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Ο ΝΟΤΚ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΣΤΑ 420
Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας, ένας εκ των αρχαιοτέρων ομίλων της χώρας, υπήρξε
πάντα πρωτοπόρος στη στήριξη του αθλητισμού αλλά και πρωταθλητισμού. Πρωταρχικός στόχος του
ομίλου είναι ιστιοπλοΐα για όλους, αλλά κρίνοντας από την πενηντακονταετή ιστορία του, ο όμιλος
αναδεικνύει πολλούς πρωταθλητές Ολυμπιακού επιπέδου.
Η ιστιοπλοϊκή χρονιά 2008-2009 κλείνει με το πήχη πάρα πολύ ψηλά όσον αφορά τα διθέσια σκάφη
τριγώνου κατηγορίας 420, αφού ο ΝΟΤΚ κατάφερε να κερδίσει το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
στην Ιταλία και επίσης το χρυσό στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ουγγαρία. Η κατάκτηση της
πρώτης θέσης σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό από την ίδια χώρα και τον ίδιο όμιλο, στην πιο
δημοφιλή κατηγορία διθέσιων σκαφών, δημιουργεί καινούργιο ρεκόρ που δύσκολα θα καταρριφθεί.
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 420 του 2009 έγινε στην λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας από 28 Ιουλίου
μέχρι 5 Αυγούστου. Νικητές αναδείχτηκαν οι αθλητές του ΝΟΤΚ Αντώνης Τσιμπουκέλης και
Γιώργος Καρώνης. Οι δυο ιστιοπλόοι ήταν εξαιρετικά σταθεροί στις δυνατές καιρικές συνθήκες της
Ρίβα (12 με 22 κόμβοι) με ιστιοδρομίες 3, 1, 2, 5, 2, 7, 1, και 5.
Την επόμενη η ομάδα ταξίδεψε στο Μπάλατον της Ουγγαρίας όπου διεξήχθη το Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα 420, από 6 μέχρι 16 Αυγούστου 2009. Νικητές αναδείχτηκαν οι αθλητές του ΝΟΤΚ
Ανδρέας Μπακατσιάς και Τριαντάφυλλος Μπακατσιάς. Οι δύο ιστιοπλόοι σε καιρικές συνθήκες
από 6 μέχρι 19 κόμβους και με πολλές αλλαγές, κατάφεραν να κερδίσουν το πρωτάθλημα με τρεις
πρώτες και τέσσερις δεύτερες θέσεις, γεγονός που από μόνο του δημιουργεί νέο ρεκόρ αγώνων.
Η ομάδα 420 προπονείται με την βοήθεια έμπειρου αποκλειστικού προπονητή, στις υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Δέλτα Φαλήρου όπου και επέστρεψε μετά από διήμερο ταξίδι στις 18
Αυγούστου.
Εκεί την περίμενε μία θερμότατη υποδοχή από τον Πρόεδρο του ΝΟΤΚ κ. Παντελή Παυλίδη, τον
Αντιδήμαρχο και Προϊστάμενο του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλλιθέας κ. Γιώργο
Μαργωμένο, πλήθος μελών του ομίλου, ιστιοπλοϊκών παραγόντων και πολλών δημοσιογράφων.
Ακολούθησε δεξίωση.
Η ικανοποίηση όλων των παραγόντων του ομίλου είναι μεγάλη για την πρόσφατες επιτυχίες και τους
δίνει μεγάλη ψυχική ικανοποίηση ώστε να συνεχίσουν αμέριστα την ανάπτυξη του ναυταθλητισμού,
όπως έχουν με τόσο μεγάλη επιτυχία πράξει στο παρελθόν.
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