
Αγαπητά μας μέλη 
Φτάσαμε ήδη στο τέλος της χρονιάς. Διατη-
ρώντας τις ωραίες αναμνήσεις και τα καλά 
αποτελέσματα για το Ν.Ο.Α. βρισκόμαστε 
μπροστά στο 2017, μια χρονιά που ευελπι-

στώ να είναι γεμάτη δύναμη και «όρεξη» για δημιουργία. 
Είναι σημαντικό το γεγονός, ότι το αθλητικό τμήμα συνεχίζει  

να αναπτύσσεται φθάνοντας στα 42 παιδιά, μαζί με το τμήμα 
μας στο Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου που αριθμεί 7 παιδιά. 
Χαίρομαι πολύ που τα ανδριωτάκια, τα οποία προπονούνται 
στο Καλαμάκι, θα μπορούν στο μέλλον να συμμετέχουν σαν μια 
ομάδα σε αγώνες, από κοινού με τα παιδιά μας που προπονού-
νται στην Άνδρο. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι, ότι έχει 
γίνει εξαιρετική δουλειά με τους  προπονητές και ότι ο Ν.Ο.Κ 
μας έχει στηρίξει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη ομάδας 
Ανδριωτών στις εγκαταστάσεις του.

Στο Ν.Ο.Κ υπάρχει ήδη ένα laser σκάφος και το Βolero για τα 
μέλη του Ομίλου, ώστε να μπορούν να συνεχίζουν τις ναυ-
ταθλητικές τους δραστηριότητες εδώ στην Αθήνα. Ο Ν.Ο.Κ. 
μπορεί να λειτουργήσει και σαν εστία συνάθροισης  Ανδρι-
ωτών, αφού ο χώρος που διατίθεται είναι όμορφος, ενώ ένα 
μικρό ταβερνάκι συστήνεται για τα μεσημέρια του Σαββατο-
κύριακου.  Συνήθως οι γονείς των παιδιών που προπονούνται 
βρίσκονται εκεί μεταξύ 12:00 - 16:00. Σας καλούμε λοιπόν να 
συμμετέχετε και να συναντιόμαστε… 

Επιχειρώντας μια μικρή ανασκόπηση είμαστε περήφανοι για 
τις επιδόσεις της ομάδας των μικρών αθλητών μας, όπως 
στις διακρίσεις της  Κατιάννας Βασταρδή και των αδερφών 
Τσορτανίδη, ελπίζοντας να συνεχίσουν την ανοδική πορεία 
τους φέρνοντας μας μετάλλια και άλλα  πρωταθλήματα.

Χάρη σε εσάς, στα μέλη μας την υποστήριξή σας, μαζί με τους  
χορηγούς που έφερε στον Όμιλό μας ο Βασίλης Σαρρής μπο-
ρούμε να συνεχίσουμε αυτό το σημαντικό έργο, παρέχοντας τα 
παιδιά μαθήματα χωρίς κόστος.

Οι εκδηλώσεις του 2016 που οργάνωσε ο Ν.Ο.Α.  ήταν πετυ-
χημένες χάριν όλων, όσοι εργάστηκαν αλλά και παρευρέθηκαν 
σε αυτές. Παράλληλα η οικονομική ενίσχυση που αποφέρουν 
οι εκδηλώσεις μας συντελούν στην επίτευξη καλύτερων απο-
τελεσμάτων στις δραστηριότητες του Ν.Ο.Α. αλλά και στην 
συντήρηση των εγκαταστάσεων ώστε για να διατηρηθούν οι 
χώροι και ο εξοπλισμός του Ομίλου μας σε   καλή κατάσταση. 

Το Πρωτοχρονιάτικο πάρτι είναι μια ευκαιρία να μαζευτούμε 

και να υποδεχτούμε όλοι μαζί με θετική 
διάθεση και σκέψη τη νέα χρονιά. Ελπίζω 
να μας δώσετε τη χαρά και φέτος να γιορτά-
σουμε μαζί υποστηρίζοντας το έργο μας. 

