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ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΟΙ 2023 
 

 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας, προκηρύσσει  το «Τουρνουά Ανάπτυξης 2023». Που θα διεξαχθεί σε 
Καλαμάτα-Ρόδο-Κρήτη-Βόλο-Κιλκίς-Σέρρες-Καβάλα. 
 

Oι αγώνες πραγματοποιούνται σύμφωνα με ισχύον ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ & τις ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 
https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_06_09_2021.pdf  

 

Άρθρο 1 – ΑΡΧΕΣ 
Με τη συμμετοχή των σωματείων – μελών της στο Τουρνουά Ανάπτυξης, η ΕΟΙ αποσκοπεί στη διάδοση και 
ανάπτυξη των ιππικών αθλημάτων στην επαρχία, την εκπαίδευση αθλητών και προπονητών, την εκπαίδευση 
και ενημέρωση παραγόντων των ομίλων στη διοργάνωση αγώνων, την εκπαίδευση στελεχών αγώνων, τη 
δυνατότητα συμμετοχής των αθλητών τους σε επίσημους αγώνες χωρίς να μετακινηθούν από τον τόπο 
διαμονής τους, την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Ομίλων, καθώς και την προβολή του αθλήματος 
της ιππασίας στον φυσικό του χώρο.  
 
1.1 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  

Η κάθε διοργάνωση περιλαμβάνει αγωνίσματα Ιππικής  Δεξιοτεχνίας και Υπερπήδησης Εμποδίων: 
 
Αγωνίσματα Ιππικής Δεξιοτεχνίας: 
-Αγώνισμα Α3, FEI Children Preliminary Α   
-Αγώνισμα Α3 Ενηλίκων  
-Αγώνισμα Α6, FEI Children Preliminary Β 
-Αγώνισμα Α6 Ενηλίκων 
 
Αγωνίσματα Υπερπήδησης Εμποδίων: 
-Αγώνισμα Ελεύθερης Συμμετοχής 0.60 μ - 0.80 μ. Άρθρο 238.1.1,  Πίνακας Α΄, Αγώνισμα ενός γύρου 
όχι ενάντια στο χρόνο. 
-Αγώνισμα Ελεύθερης Συμμετοχής 1.00 μ. Άρθρο 238.2.2, Πίνακας Α’, Αγώνισμα ενός γύρου με έναν 
αγώνα διαβάθμισης. 
-Αγώνισμα Ελεύθερης Συμμετοχής 1,05μ-1,10μ . Άρθρο 238.2.2, Πίνακας Α’, Αγώνισμα ενός γύρου με 
έναν αγώνα διαβάθμισης. 

           -Ο χρόνος αναγνώρισης διαδρομής ορίζεται σε 15’. 
  

 
1.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Ημέρα 1:  Άφιξη κριτών -  Έλεγχος Ίππων 
Ημέρα 2:  Αγωνίσματα Ιππικής Δεξιοτεχνίας & Σεμινάριο (Clinic) αθλητών  
Ημέρα 3:  Αγωνίσματα Υπερπήδησης Εμποδίων 

 

Σημειώσεις:  
* Ο  έλεγχος ίππων δύναται να πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα πριν την έναρξη των αγωνισμάτων. 
*  Το πρόγραμμα δύναται να διεξαχθεί σε μία ή δύο ημέρες ανάλογα με το πλήθος των συμμετοχών. 
 

Άρθρο 2 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
2.1 ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
  - Οι διοργανώσεις του Τουρνουά Ανάπτυξης 2023 θα οριστούν σε ιππικά σωματεία-μέλη της ΕΟΙ εκτός          
               Σωματείων νομού Αττικής & Θεσσαλονίκης. 
  -           Οι ημερομηνίες διεξαγωγής θα συμπεριληφθούν στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΙ 
  - Τα σωματεία τα οποία συμμετέχουν και στη δύναμη των οποίων ανήκουν οι συμμετέχοντες αθλητές -
 θα πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμερα. 
   -          Το Σωματείο να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ (αρ.67 του Ν. 4825/2021). 
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2.2 ΑΘΛΗΤΩΝ 
   -          Η συμμετοχή αθλητών στα αγωνίσματα  είναι ελεύθερη.  
   -           Αθλητές από ομίλους από άλλες περιοχές, μπορούν να επιλέξουν με δήλωσή τους να αγωνιστούν 

