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Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ) μετά από εισήγηση της 
αρμόδιας επιτροπής της ενέκρινε την παρούσα Γενική Προκήρυξη και το Αγωνιστικό Πρόγραμμα της 
Ιππικής Δεξιοτεχνίας για την περίοδο 2022 (από 1/1/2022 έως 31/12/2022: 
 
Η ΕΟΙ είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των Εθνικών και Διεθνών Αγώνων που προκηρύσσει, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Κανονισμού ΙΔ 2022 και του κανονισμού της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Ιππασίας (FEI) και τις τροποποιήσεις – συμπληρώσεις τους. 
 
Λοιποί αγώνες που θα διοργανώνονται κατόπιν εγκρίσεως και εποπτείας της ΕΟΙ από Ιππικά Σωματεία ή 
άλλους διοργανωτές, θα αντιμετωπίζονται ως αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής και θα διέπονται, 
επίσης, από τις αμέσως ανωτέρω διατάξεις και κανονισμούς, όπως ισχύουν εκάστοτε. 
 
Για τον καλύτερο προγραμματισμό και την σωστή διεξαγωγή των αγώνων, όλοι οι αγώνες, κατόπιν 
εγκρίσεως από την ΕΟΙ, εντάσσονται σε ένα ενιαίο ημερολογιακό πρόγραμμα. 

Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες «Αγωνιστικές Εκδηλώσεις» Ιππικής Δεξιοτεχνίας 
που προκηρύσσονται ή εγκρίνονται από την ΕΟΙ, ως από την FEI και την EEF: 

o Αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας Νοτίου, Βορείου Ελλάδας & Περιφέρειας Αιγαίου 
o Αγώνας Πρωταθλήματος Ιππικής Δεξιοτεχνίας 
o Πανελλήνιοι Αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας και 
o Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππικής Δεξιοτεχνίας 
o Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων & U25 
o Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων, Νέων Ιππέων  

 
Οι εθνικοί αγώνες της Περιφέρειας της Βορείου Ελλάδος και της Περιφέρειας Αιγαίου, με εξαίρεση το Πρωτάθλημα 
και τους Πανελλήνιους, θα προκηρυχθούν  στο αγωνιστικό πρόγραμμα Ιππικής Δεξιοτεχνίας, που θα προκηρύξουν 
για το 2022.   

α. Διοργάνωση Αγώνων 
 Η ΕΟΙ έχει την γενική ευθύνη της διοργανώσεως των αγώνων και τη γενική εποπτεία αγώνων που 

διοργανώνονται υπό την αιγίδα της κατόπιν εγκρίσεώς της, από Ιππικά Σωματεία ή άλλους διοργανωτές. 
 
 Η ΕΟΙ, για την περιφέρεια Νοτίου Ελλάδας, ορίζει υπεύθυνο διοργάνωσης για τους αγώνες Ιππικής 

Δεξιοτεχνίας κατόπιν προτάσεως της Τεχνικής Επιτροπής Ιππικής Δεξιοτεχνίας. Αντίστοιχα Υπεύθυνος 
Διοργάνωσης για τους αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας κάθε περιφέρειας, ορίζεται σε συνεργασία με τη  
Τοπική Τεχνική Επιτροπή Ιππικής Δεξιοτεχνίας.  
 

 Σε όλους τους εθνικούς Αγώνες η Αγωνόδικος Επιτροπή, οι κριτές των αγώνων, οι δόκιμοι κριτές, οι ξένοι 
κριτές και οι επόπτες ορίζονται από την ΕΟΙ μέσω των Αρμοδίων Οργάνων της Κεντρικής Επιτροπής Κριτών.  
 

 Τα Σωματεία που αναλαμβάνουν την διοργάνωση αγώνα έχουν την ευθύνη διάθεσης εξοπλισμού Ιππικής 
Δεξιοτεχνίας που απαιτείται για την οργάνωση των αγώνων (ιπποδρόμιο Ιππικής Δεξιοτεχνίας και 
γράμματα, κουβούκλια κριτών, στολισμός στίβου, μικροφωνική εγκατάσταση κ.α.). Η Ε.Ο.Ι. δύναται να 
διευκολύνει τα Σωματεία με τον εξοπλισμό τον οποίο εκείνη διαθέτει. Η μεταφορά όμως του εξοπλισμού 
καθώς και η ακεραιότητα αυτού είναι ευθύνη του Σωματείου.  

 
 Τα Σωματεία που αναλαμβάνουν την διοργάνωση αγώνα έχουν την ευθύνη για την οργάνωση των 

αγγελιοφόρων σε κάθε αγώνα και τη διάθεση γραμματέων κριτών σε συνεργασία με τη γραμματεία και 
τον υπεύθυνο εκ μέρους της Τεχνικής Επιτροπής όποτε χρειαστεί. 

 
 Τα Σωματεία που αναλαμβάνουν την διοργάνωση αγώνα είναι υπεύθυνα για τα έπαθλα στους νικητές των 

αγωνισμάτων.  
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 Σε όλες τις Αγωνιστικές Εκδηλώσεις ορίζεται υποχρεωτικά Ιατρός Αγώνων, ενώ θα ορίζεται σε τηλεφωνική 

ετοιμότητα Κτηνίατρος και Πεταλωτής. 
 

 Τα Σωματεία που αναλαμβάνουν την διοργάνωση αγώνα, σε συνεργασία με την ΕΟΙ, υποχρεούνται να 
μεριμνούν για την παρουσία ιατρού και ασθενοφόρου ενημερώνοντας παράλληλα το Εθνικό Κέντρο 
Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), ως και να έχουν διαθέσιμο φορείο μεταφοράς ασθενούς και ιδιωτικό όχημα για 
μεταφορά τραυματία για έκτακτες περιπτώσεις. 

β. Αναβολή Αγώνων/Τροποποίηση Διάρκειας/Ακύρωση  
 Έως μία ώρα πριν την έναρξη του 1ου αγωνίσματος, σε όλους τους Αγώνες, αποφάσεις αναβολής 

ή ακύρωσης λόγω καιρικών συνθηκών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο λαμβάνονται από την Τεχνική 
Επιτροπή ΙΔ σε συνεργασία με τον Οργανωτή.  

 Η ενημέρωση των Αθλητικών Σωματείων και των λοιπών παραγόντων των Αγώνων γίνεται με 
ευθύνη της Γραμματείας των Αγώνων. Μετά την έναρξη δικαιοδοσίας της Αγωνοδίκου Επιτροπής 
(μία ώρα πριν την έναρξη του 1ου αγωνίσματος) οι άνω αποφάσεις λαμβάνονται από αυτήν σε 
συνεργασία με τον Οργανωτή και με τον εκπρόσωπο της ΕΟΙ, εφόσον προβλέπεται. 

 Αποφάσεις για νέες ημερομηνίες αναβληθέντων αγώνων λαμβάνονται από το ΔΣ της ΕΟΙ κατόπιν 
εισηγήσεως των αρμόδιων επιτροπών της. 

 
γ. Αγωνίσματα Εθνικών Αγώνων (ΤΑ ΤΕΣΤ ΤΗΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ FEI) 

H Γενική Προκήρυξη ορίζει τις κατηγορίες και τα αγωνίσματα της αγωνιστικής περιόδου Ιανουάριος– Δεκέμβριος 
2022  Τα αγωνίσματα που θα διεξαχθούν στους Εθνικούς Αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας 2022 είναι τα εξής: 

Κατηγορία Αρχαρίων Προκηρύσσονται τα εξής αγωνίσματα: 
 
-Αγώνισμα Ε* - αγώνισμα   Test: Αρχαρίων Ε  
* Το αγώνισμα Ε διεξάγεται σε στίβο 20μ Χ 40μ και βραβεύονται με ροζέτα όλοι οι αγωνιζόμενοι που 
συγκέντρωσαν βαθμολογία 6 και άνω.  

