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Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα… Η Ιόλη στο
μεγάλο τελικό της εφήβων
Την καλύτερη της παρουσία έως σήμερα σε
Ευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα
Υπερπήδησης
Εμποδίων σημείωσε η 16χρονη Ιόλη Μυτιληναίου
με την φοράδα της Equitta στο πρωτάθλημα
εφήβων, που πραγματοποιήθηκε στη Vejer de la
Frontera της Ισπανίας, 16 – 21 Ιουλίου. Το
Ελληνικό ζευγάρι προκρίθηκε για τρίτη φορά σε
τελικό ευρωπαϊκού, μετά το 2010 και το 2011 που
είχε πάρει μέρος στην παίδων με τον Ascot. Στους
δύο τελικούς γύρους της εφήβων σημείωσε 4 και
12 βαθμούς ποινής αντίστοιχα και με συνολικά 24
βαθμούς ποινής κατέλαβε την 22η θέση σε σύνολο
97 αθλητών.
Δεύτερη καλύτερη φετινή παρουσία από
Ελληνικής πλευράς στην κατηγορία Εφήβων ήταν η
Μαρίνα Θεοφανοπούλου, που στους δύο πρώτους
γύρους είχε από 8 βαθμούς ποινής και με σύνολο
16 κατέλαβε την 54η θέση ανάμεσα σε 97 αθλητές
από όλη την Ευρώπη. Στην 72η θέση ήταν η Άννα
Παπαγεωργίου με τον Akino, που είχε 1 βαθμό
στον 1ο γύρο και 27 στον 2ο γύρο. Στην 91η θέση
ήταν ο Στέφανος Παπαγεωργίου με τον Vahorn με
12 βαθμούς στον 1ο γύρο και αποκλεισμό στον 2ο
γύρο.
Στην κατηγορία παίδων του φετινού Πρωταθλήματος την καλύτερη κατάταξη είχαν δύο αθλητές μας που
συγκέντρωσαν στους τρεις γύρους από 20 βαθμούς. Η Άννα Δανάλη με τον Lili Marlen και ο Ανδρέας
Βαρδινογιάννης με τον Fever Pitch πήραν την 63η θέση. 70ος ήταν ο Λεωνίδας Παλέγδας με την Aischa D
με 22 βαθμούς ποινής, ενώ 85ος ήταν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου με τον Quatuor des Bordes, που είχε
έναν αποκλεισμό την πρώτη ημέρα και από 4 βαθμούς στους άλλους δύο γύρους. Στην κατηγορία παίδων
πήραν μέρος 90 ιππείς και
αμαζόνες. Το ντεμπούτο του στις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις έκανε
και ο Robert Murphy, γιος της
Ελένης Δρακάτου, με τον Del Fuego.
Ο μικρός αθλητής, που αγωνίζεται
με τα χρώματα της Μ. Βρετανίας,
σημείωσε 1 βαθμό μόνο στους
πέντε γύρους καταλαμβάνοντας
πήρε την 4η θέση!
Την 16η θέση ανάμεσα σε 20 χώρες
κατέλαβε η χώρα μας στο ομαδικό
αγώνισμα των εφήβων με τους
τέσσερις αθλητές μας, Ιόλη
Μυτιληναίου, Άννα Παπαγεωργίου,
Μαρίνα
Θεοφανοπούλου
και

Στέφανο Παπαγεωργίου να συγκεντρώνουν 39 βαθμούς ποινής στον 1ο γύρο. Αντίστοιχα στην κατηγορία
παίδων η Ελλάδα πήρε την 15η θέση ανάμεσα σε 19 χώρες, με τους Ανδρέα Βαρδινογιάννη, Κωνσταντίνο
Παπαθανασίου, Λεωνίδα Παλέγδα και Άννα Δανάλη να συγκεντρώνουν συνολικά στον 1ο γύρο 13
βαθμούς ποινής.

