
 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 2017 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΕΝΑ) 

 

Η Περιφερειακή Επιτροπή Νήσων Αιγαίου («ΠΕΝΑ») αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε σωματείο που 

ανήκει στην Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου και λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των σωματείων. Στην ΠΕΝΑ 

προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επιτροπής ΠΕΝΑ, μέλος του ΔΣ της ΕΟΙ. Με βάση τηναπόφαση ΥΕ & ΙΔ της ΕΟΙ του 

2017, η ΠΕΝΑ αποφάσισε να ισχύουν τα κάτωθι για το αγωνιστικό έτος 2017.  

Άρθρο 1 – Αγωνιστικό Πρόγραμμα και Ιππικές Εγκαταστάσεις Διεξαγωγής Αγώνων  

1.1 Για το 2017, για την ΠΕΝΑ, έχουν προγραμματιστεί διήμεροι Β’  Διασυλλογικοί Αγώνες. Σε ημερομηνίες που 

 θα ορίζονται από τους ομίλους της Περιφέρειας και κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας επιτροπής και του 

 ΔΣ θα διεξάγεται και ΑΙΑ αθλητού.   

1.2 Οι ημερομηνίες και οι εγκαταστάσεις διεξαγωγής αγώνων  έχουν ως εξής: 

   ΠΕΝΑ 1  01-02.04.2017  ΙΑΚ  

ΠΕΝΑ 2  06-07.05.2017  ΙΟΡ  

ΠΕΝΑ 3  17-18.06.2017  ΑΟΚΙΠΠ 

ΠΕΝΑ 4  22-23.07.2017  ΑΙΟΚΡΗΤ 

ΠΕΝΑ 5  09-10.09.2017  ΙΑΟΧ 

ΠΕΝΑ 6  04-05.11.2017  ΑΙΟΠ 

1.3 Οι Β’ Διασυλλογικοί Αγώνες θα περιλαμβάνουν τα εξής αγωνίσματα Υπερπήδησης Εμποδίων: 
Αγώνισμα Ελεύθερης Συμμετοχής: 0.60μ.  

Αγώνισμα Ελεύθερης Συμμετοχής: 0,80μ. (με βαθμολογία Πολυνίκη) 

Κατ. Η – 1,00 μ. (επίσημη κατηγορία με βαθμολογία Πολυνίκη) 

Κατ. Ζ – 1,05 μ. (επίσημη κατηγορία)  

 Δύναται επίσης να προκηρύσσονται και αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής τα οποία θα ορίζονται 

 στην εκάστοτε ειδική προκήρυξη του αγώνα καθώς επίσης και ομαδικό αγώνισμα στην κατηγορία  Ε.Σ. 

 0,80μ.. 

1.4 Οι Β’ Διασυλλογικοί Αγώνες θα περιλαμβάνουν τα εξής αγωνίσματα Ιππικής Δεξιοτεχνίας: 

Κατηγορία “B” Αρχαρίων: 
 Αγώνισμα Ε- μεικτό αγώνισμα  Test: Αρχαρίων Ε   
 Αγώνισμα Α3 - μεικτό αγώνισμα Test: FEI Children Preliminary Α, Edition 2014, valid 01.01.16 
 Αγώνισμα Α4 - μεικτό αγώνισμα  Test: FEI Team Competition Children Edition 2015, valid 01.01.16 

 

 Δύναται επίσης να προκηρύσσονται αγωνίσματα τα οποία προβλέπονται στη Γενική Προκήρυξη 

 Ιππικής Δεξιοτεχνίας καθώς και αγωνίσματα παρά-ιππικής δεξιοτεχνίας τα οποία θα ορίζονται  στην 

 εκάστοτε ειδική προκήρυξη του αγώνα.  

