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Σοβαρός κίνδυνος ν’ ακυρωθεί το Παγκόσµιο  
ιστιοπλοΐας PLATU 25, στον Σαρωνικό 

 
Ηµεροµηνία λήξης συµµετοχών για να σωθεί η διοργάνωση του ΙΟΠ 

 
Σύννεφα προέκυψαν σχετικά µε την διοργάνωση του Παγκόσµιου 
Πρωταθλήµατος ιστιοπλοΐας σκαφών κατηγορίας PLATU 25. Αν και αποµένουν 
λιγότερο από 3 µήνες για την διεξαγωγή της κορυφαίας αυτής διοργάνωσης (σ.σ. θα 
γίνει από 29 Αυγούστου έως 5 Σεπτεµβρίου 2015 στο Σαρωνικό), τα προβλήµατα είναι 
πολλά και ιδιαίτερα σηµαντικά. 
 
Κορυφαίο πρόβληµα αυτό των συµµετοχών, που είναι ελάχιστες µέχρι στιγµής, κάτι 
που όπως είναι φυσικό δηµιουργεί και τεράστιο οικονοµικό πρόβληµα στην 
Οργανωτική Επιτροπή και στον διοργανωτή Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Πειραιώς. 
 
∆ίχως έσοδα από τις συµµετοχές και αγωνιστικό ενδιαφέρον η Οργανωτική Επιτροπή 
γνωρίζει, ότι ακόµα και τα βασικά έξοδα διεξαγωγής του πρωταθλήµατος είναι 
αµφίβολο αν θα καλυφτούν. Οι σηµερινές οικονοµικές συγκυρίες και συνθήκες στην 
χώρα µας καθιστούν δύσκολο την εύρεση χορηγών αν και το ∆.Σ. του οµίλου εξετάζει 
µέχρι τελευταία στιγµή εναλλακτικές λύσεις. 
 
Οι προσπάθειες για µια πετυχηµένη διοργάνωση από τον Ι.Ο. Πειραιώς ξεκίνησαν 
πολλούς µήνες πριν σχεδόν µε την ανάληψη του παγκοσµίου πρωταθλήµατος. 
Μάλιστα από την πρώτη στιγµή ο όµιλος επένδυσε τόσο σε ανθρώπινο δυναµικό για 
την στελέχωση του αγώνα, όσο και στην επικοινωνία του πρωταθλήµατος.  
 
Στις προσπάθειες του οµίλου αξίζει να σηµειώσουµε ότι έχει δηµιουργηθεί 
αποκλειστικού web site, facebook, twitter καθώς και γραφείο τύπου. ∆υστυχώς παρ’ 
όλη την προσπάθεια του διοργανωτή οµίλου, δε φαίνεται να υπάρχει αντίστοιχη 
διάθεσή από τους ιδιοκτήτες των σκαφών να δεσµευτούν στην συµµετοχή τους.  
 
Μετά απ’ αυτές τις εξελίξεις ο διοργανωτής Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Πειραιώς είναι 
υποχρεωµένος να βάλει µια καταληκτική ηµεροµηνία προκειµένου να δηλώσουν 
συµµετοχή τα ελληνικά και ξένα σκάφη, αλλά και για ν’ αντιδράσει έγκαιρα και 
υποστηρικτικά η ∆ιεθνής Οµοσπονδία και η κλάση Platu 25. 
 
Η τελική ηµεροµηνία λήξης των συµµετοχών είναι η Τετάρτη 10η Ιουνίου 
2015 και ανάλογα µε τις συµµετοχές θ’ ανακοινωθεί και το αν θα διεξαχθεί το World 
Championship PLATU 25, ή το αν θ’ ακυρωθεί η διοργάνωση.  
 
Η εξέλιξη αυτή κάθε άλλο παρά επιθυµητή είναι τόσο για την κλάση όσο και για τον 
ΙΟΠ, αλλά κρίνεται απαραίτητη µε βάση τις ως τώρα ενδείξεις συµµετοχών. Ο στόχος 
του Ι.Ο. Πειραιώς παραµένει η επιτυχηµένη διεξαγωγή του πρωταθλήµατος και µε 
βάση αυτόν τον στόχο θα συνεχίσει να δουλεύει και τις επόµενες µέρες ελπίζοντας να 
έχει άµεση ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες και αθλητές της κλάσης. 
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