
 

∆υνατά Ξεκίνησε Το Ευνίκη Στη Β’ Φάση Του Πανελληνίου J24 

 

Κερδίζοντας και τις τρεις ιστιοδρομίες της πρώτης ημέρας ξεκίνησε το 
ΕΥΝΙΚΗ τη δεύτερη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος J24, το οποίο 
οργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Γαζίου Κρήτης στις 20 και 21 Οκτωβρίου 
2012 στον κόλπο της Ρογδιάς, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πρώτη ημέρα των 
αγώνων ξεκίνησε από νωρίς το πρωι για τα πληρώματα των 13 ομάδων που 
συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα, με τις εγγραφές και τις καταμετρήσεις των 
σκαφών. Τα 13 σκάφη με τα πληρώματά τους βγήκαν από το λιμανάκι της 
Παντανάσας το μεσημέρι, για να κατευθυνθούν στο στίβο των αγώνων. 

Η πρώτη ιστιοδρομία ξεκίνησε με την παρουσία Βορειοδυτικών ανέμων και 
έντασης 12 – 17 μίλια. Το μεγαλύτερο μέρος του στόλου μετά την εκκίνηση 
κατευθύνθηκε στο αριστερό μέρος του στίβου, όπου η ένταση του ανέμου 
ήταν μεγαλύτερη. Το σκάφος ΕΥΝΙΚΗ με κυβερνήτη τον ∆. Αλτσιάδη, πήρε 
την πρωτοπορία από νωρίς στην ιστιοδρομία, την οποία και κράτησε μέχρι το 
τέλος, κατακτώντας τη νίκη. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε το σκάφος ANIMA με 
κυβερνήτη τον Α. Ψωμόπουλο, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε το σκάφος 
MINOAN SPIRIT με κυβερνήτη τον Α. Παλλήκαρη. Τα δύο σκάφη έδωσαν 
μεγάλη μάχη καθόλη τη διάρκεια της ιστιοδρομίας, τερματίζοντας κοντά το ένα 
σκάφος από το άλλο. Το σκάφος ΟΚΥΡΡΟΗ στο τελευταίο σκέλος της 
πρώτης ιστιοδρομίας, έπαθε σοβαρή ζημιά, καθώς έσπασε τοgooseneck και 
το σκάφος έμεινε χωρίς μάτσα και μαιστρα και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. 
Η ζημιά αποδείχθηκε τελικά αρκετά σοβαρή και τοσκάφος δεν κατάφερε να 
εκκινήσει στη δεύτερη ιστιοδρομία. 

Η δεύτερη ιστιοδρομία ξεκίνησε χωρίς καμία καθυστέρηση, καθώς η ένταση 
του ανέμου διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα. Το σκάφος JMANIA του Ν. 
Σπίγγου εκκίνησε πρόωρα,αλλά επανόρθωσε άμεσα. Χωρίς ιδιαίτερες 
εκπλήξεις, και στη δεύτερη ιστιοδρομία το σκάφος ΕΥΝΙΚΗ κατέκτησε την 
πρώτη θέση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το σκάφος ANIMA και στην τρίτη 
θέση το σκάφος JMANIA  

Η ένταση του ανέμου άρχισε σιγά σιγά να εξασθενεί και η επιτροπή αγώνων 
έδωσε την εκκίνηση της τρίτης ιστιοδρομίας με άνεμο, του οποίου η ένταση 
κυμαίνοταν από 6 – 8 μίλια. ∆ύο σκάφη εκκίνησαν πρόωρα, το ANIMA με 
κυβερνήτη τον Α. Ψωμόπουλο και η ομάδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
με κυβερνήτη΄τον Α. Ταγαρόπουλο, η οποία και εγκατέλεψε. Η ομάδα της 
ΕΛΛ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση στον αγώνα της Α’ 
Φάσης του Πανελληνίου, αλλά η άσχημη εμφάνισή της ομάδας την πρώτη 
ημέρα των αγώνων ελαχιστοποίησε τις όποιες ελπίδες για την κατάκτηση του 



πρωταθλήματος. Ακόμα μία φορά, νικητής ήταν το σκάφος ΕΥΝΙΚΗ, με 
δεύτερο το JMANIA και τρίτο το SIMERA του Μακρυδάκη. 

Μετά το τέλος της πρώτης ημέρας το σκάφος EYNIKH προηγείται στη γενική 
βαθμολογία με μόλις 3 βαθμούς ποινής. Ακολουθεί το σκάφος JMANIA με 9 
βαθμούς ποινής στη δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το σκάφος 
MINOAN SPIRIT με 13 βαθμούς ποινής. 

Μετά το τέλος των αγώνων πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνέλευση της 
Ελληνικής κλάσης σκαφών J24 στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου 
Γαζίου Κρήτης, όπου συζητήθηκε το πρόγραμμα των αγώνων για το έτος 
2013, αλλά κυρίως έγιναν εκλογές για την ανάδειξη του νεόυ ∆Σ. Νέος 
πρόεδρος της κλάσης είναι ο Αρης Παλλήκαρης. 

Οι αγώνες ολοκληρώνονται την Κυριακή 21 Οκτωβρίου με 
προγραμματισμένες 4 ιστιοδρομίες. Χορηγοί του αγώνα είναι η ΑΝΕΚ, ο 
∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ και τα Νερά ΡΟΥΒΑΣ. 


