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TRM – BALATON HELLAS ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΟΙ 2017 
 

 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας, προκηρύσσει έναν νέο θεσμό, το «Τουρνουά Ανάπτυξης» με στόχο την 
περεταίρω ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος της ιππασίας και την υποστήριξη των σωματείων της 
περιφέρειας. Πρόκειται για σειρά αγώνων που θα διεξαχθούν το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2017 
έως 15 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τη Γενική Προκήρυξη της Υπερπήδησης 
Εμποδίων και Ιππικής Δεξιοτεχνίας 2017, τους Κτηνιατρικούς Κανονισμούς και τον Εθνικό Κανονισμό 
Ιππασίας, ως εξής: 
 

Αγώνας Ημερομηνία    Τόπος 
1ος  30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2017 Ιππικός Όμιλος Καλαμάτας (Πελοππόνησσος) 
2ος  7 & 8 Οκτωβρίου 2017   Ιππικός Όμιλος Τριάθλου ΙΠΠΟΤΙΣ Βόλος (Θεσσαλία) 
3ος   28 & 29 Οκτωβρίου 2017  Ιππικός Όμιλος Ρόδου « Ο Κάδμος» (Δωδεκάνησα) 
4ος  25 & 26 Νοεμβρίου 2017  Ιππικός Όμιλος Ρεθύμνου (Κρήτη) 

 
Άρθρο 1 – ΑΡΧΕΣ 

 
Με τη συμμετοχή των σωματείων – μελών της στο πρόγραμμα του Τουρνουά Ανάπτυξης, η ΕΟΙ αποσκοπεί 
στη διάδοση και ανάπτυξη των ιππικών αθλημάτων στην περιφέρεια, την εκπαίδευση αθλητών και 
προπονητών, την εκπαίδευση και ενημέρωση παραγόντων των ομίλων της περιφέρειας στη διοργάνωση 
αγώνων, την εκπαίδευση στελεχών αγώνων, τη δυνατότητα συμμετοχής αθλητών της περιφέρειας σε 
επίσημους αγώνες χωρίς να μετακινηθούν από τον τόπο διαμονής τους, την προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ των Ομίλων, καθώς και την προβολή του αθλήματος της Ιππασίας. 
 
1.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Επιτρέπονται συμμετοχές Αθλητών των σωματείων – μελών της ΕΟΙ από τις περιφέρειες της 
επικράτειας και συγκεκριμένα  των Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου. 
Για τη διεξαγωγή του αγώνα απαιτείται ως ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 10 αθλητές. Ο μέγιστος 
Αριθμός Συμμετοχών ορίζεται στα 40 ζεύγη ίππων/ιππέων.  

 
1.2 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

Ο αγώνας περιλαμβάνει αγωνίσματα των ολυμπιακών αθλημάτων Ιππικής  Δεξιοτεχνίας και 
Υπερπήδησης Εμποδίων: 
Αγωνίσματα Ιππικής Δεξιοτεχνίας: 
-Αγώνισμα Α3, FEI Children Preliminary Α, Edition 2014, update 2016  
-Αγώνισμα Α4, FEI Team Competition Children Edition 2014, update 2016 
Αγωνίσματα Υπερπήδησης Εμποδίων: 
-Αγώνισμα Ελεύθερης Συμμετοχής 0.80μ. 
-Αγώνισμα Ελεύθερης Συμμετοχής 1.00μ. 

 
 
1.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Ημέρα 1:  Άφιξη κριτών - Κτηνιατρικός  Έλεγχος  
Ημέρα 2:  Αγωνίσματα Ιππικής Δεξιοτεχνίας & Υπερπήδησης Εμποδίων 
Ημέρα 3:  Σεμινάριο (Clinic) αθλητών 

 
Σημείωση: 
 Η σειρά των αγωνισμάτων ορίζεται από την ειδική προκήρυξη του αγώνα. Ο κτηνιατρικός έλεγχος 
 δύναται να πραγματοποιηθεί την ημέρα του αγώνα πριν την έναρξη των αγωνισμάτων. 
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Άρθρο 2 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
 

2.1 ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
Στο Τουρνουά συμμετέχουν ιππικά σωματεία-μέλη της ΕΟΙ από τις περιφέρειες της επικράτειας και 
συγκεκριμένα για το 2017 των περιοχών της Κρήτης, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Δωδεκανήσου. 
 

2.2 Η αίτηση συμμετοχής των σωματείων που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να αποσταλεί 
στην ΕΟΙ 20 ημέρες πριν την ήμερα διεξαγωγής του αγώνα. 
 

