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τον IOMS η εκδήλωση κοπής πίτας της ΕΟΙ το Σάββατο, 9/2 
την αίθουσα εκδηλώσεων του Ιππικού Ομίλου Mega Sports το Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου στις 19.30 θα 

διεξαχθεί η φετινή εκδήλωση της ΕΟΙ, κατά την οποία εκτός των άλλων θα βραβευτούν οι καλύτεροι 

αθλητές του 2012, ενώ θα κοπεί και η πίτα των ομίλων. Θα ακολουθήσει το ΠΑΡΤΙ της ιππασίας με πολύ χορό, 

μουσική και φαγητό, ενώ θα υπάρξει και λαχειοφόρος αγορά με πολλά και πλούσια δώρα. Τα έσοδα από την 

λαχειοφόρο αγορά και το πάρτι θα διατεθούν από την ΕΟΙ στους αθλητές της ιππασίας. Η Επιτροπή Δημοσίων 

Σχέσεων της ΕΟΙ και συγκεκριμένα οι κ.κ. Παράσχης, Μυτιληναίου, Βαρδινογιάννη, Κυπραίου, Κάτσου, Μελά,  

Μουσαμά Ρέτσου και Σταφυλοπάτη προσκαλούν τον κόσμο της ιππασίας σε ένα μοναδικό πάρτι!  

Θα προηγηθεί το Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00 η αντίστοιχη εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης της 

Τοπικής Επιτροπής Βόρειας Ελλάδας, στο Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας.  

 

 

ε επιτυχία το σεμινάριο προπονητών Level I  
 ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα,  Πέμπτη 10 Ιανουαρίου έως και Κυριακή, 13 

Ιανουαρίου το σεμινάριο προπονητών Level I, που διοργάνωσαν από κοινού η Ελληνική και η Διεθνής 

Ομοσπονδία Ιππασίας. FEI Tutor για άλλη μία φορά ήταν ο Δημήτρης Δρακάκης, ενώ οι συμμετέχοντες έλαβαν την 

Κυριακή το απόγευμα τα διπλώματά τους από τον Γενικό Γραμματέα, κ. Δημήτρη Γουναρα.  

 

 νακοινώθηκε το οριστικό πρόγραμμα για το 2013  
 νακοινώθηκε από την ΕΟΙ το οριστικό αγωνιστικό πρόγραμμα,  που περιλαμβάνει αγώνες ανάπτυξης 

Βόρειας και Νότιας Αττικής και Βόρειας Ελλάδας, αγώνες κυπέλλου α’ φάσης, που θα διαρκέσει μέχρι το 

καλοκαίρι και β’ φάσης, αγώνες πρωταθλήματος και τους Πανελλήνιους Αγώνες. Ο πρώτος αγώνας είναι αυτή την 

εβδομάδα, 26 και 27 Ιανουαρίου στο κλειστό ιπποδρόμιο του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας στο Μαρκόπουλο. 

Πρόκειται για τον 1
ο
 αγώνα Κυπέλλου της χρονιάς στην υπερπήδηση εμποδίων. Και στην Βόρεια Ελλάδα αρχίζουν 

οι αγώνες αυτό το διήμερο με τον 1
ο
 αγώνα Ανάπτυξης & Κυπέλλου στον Ιππικό Όμιλο Βορείου Ελλάδας.   

 

  τήσιες συνδρομές & ιατρικές βεβαιώσεις αθλητών  
 Μέσα στην εβδομάδα η ΕΟΙ ανάρτησε στην ιστοσελίδα της λίστα με τις ημερομηνίες  λήξης των ιατρικών 

βεβαιώσεων των αθλητών, ενώ και επιστολή όπου αναφέρονται οι ετήσιες συνδρομές ίππων και ιππέων για 

το 2013.  

• Ετήσια συνδρομή Αθλητή Υ.Ε. & Ι.Δ. 70Ευρώ 

• Ετήσια συνδρομή Ίππου Υ.Ε. & Ι.Δ. 30Ευρώ 

• Ετήσια συνδρομή Αθλητή & Ίππου Ι.Α. 10Ευρώ 

• Ετήσια συνδρομή Αθλητή ΑΜ.  30Ευρώ 

• Ετήσια συνδρομή Ίππου ΑΜ.  20Ευρώ 

 

Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να καταβάλλονται στο λογιστήριο της ΕΟΙ ή στο λογαριασµό της Ε.Ο.Ι: Alpha Bank 

Αρ. Λογαριασμού: 269 002002 000438, IBAN GR19 0140 2690 2690 0200 2000 438 -  BIC(SWIFT)  
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CRBAGRAAXXX,  Δικαιούχος Λογαριασμού: Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας µε  την  αναγραφή  του  ονόµατος  του 

αθλητή και/ή ίππου στην κατάθεση. Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής πρέπει να γίνει έως την ημερομηνία λήξης 

συμμετοχών όπως αυτή αναγράφεται στην ειδική προκήρυξη του αγώνα. Δε θα επιτραπεί η συμμετοχή αθλητών 

και ίππων στους αγώνες οι οποίοι δεν έχουν τακτοποιήσει τις ετήσιες συνδρομές και καμία σχετική οικονομική 

συναλλαγή δε θα διεκπεραιώνεται την ημέρα του αγώνα. 

 

 μαξοδήγηση 
Στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ www.hef.gr στα τεστ ιππικής δεξιοτεχνίας – αμαξοδήγησης αναρτήθηκαν μέσα 

στην εβδομάδα τα νέα τεστ της αμαξοδήγησης με τις νέες ονομασίες τους, που θα ισχύσουν για την 

αγωνιστική χρονιά του 2013. 

 

ei entry system  
 Το νέο σύστημα συμμετοχών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας θα ισχύσει από φέτος. Οι διεθνείς 

συμμετοχές των αθλητών στους αγώνες του εξωτερικού θα γίνονται πια από τις Εθνικές Ομοσπονδίες μέσω του 

εξελιγμένου FEI entry system προς τους διοργανωτές των αγώνων.  

   

νανέωση του διευθυνσιογράφου – mailing list! 

 Eνημερώνουμε όλους ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία ανανέωσης του διευθυνσιογράφου - mailing list της 

Ομοσπονδίας.  

 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε πολύ:  

• Τους υπευθύνους των ιππικών σωματείων – μελών της ΕΟΙ όπως μας δηλώσουν στο press@hef.gr το επίσημο 

email του ομίλου τους, που επιθυμούν να λαμβάνουν αλληλογραφία και  

• Και όποιον θέλει να λαμβάνει ενημέρωση στο email του από την ΕΟΙ, είτε πρόκειται για αθλητή είτε πρόκειται για 

φίλαθλο, όπως στείλει ένα email στο press@hef.gr δηλώνοντας παράλληλα την ιδιότητά του. 

Επίσης μπορείτε να γίνετε μέλη στο γκρουπ της ΕΟΙ στο  facebook 

http://www.facebook.com/groups/equestrianfed/, για να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα δρώμενα της 

ΕΟΙ. 

 

 

 

 

 

Αυτό ήταν το 1
ο
 Newsletter της ΕΟΙ για το 2013 και θα ακολουθήσουν και άλλα σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. Όσοι θέλετε να συμβάλλετε με ειδήσεις και νέα ομίλων και 

αθλητών, είναι ευπρόσδεκτα στο email press@hef.gr υπόψη γραφείου τύπου. 

Ευχαριστούμε και ευχόμαστε σε όλους καλή αγωνιστική χρονιά! 

 

α 
f

α 