Κατηγορία Βασική “Β” Προκηρύσσονται τα εξής αγωνίσματα: 
 
-Αγώνισμα Α3**    Test: FEI Children Preliminary Α, (Edition 2020) - valid from 01/01/2020 
-Αγώνισμα Α3 Παίδων   Test: FEI Children Preliminary Α, (Edition 2020) - valid from 01/01/2020 
-Αγώνισμα Α6 – μεικτό αγώνισμα  Test: FEI Children Preliminary Β, (Edition 2020) - valid from 01/01/2020 
-Αγώνισμα Α4    Test: FEI Team Competition Children, (Edition 2020) - valid from 01/01/2020 
-Αγώνισμα Α4 Παίδων   Test: FEI Team Competition Children (Edition 2020) - valid from 01/01/2020 
-Αγώνισμα Α5 Παίδων   Test: FEI Individual Competition Children (Edition 2020) - valid from 01/01/2020 
-Αγώνισμα Α5 Ενηλίκων   Test: FEI Individual Competition Children (Edition 2020) - valid from 01/01/2020 
 
** Στο αγώνισμα Α3 η εκάστοτε προκήρυξη μπορεί να προβλέπει και την διοργάνωση ομαδικού.  
 
Κατηγορία Ελαφρά  “L”  Προκηρύσσονται τα εξής αγωνίσματα: 
 
-Αγώνισμα B7 - μεικτό αγώνισμα Νέο Τεστ (ΕΟΙ - 2020) 
-Αγώνισμα B9 – μεικτό αγώνισμα Test: FEI Preliminary Competition Juniors, (Edition 2009) update 2021 
 
Κατηγορία Μεσαία “M” Προκηρύσσονται τα εξής αγωνίσματα: 
-Αγώνισμα Γ4 – μεικτό αγώνισμα  Test: FEI Team Competition Juniors, (Edition 2009) update 2021 
-Αγώνισμα Γ4 Εφήβων   Τest: FEI Team Competition Juniors, (Edition 2009) update 202 
-Αγώνισμα Γ5- μεικτό αγώνισμα  Test: FEI Individual Competition Juniors, (Edition 2009) update 2021 
-Αγώνισμα Γ5 Εφήβων    Test: FEI Individual Competition Juniors, (Edition 2009) update 2021 
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Αγώνισμα Freestyle εφήβων  Test: FEI Freestyle Test Juniors Edition 2006, Revision 2009, update 2017 
 
Κατηγορία Ανωτέρα “S” Προκηρύσσονται τα εξής αγωνίσματα: 
-Αγώνισμα Γ6 - μεικτό αγώνισμα Test: ΕΟΙ 2019  
-Αγώνισμα Δε – μεικτό αγώνισμα  Test: FEI Individual YR (Edition 2009) update 2021 
- Αγώνισμα Δα Νέων Ιππέων   Test: FEI Prix St. Georges Edition 2009 update 2021  
- Αγώνισμα Freestyle Νέων Ιππέων Test: FEI Freestyle Young Riders (Edition 2006, revision 2009) update 2017 
-Αγώνισμα Δα - μεικτό αγώνισμα Test: FEI Prix St. Georges Edition 2009 update 2021  
-Αγώνισμα Δβ – μεικτό αγώνισμα  Test: FEI Intermediate I, (Edition 2009) update 2021  
 
Κατηγορία Ανωτάτη “S” Προκηρύσσονται τα εξής αγωνίσματα: 
-Αγώνισμα Δββ- μεικτό αγώνισμα  Test: FEI Intermediate Β (Edition 2020) update 2021  
- Αγώνισμα Δβα- μεικτό αγώνισμα  Test: FEI Intermediate Α (Edition 2015) update 2021 
- Αγώνισμα Δγ – μεικτό αγώνισμα  Test: FEI Intermediate II (Edition 2014) update 2021 
-Αγώνισμα Freestyle ενηλίκων  Test: FEI Freestyle Test Intermediate I (Edition 1998, revision 2009) update 2017 
 
Κατηγορία Νεολέκτων Ίππων 4, 5 6,7 ετών. Προκηρύσσονται τα εξής αγωνίσματα: 
Αγώνισμα Νεολέκτων Ίππων 4 ετών Test: FEI Dressage test for 4 year old, edition 2005, update 2017 
Αγώνισμα Νεολέκτων Ίππων 5 ετών   Test: FEI Preliminary for 5 year old, edition 2004, update 2017 
Αγώνισμα Νεολέκτων Ίππων 6 ετών  Test: FEI Preliminary for 6 year old, edition 2004, update 2017 
Αγώνισμα Νεολέκτων Ίππων 7 ετών   Preliminary Test for 7-year old horses, edition 2016, update 2021 
Αγώνισμα Νεολέκτων Ίππων 5 ετών   Final Test for 5-year old horses, edition 2004, update 2017 
Αγώνισμα Νεολέκτων Ίππων 6 ετών   Final Test for 6-year old horses, edition 2004, update 2017 
Αγώνισμα Νεολέκτων Ίππων 7 ετών   Final Test for 7-year old horses, edition 2016, update 2021 
 
Οι νεόλεκτοι ιπποι 4 ετών δύνανται να συμμετέχουν και στα Α3 αγωνίσματα της κατηγορίας Βασική «Β».  
 
Δύναται η διεξαγωγή αγωνίσματος, το οποίο δεν προβλέπει η Γενική Προκήρυξη κατόπιν γραπτού αιτήματος στη 
γραμματεία της ΕΟΙ μέσω των σωματείων της, πριν τη διεξαγωγή των αγώνων και κατόπιν εγκρίσεως από την 
Τεχνική Επιτροπή Ιππικής Δεξιοτεχνίας. Σε κάθε περίπτωση η Τεχνική Επιτροπή Ιππικής Δεξιοτεχνίας διατηρεί το 
δικαίωμα της μη διεξαγωγής προκηρυχθέντος αγωνίσματος ή της αποδοχής αγωνίσματος που δεν έχει 
προκηρυχθεί. 
 
Κατηγορία Παραολυμπιακών   
Προβλέπεται η διεξαγωγή παραολυμπιακών αγωνισμάτων κατόπιν αιτήματος. Τα προγράμματα παρά-ιππικής 
δεξιοτεχνίας τα οποία διεξάγονται είναι τα επίσημα προγράμματα της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Αγωνίσματα τα 
οποία θα περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα των εθνικών αγώνων θα ορίζονται από την εκάστοτε ειδική 
προκήρυξη.  
 
2. ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Ο Αγώνας Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί σε τρεις αγωνιστικές ημέρες στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας.  

Πρωταθλητές Ελλάδος ανακηρύσσονται αθλητές στις Κατηγορίες: Παίδων, Εφήβων, Νεαρών Ιππέων και Ενηλίκων. 
Οι Πρωταθλητές θα κριθούν στον Aγώνα Πρωταθλήματος Ιππικής Δεξιοτεχνίας χωρίς διαδικασία πρόκρισης.  

α. Ανάδειξη Πρωταθλητών - Κατηγορία Παίδων 
 
Ο τίτλος του Πρωταθλητή Ελλάδος στην Κατηγορία Παίδων θα κριθεί με βάση την υψηλότερη βαθμολογία (μέσος 
όρος επί τοις %) στα αγωνίσματα: 
-Αγώνισμα Α3Παίδων -   Test: FEI Children Preliminary Α, (Edition 2020) - valid from 01/01/2020 
-Αγώνισμα Α4 Παίδων-    Test: FEI Team Competition Children (Edition 2020) - valid from 01/01/2020 
-Αγώνισμα Α5 Παίδων-    Test: FEI Individual Competition Children (Edition 2020) - valid from 01/01/2020 

 Κατηγορία Εφήβων 
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Ο τίτλος του Πρωταθλητή Ελλάδος στην Κατηγορία Εφήβων θα κριθεί με βάση την υψηλότερη βαθμολογία (μέσος 
όρος επί τοις %) στα αγωνίσματα: 
-Αγώνισμα Γ4 Εφήβων  –  Test: FEI Team Competition Juniors, (Edition 2009) update 2021 

-Αγώνισμα Γ5 Εφήβων  -  Test: FEI Individual Competition Juniors, (Edition 2009) update 2021 
-Αγώνισμα Freestyle Εφήβων    Test: FEI Freestyle Test Juniors Edition 2006, Revision 2009, update 2017 
 

