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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ ΤΟ 2022 
 
Το 2022 ήταν μία γεμάτη χρονιά για την Ελληνική Ιππασία με επιτυχίες και 
σημαντικές συμμετοχές. Ξεχώρισαν οι Παγκόσμιοι Ιππικοί Αγώνες που έγιναν μετά 
από τέσσερα χρόνια στο Herning της Δανίας με συμμετοχή τριών Ελλήνων αθλητών 
και φυσικά οι Παγκόσμιοι Αγώνες Νέων που έγιναν το καλοκαίρι στο Aachen με μία 
Ελληνική συμμετοχή. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους αθλητές και τις 
αθλήτριες που πρωταγωνίστησαν σε Εθνικό και διεθνές επίπεδο.  
 
Με τρεις συμμετοχές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Herning  
Με τρεις αθλητές πήρε μέρος η Ελληνική Ιππασία στη μεγαλύτερη ιππική 
διοργάνωση, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2022 που διεξήχθη από τις 8 έως και τις 14 
Αυγούστου στο Herning της Δανίας.    
 

Στην Υπερπήδηση Εμποδίων η 25χρονη Ιόλη Μυτιληναίου στην πρώτη της 
συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έκανε μαγικές εμφανίσεις μαζί με τον 
11χρονο L’Artiste de Toxandra και κατάφερε να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του 
ατομικού αγωνίσματος. Με συνολικά 12,93 βαθμούς αναδείχθηκε 19η σε συνολικά 
103 συμμετοχές, χαρίζοντας άλλη μια μεγάλη επιτυχία στην Ελληνική Ιππασία μετά 
την περσινή 12η θέση στο Ευρωπαϊκό Ενηλίκων!!  
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Ακόμη για πρώτη φορά στην ιστορία της 
Ελληνικής Ιππασίας δύο αθλητές μας 
πήραν μέρος στο paradressage. Ο λόγος 
για τον Μιχάλη Καλαράκη με τον  
15χρονο Tony και τη Δήμητρα Ελένη 
Παντεχάκη με την 14χρονη Miss Olimpia. 
Οι δύο αθλητές μας αγωνίστηκαν στα 
αγωνίσματα team και individual της 
κατηγορίας Grade I με πολύ καλές παρουσίες και ποσοστά. Τους αξίζουν 
συγχαρητήρια τόσο για την εκπροσώπηση όσο και για την προσπάθεια. Στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιππασίας ήταν παρών και ο ΓΓ της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ιππασίας, κ. Γιώργος Δημαράς, υπό τις ιδιότητές του μέλους του ΔΣ της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Ιππασίας - FEI και του 1ου Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Ιππασίας - EEF.  
 
Ασημένιο για τη Βατίδη στους Παγκόσμιους Ιππικούς Αγώνες Νέων ! 
Στην κορυφαία διοργάνωση υπερπήδησης εμποδίων για νέους αθλητές συμμετείχε 
η Ελληνική Ιππασία για πρώτη φορά. Η Άννυ Βατίδη, που πληρούσε τις 
προϋποθέσεις πρόκρισης και επιλέχθηκε από την ΕΟΙ μετά από πρόταση της 

Τεχνικής Επιτροπής, 
αγωνίστηκε στους 
Παγκόσμιους Ιππικούς 
Αγώνες Νέων (FEI 
Youth Equestrian 
Games 2022 που 
πραγματοποιήθηκαν 
στη Μέκκα της 
Ιππασίας, το CHIO 
Aachen της Γερμανίας 
από τις 23 Ιουνίου έως 
και τις 2 Ιουλίου. 
Τριάντα προκριμένοι 
αθλητές από όλο τον 
κόσμο ηλικίας από 14 
έως 18 ετών 

αγωνίστηκαν με δανεικά άλογα που προσέφεραν οι διοργανωτές, με τα οποία 
κληρώθηκαν και προετοιμάστηκαν για μία περίπου εβδομάδα, μέχρι την έναρξη 
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των αγώνων. Το πρόγραμμα των αγώνων περιλάμβανε ομαδικό αγώνισμα που 
συμμετείχαν πέντε αθλητές από καθεμία από έξι ηπείρους. Η Άννυ συμμετέχει στην 
Ευρωπαϊκή ομάδα μαζί με άλλους τέσσερις αθλητές από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την 
Μ. Βρετανία και τη Γερμανία. Υπήρχαν ακόμη ομάδες από την Βόρεια και τη Νότια  
Αμερική, την Αφρική, την Ασία και την Αυστραλασία.  
 
