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Αγαπητοί Φίλοι,
Με αφορμή το νέο newsletter της Ομοσπονδίας μας, που έχει τον χαρακτήρα της
ανασκόπησης για την φετινή χρονιά, θα ήθελα ν’ αναφερθώ στον ορατό πλέον
κίνδυνο που αντιμετωπίζει το άθλημά μας να μείνει χωρίς «σπίτι», αφού το
Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας παραχωρείται με διεθνή διαγωνισμό του Ταμείου
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου – ΤΑΙΠΕΔ, που μετά από δύο
παρατάσεις, λήγει στις 28 Νοεμβρίου 2014.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας, από τον Μάρτιο του 2014, αμέσως μετά την
μεταφορά του ΟΚΙΜ από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου - ΕΤΑΔ στο ΤΑΙΠΕΔ,
κατέστησε σαφές προς το ΤΑΙΠΕΔ και την αθλητική ηγεσία, με έγγραφα και
συναντήσεις, ότι επιθυμεί την περαιτέρω αξιοποίηση του ΟΚΙΜ, αλλά ζητά να διατηρηθεί παράλληλα ο
αθλητικός ιππικός χαρακτήρας του Κέντρου και να υπάρξει δέσμευση ότι θα εξασφαλιστεί, για το
ολυμπιακό άθλημα της Ιππασίας, η χρήση των αμιγώς ιππικών χώρων του ΟΚΙΜ, που αποτελούν ένα
μικρό κομμάτι σε σχέση με τη συνολική έκταση του Κέντρου.
Όπως γνωρίζετε, η καρδιά της Ελληνικής Ιππασίας χτυπάει την τελευταία δεκαετία στο Ολυμπιακό Κέντρο
Ιππασίας Μαρκοπούλου, δεδομένου ότι, από το 2003 έως και σήμερα, αποτελεί τον κύριο χώρο
διεξαγωγής των σημαντικότερων εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων του αθλήματος, καθώς και την έδρα
της Ομοσπονδίας.
Πέρα από κάθε αμφιβολία, Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας έχει αξιοποιήσει και διατηρήσει «ζωντανό»
έως και σήμερα ένα από τα ελάχιστα ολυμπιακά στάδια.
Επί σειρά ετών το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο φιλοξένησε επανειλημμένα αγώνες του Παγκοσμίου
Κυπέλλου, Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (Παίδων, Εφήβων και Νέων Ιππέων) και Βαλκανικά
Πρωταθλήματα, που δεν θα μπορούσαν να διοργανωθούν σε εγκαταστάσεις σωματείων. Το Κλειστό
Ιπποδρόμιο εξ’ άλλου είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που παρέχει την δυνατότητα σοβαρής προπόνησης
και διεξαγωγής αγώνων κατά τους χειμερινούς μήνες.
Η ΕΟΙ κατέστησε σαφές προς όλους ότι το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο δεν είναι μια λησμονημένη από το
άθλημα ολυμπιακή εγκατάσταση, αλλά συνέβαλε στην σημαντική για την χώρα προβολή της διοργάνωσης
αγώνων διεθνούς επιπέδου, αλλά και στην δημιουργία μιας νέας γενιάς αθλητών που είναι σε θέση να
συμμετάσχουν με αξιώσεις στο εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών Αγώνων
στα ολυμπιακά αθλήματα της Υπερπήδησης Εμποδίων και της Ιππικής Δεξιοτεχνίας.
Επιπλέον, η ΕΟΙ συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια με τον εκάστοτε φορέα διαχείρισης του ΟΚΙΜ, καθώς
και με την εκάστοτε εταιρεία συντήρησης, συμβάλλοντας, όποτε χρειάστηκε και στο μέτρο των
δυνατοτήτων της, στην συντήρηση του Κέντρου.
Μεταξύ των άλλων, η ΕΟΙ το 2005 διαμόρφωσε τις κερκίδες του κεντρικού ιπποδρομίου με χόρτο, το 2007
διαμόρφωσε και αξιοποίησε το ιπποδρόμιο προπόνησης πρασίνου και ως αγνωστικό χώρο, με την
τοποθέτηση κερκίδας κοινού και διώροφου iso box. Το 2010 ανακατασκευάστηκε με αποκλειστική
πρωτοβουλία και δαπάνη της ΕΟΙ ο στίβος του Κλειστού Ιπποδρομίου, καθώς και τα ιπποδρόμια
προθέρμανσης του ΟΚΙΜ. Την ίδια χρονιά, η ΕΟΙ επισκεύασε και αποκατέστησε τις φθορές στους
στάβλους, τους αλογόδρομους και το αθλητικό υλικό, ενώ λίγο πριν το καλοκαίρι του 2012 ανέλαβε και
κάλυψε οικονομικά την προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών που απαιτηθήκαν για την αποκατάσταση
του αντλιοστασίου του ΟΚΙΜ, ώστε να είναι εφικτή η άρδευση του Κέντρου και να μην υποστούν μη
αναστρέψιμη ζημιά οι χώροι πρασίνου και τα ιπποδρόμια. Η ΕΟΙ, παρά την δεινή οικονομική κατάσταση
της, κάλυψε και συνεχίζει να καλύπτει ανάλογες δαπάνες, προκειμένου να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο
η λειτουργικότητα του ΟΚΙΜ.

