
 
                     Μαρκόπουλο, 22 Μαΐου 2017 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
 
3

Η
 ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΟΥ & 3

ΟΣ
 ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

Το Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας  διοργανώνει, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, την 3
η
 Άδεια Ικανότητος Αθλητού & 

τον 3
ο
 Αγώνα Ανάπτυξης Βορείου Ελλάδος στις εγκαταστάσεις του την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00. 

 

ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΟΥ 
 
Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
Η εξεταστέα ύλη για την ΑΙΑ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ, www.hef.gr. 
 
1. Θεωρία  
- Κανονισμοί Αθλημάτων 
- Γενικά (Σαγή, Ορισμοί, Ίππευση, Ιππική Συμπεριφορά, Μεταφορά, Αγώνες, κ.τ.λ.) 
- Κτηνιατρικά (Ιππολογία, Υγιεινή του Αλόγου, Ιπποκομία, Τροφή, Ασθένειες) 
Τρόπος εξέτασης θεωρίας 

Α. Γραπτά : 30 πολλαπλές ερωτήσεις εκ των οποίων πρέπει να απαντηθούν ορθά οι 25  
Β. Προφορική εξέταση στους Κανονισμούς της ΙΔ & ΥΕ με αξιολόγηση από τον εξεταστή. 

 
***Οι εξεταζόμενοι άνω των 14 ετών έχουν 30 λεπτά για να απαντήσουν τις πολλαπλές ερωτήσεις, ενώ οι εξεταζόμενοι ηλικίας 10 έως 14 θα 
έχουν 40 λεπτά. 
 
2. Ιπποκομία 
- Πρακτική εξέταση για στην ιπποκομία του ίππου. Ο ίππος παραχωρείται από τον διοργανωτή όμιλο. 
 
3. Πρακτική  
- Τεστ Ιππικής Δεξιοτεχνίας:  Ε Αρχαρίων, σύμφωνα με την προκήρυξη ΙΔ 2017 
Οι εξεταστές κρίνουν την θέση του ιππέα, την ακρίβεια στο test Ι.Δ. καθώς και την ικανότητα του ιππέα να καθοδηγεί των ίππο του. 
Το Τεστ Ιππικής Δεξιοτεχνίας είναι υποχρεωτικό για όλους τους εξεταζόμενους. 
 
- Τεστ εμποδίων ΑΙΑ: επισυνάπτεται το υπόδειγμα 
Για την  Υπερπήδηση Εμποδίων οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να συμμετάσχουν στο τεστ εμποδίων ΑΙΑ. 
 
Β. Τρόπος Διεξαγωγής 
Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται στην θεωρία γραπτά και προφορικά. Όσοι υποψήφιοι επιτύχουν στη θεωρία εξετάζονται στη συνέχεια στην 
ιπποκομία και μετά στην πρακτική, δηλαδή στο Τest Ιππικής Δεξιοτεχνίας (υποχρεωτικό για όλους) και εφ’ όσον το διεκπεραιώσουν με 
επιτυχία οι υποψήφιοι για την ΥΕ θα εξεταστούν στο τεστ εμποδίων της ΑΙΑ. 
Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το τεστ ΙΔ  ο εξεταζόμενος θα έχει λάβει την ΑΙΑ στην Ιππική Δεξιοτεχνία.   
Ολοκληρώνοντας με επιτυχία και το τεστ εμποδίων ΑΙΑ, ο εξεταζόμενος θα έχει λάβει και την ΑΙΑ στην Υπερπήδηση Εμπόδιων. 
   
Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΙΑ 
 
1. Ονομαστικές Δηλώσεις 
Οι ονομαστικές δηλώσεις συμμετοχής για την ΑΙΑ αποστέλλονται στο συνοδευτικό Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας από τα σωματεία-μέλη της 
ΕΟΙ και πρέπει να υποβληθούν έως την Τρίτη 23 Μαΐου 2017, ηλεκτρονικά στο teibe@otenet.gr. 
 
2. Υποβολή Δικαιολογητικών και παράβολο ΑΙΑ: 
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων αθλητών πρέπει να υποβληθούν από τους Ομίλους πρωτότυπα και συμπληρωμένα στην ΕΟΙ έως την 

