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Προς: ΟΜΙΛΟΙ ΝΔ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κοιν. ΕΑΘ/ΕΙΟ 
 

 

Συνάδελφοι ιστιοπλόοι,  
 

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών έχει αναλάβει, φέτος, τη διοργάνωση του Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης ORC int και IRC, στην Πάτρα, από τις 31/5 

έως τις 4/6/2014.  

Ευθύς εξ αρχής, σκοπός της επιλογής μας δεν ήταν η ανάληψη απλά ενός επιπλέον 

μεγάλου αγώνα στην περιοχή μας, τη στιγμή κατά την οποία ήδη υπάρχει μία μεγάλη και 

πετυχημένη διοργάνωση (Ράλι Ιονίου), αλλά να διοργανώσουμε το Πανελλήνιο στον τόπο μας 

και να δώσουμε έτσι τη δυνατότητα συμμετοχής κυρίως στα σκάφη και τα πληρώματα της 

Περιφέρειάς μας, να λάβουν μέρος σε αυτή την ιδιαίτερη διοργάνωση, σε δύσκολους 

οικονομικά καιρούς, που δεν επιτρέπουν μετακινήσεις σκαφών. Τα στατιστικά δείχνουν ότι 

από τη δική μας Περιφέρεια είναι εξαιρετικά λίγα τα σκάφη και τα πληρώματα τα οποία κάθε 

χρόνο συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Το Πανελλήνιο αποτελεί μία ξεχωριστή 

ιστιοπλοϊκή εμπειρία, τόσο αγωνιστικά (τεχνικός αγώνας με όρτσα πρίμα και παλινδρομικές) 

όσο και σε επίπεδο στελέχωσης και διαχείρισης αγώνων και είναι μία ευκαιρία να 

αποκτήσουμε εμπειρία και να αποκομίσουμε στοιχεία, με τα οποία πρέπει να εφοδιαστούμε 

ως όμιλοι και ιστιοπλόοι για άνοδο του επιπέδου αγώνων στην περιοχή μας. Ακριβώς για 

αυτό, παράλληλα με τους αγώνες, προγραμματίζουμε σεμινάρια κανονισμών. 

Επειδή πολλά σκάφη της περιοχής μας έχουν πιστοποιητικό ORC Club και ως γνωστόν 

Πανελλήνιο στα club δεν προβλέπεται, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε ταυτόχρονα με το 

Πανελλήνιο ORC int και IRC και έναν αγώνα με παρόμοια χαρακτηριστικά αλλά 

προσαρμοσμένο στη φιλοσοφία του Club. Ο αγώνας αυτός θα ονομάζεται (Πανελλήνιο) 

Κύπελλο Club 2014 με διαδρομές λιγότερα όρτσα πρίμα ή παλινδρομικές, τις ίδιες ημέρες 

των αγώνων, για να δώσουμε τη δυνατότητα σε πολλά πληρώματα των club της συμμετοχής 

αλλά και της γεύσης ενός άλλου επιπέδου. Ας σημειωθεί ότι αυτό διεξάγεται για πρώτη φορά. 

Τόσο το Πανελλήνιο όσο και το Κύπελλο Club έχει προβλεφθεί να είναι open σε ξένα 

σκάφη (σύντομα θα κυκλοφορήσει η Προκήρυξη). 

Η επιλογή της ημερομηνίας της διοργάνωσης, τέλη Μαΐου και αρχές Ιουνίου, 

υπαγορεύτηκε από την αναγκαιότητα να εξυπηρετηθούν τα πληρώματα της περιοχής μας (και 

λιγότερο εκείνα του κέντρου), αφού από τα τέλη του Ιουνίου η τουριστική σαιζόν δεσμεύει 

εργασιακά πολλούς στο Ιόνιο και την Δυτ. Ελλάδα. Επιπλέον, αποφεύγουμε τις 
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αλληλοεπικαλύψεις με τους παραδοσιακούς μεγάλους πολυήμερους αγώνες (Κυκλάδες, Ράλι 

Αιγαίου, Ιόνιο, Ρεγκάτα κλπ)  

Επίσης, για τα σκάφη και τα πληρώματα της περιοχής μας πρωτίστως (αλλά και για 

όποιον άλλον επιθυμεί) και με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία στο Πανελλήνιο, δίνουμε τη 

δυνατότητα ελλιμενισμού στην Πάτρα όποιου σκάφους επιθυμεί από την αρχή του Μαΐου, 

προκειμένου να συμμετάσχει σε αγώνες και προπονήσεις προετοιμασίας. (Έχουμε 

προκηρύξει παράκτιους αγώνες στις 3 και 4/5 «Vulcania» και 10 και 11/5 «Saturnia», από τα 

ονόματα των υπερωκεανίων που έπιαναν Πάτρα στις αρχές του αιώνα). 

Ακόμη και για εκείνους τους ομίλους που δεν έχουν ή δεν μπορούν να συμμετέχουν με 

δικά τους σκάφη, αλλά πληρώματα /αθλητές τους επιθυμούν να λάβουν μέρος σε κάποια από 

τις κατηγορίες (Πανελλήνιο, Κύπελλο Club), θα δημοσιεύσουμε σύντομα λίστα σκαφών, τα 

οποία μπορούν να ενοικιαστούν (ορισμένα με τον σκίπερ μαζί) γι’ αυτό το σκοπό.  

Απευθυνόμαστε, λοιπόν, πρωτίστως στους ομίλους και τα πληρώματα της Δυτ. Ελλάδας 

και επιθυμούμε τη συμμετοχή σας σε μία διοργάνωση η οποία μπορεί να παίξει σοβαρό ρόλο 

στην άνοδο του αθλήματος στην περιοχή μας. Ενημερώστε τους κυβερνήτες και τα 

πληρώματα να προετοιμαστούν (πιστοποιητικά, ετοιμασία σκάφους), ώστε να μην υπάρχουν 

εκκρεμότητες για τη συμμετοχή τους και ενημερώστε μας εγκαίρως για την άφιξή σας και το 

ενδεχόμενο ενοικίασης σκάφους. Επίσης, μέλη/στελέχη τα οποία επιθυμούν να 

συμμετάσχουν σε επιτροπές, θα πρέπει να μας στείλουν (ιστιοπλοϊκό) βιογραφικό και την 

πρόθεσή τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τις επιτροπές.  

Για τη διευκόλυνσή μας, οργανωτικά, θα επιθυμούσαμε την όσο δυνατό νωρίτερα 

δήλωση πρόθεσης συμμετοχής. 

 

   
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                                           
      Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ                                                               Ι. ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΣ 

 

 

ΥΓ. Με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους ιδιοκτήτες σκαφών του Ομίλου σας και τους 

αθλητές σας.  

 