Μετά την ανακοίνωση του διαγωνισμού τον Ιούνιο του 2014 και την διαπίστωση ότι αγνοήθηκε παντελώς
η επί δεκαετία και πλέον, συνεχή, συστηματική και αδιάλειπτη λειτουργία και δραστηριότητα της
Ομοσπονδίας και του αθλήματος της Ιππασίας στο ΟΚΙΜ και στο σχετικό κείμενο του διαγωνισμού
παραλείπεται οποιαδήποτε μνεία, αναφορά και πρόβλεψη για την μερική έστω χρήση του Κέντρου, η ΕΟΙ
εξέφρασε με τον πιο έντονο τρόπο τη διαμαρτυρία της και κάνει γνωστό προς πάσα κατεύθυνση ότι
διεκδικεί ανυπερθέτως να διατηρήσει για τις ανάγκες του ολυμπιακού αθλήματος της Ιππασίας την μερική
χρήση του ΟΚΙΜ και ειδικότερα την χρήση των εξής χώρων του:
•
•
•
•

Κλειστό Ιπποδρόμιο – αρένα
Προπονητικό Ιπποδρόμιο – αρένα - με χόρτο 90 Χ 90
Πέντε Ιπποδρόμια - αρένες - προπόνησης με άμμο
Όλα τα συγκροτήματα Στάβλων (1, 2, 3, 4, 5)

Η ΕΟΙ ζήτησε να υπάρξει ρητή και σαφής αναφορά στον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού ότι θα
διατηρηθεί η κατ΄ ελάχιστον ιππική χρήση του Κέντρου, όπως άλλωστε προβλέπεται απ’ όλη την σχετική
νομοθεσία, και να γνωστοποιηθεί αυτό στους ενδιαφερόμενους – διαγωνιζόμενους.
Τελικά μόλις στις 11 Νοεμβρίου 2014 υπήρξε αναφορά στους όρους του διαγωνισμού σχετικά με την
εφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης χώρων του ΟΚΙΜ στην ΕΟΙ. Η αναφορά όμως αυτή δεν είναι
ικανοποιητική και ο αγώνας για εξασφάλιση των απαραίτητων χώρων για τη λειτουργία του αθλήματος
συνεχίζεται, αφού μια τυχόν έξωση της αγωνιστικής ιππασίας από το Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας θα
αποτελέσει τεράστιο πλήγμα για ένα ολυμπιακό άθλημα με τεράστια διεθνή σημασία και προβολή και θα
σημάνει το τέλος των προοπτικών διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης σ΄ αυτό το τομέα, δεδομένου ότι
δεν υπάρχει κανένας άλλος χώρος στην Ελλάδα για να φιλοξενήσει τις σημαντικές εθνικές και διεθνείς
διοργανώσεις του.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΙ, θα ήθελα να καταστήσω σαφές στον κόσμο της ιππασίας
ότι θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας, που
δημιουργήθηκε για το άθλημά μας να παραμείνει «το σπίτι» της Ελληνικής Ιππασίας και αυτή είναι η
άμεση και βασική μας προτεραιότητα.
Φιλικά,
Νικόλαος Παράσχης
Πρόεδρος ΕΟΙ

Δύο Ελληνίδες αμαζόνες στους Παγκόσμιους Ιππικούς Αγώνες
Δύο Ελληνίδες αμαζόνες πήραν μέρος για πρώτη φορά φέτος
στην κορυφαία ιππική διοργάνωση, την ένατη κατά σειρά, των
Παγκόσμιων Ιππικών Αγώνων, που φιλοξενήθηκαν στα στάδια
της Νορμανδίας από 23 Αυγούστου έως και 7 Σεπτεμβρίου. Η
Αθηνά Ωνάση με την Ad Camille Z πήρε μέρος στην
υπερπήδηση εμποδίων και η Έφη Κουτσάφτη με τον Gardu
Pintu πήρε μέρος στην ιππική αντοχή. Η πρώτη συμμετείχε
στους δύο πρώτους γύρους του ατομικού αγωνίσματος
συγκεντρώνοντας συνολικά 14,34 βαθμούς και αποχαιρέτησε

τη διοργάνωση στην 66η θέση. Συνολικά στο
ατομικό αγώνισμα συμμετείχαν 153 ζευγάρια ίππων
ιππέων από όλο τον κόσμο. Η Έφη Κουτσάφτη,
παρά το γεγονός ότι προσπάθησε πολύ σε μία πολύ

δύσκολη τεχνικά διαδρομή, αλλά και λόγω της
λάσπης και της βροχής που είχε προηγηθεί,
δυστυχώς δεν μπόρεσε να τερματίσει και το άλογό
της κόπηκε στον κτηνιατρικό έλεγχο λίγο πριν τον
τελευταίο γύρο. Στην Υπερπήδηση Εμποδίων Παγκόσμιος Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Ολλανδός Jeroen
Dubbeldam με τον Zenith, μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό μεταξύ τεσσάρων ιππέων, που αντάλλαξαν άλογα.
Στον τελικό πήραν μέρος ακόμη οι Rolf-Goran Bengtsson με τον Casall Ask, Beezie Madden με τον Cortes C και
Patrice Delaveau με τον Orient Express. Στο ομαδικό αγώνισμα Πρωταθλήτρια ήταν η ομάδα της Ολλανδίας. Στην
Ιππική Δεξιοτεχνία για άλλη μία φορά έλαμψε το άστρο της Charlotte Dujardin με τον Valegro, που κέρδισαν δύο
χρυσά ατομικά μετάλλια, στα Grand Prix Special και Grand Prix Freestyle. Στο ομαδικό αγώνισμα νικήτρια ήταν η
ομάδα της Γερμανίας. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 8 αθλήματα, ενώ η επόμενη διοργάνωση είναι το 2018 στον
Καναδά.