Έξι μετάλλια στο Βαλκανικό Ιππικής Δεξιοτεχνίας
Με έξι μετάλλια στις αποσκευές της επέστρεψε από τη
Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας η Εθνική ομάδα Ιππικής
Δεξιοτεχνίας, που πήρε μέρος στο Βαλκανικό πρωτάθλημα το
τριήμερο 26-28 Ιουλίου. Η Ελληνική ομάδα κέρδισε τρία
χρυσά, δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλια στις
κατηγορίες ενηλίκων, εφήβων και παίδων.
Στην κατηγορία Ενηλίκων η Ελλάδα πέτυχε το απόλυτο
κερδίζοντας δύο χρυσά μετάλλια σε ατομικό και ομαδικό
αγώνισμα. Η Κέλλυ Σκλαβούνου με τον Quanderas
αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχή φορά Βαλκανιονίκης
Ενηλίκων, ενώ οι τέσσερις αμαζόνες μας, Σκλαβούνου, Ελένη
Μυράτ με τον Solon Hit, Κατερίνα Λω με τον Largos 22 και
Εμμανουέλλα Μουσαμά με τον Indy πήραν το χρυσό στο
ομαδικό. Ασημένιο μετάλλιο στο ατομικό κέρδισε ακόμη η
Ελένη Μυράτ με τον Solon Hit.
Στην κατηγορία παίδων η Μελίνα Ζωγράφου με τον Nocsley αναδείχθηκε χρυσή Βαλκανιονίκης, ενώ το
χάλκινο μετάλλιο κέρδισε η Λύδα Ανέστη με τον Nonchaloir. «Ήθελα πολύ να συμμετάσχω στους
βαλκανικούς και να νιώσω ότι ανήκω σε ομάδα, ότι
κάποιοι προσδοκούν από εμένα κι ότι εγώ
στηρίζομαι σ' αυτούς. Δεν υπάρχει μια μόνο λέξη
για να περιγράψω τα συναισθήματα μου.
Ανακούφιση, χαρά, συγκίνηση, ικανοποίηση. Οι
βαθμολογίες των κριτών ήταν η ανταμοιβή μου για
την σκληρή δουλειά και την προσπάθεια που
καταβάλλω. Επειδή ζω και προπονούμαι στην
επαρχία δεν έχω την ευκαιρία να συμμετέχω σε
αγώνες συχνά. Η ατμόσφαιρα των Βαλκανικών
αγώνων ήταν για 'μένα μοναδική εμπειρία και αυτό
το οποίο θα ήθελα να ζω κάθε φορά που πηγαίνω
σε αγώνες. Σχεδόν δεν ήθελα να τελειώσουν! Στο μέλλον ελπίζω να βελτιωθώ ακόμα περισσότερο και να
σταθεροποιηθώ σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και τον
προπονητή μου που με στηρίζουν με κάθε τρόπο και φυσικά το άλογό μου που ξέρει να ανέχεται και να
συγχωρεί... Όλοι εμείς μαζί κάνουμε την καλύτερη ομάδα!!!» δήλωσε η Καβαλιώτισσα χρυσή
Βαλκανιονίκης στην παίδων.
Τέλος στην κατηγορία Εφήβων το ασημένιο μετάλλιο κέρδισε η Φωτεινή Γεωργίτσου με την Kolliante.

Ξανά Πρωταθλητής ο Ζαμπούρης
στην αμαξοδήγηση!
Για δεύτερη συνεχή χρονιά Πρωταθλητής
στη μονή ζεύξη της αμαξοδήγησης
αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Ζαμπούρης
με τον Spartakos, στον 4ο τελικό αγώνα
που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό
Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο το
τελευταίο διήμερο του Ιούνη, 29 -30.
Δεύτερη πρωταθλήτρια, μετά την 3η
θέση που κατέκτησε πέρυσι, ήταν η
Αναστασία Καραμολέγκου με τον Sweet
Glagol. Ο τελικός του πρωταθλήματος
σημείωσε επιτυχία, ενώ τις απονομές
στους νικητές των αγώνων και τους
πρωταθλητές έκανε την Κυριακή, 30
Ιουνίου ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΙ, κ.
Γουναράς.

