ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανοικτό Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 420 Ανδρών – Γυναικών
με την αποκλειστική Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
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Πυρετώδεις οι προετοιμασίες για το Ανοικτό Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σκαφών 420 που
διοργανώνει ο Ν.Ο.Τ.Κ από 22 έως 30 Ιουλίου στην Ναυταθλητική Μαρίνα Καλλιθέας με
αποκλειστικό Δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Ο αγώνας τελείται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του ΕΟΤ, της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καλλιθέας, σε συνεργασία με την διεθνή κλάση 420, με την
υποστήριξη της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής
Ομοσπονδίας.
Χορηγοί επικοινωνίας του αγώνα η ΕΡΤ και η Ερασπορ.
Δωρητής του Αγώνα είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και η τελετή έναρξης του αγώνα με την
παρέλαση των αθλητών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Η σημασία της διεξαγωγής του Open 420 European Championships από την Ελλάδα
επιβεβαιώνεται εάν αναλογιστούμε ότι το σήμα που επιλέχθηκε ως σήμα της χώρας μας στην
Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος.
Η Διεθνής κλάση 420 αναγνωρίζοντας έμπρακτα την ικανότητα των στελεχών του
Ναυταθλητικού Ομίλου Τζιτζιφιών Καλλιθέας να διαχειρίζονται μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις
αποφάσισε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της κλάσης 420 Ανδρών και Γυναικών να διεξαχθεί
στο Σαρωνικό και στον ΝΟΤΚ.
Το Open 420 European Championships Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 420 Ανδρών –
Γυναικών, θα φιλοξενηθεί στην έδρα του Ν.Ο.Τ.Κ - στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις της
Ναυταθλητικής Μαρίνας Καλλιθέας στο Δέλτα Φαλήρου – 22 έως 30 Ιουλίου 2017 και οι
ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στη θάλασσα του Σαρωνικού, και ειδικότερα στους στίβους των
Ολυμπιακών αγώνων.
Η διοργάνωση είναι Open και οι συμμετοχές σκαφών και αθλητών θα είναι και από κράτη εκτός
Ευρώπης, όπως Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, κλπ.
Τα οφέλη για την τοπική κοινωνία μας είναι πολλαπλά αφού συνολικά 550 περίπου ξένοι
αθλητές, αθλήτριες με τους συνοδούς και τους προπονητές τους από 35 και πλέον διαφορετικά
κράτη θα μας επισκεφθούν τον Ιούλιο για δύο εβδομάδες. Οι αθλητικές διοργανώσεις είναι η
καλύτερη διαφήμιση για την χώρα μας, την ανάδειξη της φιλοξενίας τής τοπικής μας κοινωνίας
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και την φιλία μεταξύ των μελών της. Παράλληλα και οι Έλληνες αθλητές μας θα έχουν άμεσο
αγωνιστικό και οικονομικό όφελος αγωνιζόμενοι σε μία γνώριμη για αυτούς θάλασσα και
συμμετέχοντας σε ένα Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα με μηδενικό ουσιαστικά κόστος
αποφεύγοντας τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής σε μία ξένη χώρα. Ο ΝΟΤΚ διοργανώνοντας
το Ανοικτό Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ιστιοπλοϊας 420, παρά τις δύσκολες οικονομικές
