
SPETSES CLASSIC YACHT REGATTA 2021 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ 

 

Αγαπητοί φίλοι ιστιοπλόοι. 

Σε εφαρμογή του Αγωνιστικού Υγειονομικού Πρωτοκόλλου της ΕΙΟ και για να 

συμμορφωθούμε στους περιορισμούς που θέτουν στις συγκεντρώσεις κοινού για τον 

περιορισμό του COVID-19 οι οποίοι μα επιβάλλουν νέες συνήθειες και συμπεριφορές, η 

Οργανωτική Επιτροπή του Spetses Classic Yacht Regatta 2021 αποφάσισε τα ακόλουθα 

σχετικά με την συγκέντρωση Κυβερνητών και τις Απονομές Επάθλων: 

 

1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ 

Η συγκέντρωση κυβερνητών για το καλωσόρισμα των αθλητών θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά 

την Παρασκευή 25 Ιουνίου από τις 12:30 έως 13:00. Λεπτομέρειες και σύνδεσμοι για την 

σύνδεση θα ανακοινωθούν και θα σταλούν στα email που αναφέρετε στην δήλωση 

συμμετοχής σας. 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και την επίλυση τυχόν αποριών σχετικά με την διεξαγωγή του 

αγώνα, η Επιτροπή Αγώνων θα έχει δημοσιεύσει τις οδηγίες πλου στον επίσημο 

ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του αγώνα 

(https://spetsesclassicregatta.gr/noticeboard/) έως την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 

20:00, θα απαντήσει δε σε όσα ερωτήματα υποβληθούν στο email της διοργάνωσης, μέχρι 

την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00. Οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν μετά την λήξη 

της προθεσμίας αυτής στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων και θα σταλούν στα email που 

αναφέρετε στην δήλωση συμμετοχής σας. 

2. ΑΠΟΝΟΜΕΣ 

Οι ημερήσιες Απονομές Επάθλων των ιστιοδρομιών Παρασκευής 25 Ιουνίου και Σαββάτου 

26 Ιουνίου 2021 θα γίνουν το Σάββατο 26 Ιουνίου και ώρα 20:00 στην πλατεία 

Ποσειδωνίου. 

Η τελική Απονομή Επάθλων του αγώνα θα γίνει την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 στην πλατεία 

Αγίου Νικολάου και ώρα 18:00 (προαύλιος χώρος της εκκλησίας του Άγίου Νικολάου στο 

Παλιό Λιμάνι) 

Λόγω των μέτρων που προβλέπονται για τον έλεγχο του COVID-19 θα περιορισθεί 

σημαντικά η φυσική παρουσία κοινού στις τελετές απονομών στις οποίες θα μπορεί να 

παρευρίσκεται μόνον ένας εκπρόσωπος από κάθε σκάφος. Θα έχουν ληφθεί φυσικά όλα 

τα προβλεπόμενα μέτρα προστασία όπως η παρουσία μόνο καθημένων, αποστάσεις μεταξύ 

τους, κλπ. 

Συστήνεται η χρήση μάσκας κατά την διάρκεια των απονομών  

 

https://spetsesclassicregatta.gr/noticeboard/

