Στην Εθνική Ομάδα Optimist ο
Γιάννος Τουρνής αθλητής του
ΝΑΟΒ Πανελληνιονίκες αθλητές
του ΝΑΟΒ στην κατηγορία Laser
Bug
Μεγάλη επιτυχία του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας κατά την
Πανελλήνια Πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας
κατηγορίας σκαφών Optmist που έλαβε χώρα στη Χαλκίδα στις
10-12/10/20.
Μετά από 3 αγωνιστικές ημέρες και 9 φανταστικές κούρσες ο
αθλητής του ΝΑΟΒ Γιάννος Τουρνής, με την καθοδήγηση του
προπονητή του
Πάχου Παπαστεφάνου,
κατάφερε να τερματίσει
στην 2 η θέση της Γενικής των Αγοριών και να εξασφαλίσει μία
θέση στην Εθνική Ομάδα Optimist.

Αθλητής ΝΑΟΒ Ε. ΚΟΥΚΟΥΔΗΣ

O Γιάννος μαζί με άλλους 3 αθλητές και 3 αθλήτριες θα
εκπροσωπήσουν την χώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας

Optimist που θα διεξαχθεί στην Σλοβενία από 18 έως 25
Οκτωβρίου 2020.
Εξαιρετική ήταν και η εμφάνιση του Βασίλη Κουκούδη ο οποίος αν
και ξεκίνησε άσχημα τον αγώνα κατάφερε να τερματίσει 12 ος
κάνοντας πολύ καλές κούρσες την δεύτερη και την τρίτη μέρα των
αγώνων.
Στα κορίτσια τον ΝΑΟΒ εκπροσωπούσε η Δανάη Μιχάλαινα η οποία
τερμάτισε στην 22η θέση της Γενικής των Κοριτσιών.

Αθλήτρια ΝΑΟΒ Χ. Μ. ΜΕΝΗ

Επίσης ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας έδωσε δυνατό παρόν
και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της κλάσης Laser Bug στις
9-11/10/2020 που διοργάνωσε ο ΝΟ Βουρκαριού Σαλαμίνας
Με τη συμμετοχή 48 σκαφών, μετά από 3 αγωνιστικές ημέρες και
7 φανταστικές κούρσες
οι αθλητές του ΝΑΟΒ Ευάγγελος
Κουκούδης
και Χριστίνα Μαρία Μένη, με την καθοδήγηση του
προπονητή τους Γεώργιου Φλωρίδη, κατάφεραν να τερματίσουν στην
2 η θέση της Γενικής Κατάταξης των Εφήβων και Κορασίδων
εξασφαλίζοντας έτσι μία θέση στο βάθρο του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος Laser Bug.
Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση και των δυο αθλητών διότι μετά από
πρόβλημα που προέκυψε με το σκάφος στις 2 πρώτες κούρσες

κατάφεραν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα και να βρεθούν ο μεν
Ευάγγελος από την 7 θέση στην δεύτερη με ισοβαθμία με τον
πρώτο αθλητή και η Χριστίνα- Μαρία από την τελευταία στην
δεύτερη θέση.
Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χαλκίδας,
στον Ναυτικό
Όμιλο Βουρκαριού Σαλαμίνας και στην Ελληνική
Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία για την εξαιρετική οργάνωση των αγώνων
κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω κορωνοϊού!..
Καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα που φεύγει άμεσα για Σλοβενία.