Το 2017 κανονίζουμε μια ωραία  ημερήσια εκδρομή στο 
Οινοποιείο Χατζημιχάλη στην Αταλάντη στις 28 Ιανουαρίου, 
με την πολύτιμη στήριξη του Στέλιου Μαρκουίζου, ενώ μέσα 
στον Φεβρουάριο θα ακολουθήσουν δύο αποκριάτικα πάρτι, 
ένα στην Αθήνα στις 11 Φεβρουαρίου από κοινού με την Ένωση 
Ανδρίων και ένα στην Άνδρο στις 25.2.2017 σε συνεργασία με 
το Σύλλογο Νέων.

Είναι ωραίο να συνεργαζόμαστε Ανδριώτες  από άλλους συλ-
λόγους, ενισχύοντας έναν κοινό σκοπό που τελικό αποδέκτη 
έχει το νησί μας την Άνδρο. Στο σημείο αυτό σας εφιστώ την 
προσοχή στην  έκθεση Αρχαίων Εφευρέσεων που διοργανώνει 
ο Σύλλογος Μαινήτων και στο αίτημά του να συμμετέχουμε 
σαν Όμιλος αλλά και ιδιωτικά εάν κάποιο μέλος μας ενδιαφέ-
ρεται. 

Το κορυφαίο γεγονός  για το 2017 είναι ο Αγώνας  Ανοικτής 
Θαλάσσης Άνδρου, ο οποίος φέτος  γιορτάζει τα 50 του Χρόνια 
και θα ονομαστεί “John Goulandris Andros Offshore Race”  
τιμώντας  την μνήμη του εμπνευστή του, πρώην προέδρου 
του Ν.Ο.Α και ευεργέτη του Ομίλου, Ιωάννη Β. Γουλανδρή, που 
«έφυγε» το 2016. 

Θέλουμε να γιορτάσουμε την επέτειο των 50 χρόνων του 
ιστορικού αυτού αγώνα με παλμό, έχοντας αρωγό μας την 
κοινωνία της Άνδρου. 

Ο  Έφορος  Ανοικτής Θαλάσσης, το Δ.Σ. του Ν.Ο.Α αλλά και 
πολλά μέλη και φίλοι μας συνεισφέρουν ώστε να επιτύχουμε 
το καλύτερο δυνατόν για έναν αγώνα σκληρής προετοιμασίας 
και αντοχής. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται η προσπάθειά μας για 
την έκδοση ενός επετειακού λευκώματος για τα 50 χρόνια 
του Αγώνα για το οποίο εργάζονται η Έφορος Επικοινωνίας, τα 
μέλη του Δ.Σ. και εθελοντές, μέλη μας και μη, που προσφέρουν 
χρήσιμο υλικό και ιδέες, υποστηρίζοντας αυτό το εγχείρημα. 

Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο, τους χορη-
γούς μας, τους προπονητές και τους συνεργάτες μας αλλά και 
όλα τα μέλη μας για το πνεύμα σύμπνοιας και το θετικό κλίμα 
στην μεταξύ μας σχέση, ευχόμενος υγεία, δημιουργία και ευό-
δωση των στόχων μας στη νέα χρονιά!»

Λεωνίδας  Πολέμης

Ed i t o r i a l
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Ο Πρόεδρος Λεωνίδας Σ. Πο-
λέμης  και τα Μέλη του Δ.Σ. 

του Ναυτικού Ομίλου  Άνδρου  
σας προσκαλούν στη κοπή της 
Βασιλόπιτας του Ν.Ο.Α., την 
Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017, 
ώρα 12:00, στις εγκαταστάσεις 
μας, στην Άνδρο. 
Θα ακολουθήσει η τελετή 
βράβευσης  των παγκόσμιων 
πρωταθλητών μας στην ιστι-
οσανίδα  Λεωνίδα και Πέτρου 
Τσορτανίδη,  και της ιστιοπλό-
ου μας Κατιάννας Βασταρδή  η 
οποία διακρίθηκε  στο 2o Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα BUG. 

Πρωτοχρονιά Όλοι Μαζί στο 101!

