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Οι Πρωταθλητές Εμποδίων 2013  

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το τετραήμερο 16 – 19 Μαΐου το Πρωτάθλημα Ιππασίας 2013, 

στην υπερπήδηση εμποδίων και την ιππική δεξιοτεχνία, που ήταν αφιερωμένο στην θεραπευτική 

ιππασία. Ο κόσμος έδωσε 

δυναμικό παρών στο 

Μαρκόπουλο ιδιαίτερα το 

Σαββατοκύριακο, και 

χειροκρότησε τους φετινούς 

πρωταθλητές και στα δύο 

αθλήματα. Την παράσταση 

έκλεψε ο αγώνας των Special 

Olympics, που έγινε στο κλειστό 

ιπποδρόμιο του κέντρου και 

συγκέντρωσε τα βλέμματα των 

παρευρισκομένων.  

Στην υπερπήδηση εμποδίων και 

στην κατηγορία Ενηλίκων η 

Ζέτα Φούντα και η Claudia 

αναδείχθηκαν Πρωταθλήτριες 

μετά από εκπληκτική εμφάνιση 

και μοναδικές τρεις άπταιστες διαδρομές. Η αμαζόνα του ΙΟΕ ήταν και η μεγάλη νικήτρια του τελικού 

αγώνα. Δεύτερος Πρωταθλητής ήταν ο Γιάννης Σκανδάλης με  

τον Nabab Landelles, που ήταν στην 3η θέση του αγώνα και τρίτος Πρωταθλητής ο Γρηγόρης Βόγλης με 

την Quetcha de Chenee.  

Στην κατηγορία Νέων Ιππέων η Εμμανουέλλα Ερρέρα, 

που προηγείτο στη βαθμολογία, αναδείχθηκε για 

πρώτη φορά Πρωταθλήτρια μαζί με την Cassandra 

κερδίζοντας την 1
η
 θέση και στον τελικό αγώνα. 

Δεύτερος Πρωταθλητής ήταν ο Φίλιππος 

Παπαγεωργίου με τον Loulou de la Valee, που ήταν 

στην 2
η
  θέση του αγώνα και τρίτος Πρωταθλητής ο 

Ευθύμης Κρεμιώτης με τον Ranute du Buisson.  

Στην κατηγορία Εφήβων για δεύτερη συνεχόμενη 

χρονιά πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Ιόλη 

Μυτιληναίου με την Equitta, που κέρδισε και τον 

αγώνα μετά από μπαράζ με την Άννα Παπαγεωργίου 

και τον Akino. Η τελευταία, αμαζόνα του ΙΟΘΕΡ, ήταν 

δεύτερη πρωταθλήτρια, ενώ τρίτη πρωταθλήτρια ήταν 

η Μαρίνα Θεοφανοπούλου με τον Oscar du Peron, 

που επίσης ήταν στην 3
η
 θέση του αγώνα. Στην 

Κατηγορία Παίδων Πρωταθλητής επίσης για πρώτη 

φορά αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου με 

τον Quatuor des Bordes, ενώ ήταν νικητής και στον 

αγώνα μετά από μπαράζ με άλλους τρεις αθλητές. 

Δεύτερος πρωταθλητής και δεύτερος στον αγώνα ήταν 

ο Ανδρέας Βαρδινογιάννης με τον Fever Pitch και τρίτη 

Πρωταθλήτρια η Άννα Δάναλη με τον Lili Marlen, που 

ήταν 5
η
  στην κατάταξη του αγώνα. Ο Ιππικός Όμιλος 

Βορείων Προαστίων αναδείχθηκε Πρωταθλητής 

Όμιλος για το 2013.  

 

 



Στην Ιππική Δεξιοτεχνία τρεις αμαζόνες του Ελληνικού Ιππικού Ομίλου αναδείχθηκαν Πρωταθλήτριες 

Ιππικής Δεξιοτεχνίας. Στην κατηγορία Παίδων μετά τα δύο αγωνίσματα Α4 και Α5, η Κυβέλη Τζωρτζάκη με 

την Highnessy Newland αναδείχθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά Πρωταθλήτρια με συνολικό ποσοστό 

71,580. Δεύτερη ήταν η 

Καβαλιώτισσα Μελίνα Ζωγράφου με 

τον Nocsley και ποσοστό 68,645% 

και τρίτη η Λύδα Ανέστη με τον 

Nonchaloir με ποσοστό 59,515%.  

