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ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΟΠΤΙΜΙΣΤ, ILCA4 ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ
Η ΕΙΟ ΘΑ ΜΕΤΑΔΩΣΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΕ LIVE STREAMING!

Τεράστια είναι η συμμετοχή για το
Περιφερειακό πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου στις κατηγορίες
Οπτιμιστ και ILCA4 που θα διοργανώσει ο Ν.Ο. Πάρου από
τις 24 έως και τις 26 Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα θα
τρέξουν 119 Οπτιμιστ και 56 ILCA4! Αριθμοί που
αναδεικνύουν την Περιφέρεια στην 2η μεγαλύτερη
ιστιοπλοϊκή δύναμη της χώρας.
Οι υπεύθυνοι του Ν.Ο Πάρου προετοιμάζονται πολύ καιρό γι’
αυτόν τον αγώνα, διότι η διοργάνωση είναι πολύ
απαιτητική. Πολλοί αθλητές και αθλήτριες απ’ όλα τα νησιά
των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κω, τη Χίο είναι αναγκασμένοι
να ταξιδέψουν με δυο καράβια σε μια εποχή που οι
μετακινήσεις, λόγω χειμώνα, Covid και οικονομικών
απαιτήσεων, δεν είναι εύκολες. Οι ιστιοπλόοι, όμως, μαζί με
τους προπονητές και τους ανθρώπους των ομίλων τους
αποδεικνύουν στην πράξη την αγάπη τους για το άθλημα
καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να λάβουν
μέρος στον αγώνα που αποτελεί μεγάλο αθλητικό και
κοινωνικό γεγονός για την ευρύτερη περιοχή.

Επίσημος χορηγός ενδυμασίας

Για όλους αυτούς τους λόγους η ΕΙΟ αποφάσισε να στηρίξει
εμπράκτως τη διοργάνωση μεταδίδοντας τις ιστιοδρομίες σε
Live Streaming από το κανάλι της στο You Tube και τη
σελίδα της στο Facebook.
Από αύριο θα βρεθεί στην Πάρο μεγάλο επιτελείο της
Ομοσπονδίας εφοδιασμένο με τον μηχανολογικό εξοπλισμό
και τα drones (ιδιοκτησίας της ΕΙΟ) που είναι απαραίτητα
για την ζωντανή μετάδοση, αρκεί να βοηθήσουν και οι
καιρικές συνθήκες (προβλέπεται δυνατός αέρας).
Η Ομοσπονδία είχε μεταδώσει ξανά αγώνες στο 30o
«Athens International Sailing Week» και τα πανελλήνια
πρωταθλήματα Οπτιμιστ U16 στον Ν.Ο. Παλαιάς Φώκαιας
«ο Πυθέας» και U13 στον Ν.Ο Βόλου και Αργοναύτες.
Το ενδιαφέρον από την Ελλάδα και το εξωτερικό ήταν
έντονο και αυτός ήταν ένας επιπρόσθετος λόγος που η
διοίκηση της ΕΙΟ έκρινε σκόπιμο να προχωρήσει σε Live
Streaming και σε αυτόν τον σπουδαίο αγώνα. Η απόφαση
της Ομοσπονδίας έχει ήδη χαιρετιστεί με ενθουσιασμό από
τους διοργανωτές, τους συμμετέχοντες, τις οικογένειές τους
και τους φίλους της ιστιοπλοΐας.
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ

