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Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της  Κυριακής 
13/09/2009 παραμονή Εορτής του Τιμίου Σταυρού, ο πέμπτος  ιστιοπλοϊκός αγώνας για 
φέτος του Αθλητικού Ναυτικού Ομίλου Ζακύνθου τραπεζοειδής διαδρομής με την 
ονομασία: 
 

 «ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2009» 
 

Ο αγώνας διοργανώθηκε στα πλαίσια της ιστιοπλοϊκής δραστηριότητας του Ομίλου και 
του επίσημου ναυταθλητικού ιστιοπλοϊκού προγράμματος της Ε.Ι.Ο.  
Το Σάββατο 12/9/2009 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, έγινε συγκέντρωση 
των κυβερνητών και εδόθησαν οι απαραίτητες οδηγίες για την διεξαγωγή του αγώνα από 
την Οργανωτική Επιτροπή. 
Αν και o Αίολος δεν ήταν τόσο δυνατός, οι κυβερνήτες με τα πληρώματα τους και τα 
Ιστιοπλοϊκά Σκάφη πραγματοποίησαν την τραπεζοειδή διαδρομή από τον λιμενοβραχίονα 
του Αγ. Νικολάου και έως έξω προς την Κυλλήνη, απόστασης 4 Ν.Μ. με το πέρασμα τριών 
Σημαδούρων και συγκεκριμένα τα εξής 6 σκάφη:  
 
1. “ATHINA II” του Αθλητικού Ναυτικού Ομίλου Ζακύνθου 
      με κυβερνήτη τον Αναστάσιο Κουτουλογένη. 
2. “ESCAPE ” του Αθλητικού Ναυτικού Ομίλου Ζακύνθου 
       με κυβερνήτη τον Ιωάννη Μαρίνο.  
3. “EX ANIMO” του Αθλητικού Ναυτικού Ομίλου Ζακύνθου 
       με κυβερνήτη τον Λάζαρο Τσαφταρίδη. 
4. “ΠΥΘΕΑΣ” του Αθλητικού Ναυτικού Ομίλου Ζακύνθου 
       με κυβερνήτη τον Σπύρο Μάργαρη  
5.  “ZIPPY” του Αθλητικού Ναυτικού Ομίλου Ζακύνθου 
       με κυβερνήτη τον Διονύσιο Καπώνη. 
6.    “ELIT” του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ζακύνθου 
       με κυβερνήτη τον Γεώργιο Θεοδόση 
 
Η εκκίνηση  δόθηκε στις 17.10 έξω από την προβλήτα των κρουαζιερόπλοιων και τα σκάφη 
ξεκίνησαν για την Πρώτη Σημαδούρα η οποία ήταν έξω από το λιμάνι προς την Κυλλήνη 
απόσταση περίπου 0,5 Ν.Μ.  Η δεύτερη σημαδούρα ήταν βόρεια της πρώτης σε απόσταση 1 
Ν.Μ. προς Κεφαλονιά. Η τρίτη  ήταν έξω από το Ακρωτήρι Κρυονέρι και λίγο προς την στεριά 
και ο τερματισμός ήταν η γραμμή εκκίνησης. 
Η διεύθυνση του ανέμου στην αρχή ήταν Βορειοβορειοανατολικος και μετέπειτα άλλαξε σε 
νοτιονοτιοδυτικος με χαμηλή ένταση αλλά καλή για τα σκάφη για να ταξιδεύσουν με τις 
περισσότερες πλεύσεις, έτσι πραγματοποιήθηκε ο αγώνας αλλά με ένα μόνο γύρο αντί για 
δυο που είχαν προγραμματισθεί, απόφαση που ελήφθη από την Επιτροπή του Αγώνα.   
Μετά την διόρθωση των χρόνων, λόγων των διαφορετικών μεγεθών των συμμετεχόντων 
σκαφών,  η κατάταξη των σκάφων ήταν η εξής: 



 
ΤΡΙΓΩΝΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2009 

ΘΕΣΗ ΑΡΙΘ. ΠΑΝΙΩΝ  ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ  ΟΜΙΛΟΣ 

1η  GRE 1141  ZIPPY  A.N.O.Z. 

2η  GRE 1178  ATHINA II  A.N.O.Z. 

3η  GRE 1020  EX-ANIMO  A.N.O.Z. 

4η  GRE 988  ESCAPE  A.N.O.Z. 

5η  GRE 49603  PITHEAS  A.N.O.Z. 

 
Κατά γενική ομολογία των συμμετεχόντων η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία παρ’ όλο 
που κατά την διάρκεια της απονομής Κυπέλλων ξέσπασε ένα δυνατό μπουρίνι 
θυμίζοντας σε όλους ότι τα φθινόπωρο ξεκίνησε. 
Ο Όμιλος θέλει να ευχαριστήσει τον κ. Πάνο Λόξα Πρόεδρο Επιτροπής Αγώνα για την 
άψογη οργάνωση και το στήσιμο του στίβου, αλλά και όλους όσους συμμετείχαν στην 
επιτυχία του και δίνουμε ραντεβού για την επόμενη διοργάνωση.  
 

«ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2010» 
 
                                                                                             Η οργανωτική Επιτροπή 
                                            
 
 

 


