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Αγαπητοί Φίλοι,

Ο
λοκληρώνεται η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ε.Ο.Ι. το οποίο εξελέγη το 2008. H Γενική 
Συνέλευση, με τις αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοι-

κητικού Συμβουλίου, Δικαστικής Επιτροπής Εξελεγκτικής Επι-
τροπής, καθώς και εκλογής αντιπροσώπου της Ε.Ο.Ι. και του 
αναπληρωτή του στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ορίστη-
κε για τις 3.12.2012. 

Θα ήθελα, με την ευκαιρία αυτή, να κάνω ένα σύντομο απο-
λογισμό του έργου του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 
σε όλους τους τομείς.

Αρχικά, θα ήθελα να επισημάνω ότι η τετραετία αυτή ήταν 
αντικειμενικά η πιο δύσκολη οικονομικά για την Ε.Ο.Ι. και το 
άθλημα. H Ομοσπονδία μας, όπως άλλωστε ολόκληρος ο αθλη-
τισμός αλλά και οι άλλοι τομείς στη χώρα μας, αντιμετώπισε 
και αντιμετωπίζει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και την 
συνεχή μείωση των εσόδων της. 

Τα έσοδα της Ε.Ο.Ι. από την κρατική επιχορήγηση και τις 
χορηγίες μειώθηκαν δραματικά. Συγκεκριμένα, η επιχορήγη-
ση της Πολιτείας προς την Ε.Ο.Ι., μέσω της Γενικής Γραμματεί-
ας Αθλητισμού, μειώθηκε την τετραετία αυτή κατά περισσότε-
ρο από 50%, αφού το 2008 ήταν 880.000 ευρώ,  το 2009 ήταν 
770.000, το 2010 ήταν 550.000, το 2011 ήταν 500.000 και για 
το 2012 εγκρίθηκε το ποσό των 400.000 ευρώ από τα οποία 
μέχρι σήμερα έχουμε εισπράξει μόλις το ήμισυ του ποσού.   
Τα έσοδα από χορηγίες, που το 2008 ήταν 580.000 ευρώ, το 
2009 μειώθηκαν σε 350.000 ευρώ, το 2010 σε 235.700 ευρώ, 
το 2011 σε 25.000 ευρώ και για το 2012 δεν θα ξεπεράσουν 
τα 50.000 ευρώ.

Παρά τα μειωμένα έσοδα της Ομοσπονδίας, η Διοίκησή μας 
έκανε τα αδύνατα δυνατά, εξασφάλισε τους απαραίτητους 
πόρους για το άθλημα και κατάφερε να υλοποιήσει στο ακέ-
ραιο το πρόγραμμά της, και τα τέσσερα αυτά χρόνια, ώστε 
να μην ανακοπεί η δραστηριότητα και η ανάπτυξη της Ελλη-
νικής Ιππασίας

Εφαρμόσαμε μια πολύ συνετή διαχείριση, διατηρώντας σε 
πολύ χαμηλό επίπεδο τα έξοδα και τις δαπάνες. Ειδικά για 
τις διοικητικές δαπάνες ακολουθήσαμε τα προβλεπόμενα από 
το Νόμο για την μειωμένη μισθοδοσία του προσωπικού, ενώ 
μειώσαμε δραστικά και τα λειτουργικά έξοδα. Η πολύ καλή 
αυτή διαχείριση, μας επέτρεψε όχι μόνο να υλοποιήσουμε 
τον προγραμματισμό μας, αλλά να μειώσουμε και τις οφειλές 
παλαιών ετών από 300.000 ευρώ περίπου που ήταν το 2009 
σε 155.000 ευρώ το 2010, σε 40.000 ευρώ το 2011, ενώ ανά-
λογο ποσό με το 2011 αναμένεται και για το 2012. 

Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας Μαρκόπουλου
Στον προγραμματισμό μας, την τετραετία αυτή, στοχεύσα-

με και στην μεγαλύτερη αξιοποίηση του Ολυμπιακού Κέντρου 

Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, το οποίο είναι 
από τα ελάχιστα ολυμπιακά στάδια που παραμένει «ζωντα-
νό». Πράγματι η καρδιά της Ελληνικής Ιππασίας χτυπάει την 
τελευταία δεκαετία στο ΟΚΙΜ, αφού από το 2003 που οργά-
νωσε η Ε.Ο.Ι.  για πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις του διε-
θνή αγώνα, το Athens CSIO-W, έως και σήμερα αποτελεί τον 
κύριο χώρο διεξαγωγής  των σημαντικότερων εθνικών και 
διεθνών εκδηλώσεων του αθλήματος, ενώ από το 2006 είναι 
και η έδρα της Ε.Ο.Ι. 

Συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια με την Εταιρεία Ακι-
νήτων Δημοσίου που διαχειρίζεται το ΟΚΙΜ καθώς και με την 
εταιρεία συντήρησης εξασφαλίζοντας την φιλοξενία των Γρα-
φείων μας και όλων των εκδηλώσεων του αθλήματος, συμ-
βάλλοντας όμως όποτε χρειάστηκε στο μέτρο των δυνατο-
τήτων της Ε.Ο.Ι., στην συντήρηση του Κέντρου.

Συγκεκριμένα, το 2010 ανακατασκευάστηκε με αποκλει-
στική πρωτοβουλία και δαπάνη της Ε.Ο.Ι. ο στίβος του Κλει-
στού Ιπποδρομίου, καθώς και τα ιπποδρόμια προθέρμαν-
σης του Ολυμπιακού Κέντρου και το αποτέλεσμα θεωρείται 
από όλους επιτυχημένο. Το Κλειστό ιπποδρόμιο εκτός από 
αγωνιστική χρήση, είναι πλέον καθημερινά στη διάθεση των 
αθλητών μας και των ίππων τους για προπόνηση.  Επίσης, το 
2010 επισκευάσαμε και αποκαταστήσαμε τις φθορές στους 
σταύλους, ενώ πραγματοποιήσαμε επισκευή και συντήρη-
ση όλου του αθλητικού υλικού, το οποίο χρησιμοποιείται όχι 
μόνον στους αγώνες στο ΟΚΙΜ, αλλά παραχωρείται δωρεάν 
και στα σωματεία μέλη της Ε.Ο.Ι. για χρήση σε αγώνες στις 
εγκαταστάσεις τους.

Η  Ε.Ο.Ι., εκτός από την δαπάνη για την ανακατασκευή του 
Κλειστού και για κάποιες άλλες επιμέρους επισκευές, λίγο πριν 
το καλοκαίρι του 2012 ανέλαβε και κάλυψε οικονομικά την 
αποκατάσταση του αντλιοστασίου του ΟΚΙΜ, ώστε να είναι 

Το γράμμα του προέδρου εφικτή η άρδευση του Κέντρου και να μην υποστούν μη ανα-
στρέψιμη ζημιά οι χώροι πρασίνου και τα ιπποδρόμια. 

Η  συνολική δαπάνη για όλα τα ανωτέρω ανήλθε σε 25.000 
ευρώ και θεωρείται τεράστια για την σημερινή οικονομική 
κατάσταση της Ε.Ο.Ι.,  αλλά την κρίναμε αναγκαία ώστε να 
διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο η λειτουργικότητα του ΟΚΙΜ  
προς όφελος της Ελληνικής Ιππασίας. 

Αγωνιστικό πρόγραμμα εθνικών αγώνων
Σήμερα, που τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο 

στη χώρα μας, ειδικά στο χώρο του αθλητισμού, όπου άλλες 
αριθμητικά μεγαλύτερες ομοσπονδίες έχουν από καιρό ανα-
στείλει τις περισσότερες δραστηριότητές τους, δεν θα πρέ-
πει να αγνοείται το γεγονός ότι, μέσα στις πιο αντίξοες οικο-
νομικά συνθήκες, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο έχει 
καταφέρει να υλοποιεί με αποτελεσματικότητα ένα πλήρες 
εθνικό αγωνιστικό πρόγραμμα σε τέσσερα ιππικά αθλήμα-
τα και για όλα τα επίπεδα, με 130 περίπου αγωνιστικές ημέ-
ρες το χρόνο. 

Πρώτο μας μέλημα αποτέλεσε, τα τέσσερα αυτά χρόνια, η 
διατήρηση ζωντανής και ποιοτικής αγωνιστικής δραστηριότη-
τας, που είναι απαραίτητη για την διατήρηση του ενδιαφέρο-
ντος και για την επιβίωση του αθλήματος και των ομίλων.

Η Ε.Ο.Ι. είναι αναγκασμένη να το κάνει αυτό, γιατί η ιδιω-
τική πρωτοβουλία δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να υποστηρί-
ξει σταθερά τη διοργάνωση αγώνων. Την ίδια στιγμή η Ε.Ο.Ι. 
καλύπτει φορολογικά το αγωνιστικό πρόγραμμα για λογα-
ριασμό των σωματείων και αθλητών της, είναι συνεπής στις 
υποχρεώσεις της με τις Ελληνικές και διεθνείς αθλητικές 
αρχές και διατηρεί στην ουσία μόνη της σε αγωνιστική λει-
τουργία το ΟΚΙΜ. 

Την τετραετία αυτή θέσαμε σε πιο συστηματική βάση την 
ανάπτυξη των νέων ιππικών αθλημάτων, της Αμαξοδήγησης 
και της Ιππικής Αντοχής, με την καθιέρωση της διεξαγωγής 
αγώνων με βαθμολογία, που εντάσσονται στο πλαίσιο ενός 
κανονικού πρωταθλήματος και την διενέργεια εξετάσεων για 
την απόκτηση της ειδικής Άδειας Ικανότητας Αθλητού. Ενώ, 
υπήρξε ανάπτυξη των ιππικών αθλημάτων και σε νέες περι-
οχές, όπως είναι αυτή των Νήσων Αιγαίου, όπου με πρωτο-
βουλία των ομίλων της περιοχής και καθοδήγηση της Ε.Ο.Ι. 
δημιουργήθηκε το 2011 ειδική Περιφέρεια και πραγματοποι-
είται πλέον κάθε χρόνο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα με 
αγώνες σε διαφορετικά νησιά.

Κατά την θητεία μας, για την κατάρτισή του αγωνιστικού 
προγράμματος και των τεσσάρων ιππικών αθλημάτων, ακολου-
θήσαμε μια ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία, κατά την οποία 
το σχέδιο των Τεχνικών Επιτροπών που ενέκρινε το Δ.Σ. τίθε-
το υπόψη των ομίλων, οι οποίοι με την σειρά τους κατέθεταν 
τις προτάσεις τους και τις παρατηρήσεις τους στη διαμόρ-
φωση του τελικού προγράμματος. Κάθε χρόνο από το 2009, 
το πρόγραμμα ανακοινώνονταν εγκαίρως, από τις 15 Νοεμ-
βρίου, ώστε να μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν 
τον προγραμματισμό τους για την επόμενη χρονιά. 

Οι  Γενικές Προκηρύξεις προέβλεπαν πάντα δίκαιους, αντι-

κειμενικούς και αποτελεσματικούς τρόπους κατάρτισης των 
εθνικών ομάδων. Οι εισηγήσεις των αρμόδιων Τεχνικών Επι-
τροπών ήταν πάντα συλλογικές, διαφανείς, έγγραφες και 
σύμφωνες με την εκάστοτε Γ.Π. 

Οι Περιφερειακές Επιτροπές Ανάπτυξης λειτουργούν απο-
λύτως ανεξάρτητα και με βάση τις τοπικές και αγωνιστικές 
τους ανάγκες. Διαμορφώνουν τις δικές τους Ειδικές Προκη-
ρύξεις και αγωνιστικά προγράμματα και όλες οι διαθέσιμες 
ιππικές εγκαταστάσεις τους δραστηριοποιούνται φιλοξενώ-
ντας αγώνες ανάπτυξης. 

Καθιερώσαμε τον προ-αθλητικό  έλεγχο των αθλητών μας 
σε ετήσια βάση, με στόχο την ασφαλή συμμετοχή τους σε 
αγώνες.  

Ακόμη, με σωστή αξιολόγηση του αθλητικού δυναμικού και 
με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των αθλητών και των 
αλόγων, λάβαμε στρατηγική απόφαση αύξησης των υψών 
και τεχνικών δυσκολιών στις κατηγορίες πρωταθλήματος 
σε ένα μελετημένο και σταδιακό πρόγραμμα βελτίωσης του 
επιπέδου. Αποτέλεσμα αυτής της επιλογής ήταν η επιστρο-
φή μας στην κορυφή των Βαλκανίων και η συμμετοχή μας 
σε τέσσερα συνεχόμενα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μικρών 
ηλικιών με σταδιακά βελτιούμενες εμφανίσεις και άνετη πλέ-
ον συμμετοχή στους μεγάλους τελικούς. Για όλες αυτές τις 
διεθνείς διοργανώσεις οι αθλητές και τα άλογα προετοιμά-
στηκαν αποκλειστικά στην Ελλάδα με βάση το πρόγραμμα 
και τις διαδρομές των εθνικών διοργανώσεων.   

Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις
Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, η τετραετία αυτή ήταν μια 

πλούσια αγωνιστικά  περίοδος για την ελληνική ιππασία με την 
συμμετοχή των Ελλήνων αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις, 
τόσο στην χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, πραγματοποιώ-
ντας καλές εμφανίσεις και πετυχαίνοντας διακρίσεις.

Αποκορύφωμα, η εξαιρετική εμφάνιση στους Μεσογειακούς 
Αγώνες στην Pescara της Ιταλίας το 2009, όπου η Εθνική μας 
Ομάδα Υπερπήδησης Εμποδίων έγραψε ιστορία, κατακτώ-
ντας το χάλκινο μετάλλιο και αφήνοντας πίσω της παραδο-
σιακά καλύτερες ομάδες.

Υπήρξε συμμετοχή σε όλα τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 
Παίδων, Εφήβων και Νέων Ιππέων στην Υπερπήδηση Εμπο-
δίων και την Ιππική Δεξιοτεχνία, καθώς και στα Βαλκανικά 
Πρωταθλήματα σε όλες τις κατηγορίες, όπου οι αθλητές μας 
πρωταγωνίστησαν και  η χώρα μας επανήλθε στην κορυφή 
των μεταλλίων. Το 2011 για πρώτη φορά αθλητές μας έλαβαν 
μέρος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππικής Αντοχής, κατα-
κτώντας μάλιστα και τα πρώτα μετάλλια.

Εκτός από τα διεθνή Πρωταθλήματα, υπήρξαν συμμετο-
χές αθλητών μας, των εμποδίων και της ιππικής δεξιοτεχνί-
ας, και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις στο εξωτερικό που 
τους χάρισαν πολύτιμες εμπειρίες.

Οι διεθνείς αυτές επιτυχίες οφείλονται στις προσπάθειες 
των ίδιων των αθλητών και των οικογενειών τους, που τους 
στήριξαν οικονομικά. Η Ε.Ο.Ι. συνεισέφερε οικονομικά στις 
αποστολές εθνικών ομάδων βασικά στα 2 πρώτα χρόνια της 
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θητείας της. Στη συνέχεια η σταδιακή μείωση των εσόδων της 
από επιχορήγηση και χορηγούς, την ανάγκασε να επιλέξει να 
διαθέσει το κύριο μέρος του προϋπολογισμού της στη διατή-
ρηση της σωστής αγωνιστικής δραστηριότητας εντός Ελλά-
δος, η οποία δημιουργεί συνθήκες προετοιμασίας των εθνι-
κών ομάδων για το εξωτερικό. Όμως το 2011 και το 2012, με 
ενέργειες της Ε.Ο.Ι. οργανώθηκαν εντός Ελλάδος επίσημες 
διαδρομές πρόκρισης για τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Εφή-
βων και Νεαρών Ιππέων, διευκολύνοντας έτσι τους νεαρούς 
ιππείς και τις οικογένειές τους, που διαφορετικά θα έπρεπε 
να διαθέσουν χρόνο και πολλά έξοδα για εξασφάλιση αυτής 
της πρόκρισης σε αγώνες στο εξωτερικό. Τέλος, η Ε.Ο.Ι. 
συνέχισε να συνεισφέρει στο συντονισμό και στην υποστή-
ριξη των αποστολών με τις υπηρεσίες της και με αρχηγούς 
ομάδων, των οποίων τα έξοδα φρόντιζε να μην επιβαρύνουν 
τον προϋπολογισμό της. 

Οργάνωση διεθνών αγώνων στην Ελλάδα
Σε πείσμα των δύσκολων οικονομικών συνθηκών, επιμείνα-

με στην διεξαγωγή διεθνών αγώνων, διότι είμαστε πεπεισμέ-
νοι για την ανάγκη και τα οφέλη από την διοργάνωσή τους 
στην Ελλάδα, τόσο για τους Έλληνες αθλητές και τα άλογα 
τους, όσο και για το γόητρο της ελληνικής ιππασίας και της 
χώρας μας διεθνώς. Για τους λόγους αυτούς προγραμματί-
σαμε και καταφέραμε να οργανώσουμε με επιτυχία την τετρα-
ετία αυτή δέκα διεθνείς διοργανώσεις. 

Το 2009  υλοποιήσαμε και τους τρεις διεθνείς αγώνες Υπερ-
πήδησης Εμποδίων, Athens CSIΟ – W, CSI2* CSI1* . Το 2010 
πραγματοποιήσαμε δύο διεθνείς αγώνες Υπερπήδησης Εμπο-
δίων, Athens CSIΟ – W, και CSI2*.  Το 2011 πραγματοποιήσα-
με τον διεθνή αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Υπερπήδησης 
Εμποδίων Athens CSIO-W.  Μάλιστα η διοργάνωση του 2011 
συνδυάστηκε οργανωτικά με αυτή του Grand Prix του Ιππικού 
Ομίλου Βαρυμπόμπης. Με αυτό τον τρόπο, η Ε.Ο.Ι. πρωτοπό-
ρησε και εξασφάλισε για πρώτη φορά άμεση πρόσβαση στις 
εγκαταστάσεις του ΟΚΙΜ στα μέλη της, τα σωματεία. 

Το 2009 διοργανώσαμε με επιτυχία το Βαλκανικό Πρωτά-
θλημα Υπερπήδησης Εμποδίων Παίδων, Εφήβων, Αμαζόνων 
στην Κατερίνη και τον Ιππικό Όμιλο Πιερίας και  το 2010 στον 
ίδιο χώρο το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππικής Δεξιοτεχνίας. 
Το 2012, πραγματοποιήσαμε διπλή παράλληλη διοργάνωση 
του Βαλκανικού Πρωταθλήματος στην Υπερπήδηση Εμποδίων 
και στην Ιππική Δεξιοτεχνία, με εξαιρετική, κατά γενική ομο-
λογία, επιτυχία και μεγάλη προσέλευση φιλάθλων. Η ικανο-
ποίηση των ξένων αποστολών, από την διοργάνωση και την 
φιλοξενία, ήταν πλήρης, ενώ οι ξένοι επιτετραμμένοι δήλω-
σαν ότι ήταν η καλύτερη διοργάνωση των τελευταίων ετών. 
Σημαντικό ήταν επίσης το γεγονός της τηλεοπτικής κάλυ-
ψης του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Υπερπήδησης Εμπο-
δίων από την ΕΤ1, για πρώτη φορά μετά το 2007, με μετάδο-
ση που ξεπέρασε τις τέσσερις ώρες συνολικά. Ως γνωστόν 
τα άλλα χρόνια οι μεταδόσεις ήταν από την ψηφιακή πλατ-
φόρμα της ΕΡΤ, Sportplus.

Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός της 
διαδικασίας λήψης Άδειας Ικανότητας Αθλητή

Μετά από 20 χρόνια, διαπιστώσαμε ότι η διαδικασία δεν 
ανταποκρινόταν πλέον στην εξέλιξη του αθλήματος στην Ελλά-
δα. Αποφασίσαμε τη ρυζική αναμόρφωση της διαδικασίας, 
κάτι που καμία προηγούμενη διοίκηση δεν είχε τολμήσει. Με 
τις γνώμες ειδικών και με δημοκρατική συζήτηση, αλλά και 
με γνώμονα τις αρχές της σύγχρονης ιππασίας, υιοθετήσα-
με μια νέα διαδικασία πιο έγκυρη, πιο διαφανή, πιο αντικει-
μενική, πιο ενδιαφέρουσα και, κυρίως, πιο ασφαλή για τους 
νέους αθλητές και τα άλογά τους. Τα αποτελέσματα αυτής 
της νέας διαδικασίας στους αθλητές και στην ιππασία είναι 
θετικά και αναγνωρίζονται από ομίλους, προπονητές και κοι-
νό. Διευκολύναμε την διεύρυνση του αθλητικού δυναμικού, 
οργανώνοντας σε ειδικές περιπτώσεις εξετάσεις άδειας ικα-
νότητας στην επαρχία και επιτρέποντας έτσι σε ντόπιους 
αθλητές να μπουν στο άθλημα, που διαφορετικά δεν θα είχαν 
την ευκαιρία να ταξιδέψουν στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα 
λόγω μεγάλων εξόδων.  

