
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν.Ο.Τ.Κ. Cyclades Regatta 2015

Παρασκευή 26 Ιουνίου 19:30: Συνάντηση κυβερνητών στο Θωρηκτό “ΑΒΕΡΩΦ”.
Θα δοθούν οι οδηγίες πλού, το πρόγραμμα των καθημερινών εκδηλώσεων του αγώνα στα 
νησιά σταθμούς, ενημερωτικά φυλλάδια και χάρτες των νησιών και ενημερωτικά 
φυλλάδια του ΕΟΤ.
Επίσης σε τσάντες κατασκευασμένες για τον αγώνα, θα διανεμηθούν σε όλα τα σκάφη 
αναμνηστικά κυκλαδίτικα ειδώλια και τσάντα/φάκελος εντύπων από ιστιοπλοϊκό πανί της 
εταιρείας SAILSELECT αναμνηστικά μπλουζάκια, καπέλα και βραχιολάκια για τα 
πληρώματα, αντηλιακά και after sun “ΚΟΡΡΕΣ”, τσάντα με οικολογικά προϊόντα 
καθαρισμού "PLANET" .
20:30 Δεξίωση πληρωμάτων στο Θωρηκτό “ΑΒΕΡΩΦ”. 

ΤΖΙΑ
- Το απόγευμα πρίν την ημέρα εκκίνησης, Σάββατο 27 Ιουνίου στις 19:00 θα λειτουργήσει 
το γραφείο επιτροπής του Αγώνα στο Πολιτιστικό Κέντρο Κέας “Κτίριο Ρέστης”, για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση επιθυμήσουν οι εκτός Περιφέρειας Σαρωνικού κυβερνήτες 
αγωνιζόμενων σκαφών. 
- Στις 20:00 στο “Κτίριο ΡΕΣΤΗΣ”, ο Δήμος ΚΕΑΣ θα υποδεχθεί με δεξίωση μπουφέ και ποτό 
όλους τους ιστιοπλόους.
Θα μοιραστούν αναμνηστικά δώρα προς τα συμμετέχοντα σκάφη.
- “ΒΙΝΥΛΙΟ bar” - “ΒRΕΕΖΕ bar” - “ΚΟΚΚΑ bar”:
ένα κοινό σούπερ πάρτυ με κερασμένη την πρώτη μπύρα ετοιμάζουν και τα 3 bars της 
Τζιάς για τους ιστιοπλόους του 21ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα “CYCLADES REGATTA 
2015” το βράδυ πριν την αναχώρηση.

ΠΑΡΟΣ
- Υποδοχή έκπληξη για το πρώτο σκάφος που θα δέσει στο λιμάνι από τον Δήμαρχο Πάρου 
και τοπικούς φορείς.
- Σε όλα τα τερματίζοντα πληρώματα θα διανεμηθούν σάντουϊτς και νερό προσφορά του 
“ΕΛΑΙΩΝΑΣ Restaurant”. 
- Το βράδυ της άφιξης, Κυριακή 28 Ιουνίου welcome party με κερασμένο το πρώτο κοκτέϊλ 
για όλους τους αθλητές στο “NEMOBAR”.
- Το πρωΐ της Δευτέρας 29 Ιουνίου στις 9:30 το "ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΖΟΥΜΗΣ" θα 
προσφέρει πρωϊνό κέρασμα στους ιστιοπλόους και από μια σακούλα πάγο στα σκάφη. 
- Την Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 13:30 o Ν. Ο. Πάρου διοργανώνει αγώνες beach volley και 
beach tennis στο beach party με κερασμένη μπύρα “Pils Hellas” για το Cyclades Regatta. 
- Η τελετή απονομής της 1ης ιστιοδρομίας με μπουφέ, κρασί και ζωντανή μουσική προς 
όλους τους αθλητές του αγώνα θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Άννα του Δημαρχείου στις 



20:00 το βράδυ με διοργανωτές τον ΝΟΤΚ, τον Δήμο Πάρου και την ΚΔΕΠΑΠ.
- Το μπάρ “BeBoP” μετά την απονομή, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 23:30, διοργανώνει 
πάρτυ με κερασμένο το πρώτο κοκτέϊλ.
- Το πρωΐ της Τρίτης 30 Ιουνίου στις 9:30 ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου “ΑΡΗΙΣ” θα 
προσφέρει αναμνηστικό δώρο σε όλα τα σκάφη.

