
11 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο "ΚΟΡΦΟΣ 2014" του Ν.Ο.Τ.Κ. 
  
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας 
“ΚΟΡΦΟΣ 2014” που διοργάνωσε ο Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών 
Καλλιθέας από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου ο οποίος  πραγματοποιείται ανελλιπώς 
τα 31 τελευταία χρόνια. 

Στιγμιότυπο από τον αγώναΣτιγμιότυπο από τον αγώνα
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Τα σκάφη με τα πληρώματα τους, πέρασαν την γραμμή εκκίνησης το 
απόγευμα της Παρασκευής και με την βοήθεια του νοτιοδυτικού ανέμου 
εντάσεως 3 μποφώρ, άρχισαν νωρίς το βράδυ να προσεγγίζουν το λιμάνι του 
Κόρφου ολοκληρώνοντας την πρώτη ιστιοδρομία.

Η Τοπική Κοινότητα Κόρφου παραχώρησε αποκλειστικά στα αγωνιζόμενα 
σκάφη την νέα πλωτή προβλήτα.
Οι 150 περίπου ιστιοπλόοι διασκέδασαν το πρώτο βράδυ στο πάρτυ με 
κερασμένες μπύρες που διοργάνωσε το μπάρ “Ψύλλος στον Κόρφο” ενώ το 
πρωί το Καφέ “Ναυτίλος” πρόσφερε τον πάγο.

Ο Ν.Ο.Τ.Κ. σε συνεργασία με τον Δήμο Κορινθίων και την Τοπική Κοινότητα 
Κόρφου δεξιώθηκαν όλους τους αθλητές στην κεντρική πλατεία όπου έγινε η 
απονομή κυπέλων στους νικητές. 

Ο δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός βραβεύει τον νικητήΟ δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός βραβεύει τον νικητή
πρώτης ιστιοδρομίας στα πρώτης ιστιοδρομίας στα ORCORC  II Αναστάσιο Δεληγιώργη με το σκάφος Αναστάσιο Δεληγιώργη με το σκάφος

ΙΩΝΙΑ (ΝΟΤΚ)ΙΩΝΙΑ (ΝΟΤΚ)

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός και ο πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Κόρφου Γιώργος Γκούμας καλωσόρισαν τους αθλητές αλλά και 
τους πολίτες της περιοχής που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση. 

Όλοι απόλαυσαν το μπάρμπεκιου και το κρασί ενώ το γλέντι “χτύπησε 
κόκκινο” με χορό και τραγούδι από ζωντανή ορχήστρα.

Την Κυριακή το πρωί τα σκάφη έλυσαν από το φιλόξενο λιμάνι του 
καταπράσινου Κόρφου και στις 11 δόθηκε η εκκίνηση για την επιστροφή στο 
Φάληρο.
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Ζωντανή ορχήστρα διασκέδασε τους αθλητές και τους κατοίκους τηςΖωντανή ορχήστρα διασκέδασε τους αθλητές και τους κατοίκους της
περιοχήςπεριοχής

Οι νικητές του “ΚΟΡΦΟΣ 2014” είναι:

Στα ORC I
1o το σκάφος (Αναστάσιος Δεληγιώργης)
2ο το σκάφος FARSIDE XL (Martin Timmermans) 
3ο το σκάφος VENTUS (Μιχάλης Κλουβάς)

Στα ORC CLUB
1o το σκάφος MANOULI TOO (Αλέξανδρος Θεοδωρίδης) ΝΟΤΚ
2ο το σκάφος TOMAHAWK (Παναγιώτης Σκαρμέας) ΝΟΤΚ
3ο το σκάφος LAST LOVE (Λάζαρος Γεράρδος) ΑΝΟΙΑΘ

Στα ORC CLUB 1
1o το σκάφος MANOULI TOO (Αλέξανδρος Θεοδωρίδης) ΝΟΤΚ
2ο το σκάφος TOMAHAWK (Παναγιώτης Σκαρμέας) ΝΟΤΚ
3ο το σκάφος CHAMOGELO (Μακροδημήτρης Γιώργος) ΝΟΤΚ

Στα ORC CLUB 2
1ο το σκάφος LAST LOVE (Λάζαρος Γεράρδος) ΑΝΟΙΑΘ
2ο το σκάφος KAHLUA (Νίκος Παξιμαδάς) ΝΟΤΚ
3ο το σκάφος DESTINY (Θεόδωρος Νιώτης) ΝΟΤΚ
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