Καλή παρουσία από τους Έλληνες - Πρωταθλητής Παίδων ο Robert Murphy
Καλή παρουσία είχαν οι περισσότεροι από τους 10 αθλητές μας που συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Παίδων, Εφήβων και Νέων Ιππέων, που πραγματοποιήθηκε στο Arezzo της Ιταλίας από 23
έως και 27 Ιουλίου. Στην κατηγορία Παίδων στο ομαδικό συμμετείχαν οι Σελήνη Ποππ με την Arabella II, η
Πάολα Μαρτίνη με τον Cobbydor, η Εριέττα Κάτσου με την Championess 10 και η Άννα ∆άναλη με το Lilli

Marlen II CH, ενώ στο ατοµικό πήρε μέρος η Ιωάννα Τσόχα με τον Briliant 2. Στην κατηγορία Εφήβων
έλαβαν μέρος στο ομαδικό ο Στέφανος Παπαγεωργίου με τον Litlle Lord 90, η Μαρίνα Θεοφανοπούλου με
τον Oscar Du Perron, ο Ιωάννης Μαρινάκης με τον Magic De France και η Ιόλη Μυτιληναίου με την
Equitta. Στην κατηγορία Νέων Ιππέων πήρε μέρος ο Φίλιππος Παπαγεωργίου με τον Vahorn.
Στην κατηγορία παίδων, για 3 μόλις βαθμούς η Πάολα Μαρτίνη δεν προκρίθηκε στον τελικό, αφού ήταν
στην 32η θέση με 8 βαθμούς. 45η ήταν η Άννα Δανάλη με το Lili Marlen, με συνολικά 12 βαθμούς. Η
Σελήνη Ποππ κατέλαβε την 53η θέση με συνολικά 13 βαθμούς, ενώη η Εριέττα Κάτσου με 17 βαθμούς
βρέθηκε ήταν στην 66η θέση. Στο ομαδικό η Ελλάδα πήρε την 13η θέση με 22 βαθμούς.
Στο ομαδικό των εφήβων η Ελλάδα κατέλαβε την 17η θέση σε σύνολο 20 ομάδων με συνολικά 20
βαθμούς. Η Ιόλη ήταν η καλύτερη στους έφηβους και με 14,92 βαθμούς κατέλαβε την 45η θέση, ενώ ο
Στέφανος ήταν στην 53η θέση με 16,94 βαθμούς. Ο Johnny Μαρινάκης με συνολικά 35,66 βαθμούς πήρε
την 80η θέση και η Μαρίνα με 37,52 βαθμούς πήρε την 82η θέση. Στους νέους ιππείς ο Φίλιππος με
συνολικά 23,24 βαθμούς κατέλαβε την 48ηθέση.
Ο γιος της Ελένης Δρακάτου και του Peter
Murphy, Robert Murphy ιππεύοντας τον
Del Fuego, αναδείχθηκε Πρωταθλητής
Ευρώπης στην κατηγορία Παίδων και
γιόρτασε τη νίκη τους μαζί με όλους τους
Έλληνες. Ο Robert μαζί με άλλους πέντε
αθλητές
έκαναν
συνολικά
πέντε
άπταιστες διαδρομές και πήγαν σε αγώνα
διαβάθμισης για τα τρία μετάλλια. Ο
Άγγλος αθλητής έκανε τη μοναδική
άπταιστη διαδρομή στο μπαράζ και
δίκαια πήρε τον τίτλο του Πρωταθλητή
για πρώτη φορά στην καριέρα του.

«Χρυσοί»
Βαλκανιονίκες
Βαρδινογιάννης & Λεβή
Με εννέα μετάλλια επέστρεψε η Ελλάδα
από
το
Βαλκανικό
Πρωτάθλημα
Εμποδίων, που πραγματοποιήθηκε για
δεύτερη φορά στην ιστορία του στο
Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Οι Έλληνες
αθλητές κέρδισαν τρία χρυσά, ένα
ασημένιο και πέντε χάλκινα μετάλλια στις
τέσσερις κατηγορίες παίδων, εφήβων,
νέων ιππέων και αμαζόνων.
Στην
κατηγορία εφήβων οι Έλληνες σάρωσαν
σε ατομικό και ομαδικό αγώνισμα
παίρνοντας και τους δύο τίτλους. Στο
ατομικό
αγώνισμα
ο
Ανδρέας
Βαρδινογιάννης με τον Zjohn G στην πρώτη του συμμετοχή στην κατηγορία κατάφερε με 0 βαθμούς ποινής στους
τέσσερις γύρους να αναδειχθεί Βαλκανιονίκης. Και στο ομαδικό αγώνισμα οι τέσσερις αθλητές μας,
Βαρδινογιάννης, Μαρίνα Θεοφανοπούλου με τον Oscar,
Ιωάννης Μαρινάκης με τον Magic de France και Γιώργος
Αμούτζας με τον Coco Lavoro πήραν την 1η θέση με 0
βαθμούς.
Βαλκανιονίκης επίσης για πρώτη φορά στην καριέρα της

