
                           

           
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ #03 
Για άμεση δημοσίευση 

 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας (Open)              

σκαφών τύπου Lightning 
 

28 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2018 

 

& 

 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Νέων,    

σκαφών τύπου Lightning 
3-7 Ιουλίου 2018            

  
 

                Πειραιάς 2 Ιουλίου 2018 

 

Με τον ελληνικό εθνικό ύμνο και τρείς ελληνικές σημαίες για τις 3 πρώτες θέσεις 

έληξε χθές στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος ( ΝΟΕ ) το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΦΩΝ LIGHTNING. Οι νικητές είναι : 

1. Π.Βεργινάδης-Β. Παπαδάκης-Ι. Μανωλάκης (ΝΟΕ/ΝΟΚΒ) 

2. Α. Βάσιλας- Ε. Καφετζιδάκης-Γ.Βάσιλας (ΝΟΕ) 

3. Θ. Τσουλφάς – Γ. Τσουλφάς – Ν. Δαμιανός (ΝΟΕ/ΙΟΠ) 

Ολοι μαζί αθλητές, δημοσιογράφοι, παράγοντες, γονείς και παλαιοί αθλητές της 

κλάσης χάρηκαν παρέα το δείπνο και τη φιλοξενία του ΝΟΕ. 

 

Την Τρίτη 3 Ιουλίου συνεχίζεται η διοργάνωση  στον Ναυτικό Αθλητικό Ομιλο 

Βούλας με το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ LIGHTNING, με αθλητές 

κάτω των 21 ετών,  με τη συμμετοχή χωρών όπως Φινλανδία, Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής, Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή, Ελλάδα, Περού και Καναδά. 

To Παγκόσμιο Πρωτάθλημα λήγει το Σάββατο 7 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις 

του ΝΑΟΒ στη Βούλα. 

Ευχαριστούμε για τη δημοσίευση  
 



 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ  

 
1. Τα σκάφη τύπου Lightning   

Πρόκειται για ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος μήκους 5.8 μέτρων με κινητή καρίνα. Για το μέγεθός του 

είναι σχετικά ελαφρύ. Διαθέτει τρία πανιά, τη μαΐστρα, το φλώκο και το μπαλόνι. Το Lightning 

έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή και ανταγωνιστική κατηγορία ανά τον κόσμο στα one-

design σκάφη. Το πλήρωμά του αποτελείται από 3 άτομα. 

 

Στην Ελλάδα, το Lightning ήρθε στη δεκαετία του 1950. Μέσα από αυτή την κατηγορία μέχρι και 

σήμερα έχουν έρθει αρκετές διεθνείς ιστιοπλοϊκές διακρίσεις με πρωτοπόρους τους αδελφούς 

Μπόνα, Ανδρέα Σινόπουλο, Γιώργο Ανδρεάδη.  

 

2. Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία Lightning (ILCA) με στόχο την αναβίωση της κλάσης 

Lightning στην Ελλάδα, εμπιστεύτηκε τη διοργάνωση των αγώνων, σε δύο Ομίλους που διαθέτουν 

αξιόλογο στόλο σκαφών, εμπειρία και ικανό αριθμό αθλητών ώστε να στηρίξουν αγωνιστικά και 

οργανωτικά το θεσμό.  

 

Από την πλευρά τους οι Ναυτικοί Όμιλοι (ΝΟΕ & ΝΑΟΒ) ενισχύουν με την παρουσία τους την 

προσπάθεια αυτή, που στοχεύει στην προσέλκυση νέων αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας 

ιστιοπλόων τριγώνου αλλά και ανοικτής θάλασσας. Η κατηγορία προσφέρει δράση και 

συγκινήσεις και σε όσους επιθυμούν να συνεχίσουν με τις πολύ καλές τους παρουσίες την 

παράδοση που έχει η χώρα μας σε διεθνείς αγώνες και σε μη Ολυμπιακές κατηγορίες.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

 
 

2018 Open European & Masters European Championships 

28 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2018, Φαληρικός Όρμος 

Ν.Ο.Ε:    210 4220506 

www.ycg.gr 

 

Youth World Lightning Championship 

Ν.Α.Ο.Β: 210 8991193 

3 – 7 Ιουλίου 2018 

www.naov.gr 

 

Χορηγός Επικοινωνίας 

 

 

 

 

Χορηγός Επικοινωνίας 
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