
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δελτίο Τφπου 

4
th 

LONG DISTANCE KAYAK VARKIZA 

Ναυτικός Αιλητικός Όμιλος Βάρης Βάρκιζας 

Τμθμα Κανοε-Καγιακ 

 

υνεπισ και φζτοσ παραμζνει ςτο ραντεβοφ του με το LONG DISTANCE KAYAK VARKIZA, ο 
Ναυτικόσ Ακλθτικόσ Όμιλοσ Βάρθσ Βάρκιηασ. Πρόκειται για τον ετιςιο διαςυλλογικό αγώνα  
Κανοε-Καγιακ, ο οποίοσ διοργανώνεται για τζταρτθ ςυνεχόμενθ χρονιά ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
ΝΑΟΒΒ. Σο 4th LONG DISTANCE KAYAK VARKIZA κα πραγματοποιθκεί φζτοσ Σάββατο 14 
Μαρτίου 2020. 

θμειώνεται ότι από το 2017 ςυμμετζχουν κάκε χρόνο τουλάχιςτον 120-130 ακλθτζσ και 
ακλιτριεσ από όλθ τθν Ελλάδα. Σο 4th LONG DISTANCE KAYAK VARKIZA περιλαμβάνει τα 
αγωνίςματα μεγάλων αποςτάςεων (1000μ για τθν μικρι κατθγορία των νεαρών ακλθτών ζωσ 
και 5000μ για τουσ μεγαλφτερουσ ακλθτζσ) ςε μονοκζςια και δικζςια ςκάφθ ολυμπιακών 
προδιαγραφών. 

τόχοσ μασ είναι να ςυμμετζχουν όςο το δυνατόν περιςςότεροι ακλθτζσ ςτουσ αγώνεσ , αλλά 
και να προςελκφςει νεότερουσ ακλθτζσ ςε αυτό το μοναδικό ολυμπιακό άκλθμα που φζρνει ςε 
επαφι τα παιδιά με τθ κάλαςςα με απόλυτα αςφαλι τρόπο. 

Ο ναυτακλθτιςμόσ και ειδικότερα το καγιάκ μπορεί να αποτελζςει μία εξαιρετικά ευχάριςτθ 
εναλλακτικι ακλθτικι εναςχόλθςθ για όλεσ τισ θλικίεσ από τα 6 ζτθ ζωσ και για μεγαλφτερεσ 
θλικίεσ. Πρόκειται για ολυμπιακό άκλθμα που βοθκά τα παιδιά να αναπτφξουν ειδικζσ 
δεξιότθτεσ όχι μόνο ςωματικζσ αλλά και κοινωνικζσ, να αποκτιςουν αυτοπεποίκθςθ κακώσ και 
ομαδικότθτα. 

Πρόκειται για ζνα άκλθμα που δεν χρειάηεται ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ. Όλοι μποροφν να 
αςχολθκοφν. Όρεξθ και κζλθςθ είναι τα μόνα που απαιτοφνται ενώ για τισ μικρότερεσ θλικίεσ 
προχποκζτει κολυμβθτικζσ ικανότθτεσ. Σο τμιμα λειτουργεί με ακλθτζσ θλικίασ 6 ετών και 
πάνω. Έχει επιδείξει ςθμαντικζσ διακρίςεισ με τουσ ακλθτζσ και τισ ακλιτριεσ του να 
διακρίνονται ςε πανελλινιεσ αλλά και παγκόςμιεσ αγωνιςτικζσ διοργανώςεισ (Κανοε-καγιάκ 
ςπριντ, Ωκεανικό καγιάκ). 

το πλαίςιο τθσ προςπάκειασ αυτισ για τθν ανάπτυξθ του κανοε-καγιάκ είναι τιμι μασ που θ 
ΕΡΣ και θ «ΕΡΑ πορ» αγκάλιαςε το κεςμό και το άκλθμα και κα είναι ο αποκλειςτικόσ χορθγόσ 
επικοινωνίασ του 4th LONG DISTANCE KAYAK VARKIZA.                                                                                     


