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Ελάχιστες ημέρες έχουν απομείνει για την έναρξη του όπεν Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος νέων Radial της Ολυμπιακής Κατηγορίας Laser, που θα διοργανώσει ο
Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου, από τις 29 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου. Στη διοργάνωση θα
πάρουν μέρος 375 αθλητές και αθλήτριες από 33 χώρες και πρόκειται για μία από τις
μεγαλύτερες σε συμμετοχές διοργάνωση που έχουν διεξαχθεί, ανά τον κόσμο, στο άθλημα.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα αποτελέσει μία σπουδαία ευκαιρία για διεθνή διαφήμιση
της, όπως την αποκαλούν, Αθηναϊκής Ριβιέρας αλλά και ολόκληρης της χώρας. «Αυτή η
διοργάνωση αποτελεί μεγάλη τιμή και ευθύνη για τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου και την
πόλη μας. Είμαστε στο πλευρό του ΝΟΚ ηθικά, υλικά και οργανωτικά. Ο θαλάσσιος
τουρισμός πρέπει να έχει βασικό ρόλο σε μία περιοχή που αποκαλούμε Αθηναϊκή Ριβιέρα»,
δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο δήμαρχος του Αλίμου και πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής Ανδρέας Κονδύλης.

Στις θετικές συνέπειες που θα έχουν για την περιοχή οι αγώνες αναφέρθηκε και ο Νίκος
Αλεξόπουλος, δημοτικός σύμβουλος του Αλίμου και μέλος της
Οργανωτικής Επιτροπής: «Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εξαιτίας των πολλών
συμμετοχών έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ως δήμος
είμαστε κοντά σε κάθε σοβαρή προσπάθεια. Η περιοχή έχει μόνο να κερδίσει από μία
τέτοια διοργάνωση».

Την Ελληνική Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου η
αντιπρόεδρος της ΕΙΟ Νίκη Αναστασίου: «Η Ελληνική Ομοσπονδία βλέπει με χαρά να
αυξάνονται οι διεθνείς διοργανώσεις ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να
συνδυάσουμε τον αθλητισμό με τον τουρισμό. Συγχαρητήρια στον δήμο που στηρίζει την
προσπάθεια. Καλή επιτυχία στη διοργάνωση του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου»,

1/2

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νέων Laser Radial στο Σαρωνικό

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019 00:00

υπογράμμισε.

Οι πολλές συμμετοχές γέμισαν χαρά αλλά και ευθύνες τους διοργανωτές. «Η αλήθεια
είναι ότι περιμέναμε λιγότερες συμμετοχές. Με τα νέα δεδομένα θα έχουμε δύο στίβους,
δηλαδή ουσιαστικά θα είναι σα να διοργανώνουμε δύο αγώνες κάτι που ανεβάζει κατά πολύ
και το κόστος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, την Περιφέρεια, τον δήμο Αλίμου και την Ελληνική Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας για
την υποστήριξη», δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος του
Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου Γιώργος Χριστόπουλος.

Στο όπεν ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Laser Radial έχουν δηλώσει, μεταξύ άλλων,
συμμετοχή ιστιοπλόοι από Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία,
Γερμανία, Μ. Βρετανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρωσία,
Σερβία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Αυστρία, Ουγγαρία, Νορβηγία, Σλοβενία,
Ουκρανία, Αυστραλία, Χιλή, Καναδά, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, ΗΠΑ και Παρθένοι Νήσοι
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 29 Ιουνίου ενώ τις
προηγούμενες ημέρες θα διεξαχθούν τα πανελλήνια πρωταθλήματα Laser Radial που θα
αποτελέσουν test event.
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