Η Άννυ και η φοράδα με την οποία κληρώθηκε να αγωνιστεί, Despacita, κατάφερε 
μαζί με την Ομάδα της Ευρώπης να ανέβει στο βάθρο, κερδίζοντας το ασημένιο 
μετάλλιο στο Ομαδικό Αγώνισμα.  Οι τρεις ομάδες της Ευρώπης, της Αφρικής και 
της Βόρειας Αμερικής ισοβάθμησαν στην 1η θέση μετά τους δύο γύρους με 0 
βαθμούς και μπήκαν στον αγώνα διαβάθμισης. Καλύτερη και πιο γρήγορη ήταν η 
Mimi Gochman από την Βόρεια Αμερική, η οποία και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, 
ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήγε στην Αφρική. Η Άννυ Βατίδη μαζί με την Despacita και 
στους δύο γύρους του Ομαδικού Αγωνίσματος είχε πολύ καλές εμφανίσεις με μόλις 
4 βαθμούς ποινής στον κάθε γύρο.  
 
Μεγάλες εμφανίσεις και επιτυχίες από Άγγελο & Lord Mexx!  
Μία από τις καλύτερες χρονιές του ήταν η φετινή για τον Άγγελο Τουλούπη. Μαζί 
με τον απίθανο επιβήτορά του Lord Mexx  σημείωσε εκπληκτικές εμφανίσεις στους 

διεθνείς αγώνες και τα Παγκόσμια Κύπελλα φέρνοντας πολλές και σημαντικές 
επιτυχίες. Ανάμεσα στις κορυφαίες του επιτυχίες φέτος ήταν η 1η θέση στο Grand 
Prix της Αθήνας Athens CSIO3*-W τον περασμένο Ιούνιο, η 2η θέση στο Grand Prix 
στην Gorla Minore στην Ιταλίας, αλλά και η 1η θέση στο Grand Prix του Longines EEF 
Series CSIO3*-W της Βουδαπέστης. 
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Η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιππασίας Ενόπλων για πρώτη φορά! 
Με ελληνική συμμετοχή, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, 
πραγματοποιήθηκε από 5 έως και 9 Οκτωβρίου στο Εθνικό Κέντρο Στρατιωτικού 
Αθλητισμού (Grand Parquet), στο Fontainebleau της Γαλλίας το 23ο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Ιππασίας Ενόπλων (23rd CISM World Military Equestrian 
Championship). Η Ελλάδα έλαβε μέρος με ομάδα τριών αθλητών - στρατιωτών στον 
Στρατό Ξηράς, 
τον  Αντώνη 
Αντωνίου, τον 
Δημήτρη Δρούγα 
και τον 
Κωνσταντίνο 
Μπαλιούση, οι 
οποίοι υπηρετούν  
στο Ανώτατο 
Συμβούλιο 
Αθλητισμού 
Ενόπλων 
Δυνάμεων – 
ΑΣΑΕΔ.  Το 
Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα 
Ιππασίας 
Ενόπλων διεξήχθη σε διαδρομές ύψος εμποδίων 1.20μ., με άλογα που 
παραχώρησαν οι διοργανωτές και οι νικητές στο ατομικό και ομαδικό αναδείθηκαν 
μετά από τριήμερο αγώνα σε τέσσερις συνολικά γύρους. Στη φετινή διοργάνωση 
συμμετείχαν 33 ιππείς από 11 χώρες. Αρχηγός της Εθνικής μας Ομάδας ήταν ο 
Υποπλοίαρχος ΛΣ και παλαιός ιππέας κ. Ανδρέας Ίντρα,  προπονητής ο κ. Ηλίας 
Μπαλιούσης, ενώ στην Ελληνική αντιπροσωπία μετείχαν επίσης ο Διευθυντής του 
ΑΣΑΕΔ Πλοίαρχος ΠΝ κ. Σπύρος Ανδριόπουλος, o Αντισμήναρχος κ. Γεώργιος 
Ανταλής και η Πλωτάρχης ΠΝ κα Φλωρεντία Σφακιανού. Οι τρεις στρατιώτες μας 
είχαν πολύ καλές εμφανίσεις με τα άλογά τους. Στο Ομαδικό Αγώνισμα η Ελλάδα 
πήρε την 7η θέση σε σύνολο 11 χωρών, ενώ στο ατομικό αγώνισμα ο Κωνσταντίνος 
Μπαλιούσης ήταν στην 8η θέση, ο Αντώνης Αντωνίου στην 10η θέση και ο Δημήτρης 
Δρούγας στην 29η θέση. 
 
