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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
«Παγκρήτιο Κύπελλο 2014»: μια ακόμη επιτυχημένη διοργάνωση για τον ΝΟΓΚ! 
 
Για μια ακόμη φορά το περασμένο Σαββατοκύριακο 13-14 Δεκεμβρίου, το λιμανάκι 
της Παντάνασσας γέμισε με πανιά και σκάφη, αφού μικροί και μεγάλοι ιστιοπλόοι 
της Κρήτης συμμετείχαν στον Παγκρήτιο Διασυλλογικό Ιστιοπλοϊκό Αγώνα 
«Παγκρήτιο Κύπελλο 2014» που διοργάνωσε  η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Ναυταθλητικό Όμιλο Γαζίου Κρήτης (ΝΟΓΚ). 
Οι συμμετοχές πολλές,  η διοργάνωση άψογη, οι συντελεστές των επιτροπών του 
αγώνα αποτελεσματικοί, οι εθελοντές σε ετοιμότητα, όλα συνετέλεσαν σε μια άψογη 
και επαγγελματική διοργάνωση!  
Ακόμη και ο καιρός, φουρτουνιασμένος την πρώτη μέρα και ηπιότερος τη δεύτερη, 
ήταν όπως έπρεπε, ώστε και την αδρεναλίνη να ανεβάσει, αλλά και πολλές 
ιστιοδρομίες να γίνουν κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις. 
Οι αγώνες αφορούσαν στις τρεις βασικές κατηγορίες Optimist-Laser RDL-Laser 4,7 
που έχουν αναπτυχθεί στην Κρήτη, αλλά εκτός συναγωνισμού και στην κατηγορία 
Funboat, μια κατηγορία που έχει αναπτύξει ο ΝΟΓΚ, προκειμένου να δώσει τη 
δυνατότητα σε διαφορετικά πληρώματα (διθέσια, τριθέσια ή ακόμη και βετεράνων 
ιστιοπλόων) να απολαμβάνουν το υπέροχο αυτό άθλημα και να συμμετέχουν ακόμη 
και αγωνιστικά. 
H σημαντικότερη έκπληξη για τους νικητές ήταν η βράβευση τους από την ΕΙΟ με 
ένα καινούριο πανί για το 1ο  αγόρι και το 1ο κορίτσι κάθε κατηγορίας! 
 
Ο ΝΟΓΚ μπορεί να υπερηφανεύεται όχι μόνο για τη συλλογικότητα των μελών του 
που βοήθησαν στην άρτια διεξαγωγή του αγώνα, αλλά και για τους αθλητές του που 
όπως πάντα μονοπώλησαν το βάθρο στις περισσότερες κατηγορίες. 
Τα αποτελέσματα ήταν: 
Optimist-Γενική Κατάταξη: 
1η  Παπαδάκη Θάλεια (ΝΟΓΚ) 
2η Βλαχάκη Βάσω (ΝΟΓΚ) 
3ος Μονιάκης Γιάννης  (ΝΟΓΚ) 
 
Optimist –αγόρια: 
1ος Μονιάκης Γιάννης  (ΝΟΓΚ) 
2ος Κοζωνάκης Νίκος  (ΝΟΧ) 
3ος Κοβατζής Θωμάς (ΝΟΓΚ) 
 
Optimist –κορίτσια: 
1η  Παπαδάκη Θάλεια (ΝΟΓΚ) 
2η  Βλαχάκη Βάσω (ΝΟΓΚ) 
3η Βαγιού Ζωή  (ΙΟΗ) 
 
 



Optimist –11χρονα αγόρια: 
1ος  Μονιάκης Γιάννης  (ΝΟΓΚ) 
2ος Κοζωνάκης Νίκος  (ΝΟΧ) 
3ος Κοβατζής Θωμάς (ΝΟΓΚ) 
 
Optimist –11χρονα κορίτσια: 
1η  Βλαχάκη Βάσω (ΝΟΓΚ) 
2η Βαγιού Ζωή  (ΙΟΗ) 
3η Σκουλούδη Μαρία (ΝΟΓΚ) 
 
Στην κατηγορία Laser Radial: 
1ος  Μαθιουδάκης Δημήτρης (ΙΟΑΝ) 
2η Λειβαδάρου Κατερίνα (ΝΟΓΚ) 
3ος Ατζολετάκη Εύα (ΙΟΗ) 
 
Laser 4.7-Γενική: 
1ος Αλευράκης Δημήτρης (ΙΟΧ) 
2ος Μάμαλης Οδυσσέας (ΙΟΧ) 
3ος Ζαμπουλάκης Μίνως (ΙΟΗ) 
 
Laser 4.7-Αγόρια: 
1ος Αλευράκης Δημήτρης (ΙΟΧ) 
2ος Μάμαλης Οδυσσέας (ΙΟΧ) 
3ος Ζαμπουλάκης Μίνως (ΙΟΗ) 
 
Laser 4.7-Κορίτσια: 
1ος Νίλσεν Ναταλία (ΙΟΧ) 
2ος Καβουσανού Αγγελίνα (ΝΟΓΚ) 
3ος Τζανίδη Ελένη (ΙΟΑΝ) 
 
 
Ο ΝΟΓΚ συγχαίρει τους αθλητές του που διακρίθηκαν, αλλά και όλη του την 
αποστολή που ήταν η πολυπληθέστερη της διοργάνωσης: Γιάννης Κουμπανάκης, 
Μάριος Αθενάκης, Νίκος Καπνίσης, Κων/νος Κουκουτσάκης, Γιώργος 
Κουκουτσάκης, Ανδρέας Τσατσάνης, Μάνος Γερμανάκης, Γιώργος Γερμανάκης, 
Διονύσης Περυσινάκης, Εμμανουήλ Βαρδάκης, Αλέξανδρος Κουκουτσάκης, 
Εμμανουέλα Σκαρπαθιωτάκη, Ηλίας Πολίτης.  
Συγχαίρει επίσης τους προπονητές τους Ηλία Κοβατζή, Ρωμανό Φωσκίνη, Θανάση 
Πρέκα και Ειρήνη Νεοφύτου, όπως και όλα τα μέλη του που βοήθησαν στην επιτυχή 
διεξαγωγή της διοργάνωσης. 
Κλείνοντας την αγωνιστική χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εύχεται σε όλο το 
κοινό της πόλης μας καλές γιορτές, καλή συνέχεια σε όλους τους αθλητές για 
επίτευξη κάθε στόχου τους και προσβλέπει σε ένα ακόμη δυναμικότερο και 
αγωνιστικότερο έτος 2015! 
 


