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Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο αγώνας Βάρκιζα Long Distance 2014.  Ένας 

καταξιωμένος πια αγώνας στη συνείδηση όλων αυτών που λατρεύουν την ιστιοσανίδα . 

Οι δηλώσεις συμμετοχής για άλλη μια χρονιά ξεπέρασαν κατά πολύ την προηγούμενη.  

Σχεδόν άγγιξαν τις 200. 

Ο καιρός "καλός" δυνατός αρκετά Βόρειος – Βόρειο-ανατολικός το Σάββατο, ίδιος πιο 

"ταξιδέψιμος" την Κυριακή.  

Οι σπιλιάδες της Αγίας Μαρίνας ξεχώρισαν τους έμπειρους από τους πρωτάρηδες. 

Οι εκκινήσεις, η "κλασική" από την ακτή ξεσήκωσε επιφωνήματα θαυμασμού από τους 

θεατές.  

Η καινούργια προσπάθεια, το "Rabbit start" από την θάλασσα παρ'  όλη την αρχική 

επιφυλακτικότητα, ενθουσίασε τους συμμετέχοντες που ξεχύθηκαν μετά το πέρασμα του 

φουσκωτού, σαν τον άνεμο για την νίκη. 

Ο συνδυασμός σημαδούρας σκάφους επιτροπής στο σημείο στροφής δεν έγινε κατανοητός 

μάλλον, ή η αγωνία μην μας ξεφύγει αυτός που προηγείται μπέρδεψαν τους πιο πολλούς.  

Το ότι υπήρξαν και αθλητές που πέρασαν σωστά, τους δίνει ένα έξτρα μπόνους και ανάγκη 

ειδικής μνείας. 

Ο τερματισμός στη θάλασσα βοήθησε πιστεύουμε τους αγωνιζόμενους και ίσως του χρόνου 

να το κάνουμε για όλους, αλλά δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στους διοργανωτές 

όταν ειδικά οι καιρικές συνθήκες φθάνουν στα όρια. 

Όλα αυτά είναι εμπειρίες, που μας δημιουργούν επιπλέον σκέψεις, για την συνεχή 

βελτίωση μας καθώς ο απώτερος σκοπός ενός τέτοιου αγώνα είναι η μέγιστη δυνατή 

ικανοποίηση των συμμετεχόντων. 

Το απόλυτο, θεωρούμε ότι είναι αδύνατο να το φτάσουμε, αλλά θα συνεχίσουμε να 

προσπαθούμε. 

Η συμμετοχή κορυφαίων αθλητών όπως οι Ολυμπιονίκες μας  Βύρωνας  Κοκκαλάνης,  η  

Τζέλλυ Σκαρλάτου αλλά και πολλοί άλλοι. δείχνει ότι αυτό που μετράει στον αγώνα αυτό, 

είναι η αγάπη και το πάθος για το συγκεκριμένο άθλημα, αλλά και οι φιλίες- δεσμοί που 

δημιουργούνται μεταξύ όλων αυτών που αναζητούν αγώνες, σαν το Βάρκιζα Long Distance, 

για να παραμένουν ζωντανοί και να ανανεώνονται. 



Η συμμετοχή και ο τερματισμός, δωδεκάχρονων σε ένα τόσο απαιτητικό αγώνα δίνει το 

παράδειγμα και το πρότυπο να τους ακολουθήσουν και να προστεθούν ακόμα 

περισσότεροι αθλητές στους Ομίλους που καλλιεργούν την κατηγορία της Ιστιοσανίδας. 

Αυτό άλλωστε είναι και το ζητούμενο. 

Ήταν πιστεύουμε άλλος ένας επιτυχημένος αγώνας και αυτό οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες. 

1. Στο Ζαν-Μαρκ Φάντη που είναι η ψυχή του συγκεκριμένου αγώνα και τους άλλους 

προπονητές που είναι πανταχού παρόντες σε όποιον έχει ανάγκη.  Στους διοργανωτές, μέλη 

του Δ.Σ και μη, που με αυταπάρνηση και με κατάχρηση του ελεύθερου χρόνου τους 

φρόντισαν για την επιτυχία της διοργάνωσης. 

2. Στους χορηγούς 

WebOlution 

Funsports 

Glaridis Sports 

“Γρηγόρης”  Μικρογεύματα 

Blu Café  

Funstore (Gun Sails) 

PortBook 

Sail Doctor 

Xtrm 

Καθώς και στους Χορηγούς Επικοινωνίας  

Nova 

Nova Σπορ Fm 

SportDay 

Windsurfing.gr 

που χωρίς αυτούς αγώνας δύσκολα γίνεται. Η συνεισφορά τους στα έξοδα, τα δωράκια και 

τα κανάλια επικοινωνίας που μας παρέχουν σίγουρα είναι ανεκτίμητα. 

3. Στη Μαριάνθη Ζιvτζόβα, που φρόντισε για άλλη μια φορά να μας τονώσει με 

υδατάνθρακες μετά την τεράστια προσπάθεια του αγώνα. 

4. Στο Στάθη Μάγο, για τη βοήθεια του και την παραχώρηση του σκάφους επιτροπής. 



5. Στο Χρήστο Βαχαμίδη που και τις 2 ημέρες κάλυψε με πλάνα video από αέρα όλο τον 

αγώνα από την εκκίνηση μέχρι την τελετή απονομής. 

6. Το θεραπευτήριο “Αθήναιον” για το ασθενοφόρο που μας παραχώρησε σε όλη την 

διάρκεια των αγώνων. 

7. Και σε όλους εκείνους που με κάθε τρόπο, αλλά πιστεύουμε με περισσή αγάπη, είναι 

πάντα κοντά σε όλους μας. 

Για ακόμα μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους της Ιστιoσανίδας που μας 

τίμησαν με την παρουσία τους μέσα και έξω από την θάλασσα. 


