ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 7
Ημερομηνία : 18/06/2022

Ράλλυ Αιγαίου: Το «PEGA» της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
πήρε την πρωτιά στην 59η διοργάνωση

Με εξαιρετικές ιστιοπλοϊκές συνθήκες και τα πληρώματα των σκαφών να
διεκδικούν την πρωτιά, τόσο για την 4η ιστιοδρομία όσο και για τη γενική
κατάταξη της διοργάνωσης, ολοκληρώθηκε, από αγωνιστικής πλευράς, το 59ο
Ράλλυ Αιγαίου. Το βαρύτιμο κύπελλο κατέκτησε το σκάφος «PEGA» της
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων που ισοβάθμησε στην πρώτη θέση της γενικής
κατάταξης με το «Velos» των Ολυμπιονικών Τάκη Μάντη – Παύλου
Καγιαλή. Στην τελευταία ιστιοδρομία (Βολισσός – Σούνιο) πρώτευσε το
«Optimum S – Samos Steamship». Η απονομή των κυπέλλων θα
πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου, στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου.
Τα πληρώματα αποχαιρέτησαν χθες το πρωί τη Βολισσό της Χίου και τους
φιλόξενους κατοίκους της και άνοιξαν πανιά για την ιστιοδρομία της
επιστροφής. Το μελτέμι τα βοήθησε να διασχίσουν από άκρη σε άκρη το
Αιγαίο Πέλαγος σε μία ανοιχτή πλαγιοδρομία. Ο πελαγίσιος μαΐστρος, που σε
σημεία άγγιξε και τα επτά μποφόρ, οδήγησε τα σκάφη γρήγορα στο Στενό του
Καφηρέα (ανάμεσα σε Εύβοια και Άνδρο) και, στη συνέχεια, οι ιστιοπλόοι
άνοιξαν μπαλόνια για να κατευθυνθούν προς τη Μακρόνησο. Με το
ηλιοβασίλεμα να προσφέρει πανέμορφες εικόνες, οι αγωνιζόμενοι απόλαυσαν
μία ανταγωνιστική κούρσα και τερμάτισαν μπροστά από τον Ναό του
Ποσειδώνα, στο Σούνιο.

Ο «Γολιάθ» του στόλου της 59ης διοργάνωσης, το σκάφος «Optimum S –
Samos Steamship» με κυβερνήτες τους Βαγγέλη Νικολόπουλο και Περικλή
Λιβά, πρωταγωνίστησε στην 4η ιστιοδρομία και, χάρη στην πρωτιά, βρέθηκε
και στην τριάδα της γενικής κατάταξης των Performance. «Το αποτέλεσμα
κρίθηκε στο νήμα. Συγχαρητήρια στους Τσουλφά και Σουβαλτζή για την
πρώτη θέση αλλά και στους Ολυμπιονίκες μας Μάντη και Καγιαλή. Η
ισοβαθμία των δύο σκαφών δείχνει την ανταγωνιστικότητα της
διοργάνωσης», τόνισε ο Περικλής Λιβάς.
Μεγάλος νικητής του 59ου Ράλλυ Αιγαίου είναι το σκάφος «PEGA» της
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων με κυβερνήτη τον Θοδωρή Τσουλφά. Πρόκειται
για τη 2η φορά στην ιστορία της Σ.Ν.Δ., στην αγωνιστική κατηγορία, που
αναδεικνύεται νικήτρια στον ιστορικό ιστιοπλοϊκό θεσμό του Π.Ο.Ι.Α.Θ. «Ο
συναγωνισμός ήταν μεγάλος και το δείχνει η ισοβαθμία που φέραμε με τους
Ολυμπιονίκες μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και εγώ νιώθω υπερήφανος για
την ομάδα και για την προσπάθεια που κατέβαλλε», υπογράμμισε ο Θοδωρής
Τσουλφάς.
Στην κατηγορία Sport νικητής στην 4η ιστιοδρομία αναδείχθηκε το σκάφος
«Water Gipsy» με κυβερνήτη τον Ιωάννη Μαραγκουδάκη. Χάρη σε αυτή την
πρωτιά, το «Water Gipsy» κατέκτησε και την πρωτιά στη γενική κατάταξη.
Η εφετινή διοργάνωση του Ράλλυ Αιγαίου είναι αφιερωμένη στη Μνήμη της
«Σφαγής της Χίου» (1822). Διοργανωτής του Ράλλυ Αιγαίου είναι ο
Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης.

Συνδιοργανωτές του 59ου Ράλλυ Αιγαίου που διεξάγεται με την υποστήριξη του
Πολεμικού Ναυτικού, είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ο Δήμος Χίου.
Συνεργαζόμενοι Όμιλοι είναι ο Ναυτικός Όμιλος Χίου και o Ναυτικός Αθλητικός
Όμιλος Λαυρεωτικής. Χορηγός του αγώνα για έκτη συνεχόμενη χρονιά, είναι η
πολυεθνική εταιρεία χρωμάτων JOTUN, ενώ υποστηρικτές οι εταιρείες, D.
KORONAKIS S.A. ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές σχοινιών και
αλυσίδων για την ναυτιλία, η εταιρεία τεχνικής υποστήριξης σε ποντοπόρα πλοία
TECHNAVA S.A., η Olympic Marine στο Λαύριο, η μπύρα ΝΗΣΟΣ από την Τήνο
και το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ. Χορηγοί επικοινωνίας είναι ο τηλεοπτικός
σταθμός ΣΚΑΙ, η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, η αθλητική εφημερίδα SPORTIME
και ο ιστότοπος της ομογένειας HDNΝΥ. Υποστηρικτής τεχνολογίας είναι για μία
ακόμα χρονιά η εταιρεία G4S. Όλες οι ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος
θα γίνουν σύμφωνα με το slogan του ΠΟΙΑΘ « Να Σώσουμε Τις Θάλασσές Μας » και
την συνεργασία της ¨Ελληνικής Ένωση Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
(HELMEPA).
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 4 ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PERFORMANCE
1. PEGA-ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Θοδωρής Τσουλφάς
2. VELOS
Τάκης Μάντης και Παύλος Καγιαλής
3. Optimum S – Samos Steamship –
Βαγγέλης Νικολόπουλος και Περικλής Λιβάς
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT
1. Water Gipsy
2. Alter Ego –
3. Trinity

Ιωάννης Μαραγκουδάκης
Σαλάτας Φάνης
Walter Kraher (Αυστρία)

Από το Γραφείο Τύπου του 59ου Ράλλυ Αιγαίου