 Κατηγορία Νέων Ιππέων 

Ο τίτλος του Πρωταθλητή Ελλάδος στην Κατηγορία Νεαρών Ιππέων θα κριθεί με βάση την υψηλότερη βαθμολογία 
(μέσος όρος επί τοις %) στα αγωνίσματα: 
-Αγώνισμα Δα Νέων Ιππέων  Test: FEI Prix St. Georges Edition 2009 update 2021  
-Αγώνισμα Δε Νέων Ιππέων   Test: FEI Individual YR (Edition 2009) update 2021 
-Αγώνισμα Freestyle Νέων Ιππέων Test: FEI Freestyle Young Riders (Edition 2006, revision 2009) update 2017 
 

 Κατηγορία Ενηλίκων 

Ο τίτλος του Πρωταθλητή Ελλάδος στην Κατηγορία Ενηλίκων θα κριθεί με βάση την υψηλότερη βαθμολογία (μέσος 
όρος επί τοις %) στα αγωνίσματα: 
-Αγώνισμα Δα - μεικτό   Test: FEI Prix St. Georges Edition 2009 update 2021  
-Αγώνισμα Δβ - μεικτό   Test: FEI Intermediate I, (Edition 2009) update 2021 
-Αγώνισμα Freestyle Ενηλίκων   Test: FEI Freestyle Test IntermediateI (Edition 1998, revision 2009) update 2017 
 
β. Βραβεύσεις Πρωταθλητών 
 
Πρωταθλητές ανακηρύσσονται οι 3 πρώτοι κάθε κατηγορίας και βραβεύονται με: 
1ος: Κύπελλο Χρυσό μετάλλιο Ροζέτα 
2ος:   Αργυρό μετάλλιο Ροζέτα 
3ος:   Χάλκινο μετάλλιο Ροζέτα 
 
Και για την ανάδειξη των Πρωταθλητών (μέσος όρος) ισχύουν τα ποσοστά αξιολόγησης, (βλ. παρούσα Γ3 – ποσοστά 
αξιολόγησης) με συμμετοχές στον εκάστοτε αγώνα κάτω των 3 (τριών) ζευγών ίππων/ιππέων.  
 
γ. Συμμετοχή στις κατηγορίες που αναδεικνύουν Πρωταθλητή 

Στον Αγώνα Πρωταθλήματος κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να συμμετάσχει με έως και δύο ίππους σε κατηγορία 
που αναδεικνύει Πρωταθλητή, αλλά ανακηρύσσεται πρωταθλητής με τον ίππο τον οποίο έχει δηλώσει ότι θα 
διεκδικήσει το τίτλο του Πρωταθλητή.   

Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερες από μια κατηγορίες αλλά μπορεί να ανακηρυχθεί 
Πρωταθλητής μόνο σε μία κατηγορία. Κάθε αθλητής της κατηγορίας παίδων ή εφήβων ή νέων ιππέων μπορεί κατά 
τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2021 να ζητήσει εγγράφως από την ΕΟΙ να αλλάξει ηλικιακή κατηγορία. Σε 
περίπτωση που το αίτημά του γίνει δεκτό και αλλάξει ηλικιακή κατηγορία, δεν μπορεί και δεν δικαιούται μέχρι και 
τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2021 να επανέλθει στην προηγούμενη ηλικιακή του κατηγορία (πχ. Από την 
ηλικιακή κατηγορία των εφήβων να επανέλθει στην ηλικιακή κατηγορία των παίδων ή από την ηλικιακή κατηγορία 
των ενηλίκων ή νεαρών ιππέων στην ηλικιακή κατηγορία των εφήβων, ασχέτως εάν συμμετείχε στο Βαλκανικό ή 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σε ανώτερη ηλικιακή κατηγορία, όπως σε αυτές στις περιπτώσεις διεθνών διοργανώσεων 
καθορίζονται οι ηλικιακές κατηγορίες από την FEI,  ήτοι παίδες 12 έως 14, έφηβοι 14 έως 18, νεαροί ιππείς 16 έως 
21 και ενήλικες από 18 και άνω).   

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εκπαιδευτή ή άλλου ιππέα σε οποιαδήποτε αγώνισμα στο πλαίσιο του Αγώνα 
Πρωταθλήματος με τον ίδιο ίππο που θα συμμετάσχει αθλητής που διεκδικεί τίτλο πρωταθλητή. 
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Β. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Οι Πανελλήνιοι Αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας θα διεξαχθούν σε τρεις αγωνιστικές ημέρες στο Ολυμπιακό Κέντρο 
Ιππασίας. Πανελληνιονίκες ανακηρύσσονται αθλητές στις Κατηγορίες: Παίδων, Εφήβων, Νεαρών Ιππέων και 
Ενηλίκων. Οι Πανελληνιονίκες θα κριθούν στους Πανελλήνιους Αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας χωρίς διαδικασία 
πρόκρισης. 

α. Ανάδειξη Πανελληνιονικών 

 Κατηγορία Παίδων 
 
Ο Πανελληνιονίκης στην Κατηγορία Παίδων θα κριθεί με βάση την υψηλότερη βαθμολογία (μέσος όρος επί τοις %) 
στα αγωνίσματα: 
-Αγώνισμα Α3Παίδων -   Test: FEI Children Preliminary Α, (Edition 2020) - valid from 01/01/2020 
-Αγώνισμα Α4 Παίδων-    Test: FEI Team Competition Children (Edition 2020) - valid from 01/01/2020 
-Αγώνισμα Α5 Παίδων-    Test: FEI Individual Competition Children (Edition 2020) - valid from 01/01/2020 
 

 Κατηγορία Εφήβων   
 

Ο Πανελληνιονίκης στην Κατηγορία Εφήβων θα κριθεί με βάση την υψηλότερη βαθμολογία (μέσος όρος επί τοις 
%) στα αγωνίσματα:  

(μέσος όρος επί τοις %) στα αγωνίσματα: 
-Αγώνισμα Γ4 Εφήβων-    Test: FEI Team Competition Juniors, (Edition 2009) update 2021 

-Αγώνισμα Γ5 Εφήβων -    Test: FEI Individual Competition Juniors, (Edition 2009) update 2021 
-Αγώνισμα Freestyle Εφήβων    Test: FEI Freestyle Test Juniors Edition 2006, Revision 2009, update 2017 
 

 Κατηγορία Νέων Ιππέων 
 
Ο Πανελληνιονίκης στην Κατηγορία Νέων Νεαρών Ιππέων θα κριθεί με βάση την υψηλότερη βαθμολογία (μέσος 
όρος επί τοις %) στα αγωνίσματα:  
-Αγώνισμα Δα Νέων Ιππέων  Test: FEI Prix St. Georges Edition 2009 update 2021  
-Αγώνισμα Δε Νέων Ιππέων  Test: FEI Individual YR (Edition 2009) update 2021 
-Αγώνισμα Freestyle Νέων Ιππέων Test: FEI Freestyle Young Riders (Edition 2006, revision 2009) update 2017 
 

 Κατηγορία Ενηλίκων 
 
Ο Πανελληνιονίκης στην Κατηγορία Ενηλίκων θα κριθεί με βάση την υψηλότερη βαθμολογία (μέσος όρος επί τοις 
%) στα αγωνίσματα:  
-Αγώνισμα Δα - μεικτό   Test: FEI Prix St. Georges Edition 2009 update 2021 
-Αγώνισμα Δβ - μεικτό   Test: FEI Intermediate I, (Edition 2009 update 2021 
-Αγώνισμα Freestyle Ενηλίκων   Test: FEI Freestyle Test Intermediate (Edition 1998, revision 2009) update 2017 
 
β. Βραβεύσεις Πανελληνιονικών 
 
Πανελληνιονίκες ανακηρύσσονται οι 3 πρώτοι κάθε κατηγορίας (Παίδων – Εφήβων – Νέων Ιππέων – Ενηλίκων) 
και βραβεύονται με: 
1ος: Κύπελλο Χρυσό μετάλλιο Ροζέτα 
2ος:   Αργυρό μετάλλιο Ροζέτα 
3ος:   Χάλκινο μετάλλιο Ροζέτα 
 
Και για την ανάδειξη των Πανελληνιονικών (μέσος όρος) ισχύουν τα ποσοστά αξιολόγησης, (βλ. παρούσα Γ3 – 
ποσοστά αξιολόγησης) με συμμετοχές στον εκάστοτε αγώνα κάτω των 3 (τριών) ζευγών ίππων/ιππέων.  
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γ. Συμμετοχή στις κατηγορίες που αναδεικνύουν Πανελληνιονίκη 

Στους Πανελλήνιους Αγώνες κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να συμμετάσχει με έως και δύο ίππους σε κατηγορία που 
αναδεικνύει Πανελληνιονίκη, αλλά ανακηρύσσεται Πανελληνιονίκης με τον ίππο τον οποίο έχει δηλώσει ότι θα 
διεκδικήσει το τίτλο.   
 
Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερες από μια κατηγορίες αλλά μπορεί να ανακηρυχθεί 
Πανελληνιονίκης μόνο σε μία κατηγορία. 

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εκπαιδευτή ή άλλου ιππέα σε οποιαδήποτε αγώνισμα στα πλαίσια των Πανελληνίων 
Αγώνων με τον ίδιο ίππο που θα συμμετάσχει αθλητής που διεκδικεί τίτλο Πανελληνιονίκη. 

Β. ΠΟΛΥΝΙΚΕΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Πολυνίκες ανακηρύσσονται από το σύνολο της βαθμολογίας στους Εθνικούς Αγώνες, στον Αγώνα Πρωταθλήματος 
και στους Πανελληνίους Αγώνες, στα αγωνίσματα: 

 Αγώνισμα Α3    Test: FEI Children Preliminary Α, (Edition 2020) - valid from 01/01/2020 
 Αγώνισμα Α4 Παίδων       Test: FEI Team Competition Children (Edition 2020) - valid from 

01/01/2020 
 Αγώνισμα Β7    Νέο Τεστ 
 Αγώνισμα Γ4 Εφήβων    Test: FEI Team Competition Juniors, (Edition 2009) update 2021 
 Αγώνισμα Δα - μεικτό   Test: FEI Prix St. Georges Edition 2009 update 2021  

 
1. Ανάδειξη Πολυνικών  για τις Περιφέρειες Νότιας Ελλάδας, Βόρειας Ελλάδας και της Περιφέρειας 
Νήσων Αιγαίου  

Τα ζεύγη ίππου-ιππέα τα οποία θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο σύνολο των διεξαχθέντων 
αγώνων, με ελάχιστη συμμετοχή στο 50% + 1  αγώνα, που διεξήχθη το αγώνισμα που αναδεικνύει πολυνίκη, εντός 
του αγωνιστικού έτους και εφ’ όσον τα ζεύγη ίππου-ιππέα που έχουν βαθμολογηθεί είναι από τρία  (3) και πάνω 
ανακηρύσσονται Πολυνίκες. 

Αθλητής που συμμετέχει και βαθμολογείται με δύο ή και περισσότερους ίππους, δύναται να αναδειχθεί Πολυνίκης 
με τον ίππο που θα καταλάβει την καλύτερη θέση του Πολυνίκη. 
 
Η βαθμολογία σε όλους τους αγώνες για το αγωνιστικό έτος ορίζεται ως εξής για όλα τα αγωνίσματα:     
Τ+1. Η βαθμολογία δίνεται σε όσους θα βραβεύονται στην εκάστοτε κατηγορία (έως και 6 αθλητές). 

Ειδικά, θα αναδειχθούν Πολυνίκες τα ζεύγη ίππου – ιππέα, σύμφωνα με τους όρους των αμέσως ανωτέρω δύο 
παραγράφων, ξεχωριστά για τη Βόρεια Ελλάδα όπως και για την Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου, στα αγωνίσματα :  

 A3 και Α4, οι παίδες αθλητές  
 Α3 και Α6  οι έφηβοι, οι νέοι ιππείς και οι ενήλικες αθλητές (μεικτό) 

 
2. Βραβεύσεις Πολυνικών 
 
Πολυνίκες ανακηρύσσονται τα 3 πρώτα ζεύγη ίππου ιππέα κάθε κατηγορίας και βραβεύονται με: 
1ος: Κύπελλο Χρυσό μετάλλιο Ροζέτα 
2ος:   Αργυρό μετάλλιο Ροζέτα 
3ος:   Χάλκινο μετάλλιο Ροζέτα 
 
 

3. Πολυνίκης Όμιλος – Αξιολόγηση Σωματείων 
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α. Έπαθλα Σωματείων 

Πολυνίκης Όμιλος ανακηρύσσεται το σωματείο το οποίο θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο σύνολο 
των αγωνισμάτων στους Εθνικούς Αγώνες, στον Αγώνα Πρωταθλήματος και στους Πανελλήνιους Αγώνες σε 
ολόκληρη την επικράτεια. 

Στον Πολυνίκη Όμιλο της επικράτειας απονέμεται το Έπαθλο «Ξενοφών». 

Ειδικό έπαθλο «Μέγας Αλέξανδρος» απονέμεται στο σωματείο της Βορείου Ελλάδος που θα συγκεντρώσει τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία στην περιφέρειά του κατά την αγωνιστική περίοδο.  

Ειδικό έπαθλο «Νήσων Αιγαίου» απονέμεται στο σωματείο της Περιφέρειας Νήσων Αιγαίου, που θα 
συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην περιφέρειά του κατά την αγωνιστική περίοδο.  
Η βαθμολογία για την αξιολόγηση των σωματείων για τα αγωνίσματα τα οποία προκηρύσσονται από την Γενική 
Προκήρυξη ορίζεται ως εξής: Τ+1. Η βαθμολογία δίνεται σε όσους θα βραβεύονται στην εκάστοτε κατηγορία 
(έως και 6 αθλητές). 

Εξαίρεση αποτελεί το αγώνισμα Ε «Αρχαρίων», που δεν βαθμολογείται για την αξιολόγηση των σωματείων.  

Ακόμη απονέμεται το «Έπαθλο Πρωταθλητή ΙΔ» στον Πρωταθλητή Όμιλο. Ο Πρωταθλητής Όμιλος θα 
αναδεικνύεται από το σύνολο των βαθμολογιών των αθλητών που συμμετέχουν στους αγώνες Πρωταθλήματος 
και τους Πανελλήνιους και μόνο από τα αγωνίσματα που αναδεικνύουν Πρωταθλητή και Πανελληνιονίκη. 

β. Δικαίωμα Ψήφου Σωματείων 

Όλοι οι προκηρυσσόμενοι από την ΕΟΙ αγώνες θεωρούνται επίσημοι. Η συμμετοχή ίππου ιππέως σε αγωνίσματα 
των επίσημων αγώνων, (με εξαίρεση το αγώνισμα Ε - μεικτό αγώνισμα) παρέχουν δικαίωμα ψήφου στα Σωματεία 
στα οποία είναι εγγεγραμμένοι ιππείς αθλητές και εφ’ όσον το ζεύγος ίππου ιππέως συγκεντρώσει ποσοστό 
τουλάχιστον 55% κατά τη συμμετοχή του. 

Γ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΙΠΠΩΝ 

1. Δηλώσεις συμμετοχής αθλητών στους αγώνες   

Για να γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχών αθλητή στην ΕΟΙ, ο αθλητής θα πρέπει να έχει προσκομίσει εγκαίρως 
την Κάρτα Υγείας Αθλητή, και να έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή «ενεργού αθλητή» και «ενεργού ίππου» 
σύμφωνα με το οικονομικό προσάρτημα του τρέχοντος αγωνιστικού έτους.  

Οι δηλώσεις συμμετοχών αθλητών στις αγωνιστικές εκδηλώσεις της ΕΟΙ γίνονται μόνο μέσω των σωματείων τους. 
Τα σωματεία υποχρεούνται να χρησιμοποιούν για τις δηλώσεις των αθλητών τους στους εθνικούς αγώνες το 
ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων συμμετοχών της ΕΟΙ. Τα Σωματεία υποχρεούνται να τηρούν τις προθεσμίες που 
ορίζει η ειδική προκήρυξη του αγώνα. Δηλώσεις πέραν της προθεσμίας που ορίζει η ειδική προκήρυξη του αγώνα 
και δεδομένου της σοβαρότητας τήρησης του ωρολογίου προγράμματος στο άθλημα της ΙΔ, δε θα γίνονται δεκτές.  

