
∆υνατά Ξεκίνησαν Οι Αγώνες Σκαφών Κλάσης J24 για το 2015 
 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο πρώτος πανελλήνιος διασυλλογικός αγώνας 

σκαφών κλάσης J24 με επωνυμία “ΟΡΜΟΣ ΣΟΥ∆Α 2015” στις 21 με 22 Μαρτίου 

2015. Ο αγώνας διοργανώθηκε από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων σε 

συνεργασία με την ΕΑΘ/ΕΙΟ και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Σκαφών Κλάσης J24, 

και συμμετείχαν 9α σκάφη. Παρά τις αρχικές μετεωρολογικές προβλέψεις, η 

ένταση του ανατολικού - νοτιοανατολικού ανέμου (090-120º) διακυμάνθηκε από 

09 έως 19 και 14 έως 21 κόμβους το Σάββατο και την Κυριακή, αντίστοιχα, 

παρέχοντας εξαιρετικές ιστιοπλοϊκές συνθήκες και μεγάλη ευχαρίστηση στους 

αγωνιζόμενους. Έντονο ήταν και το βαθμολογικό ενδιαφέρον με συνεχείς 

ανακατατάξεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, τόσο στις πρώτες 4εις 

θέσεις όσο και στις θέσεις 6 έως 9. Εάν και η πρώτη μέρα βρήκε το σκάφος 

ΜΙΝΟΑΝ SPIRIT να προηγείται με σχετικά ασφαλή διαφορά βαθμών ποινής από 

τα υπόλοιπα σκάφη, τα επόμενα τρία σκάφη PHYSALIA, SIMERA, και KIKA 

βρέθηκαν σε βαθμολογική απόσταση αναπνοής το ένα από το άλλο. Αντίστοιχη 

ήταν και η εικόνα στις θέσεις 6 έως 9, με τα σκάφη ARIBA, DJ, MOMENTUM, και 

NIKOLAS να έχουν μικρές βαθμολογικά διαφορές μεταξύ τους. Η πιο ξεκάθαρη 

θέση ήταν αυτή του σκάφους ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ στην 5η θέση, την οποία και 

διατήρησε καθαρά μέχρι και την ολοκλήρωση του αγώνα.  Η πρώτη ιστιοδρομία 

της δεύτερης ημέρας των αγώνων έβαλε ξανά φωτιά στην κορυφή μειώνοντας 

και πάλι τις βαθμολογικές αποστάσεις μεταξύ των 4ων πρώτων σκαφών, ενώ 

έντονο διατηρήθηκε και το ενδιαφέρον στις θέσεις από 6 έως 9. Αν και η πρώτη 

θέση ξεκαθάρισε στη δεύτερη ιστιοδρομία της δεύτερης ημέρας, έπρεπε να 

ολοκληρωθεί και η τελευταία ιστιοδρομία του αγώνα για να ξεκαθαρίσει η τελική 

κατάταξη, με πολλές ανατροπές της τελευταίας στιγμής.  Ο έντονος 

συναγωνισμός αναδεικνύεται και από την τελική κατάταξη όπου 3 σκάφη 

ισοβαθμήσανε στις θέσεις 2 έως 4 και 2 σκάφη ισοβαθμήσανε στις θέσεις 7 έως 

8 με ένα βαθμό ποινής περισσότερο από το σκάφος που κατετάγει στην 6η θέση. 

Η τελική κατάταξη του αγώνα ήταν η εξής: 

- 9η θέση το σκάφος NIKOLAS με κυβερνήτη τον Γ. Παπαδάκη από τον 

Ι.Ο.Χανίων 



- 8η θέση το σκάφος MOMENTUM με κυβερνήτη την Χ. Εφραίμογλου από το 

Πανεπιστήμιο ΚΡΗΤΗΣ 

- 7η θέση το σκάφος DJ με κυβερνήτη το Γ. ∆εληγιώργη από τον Ι.Ο.Ηρακλείου 

- 6η θέση το σκάφος ARIBA με κυβερνήτη τον Μ. Οικονόμου από τον 

Ι.Ο.Χανίων 

- 5η θέση το σκάφος ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ με κυβερνήτη τον Γ. Πατεράκη από τον 

Ι.Ο.Ηρακλείου 

- 4η θέση το σκάφος ΚΙΚΑ με κυβερνήτη τον Μ. Αγγελάκη από το Ν.Ο.Γαζίου 

Κρήτης 

- 3η θέση το σκάφος SIMERA με κυβερνήτη τον Γ. Μακριδάκη και πλήρωμα 

τους Γ. Λυρώνη, Μ. Καρβελά, Ε. Συγγελάκη, Ε. Σωτηρίου, και Γ. Μαλλιωτάκη 

από τον Ι.Ο.Ηρακλείου 

- 2η θέση το σκάφος PHYSALIA  με κυβερνήτη τον Ν. Καψίνη και πλήρωμα 

τους Μ. Σουρλίγκα, Γ. Πετεκίδη, ∆. ∆ίκα, και Μ. Γλυνό από το Πανεπιστήμιο 

ΚΡΗΤΗΣ 

- 1η θέση το σκάφος MINOAN SPIRIT με κυβερνήτη τον Α. Παλλήκαρη και 

πλήρωμα τους Ν. Πετρουλάκη, Ν. Καλυβίτη, Π. ∆αυίδ, και Ν. Καρυωτάκη από 

το Ν.Ο.Γαζίου Κρήτης. 

Μετά το τέλος των αγώνων και μέσα σε εξαιρετικό κλίμα Χανιώτικης φιλοξενίας 

πραγματοποιήθηκε η απονομή των επάθλων μετά φαγητού στο Ναυταθλητικό 

Κέντρο της Σούδας. Όλοι οι αγωνιζόμενοι έφυγαν ευχαριστημένοι από τη 

διοργάνωση του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χανίων και ανανέωσαν το ραντεβού τους 

για την Α’ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σκαφών J24 που θα 

διοργανωθεί από τις 17 έως 19 Απριλίου. Ο αγώνας συνδιοργανώθηκε από την 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων , το ∆ήμο Χανίων , ενώ μεγάλη συμβολή όπως 

πάντα είχε ο ΝΚ και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων. Χορηγοί του αγώνα ήταν η 

ΑΝΕΚ και η ΑΝΕΚ-SUPERFAST. 

 



 

 

 



 

 

 

	


