ΑΜΑΞΟ∆ΗΓΗΣΗ Α.Ι.Α. 2015

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για το άλογό του ;
Ο σταβλίτης και ο ̟ρο̟ονητής.
Ο κτηνίατρος.
Ο αθλητής.
Ο αρχηγός οµάδος.

2. Τι στρωµνή χρησιµοποιούµε σε ένα στάβλο;
Ροκανίδι.
Άχυρο.
Λαστιχένιο ̟άτωµα.
Όλα τα ̟αρα̟άνω.

3. Πόσες φορές πρέπει να τρώει ένα άλογο ;
Μία.
Τρεις ή ̟ερισσότερες.
Καµία.
Έξι.

4. Ποια είναι η βασική τροφή του αλόγου ;
Καρότα.
Χόρτο.
Μήλα.
Άχυρο.

5. Από τι εξαρτάται η ποσότητα φαγητού που τρώει ένα άλογο;
Α̟ό το µέγεθός του.
Α̟ό τη δουλειά ̟ου κάνει.
Και α̟ό το µέγεθός και α̟ό τη δουλειά ̟ου κάνει.
Α̟ό τη φυλή καταγωγής του.

6. Πώς καθαρίζουµε καθηµερινά ένα άλογο ;
Με νερό.
Με ̟ανί.
Με ξυστρί, βούρτσα και αγκύλη.
Με σκού̟α.
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7. Πως λέγεται το εργαλείο που καθαρίζουµε τις οπλές του αλόγου;
Μαντήλι.
Πετσέτα.
Άγκιστρο.
Αγκύλη.

8. Γιατί βάζουµε λάδι ή λίπος στις οπλές των αλόγων ;
Για οµορφιά.
Για να γυαλίζουν.
Για ̟ροστασία και ενυδάτωση.
Για οµοιοµορφία .

9. Ποιος είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο κουρεύουµε ένα άλογο ;
Για να ξεϊδρώνει ̟οιο εύκολα.
Για αισθητικούς λόγους.
Για να δυναµώνει η τρίχα.
Για να είναι ελαφρύτερο .

10. Πώς λέγεται το µακρύ λουρί µε το οποίο γυµνάζουµε ένα άλογο από κάτω ;
Ρυταγωγέας.
Λουρί.
Σειραγωγέας.
Ηνία.

11. Κάθε πότε πεταλώνουµε ένα άλογο;
Κάθε 50 ηµέρες ̟ερί̟ου.
Κάθε 20 ηµέρες ̟ερί̟ου.
Κάθε 80 ηµέρες ̟ερί̟ου.
Κάθε 15 ηµέρες.

12. Πως λέγεται το πανί που βάζουµε κάτω από τη σέλα ;
Ε̟ίσαγµα.
Πρόσταγµα.
Υ̟όσαγµα.
Ε̟ίθεµα.

13. Πώς λέγεται η ζώνη που δένουµε τη σέλα πάνω στο άλογο;
Ε̟ιρρίνιο.
Αρτάνη.
Προστερνίδιο.
Έ̟οχο.

14. Πώς λέγεται το µέρος της σέλας που κάθεται ο ιππέας;
Κάθισµα.
Έδρα.
Σαµάρι.
Καµ̟άνα.

15. Πώς λέγεται το λουρί που κρατάει τον αναβολέα;
Έ̟οχο.
Αρτάνη.
Προστερνίδιο.
Ανάσ̟αστο.
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16.Ποια είδη χαλίνωσης υπάρχουν;
Α̟λή Χαλίνωση.
∆ι̟λή Χαλίνωση.
Α̟λή κ ∆ι̟λή Χαλίνωση.
Τρι̟λή Χαλίνωση.

17. Πώς λέγεται το µέρος της χαλίνωσης που κρατάει ο ιππέας ;
Έ̟οχο.
Ηνία.
Προστερνίδιο.
Ανάσ̟αστο.

18. Πως λέγεται το µέρος της χαλίνωσης στο οποίο προσαρµόζεται η στοµίδα ;
Παρα̟λευρίδια.
Παραγναθίδια.
Προµετω̟ίδιο.
Ε̟ιρρίνιο.