1.5 Δικαίωμα ψήφου στα Σωματεία δίνουν οι επίσημες κατηγορίες (Η & Ζ) των αγώνων ΥΕ και τα 

 αγωνίσματα Α3&Α4 της ΙΔ. 
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Άρθρο 2 – Διοργάνωση Αγώνων  

2.1 Η ΠΕΝΑ στο σύνολό της είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των Β’ Διασυλλογικών Αγώνων της Περιφέρειας 

Νήσων Αιγαίου και για την εφαρμογή της παρούσας. Για το σκοπό αυτό ορίζει  Υπεύθυνο Αγώνα σε κάθε 

Αγώνα στην ειδική προκήρυξη του αγώνα αυτού.  

2.2 Στους Αγώνες ο διοργανωτής Όμιλος επιμελείται όλων των απαραίτητων συντελεστών και παροχών του 

αγώνα (χρονομέτρη, υπεύθυνου αποτελεσμάτων, γραμματείας, ιατρού, ασθενοφόρου) οι οποίοι εγκρίνονται 

από την ΕΟΙ. Επίσης ο διοργανωτής Όμιλος φροντίζει για τη διαθεσιμότητα πεταλωτή και κτηνίατρου, χωρίς 

υποχρεωτική παρουσία τους στο χώρο του αγώνα.  

2.3 Σε όλους τους Αγώνες η Αγωνόδικος Επιτροπή, οι Επόπτες και ο πρόεδρος της Ελλανοδίκου Επιτροπής (όπου 

προβλέπεται Ελλανόδικος Επιτροπή) ορίζονται από την ΕΟΙ μέσω των αρμοδίων  οργάνων της (Κ.Ε.Κ. – 

Ε.Ο.Κ.), σύμφωνα με τους ισχύοντες πίνακες Εθνικών Κριτών και Εποπτών. 

2.4 Σε όλους τους Αγώνες Εμποδίων ο Σχεδιαστής Διαδρομών εγκρίνεται από την ΕΟΙ. Ο διοργανωτής όμιλος 

υποχρεούται να παρέχει στο σχεδιαστή διαδρομών όση βοήθεια χρειάζεται σε υποδομή και βοηθούς για το 

στήσιμο των διαδρομών. Επίσης υποχρεούται να έχει ορίσει βοηθούς στίβου και άτομα τα οποία θα 

διευκολύνουν τους αθλητές στις εισόδους των στίβων προθέρμανσης και του αγωνιστικού ιπποδρομίου, καθ’ 

όλη  τη διάρκεια του αγώνα.  

Άρθρο 3 – Συμμετοχές αθλητών - Βαθμολογία - Βραβεύσεις 

3.1 Στους Β’ Διασυλλογικούς Αγώνες συμμετέχουν οι αθλητές των σωματείων που ανήκουν στην ΠΕΝΑ 

 σύμφωνα με τη Γενική Προκήρυξη του 2017 της ΕΟΙ. Στους αγώνες συμμετέχουν αθλητές κάτοχοι ΑΙΑ  της 

 ΕΟΙ, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΙ και οι οποίοι έχουν καταθέσει εγκαίρως στην ΕΟΙ την ετήσια 

 συνδρομή ιππέα και την ετήσια ιατρική γνωμάτευση σύμφωνα με τις ΓΠ ΥΕ & ΙΔ 2017. Η καταβολή ετήσιων 

 συνδρομών σωματείων προηγούμενων ετών στην ΕΟΙ αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση για τη  συμμετοχή 

 αθλητών τους σε αγωνιστικές εκδηλώσεις του τρέχοντος έτους. 

3.2 Προκειμένου να συμμετάσχει Ίππος σε Αγώνες Εμποδίων της ΕΟΙ πρέπει: 

 α. να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Αθλητικών Ίππων της ΕΟΙ,  
 β. να είναι κάτοχος εν ισχύ Εθνικού ή Διεθνούς Διαβατηρίου  
 γ. να έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή «ενεργού Αθλητικού Ίππου» σύμφωνα με το οικονομικό 
 προσάρτημα του τρέχοντος αγωνιστικού έτους  
 δ. να φέρει εμφύτευμα microchip σύμφωνα με την Ελληνική και την Κοινοτική Νομοθεσία 
 ε. να είναι εμβολιασμένος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατωτέρω και οι εμβολιασμοί να είναι 
 καταγεγραμμένοι στο διαβατήριό του. 