Θεοφάνια: Σας περιμένουμε στην Άνδρο
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Στο Παγκόσμιο «Βάθρο» οι αθλητές μας 
Λεωνίδας και Πέτρος Τσορτανίδης
î

Την 2η θέση στο Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας κα-

τέκτησε η Ελλάδα, με τον Ανδριώτη 
Λεωνίδα Τσορτανίδη αθλητή του 
Ναυτικού Ομίλου Άνδρου, στην κα-
τηγορία U17, ενώ την 4η θέση στο 
ίδιο πρωτάθλημα στην κατηγορία 
U15 κατέκτησε ο αδελφός του Πέ-
τρος Τσορτανίδης επίσης αθλητής 
του Ν.Ο.Α.
Οι αγώνες έγιναν στο Circolo Surf 
Torbole της Ιταλίας.
Προεξέχοντος του Δημάρχου Άν-
δρου και μέλους μας Θεοδόση Σου-
σούδη, του αντιδημάρχου και μέλους 
μας κ. Δημήτρη Λάσκαρη, μαζί με πλήθος 
Ανδριωτών, οι αθλητές του Ομίλου μας, 
οι προπονητές του ΝΟΑ συνοδευόμενοι 
από την αντιπρόεδρο κ. Χαλά και τον 
Έφορο Τριγώνου κ. Καραουλάνη υπο-
δέχτηκαν στο λιμάνι του Γαυρίου τους 
παγκόσμιους αθλητές του Ομίλου μας 
Λεωνίδα και Πέτρο Τσορτανίδη.
  Παράδειγμα για τα παιδιά του Ομίλου 
μας οι δυο αθλητές που παράλληλα με 
τη μαθητική τους ζωή αγωνίζονται με 
τους προπονητές τους πετυχαίνοντας 
όλο και πιο δύσκολους στόχους.
Για τη νίκη αυτή ευχαριστούμε τους χο-
ρηγούς μας που στηρίζουν τους αθλητές 
μας! 
Συγχαρητήρια στην πολυμελή οικογένεια 
του Δημήτρη Τσορτανίδη και … του Χρόνου 
Νικητές!!!
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î
Το αγωνιστικό πρό-
γραμμα της σαιζόν 

ξεκίνησε με τη πρώτη 
αποστολή του Ν.Ο.Α σε 
Διασυλλογικό Αγώνα για 
τη κατηγορία Οptimist στο 
Ναυτικό Όμιλο Βούλας 
1-2 Οκτωβρίου 2016.
Οι αθλητές μας  πήραν τα 
εξής αποτελέσματα: Σε 
σύνολο 42 αθλητών, στη 
κατηγορία αγοριών - κο-
ριτσιών: ο Νίκος Βαλμάς 
τερμάτισε 22ος στη γενι-
κή κατάταξη και 17ος στα 

αγόρια, η Ελίζα Καραου-
λάνη τερμάτισε 23η στη 
γενική κατάταξη και 6η 
στα κορίτσια, η Μαριλένα 
Μήλα τερμάτισε 40η στη 
γενική κατάταξη  και 14η 
στα κορίτσια. Στη κατηγο-
ρία παίδων - κορασίδων 
σε σύνολο 50 αθλητών ο 
Άρης Μπίστης κατέλα-
βε τη 35η θέση στη γενι-
κή κατάταξη και την 27η 
στους παίδες. Συγχαρητή-
ρια στα παιδιά και στους 
προπονητές!

î
Το δεύτερο προπονητικό camp κατά 
την διάρκεια του ίδιου έτους, στις 

εγκαταστάσεις του ΝΟΑ πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία το διάστημα από 27 - 30 Οκτω-
βρίου 2016! Ο ομοσπονδιακός προπονητής 
της Ελβετίας στα Optimist, κ. Αντώνης Δρο-
σόπουλος προπόνησε την αγωνιστική ομάδα 
του Ομίλου μας με θεωρητική διδασκαλία 
στις εγκαταστάσεις μας αλλά και πρακτική 
στην θάλασσα. Τα παιδιά ενημερώθηκαν δια-
σκεδάζοντας κάνοντας την θεωρία πράξη…

î
Λίγες μέρες πριν 
τη συμμετοχή του 

Λεωνίδα και του Πέτρου 
Τσορτανίδη στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα, οι 
αθλητές του Ν.Ο.Α πήραν 
μέρος στον διασυλλογικό 
αγώνα techno 293 στον 
Ι. Ο. Πόρτο Ράφτη, που 
πραγματοποιήθηκε στις 
8-9 Οκτωβρίου 2016, κα-
τακτώντας ο Λεωνίδας 
τη 1η θέση στη κατηγορία 
του under17, και ο Πέτρος 
την 2η θέση στη κατηγορία 
του under15.
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Τρίγωνα
Διασυλλογικός Αγώνας ΒούλαςΔιασυλλογικός Αγώνας Βούλας

Αντώνης Δροσόπουλος: Από την Ελβετία στην Άνδρο για τους αθλητές του Ν.Ο.Α.