19. Πώς λέγεται το µέρος της χαλίνωσης που περνάει πίσω από τα αυτιά του αλόγου
και είναι το υψηλότερο σηµείο του κεφαλιού του?
Παραγναθίδιο.
Ηνία.
Κορυφαία.
Ανάσ̟αστο.

20. Από ποια πλευρά ρυταγωγούµε ένα άλογο ;
Α̟ό την αριστερή.
Α̟ό την δεξιά.
Α̟ό µ̟ροστά.
Α̟ό ̟ίσω.

21. Τι φοράµε σε ένα άλογο κατά τη µεταφορά του µε φορτηγό ή τρέιλερ;
Γκέτες και κα̟ίστρι.
Μόνο κα̟ίστρι.
Μ̟ότες µεταφοράς ή bandages και κα̟ίστρι.
Σέλλα.

22. Οι ίπποι για να συµµετέχουν σε επίσηµους αγώνες της Ε.Ο.Ι. πρέπει:
Να φέρουν υ̟οχρεωτικά τον αριθµό µητρώου ί̟̟ου.
Να έχουν εθνικό ή διεθνές διαβατήριο και να είναι εγγεγραµµένοι στο
µητρώο της Ε.Ο.Ι.
Να µην έχουν εµβολιαστεί µέσα στις 7 ̟ροηγούµενες ηµέρες α̟ό τον
Αγώνα.
Όλα τα ̟αρα̟άνω.

23. Οι ίπποι για να συµµετέχουν σε Εθνικούς Αγώνες της Ε.Ο.Ι. πρέπει να είναι
εµβολιασµένοι για την γρίπη των ιπποειδών:
12 µήνες ̟ριν τον Αγώνα
6 µήνες ̟ριν τον Αγώνα
3 µήνες ̟ριν τον Αγώνα
1 µήνα ̟ριν τον Αγώνα
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24. Η Ε.Ο.Ι. µπορεί να εφαρµόσει το σύστηµα ελέγχου απαγορευµένων ουσιών για
ίππους – ιππείς (anti – doping control):
Ό̟οτε το κρίνει σκό̟ιµο ή αναγκαίο.
Μόνο στον αγώνα Πρωταθλήµατος.
Στους 5 ̟ρώτους κάθε κατηγορίας.
Στους 3 ̟ρώτους κάθε κατηγορίας.

25.

Από ποιόν εκπροσωπείται ο αθλητής στις συνεννοήσεις του µε την Αγωνόδικο
Επιτροπή;

Α̟ό τον ̟ρο̟ονητή του
Α̟ό τον αρχηγό οµάδας του οµίλου του
Α̟ό τον σταβλίτη του
Α̟ό τον Πρόεδρο του οµίλου του

26. Τι είναι η Κίτρινη Κάρτα;
Προειδο̟οίηση ̟ρος τον αθλητή ότι θα τιµωρηθεί µε α̟οβολή 2 µηνών α̟ό τους αγώνες αν ̟άρει
2η κίτρινη κάρτα µέσα σε ένα χρόνο
Προειδο̟οίηση για α̟οκλεισµό του αθλητή α̟ό τον αγώνα
Προειδο̟οίηση ότι η Οµοσ̟ονδία θα τον τιµωρήσει
Ε̟ί̟ληξη για καθυστερηµένη είσοδο του αθλητή στο στίβο

27. Πότε δίνεται στον αθλητή Κίτρινη Κάρτα;
Όταν µιλήσει άσχηµα στον κηδεµόνα του
Όταν α̟οκλεισθεί α̟ό τον αγώνα
Όταν φερθεί βάναυσα στο άλογό του ή συµ̟εριφερθεί α̟ρε̟ώς.
Όταν κάνει λάθος διαδροµή

28. Πρέπει ο αθλητής να έλθει στην απονοµή των επάθλων µε το άλογό του;
∆εν χρειάζεται να έλθει καθόλου θα του στείλουν το βραβείο στο σ̟ίτι
Μ̟ορεί να έλθει µόνος του
Είναι υ̟οχρεωτικό.
Μ̟ορεί να λάβει το έ̟αθλο ο ̟ρο̟ονητής του

