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Ανασκόπηση “Κυκλάδες 2016” - Cyclades Regatta
Ο 22ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας “Κυκλάδες 2016” - Cyclades Regatta του
Ναυταθλητικού Ομίλου Τζιτζιφιών Καλλιθέας ολοκληρώθηκε με επιτυχία για
ακόμη μια φορά. Ο στόλος των 52 αγωνιζόμενων και των 2 επιτροπικών σκαφών
επισκέφτηκε την Κέα (Τζιά), τη Νάξο, την Κίμωλο, τη Σίφνο και τερμάτισε στην
Κύθνο, αφήνοντας τις καλύτερες αναμνήσεις στα πληρώματα. Οι ιστιοπλόοι, με
συμμάχους τους ισχυρούς βοριάδες, εκτός από τις γρήγορες και συναρπαστικές
πλεύσεις, απόλαυσαν τις όμορφες παραλίες των νησιών-σταθμών και τη
φιλοξενία και ζεστασιά των κατοίκων, συνδυάζοντας με αυτό τον τρόπο τη μαγεία
της ιστιοπλοΐας με τον μανδύα διακοπών.

Το νησί που φέτος πραγματικά εντυπωσίασε είναι η Κίμωλος, καθώς, αν και
πρώτη φορά φιλοξένησε ναυταθλητικό αγώνα, ξεπέρασε κάθε προσδοκία
φιλοξενίας. Τα 52 σκάφη έδεσαν αριστοτεχνικά στο μικρό αλλά γραφικό λιμάνι
της Κιμώλου, εγκαινιάζοντάς το, τα πληρώματα απόλαυσαν τα διάφανα νερά στις
παραλίες του νησιού και χόρεψαν με τους κατοίκους παραδοσιακούς τοπικούς
χορούς.
Ο ΝΟΤΚ ευχαριστεί τους κυβερνήτες και τα πληρώματα για τη συμμετοχή τους και
δίνει ραντεβού για το επόμενο “Κυκλάδες 2017”, το πρόγραμμα του οποίου θα
παραμείνει πιστό στην αγάπη για την ιστιοπλοΐα, αλλά και στον οικογενειακό
χαρακτήρα του αγώνα, με προτεραιότητα πάντοτε την ασφάλεια των

πληρωμάτων. Τέλος για ακόμη μια φορά ευχαριστεί τους τοπικούς φορείς, τους
συλλόγους και τους κατοίκους των νησιών-σταθμών για την ανεκτίμητη συνδρομή
τους στη διεξαγωγή της διοργάνωσης και για τη φιλοξενία τους.

Το “Κυκλάδες 2016” - Cyclades Regatta διοργανώνεται στα πλαίσια του επίσημου
αγωνιστικού προγράμματος της ΕΑΘ/ΕΙΟ και τελείται υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, με την υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού, του Λιμενικού
Σώματος και της Α.Ε. Διώρυγος της Κορίνθου.

Χορηγοί επικοινωνίας η ΕΡΤ, η ΕΡΑ σπορ, το Skipper On Deck, το amola.gr και το
gazzetta.gr.
Χορηγοί του αγώνα η Intertrade Co Ltd, τα Aria Hotels και η Mythos.

