
 

 

 

 

Αγαπητά μέλη & φίλοι του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Μαρίνας Γουβιών, σας καλωσορίζουμε στα 

«ΝΕΑ» του Ομίλου μας για 1η φορά! 

Κάθε μήνα, ο Ι.Ο.ΜΑ.Γ. θα παραθέτει τα «ΝΕΑ» του, με θέματα που αφορούν σε 

αγωνιστικές εξελίξεις, επερχόμενες εκδηλώσεις, δραστηριότητα & εσωτερική δομή του 

Ομίλου, επιδείξεις, ομιλίες κλπ.   

Θα είναι μεγάλη μας χαρά να είστε & εσείς μέρος των δρωμένων - αγωνιστικών και μη - του 

Ι.Ο.ΜΑ.Γ. ! 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα, στο τριήμερο 8-10 Νοεμβρίου, ο αγώνας  

«ΚΥΠΕΛΛΟ ΙΟΝΙΟΥ 2019», με συνδιοργανωτές τους Ν.Ι.Ο. Πρέβεζας, Ι.Ο. Ιωαννίνων και τον 

Ι.Ο.ΜΑ.Γ. 

 



Στον αγώνα συμμετείχαν 13 σκάφη από τα Ιωάννινα, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα, την Πάτρα 

και την Κέρκυρα. Τον Ι.Ο.ΜΑ.Γ. εκπροσώπησε το σκάφος «DESTINY» με κυβερνήτη τον Νίκο 

Βλάχο και πλήρωμα μαθητές της 26ης Σχολής του ομίλου μας, αφού οι καιρικές συνθήκες 

που επικρατούσαν στο νησί εμπόδισαν τη μετάβαση περισσότερων σκαφών στην Πρέβεζα. 

Την πρώτη θέση στην κατηγορία Overall κατέκτησε το σκάφος του ΝΙΟΠ “BEΕR O’ CLOCK” 

με κυβερνήτη τον Βασίλη Τέφα. 

Με το «ΚΥΠΕΛΛΟ ΙΟΝΙΟΥ» έκλεισε η αγωνιστική δραστηριότητα του Ι.Ο.ΜΑ.Γ. για το 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Η 26η Σχολή που διοργανώνει ο Όμιλος μας, ξεκίνησε στις 18 Οκτωβρίου και θα 

ολοκληρωθεί στις 18 Δεκεμβρίου. Τα μαθήματα διεξάγονται με απόλυτη επιτυχία με τη 

συμμετοχή 24 μαθητών. 

 

 

 

 

 



 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ο Όμιλος μας διοργανώνει 

ημερήσια εκδρομή με ιστιοπλοϊκά σκάφη, στη Σαγιάδα, την Κυριακή 01/12/19. 

Τόπος συνάντησης: ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ 

Ώρα Συνάντησης: 09.30 π.μ. 

Κόστος Συμμετοχής: 5€/άτομο 

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε καλέστε στο : 6981995167 

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέψουν, η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 

Κυριακή, 08/12/2019. 

Οι εξορμήσεις  μας όμως δεν τελειώνουν εδώ, στις 20/12/2019 προγραμματίζεται 

συνάντηση με συνοδεία φαγητού & ποτού ενόψει των εορταστικών ημερών. Περισσότερες 

πληροφορίες για το συγκεκριμένο event θα λάβετε τον επόμενο μήνα. Για την ώρα 

μπορείτε να κρατήσετε την ημερομηνία!  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Ο Ι.Ο.ΜΑ.Γ. σας προσκαλεί σε τρίωρη ενημέρωση Α΄ Βοηθειών στο σκάφος , την Κυριακή 

15/12/2019. 

 

Τοποθεσία: Αίθουσα ΔΟΠΑΠ - ΦΑΛΗΡΑΚΙ  

Ώρα Έναρξης: 10.30 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. 

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε την παρουσία σας στο:  6981995167 

 



 

 

 

Αγαπητοί μας φίλοι, ελπίζουμε να σας δούμε στις παραπάνω δραστηριότητες του Ομίλου 

μας & ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο μήνα!! 

 

 

 

 