αναδείχθηκε η Άννα Λεβή με τον Coeur de Lion στην
κατηγορία αμαζόνων. Η Ελληνίδα αμαζόνα συγκέντρωσε
στους τέσσερις γύρους συνολικά 6,68 βαθμούς και πήρε
τον τίτλο. Το χάλκινο μετάλλιο στο ατομικό κέρδισε η
Ελένη Θωμαίδου με τον Comeet με 10,82 βαθμούς. Οι
τέσσερις αμαζόνες μας, Λεβή, Θωμαίδου, Μιλένα Παππά
με τον Crème και Μαργαρίτα Δενδρινού με τον Bonfire
κέρδισαν το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό αγώνισμα με
συνολικά 24 βαθμούς στους δύο γύρους. Στην κατηγορία
νέων ιππέων, που δεν έγινε ομαδικό αγώνισμα λόγω
έλλειψης συμμετοχών, η Ελλάδα πήρε δύο μετάλλια στο ατομικό αγώνισμα. Η Πρωταθλήτρια 2014, Άννα
Παπαγεωργίου με τον Waikiki Akino ήταν δεύτερη με 8 βαθμούς και ο Διογένης Παλέγδας με την Cornelia στην 3η
θέση με 22,49 βαθμούς. Στην κατηγορία παίδων η Ελλάδα κέρδισε τα δύο χάλκινα μετάλλια. Στο ατομικό αγώνισμα
χάρη στην πρωταθλήτρια 2014, Σελήνη Ποππ με την Arabella, που συγκέντρωσε στους τέσσερις γύρους του
πρωταθλήματος 5 βαθμούς και στο ομαδικό χάρη στα τέσσερα κορίτσια, Ποππ, Πάολα Μαρτίνη με τον Cobbydor,
Άννα Δανάλη με το Lili Marlen και Εριέττα Κάτσου με την Championess. Η Ελλάδα συγκέντρωσε στους δύο γύρους 8
βαθμούς, ενώ Πρωταθλήτρια ήταν η Κροατία και στην 2η θέση η Τουρκία. Στην 6η θέση ήταν η Ειρήνη Σπανού με
τον Per On που πήρε μέρος στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά. Αρχηγός ομάδας ήταν ο κ. Γιώργος Δενδρινός και
βοηθός η Κική Μουρκούση.

Στην κορυφή των Βαλκανίων και πάλι το Ελληνικό ντρεσάζ!
Σχεδόν όλα τα μετάλλια του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Ιππικής Δεξιοτεχνίας, που έγινε το τριήμερο 27
– 29 Ιουνίου στο Novisad της Σερβίας, κέρδισε η Ελλάδα. Συγκεκριμένα οι 11 Ελληνίδες αμαζόνες
κατέκτησαν πέντε χρυσά , δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλια στις τρεις κατηγορίες παίδων, εφήβων
και ενηλίκων. Τις απονομές την τελευταία ημέρα των αγώνων έκανε η Πρόεδρος της FEI, Πριγκίπισσα
Haya, που ήταν παρούσα και στην τελετή λήξης του πρωταθλήματος.
Στην κατηγορία Ενηλίκων οι τέσσερις αμαζόνες
μας, Ελένη Μυράτ με τον Cosmote Solon Hit,
Κατερίνα Λω με τον Sir Eon, Βάλια Κούπενου με
τον Ihor και Κέλλυ Σκλαβούνου με τον Quanderas,
κατάφεραν το απόλυτο κατακτώντας το χρυσό
μετάλλιο στο Ομαδικό και τα τρία μετάλλια του
ατομικού. Η Ελένη κέρδισε το χρυσό, η Κατερίνα
το ασημένιο και η Κέλλυ το χάλκινο
Στην κατηγορία Εφήβων οι τρείς αμαζόνες μας
Νίνα Ραβίνι με την Djonas Figaro, Κυβέλη
Τζωρτζάκη με την Highnessy Newland και
Κωνσταντίνα Κατσίτη με τον Chiron κέρδισαν το
χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό, ενώ η Νίνα
κατέκτησε και το ασημένιο στο ατομικό. Στην
κατηγορία Παίδων, οι τέσσερις μικρές αμαζόνες Μελίνα Ζωγράφου με τον Nocsley, Μαρκέλα Μεταξά με
τον Golden Eagle, Ελένη Ρέτσου με την Grace 316 και Λήδα Ανέστη με τον Nonchaloir κατέκτησαν το
χρυσό στο Ομαδικό, ενώ στο Ατομικό η Μελίνα κέρδισε το χρυσό και η Μαρκέλλα το ασημένιο.

Στην 10η θέση η Χατζηβασιλείου στο Βαλκανικό Ιππικής Αντοχής
Δύο μόνο αμαζόνες κατάφεραν να τερματίσουν στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππικής Αντοχής, που
φιλοξενήθηκε το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου στο Βελιγράδι της Σερβίας.
Παρά τις πολύ δύσκολες καιρικές
συνθήκες,
καθώς
έβρεχε
καταρρακτωδώς για πολύ ώρα και
το δύσβατο έδαφος, η Μαρία
Χατζηβασιλείου από την Ρόδο με
την Georgina και η Αντιγόνη
Νταλλιάνη με τον GA Nikias
τερμάτισαν τη διαδρομή των 80
χιλιομέτρων
και
κατέλαβαν
η
αντίστοιχα την 10 και 19η θέση.
Οι υπόλοιποι αθλητές μας, Ελένη
Τρικαλιώτη με την Eureka, Αλέξια
Κολπονδίνου με την Zeta A OX,
Σωτήρης Πατσιούρας με τον
Koheilan και Παντελής Σαλονικιός
με
τον
Farah
δυστυχώς
αποσύρθηκαν ή αποκλείστηκαν για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.