ΑΜΟΡΓΟΣ 
- Υποδοχή έκπληξη για το πρώτο σκάφος που θα δέσει στο λιμάνι από τον Δήμαρχο 
Αμοργού και τοπικούς φορείς.
- Υποδοχή έκπληξη και για το πρώτο σκάφος ORCclub με αλλοδαπό πλήρωμα που θα 
δέσει στο λιμάνι από τον Δήμαρχο Αμοργού και τοπικούς φορείς.
- Σε όλα τα τερματίζοντα πληρώματα θα διανεμηθούν μπάρες δημητριακών και νερό από 
τον Α.Ν.Π.Ο.Α. (Αθλητικός Ναυτικός Πολιτιστικός Όμιλος Αμοργού).
- Το βράδυ της άφιξης, Τρίτη 30 Ιουνίου, welcome party με κερασμένο Smirnoff Ice Double 
Dark για όλους τους αθλητές στο “ΑΙΓΑΙΟΝ bar”.
- Το πρωΐ της Τετάρτης 1 Ιουλίου στις 9:00 ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αμοργού θα 
μοιράσει από μια σακούλα πάγο στα σκάφη.
- Το πρωΐ της Τετάρτης 1 Ιουλίου στις 9:30 το “Aegialis Hotel Resort &Spa” θα προσφέρει 
σε όλα τα πληρώματα παραδοσιακά ξεροτήγανα.
- ΕΚΔΡΟΜΗ στην Παναγία Χοζοβιώτισσα και στην Χώρα Αμοργού
Την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 11:00 με πούλμαν από τα Κατάπολα θα μεταφερθούμε στο 
μοναστήρι της Παναγίας Χοζοβιώτισσας.
Στις 13:00 θα μεταφερθούμε με πούλμαν στην Χώρα Αμοργού για επίσκεψη στο 
Αρχαιολογικό και Εκκλησιαστικό Μουσείο και ελεύθερη ώρα στα γραφικά καφενεδάκια-
μεζεδοπωλεία.
Στις 17:00 αναχώρηση των πούλμαν από τη Χώρα για Κατάπολα.
- Η τελετή απονομής της 2ης ιστιοδρομίας με μπουφέ, κρασί, ζωντανή μουσική και χορό 
προς όλους τους αθλητές του αγώνα θα πραγματοποιηθεί στην μεγάλη προβλήτα την 
Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 21:00 το βράδυ με διοργανωτές τον ΝΟΤΚ, τον Δήμο Αμοργού, τον 
Σύλλογο Επαγγελματιών Αμοργού και την Ένωση Καταπολιανών Αμοργού.
- Το μπάρ “Le Grand Bleu” μετά την απονομή, Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 23:30 διοργανώνει 
πάρτυ και μας κερνάει την πρώτη μπύρα “ΦΙΞ”.
- Το πρωΐ της Πέμπτης 2 Ιουλίου στις 9:30, πριν την αναχώρηση, ο Σύλλογος 
Επαγγελματιών Αμοργού θα προσφέρει αναμνηστικό δώρο σε όλα τα σκάφη.