       σε μια από αυτές τις διοργανώσεις.   
-  Αθλητές από σωματεία των νομών Αττικής & Θεσσαλονίκης μπορούν να συμμετάσχουν  εκτός  
       συναγωνισμού.  
-   Οι αθλητές πρέπει να είναι κάτοχοι ΑΙΑ και να έχουν προσκομίσει στην ΕΟΙ ιατρική βεβαίωση και να   
       είναι ταμειακώς ενήμεροι. 
-  Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εντός συναγωνισμού αθλητών οι οποίοι το προηγούμενο έτος έχουν    
      συμμετάσχει περισσότερο από πέντε (5) φορές στην ΙΔ σε κατηγορία «Μ» και άνω και στην   
      ΥΕ σε αγωνίσματα ύψους 1.15 μ. και άνω. 
-     Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εντός συναγωνισμού αθλητών που έχουν κατακτήσει 1η έως  3η θέση 

στο ατομικό σε αγώνα για την ανάδειξη  Πρωταθλητή/Πανελληνιονίκη/Βαλκανιονίκη. Εκτός των 
παίδων αθλητών, μόνο όταν πρόκειται για συμμετοχή με τον ίππο που ήταν στην Εθνική ομάδα και 
παραμένουν στην ίδια ηλικιακή κατηγορία.  

- Για τη διεξαγωγή της κάθε διοργάνωσης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 10 αθλητών. Ο 
 μέγιστος αριθμός συμμετοχών ορίζεται στα 40 ζεύγη ίππων/ιππέων.  

2.3  ΙΠΠΩΝ 
 Οι ίπποι οι οποίοι συμμετέχουν θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΙ, κάτοχοι εν 
 ισχύ εθνικού ή διεθνούς διαβατηρίου (ενημερωμένο με εμβολιασμούς και εν ισχύ), να φέρουν 
 εμφύτευμα microchip και να έχει καταβληθεί η ετήσια συνδρομή τους. 
 Στον αγώνα θα συμμετέχουν μόνο οι ίπποι που έχουν περάσει επιτυχώς τον κτηνιατρικό έλεγχο. 
2.4 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Οι δηλώσεις συμμετοχής αθλητών σε διοργανώσεις της ΕΟΙ γίνονται μόνο μέσω των Σωματείων τους. 
 Τα Σωματεία δηλώνουν τις συμμετοχές των αθλητών τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
 δηλώσεως συμμετοχής της ΕΟΙ. 
              Παράβολο συμμετοχής στο τουρνουά ανά ζεύγος ίππου/ιππέα: ότι προβλέπει η Προκήρυξη του Αγώνα               

i. Συμμετοχή ζεύγους: 
Κάθε ζεύγος ίππου/ιππέα μπορεί να συμμετάσχει σε έως 2 αγωνίσματα την ημέρα. 

ii. Συμμετοχή αθλητή: 
Κάθε αθλητής επιτρέπεται να συμμετάσχει με μέχρι δύο ίππους σε κάθε αγώνισμα ΙΔ & ΥΕ. 
Επιτρέπεται η συμμετοχή δύο αθλητών με τον ίδιο ίππο στο ίδιο ή διαφορετικό αγώνισμα.  
Συμμετοχή ίππου: 
Κάθε ίππος επιτρέπεται να συμμετάσχει σε έως 2 αγωνίσματα την ημέρα. 

iii. Συμμετοχή σε ομαδικό αγώνισμα 
Οι δηλώσεις συμμετοχής για το Ομαδικό Αγώνισμα γίνονται μετά τον Κτηνιατρικό έλεγχο και πριν την 
έναρξη του αγώνα σε ειδική φόρμα που κατατίθεται στη γραμματεία του αγώνα υπογεγραμμένη από 
τον αρχηγό ομάδας. 
Μετά την υποβολή της φόρμας στη Γραμματεία καμία αλλαγή δεν γίνεται δεκτή.  
H ομάδα ΙΔ αποτελείται από αθλητές που συμμετέχουν στα αγωνίσματα  Α3 & Α3π. 
Η ομάδα ΥΕ αποτελείται από αθλητές που συμμετέχουν στο αγώνισμα του 1μ.  
Κάθε σωματείο μπορεί να δηλώσει δύο ομάδες, μία για την Ιππική Δεξιοτεχνία και μία για την 
Υπερπήδηση Εμποδίων. Κατά την υποβολή της δήλωσης του ομαδικού δηλώνεται και το αγώνισμα το 
οποίο θα μετρήσει για την κάθε ομάδα. 
Κάθε ομάδα αποτελείται από 4 διαφορετικούς αθλητές. Δύναται να συμμετέχουν και ομάδες με 3 
αθλητές.  
Επιτρέπεται η συμμετοχή ιππέα & ίππου και στα δύο ομαδικά. 
Στην περίπτωση την οποία δύο αθλητές συμμετέχουν με τον ίδιο ίππο και ένας από τους δύο έχει 
επιλεγεί για το ομαδικό αγώνισμα, ο αθλητής του ομαδικού θα αγωνίζεται  πάντα πρώτος. 