«Χάλκινος» Βαλκανιονίκης ο Ζαμπούρης
Με μεγάλη επιτυχία για την Ελληνική αποστολή πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, 13 και 14
Σεπτεμβρίου στην πόλη Targu Mures της Ρουμανίας το πρώτο ιστορικό Βαλκανικό Πρωτάθλημα
Αμαξοδήγησης. Ο φετινός Πρωταθλητής, Αλέξανδρος Ζαμπούρης, κατάφερε στην πρώτη του διεθνή
συμμετοχή να αναδειχθεί χάλκινος Βαλκανιονίκης μετά τα δύο αγωνίσματα, την ιππική δεξιοτεχνία και το
μαραθώνιο. Ο Έλληνας αθλητής οδήγησε τα δύο
άλογά του Rigo & Dollar και συγκέντρωσε συνολικά
70,93 βαθμούς. Βαλκανιονίκης αναδείχθηκε ο
Ρουμάνος Gergo Rakoezi. Και οι δύο άλλοι Έλληνες
ιππείς, Δημήτρης Κουκούλης και Θανάσης

Χατζόπουλος επίσης πραγματοποίησαν πολύ καλές
εμφανίσεις καταλαμβάνοντας την 5η, 6η (με δύο
διαφορετικά ζευγάρια αλόγων) και 7η θέση
αντίστοιχα στο σύνολο. Ο κ. Κουκούλης πάντως
κατέλαβε την 3η θέση στο δεύτερο αγώνισμα
(combined marathon) με τα δύο άλογά του Lidi &
Fernando Alonfi.

Πρωταθλητές 2014 Μαρτίνη, Παπαγεωργίου, Παπαγεωργίου & Ποππ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο ιπποδρόμιο με άμμο της ιππικής δεξιοτεχνίας του Ολυμπιακού
Κέντρου Ιππασίας το πρωτάθλημα υπερπήδησης εμποδίων το τετραήμερο 5 – 8 Ιουνίου. Μόνικα
Μαρτίνη, Άννα Παπαγεωργίου, Στέφανος Παπαγεωργίου και Σελήνη Ποππ αναδείχθηκαν Πρωταθλητές
2014 στις κατηγορίες αντίστοιχα Ενηλίκων,
Νέων Ιππέων, Εφήβων και Παίδων. Στην κατηγορία Ενηλίκων η Μόνικα Μαρτίνη και η Cleopatra

αναδείχθηκαν
πρωταθλήτριες
για
πρώτη φορά συγκεντρώνοντας στους
τέσσερις γύρους 13 βαθμούς ποινής.
Δεύτερος Πρωταθλητής ήταν ο Δημήτρης Νάτσης με τον Centolove με 20 βαθμούς και τρίτη η Ελίνα
Δενδρινού με τον Davidson με 26 βαθμούς. Στην κατηγορία Νέων Ιππέων καλύτερη ήταν η Άννα
Παπαγεωργίου με τον Waikiki Akino στην πρώτη της συμμετοχή στην κατηγορία. Η αμαζόνα του ΙΟΒΟΠ
συγκέντρωσε στους τέσσερις γύρους 8 βαθμούς ποινής κερδίζοντας τον τίτλο, ενώ ήταν νικήτρια και στην
ημέρα με 4 βαθμούς. Δεύτερη Πρωταθλήτρια ήταν η Κατερίνα Λασκαρίδη με τον Berlin με σύνολο 17
βαθμούς, ενώ τρίτη Πρωταθλήτρια η Σήλια Μπελιόγλου με τον Odeon d’elle και 56 βαθμούς.
Στην Κατηγορία Εφήβων Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Στέφανος Παπαγεωργίου με τον Little Lord με τους
λιγότερους βαθμούς ποινής στους τέσσερις γύρους, 4. Δεύτερη Πρωταθλήτρια ήταν η Μαρίνα

Θεοφανοπούλου με τον Oscar du Peron με 20 βαθμούς κα ι τρίτη η Νικολίνα Μακαρώνα με τον Arc de
Triomphe με 25 βαθμούς.
Στην κατηγορία Παίδων Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Σελήνη Ποππ με την Arabella σημειώνοντας τις
μοναδικές άπταιστες διαδρομές στους τέσσερις γύρους. Δεύτερη πρωταθλήτρια ήταν η Πάολα Μαρτίνη
με την Aylin με 4 βαθμούς και τρίτη η Εριέττα Κάτσου με την Kasiopeja με 8 βαθμούς.
Στην κατηγορία Αμαζόνων η Ελένη Θωμαίδου με τον Comeet από την Θεσσαλονίκη ήταν η μεγάλη
πρωταγωνίστρια στην κατηγορία Αμαζόνων κερδίζοντας τον αγώνα και τον τίτλο «Αμαζόνα 2014». Η
αμαζόνα του ΑΟΙΒ έκανε τέσσερις άπταιστες διαδρομές και τις τρεις ημέρες. Στην 2η θέση ήταν η Μιλένα
Παππά με τον Crème με 12 βαθμούς και στην 3η θέση η Μελίσσα Βαρδινογιάννη με τον Cuincy με 14
βαθμούς.