 
3.3 Για τη συμμετοχή αθλητών και ίππων στους αγώνες ισχύουν οι διατάξεις της ΓΠ ΥΕ & ΙΔ  2017.  Ειδικά για 

 το αγωνιστικό έτος 2017 για να αξιολογηθεί και να διεξαχθεί ένα αγώνισμα ΥΕ απαιτείται η συμμετοχή 3 

 ζεύγων ίππων – ιππέων. 

3.4 Στους ιππείς που περιλαμβάνονται στη λίστα διακεκριμένων αθλητών ΥΕ, όπως αυτό ισχύει κάθε μήνα, δεν 

 επιτρέπεται η εντός συναγωνισμού συμμετοχή στις επίσημες κατηγορίες Η, Ζ, και Ε , εκτός αν συμμετέχουν 

 με ίππους έως 5 και 6 ετών.   

3.5 Για λόγους υγιούς ανταγωνισμού συνιστάται στους εκπαιδευτές να συμμετέχουν στα αγωνίσματα της ΠΕΝΑ 

 0.80μ και Η (1.00) για την ΥΕ και Ε αρχαρίων ΙΔ, Α3 & Α4 για την ΙΔ εκτός συναγωνισμού. 
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3.6 Κάθε αθλητής δικαιούται να συμμετέχει με μέχρι 3 ίππους σε κάθε Κατηγορία και/ή αγώνισμα.  

3.7 Κάθε ίππος συμμετέχει σε έως 2 αγωνίσματα ανά ημερά ως εξής: 

Κάθε ίππος συμμετέχει σε έως δύο αγωνίσματα ΥΕ ανά αγωνιστική ημέρα και σε έως τρία αγωνίσμτα ΥΕ το 

διήμερο. 

 Κάθε ίππος συμμετέχει σε έως δύο αγωνίσματα ΥΕ και σε έως δύο αγωνίσματα ΙΔ στο διήμερο αγώνα.  

Κάθε ίππος συμμετέχει σε έως δύο αγωνίσματα ΙΔ ανά αγωνιστική ημέρα και σε έως τέσσερα αγωνίσμτα ΙΔ 

το διήμερο.   

Κάθε ίππος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα αγώνισμα ΥΕ και ένα αγώνισμα ΙΔ ανά ημέρα. 

3.8 Κάθε ίππος μπορεί να λάβει μέρος σε κάθε αγώνισμα με ένα μόνο αθλητή. Εξαίρεση αποτελούν  κατηγορίες 

μέχρι και 1.10μ, όπου ένας ίππος μπορεί να συμμετάσχει με δύο (2) αθλητές στο ίδιο ή  διαφορετικό 

αγώνισμα εντός συναγωνισμού. Σε αυτή την περίπτωση, οι συγκεκριμένοι 2 αθλητές δεν μπορούν να 

συμμετάσχουν στην ίδια αγωνιστική διοργάνωση με άλλον ίππο. Η εξαίρεση αύτηεφαρμόζεται για 

διευκόλυνση αθλητών και μόνο και απαγορεύεται η κατάχρηση της από άλλον έμπειρο αθλητή ή εκπαιδευτή. 

3.9 Οι αθλητές που δεν ανήκουν σε ομίλους της ΠΕΝΑ, συμμετέχουν στα επίσημα αγωνίσματα κανονικά αλλά 

βραβεύονται εκ παραλλήλου μόνο με ροζέτα ή και με μετάλιο κατόπιν αποφάσεως του διοργανωτή ομίλου 

αλλά δεν λαμβάνουν βαθμολογία για την ανάδειξη Πολυνικών.  

3.10 Ο τελευταίος αγώνας που θα πραγματοποιηθεί θα έχει χαρακτήρα Τελικού. 