Διασυλλογικός Αγώνας Techno 293 στον Ι. Ο. Πόρτο Ράφτη
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Ευχαριστούμε τον κ. Αντώνη Δροσόπουλο, τους 
προπονητές μας, κ. Π. Παπαστεφάνου και κ. Β. 
Σταμούλη  αλλά και τα παιδιά μας για την συμμε-
τοχή τους σε αυτό το εξαιρετικό camp !

Τρίγωνα

î
Με τα εξής αποτε-
λέσματα τελείωσε 

η Τρίτη αποστολή του 
ΝΟΑ σε Διασυλλογικό 
Αγώνα για την κατηγο-
ρία Οptimist,στο Ναυτικό 
Όμιλο Παλαιού Φαλήρου. 
Συγκεκριμένα σε σύνολο 
119 αθλητών, στη κατη-
γορία αγοριών - κορι-
τσιών: Νίκος Βαλμάς 46ος 
στη γενική κατάταξη και 

32ος στα αγόρια. Ελίζα 
Καραουλάνη 55η στη γε-
νική κατάταξη και 15η στα 
κορίτσια.
Σε σύνολο 148 αθλητών, 
στη κατηγορία παίδων 
- κορασίδων: Σοφία Κα-
ραουλάνη 53η στη γενική 
κατάταξη και 13η στις κο-
ρασίδες. Ζαννής Μπατής 
99ος στη γενική κατάταξη 
και 62ος στους παίδες.

Διασυλλογικός Αγώνας Οptimist     17-20/11/2016

î  Εξαιρετικού ενδιαφέροντος τυγχάνουν τα 
παιδιά του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου που προ-

πονούνται στο Καλαμάκι, καθώς ο Ναυτικός Όμιλος 
Καλαμακίου υλοποιεί μια σειρά από διαδραστικές 
ιστιοπλοϊκές δράσεις με διαφορετικούς τύπους 
σκαφών τόσο μέσα στο νερό, εντός του καναλιού 
του Καλαμακίου, όσο και στην στεριά, με καινοτό-
μες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά. 

Εξαιρετική η δουλειά που γίνεται στο Καλαμάκι για το Ν.Ο.Α.



6

Newsletter ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΔΡΟΥ • Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2016

Τρίγωνα
Στις 19 Νοεμβρίου 2016 διοργανώθηκε μια τέ-
τοια δράση από κοινού με το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος όπου έδωσαν το παρόν και οι 4 αθλητές 
ιστιοπλοΐας του ΝΟΑ Άνδρου Λεωνίδας Ραΐσης, 
Μάριος Γρηγοριάδης, Βίκυ Ραΐση, Φωτεινή Ραΐ-
ση. Παράλληλα στις 18 Δεκεμβρίου 2016 στον 
εσωτερικό αγώνα της προ -αγωνιστικής ομάδας 
optimist οι αθλητές του ΝΟΑ που προπονούνται 
στο ΝΟΚ κατέλαβαν τις εξής θέσεις: Κατηγορία 
11 ετών: Λεωνίδας Ραϊσης, 1ος, Μάριος Γρηγο-
ριάδης, 2ος, ενώ η Φωτεινή Ραϊση ήρθε 2η στην 
κατηγορία των 10 ετών. 

Εξαιρετική η δουλειά 
που γίνεται στο Καλαμάκι 

για το Ν.Ο.Α.
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Αν και ο καιρός έβαλε τα χειμερινά του, 
η βροχή δεν απέτρεψε τους Ανδριώτες 

και φίλους του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου να 
φάνε να πιούν και να διασκεδάσουν όλοι μαζί 
στο «ανδριώτικο» bar restaurant Pausa του 
Καΐρη Δανιόλου, το μεσημέρι της Κυριακής 
27 Νοεμβρίου 2016, δίνοντας μια «πρόγευση» 
του πρωτοχρονιάτικου ρεβεγιόν που ετοιμά-
ζεται με ιδιαίτερη φροντίδα για την τελευ-
ταία νύχτα του χρόνου.     

