
 

CORFU, GREECE- 07 July, 2017 

Η τέταρτη αγωνιστική ημέρα του Corfu Challenge, η Παρασκευή 7 Ιουλίου, ξεκίνησε με τις ίδιες 

συνθήκες που επικρατούσαν τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή με τη θαλάσσια αύρα στην περιοχή της 

Κασσιόπης να έρχεται από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που κυμαινόταν γύρω στους 15 

κόμβους. Η πρώτη ιστιοδρομία ξεκίνησε στη μία το μεσημέρι και από την αρχή φάνηκε πως το Ιταλικό 

CANNONBALL είχε βρει τη φόρμα του. Ξεκίνησε πιο υπήνεμο από όλα τα σκάφη αλλά διατήρησε πολύ 

καλή ταχύτητα σκάφους με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από τους αντιπάλους του. Πέρασε πρώτο το 

πρώτο σημείο στροφής και έκτοτε δεν απειλήθηκε ποτέ μέχρι τον τερματισμό. Μέσα σε μία ώρα είχαν 

τερματίσει όλα τα σκάφη και μισή ώρα μετά δόθηκε η εκκίνηση της δεύτερης ιστιοδρομίας, με 

παρόμοιες συνθήκες. Αυτή τη φορά η εκκίνηση ήταν πολύ πιο θεαματική με τα σκάφη να διεκδικούν με 

πείσμα τη σταβέντο πλευρά της εκκίνησης, που όμως η εμπειρία του Terry Hutchinson οδήγησε το 

BELLA MENTE να φύγει πρώτο μπροστά, ενώ το MOMO κλειδώθηκε και έχασε πολύτιμα μέτρα που δεν 

ανέκτησε ποτέ. Η τακτική του BELLA MENTE έκτοτε ήταν συντηρητική, φύλασσε το ΜΟΜΟ που ήταν 

δεύτερο, μετά από ποινή που εκτέλεσε το PROTEUS και τερμάτισε με άνεση πρώτο.  

Η φιλοξενία του στόλου MAXI72 πραγματοποιείται στην Μαρίνα Γουβιών, της οποίας οι εγκαταστάσεις 

ειναι ιδανικές για τον ελλιμενισμό των σκαφών αυτών. Η Μαρίνα Γουβιών, μέλος της D Marin, 

προσφέρει επιπλέον μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες αναγκαίες για το τεχνολογικά άρτιο 

στόλο των MAXI72 που υποστηρίζεται απο στολίσκο συνοδευτικών πλοιαρίων, Super Yachts και οκτώ 

πλήρως εξοπλισμένα εμπορευματοκιβώτια. Ως εκ τούτου, οι μαρίνες που επιλέγονται απο το στόλο των 

MAXI72 είναι πάντα πληρως εξοπλισμένες και εχουν τις υψηλότερες προδιαγραφές.  

Στη σημερινή απονομή στο σκάφος BELLAMENTE, που κέρδισε τον αγώνα της ημέρας, τα νόστιμα 

κερκυραϊκα εδέσματα προσέφερε το ξενοδοχειο MarBella Corfu και το Kontolali Bay Resort & Spa.  

For photos, results and more visit www.corfuchallenge.com 

To follow the youth of Team Evniki, visit www.facebook.com/EvnikiSailing  

Photos must be accompanied with photo byline: Cory Silken/ Corfu Challenge 
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