
 
                Μαρκόπουλο, 13 Απριλίου 2017 

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ 
1

Θ
 ΑΔΕΙΑ   ΙΚΑΝΟΣΘΣΟ ΑΘΛΘΣΟΤ & 1

ΟΤ
 ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ 

 

Το ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ διοργανϊνει, υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Ιππαςίασ, τθν 1
θ
 Άδεια Ικανότθτοσ Ακλθτοφ 

& τον 1
ο
 Αγϊνα Ανάπτυξθσ Βορείου Ελλάδοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του, τθν Κυριακή 23 Απριλίου 2017 και ϊρα 10:00. 

 

ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ ΑΘΛΘΣΟΤ 
 
Α. ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΘ 
Η εξεταςτζα φλθ για τθν ΑΙΑ είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΟΙ, www.hef.gr, / Η Ομοςπονδία / Άδεια Ικανότθτασ Ακλθτοφ: 
 
1. Θεωρία  
- Κανονιςμοί Ακλθμάτων 
- Γενικά (Σαγι, Οριςμοί, Ίππευςθ, Ιππικι Συμπεριφορά, Μεταφορά, Αγϊνεσ, κ.τ.λ.) 
- Κτθνιατρικά (Ιππολογία, Υγιεινι του Αλόγου, Ιπποκομία, Τροφι, Αςκζνειεσ) 
Τρόποσ εξζταςθσ κεωρίασ 

Α. Γραπτά : 30 πολλαπλζσ ερωτιςεισ εκ των οποίων πρζπει να απαντθκοφν ορκά οι 25  
Β. Προφορικι εξζταςθ ςτουσ Κανονιςμοφσ τθσ ΙΔ & ΥΕ με αξιολόγθςθ από τον εξεταςτι. 

 
***Οι εξεταηόμενοι άνω των 14 ετϊν ζχουν 30 λεπτά για να απαντιςουν τισ πολλαπλζσ ερωτιςεισ, ενϊ οι εξεταηόμενοι θλικίασ 10 ζωσ 14 κα 
ζχουν 40 λεπτά. 
 
2. Ιπποκομία 
- Πρακτικι εξζταςθ για ςτθν ιπποκομία του ίππου. Ο ίπποσ παραχωρείται από τον διοργανωτι όμιλο. 
 
3. Πρακτική  
- Τεςτ Ιππικισ Δεξιοτεχνίασ:  Ε Αρχαρίων.  
Οι εξεταςτζσ κρίνουν τθν κζςθ του ιππζα, τθν ακρίβεια ςτο test Ι.Δ. κακϊσ και τθν ικανότθτα του ιππζα να κακοδθγεί των ίππο του. 
Σο Σεςτ Ιππικισ Δεξιοτεχνίασ είναι υποχρεωτικό για όλουσ τουσ εξεταηόμενουσ. 
 
- Τεςτ εμποδίων ΑΙΑ: επιςυνάπτεται το υπόδειγμα 
Για τθν  Υπερπιδθςθ Εμποδίων οι εξεταηόμενοι κα πρζπει να ςυμμετάςχουν ςτο τεςτ εμποδίων ΑΙΑ. 
 
Β. Σρόποσ Διεξαγωγήσ 
Όλοι οι υποψιφιοι εξετάηονται ςτθν κεωρία γραπτά και προφορικά. Όςοι υποψιφιοι επιτφχουν ςτθ κεωρία εξετάηονται ςτθ ςυνζχεια ςτθν 
ιπποκομία και μετά ςτθν πρακτικι, δθλαδι ςτο Τest Ιππικισ Δεξιοτεχνίασ (υποχρεωτικό για όλουσ) και εφ’ όςον το διεκπεραιϊςουν με 
επιτυχία, οι υποψιφιοι για τθν ΥΕ κα εξεταςτοφν ςτο τεςτ εμποδίων τθσ ΑΙΑ. 
Ολοκλθρϊνοντασ με επιτυχία το τεςτ ΙΔ  ο εξεταηόμενοσ κα ζχει λάβει τθν ΑΙΑ ςτθν Ιππικι Δεξιοτεχνία.   
Ολοκλθρϊνοντασ με επιτυχία το τεςτ εμποδίων ΑΙΑ  ο εξεταηόμενοσ κα ζχει λάβει τθν ΑΙΑ ςτθν Υπερπιδθςθ Εμπόδιων. 
   
Β. ΔΘΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΑΙΑ 
 
1. Ονομαςτικζσ Δηλϊςεισ 
Οι ονομαςτικζσ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ για τθν ΑΙΑ αποςτζλλονται ςτο ςυνοδευτικό Δελτίο Ακλθτικισ Ιδιότθτασ από τα ςωματεία-μζλθ τθσ ΕΟΙ 
και πρζπει να υποβλθκοφν ζωσ τθν Σετάρτη 19.04.2017, ηλεκτρονικά ςτο teibe@otenet.gr . 
 
