ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΒ ΣΤΑ ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2018
Στον Φαληρικό Όρμο διεξήχθηκαν το Σ/Κ 5-6 Μαΐου οι αγώνες πολλαπλών
κατηγοριών “ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2018”, σε μνήμη του πρώτου πεσόντα της Σχολής
Ναυτικών Δοκίμων του Π.Ν., Δόκιμου Αξιωματικού Ιωάννη Παστρικάκη, στην μάχη
για την απελευθέρωση της Χίου τον Νοέμβριο του 1912.
Οι αγώνες που φέτος έγιναν με άστατο και βροχερό καιρό, λαμβάνουν χώρα
παράλληλα σε διαφορετικούς στίβους και περιλαμβάνουν 13 διαφορετικές
κατηγορίες ιστιοπλοϊκών σκαφών.
Ο ΝΑΟΒ συμμετείχε σε αρκετές από αυτές και πέτυχε αξιόλογες διακρίσεις.
Στα Laser 4.7 διεξήχθηκαν 6 ιστιοδρομίες και ανάμεσα σε 40 περίπου αθλητές ο
ταλαντούχος αθλητής του Γιώργου Φλωρίδη Νίκος Γκιώνης τερμάτισε 3ος στην
Γενική Κατάταξη.

ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΝΑΟΒ

Στα σκάφη τύπου Lightning το σκάφος της Ακαδημίας του προπονητή Νίκου Βαζάκα
«Midnight Drift”, με κυβερνήτη τον πολύπειρο Γιάννη Παγκάκη και πλήρωμα τους

Κωστή Βενετσάνο και Σταμάτη Μόσχο κατετάγη 2ο ανάμεσα σε 15 σκάφη αυτού
του τύπου, μετά από 6 ιστιοδρομίες, μια επιτυχία σπουδαία αν αναλογιστεί κανείς
πως το μόνο σκάφος που προσπέρασε το σκάφος του Ομίλου μας ήταν αυτό του

Άγγελου Βάσιλα ο οποίος έχει κατακτήσει Ευρωπαϊκές αλλά και Παγκόσμιες
διακρίσεις στην κατηγορία. Όλα τα πληρώματα των Lightning ανανέωσαν το
ραντεβού τους για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει τέλος Ιουνίου με
αρχές Ιουλίου στον Φαληρικό Όρμο και θα διοργανωθεί από τον ΝΟΕ.

Τέλος στα σκάφη της κατηγορίας Europe η αθλήτρια του ομίλου μας Ναταλία

Καλπάκα μετά την οκτάχρονη, ευδόκιμη παρουσία της στα Optimist και μετά από
ναυτανάπαυση μερικών μηνών μεταπήδησε σε νέους στίβους, αυτούς των Europe
κι ανάμεσα σε 18 σκάφη αυτού του τύπου και μετά από 6 ιστιοδρομίες κατάφερε να
τερματίσει 4η στην Γενική Κατάταξη και 2η στην Κατηγορία Γυναικών. Αξιοσημείωτο
το γεγονός πως η αθλήτρια μας ήταν μπροστά σε όλη την διάρκεια των αγώνων κι
απώλεσε την πρώτη θέση στην ισοβαθμία, μόλις στην τελευταία κούρσα των
αγώνων και σε τερματισμό boat to boat, από την συμπαθή και ταλαντούχα
συναθλήτρια της από το όμορφο νησί της Πάρου, Π. Μαλατέστα. Η Ναταλία
προπονείται με τον Γιώργο Φλωρίδη κοντά στην ομάδα Laser του ομίλου μας.
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