Εκπαίδευση και επιμόρφωση προπονητών, 
κριτών & σχεδιαστών διαδρομών

Την τετραετία αυτή, οργανώσαμε κάθε χρόνο, σε συνερ-
γασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιππασίας, Διεθνή Σεμινάρια 
Προπονητών επιπέδου 1 και 2 , ενώ το 2011 οργανώσαμε 
επιπλέον για πρώτη φορά και πιλοτικό σεμινάριο επιπέδου 
3 στην ιππική δεξιοτεχνία, με πολύ καλά αποτελέσματα. Τα 
σεμινάρια αυτά τα θεωρούμε πολύ σημαντικά δεδομένου ότι, 
λόγω της οικονομικής κρίσης, έχει ανασταλεί από την Γενι-
κή Γραμματεία Αθλητισμού η λειτουργία σχολών προπονη-
τών σε όλα τα αθλήματα

Οι κριτές και τα όργανά τους λειτούργησαν απολύτως ανε-
ξάρτητα με συμμετοχή όλων των κριτών στις επιτροπές. Το 
2010 οργανώσαμε σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Ιππασίας Διεθνές Σεμινάριο Κριτών Υπερπήδησης Εμποδί-
ων για την προαγωγή υποψήφιων σε διεθνείς κριτές, από το 
οποίο προήχθησαν 3 Ελλήνες κριτές σε διεθνείς

Ακόμη, αποφασίσαμε  την συστηματική στήριξη, ανάδειξη 
και προώθηση νέων, αξιόλογων και σύγχρονων σχεδιαστών 
διαδρομών υπερπήδησης εμποδίων, παράλληλα με την επι-
λεκτική χρήση ξένων σχεδιαστών. Προσφέροντας ένα εκτε-
νές αγωνιστικό πρόγραμμα και εξασφαλίζοντας ίσες ευκαι-
ρίες δραστηριοποιησης σε όλους τους διαθέσιμους σχεδια-
στές, έχουμε καταφέρει μετά από τέσσερα χρόνια η Ελλάδα 
να διαθέτει μια ομάδα πέντε καλών σχεδιαστών, των οποίων 
το έργο αναγνωρίζεται και διεθνώς. 

Διεθνείς σχέσεις και εκπροσώπηση της 
Ε.Ο.Ι. σε διεθνείς συναντήσεις

Σε διεθνές επίπεδο, η Ε.Ο.Ι. συμμετείχε κάθε χρόνο στη 
Γενική Συνέλευση της FEI (Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας) 
και στο SPORT FORUM της FEI, καθώς επίσης και στις συνε-
λεύσεις και στις περισσότερες συναντήσεις της EEF (Ευρω-

παϊκής Ομοσπονδίας Ιππασίας), στην ίδρυση της οποίας πρω-
τοστατήσαμε ως ιδρυτικό μέλος, μαζί με άλλες 27 ομοσπον-
δίες. Σημειώνουμε ότι τα έξοδα συμμετοχής κάλυπτε εξ ιδί-
ων ο εκάστοτε σύμβουλος - εκπρόσωπος.

Ενδεικτική της αναβαθμισμένης διεθνούς παρουσίας της 
Ε.Ο.Ι., είναι η συμμετοχή του Προέδρου της Τεχνικής Επιτρο-
πής Υπερπήδησης Εμποδίων της Ε.Ο.Ι. σε σημαντικές διε-
θνείς επιτροπές της EEF, όπως την Επιτροπή Κανονισμών, 
την Επιτροπή Αναθεώρησης Συστήματος Πρόκρισης Ολυμπι-
ακών Αγώνων και την Επιτροπή Αλληλεγγύης μεταξύ Εθνι-
κών Ομοσπονδιών, η υποψηφιότητά του για το ΔΣ της EEF, 
και η υποψηφιότητά του ως μέλους της Επιτροπής Υπερπή-
δησης Εμποδίων της FEI.

Εκσυγχρονισμός των διοικητικών υπηρεσιών 
Ε.Ο.Ι.

Την τετραετία αυτή, βελτιώθηκε το μηχανογραφικό πρό-
γραμμα υποστήριξης των αγώνων Υπερπήδησης Εμποδίων 
και Ιππικής Δεξιοτεχνίας, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα για 
την υποστήριξη του αθλήματος Ιππικής Αντοχής, ενώ ολοκλη-
ρώνεται και το πρόγραμμα για την  Αμαξοδήγηση.

Το αφανές αυτό έργο, το οποίο ήταν ιδιαίτερα σύνθετο και 
ακριβό, κρίθηκε απολύτως σημαντικό και απαραίτητο για την 
καθημερινή λειτουργία του αθλήματος. Τα αποτελέσματά του 
μπορεί κανείς να δει κάθε σαββατοκύριακο στους αγώνες, με 
την αυτοματοποίηση των διαδικασιών συμμετοχών, επάθλων 
και αποτελεσμάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ, που 
ανακατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου, αναβαθμίστηκε και βελτι-
ώθηκε και έχει γίνει πλέον χρήσιμο καθημερινό εργαλείο στη 
διάθεση της Ε.Ο.Ι. και των ανθρώπων της ιππασίας.

Η ανανέωση και η βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού 
και της μηχανοργάνωσης, παράλληλα με την συνεχή επιμόρ-
φωση του προσωπικού της Ε.Ο.Ι. συνετέλεσε στην αποδοτι-
κότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση, με στόχο πάντα 
την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τα σωματεία – μέλη 
της και τους αθλητές.

Ανταποκριθήκαμε δε άμεσα σε όλα τα αιτήματα και παρεί-
χαμε κάθε υποστήριξη στο θέμα της προετοιμασίας του φακέ-
λου των σωματείων – μελών μας για το θέμα της αθλητικής 
αναγνώρισης από τη Γ.Γ.Α.

Παρεμβάσεις για επίλυση θεσμικών θεμάτων
Μετά την επίλυση θεσμικών ζητημάτων του αθλήματός μας,  

τα προηγούμενα χρόνια, όπως η εξαίρεση από το ασυμβίβα-
στο και η δυνατότητα των αθλητών της ιππασίας, ηλικίας άνω 
των 35 ετών, να εκλέγονται σε Διοικητικά Συμβούλια σωμα-
τείων και της Ομοσπονδίας, καθώς και την ταξινόμηση από 
το υπουργείο μεταφορών των φορτηγών μεταφοράς αθλη-
τικών αλόγων, σωματείων και αθλητών,  ένα επίσης σημαντι-
κό θεσμικό θέμα βρήκε την λύση του το 2009. Μετά από επί-
μονες προσπάθειες, πετύχαμε την υπαγωγή σταβλιτών των 
ιππικών ομίλων στον ΟΓΑ αντί στο ΙΚΑ, δίνοντας λύση σε ένα 
χρόνιο αίτημα των σωματείων μας. Με τη ρύθμιση αυτή γίνε-
ται μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων αφού οι εισφορές στον 

ΟΓΑ είναι οι μισές από αυτές στο ΙΚΑ.
Ακόμη, η Διοίκησή μας έκανε παρεμβάσεις στη Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού και για άλλα θεσμικά θέματα, όπως 
η εξαίρεση του αθλήματος μας από το ασυμβίβαστο αθλητή 
– προπονητή που προβλέπει ο αθλητικός νόμος, καθώς και 
για την έκδοση άδειας λειτουργίας ιππικών εγκαταστάσεων 
ως ενιαίων αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Πρόγραμμα Χορηγιών

Το 2009 και το 2010, η Διοίκηση της Ε.Ο.Ι., χάρη στη χορηγία  
της Εταιρείας ΜΕΤΚΑ, προκήρυξε και υλοποίησε πρόγραμμα 
τακτικών επιχορηγήσεων των σωματείων της, επιπλέον των 
επιχορηγήσεων για διοργανωτικά έξοδα. Οι επιχορηγήσεις 
αυτές θεωρούμε ότι βοήθησαν σημαντικά τους ομίλους για 
την βελτίωση των εγκαταστάσεών τους, που σημαίνει καλύ-
τερες συνθήκες άθλησης και αγώνων για αθλητές και άλο-
γα. Ακόμη, η Εταιρεία ΜΕΤΚΑ ήρθε αρωγός στο άθλημα και 
τις διεθνείς διοργανώσεις του, παρέχοντας πολύτιμη οικο-
νομική στήριξη.

Εκτός από την ΜΕΤΚΑ που ήταν ο βασικός χορηγός του 
αθλήματος την τετραετία αυτή, υπήρξαν οργανισμοί όπως η 
Εθνική Τράπεζα και ο ΟΠΑΠ, καθώς και εταιρείες όπως Estee 
Lauder, Jaeger LeCoultre, Oriflame που υποστήριξαν στους 
δύσκολους αυτούς καιρούς το άθλημα, με συνολικό ποσό που 
ξεπέρασε τις 700.000 ευρώ, τα έτη 2009 με 2012, ενώ πολ-
λές και σημαντικές ήταν οι  χορηγίες σε είδος.

Μία σημαντική χορηγία που είναι άμεσα επωφελής για τους 
αθλητές μας, είναι η συμφωνία που πετύχαμε με την  Super-
fast Ferries, η οποία παρείχε και τα τέσσερα αυτά χρόνια 
έκπτωση 50% σε 25 φορτηγά μεταφοράς αθλητικών αλόγων 
από και προς την Ιταλία, ήτοι σε 50 δρομολόγια κάθε χρόνο. 
Η χορηγία αυτή σε είδος αποτιμάται ότι ξεπερνά τα 35.000 
ευρώ ετησίως.

Εξίσου σημαντική είναι και η χορηγία της Εταιρείας Hochtief, 
η οποία υποστηρίζει ως χορηγός όλους τους αγώνες και τις 
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δραστηριότητες της Ε.Ο.Ι. στο ΟΚΙΜ, εξασφαλίζοντας την 
λειτουργία του Κέντρου και παρέχοντας τεχνική υποστήριξη 
πέραν των συμβατικών της υποχρεώσεων. 

Ακόμη, στην διοργάνωση κυρίως των διεθνών εκδηλώσε-
ων του αθλήματος είχαμε την υποστήριξη σε είδος και άλλων 
εταιρειών όπως Hertz, G4S, καθώς και του Ομίλου Ιατρικού 
Αθηνών, αλλά και άλλων μικρότερων που κάλυψαν απαραί-
τητους τομείς περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τα έξοδα 
των διοργανώσεων. 

Προβολή του αθλήματος
Στον τομέα της προβολής του αθλήματός μας έγιναν αρκε-

τά βήματα την τελευταία τετραετία, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των 
μεγάλων αγώνων που διοργάνωσε η Ομοσπονδία μας. 

Η ΕΡΤ ήταν κοντά στην ιππασία όλα αυτά τα χρόνια μετα-
δίδοντας είτε σε απευθείας ή σε μαγνητοσκοπημένες μετα-
δόσεις κάθε χρόνο τα Εθνικά Πρωταθλήματα, τους Πανελλή-
νιους Αγώνες, τα Βαλκανικά Πρωταθλήματα, τα Παγκόσμια 
Κύπελλα και τις πολλές διεθνείς διοργανώσεις. Πολλές ώρες 
μετάδοσης, αλλά και προβολής με ρεπορτάζ, στιγμιότυπα και 
συνεντεύξεις αθλητών και παραγόντων τόσο στα κρατικά κανά-
λια όσο και σε πολλά ιδιωτικά κανάλια. Αποκορύφωμα ήταν η 
φετινή πολύωρη μετάδοση από την ΕΤ1 του Βαλκανικού Πρω-
ταθλήματος με μεγάλη απήχηση στο κοινό. Ακόμη,  είχαμε 
πολλά διαφημιστικά σποτ για τις διοργανώσεις της Ε.Ο.Ι. σε 
αρκετούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, που έφεραν κόσμο στο 
Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο. 

Το 2009, ανακατασκευάστηκε και βελτιώθηκε η ιστοσελίδα 
της Ε.Ο.Ι. και αποτελεί πλέον χρήσιμο εργαλείο για όλους. 
Συνεχίστηκε η έκδοση του περιοδικού ο «Λόγος της Ε.Ο.Ι.»  
έως και το 2011, ενώ από φέτος το περιοδικό είναι σε ηλε-
κτρονική μορφή και διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Ι. 
Επίσης, λόγω της οικονομικής κατάστασης καθιερώθηκαν οι 
ηλεκτρονικές προσκλήσεις για τις εκδηλώσεις της Ομοσπον-
δίας. Η  προβολή στον έντυπο τύπο, αλλά και όσες εφημερί-
δες έχουν απομείνει, ήταν επαρκής, ενώ η Ομοσπονδία μας 
εκμεταλλεύτηκε όλα τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (social 
media) που πλέον έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και η 
προβολή της ιππασίας στον ηλεκτρονικό τύπο (internet, sites, 
blogs), ήταν μεγάλη. 

Επίσης τα τελευταία χρόνια τα νέα της Ελληνικής ιππασί-
ας διαδόθηκαν και πέραν των συνόρων της Ελλάδας χάρη 
στην πολύ καλή συνεργασία του Γραφείου Τύπου της Ε.Ο.Ι. 
με το αντίστοιχο της F.E.I., με την αποστολή δελτίων τύπων 
για τις επιτυχίες της Ελλάδας, βασικά στα Βαλκανικά Πρω-
ταθλήματα.   

Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι η Ε.Ο.Ι. σε συστη-
ματική βάση συνεργάστηκε την τετραετία αυτή με δημόσια 
και ιδιωτικά σχολεία, προσκαλώντας τους μαθητές να επισκε-
φθούν οργανωμένα το Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρ-
κόπουλο και να παρακολουθήσουν εθνικές και διεθνείς διορ-
γανώσεις του αθλήματος. Περισσότερα από 5.000 παιδιά από 
τα σχολεία της Ανατολικής Αττικής, γέμισαν τις κερκίδες του 
ΟΚΙΜ, παρακολούθησαν τους αγώνες μας και ελπίζουμε ότι 

κάποια από αυτά τα παιδιά θα αγαπήσουν το άθλημα και θα 
μείνουν στην ιππασία, είτε ως αθλητές είτε  ως φίλαθλοι.

Αναφέρθηκαν οι πιο σημαντικές ενέργειες της απερχόμε-
νης διοίκησης. Υπάρχουν όμως και χιλιάδες μικρές υποστη-
ρικτικές λειτουργίες της Ε.Ο.Ι. σε καθημερινή βάση προς τα 
σωματεία, τους αθλητές, τους κριτές, τους κτηνιάτρους και 
όλους όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιππασίας. 
Αυτές οι λειτουργίες είναι άγνωστες ή περνούν απαρατήρη-
τες στον περισσότερο κόσμο ως αυτονόητες, απαιτούν όμως 
χρόνο, έξοδα και προσπάθεια δυσανάλογα μεγάλα σε σχέση 
με τις πραγματικές λειτουργικές και οικονομικές δυνατότητες 
της Ε.Ο.Ι. Παρόλα αυτά, χρέος μας ήταν να φροντίζουμε για 
το άθλημα και τον κόσμο του, και προσπαθήσαμε στο μέτρο 
του δυνατού να το επιτύχουμε. 

Ολοκληρώνοντας τον απολογισμό αυτό, ως Πρόεδρος του 
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ι., θα ήθελα να 
τονίσω ότι το έργο αυτό, είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς 
όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβου-
λος εργάστηκε και προσέφερε τα μέγιστα στον τομέα που του 
ανατέθηκε, γι’ αυτό και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους 
και τον καθένα ξεχωριστά για την συνεργασία, την υποστήρι-
ξη και την προσφορά τους στην Ομοσπονδία και στο άθλημα. 
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη των επιτρο-
πών της Ε.Ο.Ι., τους κριτές και όλους τους συνεργάτες και το 
προσωπικό της Ε.Ο.Ι., για την συνεργασία τους και την συμ-
βολή τους στο έργο μας.

Τέλος, θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που λέω όλα αυτά τα 
χρόνια, ότι είμαστε λίγοι στο χώρο αυτό για να έχουμε διαφο-
ρές. Η ιππασία μας χρειάζεται όλους, τώρα περισσότερο από 
ποτέ, για να περάσουμε μαζί την πιο δύσκολη περίοδο. Ζού-
με έκτακτες καταστάσεις και πρέπει όλοι να δείχνουμε καλή 
διάθεση και κατανόηση και να συνεργαζόμαστε για το κοινό 
συμφέρον και το καλό του αθλήματος.

Εύχομαι η επόμενη Διοίκηση που θα προκύψει από τις εκλο-
γές της 3.12.2012, να είναι μια Διοίκηση που θα ενώνει την 
Ελληνική Ιππασία και θα έχει την αποδοχή όλων. Καλώ τους 
παράγοντες και τους φίλους του αθλήματος να είναι κοντά 
στη νέα Διοίκηση και να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν, 
στηρίζοντας τις προσπάθειες των αθλητών μας, στηρίζοντας 
τις δραστηριότητες των Ομίλων, στηρίζοντας τις διοργανώ-
σεις και τις εκδηλώσεις του αθλήματος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ισίδωρος Κούβελος
Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2012

Τ
ριπλή η φετινή διοργάνωση, αφού 
στις 7, 8 & 9 ∆εκεµβρίου θα διεξα-
χθούν οι Πανελλήνιοι για το άθλη-

µα της Ιππικής ∆εξιοτεχνίας, 8 & 9 ∆ε-
κεµβρίου για την Αµαξοδήγηση και  13, 
14, 15 & 16 ∆εκεµβρίου για την Υπερπή-
δηση Εµποδίων.
Η ∆εξιοτεχνία και τα Εµπόδια θα διεξα-
χθούν στο Κλειστό Ιπποδρόµιο, ενώ η Α-
µαξοδήγηση θα λάβει χώρα σε ένα από 
τα ιπποδρόµια προθέρµανσης του Ολυ-
µπιακού Κέντρου.
Στους Αγώνες αναµένεται να λάβουν 
µέρος ιππείς και αµαζόνες από όλη την 

Ελλάδα, οι οποίοι θα διεκδικήσουν τον 
τίτλο του πανελληνιονίκη στις διάφορες 
κατηγορίες και στα τρία ιππικά αθλήµα-
τα, ενώ στην Ιππική ∆εξιοτεχνία θα α-
ναδειχθούν επιπλέον και οι Πολυνίκες 
της χρονιάς..
Επίσης, το Σαββατοκύριακο 15 & 16 ∆ε-
κεµβρίου 2012, παράλληλα µε τους Πα-
νελληνίους Αγώνες Υπερπήδησης Εµπο-
δίων  θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση του 
Παγκόσµιου ∆ικτύου Αλληλοβοηθείας 
«Κράτα µε», µε την συµµετοχή συλλό-
γων και δήµων της Ανατολικής Αττικής, 
ενώ θα λειτουργήσει  χώρος µε δραστη-

ριότητες για παιδιά, όπου µεταξύ των άλ-
λων θα δίνεται η ευκαιρία στους µικρούς 
φίλους του αθλήµατος να κάνουν βόλτα 
µε τα υπέροχα πόνυ του Ιππικού Οµίλου 
Βορείων Προαστίων.
Ακόµη, η Ε.Ο.Ι. θα υλοποιήσει και στους 
φετινούς Πανελληνίους πρόγραµµα φι-
λοξενίας µαθητών και έχει προσκαλέσει  
µαθητές και εκπαιδευτικούς από δηµό-
σια και ιδιωτικά σχολεία της Αττικής να 
επισκεφθούν οργανωµένα το Ολυµπιακό 
Κέντρο, να παρακολουθήσουν τους Αγώ-
νες και να γνωρίσουν από κοντά το ολυ-
µπιακό άθληµα της ιππασίας.

Σε τρία ιππικά αθλήµατα

Στο κλειστό ιπποδρόµιο 
του Μαρκόπουλου θα 
πραγµατοποιηθούν οι φετινοί 
Πανελλήνιοι Αγώνες 

Με τους Πανελληνίους Αγώνες, που οργανώνει η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας στο Ολυµπιακό Κέντρο 
Ιππασίας Μαρκόπουλου, ολοκληρώνεται όπως κάθε χρόνο το αγωνιστικό πρόγραµµα για το άθληµα της 
Ιππασίας. 