 H απεργία της Π.Ν.Ο. που κράτησε δεμένα 
τα πλοία στα λιμάνια από την Παρασκευή 

2 Δεκεμβρίου μέχρι την Πέμπτη 8.12.2016 
εμπόδισε τα μέλη του Συμβουλίου, αλλά και τα 
μέλη του ΝΟΑ, να παραβρεθούν στην γιορτή του 
Αγίου Νικολάου που τελείται με ιδιαίτερη λα-
μπρότητα και τιμάται από τον Όμιλό μας κάθε 
χρόνο στις εγκαταστάσεις του. Παρόντες στην 
Άνδρο η αντιπρόεδρος και  έφορος Εγκαταστά-
σεων κ. Ι. Χαλά καθώς και  ο Έφορος Τριγώνου 
κ. Ι. Καραουλάνης, μόνιμοι κάτοικοι του νη-

Εκδηλώσεις
27.11.2016: Με… συλλογική συμμετοχή στο Pausa 

6.12.2016: Κι όμως ο Όμιλος γέμισε Ανδριώτες!
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σιού, δεξιώθηκαν το εκκλησίασμα και 
τις αρχές του τόπου στις εγκαταστά-
σεις μας, μετά την καθιερωμένη δοξο-
λογία στον παρακείμενο Ι.Ν. του Αγίου 
Νικολάου. Την γιορτή τίμησαν με την 
παρουσία τους  οι Πανοσιολογιώτατοι: 
Πατήρ Ιωάννης Στάμος, και Δημήτριος 
Λάβδας ο Δήμαρχος Άνδρου και μέλος 
μας κ. Θ. Σουσούδης, ο Αντιδήμαρ-
χος και μέλος μας Δ. Λάσκαρης, οι Δ. 
Σύμβουλοι: Ε. Φραδέλος, Ν. Βιδάλης, 
Α. Παντζόπουλος, ο Διοικητής ΑΤ Στ. 
Μαδενίδης, ο π. Διοικητής Δ. Μερίμνης 
Π.Ν. Ναύαρχος Κ. Γκιώνης, η Υπολιμε-
νάρχης Β. Μαρινάκη και αξιωματικοί 
του Λ.Σ., ο Διοικητής εθνοφυλακής Δ. 
Κανέλλος, το Εκκλ. Συμβούλιο του Ι.Ν. 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Χώρας Άνδρου, 
οι πρόεδροι συλλόγων Ναυτικών, Γυ-
ναικών, Μενήτων, ΜΟΥ.Σ.Α. 
 Ευχαριστούμε για την συμβολή τους 
στην γιορτή μας, τους κ.κ.: Α. Μπλη-
ζιώτου διευθύντρια Ναυτικού Λυ-
κείου, Μ. Κορκοδείλου διευθύντρια 
Δημοτικού Χώρας, τον ΜΟΥ.Σ.Α., τους 
μαθητές Δημοτικού (Ε & ΣΤ) καθώς και 
τους μαθητές του Ναυτικού Λυκείου.  
Στο σημείο αυτό οφείλουμε να ευχα-
ριστήσουμε, όλους, όσοι συνετέλεσαν 

στην οργάνωση της εκδήλωσης και 
κυρίως τους κ.κ.: Ι. Χαλά που επόπτευ-
σε της γιορτής, τους προπονητές κ. κ. 
Π. Παπαστεφάνου και Β. Σταμούλη για 
την πολύτιμη βοήθειά τους, τον κ. Δ. 
Λάσκαρη ο οποίος πάντοτε μας προ-
σφέρει τα γλυκά της ημέρας, τον κ. Λ. 
Πολέμη για τα ποτά (κρασί και ρακί) 
που προσέφερε, τον κ. Φ. Περάκη για 
τις  νοστιμιές που γεύτηκαν οι προσκε-
κλημένοι μας. 
Η τελετή βράβευσης των αθλητών μας 
Λεωνίδα και Πέτρου Τσορτανίδη αλλά 
και της μικρής μας Κατιάννας Βασταρ-
δή αναβλήθηκε για την ημέρα των Θε-
οφανείων.  

Εκδηλώσεις

6.12.2016: Κι όμως ο Όμιλος γέμισε Ανδριώτες!
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Γυμνάσιο της Χώρας στο Ν.Ο.Α.