Σκλαβούνου, Ραβίνι & Ζωγράφου Πρωταθλήτριες Ιππικής Δεξιοτεχνίας 2014
Η Κέλλυ Σκλαβούνου με τον Quanderas, η Νίνα Ραβίνι με τον Djonas Figaro και η Μελίνα Ζωγράφου είναι
οι Πρωταθλήτριες Ιππικής Δεξιοτεχνίας 2014, που αναδείχθηκαν στο πρωτάθλημα, που
πραγματοποιήθηκε στο κλειστό ιπποδρόμιο του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας στο Μαρκόπουλο το
τριήμερο 16 – 18 Μαΐου.
Στην
κατηγορία
Ενηλίκων, η Κέλλυ
κατάφερε
να
υπερασπιστεί τον
περυσινό
τίτλο
της κερδίζοντας
και το τελευταίο
αγώνισμα
freestyle.
To
ζευγάρι του ΕΙΟ
συγκέντρωσε μετά
και
τα
τρία
αγωνίσματα
συνολικό ποσοστό
69,773%
και
αναδείχθηκε
δίκαια
Πρωταθλήτρια
Ενηλίκων. Στην 2η
θέση ήταν η Ελένη
Μυράτ με τον
Cosmote Solon Hit
με
ποσοστό
68,813% και στην
3η θέση η Κατερίνα Λω με τον Sir Eon με ποσοστό 66,363%.
Στην κατηγορία Εφήβων, για πρώτη φορά Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Νίνα Ραβίνι με τον Djonas Figaro
συγκεντρώνοντας μετά τα τρία αγωνίσματα συνολικό ποσοστό 66,630%. Δεύτερη ήταν η Κυβέλη
Τζωρτζάκη με την Highnessy Newland, περυσινή πρωταθλήτρια παίδων, με ποσοστό 64,210%.
Στην κατηγορία παίδων η Βαλκανιονίκης, Μελίνα Ζωγράφου με τον Nocsley από την Καβάλα πήρε για
πρώτη φορά τον τίτλο της πρωταθλήτριας συγκεντρώνοντας συνολικό ποσοστό 71,013%. Δεύτερη ήταν η
Ελένη Ρέτσου με την Grace με ποσοστό 63,887% και τρίτη η Λήδα Ανέστη με τον Nonchaloir με ποσοστό
62,683%.

Η Τρικαλιώτη για 2η φορά πρωταθλήτρια Ιππικής Αντοχής
Η Ελένη Τρικαλιώτη του ΙΠΟΑ αναδείχθηκε για δεύτερη φορά μετά το 2012
Πρωταθλήτρια Ιππικής Αντοχής, στον αγώνα πρωταθλήματος που
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Κυριακή, 1 Ιουνίου στον Ιππικό Όμιλο
Μεσογείων.
Οι Πρωταθλητές Ενηλίκων 2014 αναδείχθηκαν από την Κατηγορία Α των 120
χιλιομέτρων, με την Ελένη να ιππεύει την Qbira du Magni, άλογο με το οποίο
είχε αγωνιστεί το 2013 για πρώτη φορά στην Κατηγορία Α. Στην 2η θέση της
κατηγορίας Α ήταν η Sally Spencer με τον Tonton Georges, αλλά λόγω της
αγγλικής της υπηκοότητας, δεύτερος Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Δημήτρης
Μητώνας με την Greca, που ήταν στην 3η θέση.

Ζαμπούρης, Ζαμπούρη & Φάκκας
Πρωταθλητές Αμαξοδήγησης
Ο Αλέξανδρος Ζαμπούρης αναδείχθηκε για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά Πρωταθλητής στην αμαξοδήγηση,
στον αγώνα πρωταθλήματος που πραγματοποιήθηκε
με επιτυχία το τριήμερο, 13 – 15 Ιουνίου, στο
Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο. Ο
αθλητής από το Κιλκίς αναδείχθηκε πρωταθλητής με
τον Dollar στη μονή ζεύξη και με τα Rigo και Dollar
στη διπλή ζεύξη. Πρωταθλήτρια στην κατηγορία
εφήβων για δεύτερη φορά ήταν η κόρη του
Αλέξανδρου Ζαμπούρη, Θοδώρα, με τον Spartakos,
ενώ στην κατηγορία παίδων πρωταθλητής ήταν ο
Φίλιππος Φάκκας από την Ιππικό Όμιλο Ρόδου με τον
Romeo.