Βουδαπέστη … Με μεγάλη πρωταγωνίστρια τη Μαρτίνη
Με μεγάλη πρωταγωνίστρια τη Μόνικα Μαρτίνη πραγματοποιήθηκε το τετραήμερο, 11-14 Ιουλίου το
Παγκόσμιο Κύπελλο Υπερπήδησης Εμποδίων, CSIO3*-W, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. H Ελληνίδα
αμαζόνα μαζί με την 13χρονη Cleopatra πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση στο σημαντικότερο και
υψηλότερο αγώνισμα Grand Prix ύψους έως και 1.60μ. κατακτώντας την 5η θέση σε σύνολο 55 αθλητών
με μόλις 4 βαθμούς ποινής. «Είμαι πολύ χαρούμενη για τα αποτελέσματά μου στη Βουδαπέστη και για την
φοράδα μου, που ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Σιγά σιγά αποκτώ εμπειρία από μεγάλους αγώνες και
αυτό είναι που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Ομοσπονδία, που φέτος μας
στήριξε και συμμετέχουμε σε μεγάλες διοργανώσεις». Στο Grand Prix σημειώθηκαν μόνο δύο άπταιστες
διαδρομές, με μεγάλο νικητή το Βέλγο Pieter Devos με τον Dream of India.
Στο ίδιο αγώνισμα πήραν μέρος από Ελληνικής πλευράς, ο Αλέξανδρος Φουρλής με τον Casimir de la
Pomme καταλαμβάνοντας την 20η θέση με 9 βαθμούς και ο Γιάννης Σκανδάλης, που βρέθηκε στην 34η
θέση με 13 βαθμούς. Καλή εμφάνιση και από τον Άγγλο Nick Channing Williams, που με τον Soothe me de
Ness πήρε την 10η θέση με 4 βαθμούς. Στο εναρκτήριο αγώνισμα ταχύτητας ύψους 1.45μ. η Μόνικα είχε
κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο με άπταιστη διαδρομή και πολύ καλό χρόνο. Στο Ομαδικό Αγώνισμα της
Παρασκευής, η Ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να προκριθεί στον 2ο γύρο και με συνολικά 25 βαθμούς
πήρε την 12η θέση.

Μπρατισλάβα… με δύο ιππείς
Μετά τον τραυματισμό του αλόγου, Cleopatra, της Μόνικας Μαρτίνη και του γεγονότος ότι δεν πέρασε
τον κτηνιατρικό έλεγχο το άλογο του Γιάννη Σκανδάλη, Nabab Landelles, μόνο δύο Έλληνες ιππείς
αγωνίστηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Μπρατισλάβας στη Σλοβακία, 1 – 4 Αυγούστου. Αλέξανδρος
Φουρλής και Στέλιος Σταυρουλάκης πήραν μέρος εκτός των άλλων στο αγώνισμα Grand Prix ύψους έως
1.60μ.

Πολλές Ελληνικές επιτυχίες στο Linz
Πολλές ήταν οι Ελληνικές επιτυχίες στο διεθνή αγώνα υπερπήδησης εμποδίων, CSI2* στο Linz της
Αυστρίας, όπου συμμετείχαν οι αθλητές μας για προετοιμασία ενόψει Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τις
δύο τελευταίες εβδομάδες του Ιούνη. Συνολικά οι Έλληνες αθλητές κέρδισαν 14 μετάλλια στις κατηγορίες
ενηλίκων, εφήβων – νέων ιππέων, παίδων και νέων ίππων.
Το πρώτο τετραήμερο, η Hannah Μυτιληναίου στην κατηγορία νέων ίππων ύψους 1.25 – 1.30μ.
ιππεύοντας τον Broadway κέρδισε ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο. Σε αγώνισμα ύψους 1.30 - 1.40μ.