2. Τποβολή Δικαιολογητικϊν και παράβολο ΑΙΑ: 
Τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων ακλθτϊν πρζπει να υποβλθκοφν πρωτότυπα και ςυμπλθρωμζνα ςτθν ΕΟΙ ζωσ τθν Πζμπτη 20.04.2017: 

α. Κατάςταςη με τα ονοματεπϊνυμα των εξεταηόμενων και το όνομα του ίππου τουσ, υπογεγραμμζνο από τον Πρόεδρο και τον   Γενικό 
Γραμματζα του Ομίλου 
β. υνοδευτικό Δελτίων Αθλητικήσ Ιδιότητασ 
γ. Όςοι εκ των υποψθφίων δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο ακλθτϊν τθσ Ε.Ο.Ι., κα πρζπει να ςτείλουν ςυμπλθρωμζνο, μζςω του 
Ομίλου τουσ, το ζντυπο «τοιχεία Εγγραφισ Ακλθτοφ για τθν Ζκδοςθ Δελτίου Ακλθτικισ Ιδιότθτασ», πιςτοποιητικό γεννήςεωσ ή 
φωτοτυπία ταυτότητασ / διαβατηρίου & 1 ψηφιακή φωτογραφία, μεγζθουσ ταυτότητασ ςε jpg (θ οποία κα αποςταλεί ςτο email : 
kmourkoussi@hef.gr ι teibe@otenet.gr) 
δ. Ζντυπο προαθλητικοφ ιατρικοφ ελζγχου (για τουσ νζουσ υποψιφιουσ και για τουσ ιδθ εγγεγραμμζνουσ ςτο μθτρϊο ακλθτϊν τθσ 
Ε.Ο.Ι., ςε περίπτωςθ που ζχει περάςει ζνασ χρόνοσ από τθν εγγραφι τουσ), ςτο οποίο κα βεβαιϊνεται θ ικανότθτα άκλθςισ τουσ ςτθν 
ιππαςία  
 

Το Παράβολο τθσ ΑΙΑ, ορίηεται ςτα 100,00€, και καταβάλλεται θλεκτρονικά (Ελλθνικι Ομοςπονδία Ιππαςίασ, Bank: ALPHA BANK  
ΙΒΑΝ: GR19 0140 2690 2690 0200 2000 438, BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX). 

 
 
 
 
 

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


Γ. ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
- Για να ςυμμετάςχει κάποιοσ ακλθτισ ςε κατθγορίεσ 1.00μ. και άνω απαραίτθτθ προχπόκεςθ να ζχει ολοκλθρϊςει διαδρομι ςε αγϊνιςμα 

φψουσ  0.80μ. Υποψιφιοσ ο οποίοσ ζχει επιτφχει ςτισ εξετάςεισ ΑΙΑ (κεωρία και πρακτικι ΙΔ&ΥΕ) μπορεί τθν ίδια θμζρα να ςυμμετάςχει 
ςτο αγϊνιςμα 0.80μ του Αγϊνα Ανάπτυξθσ. 

- Οι αρχθγοί ομάδοσ των ομίλων κα πρζπει τθν Κυριακι 23.04.2017, να προςζλκουν ςτθν γραμματεία ϊςτε να οριςτικοποιιςουν τισ  
ςυμμετοχζσ τουσ από 09:45 ζωσ 10:00. 

- Κάκε ίπποσ μπορεί να ςυμμετάςχει τθν ίδια θμζρα ΜΟΝΟ με ζωσ δφο υποψθφίουσ(ςε πλιρθ τεςτ ΙΔ & τεςτ εμποδίων ΑΙΑ). Ίπποσ ο οποίοσ 
ςυμμετζχει ςτθν ΑΙΑ με 2 υποψθφίουσ δεν μπορεί να λάβει μζροσ ςτα αγωνίςματα ελεφκερθσ ςυμμετοχισ. Ίπποσ ο οποίοσ λαμβάνει μζροσ 
με 1 υποψιφιο ακλθτι ςτθν ΑΙΑ, μπορεί να λάβει μζροσ ςε 1 αγϊνιςμα ελεφκερθσ ςυμμετοχισ. 