4

Α.Ι.Α. 2015
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ο αθλητής.
Όλα τα παραπάνω.
Τρεις ή περισσότερες.
Χόρτο.
Και από το µέγεθός και από τη δουλειά που κάνει.
Με ξυστρί, βούρτσα και αγκύλη.
Αγκύλη.
Για προστασία και ενυδάτωση.
Για να ξεϊδρώνει ποιο εύκολα.
Σειραγωγέας.
Κάθε 50 ηµέρες περίπου.
Υπόσαγµα.
Έποχο.
Έδρα
Αρτάνη.
∆ιπλή Χαλίνωση.
Ηνία.
Παραγναθίδια.
Κορυφαία.
Από την αριστερή.
Μπότες µεταφοράς ή bandages και καπίστρι.
Όλα τα παραπάνω.
6 µήνες πριν τον Αγώνα.
Όποτε το κρίνει σκόπιµο ή αναγκαίο.
Από τον αρχηγό οµάδας του οµίλου του.
Προειδοποίηση προς τον αθλητή ότι θα τιµωρηθεί µε αποβολή 2 µηνών
από τους αγώνες αν πάρει 2η κίτρινη κάρτα µέσα σε ένα χρόνο.
Όταν φερθεί βάναυσα στο άλογό του ή συµπεριφερθεί απρεπώς.
Είναι υποχρεωτικό.
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Α.Ι.Α. 2015
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ

1. Η ακρωµία του αλόγου βρίσκεται :
Στα ̟ρόσθια άκρα.
Στα ο̟ίσθια άκρα.
Κάτω α̟ό το ̟ρόσθιο τµήµα (αψίδα) της σέλας.
Κοντά στην ουρά.

2. Η στεφάνη της οπλής βρίσκεται :
Στην κάτω (̟ελµατιαία) ε̟ιφάνεια.
Στο άνω όριο της ο̟λής, δηλαδή στο όριο κεράτινης στιβάδας και δέρµατος.
Είναι εξάρτηµα της χελιδόνας.
Εκεί ̟ου το̟οθετείται το ̟έταλο.

3. Η χελιδόνα της οπλής βρίσκεται :
Στην ̟ελµατιαία ε̟ιφάνεια και στο ο̟ίσθιο τρίτο της ο̟λής.
Στην ̟ελµατιαία ε̟ιφάνεια και στο ̟ρόσθιο τρίτο της ο̟λής.
Στη στεφάνη.
Στο σηµείο ̟ου αναδύονται οι ̟εταλωτικοί ήλοι ( καρφιά).

4. Η στρωµνή θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον :
∆ύο φορές την ηµέρα.
Μία φορά την ηµέρα.
Μία φορά κάθε δύο ηµέρες.
Μία φορά κάθε τρεις ηµέρες.

5. Η ταΐστρα ενός αλόγου είναι προτιµότερο να βρίσκεται :
Στο κέντρο του box.
Να κρέµεται α̟ό την οροφή.
Σε µία γωνία, στο ύψος του δα̟έδου.
Σε µία γωνία κοντά στην ̟όρτα.

6. Το ελάχιστο ύψος τοποθέτησης µίας ταΐστρας-ποτίστρας για ένα άλογο 500kg
είναι :
0,5 µέτρο.
1 µέτρο.
1,5 µέτρο.
2 µέτρα.
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7. Στην περίπτωση που ένα άλογο χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για τους αγώνες

αυξάνουµε ελαφρά την περιεκτικότητα του σιτηρεσίου σε:
Καρ̟ούς (βρώµη, κριθάρι, καλαµ̟όκι).
Πατάτες.
Χόρτο.
Άχυρο.

8. Στην περίπτωση που ένα άλογο θα πρέπει να παραµείνει ακινητοποιηµένο
στο box για εύλογο χρονικό διάστηµα, τότε µειώνουµε την περιεκτικότητα του
σιτηρεσίου σε :
Καρ̟ούς (βρώµη, κριθάρι, καλαµ̟όκι).
Πατάτες.
Χόρτο.
Άχυρο.

