
 

 
Μαρκόπουλο, 31 Ιουλίου 2019 

Κύριο 
Αντώνη Αντωνίου 
Πρόεδρο Ομίλου Αντωνίου 
 
Αγαπητέ Κύριε Αντωνίου, 
 
Με την ολοκλήρωση του Athens Equestrian Festival 2019, που διεξήχθη 25-28 Ιουλίου στο 
Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο και περιελάμβανε τον τελικό Αγώνα του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου Εθνών CSIO5*-W,  LONGINES FEI Jumping Nations Cup Division 2 Final, 
καθώς και δύο ακόμη διεθνείς αγώνες  Υπερπήδησης Εμποδίων CSI2* και CSIYH1*, θα 
θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την υποστήριξη του Ομίλου 
Αντωνίου ως χορηγού της διοργάνωσης, με τις εταιρείες Argus Pack, Alfa Kafe, Royalty 
Suites. 
  
H διοργάνωση σημείωσε, κατά γενική ομολογία, ιδιαίτερη επιτυχία σε όλα τα επίπεδα και 
είχε μεγάλη απήχηση,  προβολή και δημοσιότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
Τόσο οι αγώνες όσο και οι παράλληλες εκδηλώσεις που τους πλαισίωσαν, προσέλκυσαν το 
ενδιαφέρον του κοινού και υπήρξε μεγάλη προσέλευση φιλάθλων και τις τέσσερις ημέρες 
των Αγώνων και ιδιαίτερα την Παρασκευή 26/7 και την Κυριακή 28/7 το απόγευμα, όπου το 
στάδιο ήταν κατάμεστο. Υπολογίζουμε ότι περίπου 15.000 άτομα παρακολούθησαν συνολικά 
τους αγώνες. 
 
Οι Αγώνες είχαν τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote TV, που μετέδωσε απευθείας το 
αγώνισμα Grand Prix την Παρασκευή 26/7 (διάρκεια μετάδοσης δυόμιση ώρες περίπου) και 
το Ομαδικό Αγώνισμα Κύπελλο Εθνών την Κυριακή 28/7, (διάρκεια μετάδοσης τέσσερις ώρες 
περίπου). Επιπλέον τα δύο αυτά αγωνίσματα μεταδόθηκαν απευθείας στο κανάλι της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας – FEI TV  στο You Tube, ενώ το Grand Prix μεταδόθηκε 
απευθείας και στο κανάλι της FEI στο Facebook και το Ομαδικό Αγώνισμα Κύπελλο Εθνών 
μεταδόθηκε σε μαγνητοσκόπηση από το Eurosport την Κυριακή, 28.7.2019. Υπήρξε 
απευθείας μετάδοση  (live streaming) των υπόλοιπων δεκαπέντε αγωνισμάτων στο site της 
ΕΟΙ, www.hef.gr, ενώ στιγμιότυπα και συνεντεύξεις αθλητών μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ και 
το ONE channel. 



 
Στους Αγώνες έλαβαν μέρος 85 αθλητές με 140 άλογα από 13 χώρες, από τις οποίες 8 έλαβαν 
μέρος με ομάδα  στο ομαδικό αγώνισμα Κύπελλο Εθνών.  Όλες οι αθλητικές αποστολές και οι 
ξένοι επιτετραμμένοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το υψηλό επίπεδο της 
διοργάνωσης και την ζεστή φιλοξενία.
 
Ικανοποίηση υπήρξε και από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιππασίας, η οποία, μετά την άρτια 
διοργάνωση του ιδιαίτερα απαιτητικού αυτού αγώνα, 
την Ομοσπονδία μας αγώνα της σειράς του Παγκοσμίου 
χρόνια. 
 
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την προσωπική σας παρουσία και το 
στη διοργάνωσή μας, καθώς και 
Argus Pack για την απονομή των επάθλων στο 4
 
Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες στη κα 
οργάνωση και την άψογη από κάθε άποψη φιλοξενία του 
και εκθείασαν όλοι οι προσκεκλημένοι μας, οι ξένοι επίσημοι και οι χορηγοί. 
 
Ιδιαίτερη αναφορά θα θέλαμε να κάνουμε στη παρουσία των εκπαιδευτικών αλόγων του 
Ιππικού Ομίλου Κουβαρά στις παράλληλες εκδηλώσεις που πλαισίωσαν τους αγών
έδωσαν τη δυνατότητα γνωριμίας με το άθλημά μας σε πλήθος παιδιών και τις τέσσερις 
ημέρες των αγώνων. 
 
Ευχαριστούμε άλλη μια φορά για την
άθλημα και την Ομοσπονδία μας
 

Ο Πρόεδρος  

               
                  Ισίδωρος Κούβελος 

Στους Αγώνες έλαβαν μέρος 85 αθλητές με 140 άλογα από 13 χώρες, από τις οποίες 8 έλαβαν 
μέρος με ομάδα  στο ομαδικό αγώνισμα Κύπελλο Εθνών.  Όλες οι αθλητικές αποστολές και οι 
ξένοι επιτετραμμένοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το υψηλό επίπεδο της 

και την ζεστή φιλοξενία. 

Ικανοποίηση υπήρξε και από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιππασίας, η οποία, μετά την άρτια 
διοργάνωση του ιδιαίτερα απαιτητικού αυτού αγώνα, εξετάζει την ανάθεση στη χώρα μας και 
την Ομοσπονδία μας αγώνα της σειράς του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τα επόμενα πέντε 

με ιδιαίτερα για την προσωπική σας παρουσία και το κύρος που αυτή έδωσε 
μας, καθώς και την κα Σταματίνα Αντωνίου Διευθύνουσα Σύμβουλο της 

για την απονομή των επάθλων στο 4ο αγώνισμα του CSIO5*-W. 

Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες στη κα Grace  Αντωνίου και την ομάδα της, για όλη την 
οργάνωση και την άψογη από κάθε άποψη φιλοξενία του VIP Lounge, την οποία εκτίμησαν  
και εκθείασαν όλοι οι προσκεκλημένοι μας, οι ξένοι επίσημοι και οι χορηγοί. 

Ιδιαίτερη αναφορά θα θέλαμε να κάνουμε στη παρουσία των εκπαιδευτικών αλόγων του 
Ιππικού Ομίλου Κουβαρά στις παράλληλες εκδηλώσεις που πλαισίωσαν τους αγών
έδωσαν τη δυνατότητα γνωριμίας με το άθλημά μας σε πλήθος παιδιών και τις τέσσερις 

για την πολύτιμη και ενθαρρυντική υποστήριξη σας στο 
άθλημα και την Ομοσπονδία μας. 

Με εκτίμηση, 
      Ο Γεν. Γραμματέας

                   
                            Γεώργιος Δημαράς
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