-  Ίπποι οι όποιοι ςυμμετζχουν ςτθν ΑΙΑ πρζπει να είναι εμβολιαςμζνοι και εφιςτάται θ προςοχι ςτθν  καλι  φυςικι κατάςταςθ αυτϊν.  
- Ίπποι που ςυμμετζχουν ςτον αγϊνα ανάπτυξθσ (0.80μ & 1.00μ.) πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο τθσ ΕΟΙ, να φζρουν microchip & 

να ζχουν καταβάλει τθν ετιςια ςυνδρομι ίππων. (να φζρουν τα διαβατιρια των ίππων μαηί τουσ ςε τυχόν ζλεγχο εμβολίων και ιςχφεισ του 
διαβατθρίου).  

- ΣΟΛΘ: Οι υποψιφιοι ακλθτζσ ςυμμετζχουν ςτισ εξετάςεισ ΑΙΑ με τθ δθλωκείςα ςτολι των ομίλων τουσ κακϊσ και καπζλο τριϊν ςθμείων. 
  Για τουσ υποψθφίουσ ζωσ 14 ετϊν είναι απαραίτθτο να φοροφν προςτατευτικό κϊρακα. 

 

ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 

Α. ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ: 

- 1ο Αγϊνιςμα - Ελεφθερησ υμμετοχήσ – 0,80μ. 
Φψοσ 0,80μ, Πλάτοσ ζωσ 0,90μ., Ταχφτθτα 325μ/λεπτό, Πίνακασ Αϋ, Άρκρο 238.1.1 (Αγϊνιςμα ενόσ γφρου όχι ενάντια ςτο χρόνο) 
- 2ο Αγϊνιςμα – Ελεφθερησ υμμετοχήσ - 1.00μ. 
Φψοσ 1,00μ, Πλάτοσ ζωσ 1.10μ., ταχφτθτα 325μ/λεπτό, Πίνακασ Αϋ, Άρκρο 238.1.1 (Αγϊνιςμα ενόσ γφρου όχι ενάντια ςτο χρόνο) 

 

Β. ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ: 

Όπωσ ορίηουν θ Γενικι Προκιρυξθ Υπερπιδθςθσ Εμποδίων 2017 και ο κανονιςμόσ Υπερπιδθςθσ Εμποδίων.  
Γ. ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
-  
Δ. ΔΘΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

- Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να υποβλθκοφν θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΟΙ, ηλεκτρονικζσ δηλϊςεισ, ζωσ την 
Παραςκευή 21 Απριλίου και ϊρα 12.00. 

-  Οι εκπρόκεςμεσ ςυμμετοχζσ κα διεκπεραιϊνονται από τθν γραμματεία αγϊνα ωσ late entries.  

-  Όποια ςυμμετοχι δεν επιβεβαιωκεί από τον Αρχθγό Ομάδοσ μζχρι μία (1) ϊρα πριν τθν ϊρα ζναρξθσ του Αγωνίςματοσ, 
 διαγράφεται από τθ λίςτα. 

-  ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΤΝ ΔΕΚΣΕ ΤΜΜΕΣΟΧΕ ΑΘΛΘΣΩΝ ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΠΡΟΚΟΜΙΕΙ IATΡIKH ΒΕΒΑΙΩΘ ΠΡΟΑΘΛΘΣΙΚΟΤ 
 ΕΛΕΓΧΟΤ, ΑΘΛΘΣΩΝ ΚΑΙ ΙΠΠΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΚΑΣΑΒΛΘΘΕΙ ΕΣΘΙΕ ΤΝΔΡΟΜΕ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2017. ΣΙ 
 ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΑΤΣΕ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΣΟ ΝΑ ΤΜΜΕΣΑΧΟΤΝ ΟΤΣΕ ΕΚΣΟ ΠΙΝΑΚΙΟΤ.  ΕΠΙΘ Θ ΚΑΣΑΒΟΛΘ ΕΣΘΙΩΝ 
 ΤΝΔΡΟΜΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΠΡΟΘΓΟΤΜΕΝΩΝ ΕΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΙ  ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΘ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΘ ΓΙΑ ΣΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΑΘΛΘΣΩΝ 
 ΣΟΤ Ε ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ ΕΚΔΘΛΩΕΙ ΣΟΤ ΣΡΕΧΟΝΣΟ ΕΣΟΤ.  

