ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Με επιτυχία, σε ευχάριστο κλίμα και με όρους ευγενούς άμιλλας, ο Ναυταθλητικός
Όμιλος Τυμπακίου σε συνεργασία με την Ελληνική Κλάση Σκαφών J24 και την
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία διοργάνωσε τον Πανελλήνιο Διασυλλογικό Αγώνα
Σκαφών J24 από τις 15 έως 17 Ιουνίου 2019.
Ο Ελληνικός στόλος J24 ταξίδεψε για δεύτερη φορά στη νότια πλευρά της Κρήτης και
συγκεκριμένα στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου Τυμπακίου, ενώ οι ιστιοδρομίες
πραγματοποιήθηκαν στα ανοιχτά κατά μήκος της παραλίας του Κόκκινου Πύργου
προσφέροντας ένα όμορφο θέαμα στους λουόμενος.
Η κλάση J24 είναι μια κλάση με πιστούς υποστηρικτές και αυτό αποδεικνύεται από το
γεγονός ότι η σύνθεση των πληρωμάτων ήταν από όλη την Ελλάδα. Η μεταφορά των
σκαφών και των πληρωμάτων έγινε ακτοπλοϊκώς με τη βοήθεια των Μινωικών
Γραμμών την οποία και ευχαριστούμε θερμά.
Τα σκάφη που συμμετείχαν είναι:
α) Το ΕΥΝΙΚΗ από τον Ι.Ο. Αγίου Νικολάου με κυβερνήτη τον Δημήτρη Αλτσιάδη
β) Το PHYSALIS από τον Ο. Πανεπιστημίου Κρήτης με κυβερνήτη τον Πάνο Τραχανιά
γ) Το ANASSA από τον Ι.Ο. Ηρακλείου με κυβερνήτη τον Σουρλίγγα Εμμανουήλ
δ) Το J MANIA από τον Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου με κυβερνήτη τον Σπίγγος Νικόλαο
Η εκκίνηση δόθηκε το Σάββατο 15/6 και ώρα 13:00 με πολύ δυνατό αέρα και
“συνθήκες θάλασσας”. Ολοκληρώθηκαν δύο ιστιοδρομίες στις οποίες ξεχώρισε το
σκάφος ΕΥΝΙΚΗ σημειώνοντας δύο πρωτιές! Το βράδυ του Σαββάτου ο Ν.Ο.
Τυμπακίου διοργάνωσε ιστιοπλοϊκό πάρτυ στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο λιμάνι
του Κόκκινου Πύργου με τους διαγωνιζόμενους να απολαμβάνουν τη φιλοξενία του
Ομίλου με φαγητό, μουσική και καλό κρασί!
Την Κυριακή 16/6, δεύτερη μέρα των αγώνων τα σκάφη πήραν εκκίνηση στις 11:00
με ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες και κατάφεραν να ολοκληρώσουν δύο ιστιοδρομίες
με το σκάφος ΕΥΝΙΚΗ σταθερά “αγκυροβολημένο” στην πρώτη θέση. Μετά το τέλος
του αγώνα στα καταπονημένα από τον ήλιο πληρώματα ο Ν.Ο.Τυμπακίου προσέφερε
ως ανάσα δροσιάς άφθονη κρύα μπύρα.
Τη Δευτέρα 17/6 κατά την πρώτη ιστιοδρομία ο “στρατηγός” άνεμος δείχνοντας την
εύνοια του επέτρεψε στα πληρώματα τη χρήση μπαλονιού κάνοντας την κούρσα

αγωνιστικά πιο ενδιαφέρουσα. Κατά την δεύτερη και τελευταία ιστιοδρομία, σταδιακά
ο αέρας άρχισε να χάνει την ισχύ του, προλαβαίνοντας, παρόλα αυτά, τα πληρώματα
να ολοκληρώσουν ευχάριστα και την τελευταία κούρσα του αγώνα.
Η τριήμερη αυτή διοργάνωση ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομής των επάθλων
στους νικητές των τριών πρώτων θέσεων, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις
του Ναυταθλητικού Ομίλου Τυμπακίου. Το πέρας του αγώνα βρήκε τους
συμμετέχοντες και τους διοργανωτές σε αγωνιστική ευχαρίστηση και πληρότητα.
Τα αποτελέσματα των αγώνων είναι τα εξής:
1. ΕΥΝΙΚΗ (Ι.Ο.Α.Ν.) με κυβερνήτη τον Δημήτρη Αλτσιάδη και πλήρωμα τους
Νικολαΐδης Άνθιμος, Αγραφιώτη Άννα, Παπαδάκης Βασίλης, Γεροντής Μανόλης
2. J MANIA (Ν.Ο.Π.Φ.) με κυβερνήτη τον Σπίγγο Νικόλαο και πλήρωμα τους Βέργου
Ουρανία, Τριδήμας Κων\νος, Σκοτίδα Κύνθια, Σπίγγος Γιώργος
3. ANASSA (Ι.Ο.Η) με κυβερνήτη τον Σουρλίγγα Εμμανουήλ και πλήρωμα τους
Συγγελάκη Ειρήνη, Μαλλιωτάκης Γιώργος, Κασαπάκης Γεώργιος, Κόκκαλη Βέττα.
4. PHYSALIS (Πανεπιστήμιο Κρήτης) με κυβερνήτη τον Τραχανιά Πάνο και πλήρωμα
τους Καπετανάκης, Εφρέμογλου, Ράλλης, Φιλιπίδη, Πετεκίδης.
Ολοκληρώνοντας τους αγώνες αυτούς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυταθλητικού
Ομίλου Τυμπακίου θα ήθελε να ευχαριστήσει το Μέγα Χορηγό του Ομίλου, τις
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ καθιστώντας τον σημαντικό αρωγό στις πρωτοβουλίες του.
Ως ένδειξη σεβασμού για τη στήριξη και τη συμβολή των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
στον Όμιλό μας, απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα.
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους υπόλοιπους χορηγούς των αγώνων,
για τη σημαντική βοήθεια που μας παρείχαν για την κάλυψη των αναγκών που
ανέκυψαν κατά τη διεξαγωγή μιας τόσο απαιτητικής αθλητικής διοργάνωσης.
Μέλημά μας είναι να μεταδώσουμε στον κόσμο της ευρύτερης περιοχής της Μεσαράς
και του Νοτίου Ρεθύμνου την αγάπη μας για τη θάλασσα και την ιστιοπλοΐα. Στόχος
των διοργανώσεων αυτών είναι η ανάπτυξη του ναυταθλητισμού προσφέροντας ένα
μοναδικό συνδυασμό άσκησης, δημιουργικής ενασχόλησης με το φυσικό περιβάλλον
και φυσικά διασκέδασης.
Εκ μέρους
του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ναυταθλητικού Ομίλου Τυμπακίου