Έξι μετάλλια στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ΥΕ 
Με έξι μετάλλια στις αποσκευές της επέστρεψε από τη Βλασία της Ρουμανίας και το 
Βαλκανικό Πρωτάθλημα η Εθνική Ομάδα Υπερπήδησης Εμποδίων. Οι Έλληνες 
αθλητές κατάφεραν να κερδίσουν το τετραήμερο 8 – 11 Σεπτεμβρίου δύο χρυσά, 
ένα ασημένιο και τρία χάλκινα μετάλλια.  
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Συγκεκριμένα, στην Κατηγορία Νέων Ιππέων στο Ομαδικό Αγώνισμα η Ελλάδα 
ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου χάρη στους Κωνσταντίνο Μπαλιούση με 

τον Merlot van de 
Lichtekouter, Δημήτρη 
Δρούγα με τον Sacripan, 
Άρτεμις Πίτσικου με την 
Venice και Αντώνη Αντωνίου 
με τον Janning 
συγκεντρώνοντας στους δύο 
γύρους 25 βαθμούς. Στο 
Ατομικό Αγώνισμα την 4η 
θέση κατέλαβε για την 
Ελλάδα ο Αντώνης Αντωνίου 
με τον Janning με 16,71 
βαθμούς.  
 
Στην Κατηγορία Παίδων η 
Ελλάδα κατέκτησε το χρυσό 
μετάλλιο στο Ομαδικό 

Αγώνισμα με τις Βασιλική Μπαλιούση με τον Times Square, Στεφανία Μπέσιου με 
την Amira, Μαρίλη Κατσάμπα με την Halifax και Αμαρυλλίς Παρασχάκη με την 
Havanna vant Steepunjte. H Ελλάδα συγκέντρωσε μόλις 4 βαθμούς στους δύο 
γύρους. Καλύτερη θέση για την Ελλάδα στο Ατομικό Αγώνισμα ήταν η 5η θέση που 
κέρδισε η Μαρίλη Κατσάμπα με την Halifax με 15 βαθμούς από τους τέσσερις 
γύρους. 
 
Στην Κατηγορία Αμαζόνων στο Ομαδικό 
Αγώνισμα η Ελλάδα κέρδισε το ασημένιο 
μετάλλιο χάρη στις Μαρία Παπουρδάνου 
με τον Butterfly des Rhodes, Αθανασία 
Χατζηπρίμου με την Cendrasine, Δανάη 
Μπεσδεμιώτη με τον Campino 485 και 
Κατερίνα Doubodel με την Fleur VL. Η 
Ελληνική ομάδα συγκέντρωσε στους δύο 
γύρους 15, ενώ με 14 βαθμούς χρυσή 
Βαλκανιονίκης ήταν η ομάδα της 
Τουρκίας. Στο Ατομικό Αγώνισμα χάλκινη 
Βαλκανιονίκης ήταν η Μαρία 
Παπουρδάνου με τον Butterfly des 
Rhodes με 12 βαθμούς στο σύνολο των 
τεσσάρων γύρων.  
 
