
ΚΕΡΚΥΡΑ, ΕΛΛΑΔΑ – 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 

 Άλλη μία εξαιρετική αγωνιστική μέρα στην Κέρκυρα για τα Maxi 72 σήμερα, την 3η αγωνιστική ημέρα 
του Corfu Challenge.  
 
Η πρώτη ιστιοδρομία όρτσα πρίμα ξεκίνησε στις δύο και πέντε στη θαλάσσια περιοχή της Κασσιόπης. 
Τα σκάφη δοκίμασαν αρκετές κινήσεις τακτικής γεγονός που έφερε στο πρώτο σημείο στροφής 
πρώτο το PROTEUS, δεύτερο το BELLA MENTE που κατάφερε να πάρει την εσωτερική και τρίτο το 
CANNONBALL που διείσδυσε πίσω του, με δικαίωμα πορείας από το MOMO. Ήταν εμφανές ότι η 
αριστερή πλευρά του στίβου, κοντά στη στεριά, ωφέλησε όσους επέλεξαν το αριστερό layline, αφού 
EVNIKI και ΜΟΜΟ έχασαν θέσεις. Στα δεύτερα όρτσα το PROTEUS κατάφερε να παραμείνει 
επικεφαλής, και το MOMO προσπέρασε το CANNONBALL και το BELLA MENTE και τελικά με αυτή 
τη σειρά τερμάτισαν. 

Η δεύτερη ιστιοδρομία ξεκίνησε στις 15.45 με τον άνεμο να έχει γυρίσει 10 μοίρες αριστερότερα και 
την ένταση του να έχει ελαφρώς ανέβει. Και πάλι οι διαφορετικές τακτικές έφεραν αλλαγές στη σειρά 
που πέρασαν τα σκάφη το πρώτο σημείο στροφής, όμως τελικά η σειρά τερματισμού ήταν 
PROTEUS, MOMO, CANNONBALL, BELLA MENTE και EVNIKI.  

Έτσι, σήμερα, συμπληρώθηκαν τρεις όρτσα πρίμα ιστιοδρομίες  και μια παράκτια διαδρομή.  

Σε σύνολο 4 αγώνων τα PROTEUS βρίσκεται στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης και το MOMO 
στη δεύτερη. Τα δύο αυτά σκάφη έχουν αρχίσει να αποκτούν απόσταση ασφαλείας από το τρίτο 
BELLA MENTE. 

Η απονομή της ημέρας πραγματοποιήθηκε στο Φαληράκι, σε εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα, κατά τη 
διάρκεια δείπνου που οργανώθηκε για τα πληρώματα των πέντε σκαφών που συμμετέχουν στον 
αγώνα. 

Τα πληρώματα και οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη Φιλαρμονική Εταιρία 
Κέρκυρας (Παλαιά) με έτος ιδρύσεως τη 12η Σεπτεμβρίου 1840 που αποτελεί τον παλαιότερο 
μουσικό οργανισμό στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ακούστηκαν μουσικά κομμάτια από 
γνωστά έργα και musical του παγκόσμιου ρεπερτορίου.  

Για φωτογραφίες, αποτελέσματα και περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 

www.corfuchallenge.com 

Παρακαλούμε στις φωτογραφίες να αναφέρετε την πηγή: ICARUS Sports/ROLEX 

 

 

 

http://www.corfuchallenge.com/

