3 χρυσά και 2 χάλκινα για τους Αρχάριους του Ν.Ο.Ι
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Δευτέρα, 02 Σεπτέμβριος 2019 15:21 -

Αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος αναδείχθηκε ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων στη 2η φάση της
12ης Πανελλήνιας Συνάντησης Ανάπτυξης που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο στη
λίμνη της Καστοριάς με διοργανωτή τον Ναυτικό Όμιλο Μαυροχωρίου.

Στους αγώνες, που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, οι νεαροί αθλητές του Ν.Ο.Ι. της
κατηγορίας αρχαρίων κατέκτησαν τρία χρυσά και δύο χάλκινα μετάλλια φέρνοντας τον
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Όμιλο στην πρώτη θέση και αναδεικνύοντάς τον Πολυνίκη! Με την ολοκλήρωση και της
δεύτερης φάσης, ο Ν.Ο.Ι. αναδεικνύεται Πολυνίκης Ελλάδος για το 2019, έχοντας τα
περισσότερα χρυσά μετάλλια για φέτος, πέντε στο σύνολό τους.

Οι επιτυχίες αυτές επέδειξαν αφενός τη συστηματική δουλειά που γίνεται από την
προπονητική ομάδα του Ομίλου και στις μικρές κατηγορίες, αφετέρου ότι στις τάξεις του
Ν.Ο.Ι. «εκκολάπτεται» μία νέα φουρνιά πρωταθλητών που θα πρωταγωνιστήσει τα επόμενα
χρόνια στους κωπηλατικούς στίβους!.

Τα μετάλλια

Πιο αναλυτικά, μετάλλια για τα Γιάννενα κατέκτησαν τα εξής πληρώματα του Ν.Ο.Ι.:

*Το Τετραπλό Σκιφ αρχαρίων Κορασίδων με τις Όλγα Δόση – Χριστίνα Παπαϊωάννου –
Δήμητρα Παπαϊωάννου – Σοφία Παπαζαχαρή (χρυσό).

*Το Σκιφ Κορασίδων (12) με τη Νεφέλη Ντάρα (χρυσό).

*Το Τετραπλό Σκιφ αρχαρίων Παίδων με τους Στέφανο Δημητρίου – Σταύρο Μέγα – Άγγελο
Κολιό – Βασίλη Ντέμο (χρυσό).

*Το Τετραπλό Σκιφ αρχαρίων Παίδων (δεύτερο πλήρωμα) με τους Σωκράτη Σκαμνέλη –
Δημήτριο Κούτρα – Βασίλη Κωστούλα – Κων/νο Γιώτη (χάλκινο).

*Το Διπλό Σκιφ Αρχαρίων Παίδων με τους Φίλιππο Παπαβασιλείου και Άγγελο Λαγό
(χάλκινο).

Εξαιρετικές εμφανίσεις στη λίμνη της Καστοριάς πραγματοποίησαν επίσης, βάζοντας
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γερές βάσεις για το μέλλον, οι αθλητές: Άγγελος Παπαζαχαρής, Κων/νος Τζοβάρας,
Δημοσθένης Κουτσογιάννης, Λουκία Γκόγκου, Χριστίνα Βήχα, Έλενα Παπαζαχαρή, Μαρία
Παππά, Αγγελική Ευθυμίου, Ελένη Τσιάρα, Νικόλαος Γκρέμος και Ελένη Τσερίκη.

Την αποστολή του Ομίλου συνόδευσαν στην Καστοριά ως αρχηγός ο Έφορος Κωπηλασίας
του Ομίλου Θανάσης Κιτσάκος και οι υπεύθυνοι προπονητές Βασίλης Ευθυμίου, Δημήτρης
Δερέκας και Γιάννης Τσίλης.

Οκτώ συν δύο Γιαννιωτόπουλα στο Βαλκανικό

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησαν τα νεαρά «κουπιά» του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων
το Σαββατοκύριακο στη λίμνη της Καστοριάς, όπου διεξήχθησαν οι καθιερωμένες
αγωνιστικές προκρίσεις από την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία με στόχο την επιλογή
της ομάδας που θα λάβει μέρος στο φετινό Βαλκανικό Πρωτάθλημα.

Συνολικά οκτώ Γιαννιωτόπουλα έλαβαν, μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις που έκαναν στην
Καστοριά, πρόσκληση από την ΕΚΦΟΝΣ για το Βαλκανικό και παραμένουν στην πόλη της
Δυτικής Μακεδονίας για προπονήσεις με το εθνικό μας συγκρότημα. Πρόκειται για τους
Παύλο Φαϊτά (Σκιφ Εφήβων), Γιώργο Κώτσια (Σκιφ Εφήβων), Ηλία Μπλέτσα – Θανάση
Μάστακα (Δίκωπος Παίδων), Σπύρο Γεωργίου – Ανδρέα Καρέτσο (Δίκωπος Παίδων), Ιάσονα
Εξάρχου (Σκιφ Παίδων) και Κατερίνα Γκόγκου (Σκιφ Κορασίδων).

Συνολικά, ωστόσο, θα είναι δέκα οι αθλητές του Ν.Ο.Ι. οι οποίοι θα αγωνιστούν στο
Βαλκανικό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 14 – 15 Σεπτεμβρίου στο
Βελιγράδι της Σερβίας. Μαζί με τους οκτώ που πέρασαν επιτυχώς τις προκρίσεις της
Καστοριάς, στην αποστολή θα συμμετέχει επίσης ο Λεωνίδας Παλαιοπάνος, ασημένιος
Πρωταθλητής Ευρώπης φέτος, καθώς και ο Βαλκανιονίκης πηδαλιούχος Ιάσονας Κιτσάκος.
Οι δυο αθλητές επίσης προπονούνται αυτή την περίοδο με την Εθνική ενόψει Βαλκανικού.

Την αποστολή του Ν.Ο.Ι. συνόδευσαν στην Καστοριά οι προπονητές Αγγελική Γκρέμου και
Φώτης Λιόντος.
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