2.3 Τα σωματεία τα οποία συμμετέχουν και στη δύναμη των οποίων ανήκουν οι συμμετέχοντες αθλητές 
θα πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμερα. 
 

2.4 ΑΘΛΗΤΩΝ 
Η συμμετοχή αθλητών στα αγωνίσματα  είναι ελεύθερη.  
 

2.5 Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών από σωματεία εκτός των περιφερειών που συμμετέχουν στο 
τουρνουά. Η συμμετοχή των αθλητών αυτών είναι εκτός συναγωνισμού. 
 

2.6 Οι αθλητές πρέπει να είναι κάτοχοι ΑΙΑ και να είναι ιατρικά ενήμεροι. 
2.7 Στον αγώνα δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε κατηγορία Μ και 

άνω σε αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας και σε αγωνίσματα ύψους 1.15μ. και άνω σε αγώνες 
Υπερπήδησης Εμποδίων τα δύο τελευταία αγωνιστικά έτη. 
 

2.8 ΙΠΠΩΝ 
Οι ίπποι οι οποίοι συμμετέχουν θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΙ, κάτοχοι εν 
ισχύ εθνικού ή διεθνούς διαβατηρίου, να φέρουν εμφύτευμα microchip, να είναι εμβολιασμένοι 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατωτέρω και οι εμβολιασμοί να είναι καταγεγραμμένοι στο 
διαβατήριό του και να έχει καταβληθεί η ετήσια συνδρομή τους. 

 
 

2.9 Στον αγώνα θα συμμετέχουν μόνο οι ίπποι που έχουν περάσει επιτυχώς τον κτηνιατρικό έλεγχο του 
αγώνα. 

 
2.10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Οι δηλώσεις συμμετοχής Αθλητών στους Αγώνες της ΕΟΙ γίνονται μόνο μέσω των Σωματείων τους. 
 Τα Σωματεία δηλώνουν τους Αθλητές τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δηλώσεως 
 συμμετοχής της ΕΟΙ τηρώντας τις προθεσμίες, που ορίζει η Ειδική Προκήρυξη του Αγώνα. 

i. Συμμετοχή ζεύγους: 
Κάθε ζεύγος ίππου/ιππέα μπορεί να συμμετάσχει σε 

Έως 2 αγωνίσματα ΙΔ ή 
Έως 2 αγωνίσματα ΥΕ ή 
1 αγώνισμα ΙΔ και ένα αγώνισμα ΥΕ 

ii. Συμμετοχή αθλητή: 
Κάθε αθλητής επιτρέπεται να συμμετάσχει με μέχρι δύο ίππους σε κάθε αγώνισμα ΙΔ & ΥΕ. 
Επιτρέπεται η συμμετοχή δύο αθλητών με τον ίδιο ίππο στο ίδιο ή διαφορετικό αγώνισμα. Στην 
περίπτωση αυτή οι αθλητές δεν επιτρέπεται να αγωνιστούν με άλλον ίππο σε διαφορετικό ή το ίδιο 
αγώνισμα. 

iii. Συμμετοχή ίππου: 
Κάθε ίππος επιτρέπεται να συμμετάσχει σε  

Έως 2 αγωνίσματα ΙΔ ή 
Έως 2 αγωνίσματα ΥΕ ή 
1 αγώνισμα ΙΔ και ένα αγώνισμα ΥΕ 

iv. Συμμετοχή σε ομαδικό αγώνισμα 
Οι δηλώσεις συμμετοχής για το Ομαδικό Αγώνισμα γίνονται μετά τον Κτηνιατρικό έλεγχο και πριν την 
έναρξη του αγώνα σε ειδική φόρμα και κατατίθεται στη γραμματεία του αγώνα υπογεγραμμένη από 
τον αρχηγό ομάδος. Οποιαδήποτε αλλαγή και για οποιοδήποτε λόγο μετά την υποβολή δεν γίνεται 
δεκτή. 
Κάθε σωματείο μπορεί να δηλώσει δύο ομάδες, μία για την Ιππική Δεξιοτεχνία και μία για την 
Υπερπήδηση Εμποδίων. 
Κάθε ομάδα αποτελείται από ελάχιστο 3 και μέγιστο 4 διαφορετικά ζεύγη ίππου/ιππέα ανεξαρτήτως 
σε ποιο αγώνισμα αγωνίζονται.  Σε κάθε περίπτωση όμως στην υποβολή της δήλωσης του ομαδικού 
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δηλώνεται και το αγώνισμα το οποίο θα μετρήσει. 
 