9 panelinioi.indd   9 20/11/2012   2:23:59 µµ
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ΟλυμπιακΟι αγώνες λΟνδινΟ 2012 

Τ
α μετάλλια στο ατομικό αγώνισμα 
κρίθηκαν στους δύο τελικούς γύ-
ρους, αφού πρώτα είχαν προκρι-

θεί οι 30 καλύτεροι και αφού είχαν μη-
δενιστεί οι βαθμοί τους από τις πρώτες 
τέσσερις διαδρομές. 
Ασημένιος Ολυμπιονίκης με 1 μόλις βαθμό 
αναδείχθηκε ο Ολλανδός Gerco Shroeder 
με τον  London και χάλκινος Ολυμπιονί-
κης ο Ιρλανδός Cian O Connor με τον Blue 
Loyd 12, που είχε αναδειχθεί χρυσός Ο-
λυμπιονίκης στην Αθήνα το 2004, αλλά 
του είχε αφαιρεθεί το μετάλλιο επειδή 
το άλογό του είχε βρεθεί θετικό τότε σε 
απαγορευμένες ουσίες. Αυτή την φορά 
όπως ανακοίνωσε η FEI λίγο μετά τους 
αγώνες όλα τα δείγματα που ελήφθησαν 
τόσο από τα άλογα όσο και από τους ιπ-
πείς κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Α-
γώνων ήταν αρνητικά. Οπότε και τα απο-
τελέσματα θα μείνουν ως έχουν. 
Στο ομαδικό αγώνισμα, το οποίο έγινε σε 
δύο διαφορετικούς γύρους και σε δύο 
διαφορετικές ημέρες η Μεγάλη Βρετα-
νία το ήθελε πολύ, αφού αγωνίστηκε και 
στο σπίτι της και τελικά κατάφερε να κα-
τακτήσει το χρυσό μετάλλιο ξανά μετά 
το 1952!
Μετά και τους δύο γύρους του ομαδικού, 
δύο ομάδες, της Ολλανδίας και της Αγγλί-
ας ισοβάθμησαν στην 1η θέση με 8 βαθ-
μούς ποινής και πήγαν στο μπαράζ για 
το χρυσό μετάλλιο. Εκεί οι Άγγλοι ιππείς 
Nick Skelton με τον Big Star, Ben Maher 
με τον Tripple X, Scott Brash με τον Hello 
Snctos και Peter Charles με τον  Vindicut 
ήταν καλύτεροι και με τους λιγότερους 
βαθμούς ποινής κέρδισαν το χρυσό με-
τάλλιο. Τελευταίος στο μπαράζ για την 
Αγγλία αγωνίστηκε ο Charles που έκανε 
μία σπουδαία άπταιστη διαδρομή.

Έκπληξη στο ατομικό & πρώτο χρυσό για τους 
Άγγλους μετά το 1952!
παρά τις τέσσερις άπταιστες διαδρομές που πραγματοποίησε το καλύτερο ζευγάρι των φετινών Ολυμπιακών 
αγώνων, ο Άγγλος Nick Skelton με τον Big Star, χρυσός Ολυμπιονίκης με τη μοναδική διπλή άπταιστη 
διαδρομή στους δύο τελικούς γύρους αναδείχθηκε ο ελβετός Steve Guerdat με τον Nino des Buissonnets. 
Οι Ολυμπιακοί αγώνες της ιππασίας πραγματοποιήθηκαν στο Greenwich Park, μόλις 8 χιλιόμετρα από την 
καρδιά του λονδίνου, σε ένα ιππικό κέντρο που στήθηκε για τις ανάγκες των αγώνων.

υπερπήδήςή εμπΟδιών

απΟΤελεςμαΤα – υπερπήδήςή εμπΟδιών
αγώνισμα Χρυσό ασημένιο Χάλκινο 

Ατομικό Steve Guerdat – Nino des 
Buissoners – Ελβετία – 0 

Gerco Shroeder – London – 
Ολλανδία – 1 - 0

Cian O Connor – Blue Loyd 12 
– Ιρλανδία – 1 – 4 

Ομαδικό Μ. Βρετανία  - 8 - 4 Ολλανδία – 8 - 8 Σ. Αραβία - 14

Στην 2η θέση ήταν οι αξιόμαχοι Ολλανδοί  
Jur Vrieling με τον Bubalu, Meikel van der 
Vleauten με τον Verdi, Marc Houtzager με 
τον Tamino και Gerco Schroeder με τον 
London, ενώ στην 3η θέση ήταν η έκ-
πληξη των αγώνων, η ομάδα της Σαου-
δικής Αραβίας. 
Οι Σαουδάραβες, Πρίγκιπας Abdulah Al 
Saoud με τον Davos, Kamal Bahamdan με 
την Noblesse des Tess, Ramzy al Duhami 
με τον Bayard και Abdulah Sharbatly με 
τον Sultan, συγκέντρωσαν στους δύο γύ-
ρους 14 βαθμούς ποινής στο σύνολο και 
κατέκτησαν για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία τους το χάλκινο μετάλλιο αφήνοντας 
πίσω τους μεγάλες δυνάμεις της ιππασί-
ας, όπως την Σουηδία, την Ελβετία, την 
χρυσή Ολυμπιονίκη σε Αθήνα και Πεκίνο, 
Αμερική, την Βραζιλία κ.α. 

Nick Skelton & 
Big Star 

Οι τρεις Ολυμπιονίκες 
του ατομικού 

Cian O Connor & Blue Loyd

Steve Guerdat & Nino des Buissonets 

H ομάδα της Μ. Βρετανίας 

Ben Maher & Tripple X 
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ΟλυμπιακΟι αγώνες λΟνδινΟ 2012 ιππικΟ ΤριαθλΟ

Μ
ετά το δεύτερο χρυσό μετάλλιο που κέρδισε η Μεγάλη 
Βρετανία στο ομαδικό αγώνισμα της ιππικής δεξιοτεχνί-
ας, η Βρετανίδα αμαζόνα κατάφερε να πετύχει το μονα-

δικό ποσοστό 90,089% στο τελικό αγώνισμα freestyle και να 
αναδειχθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της χρυσή Ολυ-
μπιονίκης. Και στα τρία πάντως ατομικά αγωνίσματα της ιπ-
πικής δεξιοτεχνίας, η Charlotte ήταν στις πρώτες θέσεις. Η 
«βασίλισσα» της ιππικής δεξιοτεχνίας, Adelinde Cornelissen 
με τον Parzival κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ το χάλ-
κινο μετάλλιο πήγε και πάλι στην Μ. Βρετανία, χάρη στην 
Laura Bechtolsheimer με τον Mistral Hojris. 
Η Γερμανία ήταν ασημένια Ολυμπιονίκης στο ομαδικό 
και η Ολλανδία χάλκινη Ολυμπιονίκης. Για πρώτη φορά 
στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων της ιππασίας το 
freestyle ήταν το αγώνισμα που έκλεισε την αυλαία των 
αγώνων και όχι ο τελικός των εμποδίων που είχε γίνει 
μία ημέρα πριν. 

Διπλό χρυσό ξανά για την 
Γερμανία Τα πρώτα άλογα που μπήκαν στους στάβλους του Greenwich Park προς 

τα τέλη του ιούλη ήταν αυτά του ιππικού τριάθλου, το οποίο ήταν και 
το πρώτο άθλημα που άνοιξε την αυλαία των φετινών Ολυμπιακών 
αγώνων της ιππασίας.Γ

ια δεύτερους συνεχόμενους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες η Γερμανία κατα-
φέρνει να κερδίσει και τα δύο χρυ-

σά μετάλλια σε ομαδικό και ατομικό αγώ-
νισμα. Στο Ατομικό αγώνισμα ο Michael 
Jung έκανε το καλύτερο δώρο στον εαυ-
τό του, αφού την ημέρα του τελικού έ-
κλεισε τα 30 του χρόνια. Ο Γερμανός με 
την Sam συγκέντρωσε τους λιγότερους 
βαθμούς σε ντρεσάζ, cross country και 
εμπόδια και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. 
Η αμαζόνα που προηγείτο όλες τις ημέ-
ρες, η Σουηδέζα Sara Algotsson Ostholt 

με την Wega, κέρδισε τελικά το ασημέ-
νιο μετάλλιο, ενώ το χάλκινο μετάλλιο 
πήρε η Γερμανίδα Sandra Auffarth με τον 
Opgun Louvo.  
Στο ομαδικό αγώνισμα, που ολοκληρώθη-
κε ως συνηθίζεται μετά τον 1ο γύρο των 
εμποδίων, η Γερμανία με τους Michael 
Jung, Ingrid Klimke, Dirk Schrade, Peter 
Thomsen και Sandra Auffarth κράτησε την 
1η θέση έως το τέλος και αναδείχθηκε για 

δεύτερη συνεχόμενη φορά Ολυμπιονίκης. 
Η Αγγλία πήρε το ασημένιο μετάλλιο με το 
στάδιο να ξεσηκώνεται ζητωκραυγάζοντας 
για τους πέντε ιππείς της, ενώ το χάλκινο 
μετάλλιο κέρδισε η Νέα Ζηλανδία βασι-
κά χάρη στις προσπάθειες του μεγάλου 
αστεριού της, του 56χρονου Mark Todd,  
που τελικά κατέλαβε την 12η θέση στο α-
τομικό, αλλά και του Andrew Nicholson με 
τον Nereo, που πήρε την 4η θέση.

απΟΤελεςμαΤα – ιππικΟ ΤριαθλΟ
αγώνισμα Χρυσό ασημένιο Χάλκινο 

Ατομικό Michael Jung – Sam – 
Γερμανία – 40,60

Sara Algotsson Ostholt – 
Wega – Σουηδία – 43,30

Sandra Auffarth – Opgun Louvo 
– Γερμανία - 44.80

Ομαδικό Γερμανία – 133,70 Μ. Βρετανία – 138,28 Ν. Ζηλανδία – 144,40

ςτην ιππική δεξιοτεχνία η μεγάλη έκπληξη δεν ήταν 
μόνο τα δύο χρυσά μετάλλια που κέρδισε η μεγάλη 
Βρετανία, αλλά και τα μεγάλα ρεκόρ που πραγματοποίησε 
η Charlotte Dujardin με τον εκπληκτικό Valegro. 

απΟΤελεςμαΤα – ιππικΗ δεΞιΟΤεΧνια
αγώνισμα Χρυσό ασημένιο Χάλκινο 

Ατομικό 
Charlotte Dujardin – 
Valegro – Μ. Βρετανία – 
90,089%

Adelinde Cornelissen – 
Parzival – Ολλανδία – 
88,196%

Laura Bechtolsheimer – 
Mistral Hojris – Μ. Βρετανία – 
84,339%

Ομαδικό Μ. Βρετανία – 79,979 Γερμανία – 78,216% Ολλανδία – 77,124%

ιππικΗ δεΞιΟΤεΧνια

Διπλό χρυσό  
για Μ. Βρετανία 
και Dujardin 

H νικήτρια ομάδα της Γερμανίας Οι τρεις Ολυμπιονίκες Sara Algotsson Mark Todd

Οι τρεις Ολυμπιονίκες 

Η ομάδα της Μ. Βρετανίας 

Η μεγάλη πρωταγωνίστρια 
Charlotte Dujardjn & Valegro 

Michael Jung & Sam 
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Ευρωπαϊκό πρωταθλημα παίδων, Εφηβων & νΕων ίππΕων 2012

11
η στην Ευρώπη - η καλύτε-
ρη θέση μετά την 7η που εί-
χε καταλάβει ο Παναγιώτης 

Φραντζής το 2008 – αναδείχθηκε η Στε-
φανία Χεινοπώρου με την Championess 
10 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων, 
που πραγματοποιήθηκε στο Magna Racino 
της Αυστρίας την εβδομάδα του Δεκαπε-
νταύγουστου. 11η θέση και για την ομάδα 
μας των παίδων, που ενώ πραγματοποί-
ησε πολύ καλή εμφάνιση στον 1ο γύρο, 
δεν κατάφερε να περάσει στον 2ο γύρο, 
λόγω μεγάλου συναγωνισμού. Οι τρεις 
αθλητές μας, Στεφανία Χεινοπώρου, Α-
λέξανδρος Κοκκώνης με την Oleis de 
Chenee και Λεωνίδας Παλέγδας με την 
Cornelia συγκέντρωσαν μόλις 4 βαθμούς 
ποινής στον 1ο γύρο. 
Η νεαρή αμαζόνα, που συμμετείχε για 
πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση, προ-
κρίθηκε στον τελικό του ατομικού αγωνί-
σματος με 6 βαθμούς ποινής και στους 
δύο γύρους του τελικού σημείωσε 1 και 

5 βαθμούς αντίστοιχα. Έτσι με συνολικά 
12 βαθμούς ισοβάθμησε στην 11η θέση 
με άλλους δύο αθλητές. Ο Αλέξανδρος 
Κοκκώνης, που κέρδισε το αποχαιρετι-
στήριο αγώνισμα των παίδων, κατέλαβε 
την 50η θέση σε σύνολο 99 αθλητών με 
16 βαθμούς, ενώ ο Λεωνίδας ήταν 35ος 
με 12 βαθμούς ποινής.  
Στην κατηγορία Εφήβων η Ελλάδα πήρε 
μέρος με δύο αθλητές, την Πρωταθλήτρια 
2012, Ιόλη Μυτιληναίου με τον Rostaar 
και τον Στέφανο Παπαγεωργίου με τον 
Vahorn, ενώ στην κατηγορία Νέων Ιππέ-
ων πήρε μέρος η Μόνικα Μαρτίνη, Πρω-
ταθλήτρια 2011, με την Cleopatra. 
Οι δύο έφηβοι, Ιόλη και Στέφανος, ήταν 
πολύ κοντά σε απόδοση καταλαμβάνο-
ντας αντίστοιχα την 59η και την 62η θέ-
ση σε σύνολο 103 αθλητών. Η αμαζόνα 
του ΙΑΟΦ είχε στις τρεις διαδρομές της 
8, 17 και 4 βαθμούς ποινής, ενώ ο αθλη-
τής του ΑΙΟΒΑ είχε 17, 5 και 8 βαθμούς 
ποινής αντίστοιχα. 

11η η Χεινοπώρου στην  Ευρώπη
Η Στεφανία 

Χεινοπώρου

Ο Ιταλός Gianluca Mario Pinovaro,l 
Πρωταθλητής στην παίδων 

Ο Αλέξανδρος Κοκκώνης κέρδισε το 
αποχαιρετιστήριο αγώνισμα των παίδων Ο Λεωνίδας Παλέγδας 

O Ελβετός Martin Fuchs, Πρωταθλητής 
στη Νέων Ιππέων 

Τέλος η Μόνικα Μαρτίνη, που επίσης δεν 
κατάφερε να περάσει στον τελικό, πήρε 
την 55η θέση σε σύνολο 74 αθλητών έχο-
ντας 15,69 (από την μετατροπή του χρό-
νου σε βαθμούς ποινής), 16 και 8. 

Πολλές χώρες μοιράστηκαν  
τα χρυσά μετάλλια 

Πολλές ήταν οι χώρες που μοιράστηκαν 
τα χρυσά μετάλλια στο φετινό Ευρωπα-
ϊκό Πρωτάθλημα τόσο στα ομαδικά όσο 
και στα ατομικά αγωνίσματα. Στην κατη-

γορία Παίδων το Βέλγιο ήταν στην πρώ-
τη θέση του ομαδικού αγωνίσματος, στο 
οποίο πήραν μέρος συνολικά 20 ομάδες. 
Πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο 
Ιταλός Gianluca Mario Pirovano με την 
Orka de Tromcourt, μετά από αγώνα δι-
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αβάθμισης μεταξύ τριών αθλητών, όπου ήταν κα-
λύτερος με 4 βαθμούς ποινής. 
Στην κατηγορία Εφήβων η Ιρλανδία ήταν Πρω-
ταθλήτρια Ευρώπης με τους ιππείς της να έχουν 
τους λιγότερους βαθμούς ποινής σε σύνολο 21 
ομάδων, ενώ ο Γερμανός Maurice Tebbel με τον 
Cooper 75 ήταν ο μοναδικός με 0 βαθμούς ποινής 
στους πέντε γύρους του ατομικού κερδίζοντας το 
χρυσό μετάλλιο. 
Στην κατηγορία Νέων Ιππέων ο Ελβετός Martin Fuchs, 
της γνωστής ιππικής οικογένειας, με τον Principal 
12 συγκέντρωσε τους λιγότερους βαθμούς ποινής 
1,61 (κάνοντας πέντε άπταιστες διαδρομές) και 
πήρε το χρυσό μετάλλιο στο ατομικό. Στο ομαδικό 
αγώνισμα, που συμμετείχαν 14 ομάδες, το χρυσό 
μετάλλιο κέρδισε η ομάδα της Γαλλίας με μόλις 1 
βαθμό διαφορά από την δεύτερη Ελβετία. 

Ο Γερμανός Maurice Tebbel, Πρωταθλητής 
στην Εφήβων

Η Γαλλία Πρωταθλήτρια 
στη Νέων Ιππέων 

Η πρωταθλήτρια ομάδα της 
Ιρλανδίας στην εφήβων 

Οι Πρωταθλήτριες ομάδες στην παίδων 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 

Αγώνισμα Χρυσό Ασημένιο Χάλκινο 
Ατομικό Gianluca Mario Pirovano – Orka de 

Tromcourt – Ιταλία – 4 – 4 
Virag Weinhardt – Bognar Jen Cor – 
Ουγγαρία – 4 – 8 

Louise van Laer – Stefanie – 
Βέλγιο – 4 - 12

Ομαδικό Βέλγιο – 4 Αυστρία – 8 Γαλλία – 12

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 
Αγώνισμα Χρυσό Ασημένιο Χάλκινο 

Ατομικό Maurice Tebbel – Cooper 75 – 
Γερμανία – 0

Camille Delaveau – Lothian des 
Hayettes – Γαλλία - 1

Abigail Newberry – Valentino – Μ. 
Βρετανία - 2

Ομαδικό Ιρλανδία – 4 Βέλγιο – 12 – 5 Μ. Βρετανία – 12 – 34

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΙΠΠΕΩΝ 
Αγώνισμα Χρυσό Ασημένιο Χάλκινο 

Ατομικό Martin Fuchs – Principal 12 – 
Ελβετία – 1,61

Petronella Andersson – Nosco de 
Blondel – Σουηδία – 7,87

Maelle Martin – Nelson du Biolay – 
Γαλλία - 8

Ομαδικό Γαλλία – 9 Ελβετία – 10 Σουηδία - 16
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Ευρωπαϊκό πρωταθλημα ΙππΙκης ΔΕξΙότΕχνΙας Εφηβων & νΕων ΙππΕων 

Πολύ καλές εμφανίσεις από Σκλαβούνου & 
Σταφυλοπάτη 
πολύ καλές εμφανίσεις πραγματοποίησαν στο φετινό Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ιππικής Δεξιοτεχνίας Εφήβων 
και νέων Ιππέων, που φιλοξενήθηκε στη βέρνη της Ελβετίας, οι δύο αθλήτριές μας, κέλλυ ςκλαβούνου με τον 
Quanderas και φανούλα ςταφυλοπάτη με τον Cassian. ςτο πρωτάθλημα ήταν να αγωνιστεί και η ηλέκτρα 
ςταυρογιάννη με την Wendy, αλλά το άλογό της δεν πέρασε τον κτηνιατρικό έλεγχο. 

