
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕΝΟΕ) 2023  

 
 
1. ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΕ ΠΕΝΟΕ  

 
Σύμφωνα με την Γενική Προκήρυξη 2023 και το Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2023, η Περιφέρεια 
Νότιας Ελλάδας προκηρύσσει δέκα (10) Αγώνες Ανάπτυξης ΥΕ από τον Ιανουάριο έως τον 
Δεκέμβριο 2023.  
 
Οι Αγώνες Ανάπτυξης ΥΕ ΠΕΝΟΕ είναι μονοήμεροι αγώνες, που προκηρύσσονται και 
διοργανώνονται από σωματεία, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες εντός του Αγωνιστικού 
Προγράμματος 2023, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής ΥΕ και κατόπιν έγκρισης 
του ΔΣ της ΕΟΙ, και το πρόγραμμα του κάθε αγώνα περιλαμβάνει τα εξής αγωνίσματα: 

- Κατ. ΙΘ’ 0,80 - 0,90 μ. (χωρίς βαθμολογία -  clear round – οι άπταιστες διαδρομές θα 
βραβεύονται με ροζέτα. (Η απονομή θα γίνεται στο τέλος του αγωνίσματος πεζή.)  
 

- Η 1,00 μ. (με βαθμολογία Πολυνίκη)  
 

- ΖΕ 1,05- 1,10 μ.  (με βαθμολογία Πολυνίκη)   
 

- Δ 1,15 μ. (με βαθμολογία Πολυνίκη)   
 
* Μετά από διαβούλευση με τα σωματεία της ΠΕΝΟΕ θα οριστικοποιηθεί αν θα 
περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των αγώνων Ανάπτυξης, το Ομαδικό Αγώνισμα Ομίλων  
 
Οι κανονισμοί συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα ορίζονται από την ΓΠΥΕ 2023 και το 
Οικονομικό προσάρτημα. 
 
Κάθε σωματείο/ιππική εγκατάσταση που αναλαμβάνει Αγώνα Ανάπτυξης δύναται να 
προκηρύξει Ελεύθερα Αγωνίσματα το ίδιο Σαββατοκύριακο.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΥΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.: 
 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η' ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 
20,18,17,16 

κ.ο.κ ΖΕ'  ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 

Δ* ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 

 
Ο 5ος Αγώνας Ανάπτυξης, στις 25/6/2023 & 10ος Αγώνας Ανάπτυξης, στις 12/11/2023 θα 
έχουν χαρακτήρα Τελικού (προσαύξηση βαθμολογίας 50%)  
 
Για την ανάδειξη του Πολυνίκη Εαρινής περιόδου, προσμετρώνται τα τέσσερα (4) καλύτερα 
αποτελέσματα. Σε περίπτωση ακύρωσης αγώνα ή αγώνων, για οποιαδήποτε αιτία, θα 
προσμετρώνται όλοι οι υπόλοιποι διεξαχθέντες.  
 
Για την ανάδειξη του Πολυνίκη Φθινοπωρινης περιόδου, προσμετρώνται τα τέσσερα (4) 
καλύτερα αποτελέσματα. Σε περίπτωση ακύρωσης αγώνα ή αγώνων, για οποιαδήποτε αιτία, 
θα προσμετρώνται όλοι οι υπόλοιποι διεξαχθέντες.  



Kάθε αθλητής αναδεικνύεται Πολυνίκης των παραπάνω αγωνισμάτων, μόνο σε ένα 
αγώνισμα και μια θέση, την υψηλότερη θέση που κατέκτησε για την ανάδειξη Πολυνίκη 
μεταξύ των αγωνισμάτων που συμμετείχε. Σε περίπτωση που αθλητής είχε την ίδια κατάταξη 
για την ανάδειξη Πολυνίκη σε διαφορετικές κατηγορίες, βραβεύεται ως Πολυνίκης μόνο στην 
υψηλότερη κατηγορία. 

Από το άθροισμα της Βαθμολογίας των αθλητών κάθε σωματείου σε όλους τους αγώνες 
Ανάπτυξης θα αναδειχθεί ο Πολυνίκης Όμιλος Ανάπτυξης ΠΕΝΟΕ.  
 
Οι Αγώνες Ανάπτυξης ΔΕΝ δίνουν βαθμολογία στο Special Ranking.  
 
2. ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΥΕ ΠΕΝΟΕ 

 
Οι Διασυλλογικοί Αγώνες ΥΕ ΠΕΝΟΕ είναι μονοήμεροι αγώνες, που προκηρύσσονται και 
διοργανώνονται από σωματεία, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες εντός του Αγωνιστικού 
Προγράμματος 2023, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής ΥΕ και κατόπιν έγκρισης 
του ΔΣ της ΕΟΙ, και το πρόγραμμα του κάθε αγώνα περιλαμβάνει τα εξής αγωνίσματα: 
 

- H-1.00 
- Ελεύθερο 1.10 
- Ελεύθερο 1.20 
- Ελεύθερο 1.30 
- Ελεύθερο 1.40 μ. 

 
Βραβεύσεις:  
Στους Διασυλλογικούς Αγώνες θα γίνεται για την ημέρα και ξεχωριστή βράβευση ως εξής:  

i. Παίδων: Στο αγώνισμα 1,10 μ. θα γίνεται ξεχωριστή βράβευση για τους τρεις (3) 
πρώτους Παίδες αθλητές εφόσον στο αγώνισμα συμμετέχουν έξι (6) τουλάχιστον 
παίδες αθλητές. Οι παίδες αθλητές θα αγωνίζονται στο τέλος της κατηγορίας.  

ii. Εφήβων: Στο αγώνισμα 1,20 μ. θα γίνεται ξεχωριστή βράβευση για τους τρεις (3) 
πρώτους Έφηβους αθλητές εφόσον στο αγώνισμα συμμετέχουν έξι (6) τουλάχιστον 
έφηβοι αθλητές. Οι έφηβοι αθλητές θα αγωνίζονται στο τέλος της κατηγορίας.  

 
Οι Διασυλλογικοί Αγώνες ΥΕ  δίνουν βαθμολογία στο Special Ranking. 
 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 