Στην κατηγορία Εφήβων για πρώτη 

φορά στην καριέρα της αναδείχθηκε 

Πρωταθλήτρια η Φανούλα 

Σταφυλοπάτη με τον Cassian. Μετά 

τα τρία αγωνίσματα, Γ4, Γ5 και 

freestyle ήταν πρώτη με συνολικό 

ποσοστό 65,767%. Πολύ κοντά της 

στην 2
η
 θέση ήταν η περυσινή 

Πρωταθλήτρια, Φωτεινή Γεωργίτσου 

με την Kolliante με ποσοστό 

65,490% και τρίτη η Ερμιόνη 

Σερεμέτα με τον Baiao με ποσοστό 

63,270%. Στην Κατηγορία Ενηλίκων 

Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η περυσινή Βαλκανιονίκης, Κέλλυ Σκλαβούνου με τον Quanderas, που μετά 

τα τρία αγωνίσματα St George, Inter I και freestyle είχε το καλύτερο ποσοστό 70,383%. Δεύτερη ήταν η 

Ελένη Μυράτ με τον Solon Hit με ποσοστό 65,923% και τρίτη η Εσθονή Age Luha με τον Diamond in Black 

με ποσοστό 65,840%.  

 

Κουτσάφτη & Μιχελογιαννάκη Πρωταθλήτριες 2013  

Η Έφη Κουτσάφτη, για δεύτερη φορά μετά το 2011 και η Δανάη 

Μιχελογιαννάκη αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες αντίστοιχα 

Ενηλίκων και Εφήβων – Νέων Ιππέων, στο πρωτάθλημα Ιππικής 

Αντοχής, που φιλοξενήθηκε στην περιοχή του Κιλκίς το 

Σαββατοκύριακο, 11 και 12 Μαΐου.  

Η πρώτη αμαζόνα του ΙΟΠΙ ιππεύοντας το καινούργιο άλογό της, τη 

Marvene, πέρασε πρώτη τον τερματισμό της κατηγορίας Α των 120 

χιλιομέτρων και αναδείχθηκε πανηγυρικά για δεύτερη φορά στην 

καριέρα της Πρωταθλήτρια Ιππικής Αντοχής. «Χάρηκα πολύ γιατί 

συμμετείχα με το καινούργιο άλογό μου, την 8χρονη Marvene, αν 

και δεν ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Παρόλα αυτά τα 

καταφέραμε, ενώ όλα πήγαν κατ΄ ευχήν. Μέχρι και ο καιρός ήταν 

σύμμαχός μας για πρώτη φορά στο Κιλκίς» δήλωσε η 

Πρωταθλήτρια Ενηλίκων 2013. Δεύτερη πρωταθλήτρια στην 

κατηγορία Ενηλίκων ήταν η Sally Spencer με τον Tonton Georges 

του ΙΠΟΑ και τρίτη πρωταθλήτρια η Αντιγόνη Νταλλιάνη με την 

Teska του ΙΟΜ. Στην Κατηγορία Εφήβων – Νέων Ιππέων, που έγινε 

για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η 16χρονη νέα αμαζόνα του ΑΟΙ, 

Δανάη Μιχελογιαννάκη, μαζί με τον Operatic κατάφερε να 

τερματίσει στην 4
η
 θέση της κατηγορίας Β των 90 χιλιομέτρων και ως πρώτη από τους έφηβους – νέους 

ιππείς να κατακτήσει για πρώτη φορά το πρωτάθλημα. Δεύτερος πρωταθλητής ήταν ο Δημήτρης Παύλου 

με τον Phoebus του ΙΟΚΙΛ.  

