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Ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας σκαφών τύπου Optimist το οποίο 

διεξήχθη στα Χανιά της Κρήτης στις  15-19 Ιουνίου 2019. Στο Πρωτάθλημα συμμετείχαν 341 

αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα , 229 αγόρια και 112 κορίτσια.  

Για τα αγόρια τις δύο πρώτες ημέρες  πραγματοποιήθηκαν  κούρσες κατάταξης στο  χρυσό 

στόλο και στον αργυρό στόλο αντίστοιχα  και τις δυο επόμενες μέρες διεξήχθησαν  κούρσες 

ανά στόλο. Οι αθλητές μας Γιάννος Τουρνής , Ευάγγελος Κουκούδης και Βασίλης Κουκούδης 

προκρίθηκαν στο χρυσό στόλο.  Στην τελική κατάταξη του χρυσού στόλου  ο Γιάννος 

Τουρνής   κατέκτησε την  4η  θέση , ο  Ευάγγελος Κουκούδης  τη 12η  θέση  και ο Βασίλης 

Κουκούδης  τη  14η θέση.  Στον αργυρό στόλο, η κατάταξη για τους αθλητές μας ήταν 

Χρήστος Τσαβδαρίδης (14), Γεώργιος Ρόζης (104), Σταύρος Ζαχαρίας (117).  Η κατάταξη για 

τα κορίτσια της ομάδας μας ήταν Μαρίνα Λαμπράκη 35η θέση, και Ιωάννα Μαρία Βλάχου 

71η θέση.  



Το πρωτάθλημα ήταν επίσης αγώνας –πρόκριση για τους αθλητές που θα έχουν δικαίωμα 

να συμμετέχουν  στο βαλκανικό πρωτάθλημα . Ο Γιάννος Τουρνής κατακτώντας την 4η  

θέση στη συνολική κατάταξη  κατάφερε να προκριθεί στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα  και  

θα μας εκπροσωπήσει ως μέλος της εθνικής  ομάδας στη συγκεκριμένη διοργάνωση. 

Επίσης στις 21-24 Ιουνίου διεξήχθη το Πανελλήνιο Κύπελλο Optimist  11χρονων στα Χανιά 

της Κρήτης  στο οποίο  συμμετείχαν 168 αγόρια και 75 κορίτσια .  Έγιναν 6 ιστιοδρομίες και 

ο αθλητής μας  Γιάννος Τουρνής  βρέθηκε ένα βήμα πριν από τα μετάλλια και το βάθρο  , 

καθώς κατέκτησε την 5η θέση  ισοβαθμώντας με τον 4ο και 3ο αθλητή , ενώ  και  ο αθλητής 

μας Στέλιος Παπαστεργίου ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 36η θέση  . 

Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά μας για την εξαιρετική τους εμφάνιση και στον προπονητή 

μας κ. Πάχο Παπαστεφάνου , καθώς και στον Ναυτικό  Όμιλο Χανίων για την άρτια 

διοργάνωση των αγώνων και την άψογη φιλοξενία.  