2.11 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ (ΥΕ & ΙΔ): 
 

Το ζεύγος το οποίο έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στο ομαδικό αγώνισμα και το οποίο συμμετέχει σε 
δύο αγωνίσματα ΙΔ ή ΥΕ αντίστοιχά, υπολογίζεται για το αποτέλεσμα του ομαδικού πάντα το πρώτο 
αγώνισμα στο οποίο συμμετέχει. 
Στην περίπτωση την οποία δύο αθλητές συμμετέχουν με τον ίδιο ίππο και ένας από τους δύο έχει 
επιλεγεί για το ομαδικό αγώνισμα, ο αθλητής του ομαδικού θα συμμετέχει πάντα πρώτος. 

 
Άρθρο 3 – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 
3.1.1 Στο τουρνουά τηρείται ατομική και ομαδική κατάταξη βάσει βαθμολογίας. 

Για τη συνολική κατάταξη στο τουρνουά υπολογίζεται η ατομική κατάταξη σε κάθε αγώνα. 
Νικητές στο τουρνουά αναδεικνύονται 
1. Νικητής Τουρνουά Ανάπτυξης Αγώνισμα ΙΔ Α3 
2. Νικητής Τουρνουά Ανάπτυξης Αγώνισμα ΙΔ Α4 
3. Νικητής Τουρνουά Ανάπτυξης Αγώνισμα ΥΕ 0.80 
4. Νικητής Τουρνουά Ανάπτυξης Αγώνισμα ΥΕ 1.00 
5. Νικητής Τουρνουά Ανάπτυξης Ομαδικό Αγώνισμα ΙΔ 
6. Νικητής Τουρνουά Ανάπτυξης Ομαδικό Αγώνισμα ΥΕ 
 

3.1.2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Η Ατομική κατάταξη σε κάθε αγώνα τηρείται σύμφωνα με καλύτερο το ποσοστό το οποίο έχει 
συγκεντρώσει το ζεύγος ίππου/ιππέα στον αγώνα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας για τις τρεις πρώτες 
θέσεις υπολογίζονται οι συγκεντρωτικοί βαθμοί στο τεστ ιππικής δεξιοτεχνίας. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας και στους συγκεντρωτικούς βαθμούς οι αθλητές κατατάσσονται ισόβαθμοι. 
 

3.1.3 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 
Η Ατομική κατάταξη σε κάθε αγώνα τηρείται σύμφωνα με καλύτερο αποτέλεσμα (βαθμοί και χρόνος) 
συγκεντρώσει το ζεύγος ίππου/ιππέα στον αγώνα. Σε περίπτωση οι αθλητές κατατάσσονται 
ισόβαθμοι. 

 
3.1.4 ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Υπολογίζονται οι 3 καλύτερες βαθμολογίες από τους 4 αθλητές του ομαδικού αγωνίσματος. 
 

3.1.5 ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 
Υπολογίζονται τα 3 καλύτερα αποτελέσματα (σφάλματα & χρόνος) από τα 4 αποτελέσματα των 
αθλητών του ομαδικού αγωνίσματος. 

 
3.1.6 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

Οι Βραβεύσεις της γενικής κατάταξης του τουρνουά πραγματοποιούνται στην ετήσια εκδήλωση της 
ΕΟΙ. Βραβεύονται οι πρώτοι νικητές της ατομικής και ομαδικής κατάταξης. Στους δεύτερους και 
τρίτους νικητές της γενικής κατάταξης αποστέλλεται δίπλωμα στο σωματείο τους. 
 

3.1.7 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΑΓΩΝΑ 
Σε κάθε αγώνα του τουρνουά η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας είναι υπεύθυνη για την απονομή των 
επάθλων στους νικητές του αγώνα. Σε κάθε αγώνισμα βραβεύονται τουλάχιστον οι τρεις πρώτοι 
νικητές με ροζέτα. 
 

Άρθρο 4 – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΘΛΗΤΩΝ - CLINIC 
 
4.1.1 Τη 2η ημέρα του τουρνουά πραγματοποιείται σεμινάριο αθλητών / Clinic από τους Κριτές του 

αγώνα. Στο σεμινάριο συμμετέχουν οι 4 πρώτοι νικητές σε κάθε αγώνισμα.  Το σεμινάριο διαρκεί 
περίπου 40λεπτά ανά αθλητή και πραγματοποιείται μόνο σε επίπεδη εργασία. 

