
  

 

                                                             

 

 

 

 

                                                                    

                                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

 Έπεσε η αυλαία του Παγκοσμίου πρωταθλήματος ιστιοπλοΐας της κλάσης 470, που 
φιλοξένησε από 7- 15 Ιουλίου η Θεσσαλονίκη και διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία ο  
Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης.  

 Η τελευταία ημέρα των αγώνων  περιελάμβανε τις κούρσες των μεταλλίων σε άνδρες και 
γυναίκες που έγιναν στο θαλάσσιο χώρο μπροστά από τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού 
Ομίλου Θεσσαλονίκης με αρκετό κόσμο να συγκεντρώνεται στο λιμενοβραχίονα του Ν.Ο.Θ 
για να παρακολουθήσει από κοντά τις δύο συναρπαστικές αυτές ιστιοδρομίες.  

 Στου άνδρες, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν τελικά οι Αυστραλοί Mathew 
BELCHER και Will RYAN, το ασημένιο μετάλλιο οι  Σουηδοί Anton DAHLBERG και Fredrik 
BERGSTROM και το χάλκινο μετάλλιο το πλήρωμα από την Αυστρία με τους David 
BARGEHR και Lukas MÄHR.  
 Το Ελληνικό πλήρωμα που συμμετείχε στο  Medal Race, ο Τάκης Μάντης με τον Παύλο 
Καγιαλή τερμάτισε στη 10η θέση.  
 
 Στις γυναίκες το Πολωνικό πλήρωμα με τις Agnieszka SKRZYPULEC και  Irmina MROZEK 
GLISZCZYNSKA πήρε το χρυσό μετάλλιο. Το ασημένιο κατέκτησαν οι Βρετανίδες Hannah 
MILLS και  Eilidh MCINTYRE, ενώ το χάλκινο κατέληξε στις Σλοβένες Tina MRAK και  
 Veronica MACAROL.  

 Σε ότι αφορά το Ελληνικό πλήρωμα που αγωνίστηκε στην κούρσα των 10 κορυφαίων, η 
Μαρία Μπόζη και η Ραφαηλίνα Κλωναρίδου του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης  πήραν 
τη 10η θέση.  

 Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ιστιοδρομιών ακολούθησε η τελετή λήξης του 
Παγκοσμίου πρωταθλήματος, οι απονομές των επάθλων και των μεταλλίων στους  νικητές 
και η ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Πολωνίας και της Αυστραλίας αντίστοιχα, προς 
τιμήν των πληρωμάτων που πήραν χρυσό μετάλλιο.  

 Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης  Άκης Τσαλίκης, 
αναφέρθηκε για μια ακόμα φορά στην εμπειρία του Ν.Ο.Θ στη διοργάνωση τέτοιων 
αγώνων, συνεχάρη τους αθλητές και τις αθλήτριες που έλαβαν μέρος και τόνισε ιδιαίτερα 
την πολύ μεγάλη συμβολή των εθελοντών και εθελοντριών, μελών του ομίλου, στην 
οργανωτική επιτυχία του Παγκοσμίου πρωταθλήματος.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Στην επιτυχία της διοργάνωσης αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της παγκόσμιας κλάσης 470 
Δημήτρης Δήμου ο οποίος έδωσε κι αυτός με τη σειρά του συγχαρητήρια το Ν.Ο.Θ και 
κάλεσε όλους να δώσουν το παρόν στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2019 στη 
Δανία. Παράλληλα έκανε και την πρόταση να διοργανωθεί στο μέλλον και ένα αντίστοιχο 
event με βετεράνους ιστιοπλόους.  

 Χαιρετισμούς απεύθυναν επίσης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, που 
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα να στηριχθούν τα ναυταθλητικά σωματεία για την 
ανάληψη τέτοιων διοργανώσεων, καθώς και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας  Αντώνης Δημητρακόπουλος, ο οποίος αφού συνεχάρη τον Ν.Ο.Θ για την 
επιτυχία της διοργάνωσης, έκανε αναφορά γενικότερα στις μεγάλες ιστιοπλοϊκές 
διοργανώσεις που έγιναν αλλά και πρόκειται να γίνουν στο προσεχές διάστημα στη χώρα 
μας.   

• Φωτογραφίες από τις ιστιοδρομίες της τελευταίας ημέρας, της απονομές των μεταλλίων και 
την τελετή λήξης μπορείτε να προμηθευτείτε ανοίγοντας το παρακάτω Link: 

                                 https://1drv.ms/f/s!AjQVJLW66tXZgsojuDWFN7nzwS1L0w 
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