Δελτίο Τύπου
Άλλη μια διεθνή ιστιοπλοϊκή διοργάνωση έφερε σε πέρας με εξαιρετική επιτυχία ο Ναυτικός Όμιλος
Ελληνικών Θαλασσών, το Marathon EuroMasters 2013. Ο αγώνας, που φιλοξενήθηκε στις
εγκαταστάσεις του Sailing Academy στο Σχινιά, από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου, ήταν ο
προτελευταίος της σειράς EuroMasters 2013, μιας σειράς αγώνων με σκάφη τύπου Laser για
αθλητές ηλικίας από 35 και πάνω.
Το καλωσόρισμα των 20 αθλητών, που πήραν μέρος στον αγώνα έγινε με μια όμορφη και ζεστή
τελετή στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου του Δήμου Μαραθώνα, ο οποίος φιλοξένησε και
ξενάγησε τους αθλητές και την οργάνωση στις εγκαταστάσεις του Μουσείου.
Στη διάρκεια των τριών ημερών του αγώνα διεξήχθησαν 8 ιστιοδρομίες για κάθε μια από τις δύο
κατηγορίες (radial και standard), όλες κάτω από σχεδόν ιδανικές καιρικές συνθήκες, καθώς οι
άνεμοι δεν ξεπέρασαν τους μέτριους, ενώ η διεύθυνσή τους, ήταν αυτή που «έβαλε δύσκολα»
στους αθλητές. Η Επιτροπή Αγώνα, υπό τον Γιώργο Σκλαβούνο, στάθηκε στο ύψος των
περιστάσεων και απέσπασε θετικές κριτικές από όλους τους συμμετέχοντες.
Η συμμετοχή στον αγώνα οκτώ πολύ σημαντικών ξένων αθλητών, μερικοί εκ των οποίων
βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του, έδωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλες τις ιστιοδρομίες.
Στα Laser Standard, νικητής αναδείχτηκε ο Αντώνης Μπουγιούρης με 7 πρώτες θέσεις σε
ισάριθμες κούρσες, ενώ στη δεύτερη θέση κατετάγη ο Νίκος Παπαγεωργίου και οι δύο της
ηλικιακής κατηγορίας Apprentice (35 έως 44 χρόνων). Ο Θανάσης Πινιάρης, της ηλικιακής
κατηγορίας Master (45 έως 54 χρόνων) πήρε τη τρίτη θέση. Η τέταρτη θέση στον αγώνα που
κατάλαβε ο Βέλγος Bart Meynendonckx τον φέρνει στη δεύτερη θέση της σειράς του EuroMasters
2013 στη κατηγορία Grand Master (55 έως 64 χρόνων), ενώ στην 6 η θέση βρίσκουμε τον Ελβετό
Yves Dominique Spichiger, που πήρε τη 10 η θέση στον αγώνα. Αλλά και ο Βέλγος Michel Majon,
χάρη στην 7η θέση που πήρε στον αγώνα σκαρφάλωσε στη 10 η θέση της κατηγορίας Master της
σειράς EuroMasters 2013.
Στη κατηγορία Laser Radial, είχαμε γαλλική κυριαρχία καθώς το ζεύγος George During και
Christelle Marsault πήραν τις δύο πρώτες θέσεις της γενικής αλλά και της ηλικιακής κατηγορίας
Master (45 έως 54 χρόνων), ενώ στη τρίτη θέση, μόλις ένα βαθμό πίσω, βρέθηκε ο Χριστόφορος
Φορούλης. Εντυπωσιακή είναι η τριάδα που κατέλαβε τις θέσεις 4 έως 7, με τρείς αθλητές
ηλικιακής κατηγορίας Great Grand Master δηλαδή ηλικίας άνω των 65 χρόνων. Ο διεκδικητής της
κατηγορίας αυτής στη σειρά Euro Master 2013, Ελβετός Jacques Perret πήρε την 4η θέση του
αγώνα, εμπρός από τον Γάλλο Gerard De Roffignac και τον δικό μας Γιώργο Βεζύρογλου, που
τερμάτισε έκτος. Άλλη μια γυναίκα, η Βρετανίδα Lilian Lorenz της κατηγορίας Grand Master (55 έως
64 χρόνων) συμπλήρωσε την τελική κατάταξη.
Με την απονομή στους νικητές των κατηγοριών και την τελετή λήξης, που έγινε παρουσία του
Πρόεδρου του ΝΟΕΘ κ. Ανδρέα Ποταμιάνου, του αντιπροσώπου της EurILICA Luc Demonceau,
και του προέδρου της Ελληνικής κλάσης Laser κ. Παντελή Σκλιά, ολοκληρώθηκε η μεγάλη αυτή
διοργάνωση. Ενδεικτική της επιτυχημένης διεξαγωγής του αγώνα είναι η πρόταση του κυρίου
Demonceau να αναλάβει ο ΝΟΕΘ την διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
EuroMasters για το 2015.
Η διοργάνωση έγινε υπό την αιγίδα του EOT, της Ε.Ι.Ο και του Δήμου Μαραθώνα, ενώ σημαντική
υπήρξε η συμβολή του Χαμόγελου του Παιδιού και των Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού που
παρείχαν ιατρικές και ναυαγοσωστικές υπηρεσίες. Η συμβολή όλων αυτών επέτρεψε στον Ναυτικό
Όμιλο Ελληνικών Θαλασσών να διοργανώσει έναν ακόμα επιτυχημένο διεθνή αγώνα.