3.11 A. Ανακήρυξη Πολυνικών  

  Μετά τον  τελευταίο Αγώνα θα ανακηρυχθούν Πολυνίκες στα κατωθι αγωνίσματα 

 - Αγ. Ελ. Συμμετοχής 0.80μ. Υπερπήδησης Εμποδίων 

 - Κατηγορία Η Υπερπήδησης Εμποδίων 

 - Κατηγορίες Α3 Ιππικής Δεξιοτεχνίας 

 - Κατηγορία  Α4 Ιππικής Δεξιοτεχνίας.  

  Οι τρεις πρώτοι Πολυνίκες (ζεύγος ίππου/ιππέα) θα ανακηρυχθούν, υπό τους πιο κάτω όρους και  

  προϋποθέσεις: 

  Προκειμένου να ανακηρυχθούν Πολυνίκες, πρέπει οι αντίστοιχες κατηγορίες να διεξαχθούν τουλάχιστον 

  4 φορές (ΕΚΙ-ΓΕΚ Άρθρο 6.2).  

  Για την ανάδειξη των Πολυνικών προσμετρόνται τα 5 από τα έξη καλύτερα αποτελέσματα του 

  Ζεύγους.  Στην περίπτωση που μία κατηγορία πραγματοποιηθεί π έ ν τ ε (5) φορές θα προσμετρούνται 

  τα τέσσαρα (4) καλύτερα αποτελέσματα για την ανάδειξη των Πολυνικών. Αν μια κατηγορία   

  πραγματοποιηθεί τέσσερις (4) φορές θα προσμετρούνται όλα τα αποτελέσματα. 

 Το σύστημα σύμφωνα με το οποίο υπολογίζονται οι βαθμολογίες των Πολυνικών του 2017 για τα 

 αγωνίσματα ΥΕ είναι το Β20 (δηλαδή θα λαμβάνουν βαθμολογία οι 19 πρώτοι ως εξής: 1ος 20, 2ος 18, 3ος 

 17, κοκ έως 19ος 1) και για τα αγωνισμτα ΙΔ βαθμολογόυνται οι 6 πρώτοι ως εξής 7-5-4-3-2-1 (όπως 

 προβλέπει η ΓΠ ΙΔ 2017). 

 Βαθμολογείται το ζεύγος ίππου – ιππέα. 
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 Κάθε Αθλητής μπορεί να συμμετάσχει σε κάθε κατηγορία με όσους ίππους επιθυμεί, αλλά 

 αναδεικνύεται 1ος ή 2ος ή 3ος Πολυνίκης μόνο με τον ίππο, με τον οποίον έχει την καλύτερη τελική 

 κατάταξη. 

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την ανάδειξη Πολυνίκη σε οποιαδήποτε κατηγορία υπολογίζεται η 

 καλύτερη  κατάταξη στον τελευταίο αγώνα που θα πραγματοποιηθεί και θα έχει χαρακτήρα τελικού. 

 B. Ανακήρυξη Πολυνικών Αθλητών- Ειδικά Επαθλα 

 Μετά τον  τελευταίο Αγώνα θα ανακηρυχθούν Πολυνίκες Αθλητές στα κατωθι αγωνίσματα 

 - Πολυνίκης Έφηβος Κατηγορία Η Υπερπήδηση Εμποδίων 

 - Πολυνίκης Έφηβος Κατηγορία Α4 Ιππική Δεξιοτεχνία 

 - Πολυνίκης Παίδας  Αγ. Ελ. Συμμετοχής 0.80μ. 

 - Πολυνίκης Παίδας  Κατηγορία Α3 Ιππική Δεξιοτεχνία 

  Πολυνίκης ανακυρρήσεται ο Αθλητής ο οποίος έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στους 

 Αγώνες της Περιφέρειας στην κατηγορία που αναδυκνύει πολυνικη.  

  Βαθμολογείται ο αθλητής και όχι το ζεύγος 

  Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει στην κατηγορία με περισσότερο από έναν ίππους, αλλά 

 προσμετράται για το ειδικό έπαθλο μόνο η υψηλότερη βαθμολογία.  

  Για την Υπεπρήδηση Εμποδίων τηρείται το σύστημα βαθμολογίας Β20 (20-18-17κοκ) και για την Ιππική 

 Δεξιοτεχνία το 7-5-4 κοκ. 

