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Οι κ.κ. Παράσχης και Γουναράς στην Φιλιππούπολη!  

O Πρόεδρος, κ. Νίκολας Παράσχης και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Δημήτρης Γουναράς, βρέθηκαν το 

Σαββατοκύριακο, 2 και 3 Μαρτίου στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας, προσκεκλημένοι της Βουλγαρικής 

Ομοσπονδίας Ιππασίας για το πρώτο Βαλκανικό συνέδριο της χρονιάς. Παρόντες ήταν πολλοί εκπρόσωποι 

των 7 Βαλκανικών χωρών, ενώ συζητήθηκαν διάφορα θέματα για τα φετινά Βαλκανικά πρωταθλήματα. Το 

Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππικής Δεξιοτεχνίας 2013 θα φιλοξενηθεί τελικά στην Βουλγαρία και την 

Φιλιππούπολη στο ιππικό κέντρο Yagodovo, στο οποίο ξεναγήθηκαν οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών 

και εντυπωσιάστηκαν από την αρτιότητα των εγκαταστάσεων και την πολυτέλεια. Ακόμη επισκέφτηκαν το 

ιππικό κέντρο NIESA στην πόλη Ihtiman και το ιππικό κέντρο RC Trakietz στο χωριό Zhitbnitsa, όπου θα 

γίνει το διεθνές σεμινάριο σχεδιαστών διαδρομών, 18 – 23 Μαρτίου, στο οποίο θα λάβει μέρος ο Γιώργος 

Ρωσσιάδης. Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Υπερπήδησης Εμποδίων, όπως ενημέρωσαν οι Τούρκοι, θα 

διεξαχθεί φέτος στην Προύσα και όχι στην Κωνσταντινούπολη. 

 

Οι φωτογραφίες είναι από τις εγκαταστάσεις του νέου ιππικού κέντρου, που θα γίνει φέτος το Βαλκανικό 

Πρωτάθλημα Ιππικής Δεξιοτεχνίας.  

 

 

 

 

 



 

Ο Pius Schwizer στην Ελλάδα 

Με την παρουσία ενός πολύ μεγάλου αθλητή, του Ελβετού Pius 

Schwizer, νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη υπερπήδησης 

εμποδίων (FEI Ranking list), πραγματοποιήθηκε το διήμερο, 23 

και 24 Φεβρουαρίου, με επιτυχία και πολλές συμμετοχές στο 

κλειστό ιπποδρόμιο του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας ο 2
ος

  

αγώνας Κυπέλλου εμποδίων. Ο Ελβετός 52χρονος αθλητής 

βρέθηκε στην Ελλάδα προσκεκλημένος της Μιλένας Παππά για 

σεμινάριο στην ίδια και κάποιους Έλληνες αθλητές, 

παρακολούθησε τους αγώνες και δήλωσε εντυπωσιασμένος 

από το επίπεδο των Ελλήνων αθλητών και των αλόγων τους. 

«Ενθουσιάστηκα από το επίπεδο των Ελλήνων αθλητών και των 

αλόγων τους, που πήραν μέρος στο σεμινάριο και σίγουρα θα 

ήθελα να ξαναέρθω στην Ελλάδα για σεμινάριο. Η σχέση μου με 

τη Μιλένα και τον προπονητή της, Valentin Velea ξεκίνησε πριν 

από περίπου ενάμιση χρόνο». Μεγάλος στόχος του για φέτος 

είναι ο Τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Υπερπήδησης 

Εμποδίων στο Γκέτεμποργκ στα τέλη του Απρίλη, στον οποίο 

έχει ήδη προκριθεί. Η Μιλένα θα προσπαθήσει να διοργανώσει 

και πάλι μαζί του ένα σεμινάριο, πιθανόν στις αρχές Μαΐου.  

 

Η SUPERFAST FERRIES συνεχίζει και το 2013 στην ιππασία  

Η Ναυτιλιακή Εταιρεία SUPERFAST FERRIES ανανέωσε και 

φέτος τη συμμετοχή της στο χορηγικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Ι.  

Η συμφωνία αφορά στην προβολή και διαφήμιση της 

χορηγού Εταιρείας μέσω των σημαντικότερων εθνικών 

διοργανώσεων της Ε.Ο.Ι., με αντάλλαγμα έκπτωση ποσοστού 

50% (μονός ναύλος) των φορτηγών μεταφοράς αθλητικών 

αλόγων, που θα ταξιδέψουν προς και από την Ιταλία. 

Συγκεκριμένα η χορηγία αφορά σε είκοσι (20) συνολικά 

φορτηγά αθλητών, ομίλων και ιδιωτών που μεταφέρουν 

αθλητικά άλογα Ελλήνων αθλητών για αγώνες στο εξωτερικό, 

(θα έχουν προτεραιότητα οι αποστολές Εθνικών Ομάδων της 

Ε.Ο.Ι.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και 2
ο
 σεμινάριο προπονητών το Μάιο! 

Ένα 2
ο
 σεμινάριο προπονητών θα διοργανώσει μέσα στο 2013 η Ομοσπονδία. Το ενδιαφέρον για 

συμμετοχή ήταν μεγάλο, οπότε στο κλειστό ιπποδρόμιο του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας από 20 έως και 

24 Μαΐου θα φιλοξενηθεί το δεύτερο για φέτος F.E.I. Level I Course for Coaches.   

Ως γνωστόν το σεμινάριο είναι ανοικτό για προπονητές ιππασίας και διακεκριμένους ιππείς που έχουν 

κλείσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας τους. Το κόστος του σεμιναρίου είναι 150 ευρώ έκαστος συμμετέχων.  Οι 

συμμετέχοντες πρέπει να μιλάνε αγγλικά.  

