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ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΤΙΜΙΣΤ U13 ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ 

ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙ Ο Ν.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 

ΚΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΣΕ LIVE STREAMING! 

 

 

 

  Έναν πολύ σημαντικό αγώνα θα διοργανώσει ο Ν.Ο. Κατερίνης από τις 16 

μέχρι τις 20 Απριλίου. Πρόκειται για το πανελλήνιο πρωτάθλημα της 

κατηγορίας Οπτιμιστ U13, από το οποίο θα προκύψει η εθνική ομάδα που  

θα αποτελείται από 5 αγόρια και 5 κορίτσια. 

 

Η διοργάνωση γίνεται υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και 

τη στήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, 

καθώς του Δήμου Κατερίνης. 

 

Οι αθλητές και αθλήτριες (μέχρι τώρα οι συμμετοχές έχουν φτάσει τις 122 

από 20 ομίλους) είναι πανέτοιμοι για τον μεγάλο αγώνα που θα μεταδοθεί σε 

Live Streaming από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube. Πλέον, η 

Ομοσπονδία έχει καθιερώσει τη ζωντανή μετάδοση όλων των σημαντικών 

αγώνων και η ανταπόκριση του κόσμου - ακόμα και από το εξωτερικό - 

είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή. 

 

Όπως σε κάθε μεγάλο αγώνα έτσι και σε αυτόν της Κατερίνης θα τηρηθεί 

πιστά το υγειονομικό πρωτόκολλο της επιστημονικής επιτροπής της ΕΙΟ, 

ενώ κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα υποβάλλει τους συμμετέχοντες ιστιοπλόους σε 

δύο Rapid Test την Κυριακή 17 και την Τρίτη 19 Απριλίου. 

 

Οι υπεύθυνοι του Ν.Ο Κατερίνης μαζί με τους χορηγούς και τους εθελοντές 

τους ετοιμάζονται εδώ και πολλές ημέρες για τον αγώνα κι έχουν φροντίσει 

έτσι ώστε οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι προπονητές τους και οι συνοδοί των 



 

 

αποστολών να μην συναντήσουν το παραμικρό πρόβλημα. Μάλιστα, θα 

υπάρχει τρενάκι των αστικών ΚΤΕΛ Κατερίνης που καθημερινά θα εκτελεί 

δωρεάν δυο δρομολόγια το πρωί πριν την έναρξη των ιστιοδρομιών και 

άλλα δυο μετά τη λήξη τους.   

 

 

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ 
 

 

 


