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κοπόσ του τμιματοσ είναι θ ειςαγωγι 
ςτθν αγωνιςτικι ιςτιοπλοΐα ανοιχτισ κάλαςςασ. Η 
ιςτιοπλοΐα  εκτόσ από hobby μπορεί να είναι ζνα 
από τα πιο απαιτθτικά και δφςκολα ακλιματα. 
Ανάλογα με το είδοσ των αγώνων που 
διοργανώνονται δοκιμάηονται όχι μόνο θ φυςικι 
κατάςταςθ και αντοχζσ κάκε ιςτιοπλόου, αλλά και 
θ πνευματικι του διαφγεια αφοφ πρζπει να 
ςυνδυάηει ταυτόχρονα πολλαπλοφσ παράγοντεσ 
(άνεμο, κάλαςςα, τακτικι, ομάδα κ.α.) ςυχνά εν 
μζςω ζνταςθσ του αγώνα και ιδιαίτερων καιρικών 
ςυνκθκών ! 
Κατά τθ διάρκεια των τμθμάτων κα ζχετε τθν 
ευκαιρία να εκπαιδευτείτε, προπονθκείτε και 
ςυμμετάςχετε ςε αγώνεσ ςτθ Θεςςαλονίκθ με το 
πολφ ανταγωνιςτικό ιδιόκτθτο ςκάφοσ του 
Ομίλου ΒΟΡΡΑ, ζνα IMX – 38. Μετά τθν 
παρακολοφκθςθ του τμιματοσ αγωνιςτικισ μασ, 
όπου κα λάβετε τισ βάςεισ για τθν ςυμμετοχι ςασ 
ςε μια αγωνιςτικι ομάδα, κα ςασ δώςουμε τθν 
ευκαιρία να ενταχκείτε ςε άλλα ςκάφθ ι ομάδεσ 
και να ςυνεχίςετε τθν μοναδικι αυτι εμπειρία 
όςο …αντζχετε! 
Παρακολουκώντασ το αγωνιςτικό τμιμα μασ, κα 
ςυμμετζχετε ςε 8 εξόδουσ με το ςκάφοσ, 
διάρκειασ τουλάχιςτον 6 ωρών θ κάκε μία ( ι και 
περιςςότερο αν οι ςυνκικεσ ενόσ αγώνα το 
απαιτοφν). 
Σαυτόχρονα κα παρακολοφκθςετε ςεμινάρια που 
κα πραγματοποιθκοφν ςτον Όμιλο για αγωνιςτικι 
ιςτιοπλοΐα, από ζμπειρουσ ιςτιοπλόουσ, 
περιλαμβάνοντασ τριμμάριςμα πανιών, τακτικι, 
μετεορολογία, χριςθ οργάνων και GPS κ.α. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡHTIKA 
Οι παρουςιάςεισ των ειδικών κεματικών 
ενοτιτων πραγματοποιοφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ 
του Ομίλου κάκε Σρίτθ 20:00 – 22:00 και 
περιλαμβάνουν: 
1η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  2.4.2019 
Κινιςεισ Πλθρώματοσ  
 2η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 16.4.2019 
Σριμάριςμα Σηζνοασ/φλόκου & Μπαλονιοφ 
3η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  23.4.2019 
Σριμάριςμα Μαΐςτρασ 
4η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  7.5.2019 
Ναυτικά Όργανα. Λειτουργία, υνδζςεισ. 
Προγράμματα τακτικισ.  
 5η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 14.5.2019 
υντιρθςθ Μθχανισ, Εξοπλιςμοφ, κάφουσ.  
6η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 21.5.2019  
Σακτικι 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΞΑΚΗΗ ΕΝ ΠΛΩ 
Σα ςκάφθ του Ομίλου κα αποπλζουν κάκε 
Παραςκευι απόγευμα από τθν μαρίνα τθσ 
Κρινθσ, ξεκινώντασ από τισ 27.4.2018 μζχρι 
15.6.2018! 
(υνολικά 75 ώρεσ ςτθ κάλαςςα για κάκε 
πλιρωμα ςτθ δίμθνθ διάρκεια κάκε τμιματοσ, 
ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται και ζνα νυχτερινό 
ταξίδι . 
Ειδικότερα, το τμιμα κα ακολουκιςει το 
παρακάτω πρόγραμμα : 
1. 6-Απρ & 7-Απρ 12:00 - 19:00  
     (2 θμζρεσ προπόνθςθσ) 
2. 14-Απρ 12:00 - 19:00  
      (1 θμζρα προπόνθςθσ & αγώνα) 
3. 20-Απρ 12:00 - 19:00  
      (1 θμζρα προπόνθςθσ & αγώνα) 
4. 3-Μαϊ έως 5- Μαϊ Κφπελλο Πλαταμώνα 
      (2 θμζρεσ αγώνα προσ και από Πλαταμώνα) 
5. 18-Μαϊ 12:00 - 19:00   
      (1 θμζρα προπόνθςθσ & αγώνα) 
6. 25-Μαϊ 12:00 - 19:00   
      (1 θμζρα προπόνθςθσ & αγώνα) 
 
 


