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Κοινοποίηση:
- Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά
- Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη
- Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού ΓΓΑ
- Υγειονομική Επιτροπή ΓΓΑ
Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,
Μετά τις οδηγίες που μας στείλατε την 12.1.2021 για τις προπονήσεις των Εθνικών
Ομάδων Ατομικών Αθλημάτων, σας υποβάλουμε τα Τροποποιημένα Υγειονομικά
Πρωτόκολλα για τις αγωνιστικές εκδηλώσεις των ολυμπιακών ιππικών αθλημάτων,
Υπερπήδηση Εμποδίων και Ιππική Δεξιοτεχνία, και επανερχόμαστε στο αίτημά μας
για την έναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας των ιππικών αθλημάτων, για τα
οποία όλες οι μελέτες επιβεβαιώνουν ότι είναι από τα ασφαλέστερα αθλήματα σε
σχέση με την εξάπλωση του Κορωνιού. Άλλωστε αυτό, μαζί με την ικανότητα του
κόσμου της Ελληνικής Ιππασίας να διασφαλίσει την τήρηση των μέτρων έχει ήδη
αναγνωριστεί από την ΓΓΑ συμπεριλαμβάνοντας το άθλημα και τα σωματεία μας σε
αυτά για τα οποία επιτρέπεται η προπόνηση.
Πιο συγκεκριμένα, το αίτημά μας αφορά στην πραγματοποίηση αγωνιστικών
εκδηλώσεων/ Προπονητικών Ημερίδων, με έναρξη το ΣΚ 23-24.1.2021, χωρίς θεατές
και μετά από τεστ αντιγόνου για ανίχνευση της νόσου COVID-19 όλων ανεξαιρέτως
των συμμετεχόντων και εμπλεκομένων. Η εξέταση θα πρέπει να έχει διενεργηθεί 24
έως 48 ώρες, πριν από την έναρξη του αγώνα. Μόνο σε όσους επιδεικνύουν αρνητικά
αποτελέσματα θα επιτρέπεται η είσοδος στην αθλητική εγκατάσταση, όπου κατά τα
άλλα θα τηρούνται όλα τα άλλα αυστηρά μέτρα αποφυγής διάδοσης του COVID-19
σύμφωνα με εγκεκριμένα πρωτόκολλα.
Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι οι όλοι οι αγώνες / Προπονητικές Ημερίδες θα
διεξάγονται κατ’ αρχήν με ευθύνη της ΕΟΙ στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας
Μαρκόπουλου, εγκατάσταση με ανοιχτούς χώρους επαρκείς για την τήρηση
αποστάσεων, έκτασης 1.000 στρεμμάτων.

Λόγω των ειδικών και ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ χαρακτηριστικών του δικού μας αθλήματος και
των αθλητικών ίππων, η αγωνιστική δραστηριότητα είναι ζωτικής σημασίας για τον
κόσμο της ιππασίας για τους εξής λόγους:
1. το ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ κόστος της ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ συντήρησης και προπόνησης των
αθλητικών ίππων είναι ιδιαίτερα υψηλό και, αντίθετα με τους ανθρώπους
αθλητές, η έλλειψη αγωνιστικής δραστηριότητάς τους είναι άμεσα
καταστροφική και μη αναστρέψιμη για την αθλητική ικανότητα, την υγεία και
σύντομη καριέρα των αθλητικών ίππων,
2. η λειτουργία και οικονομική επιβίωση των αθλητικών σωματείων και των
επαγγελματιών προπονητών εξαρτάται λόγω παγίων εξόδων απολύτως από
τον σταβλισμό και προπόνηση των αθλητικών ίππων και τη συμμετοχή τους
σε αγώνες,
3. ο κατατεθειμένος στην ΓΓΑ προϋπολογισμός της ΕΟΙ στηρίζεται σε μεγάλο
ποσοστό στα έσοδα από δικαιώματα συμμετοχής σε αγώνες, πράγμα που
σημαίνει ότι η ΕΟΙ δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στην καταβολή
μισθών και παγίων εξόδων,
4. η μη διοργάνωση αγώνων στην Ελλάδα, εκτός από τα ανωτέρω, οδηγεί :
- είτε στην αναγκαστική πώληση των αθλητικών ίππων στο εξωτερικό με
αμφίβολη ανανέωση του δυναμικού στο μέλλον λόγω κόστους,
- είτε στην αναγκαστική μετάβαση και παραμονή των Ελλήνων ιππέων με τους
ίππους στους σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης όπου ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ,
οι ιππικοί αγώνες τελούνται αδιάκοπα και κανονικά σε ανοικτές (ακόμα και
κλειστές) εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα μέτρα.
βλ. ενδεικτικά για το σαββατοκύριακο 15-17 Ιανουαρίου 2021 στο site
https://www.worldofshowjumping.com/Scripts/Modules/CustomView/List.a
spx?idn=9665&name=Events
ΒΕΛΓΙΟ https://www.sentowerpark.com/nl/home,
ΑΥΣΤΡΙΑ https://amadeushorseindoors.at/,
ΙΣΠΑΝΙΑ https://metoliva.com/,
ΓΑΛΛΙΑ https://www.espace-azur-cheval.com/fr/home
5. η απουσία λόγου και αδυναμία διατήρησης αθλητικών ίππων θα έχει ως
αποτέλεσμα στους αμέσως επόμενους μήνες το άθλημα να πέσει σε μαρασμό
και οι αθλητές να στραφούν σε άλλα αθλήματα.
Παρακαλούμε θερμά για τις δικές σας ενέργειες ώστε να εγκριθεί το αίτημα της
Ομοσπονδίας μας για διεξαγωγή Αγώνων/Προπονητικών Ημερίδων, σύμφωνα με τα
επισυναπτόμενα Υγειονομικά Πρωτόκολλα και σύμφωνα με την πρακτική που
ακολουθείται σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τη θετική αντιμετώπιση του αιτήματός
μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική
πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με ιππικούς χαιρετισμούς
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