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Στις Η.Π.Α. η πρώτη εκκίνηση για τους Μάντη - Καγιαλή 

Το Παναμερικανικό Πρωτάθλημα 2019, αποτελεί τον πρώτο σταθμό του πλούσιου 
αγωνιστικού προγράμματος των Παναγιώτη Μάντη και Παύλου Καγιαλή. Οι Έλληνες 
Ολυμπιονίκες ρίχνονται σήμερα στη μάχη της διεκδίκησης του πρώτου τους μεταλλίου για 
το 2019, σε έναν αγώνα που συγκεντρώνει κορυφαία πληρώματα από όλο τον κόσμο. Η 
ολοκλήρωση του αγώνα στις 23.01, όπου θα ανακηρυχθούν και οι νικητές, σηματοδοτεί την 
έναρξη της σειράς των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ιστιοπλοΐας που διεξάγονται 
επίσης στο Μαΐάμι από τις 29.01 εως τις 3.2

Οι δυο αυτοί αγώνες αποτελούν το πρώτο δυνατό crash test για τους Έλληνες 
Ολυμπιονίκες, που έχουν μπροστά τους μια δύσκολη και απαιτητική χρονιά. 

Παναγιώτης Μάντης: Νιώθουμε πολύ καλά αγωνιστικά και έτοιμοι να ξεκινήσουμε μια 
ιδιαίτερα δύσκολη σεζόν. Δουλέψαμε πολύ σκληρά όλο το τελευταίο διάστημα και 
ολοκληρώσαμε την προετοιμασίας μας, εδώ (Μαΐάμι) με ένα έντονο προπονητικό camp το 
Δεκέμβριο. Το 2019 αποτελεί μια χρονιά ορόσημο για όλους τους αθλητές καθώς 
βρισκόμαστε πλέον 1 μόνο χρόνο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. 

Παύλος Καγιαλής: Κάθε χρονιά είναι ξεχωριστή για εμάς και κοιτάμε πάντα μπροστά. 
Συγκεντρώνουμε τις εμπειρίες μας, δουλεύουμε στις αδυναμίες μας και προετοιμαζόμαστε 
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο για εμάς όσο και για τη χώρα μας. Πολλές 
αγωνιστικές μας χρονιές έχουν ξεκινήσει εδώ στο Μαΐάμι, αλλά κάθε φορά νιώθουμε ότι 
είναι διαφορετική, γιατί στην ιστιοπλοΐας οι συνθήκες δεν είναι ποτέ οι ίδιες και αυτό κάνει 
το άθλημά μας τόσο μοναδικό. Οι επόμενοι 5 μήνες είναι γεμάτοι με αγωνιστικές 
υποχρεώσεις με αποκορύφωμα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 470 που θα διεξαχθεί το 
Μάιο στην Ιταλία. Ενώ μεγάλος της χρονιάς αποτελεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 470 που 
θα διεξαχθεί τον Αύγουστο στην Ιαπωνία. 

Σε αυτή την Ολυμπιακή διαδρομή το ελληνικό δίδυμο έχει την αμέριστη υποστήριξη δύο 
χρυσών χορηγών (Eurobank & Blue Star Ferries) που κοσμούν τα πανιά τους με φόντο τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. 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. Με στόχο επίσης την κορυφή, η Eurobank λαμβάνει θέση στα ελληνικά πανιά 
ως Χρυσός Χορηγός αναδεικνύοντας ότι με ήθος, επιμονή, στοχοπροσήλωση και πειθαρχία 
όλα είναι πιθανά.

Οι Έλληνες Ολυμπιονίκες  υποστηρίζονται επίσης χορηγικά από τους  Sirios 
Shipmanagement,  Porsche, Yamaha, Technohull και  Holmes Place. Την αντηλιακή τους 
προστασία επιμελείται η  La Roche Posay και  η ομάδα των χορηγών  συμπληρώνεται 
από την Garmin ως Technology Sponsor.
 


