
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 

21
ο
 Κύπελλο Άνοιξης 2015 

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όµιλος Βούλας  διοργάνωσε και ολοκλήρωσε µε 

απόλυτη επιτυχία το 21
ο
 Κύπελλο Άνοιξης  2015. 

Το Κύπελλο Άνοιξης απαρτίζεται από ένα σύνολο ιστιοπλοϊκών αγώνων 

που διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή του Σαρωνικού. Χωρίζεται σε 

τρία σκέλη α) στην παράκτια διαδροµή, β) τις Παλινδροµικές διαδροµές  

και γ) το σύνολο των ιστιοδροµιών της Κέας. Εφέτος µε αµείωτο 

ενδιαφέρον οι συµµετέχοντες έδωσαν το παρόν στο σύνολο των αγώνων.  

Το Σάββατο 16 Μαΐου διεξήχθη ο αγώνας του Πατρόκλου για όλα τα 

σκάφη όλων των κατηγοριών. Την Κυριακή 17 Μαΐου διεξήχθησαν οι 

αγώνες παλινδροµικών διαδροµών . Στις Παλινδροµικές ∆ιαδροµές τα 

σκάφη που συµµετέχουν, βρίσκονται σε έναν ελεγχόµενο µε σηµαδούρες 

στίβο. Οι αγώνες αυτοί προσδίδουν έντονο συναγωνισµό και θέαµα 

καθώς λόγω της µικρής τους απόστασης, κάθε λάθος µπορεί να αποβεί 

µοιραίο και το σκάφος να χάσει θέση ή θέσεις που δεν προλαβαίνει  να 

διορθώσει.  



Αµέσως µετά τα σκάφη Ανοικτής Θάλασσας, εκκίνησαν και 8 σκάφη 

Lightning µε διαδροµή τον περίπλου του συγκροτήµατος των Φλεβών. Η 

δηµοφιλής αυτή κατηγορία των 3θέσιων αγωνιστικών σκαφών ήδη 

αριθµεί 11 σκάφη στην δύναµη του ΝΑΟΒ και είναι η πρώτη φορά που 

συµµετείχε στο Κύπελλο Άνοιξης. Έτσι διευρύνεται ακόµη περισσότερο 

η απήχηση του Κυπέλλου Άνοιξης στους Ιστιοπλόους του Σαρωνικού.  

Ο αγώνας του επόµενου  τριηµέρου στις 22 Μαΐου είναι το µεγαλύτερο 

σε διάρκεια γεγονός της διοργάνωσης !!   Στον συγκεκριµένο αγώνα 

συµµετέχουν  τα περισσότερα ιστιοπλοϊκά αγωνιστικά σκάφη του 

Σαρωνικού  και  η τριήµερη ανοιξιάτικη ιστιοπλοϊκή εµπειρία είναι στην 

πραγµατικότητα η αρχή  του καλοκαιριού για πολλούς. 

Όλες οι κλάσεις σκαφών ξεκίνησαν γύρω στις 16.00 µε προορισµό το 

λιµάνι της Κέας. Ο ενθουσιασµός και οι προσδοκίες µεγάλες, αλλά ο 

αέρας λιγοστός. Χρειάστηκε πολύς χρόνος ώστε όλα τα σκάφη να 

κατορθώσουν να καβατζάρουν το Καβουρονήσι.  

Φθάνοντας στην Κέα είδαµε τα πρώτα σκάφη να έχουν µείνει από αέρα 

ακινητοποιηµένα έξω από το λιµάνι της Κέας προσφέροντας ένα 

µοναδικό θέαµα µε δεκάδες φώτα πορείας πρασινοκόκκινα σε ένα 

κατάµαυρο νυχτερινό φόντο, στην απόλυτη ησυχία που µας προσφέρει η 

ιστιοπλοΐα. Όµως, αρκετά σκάφη της κατηγορίας Orc Club έµειναν πίσω 

και φθάνοντας στον Πάτροκλο, πρώτο σηµείο αναφoράς δεν κατόρθωσαν 

να τερµατίσουν τις ιστιοδροµίες εκείνης της ηµέρας.  

Φθάνοντας στην Κέα είδαµε επίσης,  γεµάτο από σκάφη τουριστικά το 

λιµάνι της Κορησσίας. Ο στόλος διαµοιράσθηκε στην Κορησσία αλλά 

και στον παραδοσιακό Βουρκάρι. Την επόµενη µέρα, οι βόλτες , τα 

πρώτα µπάνια και η επίσκεψη στην Ιουλίδα ήταν στο ηµερήσιο 

πρόγραµµα. Το νησί κυριολεκτικά πληµµύρισε από περίπου 350-400 

ιστιοπλόους ! 

 Την Κυριακή ο στόλος εκκίνησε µε προορισµό την Βούλα. Ο αέρας ήταν 

χαµηλός καθ όλη την διάρκεια της κούρσας , και ερχόταν από την 

περιοχή της Αίγινας. Σχεδόν όλα τα σκάφη τερµάτισαν µέσα στους 

χρόνους τους.  

Οι επιτροπές του ΝΑΟΒ έκαναν όλα τα απαιτούµενα σε αγωνιστικό και 

εξωαγωνιστικό επίπεδο (πχ διαµονή στην Κέα, ενοικιάσεις µέσων 



µετακίνησης , εισιτήρια κλπ) και διεξήχθησαν όλα χωρίς παράπονα. Καθ 

όλη την διάρκεια των αγώνων τα αποτελέσµατα έφταναν στους 

κυβερνήτες άµεσα µέσω email, και παράλληλα παρακολουθούσαν τις 

κούρσες µέσα από την  ενηµερωµένη ιστοσελίδα του ΝΑΟΒ. 

www.naov.gr 

Συγχαρητήρια σε όλους τους συµµετέχοντες για την παρουσία τους στο 

21
ο
 Κύπελλο Άνοιξης.   

Αποτελέσµατα 21
ου

 Κυπέλλου Άνοιξης 2015 

ORC CLUB 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΘΕΣΗ ΣΚΑΦΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 

1 ΑΛΜΥΡΑ Ε. ΜΑΥΡΑΚΗ ΝΟΕΦ 

2 ΑΔΡΑ Ζ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΑΟΒ 

3 ΑΛΚΥΩΝ Γ. ΛΟΥΝΤΡΑΣ ΝΑΟΒ 

ORC_P 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΘΕΣΗ ΣΚΑΦΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 

1 VENTUS Μ. ΚΛΟΥΒΑΣ ΝΟΕΦ 

2 MANIA Γ. ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ ΝΑΟΒ 

3 BLUE LINE-ASTERAS TAXI Μ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-Δ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΕΑΝΑΤΚ 

ORC_R 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΘΕΣΗ ΣΚΑΦΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 

1 MY WAY Φ. ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΝΑΟΒ 

2 ΑΙΟΛΟΣ ΙΙ Β. ΣΠΑΝΟΣ ΝΟΠΦ 

3 ISAIL Χ. ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΟΙΑΘ 

IRC 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΘΕΣΗ ΣΚΑΦΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 

1 JINETERA Θ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΝΟΤΚ 

2 ΑΦΡΟΕΣΣΑ Κ. ΓΚΡΕΤΣΟΣ ΝΑΟΒ 

3 ISAIL Χ. ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΟΙΑΘ 

 


