ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016

Τάνζι, Ζαχαρίου, Ντεκλέρκ και Πόουλτον κυριάρχησαν στην 1η
μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δημοσιογράφων

Με το ατομικό σπριντ απόστασης 260 μέτρων άνοιξε σήμερα (Πέμπτη 29/9) η
αυλαία του 17ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δημοσιογράφων,
που διεξάγεται στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και του
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
Κυρίαρχη φυσιογνωμία στη μεγάλη κατηγορία (60+ ετών) αναδείχθηκε ο
60χρονος Χανιώτης δημοσιογράφος – καθηγητής Αγγλικών, Παναγιώτης
Ζαχαρίου, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο με
χρόνο 14 δευτερόλεπτα και 540 χιλιοστά.
«Ασχολούμαι με τον πρωταθλητισμό στη ποδηλασία εφτά χρόνια» δήλωσε ο
Έλληνας συντάκτης των sites parakritika και chaniapost προθέτοντας: «Η
επιτυχία αυτή ήταν αναπάντεχη διότι είχα σχίσει τον τένοντά μου πριν από
τέσσερις μήνες και στην παρούσα φάση έχω ανακτήσει μόλις το 70% της
δύναμής μου. Αύριο και μεθαύριο θα μετάσχω και στο χρονόμετρο και θα
κάνω ότι μπορώ για να φέρω ένα ακόμη μετάλλιο».
Στις γυναίκες την πρωτιά πήρε η Ιταλίδα Βαλεντίνα Τάνζι με 15 δευτερόλεπα
και 699 χιλιοστά, στην κατηγορία των ανδρών μέχρι 42 ετών ταχύτερος ήταν ο
Βρετανός Νιλ Πόουλτον με χρόνο 12 δευτερόλεπτα και 996 χιλιοστά, ενώ στην
ηλικία 45-59 ετών πρώτευσε ο Βέλγος Έργουιν Ντε Κλερκ με 13 δευτερόλεπτα
και 703 χιλιοστά.
Τις δεύτερε και τρίτες θέσεις στις τέσσερις κατηγορίες πήραν:
Ανδρες 19-44 ετών: 2ος Μίλερ Σερ Βέρνερ (Γερμανία) 13 δευτερόλεπτα 492
χιλιοστά, 3ος Γκέργκ Μάνσετ (Βέλγιο) 13 δευτερόλεπτα 704 χιλιοστά.

Ανδρες 45-59 ετών: 2ος Ντανιέλ Μπαλντίνι (Ιταλία) 14 δευτερόλεπτα 410
χιλιοστά, 3ος Χρήστος Ανεσιάδης (Ελλάδα) 14 δευτερόλεπτα 439 χιλιοστά
Ανδρες 60+ετών: 2ος Ρομπέρτο Ρόγκι (Ιταλία) 14 δευτερόλεπτα 854 χιλιοστά,
3ος Χανς Γιούργκεν Μπαζάν (Γερμανία) 15 δευτερόλεπτα 562 χιλιοστά.
Γυναίκες: 2η Τζοάνα Εσμοντ (Πολωνία) 16 δευτερόλεπτα 582 χιλιοστά, 3η
Τατιάνα Μινένκοβα 19 δευτερόλεπτα 743 χιλιοστά.
Συνέχεια αύριο με την ομαδική χρονομέτρηση
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που διοργανώνουν ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ο
ΠΑΟΔΑΝ, η Περιφέρεια Κρήτης και η Παγκόσμια Ένωση Ποδηλασίας
Δημοσιογράφων ,με παραγωγή της Sports Tours Hellas, θα συνεχιστεί αύριο
(Παρασκευή 30/9) με την ομαδική χρονομέτρηση απόστασης 16 χλμ, στην
οποία θα πάρουν μέρος 10 ομάδες. Οι δύο εξ αυτών εκτός συναγωνισμού και
συγκεκριμένα οι Ποδηλατικοί Σύλλογοι Άγιος Νικόλαος και Νεάπολη.
Εκθείασε τον Δήμο Αγίου Νικολάου ο Ροτίερς
Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Ποδηλασίας Δημοσιογράφων, Γουόλτερ
Ροτίερς, εκθείασε το μεσημέρι (29/9) στη συνέντευξη Τύπου - προηγήθηκε της
έναρξης του ατομικού σπριντ – που έγινε στο Ξενοδοχείο «Dessole Hermes»
τον Δήμο Αγίου Νικολάου και τον διευθυντή του αγώνα, Γιώργο Λεβεντάκη.
«Οι αθλητές και οι αθλήτριες που μετέχουν αισθάνονται ασφαλείς λόγω της
προσεχτικής δουλειάς που έγινε στο σχεδιασμό των διαδρομών, αποτέλεσμα
της συνεργασίας των ανθρώπων του Δήμου και των μελών των τοπικών
ποδηλατικών Σωματείων Αγίου Νικολάου και Νεάπολης» δήλωσε, μεταξύ
άλλων, χαρακτηριστικά, ενώ εξήρε τη συμμετοχή των εθελοντών στη
διοργάνωση. Απευθυνόμενος στον δήμαρχο της πόλης, Αντώνη Ζερβό, του
υποσχέθηκε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον το θελήσει και ο ίδιος,
θα επιδιώξει να πραγματοποιηθεί μια ακόμη πιο μεγάλη ποδηλατική εκδήλωση
στον Άγιο Νικόλαο.
Ο κ. Ζερβός με τη σειρά του, αφού ευχαρίστησε τον Γουόλτερ Ροτίερς και τον
διευθυντή του αγώνα, Γιώργο Λεβεντάκη, για τη διεξαγωγή της μεγάλης αυτής
αθλοτουριστικής εκδήλωσης στον Άγιο Νικόλαο τόνισε ότι οι αθλητές –
δημοσιογράφοι δεν θα τρέξουν μόνο για να απολαύσουν τον αγώνα, αλλά και
τις ομορφιές του τόπου, ενώ θα μεταφέρουν τον απόηχο αυτής της εκδήλωσης
στις χώρες τους προσφέροντας προβολή στον Αγιο Νικόλαο. «Ευελπιστώ ότι
στο μέλλον ο πρόεδρο της Παγκόσμιας Ένωσης Ποδηλασίας Δημοσιογράφων
και ο Γιώργος Λεβεντάκης θα θελήσουν να συνεργαστούν μαζί μας, ώστε ο

κόσμος του Αγίου Νικολάου να απολαύσει μια ακόμη πιο μεγάλη ποδηλατική
εκδήλωση» συμπλήρωσε.
Από τη μεριά του ο διευθυντής αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος,
Γιώργος Λεβεντάκης, επεσήμανε ότι όλα θα λειτουργήσουν άψογα, αφού η
προετοιμασία των υπευθύνων της πόλης είναι άκρως επιτυχημένη και οι
προσκεκλημένοι δημοσιογράφοι – ποδηλάτες θα τύχουν της καλύτερης
φιλοξενίας».
Χθες (28/9) βράδυ στην Πλατεία Λίμνης του Αγίου Νικολάου έγινε η τελετή
έναρξης του 17ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δημοσιογράφψν
παρουσία όλων των αθλητών – δημοσιογράφων, των συνοδών τους και
κατοίκων της περιοχής, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με παραδοσιακούς χορούς
της Κρήτης από το συγκρότημα του Γιαννίκου Ταμιωλάκη. Παρέστη στην
εκδήλωση και ο αντιπεριφερειάρχης Μανώλης Κλώντσας.
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