Στην μεγάλη Κατηγορία Ενηλίκων οι 
Έλληνες αθλητές Ηλίας Μπαλιούσης με 
τον Casper d’Argouges, Κατερίνα 
Λασκαρίδη με την Concordia 38, Κρίτων Ζαφειρόπουλος με τον Dicaprio και Γιάννης 
Σκανδάλης με τον Ego di Villagana κέρδισαν το χάλκινο μετάλλιο στο Ομαδικό 
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Αγώνισμα με 10 βαθμούς στο σύνολο των δύο γύρων. Η Ρουμανία ήταν χρυσή 
Βαλκανιονίκης με 0 βαθμούς. Στο Ατομικό Αγώνισμα καλύτερος Έλληνας ήταν στην 
6η θέση ο Γιάννης Σκανδάλης με τον Ego di Villagana με 13,03 βαθμούς στο σύνολο 
των τεσσάρων γύρων. 
 
Στην Κατηγορία Εφήβων οι τέσσερις αμαζόνες μας Τζώρτζια Σκλαβενίτη με τον 
Magico, Ζωή Στρατηγοπούλου  με τον Baladin Happy, Μάγια Δρακάη με τον Justice 
και Σεμέλη Ποππ με τον Cash de la Hart Z κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο 
Ομαδικό Αγώνισμα με 45 βαθμούς. Χρυσή Βαλκανιονίκης αναδείχθηκε η Ομάδα της 
Τουρκίας με 8 βαθμούς ποινής από τους δύο γύρους. 
 
Αρχηγός της Ελληνικής αποστολής ήταν ο Πρόεδρος της ΕΟΙ κ. Κώστας Καρακασίλης 
και Αρχηγός Ομάδας ο Πρόεδρος της ΤΕΥΕ κ. Σταύρος Γεωργόπουλος. 
 
Πέντε μετάλλια για την Ιππική Δεξιοτεχνία Ρουμανία 
Πέντε μετάλλια, εκ των οποίων το ένα χρυσό, τα δύο ασημένια και τα τρία χάλκινα, 
ήταν ο θετικός απολογισμός της Ελληνικής Ομάδας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
Ιππικής Δεξιοτεχνίας, που πραγματοποιήθηκε στο Baicoi της Ρουμανίας από τις 16 
έως και τις 18 Σεπτεμβρίου 2022. 
 
Στην Κατηγορία Εφήβων οι Έλληνες αθλητές μας Ιζαμπέλλα Ατσαλάκη με την 
Desteny, Αλέξανδρος Κατσίκης με τον Barthez 4, Ιλένια Οικονόμου με τον King Black 
και Χριστίνα Ρέτσου με την Elise κατάφεραν να ανέβουν στο ψηλότερο σκαλί του 
βάθρου κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο με συνολικό ποσοστό 194.747. Στο Ατομικό 
Αγώνισμα το ασημένιο μετάλλιο κέρδισε στο χθεσινό αγώνισμα freestyle ο 
Αλέξανδρος Κατσίκης 
με τον Barthez 4 με 
ποσοστό 67,76%. Το 
χρυσό μετάλλιο πήρε 
η Kaya Probst από 
την Κροατία με τον 
Mister Cool με 
ποσοστό 68,44%. 
 
Στην Κατηγορία 
Παίδων οι Ελληνίδες 
αμαζόνες μας Δανάη 
Γιαννοπούλου με τον 
White Man, Καρολίνα 
Ατσαλάκη με τον 
Spoekedammetje 
Nikos, Κορίνα 
Μειμάρη με τον Hidde fan E Coulissenhoeve και Μαλβίνα Νικολαίδη με τον Gjis 
κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο με συνολικό ποσοστό 208,29%, ενώ χρυσή 
Βαλκανιονίκης ήταν η ομάδα της Τουρκίας με ποσοστό 213,77%.  
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Στο Ατομικό Αγώνισμα η φετινή Πρωταθλήτρια Παίδων Δανάη Γιαννοπούλου με τον 
White Man κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο με ποσοστό 73,618%. Το χρυσό μετάλλιο 
κέρδισε η Ρουμάνα Irina Alexandrescu με την Donabella Zodiac με ποσοστό 75,50%.  
 