 



Μεγάλες εμφανίσεις από τους Έλληνες 

στο Bojourishte 

Μία εβδομάδα μετά το πρωτάθλημα 

2013, πραγματοποιήθηκε στο γειτονικό 

Bojouristhe ένας διεθνής αγώνας 

υπερπήδησης εμποδίων, CSI2*-W, με 

την παρουσία 13 και πλέον Ελλήνων 

αθλητών, οι οποίοι έκαναν αισθητή την 

παρουσία τους σημειώνοντας πέντε 

νίκες. Κορυφαία ήταν η νίκη της 

Μόνικας Μαρτίνη και της Cleopatra στο 

σημαντικότερο και υψηλότερο 

αγώνισμα Grand Prix της Κυριακής, που 

έριξε την αυλαία των αγώνων. Το 

Ελληνικό ζευγάρι είχε διπλή άπταιστη 

διαδρομή και στο μπαράζ με τον καλύτερο χρόνο κέρδισε την 1
η
  θέση. Στην 2

η
 θέση ήταν ένας ακόμη 

Έλληνας αθλητής, ο 2ος Πρωταθλητής Ενηλίκων 2013, Γιάννης Σκανδάλης με τον Nabab Landelles με 

εξίσου εκπληκτική εμφάνιση. Τρεις νίκες για την χώρα μας πέτυχε το τριήμερο στα αγωνίσματα των 

εφήβων και η 2
η
 Πρωταθλήτρια για το 2013 στην κατηγορία, Άννα Παπαγεωργίου. Δύο νίκες είχε με τη 

Zanette και μία με τον Akino. Μία ακόμη νίκη πέτυχε και ο Δημήτρης Νάτσης στην κατηγορία νέων ίππων  

ιππεύοντας τον Cavalho.  

 

Ματαιώθηκε η ιππασία από τους Μεσογειακούς Αγώνες! 

Το άθλημα της ιππασίας ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή από τους 

Μεσογειακούς Αγώνες 2013 της Μερσίνας, εξαιτίας της αδυναμίας να 

αντιμετωπιστούν τα θέματα που σχετίζονταν με την υποχρεωτική μακρά 

παραμονή σε καθεστώς καραντίνας των αλόγων, σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία, που είχε ως συνέπεια την μειωμένη συμμετοχή 

Εθνικών ομάδων. Θυμίζουμε ότι στους προηγούμενους αγώνες της 

Πεσκάρα, πριν από τέσσερα χρόνια, η ιππασία είχε κερδίσει το χάλκινο 

μετάλλιο στο Ομαδικό αγώνισμα με την Ελληνική ομάδα να αποτελείται 

από τους Αντώνη Πετρή, Ελίνα Δενδρινού, Γιούρι Κερμέντι και Αλέξανδρο Φουρλή.  

 

Ανακοινώθηκαν οι Εθνικές ομάδες για Ευρωπαϊκά, Βαλκανικά Πρωταθλήματα και Κύπελλα Εθνών 

Με ειδικές ανακοινώσεις το Μάιο και τον Ιούνιο, η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας έκανε γνωστές τις 

Εθνικές ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις του 

καλοκαιριού, τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Εφήβων, Νεαρών Ιππέων και Παίδων Εμποδίων και 

Δεξιοτεχνίας τον Ιούλιο σε Ισπανία και Γαλλία, τα Βαλκανικά Πρωταθλήματα εμποδίων και ντρεσάζ σε 

Βουλγαρία και Τουρκία τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο αντίστοιχα, αλλά και στα Κύπελλα Εθνών στη 

Βουδαπέστη και τη Μπρατισλάβα. 

 

Με επιτυχία το δεύτερο σεμινάριο προπονητών  

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Παρασκευή, 24 Μαΐου το δεύτερο σεμινάριο προπονητών Level I της 

χρονιάς, που φιλοξενήθηκε στο κλειστό ιπποδρόμιο του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας στο Μαρκόπουλο. 

Tutor ήταν ο Σταύρος Γεωργόπουλος, ενώ τα διπλώματα στους συμμετέχοντες προπονητές 

απονεμήθηκαν από το Γενικό Γραμματέα της ΕΟΙ, κ. Δημήτρη Γουναρά.  

 

 



 

Συνεχίζει τις πολύ 

καλές εμφανίσεις η 

Νιάρχου! 

