Στη Ναύπακτο το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
της Ολυμπιακής Κατηγορίας του Kiteboarding

Στη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς αγώνες θα φιλοξενηθεί το πιο φρέσκο Ολυμπιακό ιστιοπλοϊκό
αγώνισμα. Η Ναύπακτος, από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2022 θα φιλοξενήσει την
Ολυμπιακή κατηγορία της Αετοσανίδας (Kiteboarding) Formula Kite. Οι κορυφαίοι αθλητές της Ευρώπης
και όχι μόνο, θα λάβουν μέρος στο 2022 Lepanto Formula Kite European Championships!
Το 2022 Lepanto Formula Kite European Championships πραγματοποιείται από τον Δήμο Ναυπακτίας
σε συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ρίου ΙΑΣΩΝ και την Περιφέρεια Δ. Ελλάδας. Οι
Αγώνες θα διεξαχθούν σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Ναυπάκτου και την υποστήριξη του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας. Η ανάθεση έγινε από την ΙΚΑ (International Kiteboarding
Association), που αποτελεί τον επίσημο φορέα διαχείρισης των αγωνισμάτων της Αετοσανίδας, της
Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (World Sailing).
Η Διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ) και του Ελληνικού
Συνδέσμου Αετοσανίδας (ΗΚΑ).

Αθλητικός Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ρίου ΙΑΣΩΝ
Ο Αθλητικός Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ρίου, ιδρύθηκε το 1999 και σκοπός του είναι η διάδοση του
αθλήματος της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας από τις μικρές ακόμα ηλικίες. Για το λόγο αυτό διατηρεί
τμήματα Optimist, Laser Radial και Laser 4.7, αλλά και windsurf και kiteboarding. Από το 2014,
στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της πλαζ του ΕΟΤ στην Πάτρα.
Η δράση του ομίλου στηρίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές και εισφορές των μελών. Ο όμιλος έχει

διοργανώσει πληθώρα διασυλλογικών αγώνων (optimist, laser, kiteboarding,windsurfing κοκ),
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (440 παιδιά στη θάλασσα του Ψαθοπύργου), Πανελλήνια πρόκριση
Εθνικών Laser, τέσσερα Περιφερειακά Πρωταθλήματα Laser & Optimist και το Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα και Παγκόσμιο Κύπελλο Laser 4,7 του 2018, με 312 παιδιά στον Πατραϊκό.

Formula Kite Class

Η Διεθνής κλάση αετοσανίδας International Kiteboarding Association,
είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του αθλήματος παγκοσμίως
Το 2008 το kiteboarding αναγνωρίστηκε ως ιστιοπλοϊκή κλάση από
την Παγκόσμια Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

Η κατηγορία Formula Kite έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των
Ολυμπιακών αγώνων για το Paris 2024 και Los Angeles 2028
Ολυμπιακό Αγώνισμα Ιστιοπλοΐας για την Ολυμπιάδα Νέων που
διεξήχθη στο Μπουένος Άιρες το 2018.

Συμμετοχές

Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Formula Kite είναι ανοιχτό σε διεθνείς συμμετοχές.
Έχουν δηλώσει 150 αθλητές από 37 χώρες.
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Ο χώρος της εκδήλωσης & ο στίβος
Ο χώρος της εκδήλωσης και χώρος απογείωσης των αετών, ο χώρος περιμετρικά του Ναυτικού Ομίλου
Ναυπάκτου, στη θέση Γρίμποβο Ναυπακτίας.

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον κόλπο της Ναυπάκτου (Lepanto).

Τομείς εθελοντών
SEC01 αγωνιστικός

επιτροπές αγώνα

εθελοντές οι οποίοι θα πλαισιώσουν τα μέλη της επιτροπής
του αγώνα

SEC02 γραμματεία αγώνα γραμματεία αγώνα εγγραφές αθλητών & ενημέρωση
SEC03 οργάνωση

παράλληλες
δραστηριότητες

προετοιμασία, οργάνωση και διαχείριση παράλληλων
δράσεων, τελετή έναρξης, τελετή λήξης

SEC04 μεταφορές

οδηγός

απαραίτητη κατοχή διπλώματος οδήγησης, μεταφορά
επιτροπών αγώνα με οχήματα της οργάνωσης καθημερινά

SEC05 εκδήλωση

διαχείριση εκδήλωσης

καθημερινή διαχείρισης της εκδήλωσης, όσον συμμετέχουν
και των επισκεπτών, αρωγή στην ασφάλεια του χώρου

Εξειδικευμένοι τομείς
SEC01 αγωνιστικός

επιτροπές αγώνα

εθελοντές οι οποίοι θα πλαισιώσουν τα μέλη της επιτροπής
του αγώνα

Πλήρης αφοσίωση στον αγώνα από Δευτέρα 26/09 έως Κυριακή 02/10
•
•
•

Απαιτείται εμπειρία από αγώνες ή γνώσεις διαχείρισης kiteboard στη θάλασσα (διάσωση)
Θα γίνει πλαισίωση από μέλη ομίλων και από τον χώρο του kiteboarding
Θα αποκτήσει η χώρα ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία σε διεθνές επίπεδο

Τομείς εθελοντισμού εκτός θαλάσσης
SEC02 γραμματεία αγώνα γραμματεία αγώνα εγγραφές αθλητών & ενημέρωση
Κυριακή 25/09 εγγραφές αθλητών και ενημέρωση
Δευτέρα 26/09 ενημέρωση και καταμέτρηση
27/09 έως 02/10 διατήρηση γραφείου αγώνα για ενημέρωση

SEC03 οργάνωση

παράλληλες
δραστηριότητες

προετοιμασία, οργάνωση και διαχείριση παράλληλων
δράσεων, τελετή έναρξης, τελετή λήξης

Σάββατο 24/09 και Κυριακή 25/09 προετοιμασία χώρου
26/09 έως 02/10 υποστήριξη εγκαταστάσεων

SEC04 μεταφορές

οδηγός

απαραίτητη κατοχή διπλώματος οδήγησης, μεταφορά
επιτροπών αγώνα με οχήματα της οργάνωσης καθημερινά

24/09 έως 03/10 οδηγός οχημάτων οργάνωσης
Μεταφορές επιτροπών από και προς τα σημεία άφιξης/αναχώρησης. Καθημερινές μεταφορές επιτροπών.

SEC05 εκδήλωση

διαχείριση εκδήλωσης

καθημερινή διαχείρισης της εκδήλωσης, όσον συμμετέχουν
και των επισκεπτών, αρωγή στην ασφάλεια του χώρου

24/09 έως 03/10 καθημερινή διαχείριση της εκδήλωσης, συμμετεχόντων και επισκεπτών.
Αρωγή στην ασφάλεια και φύλαξη του χώρου της εκδήλωσης και δεσίματος των φουσκωτών.

Πρόγραμμα Αγώνα
και δήλωση εθελοντή
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση ως
εθελοντές θα πρέπει να στείλουν email στον υπεύθυνο
εθελοντών του αγώνα Θεόδωρο Κωστόπουλο
theo.k96@windowslive.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας +306986623102

Το γενικό email του αγώνα είναι το
lepantoeuropeans@gmail.com
Προσοχή, το πρόγραμμα της εκδήλωσης δύναται να τροποποιηθεί.
Να είστε σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο εθελοντών και να ελέγχετε
την αλληλογραφία σας για τυχόν ενημερωτικό email.