9.Ένα άλογο µε κολικό εµφανίζει :
Χωλότητα.
Τύφλωση.
Βήχα.
Ανορεξία.

10. Στην περίπτωση αλόγου ύποπτου κολικού θα πρέπει :
Το άλογο να ̟ερ̟ατήσει ή̟ια.
Το άλογο να ι̟̟ευτεί ή̟ια.
Το άλογο να ι̟̟ευτεί έντονα.
Καλούµε κτηνίατρο.

11. Στην περίπτωση αλόγου ύποπτου κολικού θα πρέπει :
Το άλογο να ταϊστεί και χόρτο και καρ̟ό.
Το άλογο να φάει µόνο καρ̟ό.
Το άλογο να φάει µόνο χόρτο.
Το άλογο να µην φάει τί̟οτε.

12. Στην περίπτωση ενός αιµορραγούντος τραύµατος στα άκρα :
Αφήνουµε την ̟ληγή ακάλυ̟τη.
Πλένουµε µε ή̟ιο αντιση̟τικό διάλυµα και ε̟ιδένουµε.
Α̟λώς ψεκάζουµε µε αντιση̟τικό σ̟ρέυ.
Ε̟ιδένουµε χωρίς να ̟λύνουµε.

13. Στην περίπτωση που διαπιστώσουµε ρινικό έκκριµα και βήχα :
Κάνουµε µ̟άνιο το άλογο.
Κάνουµε ̟ρο̟όνηση και καλούµε κτηνίατρο.
∆εν κάνουµε ̟ρο̟όνηση και καλούµε κτηνίατρο.
Α̟λώς αναµένουµε ε̟ί µία εβδοµάδα.

7

14. Στην περίπτωση χωλότητας ενός πρόσθιου άκρου:
Το άλογο ανεβάζει το γλουτό του όταν ̟ατάει το ̟άσχον άκρο.
Το άλογο κατεβάζει το γλουτό του όταν ̟ατάει το ̟άσχον άκρο.
Το άλογο ανεβάζει το κεφάλι του όταν ̟ατάει το ̟άσχον άκρο.
Το άλογο κατεβάζει το κεφάλι του όταν ̟ατάει το ̟άσχον άκρο.

15. Στην περίπτωση που γίνει αντιληπτό ότι ένα άλογο χωλαίνει :
Θα ̟ρέ̟ει να α̟οσύρεται α̟ό την ̟ρο̟όνηση.
Θα ̟ρέ̟ει να συνεχίζει την ̟ρο̟όνηση καθώς ̟ολλές φορές η χωλότητα υ̟οχωρεί.
Θα ̟ρέ̟ει να συνεχίζει την ̟ρο̟όνηση αλλά µετά την χορήγηση ενός αναλγητικού.
Θα ̟ρέ̟ει να α̟οσύρεται α̟ό την ̟ρο̟όνηση και να καλείται κτηνίατρος.

16. Η περιποίηση των οπλών ενός αλόγου περιλαµβάνει :
Την εφαρµογή α̟ολυµαντικών διαλυµάτων (φορµόλη, γαλαζό̟ετρα κτλ) στο ̟έλµα.
Την καθηµερινή διαβροχή τους µε νερό για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Τον καθηµερινό εξονυχισµό τους.
Την εφαρµογή λαδιού στο ̟έλµα.
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Α.Ι.Α.

