
 
 

             Μαρκόπουλο, 21 Απριλίου 2020 
                Αρ. πρωτ. 106 
 
Προς τα Σωματεία – Μέλη της ΕΟΙ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Κύριοι, 
 
Σας γνωρίζουμε τα εξής σχετικά με τις διεθνείς διοργανώσεις του αθλήματός μας 
για το 2020 και 2021: 
 
Ματαίωση αγώνα Longines EEF Series Athens CSIO3*-W και του AEF 2020 
 
Mετά την από 17.4.2020 κοινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ιππασίας - 
EEF και Longines, και την αποδοχή της από την Διεθνή Ομοσπονδία Ιππασίας - FEI, 
για αναβολή της εναρκτήριας σεζόν της EEF Series για το 2021, η ΕΟΙ ανακοινώνει 
την οριστική ματαίωση του διεθνή αγώνα Longines EEF Series Athens CSIO3*-W 
2020 και του Athens Equestrian Festival 2020, που επρόκειτο να διεξαχθούν 4-7 
Ιουνίου 2020 στο ΟΚΙΜ, εξαιτίας των μέτρων για την προστασία της υγείας λόγω της 
πανδημίας και των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην Ελλάδα και διεθνώς και 
περιορίζουν τις μεγάλες διοργανώσεις, τις μετακινήσεις προσώπων και ίππων, τις 
χορηγίες, την κατάλληλη προετοιμασία ιππέων και ίππων κλπ.  
 
Η εναρκτήρια χρονιά του θεσμού EEF Series μετατίθεται ακριβώς ως έχει 
ανακοινωθεί για το 2021 και το Athens CSIO 2021 παραμένει σκέλος της σειράς σε 
ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως το καλοκαίρι του 2021. 

 
Βαλκανικά Πρωταθλήματα 2020 
 
Το Βαλκανικό Συμβούλιο BEC στην τηλεδιάσκεψή του που έγινε τη Μεγάλη 
Εβδομάδα αποφάσισε την αναβολή του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Ιππικής 
Δεξιοτεχνίας από τις αρχικές ημερομηνίες 10-12 Ιουλίου στη Ρουμανία, καθώς και 
την αναβολή του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Αμαξοδήγησης από τις αρχικές 
ημερομηνίες 23-25 Ιουλίου στη Ρουμανία. 
 



Οριστική απόφαση για το αν τελικά θα γίνουν αυτά τα Βαλκανικά Πρωταθλήματα 
θα ληφθεί στο επόμενο BEC στις 25.5.2020, μαζί με αποφάσεις και για τα άλλα δύο 
Βαλκανικά Πρωταθλήματα 2020, Υπερπήδησης Εμποδίων 10-12 Σεπτεμβρίου στην 
Κροατία και Ιππικής Αντοχής, 3-4 Οκτωβρίου στη Βουλγαρία. 
 
Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 2020 
 
Το ΔΣ της Διεθνούς Ομοσπονδία Ιππασίας - FEI έλαβε τις εξής αποφάσεις σχετικά με 
τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 2020 : 
 

- Απόφαση περί μη αναβολής προς το παρόν των Ευρωπαϊκών 
Πρωταθλημάτων Παίδων, Εφήβων και Νεαρών Ιππέων 2020. Τυχόν 
απόφαση για αναβολή θα ληφθεί το αργότερο 10 εβδομάδες πριν από τις 
προκαθορισμένες ημερομηνίες και σε περίπτωση αναβολής τους για 
αργότερα μέσα στο 2020, οι νέες ημερομηνίες θα πρέπει να είναι εκτός 
σχολικής περιόδου. 
 

- Απόφαση περί οριστικής ματαίωσης των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων 
Ενηλίκων του 2021 για τα Ολυμπιακά αθλήματα, συμπεριλαμβανομένων και 
των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων ΥΕ, ΙΔ και Παραντρεσάζ του 2021 που θα 
γίνονταν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Η ματαίωση αυτή οφείλεται στην 
μεταφορά των Ολυμπιακών Αγώνων για το καλοκαίρι του 2021 και της 
αδυναμίας εξεύρεσης νέων ημερομηνιών και διοργανωτών για τις  
διοργανώσεις των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων εντός του 2021.   

 
Η Γραμματεία της ΕΟΙ είναι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις. 
 

Από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας 


