ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ

Παλεπξωπαϊθό Πξωηάζιεκα Ηζηηνζαλίδαο
“Dole - Techno 293”
ΝΑΤΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΒΑΡΖ - ΒΑΡΚΗΕΑ
20-27 Οθηωβξίνπ 2018
Αζήλα 2 Οθηωβξίνπ 2018
Mε κεγάιε επηηπρία θαη ππνζηήξημε νινθιεξώζεθε ηε Γεπηέξα 1 ε Οθησβξίνπ, ε
Σπλέληεπμε Τύπνπ γηα ην “Παλεπξωπαϊθό Πξωηάζιεκα Ηζηηνζαλίδαο “Dole –
Techno 293 European Championship” πνπ
ζα
ιάβεη
ρώξα ζηηο
αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ναπηηθνύ Αζιεηηθνύ Οκίινπ Βάξεο-Βάξθηδαο (Ν.Α.Ο.Β.Β) από
20-27 Οθηωβξίνπ 2018.
Παξόληεο ήηαλ ν Πξόεδξνο ηνπ δηνξγαλσηή νκίινπ (Ν.Α.Ο.Β.Β) θ. Ισάλλεο
Μαξθνπιάθνο, ν Γήκαξρνο Βάξεο-Βνύιαο-Βνπιηαγκέλεο θ. Γξεγόξεο Κσλζηαληέιινο,
ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Ν.Α.Ο.Β.Β θ. Πέηξνο Πξίθηεο θαη ν Τερληθόο Έθνξνο, θνο Άθεο
Παηεληώηεο, ελώ ηε ζπδήηεζε ζπληόληδε ν δεκνζηνγξάθνο Σηέθαλνο Αβξακίδεο.
To πξσηάζιεκα είλαη επίζεκα αλαγλσξηζκέλν από ηελ Παγθόζκηα Οκνζπνλδία
Ιζηηνπινΐαο (World Sailing), ζπλδηνξγαλώλεηαη από ηνλ Ναπηηθό Αζιεηηθό Όκηιν
Βάξεο-Βάξθηδαο, θαη ηνλ Γήκν Βάξεο-Βνύιαο-Βνπιηαγκέλεο θαη ηειεί ππό ηελ
αηγίδα ηεο Διιεληθήο Ηζηηνπινϊθήο Οκνζπνλδίαο, κε επίζεκν Μεγάιν Φνξεγό
ηελ “DOLE”.
Καηέρνληαο κεγάιε εκπεηξία ζε αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο, ν Ν.Α.Ο.Β.Β. ζηόρν έρεη, ηε
ζπκκεηνρή κεγάινπ αξηζκνύ αζιεηώλ θαη ρσξώλ, ηελ άξηηα νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηνπ
αγώλα πξνεηνηκάδνληαο έηζη ην έδαθνο γηα ηε δηεθδίθεζε κεγαιύηεξσλ δηεζλώλ
δηνξγαλώζεσλ.
Οη αθίμεηο ησλ αζιεηώλ, ησλ πξνπνλεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ ηνπο αλακέλνληαη δύν
εκέξεο πξηλ από ηελ Σειεηή Έλαξμεο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην απόγεπκα

