ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Aegean Regatta 2020 πάει Δωδεκάνησα!

Η Οργανωτική Επιτροπή της Αegean Regatta επισημοποίησε τη διαδρομή του αγώνα για το 2020,
η οποία θα ξεκινήσει από τους Λειψούς και με σταθμούς την Κω και τη Σύμη, θα καταλήξει στη
Ρόδο.
Με τη διαδρομή αυτή η «Ρεγκάτα του Αιγαίου» επιστρέφει στα Δωδεκάνησα για ένα νέο
πανέμορφο ταξίδι στα υπέροχα νερά του Αιγαίου Πελάγους, τον Αύγουστο του 2020.
Η αυλαία της Aegean Regatta 2019 έπεσε το Σάββατο 24 Αυγούστου στις Οινούσσες, με την
τελετή απονομής των επάθλων στους νικητές του αγώνα που διοργάνωσε για 19η φορά η Γενική
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και η Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
Η Aegean Regatta 2019 ξεκίνησε από τη Μυτιλήνη στις 18 Αυγούστου, συνέχισε στο Πλωμάρι και
τα Ψαρά και κατέληξε στις Οινούσσες και ήταν κατά γενική ομολογία μία από τις καλύτερες
ρεγκάτες στην ιστορία του δημοφιλούς ιστιοπλοϊκού αγώνα ανοιχτής θαλάσσης όπως επισημαίνει
και ο Πρόεδρος της ΕΑΘ Λάζαρος Τσαλίκης: «Αποχαιρετήσαμε την Aegean Regatta 2019 με τις
καλύτερες αναμνήσεις καθώς πρόσφερε έντονες συγκινήσεις, πλούσια συναισθήματα και
πανέμορφες εικόνες στους 500 ιστιοπλόους που πήραν μέρος. Ο φετινός αγώνας είχε όλα εκείνα
τα στοιχεία που έχουν καταστήσει την Aegean Regatta τόσο δημοφιλή, με πολλές διεθνείς
συμμετοχές, με πολλά από τα καλά σκάφη και πληρώματα του ελληνικού στόλου και με υπέροχες
ιστιοδρομίες. Η υποδοχή αλλά και η φιλοξενία των κατοίκων – σταθμών του αγώνα ήταν
ξεχωριστή, ειδικά στα Ψαρά τα οποία συμπεριλάβαμε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα και
σίγουρα θα επισκεφτούμε ξανά στο μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ιστιοπλόους για τη
συμμετοχή τους και το φίλαθλο πνεύμα που επέδειξαν, καθώς και τους ανθρώπους των ναυτικών
ομίλων που βοήθησαν στη διοργάνωση της Aegean Regatta. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στη
Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής η οποία για μία ακόμη χρονιά στήριξε τη
διοργάνωση αλλά και στους τοπικούς παράγοντες, τους φορείς και τους κατοίκους των νησιών οι
οποίοι συνεισφέρουν κάθε χρόνο τα μέγιστα, ώστε η Aegean Regatta ν’ αποτελεί θεσμό για το
Αιγαίο Πέλαγος. Ραντεβού το 2020!»

Οι νικητές της Αegean Regatta 2019 ήταν:
IRC
1. BAXIMUS με κυβερνήτη τον Θανάση Μπαξεβάνη
2. ST.ANNA με κυβερνήτη τον Vlas Kadetov
3. ΟΧYGONON με κυβερνήτη τον Ακη Τσαλίκη
ORC Performance
1. ANATELOUSSA AFRODITI με κυβερνήτη τον Γιώργο Αυγερινό
2. ERYTOS II με κυβερνήτες τους Κώστα Μάνθο και Σταύρο Τσάβαλο
3. ELLINIXX με κυβερνήτη τον Γιώργο Παπαδόπουλο
ORC Sport
1. MELIPLOE με κυβερνήτη το Nick Thliveris
2. FAIRYTALE με κυβερνήτη τον Αριστοτέλη Χατζησταματίου
3. KRAKEN με κυβερνήτη τον Δημήτρη Μαράκη
Συντονιστής όμιλος για τη φετινή διοργάνωση ήταν ο Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης και συνδοργανωτές
Όμιλοι οι : Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Ν.Ο. Χίου, Ν.Ο. Σάµου, Ν. Ο. Λέρου, Ι.Ο. Μυτιλήνης, Π.Ε.Κ.Ε.Β. Η
Marina Mytilini είναι χορηγός της Aegean Regatta.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.aegeanregatta.gr
www.facebook.com/Aegean.Regatta

