ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Τ.Θ.: 78550
Τ.Κ.: 17602
Τηλ.: 210 9404825 ή 215 215 1925
Fax: 210 9404829
Email: secretariat@eio.gr
Website: www.eio.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

01-09-2022

ΣΕ LIVE STREAMING ΘΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΤΟ 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
FORMULA KITE, KITEFOIL KAI TT:R ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΡΕΠΑΝΟ

Ένα σπουδαίο αθλητικό event διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Δρέπανο της
Αχαΐας. Μία διοργάνωση που συνδυάζει θάλασσα, πλούσιο θέαμα και
διάφορες δράσεις.
Πρόκειται για το 1ο open πανελλήνιο πρωτάθλημα Formula Kite, KITEFOIL και
TT:R, το οποίο ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου.
Διοργανωτές είναι ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών και το Cape Drepano υπό την
αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και της ΓΓΑ, ενώ πολύ σημαντική είναι η
βοήθεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η διεξαγωγή του έχει τεράστια σημασία, καθώς είναι το πρώτο πανελλήνιο
πρωτάθλημα μετά την αναγνώριση του αθλήματος ως Ολυμπιακού πριν από δύο
χρόνια. Γι’ αυτό και ο αγώνας θα μεταδοθεί σε Live Streaming από το You Tube και
το Facebook της ΕΙΟ.
Το Kiteboarding (Aετοσανίδα) υπάγεται πλέον στην ιστιοπλοΐα και θα κάνει την
παρθενική του εμφάνιση στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2024 στο Παρίσι.
Από αυτό το πρωτάθλημα θα προκύψει η Εθνική ομάδα που θα είναι και η πρώτη
στην ιστορία του Kiteboarding.
Θα λάβουν μέρος 61 αθλητές και αθλήτριες από την Ελλάδα, την Βουλγαρία και την
Γαλλία. Υπάρχει συμμετοχή και από την μακρινή Αντίγκουα!

Επίσημος χορηγός ενδυμασίας

Αναλυτικά οι συμμετοχές ανά κατηγορία είναι:
FORMULA KITE 11
KITEFOIL
ΤΤ:R (αγοριών)

9
31

TΤ:R (κοριτσιών) 10
Εκτός από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, υπάρχουν και τα side events τα οποία
απευθύνονται σε όλους, αθλητές, θεατές και επισκέπτες. Παράλληλα με τους αγώνες,
θα διεξάγονται αγώνες επίδειξης, σεμινάρια για το Kite και μουσικό φεστιβάλ κάτω
από μια μεγάλη τέντα που έχει τοποθετηθεί στην παραλία. Μεταξύ άλλων στο
πρόγραμμα συμμετέχουν οι ONIRAMA, η Μαρίζα Ρίζου και γνωστές μπάντες όπως
οι Burger Project και DJs.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους (θα υπάρχει και street food), οι οποίοι θα
μπορούν να πάρουν μέρος σε όλες τις δράσεις.
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