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ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΓΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΦΙΝΝ
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Με τη συμμετοχή των vip μελών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ΦΙΝΝ, που
αποτελεί πρόκριση για 4 χώρες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ο
υφυπουργός αθλητισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Γιώργος
Βασιλειάδης συγκάλεσε χθες Τετάρτη μεγάλη σύσκεψη στη ΓΓΑ. Παρευρέθηκαν
το επίτιμο μέλος της Δ.Ο.Ε. Λάμπης Νικολάου, ο πρόεδρος της Δ.Ο.Α. Ισίδωρος
Κούβελος, ο γεν. γραμματέας της Ε.Ο.Ε. Μανώλης Κολυμπάδης, ο επί σειρά ετών
αντιπρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας ιστιοπλοΐας Γιώργος Ανδρεάδης, ο
πρόεδρος της Ε.Ι.Ο. Αντώνης Δημητρακόπουλος και ο γεν. γραμματέας της Ε.Ι.Ο.
Απόστολος Παπαθανασίου. Απουσίασε ο πρόεδρος της Ε.Ο.Ε Σ. Καπράλος, ο
οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό.

Για 2,5 και πλέον ώρες συζητήθηκε τι έχει γίνει μέχρι τώρα για τον μεγάλο αυτό
αγώνα και τι ενέργειες πρέπει να προωθηθούν για την εξεύρεση χορηγών και

την καλύτερη προβολή του πρωταθλήματος στην Ελλάδα και κυρίως στο
εξωτερικό. Γι’ αυτό και ζητήθηκε από τα vip μέλη να προχωρήσουν στις
απαραίτητες κινήσεις, έτσι ώστε να τιμήσουν με την παρουσία τους τη
διοργάνωση ο πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. Τόμας Μπαχ, ο αντιπρόεδρος της Δ.Ο.Ε. Χ.
Αντόνιο Σάμαρανκ Jr., το μέλος της Δ.Ο.Ε. και επικεφαλής της οικονομικής
επιτροπής Σερ Μιανγκ, ο επικεφαλής του Ολυμπιακού προγράμματος Φράνκο
Καράρο και άλλοι.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την τηλεοπτική κάλυψη του πρωταθλήματος, το
οποίο θα διεξαχθεί το διάστημα 10‐18 Μαΐου στο «Athens International Sailing
Center». Εκτός από το live streaming και το tracking για πρώτη φορά στην
ιστιοπλοΐα θα βγει τηλεοπτικό σήμα!
Από πλευράς ΕΙΟ παρουσιάστηκε μελέτη, σύμφωνα με την οποία κατά τη
διάρκεια του πρωταθλήματος ο τζίρος στην Καλλιθέα και γενικότερα στην Αθήνα
θα φτάσει από 400.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ, ενώ τα έσοδα του
υπουργείου Οικονομικών από τον ΦΠΑ αναμένονται να φτάσουν τις 120.000
ευρώ.
Η ομοσπονδία ποντάρει πολλά και στην διαφήμιση της χώρας μας από τους
ξένους αθλητές, οι οποίοι γνωρίζουν το «Διεθνές Κέντρο» και έχουν ήδη
εκφράσει την ικανοποίησή τους για την ασφάλεια και τις προσιτές τιμές σε
διαμονή και φαγητό.
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