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Μαρκόπουλο, 20 Σεπτεμβρίου 2022 
            Αρ. Πρωτ.: 238 

Προς τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Ι. 
 
Αγαπητοί Κύριοι, 
 

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ι., κατά τη συνεδρίασή του της 20ης 
Σεπτεμβρίου 2022, μεταξύ άλλων, συζήτησε και έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις: 
 
1Ο . Βαλκανικά Πρωταθλήματα 2022, ΥΕ και ΙΔ, στη Ρουμανία 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγχαίρει θερμά όλους τους αθλητές που έλαβαν μέρος στο Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα Υπερπήδησης Εμποδίων 2022, 7-11 Σεπτεμβρίου, στη Ρουμανία, κατακτώντας δύο 
χρυσά, ένα ασημένιο και τρία χάλκινα μετάλλια. Ιδιαίτερα συγχαίρει στους αθλητές της Ομάδας 
Παίδων (Βασιλική Μπαλιούση, Στεφανία Μπέσιου, Μαρίλη Κατσάμπα και Αμαρυλλίς Παρασχάκη) 
και Νέων Ιππέων (Κωνσταντίνο Μπαλιούση, Δημήτρη Δρούγα, Άρτεμις Πίτσικου και Αντώνη 
Αντωνίου) για την κατάκτηση του Χρυσού μεταλλίου, της Ομάδας Αμαζόνων (Μαρία Παπουρδάνου, 
Αθανασία Χατζηπρίμου, Δανάη Μπεσδεμιώτη, Κατερίνα Doubodel) για το ασημένιο μετάλλιο, την 
Ομάδα Ενηλίκων (Κατερίνα Λασκαρίδη, Ηλίας Μπαλιούσης, Κρίτων Ζαφειρόπουλος, Γιάννης 
Σκανδάλης) και Εφήβων (Τζώρτζια Σκλαβενίτη, Ζωή Στρατηγοπούλου, Μάγια Δρακάη, Σεμέλη Ποππ) 
για το χάλκινο μετάλλιο, καθώς και την αθλήτρια Μαρία Παπουρδάνου για την κατάκτηση του 
χάλκινου μεταλλίου στο ατομικό Αμαζόνων. 
 
Επίσης, το ΔΣ συγχαίρει θερμά όλους τους αθλητές που έλαβαν μέρος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
Ιππικής Δεξιοτεχνίας, 16-18 Σεπτεμβρίου 2022 στη Ρουμανία, κατακτώντας πέντε μετάλλια, εκ των 
οποίων ένα χρυσό, δύο ασημένια και δύο χάλκινα. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στους αθλητές της 
Ομάδας Εφήβων (Ιζαμπέλλα Ατσαλάκη, Αλέξανδρος Κατσίκης, Ιλένια Οικονόμου, Χριστίνα Ρέτσου)  
για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, καθώς και την Δανάη Γιαννοπούλου και τον Αλέξανδρο 
Κατσίκη για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο ατομικό Παίδων και Εφήβων αντίστοιχα. 
Ακόμη την Ομάδα Παίδων (Δανάη Γιαννοπούλου, Καρολίνα Ατσαλάκη Κορίνα Μειμάρη και Μαλβίνα 
Νικολαίδη) για το χάλκινο μετάλλιο και την Χριστίνα Σαχίνογλου για το χάλκινο στο ατομικό Ενηλίκων. 
 
Πολλά συγχαρητήρια, εκτός από τους αθλητές, αξίζουν στους προπονητές τους, καθώς και στις 
οικογένειές τους και όσους τους στηρίζουν. 
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2ο . Μεταφορά του 8ου Αγώνα Ιππικής Δεξιοτεχνίας, 15-16/10/2022, από τον ΑΟΙ στο ΟΚΙΜ 
 
Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη σχετική ενημέρωση από το σωματείο Αττικός Όμιλος Ιππασίας 
αποφάσισε την μεταφορά του 8ου Αγώνα Ιππικής Δεξιοτεχνίας, στις 15-16 Οκτωβρίου 2022, που 
ήταν προγραμματισμένος στις εγκαταστάσεις του ΑΟΙ, στο ΟΚΙΜ. 
 
3ο . Ανακοίνωση απόφασης Δικαστικής Επιτροπής της ΕΟΙ για την υπόθεση του ίππου LL Zizel 
 
Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώθηκε η υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής 
της ΕΟΙ για την υπόθεση, που είχε παραπεμφθεί από το ΔΣ στις 29.08.2022,  και αφορά στο θετικό 
αποτέλεσμα στην απαγορευμένη ουσία ibuprofen, τόσο του Α’ δείγματος όσο και του Β’ δείγματος 
του ίππου LL ZIZEL, που ελήφθησαν την 11.06.2022 κατά τον Αγώνα Πρωταθλήματος  Ιππικής 
Αντοχής στον Ιππικό Όμιλο Κιλκίς. Δικαστική Επιτροπή επέβαλε: 
 

1) στον αθλητή Παντελή Σαλονικιό: την ποινή του αποκλεισμού του από τον Αγώνα 
Πρωταθλήματος Ιππικής Αντοχής, στον οποίο συμμετείχε στις 11/6/2022 και στον οποίο 
διαπιστώθηκε η παράβαση κανόνων Αντί-Ντόπινγκ και της ακύρωσης των αποτελεσμάτων 
και της κατάταξης που πέτυχε κατά τον αγώνα αυτό με τον ίππο LL ZIZE και  

2) στον Λεωνίδα Χατζηπαντελή, ιδιοκτήτη, υπεύθυνο πρόσωπο του ίππου και αθλητή : α) την 
ποινή του αποκλεισμού του από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα 
τριών μηνών, της παρούσης ποινής αρχομένης από την έκδοση της παρούσης αποφάσεως 
και β) Χρηματικό πρόστιμο ποσού ευρώ χιλίων (€ 1.000).   

 
4ο . 6οι Διασυλλογικοί Αγώνες ΠΕΝΑ 23-24.07.2022, στον Αθλητικό Ιππικό Όμιλο Κρήτης 
  
Το ΔΣ, μετά από ακρόαση του προέδρου του σωματείου Αθλητικό Ιππικό Όμιλο Κρήτης - ΑΙΟΚΡ και 
τις εξηγήσεις που παρείχε για τα συμβάντα στους 6ους Διασυλλογικούς Αγώνες ΠΕΝΑ Αγωνιστική 
Περιφέρεια Κρήτης, στις 23-24.07.2022, στις εγκαταστάσεις του ΑΙΟΚΡ, αποφάσισε το εν λόγω 
σωματείο να καταβάλει στην ΕΟΙ, μέρος του κόστους της συγκεκριμένης διοργάνωσης, ποσό 1.000 
ευρώ, το οποίο είχε επωμιστεί εξ’ ολοκλήρου η ΕΟΙ.  
 
Ακόμη, το ΔΣ της ΕΟΙ εκφράζει τη λύπη του για την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι κριτές, οι 
συντελεστές, οι αθλητές και τα μέλη των αποστολών των άλλων σωματείων της Κρήτης που έλαβαν 
μέρος στο συγκεκριμένο αγώνα. 
 
Η Γραμματεία της ΕΟΙ είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωτική πληροφορία ή 
διευκρίνιση. 

Για την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας 
Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας 

  
   
  
   

Κωνσταντίνος Καρακασίλης  Γεώργιος Δημαράς 