1

ηνπ αββάηνπ 20 Οθηωβξίνπ. Θα μεθηλήζεη κε κία κεγάιε παξέιαζε, θαη ζα ηειεηώζεη
κε κηα γηνξηή, θέξλνληαο πην θνληά ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο, πξνζειθύνληαο
νπαδνύο ηνπ αζιήκαηνο, θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο.
Η Σειεηή Λήμεο κε ηηο απνλνκέο ησλ κεηαιιίσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 27 Οθηωβξίνπ.
ηνηρεία ηνπ αζιήκαηνο:
Η αγσληζηηθή θαηεγνξία Techno 293 είλαη κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηζηηνζαλίδαο ηεο
Οιπκπηάδαο Νεόηεηαο (Youth Olympic Games – YOG), ελώ ηαπηόρξνλα απνηειεί ηνλ
πξνζάιακν ηεο αγσληζηηθήο θαηεγνξίαο ηζηηνζαλίδαο RS:X ηωλ Οιπκπηαθώλ
Αγώλωλ.
Οη αγσληζηηθέο θαηεγνξίεο είλαη:
Κνξίηζηα θάησ ησλ 15 εηώλ
Αγόξηα θάησ ησλ 15 εηώλ
Κνξίηζηα θάησ 17 εηώλ
Αγόξηα θάησ ησλ 17 εηώλ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Σπλέληεπμεο Τύπνπ, ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή αλαθέξζεθε ζηηο
πξνθιήζεηο ηεο δηνξγάλσζεο, ηνπο ζηόρνπο ηεο, θαζώο θάιπςε θαη ηερληθέο απνξίεο
ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηνπ πξσηαζιήκαηνο.
Μεηαμύ άιισλ ν Πξόεδξνο ηνπ Ν.Α.Ο.Β.Β θνο Ισάλλεο Μαξθνπιάθνο δήισζε πσο
ζηόρνο κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο δηεζλώλ πξσηαζιεκάησλ είλαη, λα απνθηήζεη ν όκηινο
αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα, δεκηνπξγώληαο ηελ ηαπηόηεηα ελόο πξννξηζκνύ
πξαγκαηηθνύ λαπηαζιεηηζκνύ, παξά ηνπξηζηηθνύ αζιεηηζκνύ, θαζώο θαη κίαο θπςέιεο
αζιεηώλ λαπζηπινΐαο.
Ταπηόρξνλα επηζήκαλε πσο ζθνπόο είλαη νη ελδηαθεξόκελνη λα επηιέγνπλ ηνλ Όκηιν γηα
ηελ ηερληθή θαηάξηηζε ησλ κειώλ ηνπ, ηνλ επαγγεικαηηζκό, ηελ εμεηδίθεπζε, αιιά θαη ηα
πξνλόκηα πνπ πξνζθέξεη ζε αξράξηνπο θαη επαγγεικαηίεο αζιεηέο.
Υπελζύκηζε πσο ν Ν.Α.Ο.Β.Β είλαη έλαο λαπηηθόο όκηινο κε κεγάιε εκπεηξία δηεζλώλ
δηνξγαλώζεσλ, θαη δελ παξέιεηςε λα αλαθέξεη ηηο επηηπρίεο ησλ αζιεηώλ ηνπ νκίινπ,
ηνπ Βύξσλα Κνθθαιάλε κε παλειιήληεο, επξσπατθέο θαη δηεζλείο δηαθξίζεηο, κνλαδηθόο
εθπξόζσπνο ηεο Διιάδαο ζην παγθόζκην πξσηάζιεκα RS:X πνπ δηεμήρζε ζηελ
Ιαπσλία, θαη ηεο Καηεξίλαο Γίβαξε, ε νπνία ζα εθπξνζσπήζεη ηε ρώξα ζηελ
Οιπκπηάδα Νέσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Μπνπέλνο Άηξεο ηνλ Οθηώβξην ηνπ
2018.
Κιείλνληαο αλάθεξε: «Οη αζιεηέο καο έρνπλ ηηο κεγαιύηεξεο δηαθξίζεηο από παιηά θαη
ζηόρνο καο είλαη κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο αγώλεο λα
απνθηήζνπλ εκπεηξίεο θαη ηελ ειπίδα πσο ζα είλαη νη επόκελνη νιπκπηνλίθεο. Όπνηνο
αζρνιείηαη κε λαπηαζιεηηζκό, θαη γεληθά κε ηνλ Αζιεηηζκό έρεη κνλάρα θέξδνο θαη
επειπηζηνύκε ην γεγνλόο απηό λα απνηειέζεη κία αηηία λα πξνζειθύζεη θη άιια
κηθξόηεξα παηδηά.»
Ο Γήκαξρνο Βάξεο-Βνύιαο-Βνπιηαγκέλεο θνο Γξεγόξεο Κσζηαληέιινο ηόληζε πσο ν
Γήκνο ζηνρεύεη ζε κία ζηξαηεγηθή εμσζηξέθεηαο. Φαξαθηεξηζηηθά αλάθεξε:
«Οη άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλ δηαρεηξηζηεί ηελ πεξηνρή ηελ έρνπλ δηαηεξήζεη ζε έλα
πνιύ θαιό επίπεδν, σο κία πόιε κε πςειή πνηόηεηα δσήο θαη κε εμαηξεηηθή νκνξθηά,
θαη απηό έρνπκε ππνρξέσζε λα ην δίλνπκε θαη λα ην δείρλνπκε ζηνλ θόζκν», ελώ
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ζπκπιήξσζε πσο ε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε πξνζέιθπζε ησλ αλζξώπσλ κέζσ
ηνπξηζηηθώλ ή πνιηηηζηηθώλ ελεξγεηώλ, όπνπ ζα βξίζθνπλ κία αλνηρηή πόιε, ε νπνία
αθηεξώλεηαη πιήξσο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο.
ρεηηθά κε ηνλ Ν.Α.Ο.Β.Β
Έρεη νξγαλώζεη πιεζώξα παλειιελίσλ πξσηαζιεκάησλ, αιιά θαη δηεζλείο αγώλεο.
Σπγθεθξηκέλα ην 2001 Παγθόζκην Πξσηάζιεκα Μηζηξάι, ην 2007 ην Παλεπξσπατθό
Πξσηάζιεκα Όπηηκηζη 2012, ην 2014, 2015 θαη 2016 ην Παγθόζκην πξσηάζιεκα
Καλόε-θαγηάθ θαη ηώξα ην Παλεπξσπατθό Πξσηάζιεκα open Techno 293.
ρεηηθά links:
http://www.naovv.gr/
http://www.naovv.gr/european-championship-techno-293-2018-n-a-o-v-v/
http://europeans2018.techno293.org/
http://europeans2018.techno293.org/news/looking-forward-to-techno-europeanchampionships-varzika
https://www.facebook.com/NAOVVp/?ref=br_rs

Γξαθείν Σύπνπ θαη Δπηθνηλωλίαο
Παλεπξωπαϊθνύ Πξωηαζιήκαηνο Ηζηηνζαλίδαο “Dole - Techno 293”
Γηάλλα Πηιηηζίδνπ – 6947814704
Σηαπξνύια Καηζνύια - Καβάιιε – 6982043581
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