Η Ηλέκτρα Νιάρχου 

συνεχίζει να αγωνίζεται 

στο εξωτερικό σε 

διεθνείς αγώνες 

υπερπήδησης εμποδίων 

τιμώντας τα Ελληνικά 

χρώματα. Μαζί με τα 

άλογά της πρόσφατα 

πήρε μέρος σε διεθνή 

αγώνα στο Haras de 

Bory στη Γαλλία 

καταλαμβάνοντας 

θέσεις στις εξάδες 

των διαφόρων 

αγωνισμάτων, ενώ το τριήμερο 7- 9 Ιουνίου πήρε μέρος με μεγάλη 

επιτυχία στο διεθνή αγώνα CSI2* στο Λονδίνο, που έγινε 

παράλληλα με το Global Chamions Tour. Εκεί κατέλαβε δύο τρίτες 

θέσεις, μία σε αγώνισμα ύψους 1.30μ. με τη Lilly Marlen και μία σε 

αγώνισμα ύψους 1.15μ. με τον Reading de Sienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΥΓΕ Ο «TATOO» 

O Tatoo, το πρώτο άλογο της 

ιππικής δεξιοτεχνίας, που χάρισε 

μεγάλες χαρές τόσο στην Τζοάννα 

Γεωργοπούλου όσο και στην 

Ελλάδα, έφυγε στα μέσα του Μάη 

σε ηλικία 32 ετών! Ο Tatoo, τον 

τελευταίο καιρό ιππευόταν από 

άτομα με αναπηρία και μάθαινε 

τα μυστικά της θεραπευτικής 

ιππασίας. Μαζί με την Τζοάννα 

αναδείχθηκαν Βαλκανιονίκες 

Ενηλίκων το 1994.  

Ευχαριστώ! 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας επιθυμεί να 

ευχαριστήσει θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην 

επιτυχία της διοργάνωσης του πρωταθλήματος, 

παράγοντες, φιλάθλους, εθελοντές, κριτές, επόπτες, και 

φυσικά ΟΛΟΥΣ τους ΧΟΡΗΓΟΥΣ, που ήρθαν αρωγοί σε μία 

πολύ δύσκολη οικονομικά χρονιά! 

 

Στο Κιλκίς το Βαλκανικό Αντοχής  

Στην περιοχή του Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί τελικά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2013  για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα το Βαλκανικό πρωτάθλημα Ιππικής Αντοχής. Το τριήμερο, 20 – 22 εκτός από τους 

Βαλκανιονίκες θα αναδειχθούν και οι νικητές στον 3
ο
 αγώνα. Θυμίζουμε ότι το 2011 η Ελλάδα είχε λάβει 

για πρώτη φορά μέρος στο Βαλκανικό της Βουλγαρίας, με την Έφη Κουτσάφτη να κερδίζει το ασημένιο 

μετάλλιο στο ατομικό και την Βανέσσα Βλοτίδου το χάλκινο μετάλλιο, επίσης στο ατομικό.  

Οι χορηγοί του Πρωταθλήματος ήταν: ΟΠΑΠ Α.Ε., METKA,  

Μύθος Ζυθοποιία, WIND, Balaton – TRM, Moon Energy, 

Small Money, Marathon Pack. Σημαντικές ήταν οι χορηγίες 

σε είδος: Η ΗOCHTIEF με την τεχνική υποστήριξη, η ΠΥΡΣΟΣ 

με την ασφάλεια, η HERTZ με τη διάθεση αυτοκινήτων, το 

HOLIDAY INN με την φιλοξενία, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών με 

τα ασθενοφόρα, η DREAM TENT με την δωρεάν τέντα για την 

Έκθεση της ΦΙΛΠΑ, η AIRGAME με τα παιχνίδια, το Κτήμα 

Χάρις και ο ΙΟΚΟΥΒ με την παιδική φάρμα, ο ΙΟΒΟΠ με τα  

πόνι, ο ΙΟΜ  με την άμαξα, η εταιρεία HELLENICA με τα δώρα 

SEVENTEEN και ο Δήμος Μαρκοπούλου με την καθαριότητα. 

 