απότΕλΕςματα αΓωνων κατηΓόρΙα Εφηβων
αγώνισμα χρυσό ασημένιο χάλκινο 
ατομικό Dana Van Lierop – DJ Tiesto – Ολλανδία – 

81,150%
Vivian Scheve – Bellheim – Γερμανία – 
78,350%

Vivien Niemann – Wirsol’s Cipollini – 
Γερμανία – 78,250%

όμαδικό Ολλανδία - 221,459 Γερμανία - 218,676 Δανία - 206,946

απότΕλΕςματα αΓωνων κατηΓόρΙα νΕων ΙππΕων
ατομικό Cathrine Dufour -  Atterupgaards Cassidy – 

Δανία – 84,925%
Charlott-Maria Schürmann – Burlington – 
Γερμανία – 79,600%

Florine  Kienbaum - Don Windsor – Γερμανία 
– 78,600%

όμαδικό Γερμανία - 221,971 Δανία - 218,185 Ολλανδία - 213

Σ
το πρώτο αγώνισμα η Κέλλυ είχε 
πολύ καλή παρουσία, αν και πολύ 
άγχος και συγκέντρωσε από τους 

πέντε κριτές 66,947% καταλαμβάνοντας 
την 17η θέση σε σύνολο 51 αθλητών. 
Στο δεύτερο ατομικό αγώνισμα σημείω-
σε ποσοστό 64,184% και κατέλαβε την 
34η θέση σε σύνολο 49 αθλητών. 
Η Φανούλα Σταφυλοπάτη με τον Cassian 
στο πρώτο αγώνισμα σημείωσε 61,676% 
και πήρε την 48η θέση σε σύνολο 58 α-
θλητών. Στο δεύτερο ατομικό αγώνισμα 
των εφήβων, η Ελληνίδα αμαζόνα ήταν 
σταθερή και έπιασε σχεδόν το ίδιο πο-
σοστό με το πρώτο ομαδικό αγώνισμα, 
61,395% παίρνοντας τελικά την 48η θέ-

ση σε σύνολο 59 αθλητών.
Στο ομαδικό αγώνισμα των νέων ιππέων, η 
Γερμανία συνέχισε το σερί των νικών της 
κατακτώντας την 1η θέση. Οι Γερμανίδες 
αμαζόνες, Sanneke Rothenberger με τον 
Wolke Sieben, Charlott Maria Schurmann 
με τον Burlington, Louisa Luttgen με τον 
Habitus και Florine Kienbaum με τον 
Don Windsor συγκέντρωσαν συνολικό 
ποσοστό 221,971 και πήραν την 1η θέ-
ση. Δεύτερη ήταν η ομάδα της Δανίας 
με ποσοστό 218,185 και τρίτη η Ολλαν-
δία με ποσοστό 213.
Στην κατηγορία Εφήβων πρώτη και με-
γάλη διαφορά από την δεύτερη Scheve 
ήταν η 16χρονη Ολλανδέζα Dana Van 

Lierop με τον εκπληκτικό DJ Tiesto, που 
σημείωσε ποσοστό  81,150% και η οποία 
ήταν αυτή που βοήθησε την χώρα της 
να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στο ομα-
δικό αγώνισμα. 
Στην κατηγορία νέων ιππέων η Δανέζα 
Cathrine Dufour με τον Atterupgaards 
Cassidy είχε το καλύτερο ποσοστό 84,925% 
και κέρδισε την 1η θέση. Η πρώην Πρω-
ταθλήτρια και μεγάλο φαβορί, Γερμανί-
δα Sanneke Rothenberger ήταν στην 4η 
θέση και έχασε το ασημένιο και χάλκινο 
μετάλλιο από δύο συναθλήτριές της Γερ-
μανίδες, την Charlott-Maria Schürmann 
και την Florine Kienbaum. n

Η Δανέζα Catherine Dufour, 
Πρωταθλήτρια Νέων Ιππέων 

Στην τελετή έναρξης η 
Κέλλυ και η Φανούλα

H Ολλανδέζα Dana van 
Lierop, Πρωταθλήτρια 
Εφήβων 

H Φανούλα με τον Cassian 

H Κέλλυ με τον 
Quanderas 
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Βαλκανικό Πρωταθλημα ΥΠερΠηδησησ εμΠόδιων 2012 

Η
προσέλευση των θεατών ήταν 
μεγάλη και οι φίλαθλοι που κα-
τέκλυσαν τις κερκίδες του Ολυ-

μπιακού Κέντρου Ιππασίας στο Μαρ-
κόπουλο χειροκρότησαν τους Βαλκα-
νιονίκες 2012, ενώ οι ξένοι ιππείς και 
αμαζόνες έμειναν απόλυτα ευχαριστη-
μένοι τόσο από την φιλοξενία όσο και 
από την διοργάνωση του Πρωταθλή-
ματος, που φέτος έκλεισε τα 45 χρό-
νια ζωής του.  
Η Ελλάδα ήταν η μεγάλη πρωταγωνί-
στρια των αγώνων αφού κατέκτησε συ-
νολικά 14 μετάλλια, εκ των οποίων τα 
έξι (στα δέκα) χρυσά, τα πέντε ασημέ-
νια και τα τρία χάλκινα. Στον πίνακα των 
μεταλλίων στην 2η θέση ήταν η Τουρ-
κία με συνολικά 8 μετάλλια, 3 χρυσά, 2 
ασημένια και 3 χάλκινα. 
Στο ομαδικό της κατηγορίας Ενηλίκων 

ύψους 1.30μ. η Ελλάδα έχασε το χρυ-
σό μετάλλιο από την Τουρκία, η οποία 
ήταν καλύτερη στους δύο γύρους. Η ο-
μάδα της Τουρκίας συγκέντρωσε συνο-
λικά 8 βαθμούς ποινής, ενώ οι Έλληνες 
αθλητές Hannah Μυτιληναίου με την 
Equitta, Γιώργος Δημαράς με τον Lami 
du Hameau, Στέλιος Σταυρουλάκης με 
τον Alerion και Αλέξανδρος Φουρλής 
με την Capuccino Z συγκέντρωσαν συ-
νολικά 20 βαθμούς ποινής. Το χάλκινο 
μετάλλιο κέρδισε η ομάδα της Βουλγα-
ρίας με 25 βαθμούς ποινής. 
Στην κατηγορία Νέων Ιππέων ύψους 
1.30μ. μία ακόμη εύκολη νίκη για την 
Ελλάδα χάρη στους αθλητές μας Εμ-
μανουέλλα Ερρέρα με την Cassandra, 
Μόνικα Μαρτίνη με την Cleopatra, Ζέ-
τα Φούντα με την Claudia και Ευθύμη 
Κρεμιώτη με τον Primeur. H Ελλάδα εί-

χε στους δύο γύρους 10 βαθμούς και 
ακολούθησε η Τουρκία με 41 βαθμούς 
και η Ρουμανία με 49 βαθμούς. 
Στο ομαδικό της κατηγορίας Εφήβων ύ-
ψους 1.25μ. η Ελληνική ομάδα με τους 
Ιόλη Μυτιληναίου με τον Ascot, Στέφα-
νο Παπαγεωργίου με τον Vahron, Άννα 
Μαρία Παπαγεωργίου με την Verona και 
Μαρίνα Θεοφανοπούλου με τον Oscar 
du Peron αναδείχθηκε εύκολα Βαλκα-
νιονίκης με συνολικά 12 βαθμούς ποι-
νής στους δύο γύρους. Ακολούθησε η 
Τουρκία στην 2η θέση με 34 βαθμούς 
και στην 3η θέση η Ρουμανία με 37 βαθ-
μούς. «Είμαι πολύ χαρούμενος για τα 
παιδιά. Έκαναν ένα πολύ καλό αγώνα. 
Η αλήθεια είναι ότι είχαν κάνει πολύ 
καλή προετοιμασία φέτος, αφού συμ-
μετείχαν στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
εφήβων που έγινε τον Αύγουστο στην 

με μεγάλη επιτυχία, κατά γενική ομολογία, πραγματοποιήθηκε από 6 έως και 9 σεπτεμβρίου για πρώτη φορά 
στην ιστορία του στο όλυμπιακό κέντρο ιππασίας στο μαρκόπουλο το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Υπερπήδησης 
εμποδίων 2012, με βασικό χορηγό την εταιρεία μετκα. συνολικά συμμετείχαν 7 χώρες, η Βουλγαρία, η 
κροατία, η σλοβενία, η ρουμανία, η σερβία και η τουρκία και η ελλάδα, με περίπου 140 ιππείς και άλογα. 

Η Βαλκανιονίκης ομάδα  
των παίδων Η Βαλκανιονίκης ομάδα των νέων ιππέων 

Η ομάδα της Τουρκίας,  
Βαλκανιονίκης Ενηλίκων 

Η Βαλκανιονίκης ομάδα των εφήβων 

Αλέξανδρος Φουρλής, 
Βαλκανιονίκης Ενηλίκων 

Η Τουρκάλα, 
με τον Αρχηγό 

Πολεμικού Ναυτικού, 
Αντιναύαρχο, Κοσμά 

Χρηστίδης 

Οι τρεις πρώτοι Βαλκανιονίκες Νέων Ιππέων 

Η μπάντα του Πολεμικού 
Ναυτικού παιάνισε στην 
τελετή έναρξης 

Μεγάλη πρωταγωνίστρια η 
Ελλάδα με 14 μετάλλια
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
Κατηγορία Χρυσό Ασημένιο Χάλκινο 

Παίδων – Ατομικό Marco Alessandro Alfieri - Pauline – Ρουμανία 
- 0

Kaloyan Dodrev – Kaskada – Βουλγαρία 
- 4

Στεφανία Χεινοπώρου – Championess 10 – 
Ελλάδα - 4

Παίδων – Ομαδικό Ελλάδα - 8 Ρουμανία - 12 Τουρκία & Βουλγαρία - 32

Εφήβων – Ατομικό Ιόλη Μυτιληναίου – Ascot – Ελλάδα - 4 Στέφανος Παπαγεωργίου – Vahorn – 
Ελλάδα - 7 Buse Samli – Matcho – Τουρκία - 9

Εφήβων – Ομαδικό Ελλάδα - 12 Τουρκία - 34 Ρουμανία - 37

Νέων Ιππέων – 
Ατομικό Ζέτα Φούντα – Claudia – Ελλάδα – 4,23 Μόνικα Μαρτίνη – Cleopatra – Ελλάδα Φίλιππος Παπαγεωργίου – Damina Z – 

Ελλάδα 

Νέων Ιππέων – 
Ομαδικό Ελλάδα – 10 Τουρκία - 41 Ρουμανία  - 79

Αμαζόνων – Ατομικό Talya Afyoneri – Florentine 62 – Τουρκία - 4 Μιλένα Παππά – Chelsea 43 – Ελλάδα 
– 8,44 Ελένη Θωμαίδου – Comeet – Ελλάδα – 9,19

Αμαζόνων – Ομαδικό Τουρκία - 8 Ελλάδα  - 12 Βουλγαρία - 60

Ενηλίκων – Ατομικό Αλέξανδρος Φουρλής – Capuccino Z – 
Ελλάδα – 14,23 Drasco Dokic – L’Avian – Σερβία – 14,34 Sencer Horasan – Quick de ste Hermelle – 

Τουρκία – 15,27

Ενηλίκων – Ομαδικό Τουρκία - 8 Ελλάδα – 20 Βουλγαρία - 25 

Odeon d’Elle. Χρυσή αναδείχθηκε η ο-
μάδα της Τουρκίας με 8 βαθμούς και 
χάλκινη η ομάδα της Βουλγαρίας με 
60 βαθμούς. 
Στα ατομικά αγωνίσματα, στην κατηγο-
ρία Ενηλίκων για δεύτερη συνεχή χρο-
νιά Βαλκανιονίκης αναδείχθηκε ο Αλέ-
ξανδρος Φουρλής με την Capuccino Ζ, 
που συγκέντρωσε στους τέσσερις γύ-
ρους 14,23 βαθμούς ποινής. Δεύτερος 
ήταν ο Drasco Sokic με τον L’Avian για 
την Σερβία με 14,34 βαθμούς ποινής και 
τρίτος ο Τούρκος Hasan Senturk με τον 
Quick με 15,27 βαθμούς. Νικήτρια στο 
grand prix της ημέρας ήταν η Hannah 
Μυτιληναίου με την Equitta. 
H κατηγορία νέων ιππέων ήταν Ελληνική 

υπόθεση. Τρεις Έλληνες ιππείς πήραν 
τις πρώτες θέσεις των Βαλκανιονικών με 
τη Ζέτα Φούντα με την Claulia να είναι η 
καλύτερη όλες τις ημέρες και με σύνολο 
4,23 βαθμούς να αναδεικνύεται Βαλκα-
νιονίκης. Δεύτερη ήταν η Μόνικα Μαρτί-
νη με την Cleopatra με 9,16 βαθμούς και 
τρίτος ο Φίλιππος Παπαγεωργίου με την 
Damina Z με 12,39 βαθμούς. Νικήτρια στο 
Grand Prix της ημέρας ήταν η Εμμανου-
έλλα Ερρέρα με την Cassandra.  
Στην κατηγορία Εφήβων, μετά το πρω-
τάθλημα Ελλάδας και τη συμμετοχή στο 
φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κέρ-
δισε και τον τίτλο της Βαλκανιονίκη Ε-
φήβων. Ο λόγος για την Ιόλη Μυτιλη-
ναίου με τον Ascot, που συγκέντρωσε 
στους τέσσερις γύρους τους λιγότε-
ρους βαθμούς ποινής, 4, κερδίζοντας 
το χρυσό μετάλλιο. Δεύτερος Βαλκα-
νιονίκης ήταν και πάλι Έλληνας, ο Στέ-
φανος Παπαγεωργίου με τον Vahron 
με συνολικά 7 βαθμούς ποινής, ενώ το 

χάλκινο μετάλλιο πήγε στην Τουρκάλα 
Buse Samli με τον Matcho με συνολικά 
13 βαθμούς ποινής. 
Στην κατηγορία παίδων η Στεφανία Χει-
νοπώρου, που αναδείχθηκε 11η στην 
Ευρώπη φέτος, συγκέντρωσε 4 βαθ-
μούς στους τέσσερις γύρους και κα-
τέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Χρυσός 
Βαλκανιονίκης και μεγάλος πρωταγω-
νιστής αναδείχθηκε ο νεαρός Ρουμά-
νος Marco Alfieri με την Pauline, που 
ήταν ο μοναδικός αθλητής με 0 βαθ-
μούς ποινής στους τέσσερις γύρους. 
Το ασημένιο μετάλλιο κέρδισε ο Βούλ-
γαρος Kaloyan Dodrev με την Kaskada 
επίσης με 4 βαθμούς ποινής. 
Στην κατηγορία αμαζόνων δύο Ελληνί-
δες αμαζόνες κατέκτησαν το ασημένιο 
και χάλκινο μετάλλιο. Στην 2η θέση η 
Μιλένα Παππά με την Chelsea 43, με 
συνολικά 8,44 βαθμούς και στην 3η θέ-
ση η Ελένη Θωμαίδου με τον Comeet 
με συνολικά 9,19 βαθμούς ποινής. Τους 
λιγότερους βαθμούς ποινής στους 
τέσσερις γύρους, 4, συγκέντρωσε η 
16χρονη Τουρκάλα Talya Afyoneri με 
την Florentine, που αναδείχθηκε και 
χρυσή Βαλκανιονίκης. n

Αυστρία» δήλωσε ο αρ-
χηγός ομάδας, κ. Δημή-
τρης Κρεμιώτης.  
Στην κατηγορία παίδων η Ελ-
ληνική ομάδα με τους Αλέξαν-
δρο Κοκκώνη με την Oleis de 
Chenee, Στεφανία Χεινοπώρου 
με την Championess 10, Λεωνί-
δα Παλέγδα με την Cenlata και 
Δήμητρα Αντύπα με τον Varien 
συγκέντρωσε στους δύο γύ-
ρους 8 βαθμούς κερδίζοντας 
την 1η θέση. Δεύτερη ήταν η 
Ρουμανία με 12 βαθμούς και 
στην 3η θέση ισοβάθμησαν 

με 32 βαθμούς η Τουρκία και 
η Βουλγαρία. 
Στην κατηγορία Αμαζόνων η 
Ελλάδα κατέκτησε το ασημέ-
νιο μετάλλιο συγκεντρώνοντας 
12 βαθμούς ποινής στους δύο 
γύρους. Στην Ελληνική ομά-
δα συμμετείχαν η Καρίνα Κυ-
πραίου με τον Quezac, η Ελέ-
νη Θωμαίδου με τον Comeet, η 
Μιλένα Παππά με την Chelsea 
και η Ελίνα Δενδρινού με τον 

Οι τρεις Βαλκανιονίκης εφήβων  
με τους κ.κ. Παπαγεωργίου και Μυτιληναίου 

Η Βαλκανιονίκης ομάδα των 
αμαζόνων της Τουρκίας 

Ζέτα Φούντα, Βαλκανιονίκης Νέων Ιππέων 

Η Εμμανουέλλα Ερρέρα 
με την κ. Λεβίδη 

και τον ξένο κριτή 
Valelntin Bozkov

Πολύς κόσμος 
κατέκλυσε τις κερκίδες 
του Μαρκόπουλο 
ιδιαίτερα το 
Σαββατοκύριακο 

Τα παιδιά χάρηκαν 
ιδιαίτερα στον παιδότοπο 

Τα πόνι έκλεψαν και πάλι 
την παράσταση

Τα κορίτσια που βοήθησαν στις απονομές 
άφησαν μπαλόνια στον ουρανό...
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Βαλκανικό Πρωταθλημα ιΠΠικης Δεξιότεχνιας 2012

Χωρίς αντίπαλο…
Έπαιζε εντός έδρας και ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο… 
η ελλάδα στο φετινό Βαλκανικό Πρωτάθλημα ιππικής 
Δεξιοτεχνίας, που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό ιπποδρόμιο 
του όλυμπιακού κέντρου ιππασίας στο μαρκόπουλο. 

Μ
ία διοργάνωση, που άφησε τις 
καλύτερες εντυπώσεις στους 
ξένους αθλητές, κριτές και επι-

σήμους της FEI. Αυτό δήλωσε άλλωστε 
στην τελετή απονομής των μεταλλίων η 
ξένη επιτετραμμένη της Ιππικής Δεξιοτε-
χνίας, Βελγίδα Mariette Whitages «Θέλω 
να συγχαρώ την οργανωτική επιτροπή, 
που παρά τις δύσκολες οικονομικά συν-
θήκες, ήταν ένα από τα καλύτερα πρω-
ταθλήματα που έχω παραστεί». 
Οι συμμετοχές ήταν ικανοποιητικές με 6 
Βαλκανικές χώρες και 45 ιππείς με τα ά-
λογά τους να λαμβάνουν μέρος. Επίσης 
έγινε και το ομαδικό αγώνισμα της κατη-
γορίας παίδων με τη συμμετοχή τεσσά-
ρων χωρών, γεγονός ενθαρρυντικό για το 
μέλλον. Η Ελληνική ομάδα με τις αμαζό-
νες Κυβέλη Τζωρτζάκη με την Highnessy 
Newman, Βασιλική Βολταίρου με τον 
Chiron, Μελίνα Ζωγράφου με τον Golden 

Eagle και Λήδα Ανέστη με τον 
Helios d’un Soir αναδείχθηκε 
χρυσή Βαλκανιονίκης με συ-
νολικό ποσοστό 68,609. Δεύ-
τερη ήταν η Τουρκία με ποσο-
στό 192,414 και τρίτη η Σερ-
βία με ποσοστό 170,758.
Στην κατηγορία Εφήβων τρεις αμαζόνες 
μας ανέβηκαν στα τρία σκαλιά του βά-
θρου. Βαλκανιονίκης αναδείχθηκε η Η-
λέκτρα Σταυρογιάννη με την Wendy με 
το καλύτερο ποσοστό 70,950%, ενώ πο-
λύ κοντά της με 70,175% βρέθηκε η Αμα-
ρυλλίς Γουλανδρή με τον Red Diamond, 
που κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο. Στην 
3η θέση με ποσοστό 69,800% ήταν η φε-
τινή Πρωταθλήτρια της κατηγορίας, Φω-
τεινή Γεωργίτσου με την Kolliante. 
«Χάρηκα πολύ για τον τίτλο που πήρα, κα-
θώς είναι η πρώτη μου μεγάλη επιτυχία α-
πό τότε που ξεκίνησα την ιππασία. Η αλή-

θεια είναι ότι δεν το περίμενα. Η Wendy 
ήταν πολύ καλή. Χάρηκα διπλά αφού δεν 
μπόρεσα να αγωνιστώ στο φετινό Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα» δήλωσε η νέα Βαλ-
κανιονίκης Εφήβων. 
Στην κατηγορία Παίδων Βαλκανιονίκης α-
ναδείχθηκε η φετινή Πρωταθλήτρια Κυ-
βέλη Τζωρτζάκη με το καινούργιο άλογό 
της Highnessy Newman που είχε το κα-
λύτερο ποσοστό 71,964%. Δεύτερη ήταν 
η Βασιλική Βολταίρου με τον Chiron με 
ποσοστό 68,250% και τρίτη η Τουρκάλα 
Lina Uzunhasan με τον Sjonie με ποσο-
στό 67,893%. 
Στην κατηγορία Ενηλίκων η πρώτη εμφά-

νιση της Κέλλυς Σκλαβούνου με το άλογό 
της Quanderas στην Ελλάδα συνοδεύτη-
κε και με τον τίτλο της Βαλκανιονίκη. Στο 
τελικό αγώνισμα freestyle είχε ποσοστό 
72,050% κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο. 
Στην 2η και 3η θέση ήταν δύο ακόμη Ελ-
ληνίδες, η Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου με 
τον Marco Polo με ποσοστό 71,575% και 
στην 3η θέση η φετινή Πρωταθλήτρια Ε-
νηλίκων Κατερίνα Λω με τον Largos 22 με 
ποσοστό 67,900%.