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την ανάδειξη Πολυνίκη υπολογίζεται η καλύτερη κατάταξη στον τελευταίο 

 αγώνα που θα πραγματοποιηθεί και θα έχει χαρακτήρα τελικού. 

 Γ. Ανακήρυξη Πολυνικών Ομίλων 

  Μετά τον  τελευταίο Αγώνα θα ανακηρυχθούν Πολυνίκες Όμιλοι στην Υπερπήδηση Εμποδίων & στην Ιππική 

 Δεξιοτεχνίας – Επάθλο Νίκος Καζαντζάκης. 

  Για την ανάδειξη του πολυνίκη ομίλου θα υπολογιστεί το σύνολο των βαθμολογιών των αθλητών του από 

 όλους τους αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί. 

  Το σύστημα βαθμολογίας για την ανάδειξη του Πολυνίκη ομίλου στην ΥΕ είναι το Β20 (20-18-17κοκ) και 

 στην Ιππική Δεξιοτεχνία το σύστημα βαθμολογίας 7-5-4-3-2-1. 

3.12 Στην περίπτωση που προκηρύσσεται Ομαδικό Ομίλων θα διεξάγεται όταν συμμετέχουν τρεις ομάδες 

 τουλάχιστον. Διεξάγεται επί της ιδίας διαδρομής με την κατηγορία Η, μετά τους αθλητές του ατομικού (οι 

 αθλητές του ομαδικού βαθμολογούνται και βραβεύονται και για το ατομικό της Κατηγορίας Η). Οι ομάδες 

 απαρτίζονται από 3 αθλητές και μετρούν τα 2 καλύτερα αποτελέσματα. 

Άρθρο 4 – Παράβολο Συμμετοχής – Έπαθλα - Βραβεύσεις 

4.1 Το παράβολο συμμετοχής είναι ευθύνη του ομίλου για κάθε αγώνισμα ΥΕ & ΙΔ.  

 Για τις παραπάνω κατηγορίες δεν προβλέπονται χρηματικά έπαθλα.  

4.2  Αν υπάρχουν Αγωνίσματα Ελεύθερης Συμμετοχής ισχύει ότι προβλέπεται  στην Προκήρυξη της  ημέρας. 

4.3 Βραβεύονται οι 6 πρώτοι νικητές ανά αγώνισμα. 
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Άρθρο 5 – Κανονισμοί  

5.1  Ως Β’ Διασυλλογικός Αγώνας ΠΕΝΑ ορίζεται το σύνολο των αγωνισμάτων που προκηρύσσονται από την 

 ΠΕΝΑ στην ίδια αγωνιστική ημέρα (ημερολογιακή), άσχετα  με το εάν αναδεικνύουν  πολυνίκη ή όχι. 

5.2  Σύμφωνα με τη Γενική Προκήρυξη 2017 της ΕΟΙ, στην Κατηγορία Η (1,00 μ.),  και σε τυχόν άλλα 

 αγωνίσματα που θα προκηρυχθούν μέχρι και του ύψους 1,05 μ., οι βαθμοί ποινής των αρνήσεων 

 πολογίζονται ως εξής: 1η άρνηση 4 β.π., 2η άρνηση 8 β.π., 3η άρνηση αποκλεισμός. 

5.4 Λόγω της μεγάλης σημασίας των Αγώνων ΠΕΝΑ στην ιππική παιδεία των αθλητών, η εμφάνιση των 
 αθλητών και ίππων πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της αθλητικής ιππασίας τόσο την 
 ώρα που αγωνίζονται οι αθλητές όσο και κατά την αναγνώριση της διαδρομής.  
  
 Είναι υποχρεωτική η ίππευση με: 

- Καπέλο τριών σημείων: Είναι υποχρεωτική η ίππευση με καπέλο τριών σημείων για τους αθλητές έως 18 
 ετών και στους αθλητές που ιππεύουν ίππους έως 7ετών, σε όλους τους χώρους των αγώνων και στους 
 χώρους προθέρμανσης. Στους χώρους προθέρμανσης είναι υποχρεωτικό η ίππευση με καπέλο τριών 
 σημείων σε όλους.  