Κατά τη διάρκεια των αγώνων οι αρχηγοί των ομάδων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του σωματείου, 
υποχρεούνται να επιβεβαιώνουν στην Γραμματεία, ποιοι από τους αθλητές του Σωματείου θα λάβουν μέρος και 
να καταβάλλουν τα δικαιώματα συμμετοχής για κάθε αγώνισμα. Καταβληθέν δικαίωμα συμμετοχής δεν 
επιστρέφεται.  
 
2. Ορισμός Αρχηγού Ομάδος – Αρμοδιότητες  
α. Σωματείου β. Εθνικής Ομάδας  

α. Κάθε σωματείο, σύμφωνα με το ισχύον Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΕΟΙ, προκειμένου να λάβει μέρος σε 
Εθνικούς αγώνες μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής των Αθλητών, οφείλει να γνωστοποιεί και το όνομα του Αρχηγού 
της Αθλητικής του Ομάδας και του Αναπληρωτή του. Αρχηγός και αναπληρωτής του δεν μπορούν να είναι μέλη της 
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Οργανωτικής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Αρχηγός ομάδας είναι ο μόνος αρμόδιος (για τους αθλητές 
του Σωματείου του και για δηλώσεις αθλητών :  

1. να υποβάλλει οριστικές συμμετοχές, διαγραφές, ενστάσεις 
2. υπεύθυνος για την εμφάνιση των ίππων, την εμφάνιση και συμπεριφορά των Αθλητών του Σωματείου του 

και  
3. να συνεννοείται για οποιοδήποτε θέμα με την Αγωνόδικο Επιτροπή και τη Γραμματεία των Αγώνων. 

β. Για τον Αρχηγό της Εθνικής ομάδας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 120 – Chefs d’equipe του Διεθνούς 
Κανονισμού της FEI (Gen. Reg. 24th Edition, January 2021) 

3. Ποσοστά αξιολόγησης   

Τα ποσοστά αξιολόγησης σε όλα τα αγωνίσματα με συμμετοχές στον εκάστοτε αγώνα 3 (τριών) και άνω ζευγών 
ίππων/ιππέων ορίζεται για το αγωνιστικό έτος 2021 το 55%.  
Τα ποσοστά αξιολόγησης σε όλα τα αγωνίσματα με συμμετοχές στον εκάστοτε αγώνα κάτω των 3 (τριών) ζευγών 
ίππων/ιππέων ορίζεται για τα αγωνίσματα: 
Α. Τα αγωνίσματα Α3, Α3 Παίδων, Α4, Α4 παίδων, Α5 Παίδων και Α6 το 55% 
Β. Τα αγωνίσματα Β7, Β9 το 60% 
Γ. Τα αγωνίσματα των Νεολέκτων Ίππων, Γ4, Γ4 Εφήβων, Γ5, Γ5 Εφήβων το 62%  
Δ. Τα αγωνίσματα Γ6, Δα Νέων Ιππέων, Δα - μεικτό, Δε -μεικτό, Δβ, YR Freestyle και Intermediate I Freestyle το 
63% και  
Ε Τα αγωνίσματα Δββ, Δβα, Δγ, Intermediate II, GP, GPS & freestyle GP το 64%.  
 
Ειδικά για τους Ελληνικούς ίππους (ΕΛ. Ι.) και τους πρώην δρόμωνες ίππους (ΔΡ.Ι.) που αγωνίζονται στην Ιππική 
Δεξιοτεχνία, δεν ισχύουν τα άνω ποσοστά αξιολόγησης, θα βραβεύονται δε, εκ παραλλήλου, με ροζέτα, άσχετα με 
την κατάταξή τους στο αγώνισμα που έλαβαν μέρος, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιτύχει ποσοστό 55%. Η  
βράβευσή τους αυτή, αποσκοπεί την ενίσχυση της εγχώριας ιπποπαραγωγής αφενός και της οικονομικότερης 
απόκτησης αθλητικού ίππου αφετέρου.  

4. Συμμετοχή Εκπαιδευτών στους Εθνικούς Αγώνες 

Ελεύθερη είναι η συμμετοχή για τους εκπαιδευτές στις κατηγορίες <L> «Ελαφρά», <Μ> «Μεσαία» και <S> 
«Ανωτέρα». Στην κατηγορία <Β> «Αρχαρίων» επιτρέπεται η συµµετοχή, αλλά εκτός συναγωνισµού. Επιτρέπεται η 
εντός συναγωνισμού συμμετοχή εκπαιδευτών στην κατηγορία Νεολέκτων Ίππων Ν.Ι., εφόσον αγωνίζονται με 
ίππους 4, 5, 6 και 7 ετών. Οι εκπαιδευτές/ αθλητές αυτοί μπορούν να ανακηρύσσονται Πρωταθλητές και 
Πανελληνιονίκες συμμετέχοντας μόνο στις προβλεπόμενες κατηγορίες. 

Επιτρέπεται η συμμετοχή εκπαιδευτή στους αγώνες σε κατηγορία ίδια ή επάλληλη με τον ίδιο ίππο που θα 
συμμετάσχει ο αθλητής υπό τον όρο ότι o εκπαιδευτής θα συμμετάσχει στο ίδιο αγώνισμα ή κατηγορία μετά τον 
αθλητή. Στην περίπτωση δε συμμετοχής του σε επάλληλη κατηγορία, όταν η κατηγορία αυτή διεξάγεται μετά την 
συμμετοχή του αθλητή, με εξαίρεση όλες τις κατηγορίες στον Αγώνα Πρωταθλήματος & στους Πανελλήνιους 
Αγώνες όπου δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εκπαιδευτή με τον ίδιο ίππο που θα συμμετάσχει αθλητής που διεκδικεί 
τίτλο Πρωταθλητή ή Πανελληνιονίκη. 

5.  Συμμετοχή Αλλοδαπών Ιππέων στους Εθνικούς Αγώνες 
 

- Αλλοδαποί ιππείς, υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλα τα αγωνίσματα, 
εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα και είναι μέλη Σωματείων της ΕΟΙ. Δύνανται να κατακτήσουν όλους τους 
ατομικούς τίτλους, εκτός από τον ατομικό τίτλο «Πρωταθλητής Ελλάδας» και «Πανελληνιονίκης 
Ελλάδας».  

- Αλλοδαποί ιππείς και εκπαιδευτές, οι οποίοι προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον 
διαμένουν στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας αθλητικού Σωματείου Μέλους της ΕΟΙ, 
συμμετέχουν κανονικά στους αγώνες, αλλά δεν αναδεικνύονται Πρωταθλητές Ελλάδας και 
Πανελληνιονίκες.  
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- Αλλοδαποί αθλητές, που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΙ, συμμετέχουν στις κατηγορίες των 
Εθνικών αγώνων ιππικής δεξιοτεχνίας, αλλά βραβεύονται εκ παραλλήλου με ροζέτα.  

6. Περιορισμοί συμμετοχής Ίππων / Ιππέων 
 Η συμμετοχή των ίππων/ιππέων είναι ελεύθερη σε όλες τις Κατηγορίες. 
 Κάθε ίππος μπορεί να λάβει μέρος σε κάθε αγώνισμα με έναν μόνο αθλητή καθόλη τη διάρκεια του αγώνα 

αυτού. Στην περίπτωση δε που ένας ίππος συμμετάσχει με δύο (2) αθλητές στο ίδιο ή διαφορετικό 
αγώνισμα του αγώνα, εντός συναγωνισμού, τότε οι συγκεκριμένοι δύο (2) αθλητές, δεν επιτρέπεται να 
συμμετάσχουν στον ίδιο αγώνα με άλλο ίππο εντός συναγωνισμού, δύνανται όμως να συμμετάσχουν εκτός 
συναγωνισμού (Ε.Σ) ή για εκπαιδευτικούς λόγους (Ε.Λ) στα λοιπά αγωνίσματα του ίδιου αγώνα με 
διαφορετικούς ίππους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης.  