Στην Κατηγορία Ενηλίκων η μοναδική εκπρόσωπός μας Χριστίνα Σαχίνογλου με τον 
Damor κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο χθεσινό τελικό αγώνισμα freestyle με 
ποσοστό 65,13%. Χρυσή Βαλκανιονίκης ήταν η Kareen Pavicic από την Κροατία με 
τον Fire Toti με ποσοστό 70,28%. Αρχηγός της Ελληνικής Ομάδας ήταν ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής ΙΔ κ. Νικόλαος Χάρτζης. 
 
Η Λιβανού στο Ευρωπαϊκό ΙΔ Νεων! 

Η Θεοδωρα Λιβανού και ο Robinvale ήταν το 
μοναδικό ζευγάρι που εκπροσώπησε τα 
Ελληνικά χρώματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Ιππικής Δεξιοτεχνίας στην κατηγορία U25 που 
πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο στη 
Βουδαπέστη ! Στην κατηγορία U25 συμμετείχαν 
42 αθλητές και άλογα από 14 χώρες, ενώ 
παράλληλα στο ίδιο μέρος και στις ίδιες 
ημερομηνίες έγινε και η Παίδων.  
 
 
 
 
 
 

Οι Πρωταθλητές ΥΕ & ΙΔ 2022! 
Με ενθουσιασμό  χειροκρότησαν οι φίλαθλοι της ιππασίας τους Πρωταθλητές 2022 
στην ΥΕ και ΙΔ που αναδείχθηκαν από τις 19 έως και τις 22 Μαΐου στο ΟΚΙΜ.  
Στην Υπερπήδηση Εμποδίων και την Κατηγορία Ενηλίκων ο Ηλίας Μπαλιούσης του 
ΙΟΑ με τον Casper d’Argouges αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του 
Πρωταθλητής Ενηλίκων συγκεντρώνοντας 8 βαθμούς ποινής και στους τέσσερις 
γύρους. Στην 2η θέση ήταν ο Γιάννης Σκανδάλης του ΙΟΒ με τον Ego di Villagana με 
επίσης 8 βαθμούς ποινής και στην 3η θέση η περσινή Πρωταθλήτρια Μόνικα 
Μαρτίνη του ΕΙΟ με τον Electic Elvis με 12 βαθμούς.  
 
Στην Κατηγορία Νέων Ιππέων για δεύτερη φορά μετά το 2019 αναδείχθηκε 
Πρωταθλητής ο Αντώνης Αντωνίου με τον Janning του ΙΟΚΟΥΒ συγκεντρώνοντας 
συνολικά και στους τέσσερις γύρους 14 βαθμούς. Δεύτερη ήταν η περσινή 
Πρωταθλήτρια Εφήβων Μελίνα Πειμανίδη του ΙΠΠΟΚ με τον Indy S με 16 βαθμούς 
ποινής και στην 3η θέση η Αθηνά Ζολώτα Γιάρα του ΑΙΟΕ με τον Ulysse d’Orbec με 
επίσης 16 βαθμούς ποινής.  
 
Στην Κατηγορία Εφήβων Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Σεμέλη Ποππ του ΙΟΚΟΥΒ 
με τον Cash de la Hart με τους λιγότερους βαθμούς ποινής 8. Στην 2η θέση ήταν με 
9 βαθμούς η Τζιώρτζια Σκλαβενίτη του ΑΙΟΕ με τον Magico και στην 3η θέση ήταν 
με 16 βαθμούς ο Συμεών Παρασχάκης με τον Boris du Melnire του ΑΙΟΒ.  
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Στην Κατηγορία Παίδων η Στεφανία Μπέσιου του ΙΟΒΟΠ με τον Charlie Sheen 
ήταν η Πρωταθλήτρια με μόλις 2 βαθμούς στους τέσσερις γύρους. Στην 2η και 3η 
θέση ήταν δύο αδέρφια από τον ΙΟΑ, η Βασιλική Μπαλιούση με τον Hermieque με 
4 βαθμούς και ο Λουκάς Μπαλιούσης με τον Uidji με 8 βαθμούς ποινής.  
Στην Κατηγορία των Αμαζόνων μεγάλη νικήτρια ήταν η Μαρία Παπουρδάνου του 
ΙΚΕΜ με τον Unique des Rhodes που ήταν η μόνη με 0 βαθμούς στους τέσσερις 
γύρους. Στην 2η θέση η Μαριάνση Κυριακοπούλου του  με τον Veneur de  st 
Hubert με 4 βαθμούς και στην 3η θέση η Δανάη Μπεσδεμιώτη επίσης του ΙΚΕΜ με 
τον Campino και 4 βαθμούς.  
 