- Γιλέκο Προστασίας: Υποχρεωτικό για τους παίδες αθλητές. 
- Αριθμός Μητρώου Ίππου: Υποχρεωτικός  και πρέπει να φέρεται σε εμφανές σημείο  
- Επίσημη Στολή Σωματείου 

 
Οι Όμιλοι δηλώνουν υποχρεωτικά στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου την στολή με την οποία οι αθλητές 
τους θα συμμετέχουν στους επίσημους εθνικούς αγώνες.  

 
 Η Ε.Ο.Ι. καθορίζει τη στολή με την οποία οι αθλητές της εθνικής ομάδας θα συμμετέχουν στους διεθνείς 

 αγώνες, είτε αυτοί διεξάγονται στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό. Το σήμα των ομίλων στο σακάκι του 

 αθλητή είναι υποχρεωτικό. Επίσης για τους παίδες αθλητές, που φορούν θώρακα, το σήμα του Ομίλου να 

 βρίσκεται στο αριστερό μανίκι του σακακιού. 

Άρθρο 6 – ΠΕΝΑ – Τεχνική Επιτροπή – Στελέχωση Αγώνων  

6.1  Η ΠΕΝΑ έχει την ευθύνη της εν γένει οργανώσεως των συγκεκριμένων αγώνων και ορίζει τον εκπρόσωπο 

 του εκάστοτε διοργανωτή ομίλου ως υπεύθυνο για όλα τα διοργανωτικά και αγωνιστικά θέματα του 

 αγώνα, εκτός από όσα προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο 6.2. 

6.2  Πριν από κάθε αγώνα συγκροτείται 3μελής Τεχνική Επιτροπή, από τον εκπρόσωπο του διοργανωτή 

 ομίλου και 2 εκπροσώπους σωματείων μελών της ΠΕΝΑ , η οποία θα αποφασίζει τις προηγούμενες 

 μέρες ή νωρίς το πρωί της ίδιας μέρας, αν θα διεξαχθεί ο αγώνας σε περίπτωση που οι καιρικές 

 συνθήκες δεν είναι καλές ή υπάρχει θέμα καταλληλότητας του στίβου.  

 Την Παρασκευή πριν τους προγραμματισμένους αγώνες, εάν διαφαίνεται ότι θα υπάρξει πρόβλημα 

 διεξαγωγής του αγώνα στις προκαθορισμένες ιππικές εγκαταστάσεις για έκτακτους λόγους, η Τεχνική 

 Επιτροπή της ΠΕΝΑ θα εισηγείται είτε τη μεταφορά τους σε άλλες πιο κατάλληλες είτε την αναβολή τους 

 για άλλη ημέρα.  

 Για την αναβολή, ακύρωση ή διακοπή του αγώνα μια ώρα πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκειά του, 

 αρμόδια είναι η Αγωνόδικος Επιτροπή. 
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Άρθρο 7 – Γενικά 

7.1 Η παρούσα Ειδική Προκήρυξη αφορά τους Β’ Διασυλλογικούς Αγώνες της Περιφέρειας Νήσων Αιγαίου και 

δύναται να τροποποιηθεί από την ΠΕΝΑ με απλή πλειοψηφία.  

7.2 Σε όποια σημεία δεν αναφέρεται η παρούσα ή σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις, ισχύουν οι Γενιές 

Προκηρύξεις Υπερπήδησης Εμποδίων & Ιππικής Δεξιοτεχνίας της ΕΟΙ για το 2017 και ο Εθνικός Κανονισμός 

Ιππασίας (Ε.Κ.Ι.). 

7.3 Δύναται η διεξαγωγή αγώνων και σε άλλα σωματεία της περιφέρειας Νήσων Αιγαίου. Σε αυτή την 

περίπτωση η ειδική προκήρυξη θα τροποποιηθεί ανάλογα. 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΝΑ 

Δ. Γουναράς 
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