ΚΕΡΚΥΡΑ, ΕΛΛΑΔΑ – 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Save the best for last!
Αυτό ακριβώς περιγράφει την τελευταία μέρα των αγώνων, αφού το θέαμα ήταν απερίγραπτο.
Τελευταία ημέρα των αγώνων το Σάββατο 8 Ιουλίου και ήταν αναμενόμενο να υπάρχει μία αγωνία
για τις θέσεις στη γενική κατάταξη.
Πραγματοποιήθηκε μια μόνο ιστιοδρομία. Έγινε μία φοβερή εκκίνηση με μονομαχίες ανάμεσα σε
MOMO και PROTEUS όπου οδήγησε τον αντίπαλό του μέχρι εκτός των laylilnes. Το MOMO
κατάφερε και ξέφυγε και μάλιστα πήρε προβάδισμα. Στην εκκίνηση καλύτερα έφυγε το
CANNONBALL με το BELLA MENTE σοφράνο του, και άρχισαν κλασσικές τακτικές match racing,
ανάμεσα σε Hutchinson και Vascotto, οι οποίοι είναι γνώριμοι από τα παλιά. Ήταν προφανές ότι τα
ζευγάρια ενδιαφέρονταν μόνο για τις μεταξύ τους θέσεις.
Στα δεύτερα όρτσα πρώτο έφτασε το BELLA MENTE μπροστά καθαρά με CANNONBALL να
ακολουθεί στενά και μετά PROTEUS μπροστά από το MOMO και το EVNIKI στο τέλος. Ο στόχος του
PROTEUS επετεύχθη, δηλαδή να περάσει μπροστά από το MOMO. Στον λυτρωτικό πια τερματισμό,
πρώτο έφτασε καλπάζοντας περήφανα το BELLA MENTE, με δεύτερο το MOMO που κατάφερε ξανά
να βρεθεί μπροστά από το PROTEUS με μόλις 2 μέτρα διαφορά και κατόπιν EVNIKI και
CANNONBALL που είχε κάποια αβαρία. Το Corfu Challenge 2017, με τη ROLEX Official Timepiece,
έκλεισε με πολύ εντυπωσιακό τρόπο.
Η τελική κατάταξη του αγώνα είναι:
Proteus
Momo
Bella mente
Cannonball
Evniki
Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο περιστύλιο των Παλαιών Ανακτόρων στον περιβάλλοντα χώρο
του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας . Περίτεχνα σχεδιασμένα έπαθλα από τον οίκο
Λαλαούνη αλλά και εκλεπτυσμένα δώρα που εκφράζουν τις αξίες του αγώνα, τελειότητα, υψηλή
αισθητική, και αρτιότητα, περίμεναν τους νικητές. Προσφορές των AMANZOE, Angsana Corfu,
Grande Bretagne, Costa Navarino, Chateau Margaux και Κώστα Μαρόλα.
Για πρώτη φορά δόθηκε στην κλάση Maxi 72 κύπελλο εις μνήμη του παγκόσμιου φήμης
Έλληνα ιστιοπλόου ανοικτής θάλασσας, Γεωργίου Κουμάνταρου.
Όλοι οι συμμετέχοντες έφυγαν ενθουσιασμένοι από το νησί εκφράζοντας την επιθυμία τους να
επιστρέψουν στην Κέρκυρα το συντομότερο.
Για φωτογραφίες, αποτελέσματα και περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
www.corfuchallenge.com

Παρακαλούμε στις φωτογραφίες να αναφέρετε την πηγή: Cory Silken