2.5 ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Το τουρνουά ανάπτυξης διεξάγεται σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς, τις Γενικές Προκηρύξεις 
Υπερπήδησης Εμποδίων και Ιππικής Δεξιοτεχνίας 2023, τους Κτηνιατρικούς Κανονισμούς, τον Εθνικό 
Κανονισμό Ιππασίας και την Προκήρυξη του Αγώνα. 

Άρθρο 3 – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  
3.1 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Η ατομική κατάταξη σε κάθε αγώνα τηρείται σύμφωνα με καλύτερο το ποσοστό το οποίο έχει 
συγκεντρώσει το ζεύγος ίππου/ιππέα στον αγώνα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας για τις τρεις πρώτες 
θέσεις υπολογίζονται οι συγκεντρωτικοί βαθμοί στο τεστ ιππικής δεξιοτεχνίας. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας και στους συγκεντρωτικούς βαθμούς οι αθλητές κατατάσσονται ισόβαθμοι.  
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3.2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

Η ατομική κατάταξη σε κάθε  διοργάνωση τηρείται σύμφωνα με το καλύτερο αποτέλεσμα βαθμοί 
ποινής που συγκεντρώνει το ζεύγος ίππου/ιππέα στον αγώνα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράνε οι 
χρόνοι, σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας  οι αθλητές κατατάσσονται εξίσου.  
Τα Αγωνίσματα είναι μικτά αλλά οι  Παίδες θα βραβεύονται εκ παραλλήλου. 

3.3 ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Υπολογίζονται οι 3 καλύτερες βαθμολογίες ποσοστά (%) από τους 4 αθλητές του ομαδικού 
αγωνίσματος. 

3.4 ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 
Υπολογίζονται τα 3 καλύτερα αποτελέσματα βαθμοί ποινής σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράει ο 
χρόνος, σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας  οι ομάδες κατατάσσονται εξίσου. 

3.5 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΝΙΚΗΤΩΝ  
            - Σε κάθε αγώνισμα βραβεύονται οι 3 πρώτοι και ξεχωριστά οι 3 πρώτοι Παίδες. Στο αγώνισμα ΥΕ 060μ- 
              080μ βραβεύονται όλες οι άπταιστες διαδρομές. 
            - Ειδικό Έπαθλο θα απονεμηθεί για τον ίππο με την καλύτερη εμφάνιση και παρουσία κατά τον   
               Κτηνιατρικό έλεγχο. 
             -Σε όλους τους συμμετέχοντες δίνετε δίπλωμα συμμετοχής.  
Άρθρο 4 - ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
              Στο τουρνουά τηρείται μικτή ατομική και ομαδική κατάταξη βάσει αποτελεσμάτων.  

Νικητές στο τουρνουά αναδεικνύονται στα κάτωθι αγωνίσματα: 
1. ΙΔ Α3 - Α3π/Α6 - Α6π  & Ομαδικό. 
4.    ΥΕ 1,00μ/1,05-1,10μ Τα αγωνίσματα είναι μεικτά οι Παίδες αναδεικνύονται ξεχωριστά  & 
Ομαδικό. 

4.1 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ ΙΔ 
Νικητές του Τουρνουά Ανάπτυξης στα αγωνίσματα Α3 και Α6 αναδεικνύονται οι αθλητές που έχουν 
συγκεντρώσει την καλύτερη βαθμολογία ποσοστό (%) σε έναν αγώνα της σειράς σύμφωνα με μικτή 
κατάταξη του συνόλου των αγώνων.  
Νικήτρια ομάδα αναδεικνύεται η ομάδα που έχει συγκεντρώσει την καλύτερη βαθμολογία ποσοστό 
(%) σε έναν αγώνα της σειράς σύμφωνα με μικτή κατάταξη του συνόλου των αγώνων.  

4.2 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ ΥΕ 
Νικητές του Τουρνουά Ανάπτυξης στα αγωνίσματα ΥΕ αναδεικνύονται οι αθλητές που έχουν το 
καλύτερο αποτέλεσμα βαθμοί ποινής σε  μία από της διοργανώσεις της σειράς σύμφωνα με μικτή 
κατάταξη του συνόλου των  διοργανώσεων σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράει ο χρόνος, σε 
περίπτωση και πάλι ισοπαλίας κατατάσσονται εξίσου. Οι Πάιδες αναδεικνύονται ξεχωριστά. 
Νικήτρια ομάδα αναδεικνύεται η ομάδα που έχει συγκεντρώσει την καλύτερη βαθμολογία σε  μια 
διοργάνωση της σειράς σύμφωνα με μικτή κατάταξη του συνόλου των  διοργανώσεων, σε περίπτωση 
ισοβαθμίας μετράει ο συνολικός χρόνος .  
*Οι διαδρομές των αγωνισμάτων ΥΕ είναι ίδιας δυσκολίας, σχεδιασμένες με το ίδιο μήκος και τον 
ίδιο επιτρεπόμενο χρόνο για όλους τους αγώνες της σειράς.  