Αποσύρθηκαν δύο άλογα 

Παράλληλα με το φετινό Βαλκανικό Πρω-
τάθλημα Ιππικής Δεξιοτεχνίας, αποσύρθη-
καν και δύο άλογα της ιππικής δεξιοτεχνί-
ας με μεγάλη ιστορία στο άθλημα και στην 
Ελλάδα για τον καθένα. Ο 17χρονος Marco 
Polo της Αλεξάνδρας Αλεξοπούλου, η α-
πόσυρση του οποίου έγινε την Κυριακή, 
9/9 στο ιπποδρόμιο με χόρτο της υπερπή-
δησης εμποδίων και η 20χρονη Dynastie 
της Κέλλυς Σκλαβούνου, η απόσυρση της 

οποίας έγινε στο κλειστό ιπποδρόμιο του 
Κέντρου το Σάββατο, 8/9. Ζητήσαμε και 
από τις δύο αμαζόνες λίγα λόγια για τα 
άλογά τους και τους αγώνες. 
«Αυτοί οι Βαλκανικοί Αγώνες είχαν μεγάλη 
σημασία για εμένα γιατί ήταν οι αγώνες που 
επέλεξα να ιππεύσω τον Marco για τελευ-
ταία φορά. Ήταν μία πολύ ωραία διοργά-
νωση και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με 
το αποτέλεσμά μας. Είχα ανάμεικτα συναι-
σθήματα χαράς και λύπης. Ο Marco είναι 
χαρισματικό άλογο, το οποίο έχει προσφέ-
ρει πολλά σε μένα και στην χώρα μας. Θε-
ωρώ ότι του άξιζε να αποσυρθεί από την 
ενεργό δράση. Ουσιαστικά μεγαλώσαμε 
μαζί, αφού μαζί του αγωνίστηκα στις κα-
τηγορίες εφήβων, νέων ιππέων και ενηλί-
κων, με πολλές επιτυχίες. Για όλα αυτά θα 
ήθελα να ευχαριστήσω τον Jan Gurov, ο 
οποίος βρήκε τον Marco και χάρη στον ο-
ποίο κάναμε τα πρώτα μας βήματα στο ε-
ξωτερικό και τους διεθνείς αγώνες, τη Τζο-
άννα Γεωργοπούλου, τωρινή μας προπο-
νήτρια και αφανή ήρωα που χρόνια τώρα 
μας βοηθούσε και μας υποστήριζε σε κά-
θε μεγάλη μας στιγμή, την Ulla Salzgeber 
για τις πολύτιμες γνώσεις που μας έδωσε, 
τον Nino Anca, κτηνίατρο του Marco που 
πίστεψε σε αυτό το άλογο όσο κανείς άλ-
λος, τον Στέλιο Σταυρουλάκη, που υπήρ-
ξε προπονητής μας το 2006, τον αρραβω-
νιαστικό μου και πεταλωτή του Marco για 
την υποστήριξη του σε όσα κάναμε, τους 
γονείς μου, που χωρίς αυτούς τίποτα από 
όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό, όπως επί-
σης και συγκεκριμένους ανθρώπους που 
μας έχουν βοηθήσει σε αυτό το καταπλη-
κτικό ταξίδι. Marco σε ευχαριστώ. Ήσουν 
ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί, ο δάσκα-
λός μου, ο partner μου, η αγάπη της ζωή 
μου!» μας είπε η Αλεξάνδρα.
«Οι φετινοί Βαλκανικοί αγώνες ήταν οι 
καλύτεροι που έχω ζήσει ποτέ. Ο αντα-
γωνισμός ήταν πολύ καλός σε όλες τις 
κατηγορίες και η ατμόσφαιρα υπέροχη. 
Σαν αθλήτρια, θα ήθελα να ευχαριστήσω 
θερμά όλους τους εθελοντές και την Ελ-
ληνική Ομοσπονδία Ιππασίας που σε τό-
σο δύσκολους καιρούς μας προσέφεραν 

μια αξέχαστη διοργάνωση. Όσον αφο-
ρά την Dynastie, ό,τι και να πω είναι λίγο. 
Αυτό το άλογο μου έχει χαρίσει απίστευ-
τες στιγμές τα τελευταία 5.5 χρόνια. Ό-
ταν την γνώρισα ήμουν ένα παιδάκι που 
ονειρευόταν ότι κάποια μέρα ίσως βάλει 
ημίψηλο. Το μόνο που είχα να της δώσω 
ήταν η αγάπη μου και ο σεβασμός μου, 
και σαν αντάλλαγμα με πήρε από το χέ-
ρι και μου έδειξε τι θα πει να αγωνίζεσαι. 
Μου έμαθε τι θα πει να παλεύεις για τα 
όνειρά σου, τι θα πει να κερδίζεις, τι θα 
πει να χάνεις, αλλά να μην το βάζεις κά-

Οι τρεις Βαλκανιονίκες Παίδων 

Φ. Σταφυλοπάτη & Cassian 

Τρία μετάλλια  
και στην κατηγορία Εφήβων 

Αναμνηστική φωτό από το Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα 

K.Σκλαβούνου & Quanderas 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
Κατηγορία Χρυσό Ασημένιο Χάλκινο 

Παίδων – Ατομικό Κυβέλη Τζωρτζάκη – Highnessy Newman – 
Ελλάδα – 71,964%

Βασιλική Βολταίρου – Chiron – Ελλάδα – 
68,250%

Lina Uzunhasan – Sjonie – Τουρκία – 
67,893%

Παίδων – Ομαδικό Ελλάδα – 205,827 Τουρκία – 192,414 Σερβία  - 170,758

Εφήβων – Ατομικό Ηλέκτρα Σταυρογιάννη – Wendy – Ελλάδα – 
70,950%

Αμαρυλλίς Γουλανδρή – Red Diamond – 
Ελλάδα – 70,175%

Φωτεινή Γεωργίτσου – Kolliante – Ελλάδα 
– 69,800%

Ενηλίκων – Ατομικό Κέλλυ Σκλαβούνου – Quanderas – Ελλάδα – 
72,050%

Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου – Marco Polo – 
Ελλάδα – 71,575%

Κατερίνα Λω – Largos 22 – Ελλάδα – 
67,900%

τω και πάνω από όλα μου έμαθε τι θα πει να έχεις “δέσιμο” με ένα ά-
λογο. Και τώρα έχει έρθει η στιγμή να μου μάθει “How to let go”... Είναι 
μια πραγματική Αθλήτρια, μια πραγματική Μαχήτρια, αλλά πάνω απ’ ό-
λα είναι μια αληθινή Δασκάλα και την ευχαριστώ από τα βάθη της καρ-
διάς μου» μας είπε η Κέλλυ. 
Αρχηγός της Ελληνικής Ομάδας ήταν η Εμμανουέλλα Μουσαμά, που 
δήλωσε μετά τη λήξη του πρωταθλήματος «Είμαι πολύ ευχαριστημένη 
για τις επιτυχίες της ομάδας μας. Οι αθλητές είχαν εργαστεί σκληρά 
κατά τη διάρκεια της χρονιάς και το αποτέλεσμα δικαίωσε τους κόπους 
τους. Ως αρχηγός της Ελληνικής ομάδας είμαι απόλυτα ικανοποιημένη 
τόσο για τα υψηλά ποσοστά όσο για την άρτια οργάνωση των αγώνων 
και την συγκινητική  προσφορά των εθελοντών και των χορηγών. Ευχαρι-
στούμε θερμά και τους ξένους κριτές, καθώς και την technical delegate, 
κ. Whitages, που μας τίμησαν με την παρουσία τους». n

Τρία μετάλλια και στην κατηγορία Ενηλίκων 
για τις Ελληνίδες 

H Κέλλυ Σκλαβούνου με την Dynastie

Η Αλεξάνδρα με τον Marco Βαλκανιονίκης η Ελλάδα  
στο ομαδικό Παίδων 
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Τελικός ΠρωΤαθλήμαΤός ΥΠερΠήδήςής εμΠόδιων 2012

δύο ιππείς και δύο αμαζόνες αναδείχθηκαν Πρωταθλητές 2012 στις κατηγορίες Παίδων, εφήβων, νέων 
ιππέων και ενηλίκων στον τελικό του πρωταθλήματος υπερπήδησης εμποδίων, που πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία 28 ιουνίου-1 ιουλίου στο όλυμπιακό κέντρο ιππασίας στο μαρκόπουλο. 

Σ
την κατηγορία Ν. Ιππέων ο Άγγε-
λος Τουλούπης με την Aischa D του 
ΑΙΟΜ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνι-

στής, αφού όχι μόνο κέρδισε τον τελικό 
αγώνα, αλλά αναδείχθηκε Πρωταθλητής 
με τους περισσότερους βαθμούς στους 
τέσσερις αγώνες. Δεύτερη πρωταθλή-
τρια και δεύτερη στον τελικό ήταν η Ζέ-
τα Φούντα του IOMS με την Claudia, ε-
νώ τρίτος Πρωταθλητής ήταν ο Ευθύμης 
Κρεμιώτης του ΙΟΜ με τον Primeur. Τρίτη 
στον τελικό αγώνα ήταν η Εμμανουέλλα 
Ερρέρα με την Cassandra. 
Στην Κατηγορία Εφήβων μάχη δόθηκε για 
τον τίτλο του Πρωταθλητή, που τελικά κέρ-
δισε η Ιόλη Μυτιληναίου με τον Ascot του 
ΙΑΟΦ με μόλις ένα βαθμό διαφορά από 
την δεύτερη πρωταθλήτρια και δεύτερη 
στον τελικό Μαρίνα Θεοφανοπούλου με 
τον Oscar du Peron του ΕΙΟ. Τρίτος Πρω-

ταθλητής ήταν 
νικητής του τε-
λικού Στέφανος 
Παπαγεωργίου 
με τον Vahorn 
του ΑΙΟΒΑ. 
Στην Κατηγορία 
Παίδων ο Αλέ-
ξανδρος Κοκ-
κώνης του ΕΙΟ 
με την Oleis de 
Chenee αναδεί-
χθηκε Πρωταθλητής παρά την 2η θέση 
που πήρε στον τελικό. Δεύτερη Πρωτα-
θλήτρια ήταν η Στεφανία Χεινοπώρου του 
ΑΟΤ με την Championess 10, που ήταν η 
μεγάλη νικήτρια του τελικού. Τρίτος Πρω-
ταθλητής και τρίτος στον τελικό ήταν ο 
Λεωνίδας Παλέγδας από την Κατερίνη 
με την Cenlata.  

Στην Κατηγορία Αμαζόνων, μπορεί η Μι-
λένα Παππά με την Chelsea του IOMS να 
κέρδισε τον τελικό η Hannah Μυτιληναί-
ου όμως αναδείχθηκε Αμαζόνα 2012 με 
τον Last Chance. Η αμαζόνα του ΙΑΟΦ 
πήρε την 3η θέση στον τελικό αγώνα. 
Δεύτερη στον τελικό αγώνα των αμαζό-
νων και δεύτερη στην βαθμολογία ήταν 
η Ελίνα Δενδρινού του ΙΠΟΑ με τον Call 

Μυτιληναίου, Τουλούπης, Μυτιληναίου  
& Κοκκώνης Πρωταθλητές 2012

me Smartie, ενώ τέταρτη στον τελικό και 
τρίτη στην βαθμολογία η Ελίνα Κυριακού 
του ΙΟΜ με τον US Raggio di Luna με ε-
πίσης 121 βαθμούς. 
Στην Κατηγορία Ενηλίκων, που ολοκλη-
ρώθηκε το Σάββατο, Πρωταθλήτριες 2012 
αναδείχθηκαν η Hannah Μυτιληναίου με 
τη Natacha Delaunay του ΙΑΟΦ, που ήταν 
νικήτριες και στον τελικό αγώνα. Δεύτε-
ρος Πρωταθλητής και τρίτος στον τελι-
κό ήταν ο Κρίτων Ζαφειρόπουλος με τη 
Vieanne του ΑΟΤ, ενώ τρίτος Πρωταθλη-
τής ήταν ο Γιώργος Δημαράς με τον Lami 
du Hameau του ΕΙΟ. Στην 2η θέση του τε-
λικού ήταν ο Nick Channing Williams με 
τον Soothe me de Ness. 
Πρωταθλητής Όμιλος ξανά μετά το 2010 
αναδείχθηκε ο Ιππικός Όμιλος Μεσο-
γείων. 

Πρωταθλητές Παίδων 
Α. Κοκκώνης – Oleis de Chenne – ΕΙΟ – 137β.1. 
Σ. Χεινοπώρου – Championess 10 – ΑΟΤ – 134β.2. 
Λ. Παλέγδας – Cenlata – ΙΟΠΙ – 114β.3. 

Πρωταθλητές εφήβων
Ι. Μυτιληναίου – Ascot 76 – ΙΑΟΦ – 132β.1. 
Μ. Θεοφανοπούλου – Oscar du Peron – ΕΙΟ –131β.2. 
Σ. Παπαγεωργίου – Vahorn – ΑΙΟΒΑ – 128β.3. 

Πρωταθλητές ν. ιππέων 
Α. Τουλούπης – Aischa D – ΑΙΟΜ – 70β.1. 
Ζ. Φούντα – Claudia – IOMS – 65β.2. 
Ε. Κρεμιώτης – Primeur – ΙΟΜ – 55β.3. 

Πρωταθλητές ενηλίκων 
Η. Μυτιληναίου – Natacha Delaunay – ΙΑΟΦ – 130β.1. 
Κ. Ζαφειρόπουλος – Vieanne – ΑΟΤ – 124β.2. 
Γ. Δημαράς – Lami du Hameau – ΕΙΟ – 103β.3. 

αμαζόνα 2012
Η. Μυτιληναίου – Last Chance – ΙΑΟΦ – 128β.1. 
Ε. Δενδρινού – Call me Smartie – ΙΠΟΑ – 121β.2. 
Ε. Κυριακού – US Raggio di Luna – ΙΟΜ – 121β.3. 

κατηγορία αμαζόνων Τελικός – 
συμμετοχές 40

Μ. Παππά – Chelsea 43 – IOMS –4 - 0 – 30,561. 
Ε. Δενδρινού – Call me Smartie – ΙΠΟΑ – 4- 0 – 30,952. 
Η. Μυτιληναίου – Last Chance – ΙΑΟΦ – 4 – 0 – 31,473. 

κατηγορία Παίδων Τελικός – 
συμμετοχές 17

Σ. Χεινοπώρου – Championess 10 – ΑΟΤ – 0 1. 
Α. Κοκκώνης – Oleis de Chenee – ΕΙΟ – 4 - 47,232. 

Λ. Παλέγδας – Cenlata – ΙΟΠΙ – 4 – 48,103. 

κατηγορία εφήβων Τελικός – 
συμμετοχές 11

Σ. Παπαγεωργίου – Vahorn – ΑΙΟΒΑ – 131. 
Μ. Θεοφανοπούλου – Oscar du Peron – ΕΙΟ – 172. 
Ι. Μυτιληναίου – Ascot 76 – ΙΑΟΦ – 20 – 47,613. 

κατηγορία ν. ιππέων Τελικός – 
συμμετοχές 6

Α. Τουλούπης – Aischa D – ΑΙΟΜ – 8 – 0 – 34,501. 
Ζ. Φούντα – Claudia – IOMS – 8 – 0 – 37,482. 
Ε. Ερρέρα – Cassandra – ΚΑΙ – 253. 

κατηγορία ενηλίκων Τελικός – 
συμμετοχές 23

Η. Μυτιληναίου – Natacha Delaunay – ΙΑΟΦ – 12 – 0 1. 
N. Channing – Williams – ΙΟΜ – 12 – 4 – 34,682. 
Κ. Ζαφειρόπουλος – Vieanne – ΑΟΤ – 12 – 4 – 35,503. 

κατηγορία νέων Ίππων 6 ετών – 
συμμετοχές 9

N. Channing Williams – Couleur Queen – IOM – 0 – 0- 1. 
38,70
Α. Καραγεώργου – Belle Damme – ΙΟΒ – 0 – 0 – 42,492. 
Γ. Δημαράς – Sacripan – ΕΙΟ – 53. 

κατηγορία νέων Ίππων 7 ετών – 
συμμετοχές 8

Ε. Δενδρινού – Convertan – ΙΠΟΑ – 0 1. 
Τ. Ραίσης – Vouvray de Septon – IOMS – 4 – 64,532. 
Γ. Κερμέντι – Elwood – ΑΟΤ – 4 – 74,233. 

αΠόΤελεςμαΤα

Ιόλη Μυτιληναίου, 
Πρωταθλήτρια 
Εφήβων 

Hannah 
Μυτιληναίου, 
Πρωταθλήτρια 
Ενηλίκων 

Μιλένα Παππά, 
νικήτρια στην 
κατηγορία αμαζόνων

Ο Αλέξανδρος 
Κοκκώνης, 
Πρωταθλητής 
Παίδων 

O IOM κέρδισε το Πρωτάθλημα των 
Ομίλων 

Ο Άγγελος 
Τουλούπης, 

Πρωταθλητής 
Νέων Ιππέων 
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ενδιαφερουν

Στο πλαίσιο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος πραγ-
ματοποιήθηκε, την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012 
και η Βαλκανική Συνδιάσκεψη στην οποία προήδρευ-
σε ο κος Αναστάσιος Δεληβοριάς  και συμμετείχαν 
οι  εξής αντιπρόσωποι Ομοσπονδιών: Βουλγαρία : Dr. 
Krum Rashkov  κος Valentin Bozhkov, κος  Vasil Fratev, 
Ρουμανία: κος Nicu Ceausescu, κος  Claudiu Selistean, 
Σερβία: κος  Raiko Dokic , κα Svetlana Pajkovic, Τουρ-
κία: κος  Alexandru Iavoroski, Dr. Taskin Ozdemir, , και 
Ελλάδα: κος  Γιώργος Δημαράς, Dr. Αλέξανδρος Μη-
τσόπουλος, κα Σάντρα Χουχουλή.

Μεταξύ των άλλων συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα 
ακόλουθα θέματα:

4 Αποφασίστηκε ομόφωνα η Τουρκία να αναλάβει 
την Γραμματεία του Βαλκανικού Πρωταθλήματος για 
τα επόμενα δύο χρόνια και ο νέος Γραμματέας του 
Βαλκανικού Πρωταθλήματος θα οριστεί μετά τις αρ-
χαιρεσίες που θα έχει η Τουρκική Ομοσπονδία τον ερ-
χόμενο Οκτώβριο. 

4 Ορίστηκε η διεξαγωγή των Βαλκανικών Πρωτα-
θλημάτων 2013. Η Τουρκία θα αναλάβει την διοργά-
νωση της Υπερπήδησης Εμποδίων, η Βουλγαρία την 
διοργάνωση της Ιππικής Δεξιοτεχνίας, η Ρουμανία  το 
Ιππικό Τρίαθλο,  24-26 Μαΐου και η Ελλάδα την Ιππική 
Αντοχή τέλος Αυγούστου στον Βόλο.

4 Επισημάνθηκε από όλους το πόσο σημαντική εί-
ναι η διοργάνωση του Βαλκανικού Πρωταθλήματος 
για την περιοχή μας, παρ’ όλες τις αντίξοες συνθή-
κες και τις οικονομικές δυσκολίες, δεδομένου μάλι-
στα ότι η δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς αγώ-

νες και ειδικά σε ομαδικά πρωταθλήματα μειώνεται 
χρόνο με τον χρόνο. Συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να 
βρεθεί κάποιος τρόπος για εξοικονόμηση εσόδων, 
ώστε να μπορούν κι άλλες χώρες εκτός από την Ελ-
λάδα, την Βουλγαρία και την Τουρκία να διοργανώ-
νουν το Πρωτάθλημα.  Προτάθηκε να καταρτισθεί 
ένας προϋπολογισμός καθώς και ένα έγγραφο στο 
οποίο θα καταγράφονται όλες οι δυσκολίες διοργά-
νωσης, ή έλλειψη οικονομικών πόρων, η διαφοροποί-
ηση αυτού του αγώνα από τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλή-
ματα καθώς και η αναγκαιότητα να υπάρχει σαν δι-
οργάνωση στις Βαλκανικές χώρες. Το θέμα αυτό α-
ποφασίστηκε να συζητηθεί σε μία ειδική συνάντηση 
κατά την Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ομοσπον-
δίας Ιππασίας στην Κωνσταντινούπολη, τον ερχόμε-
νο Νοέμβριο.

4 Συζητήθηκε το θέμα των κτηνιατρικών πιστοποιη-
τικών τα οποία έχουν αλλάξει και για τα οποία πρέπει 
όλες οι χώρες να ενημερωθούν προκειμένου να μπο-
ρούν να μεταφέρουν τα άλογά τους σε χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.  Διευκρινίστηκε ότι η Αλβανία δεν 
μπορεί προς το παρόν να μεταφέρει άλογα σε άλλες 
χώρες, γιατί δεν υπάρχει υγειονομικό καθεστώς στη 
χώρα αυτή.

4 Αποφασίσθηκε η αναθεώρηση των Κανονισμών 
του Βαλκανικού Πρωταθλήματος.

4 Τέλος έγιναν δεκτές οι προτάσεις για την συμμε-
τοχή πόνυ σε μικρές κατηγορίες στην ιππική δεξιοτε-
χνία, το “shadow-judging” από εθνικούς κριτές επίσης 
στην ιππική δεξιοτεχνία και τέλος η εισαγωγή νέας κα-
τηγορίας εφήβων (80km) στην ιππική αντοχή.

Βαλκανική Συνδιάσκεψη 
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Στην 
Κωνσταντινούπολη η 

Γενική Συνέλευση της FEI 
Στην Κωνσταντινούπολη θα δι-
εξαχθεί από τις 5 έως και τις 8 
Νοεμβρίου η ετήσια Γενική Συ-
νέλευση της Διεθνούς Ομοσπον-
δίας Ιππασίας. Πάνω από 550 
εκπρόσωποι Ομοσπονδιών θα 
βρεθούν στην πόλη της Τουρ-
κίας για να αποφασίσουν για ο-
ρισμένα πολύ σημαντικά θέμα-
τα που αφορούν το άθλημα. Εκ 
μέρους της ΕΟΙ θα παραστούν ο 
Πρόεδρος, κ. Κούβελος, ο Γενι-
κός Γραμματέας, κ. Τάσος Δελη-
βοριάς και το μέλος του Δ.Σ, Κ. 
Γιώργος Δημαράς, ο οποίος έχει 
θέσει υποψηφιότητα για μέλος 
της Επιτροπής Υπερπήδησης Ε-

μποδίων της FEI. 

ΘΕΩΡΙΑ-ΙΠΠΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ - 
ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

1. ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΙΔΟΥ ΕΡΣΗ  ΙΑΚ
2. SCHINKO JOHAN ΙΑΚ
3. ΤΖΩΡΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΙΑΚ
4. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΑΚ
5. ΠΕΧΥΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΑΚ

ΘΕΩΡΙΑ-ΙΠΠΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ
1. ΓΑΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΑΚ
2. ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ ΧΑΡΙΣ ΙΑΚ
3. GILES ΑΝΝΑ  ΙΑΚ
4. ΚΩΤΙΤΣΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΑΚ
5. ΚΩΤΙΤΣΑ ΝΕΦΕΛΗ ΙΑΚ
6. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΙΑΚ

ΘΕΩΡΙΑ-ΠΑΡΑ ΙΠΠΑΣΙΑ 
1. ΠΕΝΤΕΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΑΚ

12 νέοι αθλητές  
από την Κρήτη 

Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο στις εγκαταστάσεις της Ιππικής Ακαδη-
μίας Κρήτης πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου έκτακτη ημερίδα για την Άδεια 
Ικανότητας Αθλητού. Εξεταστής ήταν ο κ. Δημήτρης Πασχαλίδης από την Θεσσαλονί-
κη, ενώ 12 παιδιά απέκτησαν την άδεια ικανότητας αθλητού. 

Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι  
και η Όλγα Μπούτση

Με μεγάλη λύπη της η εοι πληροφορήθηκε ότι έφυγε από την ζωή 
την 11η οκτωβρίου η Όλγα, σύζυγος του δημήτρη Μπούτση. Η Όλγα 
έχασε τη μάχη μετά από μακροχρόνια ασθένεια, την οποία πάλεψε με 
γενναιότητα όλα αυτά τα χρόνια.
Η κηδεία της έγινε την Παρασκευή 12 οκτωβρίου, στην Μητρόπολη 
Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης ι. ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
Λόγω του θανάτου της, αναβλήθηκε ο 8ος αγώνας ιππικής δεξιοτεχνίας, 
που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 οκτωβρίου στο 
ιππικό Κέντρο Μακεδονίας.
Το διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό και σύσσωμη η ελληνική 
ομοσπονδία ιππασίας εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά 
της, στο σύζυγό της δημήτρη και στην επτάχρονη κόρη της Μαρίλια.

Έφυγε από τη ζωή  
ο Μάνος Καραμολέγκος 

Με μεγάλη λύπη ο κόσμος της ιππασίας πληροφορήθηκε την 19η 
Σεπτεμβρίου το θάνατο του Μάνου Καραμολέγκου, ο οποίος έφυγε 
ξαφνικά από την ζωή. 
ο Μάνος Καραμολέγκος υπήρξε 
αθλητής της ιππασίας από το 
1997. Ήταν ο ιδρυτής του 
ιππικού ομίλου Κυκλάδων στη 
Σύρο και πρωτεργάτης στην 
δημιουργία της Περιφέρειας 
αιγαίου, συμβάλλοντας τα 
μέγιστα τόσο στην ανάπτυξη του 
αθλήματος στα νησιά του αιγαίου 
όσο και του νέου αθλήματος της 
αμαξοδήγησης. 
Λόγω του θανάτου του, 
ακυρώθηκε ο αγώνας της 
αμαξοδήγησης, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το διήμερο 22 
και 23 Σεπτεμβρίου στον ιππικό Όμιλο Κυκλάδων, ενώ ο 3ος 
αγώνας αιγαίου υπερπήδησης εμποδίων και ιππικής δεξιοτεχνίας, 
το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Σεπτεμβρίου, έγινε κανονικά εις  
μνήμη του Μάνου Καραμολέγκου.  

Το διοικητικό Συμβούλιο, η επιτροπή αμαξοδήγησης,  το 
προσωπικό και σύσσωμη η ελληνική ομοσπονδία ιππασίας 
εκφράζουν θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ιδιαίτερα 
στη σύντροφό του αναστασία. 

3η ΑΙΑ … πολλοί  
νέοι αθλητές 

50 νέοι αθλητές αναδείχθηκαν στην τρίτη και τελευταία 
ημερίδα για την Άδεια Ικανότητας Αθλητού, που έγινε την 
Κυριακή 14, Οκτωβρίου σε Ιππικό Όμιλο Βορείων Προα-
στίων για τη Νότια Ελλάδα και Ιππικό Όμιλο Βορείου Ελ-
λάδας για την Βόρεια Ελλάδα. 

Τα ονόματα των επιτυχόντων είναι τα εξής: 
ΘεΩρια

1. ΒΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΙΟΒ 
ΘεΩρια ιΠΠιΚΗ δεΞιοΤεΧνια & 

υΠερΠΗδΗΣΗ εΜΠοδιΩν
1. ΚΟΝΤΟΡΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΒΟΠ
2. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΟΒΟΠ
3. ΜΕΝΤΖΙΝΗ ΡΟΔΑΝΘΗ ΙΟΒΟΠ
4. ΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΟΒΟΠ
5. ΣΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΑ
6. FIELDER PHOEDE – ANNE ΚΕΙΜ
7. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟMS
8. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΟΣΑΛ
9. ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΠΟΚΑΛ
10. ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΟΒ
11. ΒΟΜΒΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΑΟΦ
12. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΚΡΕΙΣ-ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΙΟΚΟΥΒ
13. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΟΚΟΥΒ
14. ΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΑ
15. ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΟΜ
16. FOLLENS ZOE IOM
17. ΤΡΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΙΟΒ
18. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΙΟΒ
19. ΚΙΣΣΕΡΟΥΔΗ ΝΑΤΑΣΣΑ – ΖΩΗ ΑΟΙ
20. ΓΙΟΒΑΝΩΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΟΜ
21. ΓΙΟΒΑΝΩΦ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΟΜ
22. ΓΕΝΝΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΙΟΕ

ΘεΩρια Και ιΠΠιΚΗ δεΞιοΤεΧνια
1. ΠΛΕΣΣΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΙΟΒ
2. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΙΟΒ
3. ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ-ΒΕΛΑΝΗ ΑΝΝΑ ΑΙΟΒ
4. ΑΓΡΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΟΒ
5. ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΟΒ
6. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΙΟΒ
7. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΗ ΠΙΟ
8. ΣΙΟΥΧΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΙΟΕ
9. ΣΚΟΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΑ
10. GREEN EMILY – ΕΛΕΝΗ ΙΟΒ
11. ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΙΟΒ
12. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΟΒ

Βόρεια ελλάδα 
ιΠΠιΚΗ δεΞιοΤεΧνια 

1. ΜΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ  ΙΟΚΑΛ
ΘεΩρια Και ιΠΠιΚΗ δεΞιοΤεΧνια

1. ΜΠΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  ΙΚΕΜ
2. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΟΧΜΑΛ
3. GINCHEV EMIL  ΙΟΧΜΑΛ

ΘεΩρια ιΠΠιΚΗ δεΞιοΤεΧνια & 
υΠερΠΗδΗΣΗ εΜΠοδιΩν

1. ΚΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΟΠΙ
2. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΙΑΝΗ ΙΟΠΙ
3. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ IOC
4. ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΣΟΦΙΑ ΙΟΒΕ
5. ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΟΙΒ
6. ΣΥΛΛΕΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΟΙΒ
7. ΒΕΛΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΟΙΒ
8. ΑΡΜΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΟΙΒ
9. ΦΑΝΑΡΑ – ΛΩΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΑΟΙΒ
10. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΑΟΙΒ
11. ΠΙΤΣΙΛΚΑ ΕΛΕΝΗ ΙΟΛΑΡ
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Δύο αγώνες ντρεσάζ, μετά το 
Πρωτάθλημα 
Δύο αγώνες ιππικής δεξιοτεχνίας πραγματοποιήθηκαν μετά 
το πρωτάθλημα του 2012. Και οι δύο έγιναν στον Ελλη-
νικό Ιππικό Όμιλο, ο πρώτος με κριτή την Βελγίδα Mar-
iette Whitages το διήμερο 9-10 Ιουνίου και ο δεύτερος, 
ο 7ος της χρονιάς, με κριτή τον Σουηδό Ahmann Bo το 
διήμερο 22 – 23 Σεπτεμβρίου.  

Ιππική Δεξιοτεχνία 6 
ΕΙΟ/ 9-10 Ιουνίου 2012 

ΑγώνΙσμΑ ΑρχΑρΙών 
Ν. Ρούπα – Thoukididis – ΙΟΒ1. 
B. Τζωρτζοπούλου – Rastaban – ΕΘΙΟΤ2. 
Κ. Δημητριάδη – Csorke – ΙΠΠΟΣ3. 

ΑγώνΙσμΑ Α3 
Κ. Τζωρτζάκη – Ombos Yamma Yamma Man – ΕΙΟ1. 
Α. Τσαμάνδουρα – Poetics Simon – ΙΟΒ2. 
Σ. Γιακουπιάν – Nonchaloir – ΕΙΟ 3. 

ΑγώνΙσμΑ Α4
Φ. Ξανθοπούλου – Rhodolit – ΕΙΟ1. 
Β. Βολταίρου – Chiron – ΙΟΜ2. 
Α. Τσαμάνδουρα – Poetics Simon – ΙΟΒ3. 

ΑγώνΙσμΑ Α5 
Κ. Τζωρτζάκη – Ombos Yamma Yamma Man – ΕΙΟ1. 
Κ. Τζωρτζάκη – Warinca Steam – ΕΙΟ 2. 
S. Holland – Lahmar Gravvaenge – ΙΟΔ3. 

ΑγώνΙσμΑ Α6
Α. Ripolin – Excalibur – ΑΟΙ 1. 
Κ. Τζωρτζάκη – Ombos Yamma Yamma Man – ΕΙΟ2. 
Α. Stamp – Que Tal –ΑΙΟΒ3. 

ΑγώνΙσμΑ Β6 
Β. Καβαλιεράτου – Torino – ΙΟΒ1. 
Κ. Τζωρτζάκη – Ombos Yamma Yamma Man – ΕΙΟ 2. 
Φ. Ξανθοπούλου – Rhodolit – ΕΙΟ3. 

ΑγώνΙσμΑ Β9
Α. Εμμανουήλ – Vabello – ΙΟΑ 1. 
Φ. Ξανθοπούλου – Cosmote Solon Hit – ΕΙΟ2. 
Ν. Φούκη – Ramazotti L – ΙΟΒ 3. 

ΑγώνΙσμΑ γ2 
Ε. Μυράτ – Cosmote Solon Hit – ΕΙΟ 1. 
Χ. Σαχίνογλου – Galliano – ΙΟΑ 2. 
Ε. Μυράτ – Sir Kavalier – ΕΙΟ 3. 

ΑγώνΙσμΑ γ4 
Α. Γουλανδρή – Red Diamond – ΕΙΟ1. 
Φ. Γεωργίτσου – Kolliante – ΙΟΒ2. 
Χ. Σαχίνογλου – Galliano – ΙΟΑ 3. 

ΑγώνΙσμΑ γ5 
Φ. Γεωργίτσου – Kolliante – ΙΟΒ 1. 
Α. Γουλανδρή – Red Diamond – ΕΙΟ 2. 

ΑγώνΙσμΑ Prix St GeorGe
Κ. Λω – Largos 22 – ΙΟΒ – 64,91%1. 
Κ. Λω – Sir Eon – ΙΟΒ – 63,95%2. 
Ε. Μυράτ – Cosmote Solon Hit – ΕΙΟ – 60,18%3. 

Λ. Τσαγκάρη – Alyur – ΙΟΔ – 59,47%4. 
ΑγώνΙσμΑ inter i – συμμΕτΟχΕσ 3

Κ. Λω – Largos 22 – ΙΟΒ – 66,051. 
Κ. Λω – Sir Eon – ΙΟΒ – 65,35%2. 
Λ. Τσαγκάρη – Alyur – ΙΟΔ – 55,26%3. 

Ιππική Δεξιοτεχνία 7 
ΕΙΟ/ 22 & 23 σεπτεμβρίου 2012 

ΑγώνΙσμΑ ΑρχΑρΙών 
Ε. Χατζάκη – Poetics Simon – ΙΟΒ 1. 
Ν. Ναλμπάντη – Djibril – ΕΘΙΟΤ 2. 
Κ. Δημητριάδη – Grace 316 – ΙΠΠΟΣ 3. 

ΑγώνΙσμΑ Α3 
Κ. Τζωρτζάκη – Highnessy Newman – ΕΙΟ1. 
Ε. Ανέστη – Helios d’un Soir – ΕΙΟ 2. 
K. Vargo – Sniper 2 – ΕΙΟ 3. 

ΑγώνΙσμΑ Α4 
Κ. Τζωρτζάκη – Highnessy Newman – ΕΙΟ1. 
K. Vargo – Sniper 2 – ΕΙΟ2. 
Β. Βολταίρου – Chiron – ΙΟΜ3. 

ΑγώνΙσμΑ Α5
Κ. Τζωρτζάκη – Highnessy Newman – ΕΙΟ 1. 
Β. Βολταίρου – Chiron – ΙΟΜ 2. 
Ε. Ανέστη – Helios d’un Soir – ΕΙΟ 3. 

ΑγώνΙσμΑ Α6
Κ. Τζωρτζάκη – Highnessy Newman – ΕΙΟ1. 
Α. Ripolin – Excalibur – ΑΟΙ 2. 
Α. Τσαμάνδουρα – Hope for the Future – ΙΟΒ 3. 

ΑγώνΙσμΑ Β6 
Φ. Ξανθοπούλου – Cosmote Solon Hit – ΕΙΟ 1. 
Β. Βολταίρου – Chiron – ΙΟΜ2. 
Α. Ripolin – Excalibur – ΑΟΙ 3. 

ΑγώνΙσμΑ Β9
Φ. Ξανθοπούλου – Cosmote Solon Hit – ΕΙΟ1. 
Y. Zafeirova – Gizel – ΙΑΟΦ 2. 
Φ. Βαρβιτσιώτη – Salvanos Song – ΙΟΔ3. 

ΑγώνΙσμΑ γ2 
Ε. Μυράτ – Cosmote Solon Hit – ΕΙΟ1. 
Ε. Παναγιωτοπούλου – Udo – ΙΟΒ 2. 
Ε. Μουσαμά – Indy – ΕΙΟ 3. 

ΑγώνΙσμΑ γ4 
Α. Γουλανδρή – Red Diamond – ΕΙΟ1. 
Φ. Σταφυλοπάτη – Cassian – ΕΙΟ2. 
Φ. Γεωργίτσου – Kolliante – ΙΟΒ3. 

ΑγώνΙσμΑ γ5 
Φ. Σταφυλοπάτη – Cassian – ΕΙΟ 1. 
Α. Γουλανδρή – Red Diamond – ΕΙΟ%2. 
Φ. Γεωργίτσου – Kolliante – ΙΟΒ 3. 

ΑγώνΙσμΑ Prix St GeorGe 
Κ. Σκλαβούνου – Quanderas – ΕΙΟ 1. 
Κ. Λω – Largos 22 – ΙΟΒ2. 
Κ. Λω – Sir Eon – ΙΟΒ 3. 

ΑγώνΙσμΑ νΕών ΙππΕών 
Κ. Σκλαβούνου – Quanderas – ΕΙΟ 1. 
Ε. Κούπενου – Ihor – ΑΚΙΒ 2. 

ΑγώνΙσμΑ inter i 
Κ. Λω – Largos 22 – ΙΟΒ1. 
Κ. Λω – Sir Eon – ΙΟΒ2. 
Λ. Τσαγκάρη – Alyur – ΙΟΔ3. 
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Οι Πολυνίκες  
της πρώτης περιόδου 
Οι Πολυνίκες Ανάπτυξης της πρώτης περιόδου μέχρι τον 
Ιούνιο αναδείχθηκαν στους τελικούς των δύο περιφερει-
ών, που έγιναν σε Αθλητικό Ιππικό Όμιλο Βάρης και Ελ-
ληνικό Ιππικό Όμιλο στα τέλη του Ιούνη. 

7ος Aγώνας Ανάπτυξης Β. Αττικής 
ΙπΟΑ/ 9/6/2012

ΚΑτηγΟρΙΑ η – υψΟσ 1.00μ. 
Ν. Μακαρώνα – Lollipop – ΙΠΟΑ 1. 
Λ. Παπαδόπουλος – Cool Water – ΑΙΟΒΑ2. 
Ε. Ισμαήλ – Galapagos – ΑΚΙΒ3. 

ΚΑτηγΟρΙΑ Ζ – υψΟσ 1.05μ. 
Μ. Ελγκάμπρι – Leila – ΑΙΟΕ 1. 
Ε. Μάικα – Ramzez – ΙΠΟΑ2. 
Μ. Καλογεροπούλου – Kamilla – ΑΙΟΕ 3. 

ΟμΑΔΙΚΟ ΑγώνΙσμΑ – υψΟσ 1.05μ. 
ΙΠΟΑ 1. 
ΑΙΟΕ2. 
ΕΙΟ 3. 

ΚΑτηγΟρΙΑ Ε – υψΟσ 1.10μ. 
Μ. Γαλάνη – Roxanne 48 – ΙΠΟΑ1. 
V. Velea – Lantago 2 – IOMS 2. 
Ε. Αινατζόγλου – Prince Glory – ΙΟΘΡΑΚ 3. 

ΑγώνΙσμΑ ΕλΕυθΕρησ συμμΕτΟχησ –  
υψΟσ 1.20 – 1.25μ. 

Ε. Δενδρινού – Liberty – ΙΠΟΑ 1. 
Μ. Δενδρινού – Bonfire – ΙΠΟΑ 2. 
Ε. Ερρέρα – Contadino – ΚΑΙ 3. 

2ος Αναβληθέντας Αγώνας Ανάπτυξης  
n. Αττικής πΙΟ 10/6/2012
ΚΑτηγΟρΙΑ η – υψΟσ 1.00μ.

S. Smirnov – Arabika – ΙΟΚΑΛSG1. 
S.Smirnov – Quantico – ΙΟΚΑΛSG2. 
Ι. Μειντάνη – Codex 7 – ΙΟΚΑΛSG 3. 

ΚΑτηγΟρΙΑ Ζ – υψΟσ 1.05μ. 
Α. Αριστοβούλου – Ulises 11 – ΙΟΜ 1. 
L. Rathat Tourmente – Mistique – ΙΟΑ 2. 
Π. Μαρτίνη – Its Buttons – ΙΟΜ3. 

ΚΑτηγΟρΙΑ Ε – υψΟσ 1.10μ.
Π. Μαρτίνη – Its Buttons – ΙΟΜ 1. 
Π. Μαρτίνη – Cobbydor – ΙΟΜ 2. 
Δ. Ασπρούλη – Baltymor – ΑΙΟΒ 3. 

8ος τελικός Aγώνας Ανάπτυξης Β. Αττικής
ΕΙΟ/ 23/6/2012

ΚΑτηγΟρΙΑ η – υψΟσ 1.00μ.
Μ. Δενδρινού – Rowena H – ΙΠΟΑ 1. 
Ε. Πετρακοπούλου – Kamilla – ΑΙΟΕ 2. 
Ν. Μακαρώνα – Lollipop – ΙΠΟΑ 3. 

ΚΑτηγΟρΙΑ Ζ – υψΟσ 1.05μ. 
Ν. Μακαρώνα – Lollipop – ΙΠΟΑ 1. 
Δ. Περράκη – Elisa – ΑΙΟΕ2. 
Μ. Δενδρινού – Rowena H – ΙΠΟΑ3. 

ΟμΑΔΙΚΟ ΑγώνΙσμΑ – υψΟσ 1.05μ.
ΙΠΟΑ1. 
ΑΙΟΕ2. 

ΕΙΟ 3. 
ΚΑτηγΟρΙΑ Ε – υψΟσ 1.10μ. 

Γ. Αμουτζάς – Baldessarini – IOMS1. 
Μ. Κουρή – Conor – ΙΟΒΟΠ 2. 
Ρ. Γεωργακοπούλου – Lesourisso – ΚΕΙΠΠΑ 3. 

ΑγώνΙσμΑ ΕλΕυθΕρησ συμμΕτΟχησ –  
υψΟσ 1.20 – 1.25μ. 

Α. Ozgorkey – Lorestan – Τουρκία 1. 
Σ. Παπαγεωργίου – Vahorn – ΑΙΟΒΑ 2. 
Μ. Βαρυμπομπιώτη – Nola de Cosniere – IOMS 3. 

7ος τελικός Αγώνας Ανάπτυξης n. Αττικής
ΑΙΟΒ / 24/6/2012

ΚΑτηγΟρΙΑ η – υψΟσ 1.00μ.
Α. Αριστοβούλου – Ulises 11 – ΙΟΜ 1. 
Δ. Κουκούτου – Remusz – ΙΟΜ2. 
B. Wasila – Life Boy – ΑΙΟΒ3. 

ΚΑτηγΟρΙΑ Ζ – υψΟσ 1.05μ. 
Ι. Σακάτη – By Chance – ΙΟΑΧ 1. 
Δ. Ασπρούλη – Baltymor – ΑΙΟΒ2. 
E. Hichkov – Donna Quinta – ΙΟΜ3. 

ΚΑτηγΟρΙΑ Ε – υψΟσ 1.10μ. 
Α. Πουλημένου – Valuta S Piccobello – ΑΙΟΒ1. 
E. Hichkov – Donna Quinta – ΙΟΜ 2. 
Ι. Σακάτη – By Chance – ΙΟΑΧ3. 