Τετάρτη 24.05.2017: 
α. Κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των εξεταζόμενων και το όνομα του ίππου τους, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 
Γραμματέα του Ομίλου. 
β. Συνοδευτικό Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας 
γ. για όσους εκ των υποψηφίων δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αθλητών της Ε.Ο.Ι., θα πρέπει να αποσταλούν πιστοποιητικό 
γεννήσεως ή φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου και συμπληρωμένο το έντυπο «Στοιχεία Εγγραφής Αθλητού για την Έκδοση 
Δελτίου  Αθλητικής Ικανότητας», από τα οποία να πιστοποιείται η ηλικία των υποψηφίων Αθλητών/τριών, που πρέπει να έχουν 
συμπληρώσει χρονολογικά εννέα (9) χρόνια από τη γέννησή τους, οι οποίοι όμως, μέχρι την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 10 χρόνων 
που απαιτείται για να συμμετέχουν στους Αγώνες, μπορούν να λαμβάνουν μέρος, ΜΟΝΟ σε Αγωνίσματα Υ.Ε. ύψους μέχρι 0,95 εκατοστά και 
στο Αγώνισμα Ε (Τέστ Αρχαρίων Ε) της Κατηγορίας «Β» Αρχαρίων Παίδων της Ι.Δ. 
δ. 1 ψηφιακή φωτογραφία, μεγέθους ταυτότητας σε jpg (η οποία θα αποσταλεί στο email : kmourkoussi@hef.gr ή teibe@otenet.gr) 
ε. Έντυπο προαθλητικού ιατρικού ελέγχου (για τους νέους υποψήφιους και για τους ήδη εγγεγραμμένους στο μητρώο αθλητών της Ε.Ο.Ι., 
σε περίπτωση που έχει περάσει ένας χρόνος από την εγγραφή τους), στο οποίο θα βεβαιώνεται η ικανότητα άθλησής τους στην ιππασία  

 

Το Παράβολο της ΑΙΑ, ορίζεται στα 100,00€, και καταβάλλεται ηλεκτρονικά (Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας, Bank: ALPHA BANK  
ΙΒΑΝ: GR19 0140 2690 2690 0200 2000 438, BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX) ή στο λογιστήριο της ΕΟΙ έως την ημέρα υποβολής των 

απαραίτητων δικαιολογητικών  
 

http://www.hef.gr/
mailto:teibe@otenet.gr
mailto:kmourkoussi@hef.gr
mailto:teibe@otenet.gr)


 
 

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
- Για να συμμετάσχει κάποιος αθλητής σε κατηγορίες 1.00μ. και άνω απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγούμενος  ολοκληρώσει 

διαδρομή σε αγώνισμα ύψους  0.80μ. Υποψήφιος ο οποίος έχει επιτύχει στις εξετάσεις ΑΙΑ (θεωρία και πρακτική ΙΔ&ΥΕ) μπορεί την ίδια 
ημέρα να συμμετάσχει στο αγώνισμα 0.80μ του Αγώνα Ανάπτυξης. 

- Οι αρχηγοί ομάδος των ομίλων θα πρέπει την Κυριακή 28.05.2017, να προσέλθουν στην γραμματεία ώστε να οριστικοποιήσουν τις  
συμμετοχές τους από 09:45 έως 10:00. 

- Κάθε ίππος μπορεί να συμμετάσχει την ίδια ημέρα ΜΟΝΟ με έως δύο υποψηφίους(σε πλήρη τεστ ΙΔ & τεστ εμποδίων ΑΙΑ). Ίππος ο οποίος 
συμμετέχει στην ΑΙΑ με 2 υποψηφίους δεν μπορεί να λάβει μέρος στα αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής. Ίππος ο οποίος λαμβάνει μέρος 
με 1 υποψήφιο αθλητή στην ΑΙΑ, μπορεί να λάβει μέρος σε 1 αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής. 

-  Ίπποι οι όποιοι συμμετέχουν στην ΑΙΑ πρέπει να είναι εμβολιασμένοι και εφιστάται η προσοχή στην  καλή  φυσική κατάσταση αυτών.  
- Ίπποι που συμμετέχουν στον αγώνα ανάπτυξης (0.80μ & 1.00μ.) πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΙ, να φέρουν microchip & 

να έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή ίππων. (να φέρουν τα διαβατήρια των ίππων μαζί τους σε τυχόν έλεγχο εμβολίων και ισχύος του 
διαβατηρίου).  

- ΣΤΟΛΗ: Οι υποψήφιοι αθλητές συμμετέχουν στις εξετάσεις ΑΙΑ με τη δηλωθείσα στολή των ομίλων τους καθώς και καπέλο τριών σημείων. 
 Για τους υποψηφίους έως 14 ετών είναι απαραίτητο να φορούν προστατευτικό θώρακα, όπως και κατά λοιπά ορίζεται στις προκηρύξεις ΙΔ 

& ΥΕ 2017 
 

ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Α. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: 

- 1ο Αγώνισμα - Ελεύθερης Συμμετοχής – 0,80μ. 
Ύψος 0,80μ, Πλάτος έως 0,90μ., Ταχύτητα 325μ/λεπτό, Πίνακας Α΄, Άρθρο 238.1.1 (Αγώνισμα ενός γύρου όχι ενάντια στο χρόνο) 
- 2ο Αγώνισμα – Ελεύθερης Συμμετοχής - 1.00μ. 
Ύψος 1,00μ, Πλάτος έως 1.10μ., ταχύτητα 325μ/λεπτό, Πίνακας Α΄, Άρθρο 238.1.1 (Αγώνισμα ενός γύρου όχι ενάντια στο χρόνο) 

 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: 

Όπως ορίζουν η Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων 2017 και ο Γ.Ε.Κ.Ι./Ε.Κ.Ι.  
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
-  
Δ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ, ηλεκτρονικές δηλώσεις, έως την 
Παρασκευή 26 Μαΐου και ώρα 12.00. 