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
- Υποδοχή έκπληξη για το πρώτο σκάφος που θα δέσει στο λιμάνι από τον Πρόεδρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Κουφονησίου και τοπικούς φορείς.
- Υποδοχή με γλυκά και ρακόμελα για όλα τα τερματίζοντα πληρώματα.
- Το βράδυ της άφιξης, Πέμπτη 2 Ιουλίου, βραδιά πανσέληνου και welcome party με 
κερασμένο το πρώτο ποτό για όλους τους αθλητές στο “ΜΥΛΟΣ bar”.
- Το πρωΐ της Παρασκευής 3 Ιουλίου στις 9:00 θα μοιραστεί από μια σακούλα πάγος στα 
σκάφη.
- Την Παρασκευή 3 Ιουλίου beach party στις 13:30 με κερασμένη την πρώτη μπύρα 
“ΝΗΣΟΣ” από το beach bar “ΦΑΝΟΣ”. Πουλμανάκια θα αναχωρούν από την προβλήτα 
προκειμένου να μεταφέρουν όσους αθλητές επιθυμούν να μεταβούν οδικώς στην 
παραλία του Φανού.



- Η Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίου σε συνεργασία με τοπικούς φορείς θα 
φιλοξενήσουν όλους τους αθλητές του αγώνα σε παραδοσιακή εορτή με καθιστό μπουφέ, 
κρασί και ζωντανή μουσική στην τελετή απονομής της 3ης ιστιοδρομίας, την Παρασκευή 3 
Ιουλίου στις 20:00 στην προβλήτα.
Ο Ν.Ο.Τ.Κ και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως συνδιοργανωτής του Αγώνα, θα απονείμει 
αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής προς όλα τα πληρώματα.
- Το μπάρ “ΕΝ ΠΛΩ” μετά την απονομή στις 23:30 διοργανώνει πάρτυ με κερασμένη 
μπύρα “Ζ”.
- Το πρωΐ της Τρίτης 30 Ιουνίου στις 9:30 πριν την εκκίνηση, η Δημοτική Κοινότητα 
Κουφονησίου θα προσφέρει αναμνηστικό δώρο σε όλα τα σκάφη.

ΣΙΦΝΟΣ
Στο λιμάνι τερματισμού του αγώνα, στις Καμάρες Σίφνου, θα γίνει η “αναβίωση του 
ανάμματος των φρυκτωριών”, ένα σύστημα συνεννόησης στην αρχαία Ελλάδα με σημάδια 
που μεταβιβάζονταν από περιοχή σε περιοχή με τη χρήση πυρσών στη διάρκεια της 
νύκτας. Το έθιμο, αναβίωσε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Σίφνος, για την 
υποδοχή των σκαφών του ΝΟΤΚ στο Cyclades Regatta του 2003 (και έκτοτε διοργανώνεται 
από το νησί για την ημέρα του Αγίου Πνεύματος) θα διοργανώσει η ΔΗ.ΚΕ.Σ. με φορείς 
του νησιού κατά την άφιξη των σκαφών του αγώνα του ΝΟΤΚ.
- Υποδοχή έκπληξη για το πρώτο σκάφος που θα δέσει στο λιμάνι από τον Δήμαρχο 
Σίφνου και τοπικούς φορείς.
- Καλωσόρισμα κέρασμα για όλα τα τερματίζοντα πληρώματα θα προσφέρει ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου.    
- Το βράδυ της άφιξης, Σάββατο 4 Ιουλίου, welcome party με κερασμένη μπύρα “Ζ” για 
όλους τους αθλητές στο “FOLLIE beach bar”.
- Το πρωΐ της Κυριακής 5 Ιουλίου, στις 09:30 θα μοιραστεί από μιά σακούλα πάγος στα 
σκάφη προσφορά του Supermarket ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - ΜΟΣΧΑ 
- Το πρωΐ της Κυριακής 5 Ιουλίου, στις 11:00, ο Δήμος Σίφνου θα δεξιωθεί στον δροσερό 
πευκόφυτο χώρο του “Camping ΜΑΚΗΣ” όλους τους αθλητές με παραδοσιακή ρεβυθάδα, 
σιφνέϊκα τυριά και κρασί και θα μοιράσει σε όλα τα σκάφη αναμνηστικά δώρα.
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