
In Club Match Race ACT5 - Αποτελέσματα 

H πρώτη προσπάθεια του Match Race Academy για ένα circuit αγώνων, που θα κρατούσε το 

ενδιαφέρον των αθλητών του ψηλά όλη τη χρονιά, δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερη 

έκβαση. Εκτός από το οργανωτικό κομμάτι μέσα και έξω από τη θάλασσα, αυτό που 

πραγματικά απογείωσε την διοργάνωση, ήταν το ομοιογενές υψηλό επίπεδο 

συναγωνισμού. Κανείς δεν μπορούσε να ποντάρει σε κάποιον νικητή μέχρι και το τελευταίο 

flight των τελικών του τελευταίου ACT αφού όλα τα ενδεχόμενα ήταν ανοικτά. Η αγωνία, η 

προσπάθεια και η πίεση που υπήρχε, προσέφεραν ένα μοναδικό θέαμα και τόσο οι 

συμμετέχοντες όσο και όλοι οι συντελεστές του αγώνα, το απόλαυσαν δεόντως!  

Όμως, ο στόχος του ενδο-ομιλικού αυτού πρωταθλήματος ήταν κατά βάση η εκπαίδευση 

των πληρωμάτων. Στόχος του Match Race Academy  άλλωστε, είναι η καλλιέργεια του 

match racing στην χώρα καθώς και η εκπαίδευση σε αυτό. Και αυτός ο στόχος λοιπόν, 

επετεύχθη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: Όταν το πρωτάθλημα ξεκινούσε με το πρώτο 

ACT, υπήρχαν πληρώματα πιο παλιά και έμπειρα αλλά και πληρώματα νεοσύστατα με πολύ 

όρεξη όμως για δουλειά. Ενώ τα πρώτα έγιναν ακόμα καλύτερα μέσα στην χρονιά, υπήρξαν 

κάποια από τα δεύτερα, που δούλεψαν τόσο πολύ και τόσο συστηματικά, ώστε κάλυψαν 

την απόσταση και έφτασαν το επίπεδο των υπολοίπων. Αυτό, δείχνει ότι αφενός στο Match 

Race Academy λειτουργεί ένα καλό σύστημα εκπαίδευσης που αποδίδει αλλά αφετέρου ότι 

το Match Race Academy  έχει καταφέρει να κάνει τους αθλητές του να αγαπήσουν την 

θάλασσα και την ιστιοπλοΐα και φυσικά το match racing! 

Η Volvo, ένας από τους βασικούς χορηγούς του πρωταθλήματος, προσέφερε στους νικητές 

καθενός από τα 5 ACT ένα αυτοκίνητο για μια εβδομάδα. Είναι ενδεικτικό ότι το αυτοκίνητο 

το οδήγησαν 4 διαφορετικοί νικητές στα ACT. Όλα τα πληρώματα είχαν την δυνατότητα να 

βρεθούν στην πρώτη θέση και τελικά το έκαναν! 

Το  ACT 5 πέρα από την βαθμολογική αγωνία που προσέφερε ήταν ένα  ACT δύσκολο αφού 

τα πληρώματα είχαν να αντιμετωπίσουν διαφορετικές και δύσκολες συνθήκες. Ας μην 

ξεχνάμε ότι μετά το ACT 4, 5 πληρώματα βρισκόντουσαν σε απόσταση 4 βαθμών μεταξύ 

τους και όλα διεκδικούσαν την πρώτη θέση στο overall. Το Σάββατο, ο δυνατός βοριάς 

δυσκόλεψε πολύ τα πληρώματα τα οποία είχαν να αντιμετωπίσουν και αρκετές ζημιές στα 

σκάφη και τα πανιά τους. Ακόμα και το spare σκάφος χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί κατά 

τη διάρκεια του  round robin αφού σε κάποιο από τα σκάφη δεν μπορούσαν οι ζημιές να 

φτιαχτούν στην θάλασσα. Την Κυριακή, το σενάριο του καιρού ήταν εντελώς ανάποδο και 

τα πληρώματα έπρεπε να προσαρμοστούν  σε light συνθήκες με μπουκαδούρα. 

Η ομάδα που κατάφερε να προσαρμοστεί καλύτερα όλο αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν η 

ομάδα του Γιώργου Αργυρόπουλου που κατάφερε να επικρατήσει και στους τελικούς, και 

τελικά θα οδηγήσει και το αμάξι της Volvo ως νικητήρια του ACT. H τριάδα των νικητών, 

συμπληρώθηκε από τις ομάδες των Παπαγεωργίου και Κόπελου που κατέλαβαν την 

δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Και οι δυο αυτές ομάδες αποτελούν χαρακτηριστικά 

παραδείγματα επιμονής και συστηματικής προσπάθειας μέσα στην σεζόν που πέρασε. 



Η ομάδα του Γιώργου Αργυρόπουλου όμως ήταν και η ομάδα που τελικά άνοιξε τις 

σαμπάνιες κατά την επιστροφή τους από τη θάλασσα αφού με έναν βαθμό διαφορά 

κατάφεραν να κερδίσουν και το overall! 

 Έτσι, η ομάδα αυτή θα έχει την δυνατότητα να χαλαρώσει στο Spa του Hilton από τους 

αγώνες κρατώντας τα ολοκαίνουρια τους tablet από την Samsung!  

Κάπως έτσι λοιπόν έκλεισε το φετινό πρώτο circuit του Match Race Academy, με χορηγούς, 

εντάσεις, μαθήματα που διδάχτηκαν όλοι μέσα και έξω από τη θάλασσα και πάνω απ όλα 

κέφι! 

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες για την διοργάνωση του In-Club Match Race της 

επόμενης χρονιάς το οποίο αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερο και να προσφέρει 

ακόμα καλύτερο θέαμα ώστε να το ευχαριστηθούν όχι μόνο οι αγωνιζόμενοι αλλά και οι 

θεατές! 

Τα αποτελέσματα του ACT 5 αναλυτικά είναι τα εξής: 

Skippers Full Name 
Nation 

(e.g.ITA) 

Final 

Position 

 

Argyropoulos George GRE 
1 

Papageorgiou Angelos GRE 
2 

Kopelos Michalis GRE 
3 

Kontogianopoulou Maria-

Christina 
GRE 

4 

Vaidanis Michalis GRE 
5 

Kalapothatrakos Stratos GRE 
6 

Tsoubanas Yiannis GRE 
7 

Gavriiloglou Haris GRE 
8 

 

Η τελική κατάταξη στο ενδο-ομιλικό πρωτάθλημαμε τα 5 σκέλη του ολοκληρωμένα έχει ως 

εξής: 

Skipper ACT1 ACT2 ACT3 ACT4 ACT5 TOTAL 

ARGYROPOULOS 2 2 3 5 1 13 

KONTOGIANNOPOULOU 1 5 1 4 4 15 

PAPAGEORGIOU 4 3 7 1 2 17 

VAIDANIS 3 1 2 7 5 18 



KOPELOS 5 4 4 2 3 18 

KALAPOTHARAKOS 6 6 5 3 6 26 

KOUNIAKI 7 7 6 6 7 33 

 