 Αθλητής/τρια που συμμετέχει στο Αγώνισμα Ε Αρχαρίων, μπορεί να συμμετέχει μόνο με έως δύο ίππους. 
Στις λοιπές Κατηγορίες -Αγωνίσματα, μπορεί να συμμετέχει με έως και δύο ίππους, σε κάθε μία Κατηγορία 
- Αγώνισμα. 

 Παίς Αθλητής/τρια ηλικίας 9 ετών μπορεί να συμμετέχει στο Αγώνισμα Ε Αρχαρίων και το Α3 Παίδων. 
 Αθλητής που έχει συμμετάσχει σε αγωνίσματα PRIX ST GEORGES και άνω τα τέσσερα τελευταία χρόνια 

μπορεί να συμμετέχει στην κατηγορία <Β> «Βασική» εκτός συναγωνισμού. Επιτρέπεται η εντός 
συναγωνισµού συµµετοχή στους παραπάνω αθλητές στην Κατηγορία Νεολέκτων Ίππων Ν.Ι. 4, 5, 6 και 7 
ετών. 

 Στα αγωνίσματα παίδων Πρωταθλητές, Πανελληνιονίκες και Πολυνίκες  αναδεικνύονται οι αθλητές ηλικίας 
από 10 έως και 14 ετών. 

 Η συμμετοχή στα αγωνίσματα εφήβων είναι ελεύθερη για αθλητή ή αθλήτρια της ηλικιακής κατηγορίας 
των παίδων υπό τον όρο ότι θα έχουν ζητήσει από την ΕΟΙ την μετάταξή τους στην κατηγορία Εφήβων. 
Πρωταθλητές,  Πανελληνιονίκες  και Πολυνίκες Εφήβων θα αναδεικνύονται οι αθλητές ηλικίας από 13 
έως και 18 ετών.  

 Η συμμετοχή στα αγωνίσματα Νέων Ιππέων (Young Riders) είναι ελεύθερη χωρίς όριο ηλικίας. 
Πρωταθλητές και Πανελληνιονίκες Νέων Ιππέων (Young Riders) θα αναδεικνύονται οι αθλητές ηλικίας από 
16 έως και 21 ετών. 

 Η συμμετοχή στα αγωνίσματα Ενηλίκων είναι ελεύθερη χωρίς όριο ηλικίας. Πρωταθλητές, και 
Πανελληνιονίκες  Ενηλίκων θα αναδεικνύονται μόνο οι αθλητές ηλικίας από 16 ετών και άνω. 

 Κάθε ίππος μπορεί να συμμετάσχει μέχρι και δύο αγωνίσματα ανά αγωνιστική ημέρα, αλλά μόνο σε ένα 
αγώνισμα της κατηγορίας Ανωτέρας “S” και Ανωτάτης “S” ανά ημέρα.  

 Η ελάχιστη ηλικία συμμετοχής των ίππων σε όλους τους εθνικούς αγώνες ορίζονται τα 4 έτη. Ίπποι 4, 5, και 
6 και 7 ετών συμμετέχουν στην κατηγορία Νεολέκτων  Ίππων. Ίππος 4 ετών μπορεί να συμμετάσχει και στο 
Α3 αγώνισμα της κατηγορίας Βασική (Β). Ίππος 5 ετών μπορεί να συμμετάσχει σε αγωνίσματα των 
κατηγοριών «Β» και στο αγώνισμα Β7 της κατηγορίας «L» και ίππος 6 και 7 ετών μπορεί να συμμετάσχει 
σε αγωνίσματα των κατηγοριών «Β» «L» και «Μ».  

Δ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ 

Η οργάνωση Διεθνών Αγώνων στην Ελλάδα και η συμμετοχή Ελληνικών Ομάδων σε διεθνείς αγώνες στο εσωτερικό 
και στο εξωτερικό, θα γίνουν σύμφωνα με τον ετήσιο προβλεπόμενο σχεδιασμό.  

1. Διεθνείς Αγώνες  

Στο αγωνιστικό έτος 2021 προβλέπεται η διεξαγωγή των κάτωθι αγώνων οι οποίοι θα διεξαχθούν σύμφωνα με 
τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας και τις ειδικές προκηρύξεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ιππασίας για τους αγώνες αυτούς:  

α. Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππικής Δεξιοτεχνίας 2022 
 
Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2022 θα διεξαχθεί στη Ρουμανία 26-28 Αυγούστου . 

β. Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Ιππικής Δεξιοτεχνίας 2022 
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Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων και Νέων Ιππέων θα διεξαχθεί στην Βουδαπέστη τον Ιούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Παίδων και U25 θα διεξαχθεί στο Hutpury τον Αύγουστο.   
 
2. Συμμετοχή Ελλήνων Αθλητών σε Διεθνείς Αγώνες 
 
Η πρόθεση συμμετοχής Ελλήνων αθλητών σε αγώνες του εξωτερικού υποβάλλεται στην ΕΟΙ μέσω των Σωματείων 
της. Η πρόθεση κοινοποιείται στην Τεχνική Επιτροπή Ιππικής Δεξιοτεχνίας και κατόπιν εγκρίσεώς της η ΕΟΙ ως 
εντεταλμένος αρμόδιος φορέας, υποβάλλει τις δηλώσεις συμμετοχής στην αντίστοιχη Εθνική Ιππική Ομοσπονδία 
του εξωτερικού. Η διαδικασία αυτή ισχύει και για τους Έλληνες αθλητές που διαμένουν στο εξωτερικό και 
επιθυμούν να λάβουν μέρος σε Διεθνείς Αγώνες. 
 
3. Συμμετοχή σε Εθνικές Ομάδες και Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
 
Η Τεχνική Επιτροπή Ιππικής Δεξιοτεχνίας είναι υπεύθυνη να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΙ, το οποίο 
και θα αποφασίσει, τα μέλη της Εθνικής Αποστολής ή τα μέλη των Προεθνικών ως και των Εθνικών Ομάδων που 
θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιππικής Δεξιοτεχνίας 
2022 και προτείνει τα ζεύγη ίππων-ιππέων τα οποία θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 
 
α. Συμμετοχή σε Εθνική Ομάδα 
Για τις 3 πρώτες θέσεις των Εθνικών Ομάδων  η επιλογή θα γίνει από τον μέσο όρο των βαθμολογιών των αθλητών 
στους πέντε (5) τελευταίους αγώνες πριν από τον εκάστοτε αγώνα/Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Η τέταρτη θέση για το 
Ομαδικό ή οι υπόλοιπες θέσεις για το Ατομικό Αγώνισμα επιλέγονται από την Τεχνική Επιτροπή ΙΔ και 
αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΙ.  
 
β. Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
Για την επιλογή ιππέα σε εκπαιδευτικά προγράμματα λαμβάνονται υπ’ όψιν τα εξής: 
-η ιππική κατάρτιση του ιππέα 
-τα αποτελέσματα του ιππέα στο προ της επιλογής χρονικό διάστημα 
 
γ. Υποχρεώσεις επιλεγέντων για Εθνική ομάδα ή για εκπαιδευτικά προγράμματα 
Οι επιλεγόμενοι για στελέχωση της Εθνικής Αποστολής ή για την Εθνική Ομάδα, ή για εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
εφόσον αποδεχθούν την επιλογή τους, υποχρεούνται, βάσει του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Κανονισμού Εθνικών 
– Προεθνικών Ομάδων και Επιλέκτων Αθλητών και με όλες τις πειθαρχικές συνέπειες που προβλέπονται από τον 
Πειθαρχικό κανονισμό της ΕΟΙ, να είναι απολύτως συνεπείς ως προς τα ακολουθητέα προγράμματα, είτε 
προετοιμασίας Διεθνών Αγώνων είτε εκπαιδεύσεως είτε συμμετοχής τους σε αγώνες της Εθνικής ομάδας. 
 