συγκυρίες, δίνει την δυνατότητα στην νέα γενιά των αθλητών ιστιοπλόων μας να συμμετέχει σε
ένα μεγάλο διεθνή αγώνα κάτι που θα ήταν αδύνατο σε αντίθετη περίπτωση και παράλληλα να
προβάλει την χώρα και το άθλημα σε διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Το πρόγραμμα του Αγώνα είναι:
Μέρα 1η - 22 Ιουλίου Εγγραφές και Καταμετρήσεις 09:00-1900
Μέρα 2η - 23 Ιουλίου Εγγραφές και Καταμετρήσεις 0900-19:00
Μέρα 3η - 24 Ιουλίου Εγγραφές και Καταμετρήσεις 09:00-19:00
Αγώνας δοκιμής
14:00
Τελετή έναρξης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 20:00
Μέρα 4η - 25 Ιουλίου Αγώνες 12:00
Μέρα 5η - 26 Ιουλίου Αγώνες
Μέρα 6η - 27 Ιουλίου Αγώνες
Μέρα 7η - 28 Ιουλίου Αγώνες
Μέρα 8η - 29 Ιουλίου Αγώνες
Μέρα 9η - 30 Ιουλίου Αγώνες
Απονομή κυπέλων και τελετή λήξης στο ΝΟΤΚ 19:30
O Διοργανωτής Όμιλος:
Ο ΝΟΤΚ παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα στον χώρο της ιστιοπλοΐας τριγώνου και ανοικτής
θάλασσας. Ο Ν.Ο.Τ.Κ. έχει να επιδείξει πλήθος διακρίσεων με χρυσά μετάλλια σε Ευρωπαϊκά
και παγκόσμια πρωταθλήματα. Κατέκτησε Χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Αθήνα το 2004
στην κλάση 470 με την Σοφία Μπεκατώρου, Χάλκινα Ολυμπιακά μετάλλια το 2008 στο Πεκίνο
στην κλάση Yngling με την Σοφία Μπεκατώρου και την Σοφία Παπαδοπούλου και την 6 η θέση
στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στους Ολυμπιακούς του Ρίο 2016
στα RS-X με τον Βύρωνα Κοκκαλάνη. Ο ΝΟΤΚ κατέκτησε το Παγκόσμιο και Βαλκανικό
Πρωτάθλημα το 2003 στην κλάση 470. Κατέκτησε το Παγκόσμιο και Βαλκανικό πρωτάθλημα το
2009 στην κλάση 420, και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα το 2011 στην κλάση Optimist.
Το 2016, αθλητές του ΝΟΤΚ αναδείχθηκαν Παγκόσμιοι πρωταθλητές στα 420 U17 και δεύτεροι
στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Το 2013 ο αθλητής του ΝΟΤΚ Βύρωνας Κοκκαλάνης είναι Πανευρωπαϊκός Πρωταθλητής και
για δυο συνεχείς χρονιές (2015 και 2016) 1ος στον κόσμο.
Εκτός από τις ολυμπιακές κατηγορίες, όπου αθλούνται παιδιά και νεαρά άτομα, ο Ν.Ο.Τ.Κ έχει
έντονη δραστηριότητα στα κανόε-καγιάκ, κατακτώντας αρκετά Πανελλήνια μετάλλια.
Ο ΝΟΤΚ παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα στον χώρο της ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας
οργανώνοντας τον 7ήμερο Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Ανοικτής Θάλασσας «ΚΥΚΛΑΔΕΣ» και
άλλους δύο τριήμερους αγώνες με νυκτερινή πλεύση. Την εβδομάδα πριν το Πάσχα οργανώνει
τον «ΠΟΡΟΣ» με δύο ιστιοδρομίες και την δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου τον «ΚΟΡΦΟΣ»
με τέσσερις ιστιοδρομίες.
Το 2008 διοργάνωσε με πλήρη επιτυχία το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σκαφών 420 και το
καλοκαίρι του 2014 την διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Ολυμπιακής
κλάσης σκαφών 470, όπου πραγματοποιήθηκε ρεκόρ συμμετοχών σκαφών σε μια πλήρη
διοργάνωση που απέσπασε τα συγχαρητήρια όλου του ξένου και ελληνικού ηλεκτρονικού και
γραπτού τύπου.
Τέλος η δραστηριότητα του επεκτείνεται στον αθλητισμό ατόμων με αναπηρία, διαθέτοντας
ειδικά σκάφη και πλήρη αρωγή.
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