καθώς οτο νησί μας χρησιμοποιούνται
τα σκάφη 470 Σημειώνουμε ακόμα
ότι οι Χάρης Παπάζογλου και Ορέστης Γερμανός
έκαναν πριν τους αγώνες μόνο μια
στην κατηγορία 29er
ήταν η συγκέντρωση
Ο στόχος των αθλητών μας
και έχει
το
μέλλον
για
εμπειριών
προπόνηση

επιτευχθεί

Σημαντικές εμπειρίες
εικό¬
Σε μια προσπάθεια αποτίμησης της
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Πήρε συγχαρητήρια

η
στην
απέστειλε
που
συγχαρητήρια επιστολή
Ο
ΚΙΟ η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας
τον
πρόεδρο
προς
απευθυνόμενος
κ

Την επιτυχία της διοργάνωσης ενισχύει

Κρότοι
Φωτίου
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γιάννο
Διεθνούς
Εκ
της
μέρους
σημειώνει σχετικά
θέλω να
Ιστιοπλοΐας
Ομοσπονδίας
εσάς και την οργανωτική επιτροπή
τη
για διοργάνωση του Παγκόσμιου
Ιστιοπλοΐας Νέων Λόγω της
που υπήρξε
εξαιρετικής συλλογικής εργασίας
ευχαριστήσω

Πρωταθλήματος

αλλά του επαγγελματισμού
μεταξύ των επισήμων
και της εμπειρογνωμοσύνης όλων
Η διοργάνωση
σας τα φώτα έπεσαν στους αθλητές
επιτυχία
για τη
αυτή ήταν μια μεγάλη
η συμβολή
και
Ιστιοπλοΐας
Διεθνή Ομοσπονδία
σας σε αυτήν κρίνεται ανεκτίμητη