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Ίπποι 

- Όλοι οι αθλητικοί ίπποι, για να μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Εθνικού ή 
Διεθνούς Διαβατηρίου και να φέρουν εμφύτευμα microchip.Για αλλαγές στα στοιχεία του ίππου θα πρέπει να 
ενημερώνεται εγγράφως η Γραμματεία της ΕΟΙ. Αλλαγή ονόματος ίππου ή προσθήκη ονόματος χορηγού, επιφέρει 
καταβολή τέλους σύμφωνα με το οικονομικό προσάρτημα της ΕΟΙ και τους κανονισμούς της Διεθνής Ομοσπονδίας 
Ιππασίας. 

- Για αθλητικούς ίππους 18 ετών και άνω απαιτείται κτηνιατρική βεβαίωση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι 
σε θέση να αγωνίζονται. Η βεβαίωση έχει ισχύ για τρείς μήνες και μετά την παρέλευσή του θα απαιτείται νέα 
κτηνιατρική βεβαίωση.  

- Κάθε Αθλητικός Ίππος που λαμβάνει μέρος σε Αγωνιστικές Εκδηλώσεις στην Ελλάδα, πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αθλητικών Ίππων  και να έχει καταβληθεί στην ΕΟΙ η ετήσια συνδρομή «ενεργού 
αθλητικού ίππου». Κατ’ εξαίρεση ίπποι από την αλλοδαπή μπορούν να λάβουν ειδική άδεια με προσωρινό αριθμό 
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Μητρώου Ίππων, σύμφωνα με την παρούσα Γενική Προκήρυξη 2022, το οικονομικό προσάρτημα αυτής και τους 
εν ισχύ Εθνικούς Κανονισμούς της ΕΟΙ.  

- Όλοι οι αθλητικοί ίπποι, κατά τους αγώνες, πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο τον αριθμό 
Μητρώου τους στην ΕΟΙ. Γίνεται έλεγχος από την Αγωνόδικο Επιτροπή ή από τον εντεταλμένο κτηνίατρο της ισχύος 
του διαβατηρίου των ίππων, η οποία πρέπει να ανανεώνεται κάθε 4 χρόνια.  
 
- Στους Εθνικούς αγώνες όλοι οι Ίπποι πρέπει να είναι εμβολιασμένοι κατά της γρίπης σύμφωνα με το ακόλουθο 
πρωτόκολλο:  

 Αρχικό εμβολιακό σχήμα με 2 εμβολιασμούς σε μεσοδιάστημα 21-92 ημερών. Ο Ίππος μπορεί να 
αγωνισθεί μετά την πάροδο 7 ημερών από τον δεύτερο εμβολιασμό.  

 Πρώτος επαναληπτικός, σε μεσοδιάστημα 7 μηνών από τους 2 πρώτους εμβολιασμούς.  

 Μετά αυτού απαιτείται ετήσιος εμβολιασμός του Ίππου για όλους τους Εθνικούς Αγώνες.  

Σε περίπτωση που ο Ίππος πρόκειται να αγωνισθεί σε Διεθνή Αγώνα, τότε απαιτείται να έχει γίνει επαναληπτικός 
εμβολιασμός στο διάστημα 6 μηνών και 21 ημερών πριν τον Αγώνα, και όχι στο διάστημα των 7 ημερών πριν τον 
Αγώνα. Όλα τα εμβόλια πρέπει να καταγράφονται στο διαβατήριο του Ίππου και το διαβατήριο θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμο σε κάθε ζήτηση από την Αγωνόδικο ή τον εντεταλμένο Κτηνίατρο.  
 
Σε αντίθετη περίπτωση η Αγωνόδικος Επιτροπή μπορεί να απαγορεύσει τη συμμετοχή του Ίππου στους Αγώνες ή 
και την άμεση απομάκρυνσή του από τον χώρο των Αγώνων, καθώς και την επιβολή του ανάλογου προστίμου. 

- Κατά τη διάρκεια του Αγώνα δεν επιτρέπεται να γίνονται θεραπείες σε Ίππους χωρίς έγγραφη έγκριση της 
Κτηνιατρικής Επιτροπής. Θεραπείες που εγκρίθηκαν δεν επηρεάζουν την προ της θεραπείας κατάταξη των Ίππων.  

- Η ΕΟΙ θα εφαρμόζει σύστημα ελέγχου απαγορευμένων ουσιών για ίππους και ιππείς (anti-doping control), 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και 
την Ελληνική νομοθεσία, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο. 

2. Υπεύθυνο πρόσωπο για κάθε ίππο 

Για κάθε ίππο προβλέπεται ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ (RESPOΝSIBLE PERSON). Κατά κανόνα είναι ο αθλητής. Για αθλητές κάτω 
των 18 ετών οφείλει ο ιδιοκτήτης του ίππου ή ο κηδεμόνας του ιππέα να ορίσει το «υπεύθυνο» πρόσωπο που 
μπορεί να είναι ο ένας από τους γονείς του αθλητή ή ο αρχηγός της ομάδος ή ο προπονητής του ή κάποιος ενήλικας. 
Το ανωτέρω υπεύθυνο πρόσωπο πρέπει να παρίσταται στον αγώνα. Το ανωτέρω υπεύθυνο πρόσωπο πρέπει να 
παρίσταται στον αγώνα τηρώντας πάντοτε τις διατάξεις και οδηγίες του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου της ΕΟΙ. 

3. Ιππείς 

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εντός ή εκτός συναγωνισμού αθλητή ο οποίος  

α. δεν φέρει βεβαίωση ιατρού ότι είναι υγιής  

β. δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών της ΕΟΙ και  

γ. δεν έχει καταβάλει εγκαίρως την ετήσια συνδρομή ιππέα στην ΕΟΙ. Για να γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχών 
αθλητή στην ΕΟΙ, ο αθλητής θα πρέπει να έχει προσκομίσει εγκαίρως την Κάρτα Υγείας Αθλητή και να έχει 
καταβάλει την ετήσια συνδρομή «ενεργού αθλητή» σύμφωνα με το οικονομικό προσάρτημα του τρέχοντος 
αγωνιστικού έτους. 
 
Με την επιφύλαξη της παρ. Γ4 της παρούσης:  
Α. Έλληνες αθλητές, εκπαιδευτές και σταβλίτες επιτρέπεται να συμμετέχουν, βαθμολογούνται και αξιολογούνται 
στους Εθνικούς και Περιφερειακούς αγώνες, εφόσον είναι κάτοχοι Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου μέλους 
της ΕΟΙ. Δύνανται να κατακτήσουν όλους τους ατομικούς τίτλους. 
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Β. Αλλοδαποί αθλητές, εκπαιδευτές και σταβλίτες, υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να 
συμμετέχουν και να βαθμολογούνται στους Εθνικούς και Περιφερειακούς αγώνες, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα 
και είναι κάτοχοι Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου μέλους της ΕΟΙ και ακολουθούν τις διατάξεις του 
Υγειονομικού Πρωτοκόλλου της ΕΟΙ. Δύνανται να κατακτήσουν όλους τους ατομικούς τίτλους, εκτός από τον 
ατομικό τίτλο «Πρωταθλητής Ελλάδας» και «Πανελληνιονίκης». 
Γ. Αλλοδαποί αθλητές, εκπαιδευτές και σταβλίτες, οι οποίοι προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου μέλους της ΕΟΙ, 
επιτρέπεται να συμμετέχουν και να βαθμολογούνται στους Εθνικούς και Περιφερειακούς αγώνες εφόσον 
ακολουθούν τις διατάξεις του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου της ΕΟΙ. Δύνανται να κατακτήσουν όλους τους 
ατομικούς τίτλους, εκτός από τον ατομικό τίτλο «Πρωταθλητής Ελλάδας» και «Πανελληνιονίκης». 
Δ. Αλλοδαποί αθλητές δύνανται να βαθμολογηθούν για έπαθλα σωματείων και να αξιολογηθούν για σκοπούς 
παροχής δικαιώματος ψήφου σε Εθνικό ή Περιφερειακό αγώνα όπως οι Έλληνες ιππείς, μόνο εφόσον είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου μέλους της ΕΟΙ τουλάχιστον 
ένα χρόνο πριν από τον συγκεκριμένο αγώνα και ακολουθούν τις διατάξεις του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου της 
ΕΟΙ. Σε περίπτωση που διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, 
συμμετέχουν μόνο για τη βράβευση και το χρηματικό έπαθλο της ημέρας. (ΓΕΚ/ΕΟΙ σελ. 3, άρθρο 4, παρ. 4.4). 
Ε. Αλλοδαποί αθλητές που δεν διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου της ΕΟΙ, δικαιούνται να 
συμμετέχουν σε όλους τους Εθνικούς και Περιφερειακούς Αγώνες (εκτός των επίσημων κατηγοριών του Αγώνα 
Πρωταθλήματος και των Πανελληνίων Αγώνων) και σε όλες τις κατηγορίες μετά από έκδοση Ειδικής Άδειας 
Αλλοδαπού Αθλητή από την ΕΟΙ αντί χρηματικού τέλους και την προσκόμιση της ανάλογης άδειας της οικείας 
ομοσπονδίας της χώρας τους και εφόσον ακολουθούν τις διατάξεις του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου της ΕΟΙ.  

