
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Γέμισε η θάλασσα της Αρτέμιδας πανιά 

Ο Ναυτικός Όμιλος Λούτσας όπως κάθε χρόνο διοργάνωσε υπό την αιγίδα 

της  Ε.Ι.Ο στις 25 & 26 Ιουλίου 2009 τον ιστιοπλοϊκό αγώνα 

«Κωνσταντίνου Χούντα» για σκάφη Optimist, Laser Radial & Laser 4,7. 

Οι συμμετοχές ρεκόρ για την εποχή έφτασαν τις 107, με ομίλους από την 

Αταλάντη, την περιφέρεια Ευβοϊκού και Σαρωνικού. Ευχάριστη έκπληξη 

που ξάφνιασε όλους η απρόσμενη συμμετοχή μελλών των εθνικών ομάδων 

Ιταλίας, Αυστρίας & Σερβίας, που προετοιμάζονται στη χώρα μας σε camp 

του κ. Γ. Κεφαλονίτη. Στους συμμετέχοντες δόθηκαν αναμνηστικά 

διπλώματα συμμετοχής.  

Στα πλαίσια δοκιμής νέων τρόπων παρακολούθησης και κάλυψης των 

ιστιοπλοϊκών αγώνων, δοκιμάστηκαν νέοι μέθοδοι κάλυψης με 3 

πρωτοποριακές τεχνολογίες: 

• GPS που καταγράφουν τις θέσεις των σκαφών και αναπαράγουν τον 

αγώνα σε τρισιδιάστατη ρεαλιστική μορφή  

• Μικρο-κάμερες που καταγράφουν τι γίνεται μέσα στα σκάφη  

• Εναέρια πλατφόρμα βιντεοσκόπησης του αγώνα  

Το υλικό που θα προκύψει θα χρησιμοποιηθεί για χρήση όπως 

• Προβολής μέσω internet  

• Προβολής μέσω Τηλεόρασης &  

• Διανομή στους συμμετέχοντες  

Στο αγωνιστικό μέρος το Σάββατο με μπουκαδούρα χαμηλής έντασης, 

σταθερής διεύθυνσης και χωρίς κυματισμό έγιναν δύο κούρσες και την 

Κυριακή ο καιρός με άνεμο ΒΑ διεύθυνσης, ένταση 18-28 knots, και υψηλό 
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κυματισμό δυσκόλεψε την διοργάνωση και τους συμμετέχοντες με 

αποτέλεσμα να γίνει μία κούρσα. Στην λήξη του αγώνα οι μητέρες των 

αθλητών του ΝΟΛ είχαν ετοιμάσει ένα πλούσιο μπουφέ με σπιτικά 

εδέσματα συμπληρωμένο από κρέας που ψήθηκε στο χώρο σε 

πρωτοποριακή ψησταριά (ελληνική πατέντα) για τους φιλοξενούμενους 

αθλητές & συνοδούς. 

Στην τελετή απονομής που ακολούθησε παρέστησαν ο Δήμαρχος Αρτέμιδας 

κ. Γ. Αλτιπαρμάκης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 

Π.Τουτζίδης, ο νομαρχιακός σύμβουλος κ. Δ.Κατσίκης, ο κ. Γ.Κασίμης, ο 

αντιπρόεδρος ΕΙΟ κ. Α.Αδαμόπουλος, ο χορηγός & φίλος του ΝΟΛ Πέτρος 

Μακρής, ο έφορος ευβοϊκού κ. Σ.Γκλιάτης, εκπρόσωποι των ομίλων, γονείς 

και αθλητές. 

Για την ιστορία στον αγώνα συμμετείχαν οι αθλητές του ΝΟΛ στα LASER 

4.7 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΙΓΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΛΥΜΕΝΟΣ ΙΑΣΩΝ, 

ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ στα Optimist ΒΛΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΕΛΙΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ στα LASER radial ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, 

ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ & ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ ΘΑΛΕΙΑ. 

Παρά τις αντίξοες συνθήκες όλα τα παιδιά είχαν αξιόλογη παρουσία για να 

φτάσουμε στα αποτελέσματα όπου στη κατηγορία των optimist 1η 11χρονη 

στα κορίτσια ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, 3ος γενικής ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ, στα laser RDL 1η ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ, 2η ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ 

ΘΑΛΕΙΑ , 3η ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, και στα Laser 4.7 1ος παις ΠΛΥΜΕΝΟΣ 

ΙΑΣΩΝ. 

Χορηγοί του αγώνα  
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