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Μπαίνουν στο νερό…
Η στιγμή που περίμεναν έφτασε για τους πρωταθλητές όλων των χωρών στην
Ιστιοπλοϊα. Αναμένεται να προσφέρουν πολλές συγκινήσεις, σε όλη την διάρκεια των
Αγώνων. Δηλώνουν πανέτοιμοι και αισιόδοξοι για τις πρώτες κούρσες στα
καταγάλανα νερά του κόλπου της Λεμεσού. Μετά από αρκετές εβδομάδες προσμονής
και προετοιμασίας, θα δοθεί την Τρίτη η εκκίνηση της πρώτης μέρας. Οι αγώνες θα
διαρκέσουν τέσσερις μέρες, μπορεί όμως και να παραταθούν και μέχρι το Σάββατο,
αν δεν γίνουν τουλάχιστο τρεις από τις εννέα προγραμματισμένες ιστιοδρομίες στις
τέσσερις κατηγορίες των Optimist αγοριών και κοριτσιών και Laser Standard ανδρών
και Laser Radial γυναικών. Αν μέχρι την Παρασκευή δεν ολοκληρωθεί, τότε θα γίνει
αγώνες και το Σάββατο, που θεωρείται εφεδρική αγωνιστική μέρα.
Η Κύπρος έχει κερδίσει στο άθλημα της Ιστιοπλόϊας, όλα τα χρόνια που λαμβάνει
μέρος, 10 μετάλλια (2 χρυσά, 3 αργυρά, 5 χάλκινα). Οι Παύλος Κοντίδης και Νατάσα
Χριστοδούλου αποτελούν τις μεγάλες ελπίδες της Κύπρου για κατάκτηση ενός
χρυσού μεταλλίου, ενώ πολλά περιμένει η Κύπρος και από τους Τζόζεφ Ηροδότου,
Γρηγόρη Χριστοδούλου και Μαρία Σαρρή. Στις επάλξεις σε ακόμη μια μεγάλη
διοργάνωση θα βρίσκονται οι Μάϊκ Βασιλείου και Ελενα Ιωάννου-Παπάζογλου. Η
41χρονη πρωταθλήτρια, μητέρα τριών παιδιών, παρά το φόρτο εργασίας και τις
οικογενειακές της υποχρεώσεις, θα αγωνιστεί κανονικά , δίνοντας το παράδειγμα
στους νεώτερους και στέλνοντας το μήνυμα πως η Ιστιοπλοϊα δεν έχει όριο ηλικίας.
Από τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν καταλύσει στη Λεμεσό, τις περισσότερες ελπίδες
για την κατάκτηση μεταλλίων έχουν αθλητές από την Μάλτα, το Λουξεμβούργο και
το Μονακό, χώρες που παραδοσιακά έχουν καλή παρουσία στους ΑΜΚΕ. Το
Σαββατοκυρίακο δόθηκαν οι τελευταίες οδηγίες στους εθελοντές του αθλήματος και
δεν χωρεί αμφιβολία πως με τις ετοιμασίες που έγιναν, η επιτυχία της διοργάνωσης
στο χώρο, σ το Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Λεμεσού είναι δεδομένη.
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