Στην Ιππική Δεξιοτεχνία, για έβδομη χρονιά και δεύτερη συνεχόμενη η Κέλλυ 
Σκλαβούνου του ΙΟΒ και ο Quanderas αναδείχθηκαν Πρωταθλητές Ενηλίκων. 
Μετά τα τρία αγωνίσματα Δα, Δβ και Freestyle συγκέντρωσαν συνολικό ποσοστό 
69,58%. Δεύτερη ήταν η Χριστίνα Σαχίνογλου με τον Damor του ΑΙΟΑΤ με 
συνολικό ποσοστό 67,05% και στην 3η θέση ο Στέλιος Σταυρουλάκης με τον Baiao 
του ΑΚΙΒ με συνολικό ποσοστό 66,31%. 
Στην Κατηγορία Νέων Ιππέων με συνολικό ποσοστό από τα τρία αγωνίσματα Δα, 
Δε και Freestyle 65,38% Πρωταθλήτρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά (το 2021 
ήταν στην Κατηγορία Εφήβων) ήταν η Ζωή Τερτίπη του ΑΙΟΑΤ με τον Capuccino. 
Στην Κατηγορία Εφήβων για πρώτη φορά Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Ιζαμπέλα 
Ατσαλάκη του ΕΙΟ με την Desteny με συνολικό ποσοστό 65,02% από τα τρία 
αγωνίσματα Γ4, Γ5 και freestyle. Δεύτερη Πρωταθλήτρια ήταν η Ιλένια Οικονόμου  
του ΑΙΟΑΤ με τον King Black  με ποσοστό 64,77%.  
Στην Κατηγορία Παίδων Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε για δεύτερη φορά μετά το 
2020 η Δανάη Γιαννοπούλου του ΙΟΒ με την Donatella με ποσοστό 75,23 από τα 
τρία αγωνίσματα Α3, Α4 και Α5. Δεύτερη ήταν η Καρολίνα Ατσαλάκη του ΕΙΟ 
Ομίλου με τον Spoekedammetje Nikos με ποσοστό 70,07% και τρίτη ήταν η Κορίνα 
Μειμάρη του ΙΟΜ με τον Hidde Fan E Coulissenhoeve με ποσοστό 66,20%.  
Στον αγώνα Πρωταθλήματος Ιππικής Δεξιοτεχνίας και τις τρεις ημέρες πήραν 
μέρος με επιτυχία και οι δύο αθλητές του παραντρεσάζ από την Κρήτη, ο Μιχάλης 
Καλαράκης του ΙΟΒ με τον Tony και η Δήμητρα Ελένη Παντεχάκη της ΙΑΚ με την 
Miss Olympia.  
  
Βατίδη & Negru Πρωταθλητές ΙΑ 2022   
Με επιτυχία και με σύμμαχο τον καιρό πραγματοποιήθηκε το διήμερο, 11 και 12 
Ιουνίου στο Κιλκίς το φετινό Πρωτάθλημα Ιππικής Αντοχής. Στην Κατηγορία Εφήβων 
για δεύτερη φορά μετά το 2019, Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Άννυ Βατίδη του 
IOKAΛSG με τον Morfey διανύοντας τα 80χμ. σε χρόνο 04:58:52. Στην 2η θέση ήταν η 
Βασιλική Βιολέτα Τούλη με τον Hakim του ΙΟΜ που είχε χρόνο 05:08:40. Στην 
Κατηγορία Παίδων Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Gabrielle Negru του ΙΟΜ με την 
Miriam διανύοντας τα 60χμ. σε 04:53:39.  
 

*** 


