
 

 “Κύπελλο Ηρακλείου” 

Υπό δύσκολες συνθήκες, νικητής το JMANIA  

 

Με ένα ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο αλλά έναν δριμύ καιρό από άποψης ανέμου και 

κύματος ολοκληρώθηκε ο αγώνας με επωνυμία "Κύπελλο Ηρακλείου". Ο αγώνας 

διοργανώθηκε από τις 14 έως και τις 15 Οκτωβρίου 2017 από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο 

Ηρακλείου (IOH). Οκτώ πληρώματα, επτά εκ των οποίων από το Ηράκλειο της Κρήτης και 

ένα από την Αθήνα συμμετείχαν στον αγώνα, με τελικό νικητή το πλήρωμα JMANIA, το 

οποίο συνέχισε τη δυναμική του παρουσία μετά και την εμφάνιση του στο Πανευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα σκαφών κλάσης J24 στην Ουγγαρία στα τέλη του Σεπτέμβρη.  

 

Το Σάββατο 14/10, τα πληρώματα προσήλθαν για τις εγγραφές και τους προβλεπόμενους 

ελέγχους και οι ιστιοδρομίες ξεκίνησαν στην ώρα τους. Η σταθερότητα του ανέμου, 

διεύθυνσης 315 μοιρών και έντασης τουλάχιστον 16 κόμβων, επέτρεψε την 

πραγματοποίηση των τεσσάρων (4) εκ των έξι (6) προγραμματισμένων ιστιοδρομιών με 

μεγάλο νικητή της ημέρας το πλήρωμα JMANIA, το οποίο και κέρδισε όλες τις 

ιστιοδρομίες.  Εν τούτης, η 2η ημέρα χαρακτηρίστηκε από τη δυσκολία πραγματοποίησης 

ιστιοδρομιών λόγω γενικότερων δυσμενών συνθηκών με αποτέλεσμα να διατηρηθεί η 

τελική κατάταξη ως είχε από την 1η ημέρα, και η οποία και διαμορφώθηκε ως εξής: 

 

1η Θέση , το πλήρωμα JMANIA από το Ναυτικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου (ΝΟΠΦ) με 

κυβερνήτη τον Γ. Παναγιωτίδη. 

2η Θέση, το πλήρωμα ΚΙΚΑ από το Ναυταθλητικό Όμιλο Γαζίου Κρήτης (ΝΟΓΚ) με 

κυβερνήτη τον Μ. Αγγελάκη. 

3η Θέση, το πλήρωμα MINOAN SPIRIT με κυβερνήτη τον Α. Παλλήκαρη από το ΝΟΓΚ. 

4η Θέση, το πλήρωμα ANASSA από τον ΙΟΗ με κυβερνήτη τον Ν. Καπνίση. 

5η Θέση το πλήρωμα PHYSALIA PHYSALIS από το ιστιοπλοϊκό τμήμα του 

Πανεπιστημίου Κρήτης με κυβερνήτη τον Μ. Ρούσση. 

6η Θέση, το πλήρωμα SIMERA από τον ΙΟΗ με κυβερνήτη τον Γ. Λυρώνη. 

7η Θέση το σκάφος ΜΟΜΕΝΤUM  από το Iστιοπλοϊκό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης 

με κυβερνήτη τον Γ. Bιτσάκη. 



8η Θέση το σκάφος DJ από τον ΙΟΗ με κυβερνήτη τον Γ. Μαλλιωτάκη. 

 

Οι απονομές έγιναν στις εγκαταστάσεις του διοργανωτή ομίλου, όπου ο διοργανωτής 

όμιλος πέραν των βραβεύσεων του αγώνα βράβευσε και τα 2 εκ των 3ων πληρωμάτων 

που συμμετείχαν στο πρόσφατο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκαφών Κλάσης J24 στην 

Ουγγαρία και παρευρέθηκαν στον αγώνα. Μέσα σε ευχάριστο κλίμα, τα πληρώματα 

ανανέωσαν το ραντεβού για τον επόμενο αγώνα που θα διοργανωθεί από τον Ιστιοπλοϊκό 

Όμιλο Χανίων στις 28 Οκτωβρίου και ο οποίος αποτελεί τη 2η και τελική φάση του 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σκαφών Κλάσης J24.  

 

Για ακόμα μία φορά και για όλο το έτος του 2017, η Διοίκηση και τα μέλη της Ελληνικής 

Κλάσης Σκαφών J24 ευχαριστούν θερμά την ΑΝΕΚ LINES - BLUE STAR FERRIES για 

την ευγενή τους χορηγία και τη συνεχή διευκόλυνση της μεταφοράς των σκαφών και των 

πληρωμάτων καθώς και το χορηγό εξοπλισμού και ρουχισμού VMG Factory. 

 

 