πολυνίκες Ανάπτυξης n. Αττικής 2012 
ΚΑτηγΟρΙΑ η – πΟλυνΙΚΕσ

C. Graves – Vanessa – ΙΠΠΟΣ – 468β.1. 
S. Smirnov – Arabika – ΙΟΚΑΛSG – 396β.2. 

Ι. Μειντάνη – Codex 7 – ΙΟΚΑΛSG – 389β.3. 
ΚΑτηγΟρΙΑ Ζ – πΟλυνΙΚΕσ

C. Graves – Vanessa – ΙΠΠΟΣ – 440β.1. 
Α. Πουλημένου – Valuta S Pivobello – ΑΙΟΒ – 414β.2. 
S. Smirnov – Arabika – IOΚΑΛSG – 348β.3. 

ΚΑτηγΟρΙΑ Ε – πΟλυνΙΚΕσ
Ν. Αλιφέρη – Uranium L – ΑΙΟΒ – 422β.1. 
Ν. Δρούγας – Daisy – ΙΠΟΚΑΛ – 406β.2. 
E. Hichkov – Donna Quinta – ΙΟΜ – 406β.3. 

πολυνίκες Β. Αττικής Α περίοδος 
ΚΑτηγΟρΙΑ η – πΟλυνΙΚΕσ 

Μ. Φωστηροπούλου – Picador – IOMS – 200β.1. 
Ε. Πετρακοπούλου – Kamilla – ΑΙΟΕ – 186β.2. 
Σ. Δαμανάκη – Prince Charming – ΑΚΙΒ – 173β.3. 

ΚΑτηγΟρΙΑ Ζ – πΟλυνΙΚΕσ 
Μ. Ελγκάμπρι – Leila – ΑΙΟΕ – 235β.1. 
Δ. Περράκη – Elisa – ΑΙΟΕ - 213β.2. 
Ε. Πετρακοπούλου – Kamilla – ΑΙΟΕ – 174β.3. 

ΚΑτηγΟρΙΑ Ε – πΟλυνΙΚΕσ 
Γ. Αμουτζάς – Balessarini – IOMS – 178β.1. 
Ρ. Γεωργακοπούλου – Lesourisso – ΚΕΙΠΠΑ – 156β.2. 
Μ. Κουρή – Conor – ΙΟΒΟΠ – 156β.3. 

Αμαξοδήγηση & Αντοχή 
Ένας αγώνας αμαξοδήγησης και ένας αγώνας ιππικής α-
ντοχής πραγματοποιήθηκαν μέχρι και το Σεπτέμβρη του 
2012. Ο αγώνας της αμαξοδήγησης, ο 3ος κατά σειρά έ-
γινε στο Κιλκίς τον Ιούλιο με τη συμμετοχή αθλητών και 
από την Αττική, ενώ ο 4ος αγώνας Ιππικής Αντοχής έγινε 

Αλέξανδρος Ζαμπούρης

Ανέτ Ζαγοραίου 
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στα μέσα του Σεπτέμβρη στον Βόλο.  

3ος αγώνας αμαξοδήγησης 
ΙΟΚΙΛ – 8 Ιουλίου 2012 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ - Ιππική Δεξιοτεχνία 
ΚΑτηΓΟρΙΑ ΠΑΙΔΩΝ – FEI LIGHT 1

Θ. Ζαμπούρη – Δίας – ΙΟΚΙΛ 1. 
Α. Ζαμπούρης – Δίας – ΙΟΚΙΛ2. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ ΔΙΠΛηΣ ΖέυξηΣ- FEI LIGHT 1
Α. Ζαμπούρης - Rigo & Dollar – ΙΟΚΙΛ 1. 
Μ. Καραμολέγκος-Lady Diana & Sweet Glagol–ΙΟΚΥΚ2. 
Δ. Κουκούλης - Siglavy Capriola Suta & Pluto Pedro–ΙΟΚΙΛ3. 
ΚΑτηΓΟρΙΑ ΜΟΝηΣ ΖέύξηΣ - INTERMEDIATE 1
Α. Ζαμπούρης – Σπάρτακο – ΙΟΚΙΛ 1. 
Φ. Ουζουνίδης - Apollon – ΙΟΚΙΛ2. 

3. Σ. Πατσιούρας - Apollon – ΙΟΚΙΛ
3. Π. Μιχαηλίδης – Lidi – ΙΟΚΙΛ 

Αγώνισμα Ιππική Δεξιοτεχνία & Κώνοι 
ΚΑτηΓΟρΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 

Θ. Ζαμπούρη – Δίας – ΙΟΚΙΛ 1. 
Α. Ζαμπούρης – Δίας – ΙΟΚΙΛ 2. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ έΝηΛΙΚΩΝ – ΜΟΝη Ζέύξη 
Α. Ζαμπούρης – Σπάρτακος – ΙΟΚΙΛ 1. 
Μ. Καραμολέγκος - Sweet Glagol – ΙΟΚΥΚ2. 
Φ. Ουζουνίδης – Apollon – ΙΟΚΙΛ3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ έΝηΛΙΚΩΝ – ΔΙΠΛη Ζέυξη 
Α. Ζαμπούρης - Rigo & Dollar – ΙΟΚΙΛ 1. 
Μ. Καραμολέγκος - Lady Dianna & Sweet Glagol – ΙΟΚΥΚ 2. 
Δ. Κουκούλης - Maestoso & Siglavy – ΙΟΚΙΛ 3. 

Ιππική Αντοχή 4 
ΙΦΟΜ – 15 - 16 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΑτηΓΟρΙΑ Α – ΣύΜΜέτΟχέΣ 5
Έφη Κουτσάφτη – Qbira du Magny – ΙΟΠΙ 1. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ Β – ΣύΜΜέτΟχέΣ 7
Σωτήρης Πατσιούρας – Koheilan XIII – ΙΟΚΙΛ 1. 
Νίκος Καραδημήτρης – Georgina – ΙΟΠΙ2. 
Αρετη Βενιζέλου – Mohan – ΙΟΜ 3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ Γ – ΣύΜΜέτΟχέΣ 12
Αρετή Βενιζέλου – Sahara – ΙΟΜ1. 
Δημήτρης Κουκουλεκίδης – Rasputjn – ΙΟΚΙΛ 2. 
Βαλασία Μπαλωτή – Giasmi – ΙΦΟΜ 3. 

Για πρώτη φορά το R4R Tour 
των αθλητών 
Για πρώτη φορά αθλητές διοργάνωσαν για τους αθλητές 
έναν επίσημο φιλικό αγώνα υπερπήδησης εμποδίων, που 
φιλοξενήθηκε στον Ιππικό Όμιλο Βορείων Προαστίων το 
διήμερο 22 και 23 Σεπτεμβρίου. Ο αγώνας είχε επιτυ-
χία και πήραν μέρος πολλοί αθλητές. 

1ο R4R Tour 
ΙΟΒΟΠ/ 22 & 23 Σεπτεμβρίου 2012 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ 1Ο – ύψΟΣ 1.05Μ. 
N. Μακαρώνα – Rovena – ΙΠΟΑ 1. 
Ρ. Γεωργακοπούλου – Lesurisso – ΚΕΙΠΠΑ 2. 
Ν. Παπαδάκη – Arlekino – ΙΟΚΕΝ 3. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ 2Ο – ύψΟΣ 1.15Μ.
Δ. Νάτσης – Casanova – ΙΟΑ1. 
Δ. Ιγγλέση – Askan – ΕΙΟ 2. 

Ι. Μυτιληναίου – Last Chance – ΙΑΟΦ 3. 
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 3Ο – ύψΟΣ 1.25Μ.

Γ. Δημαράς – Lami du Hameau – ΕΙΟ 1. 
Π. Κουτσογιάννης – Zino – ΙΟΕ 2. 
Ζ. Φούντα – Andy – IOMS3. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ 4Ο – ύψΟΣ 1.10Μ.
Γ. Αμουτζάς – Baldessarini – IOMS 1. 
Δ. Νάτσης – Boeing – ΙΟΑ 2. 
Μ. Γαλάνη – Roxanne – ΙΠΟΑ3. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ 5Ο – ύψΟΣ 1.20Μ.
Z. Antal – Kanyar – ΑΟΙ 1. 
Η. Μπαλιούσης – Vertigo – ΙΟΜ 2. 
Δ. Νάτσης – Casanova – ΙΟΑ 3. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ 6Ο – ύψΟΣ 1.30Μ.
Η. Μπαλιούσης – Centolove – ΙΟΜ 1. 
Γ. Βόγλης – Planet d’Amour – ΕΙΟ2. 
Γ. Φραγκογιάννης – Black Label – ΙΟΕ 3. 

Βόρεια Ελλάδα 
Τέσσερις Παμβορειοελλαδικοί Αγώνες 
Ιούνιο – Σεπτέμβριο 
Τέσσερις Παμβορειοελλαδικοί Αγώνες πραγματοποιήθη-
καν τους μήνες από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο, οι 
δύο στον Ιππικό Όμιλο Θέρμης και οι άλλοι δύο σε Ιππικό 
Όμιλο Βορείου Ελλάδας και Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας. 

1οι Παμβορειοελλαδικοί Αγώνες 
ΙΟΘέρ/2-3 Ιουνίου 2012
ΚΑτηΓΟρΙΑ η – ύψΟΣ 1.00Μ. 

D. Kulloli – Louisan 3 – ΙΟΠΙ1. 
D. Kulloli – Neksia – ΙΟΠΙ 2. 
Ε. Πεχλίδου – Royal Discovery – ΙΟΒΕ3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ Ζ – ύψΟΣ 1.05Μ. 
Δ. Μπεσδεμιώτη – City Girl – ΙΟΚΑΛ 1. 
Ε. Πεχλίδου – Royal Discovery – ΙΟΒΕ 2. 
Χ. Δημητρακοπούλου – Bewitched – IKEM 3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ έ – ύψΟΣ 1.10Μ.
Ν. Παπαγεωργίου – Duxiana – ΚΕΙΘ1. 
Μ. Σιαφάρα – Paco Rabbane – ΙΚΕΜ2. 
Ε. Τριβέλλα – Niagar – ΚΕΙΘ 3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ Δ – ύψΟΣ 1.15Μ. 
Μ. Κάζης – La Foret d’Amour – ΙΟΘ 1. 
Δ. Αντύπα – Varien – ΙΟΒΕ2. 
Κ. Ταμπάρα – Argona – ΙΟΛΑΡ 3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ Γ – ύψΟΣ 1.20Μ. 
Μ. Κάζης – Gorky Rouge – ΙΟΘ1. 
Γ. Βορεόπουλος – Milord de Rouhet – IOC 2. 
Δ. Πασχαλίδης – Zurosa – ΙΟΘΕΡ3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ Β– ύψΟΣ 1.30Μ.
Γ. Ρωσσιάδης – Cash Z – IOC 1. 
Δ. Πασχαλίδης – Zurosa – ΙΟΘΕΡ2. 
Μ. Σιαφάρα – Paco Rabbane – ΙΚΕΜ3. 

4οι Παμβορειοελλαδικοί Αγώνες 
ΙΚέΜ/9-10 Ιουνίου 2012
ΚΑτηΓΟρΙΑ η – ύψΟΣ 1.00Μ. 

D. Kulloli – Louisan 3 – ΙΟΠΙ 1. 
Λ. Γκουνέλας – Queens Day – ΙΟΛΑΡ2. 
Μ. Σβέρκα – Velvet B – ΙΟΚΑΛSG 3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ Ζ – ύψΟΣ 1.05Μ.
Δ. Μπεσδεμιώτη – City Girl – ΙΟΚΑΛ1. 
Κ. Κλαδά – Murchy – IOC 2. 
Α. Τσαλαβούτη – Abrili – ΙΟΒΕ3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ έ – ύψΟΣ 1.10Μ. 
Μ. Αχινιώτης – Madonna – ΑΟΙΒ 1. 
Α. Ozgorkey – Comengo – Τουρκία2. 
Γ. Ρωσσιάδης – Ratinho 7 – IOC3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ Δ – ύψΟΣ 1.15Μ. 
Σ. Ντάσιου – Jonky de Baussy – ΙΟΠΥΛ 1. 
Α. Ozgorkey – Comengo – Τουρκία 2. 
Δ. Μπεσδεμιώτη – City Girl – ΙΟΚΑΛ3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ Γ – ύψΟΣ 1.20Μ. 
Γ. Βορεόπουλος – Milord de Rouhet – IOC 1. 
Δ. Πασχαλίδης – Zurosa – ΙΟΘΕΡ 2. 
Α. Ozgorkey – Lorestan – Τουρκία 3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ Β – ύψΟΣ 1.30Μ. 
C. Petterson – Centolove – ΙΟΚΑΛ 1. 
Η. Καλτσίδου – Eagano – ΙΚΕΜ 2. 
Γ. Βορεόπουλος – Milord de Rouhet – IOC 3. 

5οι Παμβορειοελλαδικοί Αγώνες 
ΙΟΒέ/ 1-2 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΑτηΓΟρΙΑ η – ύψΟΣ 1.00Μ.
D. Kulloli – Neksia – ΙΟΠΙ1. 
Ε. Πεχλίδου – Royal Discovrey – ΙΟΒΕ 2. 
Μ. Πασχάλη – Athina – ΑΟΙΒ 3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ Ζ – ύψΟΣ 1.05Μ.
Δ. Μπεσδεμιώτη – City Girl – ΙΟΚΑΛ 1. 
Ε. Πεχλίδου – Royal Discovery – ΙΟΒΕ 2. 
Μ. Πασχάλη – Athina – ΑΟΙΒ 3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ έ – ύψΟΣ 1.10Μ. 
Δ. Μπεσδεμιώτη – City Girl – ΙΟΚΑΛ1. 
Δ. Αντύπα – Varien – ΙΟΒΕ 2. 
A. Ozgorkey – Candillo – Τουρκία3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ Δ – ύψΟΣ 1.15Μ. 
Δ. Μπεσδεμιώτη – City Girl – ΙΟΚΑΛ1. 
Δ. Πασχαλίδης – Carollo – ΙΟΘΕΡ2. 
Μ. Σιαφάρα – Paco Rabbane – ΙΚΕΜ 3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ Γ – ύψΟΣ 1.20Μ. 
C. Patterson – My Star – ΙΟΚΑΛ1. 
Ε. Θωμαΐδου – Comeet – ΑΟΙΒ 2. 
Α. Ozgorkey – Cizero 4 – Τουρκία3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ Β – ύψΟΣ 1.30Μ. 
Γ. Βορεόπουλος – Milord de Rouhet – IOC 1. 
Σ. Καραγιάννη – Jabali du Manoir – ΙΠΚΕΘΕ2. 
C. Patterson – My Star – ΙΟΚΑΛ 3. 

6οι Παμβορειοελλαδικοί Αγώνες 
ΙΟΘέρ/ 22- 23 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΑτηΓΟρΙΑ η – ύψΟΣ 1.00Μ. 
D. Kulloli – Neksia – ΙΟΠΙ 1. 
Ε. Σαρασίδου – Surprise – ΙΟΒΕ 2. 
Μ. Πασχάλη – Athina – ΑΟΙΒ3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ Ζ – ύψΟΣ 1.05Μ. 
Δ. Μπεσδεμιώτη – City Girl – ΙΟΚΑΛ1. 
Χ.  Καραμφίλης – Tango – ΙΚΕΜ2. 
Ε. Σαρασίδου – Suprirse – ΙΟΒΕ 3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ έ – ύψΟΣ 1.10Μ. 
Δ. Μπεσδεμιώτη – City Girl – ΙΟΚΑΛ 1. 

Ε. Καραγιάννη – Warifah – ΙΣΥΣ 2. 
Δ. Μπούτσης – Valentine – ΙΚΕΜ 3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ Δ – ύψΟΣ 1.15Μ. 
Δ. Πασχαλίδης – Carollo – ΙΟΘΕΡ1. 
Μ. Σιαφάρα – Paco Rabbane – ΙΚΕΜ2. 
Δ. Μανδρίνος – Jonky de Baussy – ΙΟΠΥΛ3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ Γ – ύψΟΣ 1.20Μ. 
Κ. Καλανδρέας – Ridgiano – ΚΑΙ1. 
Δ. Γαλαζούλα – Liquer 2 – ΑΟΙΒ 2. 
Δ. Πασχαλίδης – Zurosa – ΙΟΘΕΡ3. 

ΚΑτηΓΟρΙΑ Β – ύψΟΣ 1.25Μ.
Γ. Ρωσσιάδης – Cash Z – IOC 1. 
Γ. Βορεόπουλος – Milord de Rouhet – IOC 2. 
Κ. Καλανδρέας – Ridgiano – ΚΑΙ 3. 

Δύο αγώνες Ιππικής 
Δεξιοτεχνίας 
Στον Ιππικό Όμιλο Χαλκιδικής και στον Ιππικό Όμιλο 
Πιερίας πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι οι δύο αγώνες 
ιππικής δεξιοτεχνίας. Ο 5ος και ο 6ος έγιναν αντίστοιχα 
τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. 

5οι Αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας  
ΙΟχΜΑΛ 24/6/2012
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑρχΑρΙΩΝ 

Μ. Αντωνίου – Orion – ΙΑΟΚΑΒ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ Α3 ΠΑΙΔΩΝ

Μ. Αντωνίου – Orion – ΙΑΟΚΑΒ 
ΑΓΩΝΙΣΜΑ Α3 έΝηΛΙΚΩΝ 

1. Α. Ακριβοπούλου – Sixtus 35 – ΙΟΘΕΡ 
2. Α. Ουζούνη – Gordon S2 – ΙΟΧΜΑΛ 
3. Θ. Πετρομελίδης – Gordon S2 – ΙΟΧΜΑΛ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ Α4 
1. Α. Ακριβοπούλου – Sixtus 35 – ΙΟΘΕΡ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ Β9 
1. Μ. Σπανού – Calibra 22 – ΙΟΧΜΑΛ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ4 
1. Κ. Κατσίτη – Gello Notturno – ΙΑΟΚΑΒ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ5
1. Κ. Κατσίτη – Gello Notturno – ΙΑΟΚΑΒ

6οι Αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας  
ΙΟΠΙ 8/7/2012

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑρχΑρΙΩΝ 
1. Ε. Μακναμάρα – Trusty – ΙΠΟΤΙΣ 1. 
Γ. Μίχαλος – Bianca Fau – ΙΠΟΤΙΣ 2. 
Κ. Λομβάρδου – Passat – ΙΠΟΤΙΣ3. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ Α3 ΠΑΙΔΩΝ
Μ. Αντωνίου – Orion – ΙΑΟΚΑΒ 1. 
Ε. Μακναμάρα – Trusty – ΙΠΟΤΙΣ 2. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ Α3 έΝηΛΙΚΩΝ 
Α. Ακριβοπούλου – Sixtus 35 – ΙΟΘΕΡ 1. 
Β. Κρέη – Don Bardon – ΙΟΠΙ 2. 
Μ. Γκιάκου – Gasper de Lambrey 3. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ Α4 
Μ. Ζωγράφου – Nocsley – ΙΑΟΚΑΒ 1. 
Α. Ακριβοπούλου – Sixtus 35 – ΙΟΘΕΡ2. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ Α5
Μ. Ζωγράφου – Nocsley – ΙΑΟΚΑΒ 1. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ Β6 
Β. Κρεη – Don Bardon – ΙΑΟΚΑΒ 1. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ4 
Κ. Κατσίτη – Gello Notturno – ΙΑΟΚΑΒ 1. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ5
Μ. Μπάσδρα – Forever – ΙΟΠΙ 1. 
Κ. Κατσίτη – Gello Notturno – ΙΑΟΚΑΒ 2. 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ JuNIoRs FREEsTyLE 
1. Μ. Μπάσδρα – Forever – ΙΟΠΙ

Έφη Κουτσάφτη 

Γιώργος Αμούτζας  
& Καρολίνα Βογδάνου 
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   Ελληνικός ιππικός όµιλός (Ειό)	 τηλ.:	210	6812506	 

Παραδείσου	18,	151	25,	Παράδεισος	Αμαρουσίου	 fax:	210	6850118	

   ιππικός όµιλός ΤαΤόΐόυ (ιόΤ)	 τηλ.:	210	8169459	-	210	8169449 

Οδός	Τατοΐου,	145	00	 fax:	210	6210059	

   αθληΤικός ιππικός όµιλός Εκαλης (AιόΕ)	 τηλ.:	210	6912200,	 

	 210	6229773 

Ηρακλείου	6,	145	65,	Άνοιξη	Αττικής	 fax:	210	6911211	

   ιππικός όµιλός Βαρυµπόµπης (ιόΒ)	 τηλ.:	210	8169383 

Τατοΐου	107,	136	01,	Βαρυμπόμπη	 fax:	210	8169396	

   ιππικός όµιλός ΒόρΕιων πρόαςΤιων (ιόΒόπ)	 τηλ.:	210	8169564 

Λ.	Τατοΐου	137,	136	01,	Βαρυμπόμπη	 fax:	210	8169575	

   ιππικός όµιλός παρνηθας (ιόπ)	 τηλ.:	6977	401513	 

Δ/νση	Αλληλογρ.:	Ρεθύμνης	20,	145	65,	Άγιος	Στέφανος	 τηλ.,	fax:	210	6824357		

   ιππικός όµιλός ΔΕκΕλΕιας (ιόΔ)	 τηλ.:	210	6207343 

Οδός	Πασχαλιάς	(τέρμα),	Μονομάτι	Τατοίου,	Αχαρνές,	13671		 fax:	210	6209562

   Εθνικός ιππικός όµιλός ΤαΤόΐόυ (ΕθιόΤ)	 τηλ.:	210	6202144 

Λ.	Τατοίου	137,	Βαρυμπόμπη,	13601	 	

   ιππικός όµιλός MegA SportS (ιόµS)	 τηλ.:	210	2403473 

Τέρμα	Πασχαλιάς,	146	71,	Δεκέλεια		 fax:	210	2406632

   αθληΤικός ιππικός όµιλός ΒόρΕιόυ αΤΤικης (αιόΒα)		 τηλ.:	6937	880141,	 

Τέρμα	Πελοπονήσσου	 6986	209931,	 

(Πρώην	Μαραθώνος	&	Έκτορος	,	145	65,	Σταμάτα	Αττικής,		 fax:	210	8080143

   ιππικός όµιλός θρακόµακΕΔόνων (ιόθρακ)		 τηλ.:	6944	805	712 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων	5,	Λ.	Καραμανλή,	Αχαρνές

