
 
 
                                                                

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 Ολοκλθρϊκθκε ςτθ καλάςςια περιοχι του Porto Carras Grand Resort ςτθ Χαλκιδικι 
το Κφπελλο Βορείου Αιγαίου 2017, ζνασ από τουσ ςπουδαιότερουσ αγϊνεσ 
ιςτιοπλοΐασ ανοιχτισ κάλαςςασ ςτθν Ελλάδα, που διοργάνωςε και φζτοσ από τισ 29 
Ιουλίου ζωσ και τισ 4 Αυγοφςτου με απόλυτθ επιτυχία ο Ναυτικόσ Όμιλοσ 
Θεςςαλονίκθσ.  
  
Ο Ν.Ο.Θ ιταν αυτόσ που ζφερε τθν ιςτιοπλοΐα ανοιχτισ καλάςςθσ ςτα νερά του 
Βόρειου Αιγαίου και ξεκίνθςε το 1978, τθ διοργάνωςθ των πρϊτων διεκνϊν αγϊνων 
ςε μια εποχι που θ ιςτιοπλοΐα ςτθν ανοιχτι κάλαςςα ιταν ακόμα ςε πρϊιμο 
ςτάδιο.  
 
 Για άλλθ μια χρονιά φζτοσ τα πλθρϊματα των ςκαφϊν που πιραν μζροσ ςτον 
αγϊνα πρόςφεραν ςυναρπαςτικό κζαμα υψθλϊν επιδόςεων, πάνω ςτα κφματα του 
Τορωναίου κόλπου.  Οι ιςτιοδρομίεσ περιελάμβαναν διαδρομζσ ελεγχόμενου ςτίβου 
(όρτςα-πρφμα, τρίγωνο) και παράκτιεσ διαδρομζσ.  
 
Η δφο τελευταίεσ ιςτιοδρομίεσ ζγιναν μπροςτά ςτο Porto Carras ςτον κόλπο του 
Νζου Μαρμαρά κι ζδωςαν τθν ευκαιρία ςτουσ επιςκζπτεσ και πελάτεσ του 
ςυγκροτιματοσ Πόρτο Καρράσ, να παρακολουκιςουν από κοντά τισ προςπάκειεσ 
των ιςτιοπλόων που εκμεταλλεφτθκαν τον άνεμο κι ζκαναν ζνα ςυναρπαςτικό 
αγϊνα. 
 
Οι νικθτζσ ςτισ δφο κατθγορίεσ είναι τα εξισ ςκάφθ: 
 
Στθν PERFORMANCE Class μετά από 8 ιςτιοδρομίεσ 
1. EXTREME WAYS από τισ Ηνωμζνεσ πολιτείεσ με κυβερνιτθ τον Andrew 
Holdsworth  
2. ELLINIX του Στζργιου Λεονταρίδθ  
3. OXYGONON με κυβερνιτθ τον Άκθ Τςαλίκθ 
 
Στθν SPORT Class μετά από 7 ιςτιοδρομίεσ 
1. KOURSAROS με κυβερνιτθ τον Γιάννθ Λαμπριανίδθ 
2. KRAKEN του Δθμιτρθ Μαράκθ 
3. EQUINOX με κυβερνιτθ τον Γιϊργο Ματςικίδθ. 
 
 Η μόνιμθ βάςθ τθσ διοργάνωςθσ τα τελευταία χρόνια είναι το Porto Carras Grand 
Resort, ςτθ μαρίνα του οποίου ελλιμενίςτθκαν και φζτοσ τα ςκάφθ. Ιδιαίτερα 
ςθμαντικι ςτο ξεκίνθμα του «Κυπζλλου Βορείου Αιγαίου» ιταν θ ςυμβολι του 
καπετάνιου Γιάννθ Καρρά που ιταν αυτόσ που ακλοκζτθςε και το πρϊτο 
επαμειβόμενο τρόπαιο με τθν ονομαςία «Γιάννθσ Καρράσ». Σπουδαία είναι θ 



ςυμβολι και του ςθμερινοφ ιδιοκτιτθ Κωνςταντίνου Στζγγου ο οποίοσ ςυμβάλλει 
όλα αυτά τα χρόνια τα μζγιςτα ςτθν επιτυχία τθσ διοργάνωςθσ και ζχει άψογθ 
ςυνεργαςία με το Ναυτικό Όμιλο Θεςςαλονίκθσ.  
 
«Απολαφςαμε αυτό τον αγϊνα πολφ»  είπε τθν ϊρα που ζπαιρνε το ζπακλο του 
νικτι κατά τθν τελετι λιξθσ, ο Αμερικανόσ skipper Andrew Holdsworth, επικεφαλισ 
του πλθρϊματοσ του ςκάφουσ EXTREME WAYS του St. Francis Yacht club, που ζλαβε 
μζροσ ςτον αγϊνα κατακτϊντασ τθν 1θ κζςθ ςτθν Performance Class. Παράλλθλα 
ευχαρίςτθςε το Ναυτικό Όμιλο Θεςςαλονίκθσ και τουσ διοργανωτζσ τονίηοντασ 
χαρακτθριςτικά ότι: «Όλα ήταν φανταςτικά, με το υψηλό επίπεδο ανταγωνιςμοφ 
που υπήρχε γφρω μασ την ϊρα του αγϊνα αλλά και το φιλικό ιςτιοπλοϊκό κλίμα 
μετα τον αγϊνα. Είναι ζνασ αγϊνασ αποκλειςτικά για ιςτιοπλόουσ».  
Οι ςυμμετζχοντεσ, ςτο κλείςιμο τθσ βραδιάσ ανανζωςαν το κακιερωμζνο ραντεβοφ 
τουσ για τθν επόμενθ χρονιά.  
Το Porto Carras Grand Resort, με τισ υψθλοφ επιπζδου υποδομζσ και εγκαταςτάςεισ, 
αλλά και τθν εμπειρία που διακζτει, είναι ςε κζςθ να παρζχει εξαιρετικι φιλοξενία 
ςε τζτοιου είδουσ διοργανϊςεισ. Επιπλζον, θ ςτιριξθ του ακλθτιςμοφ και του 
πολιτιςμοφ αποτελεί μία από τισ βαςικζσ αρχζσ που ζχει κζςει από τθν αρχι τθσ 
λειτουργίασ του και ςυνεχίηει με ςυνζπεια να υπθρετεί.  
 
Το Porto Carras Grand Resort πιςτό ςτισ ιςτορικζσ του καταβολζσ (των οποίων 
αποκορφφωμα ιταν θ διοργάνωςθ του Παγκόςμιου Πρωτακλιματοσ Ιςτιοπλοϊκϊν 
Ανοιχτισ Θαλάςςθσ, το 1991 και του Πανευρωπαϊκοφ το 2016) φιλοξενεί τα 
τελευταία χρόνια κορυφαίεσ διοργανϊςεισ Ιςτιοπλοϊκϊν Αγϊνων, με 
ςυνοδοιπόρουσ του τον Ναυτικό Όμιλο Θεςςαλονίκθσ και τθν Επιτροπι Ανοικτισ 
Θαλάςςθσ τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ. Η Marina Porto Carras, θ 
μεγαλφτερθ οργανωμζνθ μαρίνα ςτθ Βόρεια Ελλάδα με χωρθτικότθτα 315 κζςεων 
ελλιμενιςμοφ για ςκάφθ μικουσ ζωσ 55μ. και βάκουσ 5,5μ. θ οποία βραβεφεται για 
17 ςυνεχι ζτθ με το διεκνζσ ςιμα «Γαλάηια Σθμαία» για τα κρυςτάλλινα νερά τθσ 
και τθ ςυμβολι τθσ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, όπωσ και το ξενοδοχειακό 
ςυγκρότθμα με τισ εξαιρετικζσ παραλίεσ (βραβευμζνεσ επίςθσ με «Γαλάηια Σθμαία»), 
εςτιατόρια, bars, cafe, mini market και εμπορικά καταςτιματα που διαςφαλίηουν 
τθν ευχάριςτθ διαμονι των ιςτιοπλόων κατά τθν περίοδο των αγϊνων, εγγυϊνται 
πάντα τθν επιτυχθμζνθ διοργάνωςθ κορυφαίων ιςτιοπλοϊκϊν αγϊνων. 
 
Φωτογραφικό υλικό από τη διοργάνωςη μπορείτε να προμηθευτείτε από το link 
που ακολουθεί:  
 
https://1drv.ms/f/s!AjQVJLW66tXZgtEjG2IKMyy5MnRHuw 
 
Βίντεο υπάρχουν ςτο παρακάτω Link του Livemedia.gr 
 
http://www.livemedia.gr/northaegeancup17 
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