Εξαιρετική εμφάνιση 
Λεωνίδα Τσορτανίδη

Γραφείο ΝΟΑ – Γραμματεία: 
Μαριάννα Παντελού,  (Δε-Παρ 11:00-17:00) 
Ακτή Μιαούλη 75 & Κανθάρου 1 18537 Πειραιάς, 
Τ. 210-4293910, Φ. 210-4293885, Κ. 6985 083377  
E-mail: info@noa.com.gr 
Web: www.noa.com.gr, www.androsrace.com
Τράπεζα: ALPHA BANK 622/002002002 595
IBAN GR9001406220622002002002595
Επιμέλεια Έκδοσης Newsletter ΝΟΑ: 
Μαριάννα Φωτοπούλου-Μαργέτη 
Σχεδιασμός: Αργύρης Κριθαρούλας

• Ευχαριστούμε δωρητή, ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει 
την ανωνυμία του, για ποσό 5.000 ευρώ που προσέφερε 
στον Όμιλό μας.  

• Ευχαριστούμε τον Till Hermjakob ο οποίος προσέφερε 
στον Όμιλό μας το ποσό των 500 ευρώ για την διεξαγωγή 
του προπονητικού camp με τον κ. Α. Δροσόπουλο. Για το 
ίδιο camp ευχαριστούμε τα Διαμερίσματα Καραουλάνης για 
την προσφορά διαμονής 5 διανυκτερεύσεων αξίας 250 €. 

D Ευχαριστούμε για 
τις φωτογραφίες 

τους στο παρόν newsletter 
τους κ.κ.: Brigitte Πολέμη, 
Νώντα Μαρμαρά, Νίκο 
Ραΐση, Δημήτρη Τσορτα-
νίδη, Ιωάννη Καραουλάνη 
και Τάσο Γρηγοριάδη. 

Προσφορές

î
Τις εγκαταστάσεις των Νεωσοίκων του Ν.Ο.Α, 
επισκέφθηκαν οι μαθητές του Γυμνασίου της 

Χώρας, το πρωινό της Δευτέρας 3 Οκτωβρίου 2016. 
Η επίσκεψη έγινε με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα 
Σχολικού Αθλητισμού και στόχο είχε την ενημέρω-
ση των μαθητών από τους προπονητές μας κ.κ. Πάχο 
Παπαστεφάνου και Βασίλη Σταμούλη στο άθλημα της 
ιστιοπλοΐας αλλά και στις δράσεις του Ομίλου γενικό-
τερα. Τους μαθητές ξενάγησαν στον Όμιλό μας ο πρόε-
δρος κ. Λ. Πολέμης μαζί με τα μέλη του Δ. Σ. Ι. Χαλά και 
Ι. Καραουλάνη.

î
Από τους νεότερους αθλητές που πήραν μέρος στο 
YOUTH WORLD RS:Χ 2016 (Ολυμπιακή κατηγορία στην 

ιστιοσανίδα)  είναι ο «παγκόσμιος» αθλητής του Ναυτικού 
Ομίλου Άνδρου Λεωνίδας Τσορτανίδης, ο οποίος συμμετείχε 
στον αγώνα που έλαβε χώρα στη Λεμεσό της Κύπρου από 19 
έως 26 Νοεμβρίου 2016.
Σε σύνολο 13 ιστιοδρομιών ο Λεωνίδας Τσορτανίδης κατέλα-
βε την 37η θέση στην γενική κατάταξη και την 8η θέση στην 
κατηγορία κάτω των 17 ετών. Ας σημειωθεί ότι στον αγώνα 
συμμετείχαν 72 αθλητές από 19 χώρες.
Οι συνθήκες ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσες με δυνατό άνε-
μο από 18 έως 30 κόμβους και ύψος 
κύματος που έφθανε τα 2 μέτρα,  
γεγονός που αποτελεί εξαιρετική 
εμπειρία για έναν αθλητή. 
Εάν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι 
αγωνιζόμενοι ήταν γεννημένοι από 
το 1998 έως το 2001 η εμφάνιση του 
Λεωνίδα Τσορτανίδη (15 ετών) αφή-
νει υποσχέσεις για μια πολύ καλή 
μελλοντική συνέχεια και εξέλιξη. 

Ανακοινώσεις


