
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ 
 
Χθες, στην πόλη της Χαλκίδας, είχαν προγραμματιστεί αγώνες μεγάλων αποστάσεων 
SUP, SURFSKI και Κάνοε-Καγιάκ.  Η πόλη της Χαλκίδας είχε επιλεγεί γιατί είναι μια 
πόλη με μεγάλη ανάπτυξη στα αθλήματά μας και γιατί υπήρχε η δυνατότητα τους 
αγώνες να παρακολουθήσουν χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες της πόλης της 
Χαλκίδας, πράγμα ζητούμενο για κάθε άθλημα.  Οι καιρικές συνθήκες ήταν 
κατάλληλες για το άθλημα μας σύμφωνα με τις προβλέψεις της μετεωρολογίας.   
 
Οι αγώνες άρχισαν σύμφωνα με το πρόγραμμα, με μικρή καθυστέρηση.  Κατά τις 
απογευματινές ώρες και ενώ ήταν σε εξέλιξη η προτελευταία κούρσα του 
προγράμματος ξαφνικά επικράτησαν δυνατοί άνεμοι (μπουρίνι) με αποτέλεσμα 
αρκετά σκάφη να ανατραπούν, πράγμα σύνηθες στο άθλημά μας. 
 
Η οργάνωση με πάνω από 4 σωστικά και 10 επαγγελματίες διασώστες και την 
παρουσία του Λιμενικού Σώματος προσπάθησαν να περισυλλέξουν αθλητές και υλικό, 
πράγμα που έγινε.  Το πρόγραμμα διεκόπη όπως ήταν φυσικό και η Ομοσπονδία θα 
αποφασίσει για την ολοκλήρωση του αγώνα σε επόμενη ημερομηνία. 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο σημείο που έγιναν οι ανατροπές ήταν πλησίον της 
ακτής και πολλοί αθλητές περπατώντας βγήκαν στη στεριά με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθεί σύγχυση με τα σωματεία που τους αναζητούσαν και περίμεναν να 
επιβιβαστούν στα σωστικά ενώ η περισυλλογή γίνονταν οδικώς από την ακτή.  Αυτό 
δημιούργησε άγχος στα σωματεία και την οργάνωση.   
 
Κανένας αθλητής δεν έχει σοβαρά τραύματα όπως και κανένας αθλητής δεν έχει 
διακομιστεί σε νοσοκομείο όπως ψευδώς αναφέρουν κάποια δημοσιεύματα στα 
ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.   
 
Η ομοσπονδία και η Οργανωτική Επιτροπή λυπούνται για την όποια αναστάτωση 
δημιουργήθηκε και εκφράζει δημόσια την λύπη της, όμως να ξέρουν ότι το άθλημά 
μας είναι ένα πανέμορφο άθλημα που γίνεται στη φύση και οι αθλητές μας έχουν την 
εμπειρία και τη γνώση να ανταπεξέρχονται σε παρόμοια γεγονότα.  
 
Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέδραμαν στο έργο της Οργανωτικής Επιτροπής, 
ευχαριστούμε τους αθλητές και τα σωματεία που συμμετείχαν στον αγώνα και τον 
Ναυτικό Όμιλο Χαλκίδας για τη βοήθειά τους. 
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