Με επιτυχίες στο CSI-W Bojourishte
Έξι μετάλλια κέρδισε η Ελληνική αποστολή που συμμετείχε αμέσως μετά το Ελληνικό πρωτάθλημα
στο διεθνή αγώνα εμποδίων CSI-W του Bojourishte στην Βουλγαρία το τριήμερο, 13 – 15 Ιουνίου. O
Δημήτρης Νάτσης, 2ος πρωταθλητής ενηλίκων, κέρδισε δύο μετάλλια, ένα χρυσό και ένα ασημένιο σε
αγωνίσματα ύψους 1.45μ. και 1.40μ. αντίστοιχα με την Zarmara και τον Centolove. Χρυσό μετάλλιο
κέρδισε ακόμη η 3η πρωταθλήτρια νέων ιππέων, Σήλια Μπελιόγλου με τον Odeon d’elle σε αγώνισμα
της κατηγορίας εφήβων ύψους 1.20 – 1.25μ. Δύο χάλκινα μετάλλια κέρδισε η Στεφανία Χεινοπώρου
με την Championess στην κατηγορία εφήβων σε αγωνίσματα ύψους 1.25 και 1.35μ, ενώ την 3η θέση
σε αγώνισμα της κατηγορίας νέων ίππων κατέλαβε ο Κρίτων Ζαφειρόπουλος με τον Dicaprio. Τέλος
στο σημαντικότερο και υψηλότερο αγώνισμα του τριημέρου, Grand Prix ο Δημήτρης Νάτσης και ο
Centolove κατέλαβαν την 5η θέση με 4 βαθμούς ποινής.
Προετοιμασία και επιτυχίες στο Arezzo!
Το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίδων, εφήβων και νέων
ιππέων έγινε για τους Έλληνες ιππείς στο Arezzo. Οι Διεθνείς αγώνες, Toscana Tour, αλλά και άλλοι
διεθνείς αγώνες παίδων - εφήβων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, που προηγήθηκαν της μεγάλης
διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη Ελληνική παρουσία και πολλές επιτυχίες.
Στους αγώνες συμμετείχαν ανάμεσα σε άλλους και οι Hannah και Ιόλη Μυτιληναίου, Δημήτρης
Νάτσης, Μόνικα και Πάολα Μαρτίνη, Άννα Δανάλη, Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, Αλεξάνδρα
Παράσχη, Αντώνης Αντωνίου, Κρίτων Ζαφειρόπουλος, Στέφανος Παπαγεωργίου, Ευθύμης
Κρεμιώτης, Ερριέτα Κάτσου, Μιλένα Παππά Ευγενία Καπετάνιου, Ηλίας Μπαλιούσης, Σωτήρης
Φαρμάκης, Γιούρι Κερμέντι, Μαρία Παπαχριστοδούλου κ.α

Σχολή Προπονητών
χρόνια!

μετά

από

11

Η σχολή προπονητών ιππασίας της Γενικής
Γραμματέας ξεκίνησε τη Δευτέρα, 20
Οκτωβρίου 2014 στο Ολυμπιακό Κέντρο
Ιππασίας στο Μαρκόπουλο και θα
ολοκληρωθεί το 2015. 55 υποψήφιοι από
όλη την Ελλάδα πήραν τις θέσεις τους στα
θρανία της αίθουσας εκδηλώσεων της ΕΟΙ
για την Σχολή, που πραγματοποιείται και
πάλι μετά από 11 χρόνια. Το πρόγραμμα της
Σχολής περιλαμβάνει θεωρητικά και
πρακτικά μαθήματα σε σύνολο 200
διδακτικών ωρών, ενώ θα μετακληθεί και
εγνωσμένου κύρους εκπαιδεύτρια από το
εξωτερικό, η Ιρλανδέζα Susanne Macken. Εκ
μέρους της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Ιππασίας, τους συμμετέχοντες υποδέχθηκαν και καλωσόρισαν ο κ. Γιώργος Δενδρινός, μέλος της Διοίκησης της
Σχολής και η κ. Ανζέλ Σβορώνου, διευθύντρια της Σχολής. Πρώτος καθηγητής στην αίθουσα ήταν ο Προπονητής Α’
Κατηγορίας και πέντε φορές πρωταθλητής Ελλάδος κ.
Άρης Κυπραίος, που έκανε την εισαγωγή στο Άθλημα
της Ιππασίας και στην έννοια του Προπονητή
Ιππασίας. Οι 55 υποψήφιοι είναι οι εξής: Fabienne
Amman, Κορνηλία Μολτ, Κωνσταντίνα Αγραπίδη,
Ελένη Αινατζόγλου, Θεόδωρος Αλεξίου, Νεκταρία
Αλιφέρη, Βασιλική Αμπαρτζίδη, Τάσος Αργυρόπουλος,
Ζήσης Βήτος, Καρολίνα Βογδάνου, Στέλιος
Βουρεξάκης, Αντώνης Βράγκος, Χριστίνα Γεωργίου,
Σπύρος Γιαννούλης, Θοδώρα Γιδαράκου, Χριστίνα
Γκιώνη, Αναστασία Γουναρά, Κωνσταντίνος Γουναράς,
Μαριάννα Γραμματικάκη, Απόστολος Δέδας, Χριστίνα