2015

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Κάτω από το πρόσθιο τµήµα (αψίδα) της σέλας.
Στο άνω όριο της οπλής, δηλαδή στο όριο κεράτινης
στιβάδας και δέρµατος.
Στην πελµατιαία επιφάνεια και στο οπίσθιο τρίτο της
οπλής.
∆ύο φορές την ηµέρα.
Σε µία γωνία κοντά στην πόρτα.
1 µέτρο.
Καρπούς (βρώµη, κριθάρι, καλαµπόκι).
Καρπούς (βρώµη, κριθάρι, καλαµπόκι).
Ανορεξία.
Καλούµε κτηνίατρο.
Το άλογο να µην φάει τίποτε.
Πλένουµε µε ήπιο αντισηπτικό διάλυµα και επιδένουµε.
∆εν κάνουµε προπόνηση και καλούµε κτηνίατρο.
Το άλογο ανεβάζει το κεφάλι του όταν πατάει το
πάσχον άκρο.
Θα πρέπει να αποσύρεται από την προπόνηση και να
καλείται κτηνίατρος.
Την εφαρµογή απολυµαντικών διαλυµάτων (φορµόλη,
γαλαζόπετρα κτλ) στο πέλµα.
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Α.Ι.Α 2015
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ AΜΑΞΟ∆ΗΓΗΣΗΣ
ΙΠΠΙΚΗ ∆ΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ

1. Τι γίνεται στο dressage όταν αφότου χτυπήσει το κουδούνι καθυστερεί να
µπει 10 λεπτά ή µπαίνει πριν χτυπήσει;
Αποκλείεται.
Χαιρετάει και συνεχίζει το τεστ.
Χαιρετάει και φεύγει.
Κατεβαίνει από την άµαξα.

2. Όταν κάνεις 3 σφάλµατα στο τεστ του dressage τι γίνεται;
Κατεβάζεις τον συνοδηγό.
Αποκλείεσαι.
Ξανακάνεις το τεστ από την αρχή.
Πας στον Πρόεδρο.

3. Όταν ανατρέπεται το όχηµα τι γίνεται;
Αλλάζεις όχηµα.
Το επαναφέρεις και συνεχίζεις.
Αποκλείεσαι.
Περιµένεις να ακούσεις το κουδούνι.

4. Αν ο βοηθός κατέβει υπάρχει ποινή;
Όχι δεν υπάρχει.
Περιµένει να ανέβει ξανά.
Οδηγεί την άµαξα µε τα πόδια.
Ναι έχει ποινή.

5. Έχει ποινή η 3η ανυπακοή του αλόγου;
Αποκλεισµός.
Περιµένεις να ηρεµήσει.
Αλλάζεις άλογο.
Περιµένεις να σου πει ο Πρόεδρος τι να κάνεις.

6. Τι γίνεται όταν δεν έχεις µάστιγα;
Αποκλείεσαι.
Προστίθενται 10 βαθµοί ποινής.
Ζητάς να σου δώσει ο προπονητής σου.
Κάνεις το τεστ χωρίς µάστιγα.
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7. Όταν είναι ελλιπής η παρουσία του αγωνιζοµένου ή του βοηθού ή της άµαξας τι
γίνεται;
Σου χτυπάνε καµπανάκι.
Κάνεις το τεστ.
Σου προστίθενται 5 βαθµοί.
Συµπληρώνεις την έλλειψη µετά το τεστ.

8. Που µπαίνουν οι παρωπίδες;
Στα αυτιά του αλόγου.
Σε απόσταση από τα µάτια του αλόγου ώστε να µη εµποδίζουν
την όραση και όχι κοντά στα µάτια ώστε να τα ερεθίζουν.
Κάτω από τα µάτια του αλόγου.
Στα µάγουλα του αλόγου.

9. Τι είναι υποχρεωτικό να έχει µία άµαξα σε όλες τις Κατηγορίες, και ποια είναι η
ποινή;
Σηµαίες.
Πινακίδες.
Σύστηµα πέδησης ή περιγλούτια (πισινέλες).
Καθρεφτάκια.

10. Πόσα µέτρα είναι ο Μικρός στίβος και πόσα ο Μεγάλος στίβος;
30µ.Χ 60µ. και 70µ.Χ 90µ.
40µ. Χ 80µ. και 40µ. Χ 100µ.
20µ. Χ 40µ και 20µ. Χ 60µ.
35µ. Χ 65µ. και 65µ. Χ 75µ.