η πρωταθλήτρια Εφήβων 2013, Ιόλη Μυτιληναίου ιππεύοντας τον Rostaar χάρισε στην χώρα μας το
δεύτερο χρυσό μετάλλιο, μετά από πολύ καλή εμφάνιση. Στην ίδια κατηγορία στην 2η θέση ήταν ο
Στέφανος Παπαγεωργίου με τον Vahorn. Στην κατηγορία Παίδων ύψους 1.20μ. η 3η Πρωταθλήτρια
Ελλάδας 2013, Άννα Δανάλη με το Lili Marlen κέρδισε ένα χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο.
Την δεύτερη εβδομάδα δύο νίκες πέτυχαν οι δύο αμαζόνες μας, Ιόλη Μυτιληναίου με τον Ascot σε
κατηγορία ύψους 1.35μ. με άπταιστη διαδρομή και τον καλύτερο χρόνο και η μικρή Άννα Δανάλη με το
Lili Marlen στην κατηγορία παίδων ύψους 1.20μ. Ασημένια μετάλλια κέρδισαν η Άννα Παπαγεωργίου με
την Arabella στην κατηγορία Εφήβων ύψους 1.30μ., ο Φίλιππος Παπαγεωργίου με τον Little Lord στην
κατηγορία νέων ιππέων ύψους 1.40μ. και δύο φορές ο Λεωνίδας Παλέγδας με την Asicha D στην
κατηγορία παίδων ύψους 1.20μ. Τέλος, δύο χάλκινα μετάλλια κέρδισαν στην κατηγορία παίδων ύψους
1.20μ. ο Ανδρέας Βαρδινογιάννης με τον Fever Pitch και στην κατηγορία Εφήβων η Ιόλη Μυτιληναίου με
τον Rostaar.

Στην Κωνσταντινούπολη το Βαλκανικό Εμποδίων
Στην Κωνσταντινούπολη θα πραγματοποιηθεί τελικά το
φετινό Βαλκανικό Πρωτάθλημα Υπερπήδησης Εμποδίων
από 5 έως και 8 Σεπτεμβρίου 2013. Η ΕΟΙ ανακοίνωσε εκ
νέου στις αρχές του Αυγούστου τις ανανεωμένες Εθνικές
ομάδες που θα πάρουν μέρος στο Βαλκανικό
Πρωτάθλημα, ενώ έστειλε επιστολή με ενημέρωση
σχετικά με την μεταφορά των ίππων, τη διαμονή των
αθλητών και σταβλιτών.
Τη σχετική ανακοίνωση θα την βρείτε στο site της ΕΟΙ
http://www.hef.gr/docs/announce/2013_balkanomades.pdf .

Ακυρώθηκε το Βαλκανικό Ιππικής
Αντοχής 2013
Λόγω έλλειψης συμμετοχών η ΕΟΙ
αποφάσισε ότι δεν μπορεί να
αναλάβει την φετινή διοργάνωση
του Βαλκανικού Πρωταθλήματος
Ιππικής Αντοχής, που ήταν
προγραμματισμένη για το
Σεπτέμβριο στο Κιλκίς.

Η Αθηνά Ωνάση στο Ευρωπαϊκό
Ενηλίκων!
Η μοναδική Ελληνική συμμετοχή
στο φετινό Ευρωπαϊκό Ενηλίκων
Υπερπήδησης Εμποδίων, που θα
φιλοξενηθεί στο Herning της
Δανίας, 20 - 25 Αυγούστου, θα
είναι η Αθηνά Ωνάση. Η Ελληνίδα
αμαζόνα, που θα κάνει το
ντεμπούτο της σε μεγάλες
διοργανώσεις, θα ιππεύσει την
φοράδα της Camille Z. Καλή
επιτυχία!

H EOI ενημερώνει ότι τα γραφεία
της θα παραμείνουν κλειστά την
εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου
(12 – 16 Αυγούστου).
Καλό καλοκαίρι σε όλους!

***

