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Στο SanRemo της Ιταλίας βρίσκει τους Έλληνες Ολυµπιονίκες, Παναγιώτη Μάντη και Παύλο
Καγιαλή, όπου πρόκεται να διεξαχθεί το Ευρωπαικό πρωτάθληµα Ιστιοπλοίας 470 απο τις 7 Μαίου
έως τις 14 Μαίου. Η διοργάνωση αποτελεί ένα απο τα κορυφαία γεγονότα στο ιστιοπλοϊκό
ηµερολόγιο καθώς φιλοξενεί 75 πληρώµατα απο 27 χώρες.
Ένας απο τους πιο σηµαντικούς αγώνες του ελληνικού πληρώµατος αλλά και της κλάσης 470, που
αναµένεται να είναι από τα πιο ανταγωνιστικά sailing events της χρονιάς. Οι Χάλκινοι Ολυµπιονίκες
του Ρίου έχουν ήδη κατακτήσει απο τον θεσµό αυτό, 1 χρυσό µετάλλιο το 2010 και δυο ασηµένια
το 2015 και 2018 αντίστοιχα.
Το ελληνικό πλήρωµα, βρίσκεται στο SanRemo ήδη απο τις 2 Μαίου για την προετοιµασία πάντα µε
την επίβλεψη και καθοδήγηση του προπονητή Μιχάλη Μηλαίου.
Παναγιώτης Μάντης: "Το Πανευρωπαϊκό είναι πάντα για εµάς ένας πολύ σηµαντικός αγώνας.
Έχουµε δουλέψει πάρα πολύ µέσα στη χρονιά και θέλουµε πολύ να ανταµειφθούν οι κόποι µας σε
αυτόν τον αγώνα”.
Παύλος Καγιαλής: “Το Πανευρωπαϊκό αποτελεί ένας από τους δυο βασικούς στόχους της
χρονιάς. Ο αγώνας αυτός µας βρίσκει σε εξαιρετική φόρµα. Οι προπονήσεις µας πηγαίνουν
παρα πολύ καλά, µένει να έρθει το αποτέλεσµα που περιµένουµε”.
Καθ’όλη την ολυµπιακή καµπάνια, το ελληνικό δίδυµο έχει την αµέριστη υποστήριξη δύο χρυσών
χορηγών (Eurobank & Blue Star Ferries) που θα κοσµούν τα πανιά τους έως τους Ολυµπιακούς
Αγώνες του Τόκυο 2020. Η Blue Star Ferries γνωρίζει καλά ότι η θάλασσα είναι ένας καθηµερινός
αγώνας δύσκολος αλλά και υπέροχος και ενώνει τις δυνάµεις της µε τους Μάντη - Καγιαλή ως
Χρυσός Χορηγός προκειµένου να πάνε όσο το δυνατόν υψηλότερα. Η Eurobank, µε στόχο πάντα
την κορυφή, λαµβάνει θέση στα ελληνικά πανιά ως Χρυσός Χορηγός, αναδεικνύοντας τις αξίες του
ήθους, της επιµονής και της προσήλωσης στο στόχο έχοντας την πεποίθηση ότι µε πειθαρχία και
σκληρή προσπάθεια όλα είναι πιθανά.
Οι Έλληνες Ολυµπιονίκες έχουν χρόνια στο πλευρό τους την Sirios Shipmanagement, ενώ επίσης
υποστηρίζονται χορηγικά από τους Porsche, Yamaha, Technohull και Holmes Place. Την αντιηλιακή
τους προστασία επιµελείται η La Roche-Posay ως Suncare Partner και η οµάδα των
χορηγών συµπληρώνεται από την Garmin ως Technology Sponsor.

www.mantis-kagialis.gr

