Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας

Η κοπή πίτας του Ν.Ο.Τ.Κ. για το 2014
Ευχές για Καλή Χρονιά και αναμνηστικά βραβεία στους Πρωταθλητές μοιράσθηκαν στην
Κοπή της Πίτας του Ναυταθλητικού Ομίλου Τζιτζιφιών-Καλλιθέας, παρουσία του
Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού Πάνου Παναγιωτόπουλου.

Την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014, ο Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών-Καλλιθέας έκοψε
την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα για το 2014. Ο όμιλος των ...επιτυχιών θαλάσσης ατενίζει τη νέα
χρονιά με υψηλές φιλοδοξίες μετά και την περυσινή επιτυχία του Βύρωνα Κοκκαλάνη (1ος
στην Ευρώπη, 3ος στον κόσμο).
Ο Πρόεδρος του Ν.Ο.Τ.Κ., Παντελής Παυλίδης, ευχήθηκε στους παρευρισκόμενους
μεγάλους και μικρούς αθλητές, ενώ διαβεβαίωσε για τις προθέσεις της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης να βοηθήσουν τον όμιλο, παρουσία του Δημάρχου Καλλιθέας και
Προέδρου της ΚΕΔΕ Κώστα Ασκούνη.
Την ίδια υπόσχεση έδωσε και ο Υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού, Πάνος
Παναγιωτόπουλος λέγοντας πως δεσμεύεται για βοήθεια "στρατηγικής σημασίας" στη
χρονιά που διανύουμε. Επίσης, τόνισε πως στις μέρες μας είναι σημαντικότερο από ποτέ
ο αθλητισμός να διατηρήσει τον παιδευτικό του χαρακτήρα, κάτι που αντιπροσωπεύει ο
Ν.Ο.Τ.Κ.

Στην εκδήλωση μοιράστηκαν αναμνηστικά βραβεία στους πρωταθλητές και προπονητές
του ομίλου. Ο κ. Παναγιωτόπουλος βράβευσε τις Δρούγκα Εβελίνα και Βαρδαλή Εύα για
την κατάκτηση της 1ης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 420 Γυναικών και την 3η θέση
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.
Ο εκπρόσωπος του NovaΣΠΟΡ FM 94,6 (Χορηγού Επικοινωνίας του Ν.Ο.Τ.Κ.), Μιχάλης
Ρούσσος, απένειμε βραβείο στο πλήρωμα του "JINETERA" και στον κυβερνήτη του Γιάννη
Κοψιδά για την 1η θέση overall IRC και την 1η θέση στην κατηγορία του, στην ανοιχτή
θάλασσα σύμφωνα με το Ranking List Επικρατείας σκαφών IRC της Ελληνικής
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας για το 2013.
Μεταξύ των αθλητικών προσωπικοτήτων που τίμησαν την εκδήλωση ήταν η αθλήτρια του
Ν.Ο.Τ.Κ. και Ολυμπιονίκης, Σοφία Μπεκατώρου, η οποία μάλιστα δήλωσε πως θα
κατέβει στους ερχόμενος Ολυμπιακούς αγώνες και ο αθλητής του Ολυμπιακού Αιμίλιος
Παπαθανασίου, ο οποίος προπονείται στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Τ.Κ. αυτή την περίοδο.
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