 



Πολύ καλή παρουσία της Σκλαβουνου 

στο Vidauban! 

Μία 4
η
 και μία 5

η
 θέση ήταν ο πολύ 

θετικός απολογισμός της Κέλλυς 

Σκλαβούνου στην πρώτη της διεθνή 

συμμετοχή στην κατηγορία Ενηλίκων. Η 

Ελληνίδα Βαλκανιονίκης 2012 μαζί με 

το άλογό της Quanderas συμμετείχε 

στον διεθνή αγώνα ιππικής δεξιοτεχνίας 

CDI στο Vidauban της Γαλλίας το 

τριήμερο, 1-3 Μαρτίου. Στο αγώνισμα 

Freestyle Inter I η Ελληνίδα αμαζόνα 

κατέλαβε την 5
η
 θέση με ποσοστό 

69,5%, ενώ στο αγώνισμα Inter I πήρε 

την 4
η
  θέση με ποσοστό 68,211% σε 

σύνολο 20 και πλέον αθλητών από όλη 

την Ευρώπη. Την δεύτερη εβδομάδα των αγώνων η Κέλλυ δεν συμμετείχε λόγω κακοκαιρίας.   

 

Με επιτυχία το 1
ο
 πρωτάθλημα στο κλειστό του Μαρκόπουλου 

Ο Γρηγόρης Βόγλης, η Εμμανουελλλα Ερρέρα, η Στεφανία Χεινοπώρου και ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου 

πέτυχαν τις πρώτες τους νίκες στις τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες του 1
ου

 αγώνα πρωταθλήματος 

υπερπήδησης εμποδίων, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το τριήμερο, 8-10 Μαρτίου στο κλειστό 

ιπποδρόμιο του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας στο Μαρκόπουλο. Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να 

γίνει στο ανοιχτό ιπποδρόμιο του Κέντρου, αλλά λόγω βροχής μεταφέρθηκε στο κλειστό.  

Στην κατηγορία Ενηλίκων ύψους 1.45μ. τέσσερις αθλητές είχαν άπταιστες διαδρομές και μπήκαν στο 

μπαράζ, όπου τη μοναδική άπταιστη διαδρομή έκανε ο Γρηγόρης Βόγλης με την Quelly de Briquedalle 

παίρνοντας την 1
η
 νίκη της χρονιάς. Στην κατηγορία Νέων Ιππέων ύψους 1.40μ. δύο αμαζόνες είχαν 

άπταιστες διαδρομές και μπήκαν στο μπαράζ. Η Ιόλη Μυτιληναίου με την Equitta, που αγωνίστηκε μόνο 

για εκπαιδευτικούς λόγους στην κατηγορία, αφού είναι έφηβος και προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της 

στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ισπανία, και η Εμμανουέλλα Ερρέα Φωτίου με την Cassandra, η 

οποία ήταν η νικήτρια της κατηγορίας. Στην κατηγορία Εφήβων ύψους 1.35μ. τρεις αμαζόνες μπήκαν στο 

μπαράζ με άπταιστες διαδρομές, με την Στεφανία Χεινοπώρου με την Championess 10 να κάνει τελικά τη 

μοναδική άπταιστη διαδρομή και να παίρνει την 1
η
 θέση. Στην Κατηγορία Παίδων έγινε το πιο 

συγκλονιστικό μπαράζ με επτά παιδιά να διεκδικούν τη νίκη. Μεγάλος νικητής ήταν ο Κωνσταντίνος 

Παπαθανασίου με τον Quatuor des Bordes με άπταιστη και τον καλύτερο χρόνο. Ακολούθησε ο Λεωνίδας 

Παλέγδας με δύο άλογα. Επόμενος αγώνας πρωταθλήματος υπερπήδησης εμποδίων είναι στην 

Θεσσαλονίκη και το Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας, 22 – 24 Μαρτίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Toscana Tour επτά Έλληνες αθλητές 

Επτά Έλληνες αθλητές θα συμμετάσχουν στο 

Toscana Tour 2013, που αρχίζει αυτή την 

εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο. 

Πιο συγκεκριμένα οι Αντώνης Πετρής, Δανάη 

Τσάτσου, Μόνικα Μαρτίνη, Λάουρα Μαρτίνη, 

Πάολα Μαρτίνη, Μιλένα Παππά και Νικόλας 

Παπαγεωργίου θα λάβουν μέρος στους 

αγώνες, που συγκεντρώνουν τα βλέμματα της 

παγκόσμιας ιππασίας. Ο αγώνας διεξάγεται 

στο Arezzo της Ιταλίας και περιλαμβάνει πολλά 

αγωνίσματα νέων ίππων, παίδων, εφήβων και 

φυσικά ενηλίκων. 

 

Το Hyatt χορηγός στον 2
ο
 αγώνα 

πρωταθλήματος! 

Χορηγός του 2
ου

 αγώνα πρωταθλήματος στην 

Θεσσαλονίκη και το Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας 

ανέλαβε το ξενοδοχείο Hayat Regency 

Thessaloniki. Ανάμεσα στα άλλα, προσφέρει ένα 

cocktail σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές 

και φιλάθλους την Πέμπτη, 21 Μαρτίου το 

βράδυ στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, 

δώρα στους νικητές των  κατηγοριών ενηλίκων, 

νέων ιππέων, εφήβων, παίδων και αμαζόνων, 

αλλά και την μεταφορά από το ξενοδοχείο  προς 

το ΙΚΕΜ συγκεκριμένες ώρες και ημέρες. 

 