4. Ίππευση – εκγύμναση ίππων/ponies σε εθνικούς αγώνες (άρθρο 422.3.6.ε.του ΚΚΙΔ 2022) 

Δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 422.3.6.Ε. παρ. 2. του ΚΚΙΔ 2022, ίππευση από 
άλλον ιππέα ή εκπαιδευτή των ίππων του αθλητή, που θα αγωνισθεί στους Αγώνες Πρωταθλήματος και στους 
Πανελλήνιους Αγώνες και θα διεκδικεί τίτλο Πρωταθλητή ή Πανελληνιονίκη.  

Στην περίπτωση που σε αγώνισμα αθλητής – αθλήτρια συμμετέχει με δύο ίππους, ο χρόνος αναμονής 
εμφάνισής τους με τον 2ο ίππο του, ορίζεται το ανώτερο σε τριάντα λεπτά (30’) από την αποχώρησή του από 
τον στίβο αγώνων με τον πρώτο ίππο του. 

5. Εξοπλισμός 
Ο εξοπλισμός ίππου (ιπποσκευή) και ιππέα ορίζεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό, το άρθρο 428 του 
κωδικοποιημένου Κανονισμού Ιππικής Δεξιοτεχνίας 2021 και τον Κανονισμό Ιππικής Δεξιοτεχνίας της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Ιππασίας (FEI για το 2022).  
Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, προβλέπεται και απαιτείται στην παρούσα προκήρυξη:  
 

- Προστατευτικό καπέλο τριών σημείων, σύμφωνα με το Άρθρο 427, παράγραφοι 427.1.1., 427.1.2. και 
427.1.3. του κωδικοποιημένου Κανονισμού Ιππικής Δεξιοτεχνίας 2021 (παρατίθενται στην συνέχεια).  
«427.1.1. Ο γενικός κανόνας είναι ότι όλοι οι Αθλητές (καθώς και κάθε άλλο άτομο) όταν ιππεύουν πρέπει 
να φορούν σωστά στερεωμένο προστατευτικό καπέλο τριών σημείων και τα Παιδιά, Ιππείς Πόνυ, Έφηβοι, 
Νεαροί Ιππείς και U25 κατά την Κτηνιατρική Επιθεώρηση. Συνιστάται να το φορά και κάθε άλλο άτομο που 
παρουσιάζει Ίππο στην Κτηνιατρική Επιθεώρηση. 
427.1.2. Σε κάθε Αθλητή (καθώς και κάθε άλλο άτομο) που παραβαίνει αυτή την διάταξη απαγορεύεται να 
συνεχίσει να ιππεύει μέχρι να φορέσει σωστά το προστατευτικό καπέλο τριών σημείων. Εάν Αθλητής 
επιλέξει να βγάλει το καπέλο του οποιαδήποτε στιγμή, είτε επιτρέπεται είτε απαγορεύεται από τους 
παρόντες κανονισμούς, αυτό γίνεται με ολοκληρωτικά δική του ευθύνη. 
427.1.3. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ένα (ειδικής κατασκευής) προστατευτικό καπέλο τριών σημείων 
σχήματος ημίψηλου.» 

- Χρήση στομίδων: Για το αγώνισμα Β7 είναι υποχρεωτική η χρήση απλής στομίδας. Για τα αγωνίσματα Β9,  
Γ4, Γ5, Γ6 υπάρχει η δυνατότητα επιλογής απλής ή διπλής χαλίνωσης, με υποχρεωτική την διπλή χαλίνωση 
μόνο  στα αγωνίσματα που αναδεικνύουν πρωταθλητή και πανελληνιονίκη και εάν υπάρξουν αγώνες 
πρόκρισης αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 428.2.2 του Κ. ΚΙΔ 2021, εξαιρουμένων των 
αγωνισμάτων της κατηγορίας νέων ιππέων (young riders) όπου σε αυτά επιτρέπεται, η κατ’ επιλογή χρήση 
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της απλής στομίδας σε όλους τους εθνικούς αγώνες, πρωτάθλημα, πανελλήνιους αγώνες και σε αγώνες 
πρόκρισης αυτών. 

- Γιλέκο Προστασίας: Προαιρετικό για αθλητές έως και 14 ετών (άρθρο 427.2.Ε του κωδικοποιημένου 
Κανονισμού ΙΔ 2021).  

- Σπιρούνια: Σύμφωνα με τα άρθρα 427.4 & 427.4.Ε του κωδικοποιημένου Κανονισμού ΙΔ 2021. 
- Αριθμός Μητρώου Ίππου: Υποχρεωτικός και πρέπει να φέρεται σε εμφανές σημείο.  
- Επίσημη Στολή Σωματείου & Εθνικής Ομάδας: 

Τα Σωματεία δηλώνουν υποχρεωτικά στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου την στολή με την οποία οι 
αθλητές τους θα συμμετέχουν στους επίσημους εθνικούς αγώνες, σύμφωνα με το άρθρο 427.2.Ε. του 
κωδικοποιημένου ΚΙΔ 2021. 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 Σωματείων στο σακάκι του αθλητή είναι υποχρεωτικό. Επίσης για τους παίδες αθλητές, που φορούν 
θώρακα, το σήμα του Σωματείου να βρίσκεται στο αριστερό μανίκι του σακακιού (άρθρο 427.2.Ε.) του 
κωδικοποιημένου ΚΙΔ 2022.  

- Χρήση μαστιγίου: Όπως ορίζεται στα άρθρα 428.3. και 428.3.Ε ΚΚΙΔ 2022.  
- Κατηγορία Ε Αρχαρίων:  

Στην κατηγορία Ε και Ε1 Παίδων επιτρέπεται η χρήση στιγκών– “sidereins” με λάστιχο στη μέση και η χρήση 
“balancingreins” (σύμφωνα με άρθρο 428.4.Ε. του ΚΚΙΔ 2021). 

6. Ισχύοντες Κανονισμοί 
Οι εθνικοί αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας θα διεξάγονται σύμφωνα με τον: 

 Γενικό Κανονισμό Ιππασίας (ΓΕΚ)  της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ 
 Κωδικοποιημένο Κανονισμό Ιππικής Δεξιοτεχνίας 2022 
 Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΕΟΙ  
 Κανονισμό Φαρμακοδιέγερσης και Προστασίας Ίππων & Ιππέων της ΕΟΙ 
 Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΟΙ 
 Γενικό Κανονισμό της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας (FEI 2021) 
 Κτηνιατρικό Κανονισμό της FEI 
 Κανονισμό Ιππικής Δεξιοτεχνίας της FEI, και των παραρτημάτων αυτού 
 Κανονισμού Φαρμακοδιέγερσης της FEI* 

 

*Όλες τις σχετικές αναθεωρήσεις των ανώτερα αναφερθέντων κανονισμών. 
Τα όσα συμπληρώνουν ή επεξηγούν τις ανωτέρω διατάξεις από την Γενική Προκήρυξη 2022. Τα μη 
περιλαμβανόμενα στις ανωτέρω διατάξεις λύονται δια των διατάξεων των Κανονισμών της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ιππασίας (FEI). 
 

Από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 


