
 

       
 
 
 

Χωρίς Θεατές - Eίσοδος μόνο σε διαπιστευμένους 
 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  
Οι στάβλοι ανοίγουν την Τρίτη 1/6/2021 στις 10:00 π.μ. 
Για τις αφίξεις αλόγων είναι απαραίτητη η προηγούμενη επικοινωνία με την Υπεύθυνη Στάβλων, κα Αλεξάνδρα 
Στεργιοπούλου.  
Κιν: +30 6937126962, e-mail: asterg1@otenet.gr 
 
Κατά την άφιξη θα γίνεται έλεγχος των ίππων και των διαβατηρίων τους από Κτηνίατρο και Επόπτη. Δεν θα 
παραλαμβάνονται άλογα χωρίς την επίδειξη του διαβατηρίου.   
 
Με το διαβατήριο του ίππου, θα πρέπει να παραδίδεται και το έντυπο παρακολούθησης θερμοκρασίας του ίππου 
(Temperature Record Sheet), το οποίο επισυνάπτεται και μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link.  
https://inside.fei.org/system/files/FEI%20Temperature%20Monitoring%20Chart.pdf 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  
Τα παράβολα συμμετοχής του αγώνα κατατίθενται στους παρακάτω λογαριασμούς της ΕΟΙ:  

Τράπεζα: ALPHA BANK 
SWIFT/BIC CODE: CRBAGRAAXXX 
IBAN: GR19 0140 2690 2690 0200 2000 438 
Δικαιούχος: Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας 

Τράπεζα: EFG EUROBANK ERGASIAS 
SWIFT/BIC CODE: ERBKGRAA 
IBAN: GR45 0260 0490 0007 9020 1012 643 
Δικαιούχος: Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 CSIO3*-W  500 €  
 CSI1*   350 €  
 CSIYH1* 300 €  

CSIΟCh* 300 € 
 
Με την καταβολή των δικαιωμάτων συμμετοχής πρέπει να καταβάλλονται και οι εξής χρεώσεις ανά ίππο: 
 
EADCMP Fee: 
 CHF 25 per horse (for CSIO3*-W, CSIΟCh) 

CHF 18 per horse (for CSI1*, CSIYH1*) 
Manure disposal:    40€ 
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Άλλες χρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται στα δικαιώματα συμμετοχής:  
Lorry Electricity (upon request):  40€  
Hay:      10€/bale 
Shavings:     12 €/bale 
Tackbox (upon request and availability): 150€ 
Health/Custom certificates  30€ 
No Show Horses (upon and availability): 250 € 
 
  
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ που δεν έχουν ακυρωθεί γραπτώς στο e-mail: hef@hef.gr  έως την Κυριακή 30/05/2021 και ώρα 
22:00 θα επιβαρυνθούν το κόστος NO‐SHOW/LATE WITHDRAWAL 
 
NO‐SHOWS/LATE WITHDRAWALS 
In the case of withdrawals after the date of definite entries or no‐shows the athlete or the respective NF will be 
held liable to reimburse the Organizer for the actual financial loss incurred by the Organizer as a result of the late 
withdrawal or no‐show. Amount charged: 200 €/horse 
 
 
 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΑΒΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΟΚΙΜ:  
Για αιτήματα διαμονής σταβλιτών στο ΟΚΙΜ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν γραπτώς το αίτημά τους 
στο hef@hef.gr, δηλώνοντας Όνομα του διαμένοντα και τον αριθμό των αλόγων που εξυπηρετεί έως την 
Παρασκευή 28/5/2021. 
Οι θέσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένες.  
 
B. Olympic Equestrian Center Grooms’ Village  
The cost for accommodation for the grooms at the Olympic Equestrian Center Grooms’ Village:  
120 € from 02.06 to 06.06 (included),  
Note: Grooms must bring own linen 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 
Κάθε μέρα έως τις 18:30 οι αθλητές θα πρέπει να δηλώνουν στο show office τις συμμετοχές τους για την επόμενη 
αγωνιστική ημέρα.   
Declaration of Starters All days: 18:30 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
 
Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτεται το ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ των αγώνων, το οποίο θα πρέπει να 
διαβάσουν ΟΛΟΙ και να εξοικειωθούν με τις οδηγίες του.  
 
Επισημαίνεται ότι όλοι οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των σταβλιτών τους και των συνοδών 
τους για το Υγειονομικό Πρωτόκολλο και για την τήρησή του.  
 
Την Τετάρτη 2/6/2021 και ώρα 13:00 θα διενεργηθεί δωρεάν τεστ ανίχνευσης Covid-19 (RAT) για όλους τους 
συμμετέχοντες αθλητές και τους σταβλίτες τους στο ΟΚΙΜ.  
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