   ιππικός όµιλός µΕλιςςιων (ιπόµ)		 τηλ.:	210	8002454 

Αθανασίου	Διάκου,	6Α,	145	78,	Ν.	Ερυθραία	 τηλ.,	fax:	210	8002454	

   ιππικός όµιλός «ό κΕνΤαυρός» (ιόκΕν)		 τηλ.:	210	8169913,	6974	911173, 

Θέση	Κιμπίζι,	οδός	Τατοΐου,	Βαρυμπόμπη	 fax:	210	6209863

   ιππικός όµιλός αυλωνα (ιπόα)	 τηλ.,	fax:	210	80	71	454 

Δ/νση	Αλληλογρ.:	Αυγής	5,	Ν.	Κηφισιά,	145	64	  

Δ/νση	Εγκαταστ.:	Αυλώνα	Αττικής	 τηλ.:	22950	41061	

   ιππικός αθληΤικός oµιλός Φιλιππων (ιαόΦ)	 τηλ.:	210	3392070	 

Δ/νση	Αλληλογρ.:	Ασκληπιού	34,	106	80	Αθήνα	 fax:	210	3390591 

Δ/νση	Εγκαταστ.:	Τατοΐου	90	Βαρυμπόμπη	

   ιππικός όµιλός ΕλλαΔός (ιόΕ)			 τηλ.:	210	8012396,	210	8013953

	 Δ/νση	Αλληλογρ.:	Μυρσίνης	4,	14562,	Κηφισιά	 fax:	210	8017409

   αθληΤικό κΕνΤρό ιππαςιας Βαρυµπόµπης (ακιΒ)		 fax:	210	2435154 

I.	Βούλγαρη	Τέρμα	Τύμβου	Σοφοκλή,	136	71,	Βαρυμπόμπη	

   αθληΤικός ιππικός όµιλός αθηνων (αιόα)	 τηλ:	6944	620825 

Τατοϊου	137,	136	71	Βαρυμπόμπη,	 fax:	210	8169550

   όµιλός ιππικης ανΤόχης (όια)	 τηλ.:22950	41921 

43ο	χλμ.	Αθηνών-Λαμίας,	190	11	Αυλώνας	 fax:	210	3301123

   ιππικός όµιλός ςαλαµινας (ιόςαλ) 	 τηλ.:	6937	015161 

Φιλίππων	4,	Αγ.	Νικόλαος	Αιαντείου,	Σαλαμίνα	 fax:	210	4657277

   ιππικός όµιλός χαλκιΔας (ιόχ)	 τηλ.:	22210	90101 

Ντερνέκι	Δόκου,	341	00,	Χαλκίδα	 fax:	22210	90737

ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ 

   ιππικός όµιλός αθηνων (ιόα)	 τηλ.:	210	6611088 

Καζαντζάκη,	153	44,	Γέρακας	 fax:	210	6612386	

   αΤΤικός όµιλός ιππαςιας (αόι)	 τηλ.:	210	6626429 

Δ/ση	εγκαταστ.:	Φλέμινγκ	και	Χρ.	Αγγελή,	Θέση	Τόχι,	Κορωπί	 fax:	210	6626359

   πανΕλληνιός ιππικός όµιλός (πιό)		 τηλ.:	6972	245181,	210	6625690 

Έξοδος	Κ1,	Αττικής	Οδού,	Θέση	Καμιλάφη	τ.θ.	6713,	Κορωπί		 τηλ.,	fax:	210	6625690

   ιππικός όµιλός αναΤόλικης αΤΤικης (ιόανα)	 τηλ.:	22990	25	164 

32ο	χλμ.	Αθηνών-Λαυρίου	Τ.Θ.	29,	190	03,	Μαρκόπουλο		 fax:	22990	24	215	

   ιππικός όµιλός παιανιας (ιπόπ)	 τηλ.:	6937	295567 

Φλέμινγκ	6,	Κορωπί	194	00	 fax:	210	9333313	

   ιππικός όµιλός µΕςόγΕιων (ιόµ)	 τηλ.:	210	6021077 

Κιλκίς	26,	Τ.Θ.	520,	Διώνη-Πικέρμι	190	09	 fax:	210	6028383	

   αθληΤικός ιππικός όµιλός Βαρης (αιόΒ)	 τηλ.:	210	8974491 

Αθηνάς	25,	194	00,	Κίτσι	Κορωπίου	 fax:	210	8974497	

   αθληΤικός ιππικός όµιλός µαραθωνα (αιόµ)  

Μακεδονίας	3,	Δάφνιζα	190	07,	Μαραθώνας	 τηλ.,	fax:	22940	67002

   ιππικός όµιλός ςΕιριός (ιππός)	 τηλ.,	fax:	210	6020217 

Αγ.	Ασωμάτων	194	00,	Κορωπί	 τηλ.:	6977	258238

   κΕνΤρό ιππαςιας µαραθωνα (κΕιµ)	 τηλ.,	fax:	22940	57051 

Πλαταιών	57,	Τσέπι,	190	07,	Μαραθώνας	

   ιππικός όµιλός καλυΒιων «SAint george»	 τηλ.:	6944	535945 

10o	χλμ.	Λεωφ.	Καλυβίων	-	Αναβύσσου	190	10,	Καλύβια		 τηλ.,	fax:	210	9859580

   ιππικός όµιλός «πυργός Βραυρωνός»  

Θέση	Πρόι	Ρόδα,	Μαρκόπουλο	Αττικής,	 τηλ.:	6948	594870,	fax:	22990	23099

   ιππικός όµιλός κόυΒαρας  
Αγ.	Φανούριος,	Κουβαράς	Αττικής,	19001	 τηλ.	22990	68087/8

ΒΟρεΙΑ ελλΑδΑ 
   ιππικός όµιλός ΒόρΕιόυ ΕλλαΔός (ιόΒΕ)  

Δ/νση	Αλληλογρ.:	Τ.Θ.:	10168,	541	10	Θεσσαλονίκη	 τηλ.:	2310	473277 

Δ/νση	Εγκαταστ.:	Μίκρα	Θεσσαλονίκης,	Τέρμα	Νέα	Κρήνη	 fax:	2310	473111	

   ιππικός όµιλός CAvAlier (ioC)	 τηλ.,	fax:	23920	29594 

Δ/νση	Αλληλογρ.:	Προμηθέως	17,	Περαία	 τηλ.:	6944	577400,	2310	473537,	 

	 fax:	2392	029594 

Δ/νση	Εγκαταστ.:	14,5	χμ.	Γεωργικής	Σχολής,	54500	Θεσσαλονίκη,	

   κΕνΤρό ΕκπαιΔΕυςΕως ιππαςιας θΕςςαλόνικης (κΕιθ)	τηλ.:	2310	311	013 

Δ/νση	Αλληλογρ.:	Βηλαρά	2,	546	24,	Θεσ/νίκη	 fax:	2310	321	655 

Δ/νση	Εγκαταστ.:	Α~	Πάροδος	Μουστακλή,	Πουρνάρι	Πυλέας,	Θεσσαλονίκη

   ιππικό κΕνΤρό µακΕΔόνιας (ικΕµ)	 τηλ.	6980143879,		 

Δ/νση	Αλληλογρ.:	Φωκαίας	20,	Καλαμαριά	551	33	 fax:	2310	442	154,	 

Δ/νση	Εγκαταστ.:	Βασιλικά,	Αρ.	Αγροτεμαχίου	12977,	57006	Θεσσαλονίκη	 	

   ιππικός όµιλός θΕςςαλόνικης (ιόθ)		 τηλ.:	2310	327200-1 

Δ/νση	Αλληλογρ.:	Μελενίκου	41,	542	48,	Θεσ/νίκη	 	

Δ/νση	Εγκαταστ.:	Συνοικισμός	Ελαιώνων,	Πυλαία,	Θεσσαλονίκη	 fax:	2310	327232	

   ιππικός όµιλός καλαµαριας «ό πηγαςός» (ιόκαλ)	 τηλ.:	6980	207870 

Χάλκης	27,	551	32,	Θεσ/νίκη		

   ιππικός όµιλός χαλκιΔικης «µΕγας αλΕξανΔρός» (ιόχαλ)  

Νέα	Τρίγλα,	63079,	Μουδανιά	Χαλκιδικής	 τηλ/fax.:	23730	25810

   ιππικός όµιλός θΕρµης (ιόθΕρ)		 τηλ.,	fax:	2310	343426 

Αιμιλιανού	Γρεβενών	6,	552	32,	Θέρμη	 τηλ.:	2310	466058

   αθληΤικός όµιλός ιππαςιας Βαςιλικων (αόιΒ) 	 τηλ.	6932	291630, 

Τ.Θ.	1147,	Φίλυρο,	57010,	Θεσσαλονίκη	 fax:	2310	631726	

   µακΕΔόνικός αθληΤικός όµιλός ιππαςιας (µαόι)	 τηλ.:	23940	32478	 

Δ/ση	εγκαταστ.:	Μελισσοχώρι,	570	18,	Θεσσαλονίκη	 fax:	2310	848682

  ςυνΔΕςµός Φιλιππων Β. ΕλλαΔας (ςΦιΒΕ) 		 τηλ.	23940	24551,	 

Περιοχή	Ασσύρου,	Φιλότα	6,	572	00,Θεσαλλονίκη	 fax:	23940	61584

  όµιλός ιππικης ανΤόχης Β. ΕλλαΔας (όιαΒΕ)			 τηλ.:	6944	265697 

231022004	Δ/νση	Αλληλογρ.:	Αβδελά	3,	546	35	Θεσσαλονίκη	 fax:	2310	473111

  ιππικός όµιλός πυλαιας (ιόπυλ)	 τηλ.:	6974	877284	 

Αντιγονίδων	2,	546	30,	Θεσσαλονίκη	 τηλ.,	fax:	2310	526321

ΥπΟλΟΙπΗ ελλΑδΑ
   ιππικός όµιλός ΦθιωΤιΔας (ιπόΦ)	 τηλ.:	22310	61571 

Σταυρός	Φθιώτιδας,	351	00	 fax:	22310	20294

   ιππικός όµιλός Βόλόυ (ιόΒόλ)	 τηλ.	24210	62530,	 

Πεδίο	Αρεως,	383	34,	Βόλος	 fax:	24210	95297

   θΕςςαλικός ιππικός όµιλός (θιό) 	 τηλ.:	2410	831400 

7ο	χλμ.	Λάρισας	-	Τυρνάβου	 fax:	2410	661019

   αθληΤικός ΤακΤικός ιππικός όµιλός (αΤιό)	 τηλ.	22990	43022 

Δ/νση	Αλληλογρ.:	35,5	χμ.	Λεωφ.	Λαυρίου	Καλύβια	Θορικού,		 fax.	22990	43024 

Δ/νση	Εγκαταστ.:	Παραλία	Αγ.	Άννας	Χαλκίδας	

   ιππικό κΕνΤρό θΕςςαλιας (ιπκΕθΕ)		 τηλ.:	2410	538021	 

2ο	χλμ.	Λάρισας	-	Τυρνάβου,	Λάρισα,	415	00	 fax:	2410	538022	

   ιππικός ςυλλόγός ςΕρρων (ιςυς)	 τηλ.	23210	45460		 

2ο	χλμ.	Σερρών	Θεσσαλονίκης,	62	100,	Σέρρες	 fax:	23210	62758

   ιππικός όµιλός ρόΔόυ «ό καΔµός» (ιόρόΔ)	 τηλ.	22410	25582		 

Αγ.	Βαρβάρα	Κοσκινού	Τ.Θ.	1057	Ασγούρου,	Ρόδος	85100,		 fax.	22410	96651

   ιππικός όµιλός κΕνΤρικης ΕλλαΔας			 τηλ.:	2410	549423 

Λάρισας	3,	Τ.Θ	3061,	410	04,	Λάρισα	 6936	938297	

  ιππικός όµιλός πιΕριας (ιόπι) 	 τηλ.:	23510	29837	 

Προύσσης	23,	60	100,	Κατερίνη	 23510	45639,	23510	34926

   ιππικός ςυλλόγός Τριαθλόυ & ιππικη ςχόλη (ιπόΤις) 	 τηλ.:	6936	693741		

Οδός	Λατομείου,	Άνω	Σπαρτιά,	Σέσκλο,	Βόλος	 6948	899309,	fax.:	24210	22454

   ιππικός ΦυςιόλαΤρικός όµιλός µηλΕων (ιΦόµ)	 τηλ.	6936	909991,	 

Κορωπί,	Θέση	Κουφολόγκος,	Κοινότητα	Μηλέων,	37	010	Μηλιές	Πηλίου,	 

	 6981	176160,	fax.:	24230	23010

   ιππικός πόλιΤιςΤικός αθληΤικός όµιλός ν. πιΕριας  

«Ό	Όλυμπος»	(ΙΠΑΣΝΠΟ)		 τηλ.:	23510	38313 

Π.	Τσαλδάρη	18	Α,	60	100,	Κατερίνη	 	fax:	23510	62208

Σ ω μ Α Τ ε Ι Α  Τ Η Σ  ε λ λ Η Ν Ι Κ Η Σ   Ο μ Ο Σ π Ο Ν δ Ι Α Σ  Ι π π Α Σ Ι Α Σ

Ελληνικη όµόςπόνΔια ιππαςιας 
Ολυμπιακό	Κέντρο	Ιππασίας,	 
Τ.Θ.	221,	Μαρκόπουλο,	194	02,	 

τηλ.:	22990	49350-1,	fax.:	22990	49617,	&	49413	 
e-mail:	press@hef.gr	www.hef.gr

Τόπικη ΕπιΤρόπη ΒόρΕιόυ ΕλλαΔός 
Δημ.	Τσέλιου	47,	Θεσσαλονίκη,	 

τηλ.:	2310	947237	fax.:	2310	946436 
e-mail:	teibe@otenet.gr	www.teibe.gr	

ΒΟρεΙΑ ΑΤΤΙΚΗ  



38 ο Λογος της Ε.ο.Ι. ο Λογος της Ε.ο.Ι. 39

w   ΙππΙκός όµΙλός κω ((Ιόκω)  

Μανδηλαρά 58, 85 300, Κως τηλ.: 22420 22501

w   ΙππΙκός όµΙλός Τυχερόυ (ΙόΤυχ)  τηλ., fax.: 25540 42198 

Τυχερό, 680 03, Ν. Έβρου

w   ΙππΙκός ΑθληΤΙκός όµΙλός κΑβΑλΑς (ΙόκΑβ)  τηλ.: 6932 600311 

7ης Μεραρχίας 142-144, 654 03 Καβάλα, Τ.Θ.1534,  fax.: 2510 600070  

w   ΙππΙκός όµΙλός κΙλκΙς «ρΑνΤςό κΙλκΙς» (ΙόκΙλ) 

Δ/νση Αλληλογρ.:  21ης Ιουνίου 30, 611 00 Κιλκίς τηλ. & fax: 23410 36353 

Δ/νση Εγκατ.: 5ο χλμ. Κιλκίς-Θεσ/νίκης 

w   πΑΤρΑϊκός ΙππΙκός όµΙλός (πΑΤρΙό) τηλ.: 6947 802203 

Δ/νση Εγκατ.: Νεοχώρι Χαραυγής, Δήμου Ωλένιας fax.: 210 4631173 

Δ/νση Αλληλογρ.: Σαλαμίνας 45, Πειραιάς ΤΚ 18546

w   ΙππΙκός όµΙλός κυκλΑδων (Ιόκυκλ) τηλ.: 6944 901920, 6977 449644 

Λειβαδιά Μαννά 84100, Σύρος  fax.: 22810 77231

w   ΑθληΤΙκός πόλΙΤΙςΤΙκός ςυλλόγός όρεςΤΙΑδΑς (ΑπΙςόρ)  

Λέπτη Ορεστιάδας, Ορεστιάδα τηλ.: 25520 23631

w   ΙππΙκός όµΙλός µΑγνηςΙΑς (ΙόµΑγ)  τηλ.: 6972 506344 

Σαμπανάγας Δημινιού Μαγνησίας, 38500 Βόλος

w   όµΙλός ΦΙλΙππων ΙωΑννΙνων (όΦΙ)  τηλ.: 6979 791806 

Γεωργικός σταθμός Κατσίκας, Εθνικής Αντιστάσεως 1,  

Δήμος Παμβώτιδας, 45500 Ιωάννινα 

w   ΙππΙκός όµΙλός νόµόυ ΙωΑννΙνων (ΙόνΙ)  τηλ.: 6932 911143, 

Αλκέτα 17 Α, Ιωάννινα , 45221 fax.: 26510 33922

w   ΙππΙκός όµΙλός λΑρΙςΑς (ΙόλΑρ)  τηλ.: 24920 30487 

Τυρνάβου Αμπελώνα, 40100 Λάρισα  fax.: 24920 26111

w   ΙππΙκός όµΙλός ΑχΑϊΑς (ΙόΑχ)  τηλ.: 2630 774010 

Σαγαίικα Αχαίας, Πάτρα, 25200  fax.: 2610 276572

w   ΙππΙκός όµΙλός κΑλΑµΑΤΑς 

Καλαμάτα Μεσσηνίας  τηλ. 6972 827347

w ΙππΙκη ΑκΑδηµΙΑ κρηΤης  

Φιλίππων 2, Καρτερό Ηράκλειο Κρήτης 71500  τηλ. 2810 380511

w ΑθληΤΙκός ΙππΙκός όµΙλός λΑµΙΑς Jockey club τηλ. 6985 682425 

Θέση Μπουρδάρα Ροδίτσα Λαμίας, Λαμία 35100

w   ςυνδεςµός θερΑπευΤΙκης ΙππΑςΙΑς ελλΑδΑς (ςθΙε)  

Π. Κανελλοπούλου 10, 115 27, Γουδί τηλ., fax: 210 7488566 

 www.trag.gr e-mail: trag@acn.gr

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κτηνiατροι

Αθήνα 
Γιάννης Καλλιγέρης  ............................6944 306857, 210 2431559

Ανδρέας Πύρρος  ................................6944 301923, 210 2824287

Αλέξης Μητσόπουλος  ................................................6932 299399

Ευάγγελος Μπαρούς (ΟΔΙΕ) ........................................210 9417761

Μιχαήλ Φωτιάδης (ΟΔΙΕ) ...........................................210 9417761

Μαρίνα Μαράκη .........................................................6937 462434

Θεσσαλονίκη
Αναστάσιος Αµασλίδης ...............................................2310 437456

Δρ. ~Αγγελος Δεσύρης .........................6977 247205, 2310 994440

Νίκος Διακάκης ..................................2310 911573, 6977 310513

Αριστέα Δρίµσια .........................................................2310 358266

Γιώργος Μπουργαζλής ........................23920 71440, 6944 535234

Κώστας Χαµχούγιας ............................2310 410941, 6932 440502

πεταλωτεσ
Χρήστος Άλλεν ...................................6944 951031, 6974 473470

Γιάννης Ζώης (Dip. W. C. F.) ......................................6977 225222

Γιάννης Λεφόρτ ..........................................................6945 263167

Γιάννης Μιχαήλ ..........................................................6977 746245

Ανέστης Πεταλωτής (Θεσ/νίκη) ..................................6977 964607

Κώστας Πότσιος .........................................................6944 342893

Βαγγέλης Ρέντας ........................................................6944 273132

Ιωάννης Τζαβάρας ......................................................6974 702375

Fery Bertoc ...............................................................6936 601015

Χρήστος Αλεξίου ........................................................6974 454460

τηλεφωνα αμεσησ αναγΚησ
Κέντρο ~Αµεσης Βοήθειας ..........................................................166 

Πυροσβεστική Υπηρεσία ............................................................191

Εφηµερεύοντα Νοσοκοµεία ........................................................106

ιππιΚα Καταστηματα
«Poly’s Rugs» ............................................Κολοκοτρώνη 10, Κορωπί  

....................................................fax: 210 6020377, 210 9846620

«Cavalor» ............................................6944 306946, 6972 304093  

Κλεισθένους 33, μεταµόρφωση  .................................  210 2842349

«Equus» ..............................................210 8137496, 210 8134843  

αγ. σαράντα 42, ν. ερυθραία  ......................................210 6250058

«Βιοζωική Equitation»  

ακαδήµου, εύοσµος Θεσσαλονίκης www.vizoiki.com .......2310 770180  

...........................................................................fax: 2310 763089

ΣωΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
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