Α.Ι.Α. 2015
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ AΜΑΞΟ∆ΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ι.∆.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Αποκλείεται.
Αποκλείεσαι.
Αποκλείεσαι.
Ναι έχει ποινή.
Αποκλεισµός.
Προστίθενται 10 βαθµοί ποινής.
Σου προστίθενται 5 βαθµοί.
Σε απόσταση από τα µάτια του αλόγου ώστε να µη εµποδίζουν
την όραση και όχι κοντά στα µάτια ώστε να τα ερεθίζουν.
9. Σύστηµα πέδησης ή περιγλούτια (πισινέλες).
10. 40µ. Χ 80µ. και 40µ. Χ 100µ.
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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΜΑΞΟ∆ΗΓΗΣΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ‐ ΚΩΝΟΙ
1. Τι γίνεται αν περάσεις εµπόδιο εκτός σειράς;
Ποινή.
Κίτρινη κάρτα.
Αποκλείεσαι.
Συνεχίζεις.

2. Η 3η Ανυπακοή ή κατάβαση του βοηθού τι συνεπάγει;
Αποκλεισµό
Κίτρινη κάρτα
10 Βαθµοί ποινής.
5 Βαθµοί ποινής.

3. Ποια είναι η ποινή όταν υπερβείτε τον Επιτρεπόµενο Χρόνο;
0,5 βαθµοί ανά δευτερόλεπτο.
1 βαθµό ανά δευτερόλεπτο.
∆εν υπάρχει ποινή.
2 βαθµοί στην συνολική βαθµολογία.

4. Σε πόσο χρόνο πρέπει να περάσει την γραµµή εκκίνησης µετά το κουδούνι και
ποια είναι η ποινή εάν το υπερβεί ;
120 δεύτερα και δεν έχει ποινή.
60 δεύτερα και παίρνει 5 βαθµούς ποινής.
60 δεύτερα και 10 βαθµοί ποινής.
90 εύτερα και 20 βαθµοί ποινής.

5.Τι περιµένει ο αθλητής για να µπει στο Ιπποδρόµιο;
Και τι ποινή έχει αν δεν το κάνει;
Να του φωνάξει ο Προπονητής και συνεχίζει.
∆εν περιµένει, ξεκινάει και δεν έχει ποινή.
Να χτυπήσει ο Πρόεδρος το κουδούνι αν δεν µπει σε 60 δεύτερα
το χτυπάει ξανά και αποκλείεται.
Να πάει κοντά ο Πρόεδρος και δεν έχει ποινή.

6.Πως είναι η σήµανση των κώνων όταν τα περνάει
ο αγωνιζόµενος;
∆εν έχει ειδική σήµανση.
Κόκκινο δεξιά και λευκό αριστερά καθώς διέρχεται ο αγωνιζόµενος.
Κόκκινο αριστερά και λευκό δεξιά καθώς διέρχεται ο αγωνιζόµενος.
Κίτρινο δεξιά και πράσινο αριστερά καθώς διέρχεται ο αγωνιζόµενος.
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7. Εάν ο αγωνιζόµενος εισέλθει στον στίβο χωρίς καπέλο, σακάκι ή γάντια ή
ποδιά τι συνεπάγεται;
Επιβαρύνεται µε 5 βαθµούς ποινής.
Κάνει την διαδροµή του χωρίς συνέπεια.
Παίρνει Κίτρινη κάρτα
∆εν επιτρέπεται να εκκινήσει.

Α.Ι.Α. 2015
ΑΜΑΞΟ∆ΗΓΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΚΩΝΟΙ
1.
2.
3.
4.
5.

Αποκλείεσαι.
Αποκλεισµό
0,5 βαθµοί ανά δευτερόλεπτο.
60 δεύτερα και παίρνει 5 βαθµούς ποινής.
Να χτυπήσει ο Πρόεδρος το κουδούνι αν δεν µπει σε 60 δεύτερα
το χτυπάει ξανά και αποκλείεται.
6. Κόκκινο δεξιά και λευκό αριστερά καθώς διέρχεται ο αγωνιζόµενος.
7. Επιβαρύνεται µε 5 βαθµούς ποινής.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
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