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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ  
ΑΧΑΙΟΣ - ΚΥΠΕΛΛΟ «ΦΛΟΓΑ» 2015 

 

Με μεγάλη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία, με συμμετοχή αθλητών από ομίλους της 

Νοτιοδυτικής Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε ο διασυλλογικός ιστιοπλοϊκός αγώνας «ΑΧΑΙΟΣ - 

ΚΥΠΕΛΛΟ «ΦΛΟΓΑ» 2015», για σκάφη τύπου OPTIMIST & LASER 4,7, που διοργάνωσε ο 

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, στις 28/2 και 1/3/15. 

Ο αγώνας αυτός είναι μια μεγάλη αθλητική γιορτή που έχει στόχο τη διάδοση του 

αθλήματος της ιστιοπλοΐας και την κοινωνική προσφορά, καθώς το παράβολο συμμετοχής 

των αθλητών δόθηκε εξ ολοκλήρου στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική 

Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ». 

Στον αγώνα, που αποτέλεσε την τελική αγωνιστική προετοιμασία των αθλητών Τριγώνου 

της Περιφέρειάς μας για το Περιφερειακό Πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2015 

στην Καλαμάτα, συμμετείχαν, εκτός από τον Όμιλό μας, ο Α.Ι.Ο. Ρίου «ΙΑΣΩΝ», ο Ν.Ο. Αιγίου 

«Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ», ο Ν.Ο.Ιθάκης «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», ο Ν.Ο. Λευκάδας, ο Ν.Ο.Κεφαλονιάς και ο 

Ν.Α.Σ.Καλαμάτας «ΑΙΟΛΟΣ». 

Την πρώτη ημέρα των αγώνων, οι καιρικές συνθήκες έδωσαν τη δυνατότητα να γίνουν 2 

ιστιοδρομίες στα optimist και 3 στα laser ενώ τη δεύτερη ημέρα, 2 στα optimist και 2 στα laser. 

Αγωνιστικά, ο προπονητής Θεόδωρος Καλογερής και οι αθλητές του Ι.Ο. Πατρών είχαν 

τη χαρά να μοιραστούν τις 3 πρώτες θέσεις Γενικής στα optimist και την 1η Γενικής στα laser 

4,7. Συγκεκριμένα, την 1η θέση Γενικής στα laser 4,7 κατέκτησε ο Αχιλλέας Αργυρίου, και 

την 5η ο Βασίλης Χάχαλης ενώ στα optimist Γενική Αγοριών ο Όμιλός μας κατέλαβε 

ολόκληρο το βάθρο των νικητών με τον Βαγγέλη Κοτσάκο στην 1η θέση, τον Γιάννη Σιώκο 

στη 2η και τον Λάμπρο Γεωργόπουλο στην 3η. Την 4η θέση κατέλαβε ο Νικόλας 

Γεωργόπουλος (και 1η νίκη στην κατηγορία 11χρονων Αγοριών), την 9η ο Αριστοτέλης 

Κουλουμπής-Καλογερόπουλος, την 17η ο Αναστάσης Μαρκεζίνης, την 21η ο Μάριος 

Γεωργόπουλος και την 24η ο Ιάσων Ανδριόπουλος. Στην κατηγορία optimist Κοριτσιών 5η 

η Θεοδώρα Θεοδώρου, 6η η Νικολίνα Καλογερή, 7η η Αθανασία Σιώκου (2η νίκη στην 

κατηγορία 11χρονων Κοριτσιών) και 12η θέση η Νίκη Νικολοπούλου. 

Ευχαριστούμε για τη στήριξή τους τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, Τμήμα 

Ναυαγοσωστών, τον Α.Ι.Ο.Ρίου «ΙΑΣΩΝ» για την παραχώρηση ενός φουσκωτού σκάφους 

και τη βοήθειά τους στον αγώνα, το Κατάστημα Φωτογραφικών Ειδών Μίλτος Γιαννούλης 

(Έλληνος Στρατιώτου 60) καθώς και για τα κεράσματα στη γιορτή, κατά την απονομή των 

επάθλων στους νικητές του αγώνα, τα Ζαχαροπλαστεία Μυλωνάς Παναγιώτης & Υιοί Ο.Ε. 

(Γ. Παπανδρέου 44-48 & Υψηλών Αλωνίων 14), την εταιρεία ΧΑΧΑΛΗΣ και την εταιρεία 

ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Ε.. 

Σας επισυνάπτουμε τα αποτελέσματα του αγώνα. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Από το Δ.Σ. του Ι.Ο.Πατρών 