- Κάκε ίπποσ ςυμμετζχει ζωσ 2 αγωνίςματα τθν θμζρα 

- Ζεφγοσ ίππου /ιππζα ζχει δικαίωμα να λάβει μζροσ ςτα αγωνίςματα ελεφκερθσ ςυμμετοχισ (0.80μ. & 1.00μ.) ζωσ και 2 φορζσ 
καταβάλλοντασ διπλό αντίτιμο ςυμμετοχισ 
 

 

Ε. ΤΜΜΕΣΟΧΕ – ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΤΕΙ ανά αγϊνιςμα: 

Η οικονομικι διαχείριςθ είναι ευκφνθ του διοργανωτι Ομίλου 

Βραβεφονται με ροηζτα οι άπταιςτεσ διαδρομζσ 
 

 Η. ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΑΙΑ & ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ: 
 
ΕΞΕΣΑΣΕ: Σ. Ιωαννίδου, Χ. Μαυροφρφδθ,  Β. Σπυρόπουλοσ  
ΑΓΩΝΟΔΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΘ: ΚΕΚ 
ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΕΟΙ/ Σεχνικά Θζματα: . Δ. Μποφτςθσ 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΟΜΙΛΟΤ: Δ. Μποφτςθσ 
ΧΕΔΙΑΣΘ: Β. Σπυρόπουλοσ  

ΛΟΙΠΟΙ ΤΝΣΕΛΕΣΕ: επιμζλεια διοργανωτι Ομίλου  
 
 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 
ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΙΑ 



 
 
 
 
 
 
 

 

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΙΓΙΟΣΗΣΑ 

 

Σωματείο  
 
Διεφκυνςθ 
 
Τθλζφωνο επικοινωνίασ 
 
Fax 

 
Σασ υποβάλουμε ςυνθμμζνα αιτιςεισ εγγραφισ για τθν ζκδοςθ δελτίων Ακλθτικισ Ιδιότθτασ Ακλθτϊν 
του Συλλόγου μασ και τα ςχετικά ζγγραφα όπωσ αναφζρονται ςτθν αίτθςθ εγγραφισ τθσ Ελλθνικισ 
Ομοςπονδίασ Ιππαςίασ. 
 

  ΕΠΩΝΤΜΟ     ΟΝΟΜΑ    ΠΑΣΡ/ΝΤΜΟ 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
Για το Δ.Σ του Ομίλου 

               Ο Πρόεδροσ                               Ο Γεν Γραμματζασ 
 
 
(Ονομ/νυμο & υπογραφι)         (Ονομ/νυμο & υπογραφι) 

(Σφραγίδα Σωματείου) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ΗΜ. ΔΓΓΡ: 

AM: 

 

ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΟΎ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟ: 

 

ΔΠΩΝΤΜΟ: 

 

 

ONOMA:   

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ:               ONOMA MHTΡΟ: 

 

ΗΜΔΡ/ΝIA ΓΔΝ:      ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΔΩ: 

 

ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ :        ΑΦΜ: 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ:        ΓΟΤ:    

            

 

ΑΓΣ/ΓΙΑΒΑΣΗΡΙΟ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ. 

ΟΓΟ:          AΡΙΘ:   

 

ΠΟΛΗ:       Σ.Κ 

 

ΣΗΛ/ΚΙΝΗΣΟ       E-MAIL: 

    

 
Βεβαιϊνω ότι ζλαβα γνϊςθ των διαδικαςιϊν   Ο/Η  Κθδεμόνασ    Ο/Η Αιτϊν 
για τθν ζκδοςθ Δελτίου Ακλθτικισ Ιδιότθτασ  
και τισ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα. 
Ημερ/νια………………………… 

O/H ανωτζρω είναι υγιισ και μπορεί άνευ βλάβθσ                  O Βεβαιϊν Ιατρόσ  
τθσ υγείασ του/τθσ να μετζχει ςτισ προπονιςεισ  
και τουσ αγϊνεσ του Σωματείου του.       
Ημερ/νια…………………………            ( Υπογραφι και ςφραγίδα) 

 

Βεβαιώνεται υπεφκυνα θ ταυτότθτα και το γνιςιο      Ο Γεν Γραμματζασ του ωματείου 

τθσ υπογραφισ του ανωτζρω ακλθτοφ και ιατροφ. 
      ( Υπογραφι και ςφραγίδα) 
 

Εγκρίνεται η εγγραφή  από τον Γ. Γραμματζα τησ  Ε.Ο.Ι   

 

ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ 

1. Να ςυμπλθρϊνονται πλιρωσ τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ με ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα. 
2. Να επιςυνάπτονται μια πρόςφατθ φωτογραφία τφπου ταυτότθτασ & cd με τθν ίδια φωτογραφία ςε μορφι jpg. 
3. Η προςυπογραφι γονζα ι κθδεμόνα είναι απαραίτθτθ όταν ο ακλθτισ/τρια είναι κάτω των 14 ετϊν. 

4. Για όλουσ τουσ  ακλθτζσ/τριεσ  επιςυνάπτεται  υποχρεωτικά πιςτοποιθτικό γεννιςεωσ ι φωτοαντίγραφο Δελτίου 
Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ επικυρωμζνο από τθν αρμόδια αρχι. 

 

 

Φωτογραυία 

συραγισμένη 

από τον όμιλο 