-  Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές θα διεκπεραιώνονται από την γραμματεία αγώνα ως late entries.  

-  Όποια συμμετοχή δεν επιβεβαιωθεί από τον Αρχηγό Ομάδος μέχρι μία (1) ώρα πριν την ώρα έναρξης του Αγωνίσματος, 
 διαγράφεται από τη λίστα. 

-  ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ IATΡIKH ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
 ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΠΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017. ΣΤΙΣ 
 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΟ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΟΥΤΕ ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΙΟΥ.  ΕΠΙΣΗΣ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ 
 ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 
 ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ.  

- Κάθε ίππος συμμετέχει έως 2 αγωνίσματα την ημέρα 

- Ζεύγος ίππου /ιππέα έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στα αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής (0.80μ. & 1.00μ.) έως και 2 φορές 
καταβάλλοντας διπλό αντίτιμο συμμετοχής 
 

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ανά αγώνισμα: 

Η οικονομική διαχείριση είναι ευθύνη του διοργανωτή Ομίλου 

Βραβεύονται με ροζέτα οι άπταιστες διαδρομές 
 

 Ζ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΙΑ & ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: Ε. Τσαλκαμά, Σ. Ιωαννίδου  
ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΚΕΚ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΟΙ/ Τεχνικά Θέματα: . Δ. Μπούτσης 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΙΛΟΥ: Δ. Μπούτσης 

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: επιμέλεια διοργανωτή Ομίλου  
 

 

 
 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Σωματείο  
 
Διεύθυνση 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 
 
Fax 

 
Σας υποβάλουμε συνημμένα αιτήσεις εγγραφής για την έκδοση δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας Αθλητών 
του Συλλόγου μας και τα σχετικά έγγραφα όπως αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Ιππασίας. 
 

  ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ    ΠΑΤΡ/ΝΥΜΟ 

 
1.    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………….……………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………….……………………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………….……………………………………………………………………………………… 

 

5.    …….……………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ……………………………….……………………………………………………………………………………….. 

 

8.   …………………………….………………………………………………………………………………………….. 

 

9.  ………………………….………………………………………………………………………………………….. 

 

10. ………………………….………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Για το Δ.Σ του Ομίλου 

               Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν Γραμματέας 
 
 
(Ονομ/νυμο & υπογραφή)         (Ονομ/νυμο & υπογραφή) 

(Σφραγίδα Σωματείου) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ΗΜ. ΕΓΓΡ: 

AM: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΟΎ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ: 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

 

 

ONOMA:   

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:               ONOMA MHTΡΟΣ: 

 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΓΕΝ:      ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 

 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ :        ΑΦΜ: 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:        ΔΟΥ:    

            

 

ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. 

ΟΔΟΣ:          AΡΙΘ:   

 

ΠΟΛΗ:       Τ.Κ 

 

ΤΗΛ/ΚΙΝΗΤΟ       E-MAIL: 

    

 
Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση των διαδικασιών   Ο/Η  Κηδεμόνας    Ο/Η Αιτών 
για την έκδοση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας  
και τις αποδέχομαι ανεπιφυλακτα. 
Ημερ/νια………………………… 

O/H ανωτέρω είναι υγιής και μπορεί άνευ βλάβης                  O Βεβαιων Ιατρός  
της υγείας του/της να μετέχει στις προπονήσεις  
και τους αγώνες του Σωματείου του.       
Ημερ/νια…………………………            ( Υπογραφή και σφραγίδα) 

 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα η ταυτότητα και το γνήσιο      Ο Γεν Γραμματέας του Σωματείου 

της υπογραφής του ανωτέρω αθλητού και ιατρού. 
      ( Υπογραφή και σφραγίδα) 
 

Εγκρίνεται η εγγραφή  από τον Γ. Γραμματέα της  Ε.Ο.Ι   

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να συμπληρώνονται πλήρως τα στοιχεία της αίτησης με ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα. 
2. Να επισυνάπτονται μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας & cd με την ίδια φωτογραφία σε μορφή jpg. 
3. Η προσυπογραφή γονέως ή κηδεμονος είναι απαραίτητη όταν ο αθλητής/τρια είναι κάτω των 14 ετών. 

4. Για όλους τους  αθλητές/τριες  επισυνάπτεται  υποχρεωτικά πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοαντίγραφο Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή. 

 

 

Φωτογραφία 

σφραγισμένη 

από τον όμιλο 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Ε.Ο.Ι.
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………….…………. …………

ΦΥΛΛΟ: ……………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ……………………… …………..

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ…………:………:………….. ΤΗΛ.: ………………………......

Εmail:…………………………………………………………:………………………………………

ΑΘΛΗΜΑ: ΙΠΠΑΣΙΑ………………………………….....................................................

ΣΩΜΑΤΕΙΟ……………………………………………………………………………

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

ΙΚΑΝΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ………………………………………………………………………
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