
Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα  
Optimist 2014 

 
Τελείωσε το Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Optimist 2014 που 
συνδιοργάνωσε ο ΙΟΠ και η ΕΙΟ από τις 27 έως τις 29 Ιουνίου.  
 
Μετά από 45 μοναδικούς αγώνες από 10 ομάδες σε format "round robin" 
δηλαδή όλοι με όλους προκρίθηκαν για τους ημιτελικούς πρώτος ο όμιλος της 
Βούλας (ΝΑΟΒ) με 9 νίκες, δεύτερος ο (ΙΟΠ) με 8 νίκες και στην τρίτη θέση 
ισοβάθμησαν ο όμιλος της Βουλιαγμένης (ΝΟΒ) με τις Τζιτζιφιές (ΝΟΤΚ) με 6 
νίκες όπου επικράτησε ο ΝΟΒ γιατί είχε κερδίσει στον μεταξύ τους αγώνα.  
 
Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε η κατάταξη στα ημιτελικά, ΝΑΟΒ-ΙΟΠ-ΝΟΒ-ΝΟΤΚ. 
 
Στον 1ο ημιτελικό μεταξύ ΝΑΟΒ και ΙΟΠ πέρασε μετά από 2 νίκες απευθείας 
στον τελικό ο ΝΑΟΒ και ο ΙΟΠ περίμενε τον νικητή μεταξύ του παιχνιδιού ΝΟΒ 
και ΝΟΤΚ, όπου εκεί επικράτησε και πέρασε ο ΝΟΒ με 2 νίκες αφήνοντας εκτός 
πλέον τον ΝΟΤΚ. 
 
Στο μεταξύ τους παιχνίδι λοιπόν ο ΙΟΠ επικράτησε του ΝΟΒ με 2 νίκες και 
πέρασε στον τελικό με τον ΝΑΟΒ. 
Πρωταθλητής του Ομαδικού optimist είναι ο ΝΑΟΒ αφήνοντας πίσω τον ΙΟΠ 
στον τελικό μετά από δύο συναρπαστικούς αγώνες και από τις δύο ομάδες. 
 
Κατά την διάρκεια των αγώνων αυτές τις τρεις ημέρες ο ΙΟΠ στον χώρο μελών 
του είχε τοποθετήσει μεγάλη οθόνη και υπήρχε σχολιασμός για τους 
παρευρισκόμενους από τον προπονητή του Ισίδωρο Δαρζέντα, αφήνοντας τις 
καλύτερες εντυπώσεις σε όλους αφού ήταν από τις λίγες φορές που μπορούν 
γονείς και φίλοι να παρακολουθούν από τόσο κοντά τα παιδιά και παράλληλα 
κάποιος να τους εξηγεί τι ακριβώς γίνεται. 
 
Την Κυριακή 29 Ιουνίου αμέσως μετά το πέρας των αγώνων ξεκίνησε η 
απονομή με όλα τα παιδιά, τους προπονητές και τα στελέχη να παρευρίσκονται 
στον χώρο όπως ήταν στην θάλασσα χωρίς καν να αλλάξουν όπου είχε 
ετοιμάσει ο ΙΟΠ με μουσική και bbq. 
 
Ξεκινώντας ο Πρόεδρος του ΙΟΠ κ.Γιάννης Παπαδημητρίου ευχαρίστησε όλη 
την επιτροπή αγώνος και τους κριτές ονομαστικά και τους απονείμανε 
ευχαριστήριο μετάλλιο, δηλώνοντας ότι η επιτυχία πάνω από όλα οφείλετε σε 
αυτούς! Έδωσε πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες και δήλωσε 
χαρούμενος για το επίπεδο που έχει η ελληνική ιστιοπλοΐα για τους 
συναρπαστικούς αγώνες που παρακολουθήσαμε, ειδικά αναφέρθηκε στους 
δύο αγώνες του τελικού. 
 
Στις απονομές παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του ΙΟΠΟΡ και Ταμίας της ΕΙΟ 
κ.Γιάννης Μπέης ο οποίος με την σειρά του συνεγχάρει τον ΙΟΠ για την 
παραδειγματικά άψογη διοργάνωση των αγώνων από τον ΙΟΠ. 
 
Μετά το πέρας των απονομών πέρασαν όλοι στο bbq και το πάρτι συνεχίστηκε. 
 



 





 