4.1.2 Η συμμετοχή των αθλητών στο σεμινάριο είναι υποχρεωτική. 
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Άρθρο 5 – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΓΩΝΑ  
 
5.1.1 Σε όλους τους αγώνες του τουρνουά ορίζεται Αγωνόδικος Επιτροπή κοινή για όλους τους αγώνες. 
 
5.1.2 Σε όλους τους αγώνες ορίζεται σχεδιαστής διαδρομής ο οποίος καλείται να σχεδιάσει διαδρομές 

ίδιες για όλους τους αγώνες. Ο σχεδιαστής διαδρομών ορίζεται από την ΕΟΙ. 
 
5.1.3 Ο ορισμός της Αγωνοδίκου Επιτροπής γίνεται από τα αρμόδια όργανα της ΕΟΙ.  
 
5.1.4 Ο κτηνίατρος των αγώνων ορίζεται από τον όμιλο σε συνεργασία με την ΕΟΙ. 

 
5.1.5 Ο ιατρός, η γραμματεία, η ομάδα στίβου, οι γραμματείς των κριτών και οι λοιποί συντελεστές 

ορίζονται από τον διοργανωτή όμιλο σε συνεργασία με την ΕΟΙ. 
 
Άρθρο 6 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
 
6.1 Ο εξοπλισμός ίππου και ιππέα ορίζεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Ιππικής 

Δεξιοτεχνίας/Υπερπήδησης Εμποδίων και τον Κανονισμό Ιππικής Δεξιοτεχνίας/ Υπερπήδησης 
Εμποδίων  της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας.  

 
6.1.1 Καπέλο τριών σημείων: Είναι υποχρεωτική η ίππευση με καπέλο τριών σημείων σε όλους τους 

χώρους των αγώνων.  
6.1.2 Γιλέκο Προστασίας: Υποχρεωτικό για τους παίδες αθλητές. 
6.1.3 Αριθμός Μητρώου Ίππου: Υποχρεωτικός  και πρέπει να φέρεται σε εμφανές σημείο  
6.1.4 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.  
Επίσης για τους παίδες αθλητές, που φορούν θώρακα, το σήμα του Ομίλου να βρίσκεται στο αριστερό 
μανίκι του σακακιού.  

6.1.5 Χρήση μαστιγίου 
Επιτρέπεται η χρήση μαστιγίου σύμφωνα με τις διεθνείς κανονισμούς ως προς το ορισμένο μήκος. 

 
6.2.1 Αγωνιστικός Χώρος Ιππικής Δεξιοτεχνίας:  

Τα αγωνίσματα Ιππικής Δεξιοτεχνίας διεξάγονται σε ιπποδρόμιο 60 Χ 20μ. 
  Αγωνιστικός Χώρος Υπερπήδησης Εμποδίων: 
 Τα αγωνίσματα της Υπερπήδησης Εμποδίων διεξάγονται σε χωμάτινο ιπποδρόμιο.   
 

Άρθρο 7 – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
7.1.1 Την προηγούμενη ή την ίδια ημέρα και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των αγωνισμάτων 

διεξάγεται κτηνιατρικός έλεγχος των ίππων που συμμετέχουν στο τουρνουά. 
 
7.1.2 Ο κτηνιατρικός έλεγχος διεξάγεται με την παρουσία κτηνιάτρου και Αγωνοδίκου Επιτροπής 

 
7.1.3 Απονέμεται ειδικό έπαθλο στον ίππο με την καλύτερη συνολική παρουσία στον κτηνιατρικό έλεγχο. 
 
 

Άρθρο 8 – ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 
8.1 Η ΕΟΙ είναι υπεύθυνη για τη μετακίνηση και τα έξοδα κίνησης των κριτών και του σχεδιαστή 

διαδρομών. Ο διοργανωτής όμιλος επιμελείται της φιλοξενίας των κριτών και του σχεδιαστή. 
8.2         Η ΕΟΙ είναι υπεύθυνη για την προμήθεια των επάθλων. 
8.3 Η ΕΟΙ διατηρεί κάθε δικαίωμα αναθεώρησης των υπαρχόντων κανονισμών του τουρνουά με 

απόφαση του ΔΣ της ΕΟΙ  
8.4  Η ΕΟΙ σε συνεργασία με το διοργανωτή όμιλο και την αγωνόδικο επιτροπή δύναται με έγκαιρη 

προειδοποίηση να αλλάξει τις ημερομηνίες διεξαγωγής προκηρυγμένου αγώνα. 
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