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ΜΕ 220 ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΠΟ 35 ΟΜΙΛΟΥΣ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΤΙΜΙΣΤ U13  ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο Ν.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 

  

 

Με την τελετή έναρξης και την παρέλαση των ομάδων που έχει 

προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα ανοίγει η 
αυλαία του  πανελληνίου πρωταθλήματος της κατηγορίας Οπτιμιστ U13 που 

διοργανώνει ο Ν.Ο.Κατερίνης υπό την αιγίδα της ΕΙΟ και τη στήριξη της 

Μητρόπολης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, του Δήμου της πόλης και 

πολλών χορηγών.  

 

Παράλληλα με την τελετή έναρξης πρεμιέρα κάνει και το Seaway Festival με 

πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων.  

 

Από αυτόν τον  αγώνα θα προκύψει η εθνική ομάδα  U13 που θα αποτελείται 

από 5 αγόρια και 5 κορίτσια και λογικό είναι να υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον.  

 

Γι’ αυτό και η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία θα μεταδώσει τις ιστιοδρομίες  

ζωντανά από το κανάλι της στο You Tube, έτσι ώστε ο καθένας να έχει τη 

δυνατότητα και την ευκαιρία να απολαύσει ένα από τα πιο όμορφα αθλήματα 

που στερούνται εξέδρας. 

 

 Οι συμμετοχές ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ και ο αριθμός των 

συμμετεχόντων πραγματικά είναι εντυπωσιακός. Θα αγωνιστούν 220 

ιστιοπλόοι από 35 ομίλους! Τα 150 θα είναι αγόρια και τα 70 κορίτσια. 

 

 Ο αγώνας ξεκινά την Κυριακή και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 20 Απριλίου, 

ενώ οι υπεύθυνοι του Ν.Ο. Κατερίνης  έχουν φροντίσει και για την παραμικρή 

λεπτομέρεια, έτσι ώστε οι ιστιοπλόοι, οι προπονητές, οι συνοδοί των 



 

 

αποστολών και οι δικοί τους άνθρωποι να ευχαριστηθούν τη διαμονή τους στην 

πανέμορφη Παραλία της Κατερίνης και να μην συναντήσουν κανένα πρόβλημα. 

 

 

 

 Όπως σε κάθε μεγάλο αγώνα έτσι και σε αυτόν θα τηρηθεί πιστά το 

υγειονομικό πρωτόκολλο της επιστημονικής επιτροπής της ΕΙΟ.  

 

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έχει προγραμματίσει στους αθλητές και αθλήτριες δυο  

Rapid test  την Κυριακή και την Τρίτη. 

 

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ 
 

 

 


