
 

Άρης Παλλήκαρης               23/09/2017 

Eλληνική Κλάση Σκαφών J24 

+306981461546 

info@j24class.gr 

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

Δελτίο Τύπου - “ΝΟΕ 2017” 

Για Πρώτη Φορά Συνδιοργάνωση 2 Παρεμφερών Κλάσεων   

 

Με ένα ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο και έναν ήπιο καιρό έκλεισε η αυλαία του πρώτου 

μισού της Ελληνικής Κλάσης Σκαφών J24.  Ο εξ αναβολής πανελλήνιος διασυλλογικός 

αγώνας σκαφών κλάσης J24 του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε τελικά το 

Σαββατοκύριακο 9-10/09/2017 σε συνδυασμό, για πρώτη φορά, με αγώνα σκαφών 

κλάσης Platu 25, ο οποίος αγώνας των Platu 25 αποτελούσε και το Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα της κλάσης.  Οι εκκινήσεις ήταν επάλληλες για τους δυο στόλους και το 

θέαμα στον καθαρό μέχρι τότε φαληρικό όρμο ήταν εντυπωσιακό!!! Όσον αφορά τα J24, 

νικητής αναδείχτηκε το νεοσύστατο πλήρωμα του σκάφους J MANIA, το οποίο και 

πραγματοποιούσε μόλις της 2η του εμφάνιση σε αγώνα της κλάσης J24.    

 

Για την κλάση J24, την πρώτη μέρα των αγώνων πραγματοποιηθήκαν τέσσερις (4) από τις 

έξι (6) προγραμματισμένες κούρσες, οι οποίες εκκίνησαν στην ώρα τους καθώς οι άνεμοι 

έπνεαν εν αρχή από τις 210 μοίρες έως τις 180 μοίρες με ανοδική τάση στην ένταση από 

τους 5 -12 knots. Την Κυριακή 10/9, με πρόβλεψη η μπουκαδούρα να αργήσει και με 

άνεση στο πρόγραμμα, οι κούρσες εκκίνησαν στις 12:00 και ολοκληρώθηκαν στις 2:30 

αφήνοντας το περιθώριο στα σκάφη να ετοιμαστούν για την επιστροφή τους. Οι συνθήκες 

που επικράτησαν ήταν οι ίδιες με την προηγούμενη ημέρα.  

 

Όλα τα πληρώματα έπλευσαν ανταγωνιστικά διεκδικώντας τις πρωτιές και τις καλύτερες 

θέσεις, με την τελική κατάταξη να κρίνεται στην τελευταία ιστιοδρομία. Εν τέλη νικητής 

αναδείχτηκε το πλήρωμα J MANIA με κυβερνήτη τον Γ. Παναγιωτίδη και πλήρωμα τους Χ. 

Κυφίδη, Κ. Σκοτίδα, Κ. Τριδημα και Φ. Ντόντου ενώ τη 2η θέση κατέλαβε το πλήρωμα 

ΑΝΑΣΑ με κυβερνήτη τον Ν. Καπνίση, και τη 3η θέση το πλήρωμα ΚΙΚΑ με κυβερνήτη τον 



Μ. Αγγελάκη. Ο αγώνας αποτέλεσε και μία πολύ δυνατή προετοιμασία για τα πληρώματα 

που επρόκειτο να ταξιδέψουν στην Ουγγαρία στο τέλος Σεπτεμβρίου για να συμμετάσχουν 

στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκαφών Κλάσης J24.  

  

Οι απονομές έγιναν στις εγκαταστάσεις του διοργανωτή ομίλου, και τα πληρώματα μέσα 

σε ευχάριστο και κεφάτο κλίμα έδωσαν ραντεβού για τον επόμενο αγώνα που θα 

διοργανωθεί από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ηρακλείου στις 14-15 Οκτωβρίου.  

 

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. 


