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Για πρώτη φορά Έλληνες αθλητές και αθλήτριες του SUP θα πάρουν μέρος σε Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα του αθλήματος. Η εθνική ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της και από τις
24 έως τις 27 Οκτωβρίου θα πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP που θα
διεξαχθεί στο Τσινγκντάο (Κίνα, 24-27 Οκτωβρίου). Ήδη, για την Κίνα αναχώρησαν σήμερα
οι Γιώργος Φράγκος και Κωνσταντίνα Κονταρίνη ενώ τις επόμενες ημέρες θα μεταβούν και
οι υπόλοιποι πρωταθλητές μας.

Οι Γιώργος Φράγος και Κωνσταντίνα Κονταρίνη, ύστερα από πρόταση της Ελληνικής
Ομοσπονδίας, έχουν επιλεγεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία για να ενταχθούν στο ICF
DEVELOPMENT (αναπτυξιακό καμπ της παγκόσμιας ομοσπονδίας) και γι΄αυτό τον λόγο θα
βρεθούν νωρίτερα στη διοργανώτρια χώρα. «Είναι η πρώτη μου αποστολή ως μέλος της
εθνικής ομάδας SUP. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου,
φορώντας το εθνόσημο, και σε αυτό το άθλημα. Ο θαλάσσιος στίβος μου είναι γνώριμος
γιατί, πριν από τους Ολυμπιακούς του 2008, είχα πάρει μέρος σε προολυμπιακό τουρνουά
στην ιστιοσανίδα. Έχω έναν τραυματισμό στη μέση αλλά θα προσπαθήσω για το καλύτερο»,
τόνισε ο πρωταθλητής μας.

Εκτός από τους Φράγκο και Κονταρίνη, στο παγκόσμιο θα αγωνιστούν και οι Νίκος Συρίγος,
Τάσος Τσούρης, Φαίδων Δούκας, Πέννυ Τσαούτου, Δήμητρα Τσώνη και Εύη Τσίρου. «Η
Ομοσπονδία, από το 2015 που έλαβε την απόφαση της Πολιτείας για την υπαγωγή του SUP
στην Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε Καγιάκ, ως ο μόνος αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα
προσπαθεί για την ανάπτυξη του αθλήματος και τη διεξαγωγή αγώνων σε εθνικό επίπεδο.
Για πρώτη φορά το Ελληνικό Εθνόσημο θα βρεθεί σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP. Οι
αθλητές και οι αθλήτριές μας θα αποκομίσουν εμπειρίες και ευελπιστούμε σε καλές
εμφανίσεις. Ύστερα από αυτόν τον αγώνα προσδοκούμε σε μία διεύρυνση των
δραστηριοτήτων μας ενώ θα καθοριστεί και συγκεκριμένο πρόγραμμα με τους στόχους για
το 2020.

Ευχαριστούμε την V2 Development για την υποστήριξη στην προσπάθεια», δήλωσε ο
αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Χρήστος Καλλιώρας.
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Με την ελληνική αποστολή θα ταξιδέψουν στην Κίνα και οι διαιτητές Στέφανος Σίνης και
Σωτήρης Νώτας προκειμένου να παρακολουθήσουν σεμινάριο για διεθνείς διαιτητές.

Η εθνική ομάδα θα πάρει μέρος στη διοργάνωση με τη στήριξη της V2 Development
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