Δημητρακοπούλου, Νίκος Δρούγας, Αιμιλία
Καλατζή, Βαγγέλης Καλιγιαννάκης, Στεφανία
Καραγιάννη, Αναστασία Καραμολέγκου, Έφη
Κουτσάφτη, Ευθύμης Κρεμιώτης, Χρήστος
Κωνσταντίνου,
Δημήτρης
Μανδρίνος,
Δημήτρης Μαμμόπουλος, Δανάη Μαρνέρη,
Νάταλι Μαρτίνη, Ελένη Δανάη Μαυράκη,
Μιχάλης
Μουζουράκης,
Βασίλης
Μπακοθανάσης,
Χριστίνα
Μπουτσίνη,
Αντιγόνη Νταλλιάνη, Μικαέλα Παγκάλου,
Διογένης Παλέγδας, Μαρία Παπουρδάνου,
Δημήτρης Πασχαλίδης, Μάγδα Περράκη,
Ειρήνη Πρίντεζη, Έλλη Σακελλαρίου, Χριστίνα
Σαχίνογλου, Μαρία Σπυροπούλου, Αλεξάνδρα
Στεργίου, Αριάδνη Συκιωτάκη, Χριστίνα
Τζαλαλή, Ευαγγελία Τσαλκαμά, Δέσποινα Τσαμπάση. Την πρώτη εβδομάδα δίδαξαν ακόμη οι κ.κ. Νίκος
Γεωργόπουλος, Σοφία Ροκ Μελά, Ρόζμαρι Γεωργοπούλου, Ανζέλ Σβορώνου, Σταύρος Γεωργόπουλος, Δημήτρης
Δρακάκης, Τζοάννα Γεωργοπούλου, Γιάννης Καμπάς, Ελένη Μυράτ κ.α. Η εβδομάδα 27 – 31 Οκτωβρίου ήταν κενή
και τα μαθήματα συνεχίζονται την Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου. Η ΕΟΙ εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους
συμμετέχοντες!

Αγωνιστικό πρόγραμμα εμποδίων με … αλλαγές και καινοτομίες
Το νέο αγωνιστικό πρόγραμμα του 2015 επεξεργάζονται αυτή την εποχή οι
Τεχνικές Επιτροπές των τεσσάρων ιππικών αθλημάτων, που καλλιεργεί η ΕΟΙ,
ήτοι: Υπερπήδηση Εμποδίων, Ιππική Δεξιοτεχνία, Ιππική Αντοχή και Αμαξοδήγηση.
Στην Υπερπήδηση Εμποδίων, το πρόγραμμα φαίνεται θα έχει αρκετές αλλαγές και
καινοτομίες από αυτό του 2014. Οι πρωταθλητές όπως και φέτος θα αναδειχθούν
από έναν τετραήμερο αγώνα, ενώ το 2015 θα βγουν και Κυπελλούχοι Ελλάδας,
επίσης από έναν τριήμερο αγώνα που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
Το πρόγραμμα της χρονιάς θα περιλαμβάνει Α’ και Β’ Διασυλλογικούς, όπου Β’
Διασυλλογικοί θα είναι οι μέχρι πρότινος αγώνες ανάπτυξης των περιφερειών.
Ενώ, θα υπάρχει πρόβλεψη και για τοπικούς αγώνες ανάπτυξης σε περιοχές όπως
η Πελοπόννησος, η Κρήτη κλπ. Οι Α’ Διασυλλογικοί Πρωταθλήματος θα
περιλαμβάνουν κατά βάση αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής. Μετά από 7
χρόνια επιστρέφει στην Ελλάδα και η διεθνής διοργάνωση εμποδίων,
FEI Jumping Challenge, που θα γίνει σε τρεις αγώνες.
Στα τέλη του Αυγούστου προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο Πόρτο Καρράς της
Χαλκιδικής ένας διεθνής αγώνας εμποδίων, CSI, ουσιαστικά μία εβδομάδα πριν
από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Εμποδίων, που ανέλαβε η χώρα μας και θα γίνει
το τετραήμερο 3 – 6 Σεπτεμβρίου 2015.

Ευχαριστούμε!

ΑΙΑ – 164 νέοι αθλητές σε Νότια &
Βόρεια Ελλάδα
164 ήταν οι νέοι αθλητές για το 2014 στα
δύο αθλήματα, εμπόδια και ντρεσάζ σε
Νότια και Βόρεια Ελλάδα. 122 ήταν οι
νέοι αθλητές στην Νότια Ελλάδα και 21
μόλις στην Βόρεια Ελλάδα. Κατά τη
διάρκεια της φετινής χρονιάς έγιναν τρεις
ημερίδες ΑΙΑ στη Νότια Ελλάδα και δύο
στην Βόρεια Ελλάδα. Μία έκτακτη
ημερίδα είχαμε επίσης στην Κω με 4
νέους αθλητές και στην Κρήτη με 21
αθλητές. Ημερίδες ΑΙΑ έγιναν ακόμη
τόσο στην ιππική αντοχή με 32 νέους
αθλητές.

Χορηγοί και υποστηρικτές της
ιππασίας το 2014 ήταν μεγάλες
εταιρείες και οργανισμοί, στους
οποίους αξίζει τουλάχιστον ένα
ΜΕΓΑΛΟ ευχαριστώ για την πολύτιμη
υποστήριξη! Στη ΜΕΤΚΑ, τη SHELL, το
JUST WORLD INTERNATIONAL, την Α.
IΣΜΑΗΛΟΣ Α.Ε, την PHARMATHEN,
την μπύρα MYTHOS, την ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, τον
Όμιλο FOLLI FOLLIE, την MOON
ENERGY, την MARATHON PACK, το
ΚΤΗΜΑ ΧΑΡΙΣ, την SUPERFAST
FERRIES και την HERTZ. Χορηγοί
επικοινωνίας ήταν ο Kiss FM και η
Interactive Sports.

Επόμενη μεγάλη ιππική διοργάνωση οι:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ – Ιππικής Δεξιοτεχνίας 5 – 7
Δεκεμβρίου & Εμποδίων 11 – 14 Δεκεμβρίου στο κλειστό
ιπποδρόμιο του Μαρκόπουλου! Σας περιμένουμε!

***