4.3 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
Οι Βραβεύσεις της γενικής κατάταξης του τουρνουά πραγματοποιούνται από την ΕΟΙ. Βραβεύονται οι 
πρώτοι νικητές της ατομικής και ομαδικής κατάταξης.  

 Άρθρο 5 – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΘΛΗΤΩΝ – CLINIC 
Στο πρόγραμμα  της κάθε διοργάνωσης περιλαμβάνεται σεμινάριο αθλητών/clinic από τους Κριτές του αγώνα.  
Στο σεμινάριο επιλέγονται αυτομάτως οι 4 πρώτοι της κατάταξης τη ημέρας στα αγωνίσματα ΙΔ. Δύναται να 
συμμετέχουν στο σεμινάριο επιπλέον αθλητές κατόπιν επιλογής των Κριτών και ευχέρειας χρόνου μετά το 
τέλος των αγωνισμάτων.  
Η συμμετοχή των επιλεγμένων αθλητών στο σεμινάριο είναι υποχρεωτική. 
Το σεμινάριο γίνετε μόνο σε επίπεδη εργασία. 
Άρθρο 6 – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ   
6.1  Σε  όλες τις διοργανώσεις του τουρνουά για την ΙΔ οι Κριτές/ Εκπαιδευτές είναι κοινοί. Οι 
 Κριτές/Εκπαιδευτές ορίζονται από την ΕΟΙ και τα αρμόδια όργανα. 
6.2 Σε  όλες τις διοργανώσεις του τουρνουά ο σχεδιαστής διαδρομών είναι κοινός ο οποίος καλείται να 
 σχεδιάσει διαδρομές ίδιες για όλους τους αγώνες. Ο σχεδιαστής διαδρομών ορίζεται από την ΕΟΙ. 
6.3 Ο ορισμός του κριτή για την ΥΕ γίνεται από τα αρμόδια όργανα της ΕΟΙ.  
6.4 Ο κτηνίατρος των αγώνων όπου υπάρχει ορίζεται από την ΕΟΙ . 
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6.5 Όλοι οι Συντελεστές του Αγώνα (Χρονομέτρες, Υπεύθυνοι Αποτελεσμάτων, Γραμματεία Αγώνων, 

Επόπτες κλπ) ορίζονται από την ΕΟΙ. 
6.6         Οι Αγγελιοφόροι, οι Γραμματείς των Κριτών καθώς και οι Βοηθοί Στίβου ορίζονται με ευθύνη των 

Σωματείων που φιλοξενούν την Ιππική διοργάνωση. 
6.7        Τα Σωματεία που φιλοξενούν οποιαδήποτε Ιππική διοργάνωση, έχουν την ευθύνη επάρκειας των     
             εγκαταστάσεων (Ιπποδρόμιο ΙΔ & ΥΕ, Στίβο Προθέρμανσης κτλ) σύμφωνα με τις Εγκεκριμένες Τεχνικές  
             Προδιαγραφές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην επίσημη Ιστοσελίδα της ΕΟΙ. Επίσης αποτελεί  
             υποχρέωσή τους, η διάθεση όλου του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που απαιτείται για την άρτια &  
             ασφαλή διοργάνωση Αγώνων (Εμπόδια, Γράμματα, Κουβούκλια Κριτών, Στολισμό Στίβου,  
             Μικροφωνική Εγκατάσταση κτλ). 
6.8        Για την ΙΔ τα σωματεία που φιλοξενούν την διοργάνωση, σε συνεργασία με την ΕΟΙ, υποχρεούνται να  
              μεριμνούν για την παρουσία ιατρού, ενημερώνοντας παράλληλα το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας  
             (ΕΚΑΒ). Σε κάθε περίπτωση για λόγους ασφαλείας τα σωματεία υποχρεούνται να έχουν διαθέσιμα  
             κολάρο, φορείο μεταφοράς ασθενούς και ιδιωτικό όχημα κατάλληλο για μεταφορά τραυματία.  
6.9       Για την ΥΕ τα σωματεία που φιλοξενούν την διοργάνωση, σε συνεργασία με την ΕΟΙ υποχρεούται να 
             μεριμνούν για την παρουσία ασθενοφόρου τις ημέρες και ώρες του Αγώνα ενημερώνοντας παράλληλα  
             και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) για την διεξαγωγή Αγώνων. Σε κάθε περίπτωση για λόγους  
            ασφαλείας τα σωματεία υποχρεούνται να έχουν διαθέσιμο κολάρο, φορείο μεταφοράς ασθενούς και  
            ιδιωτικό όχημα κατάλληλο για μεταφορά τραυματία. 
Άρθρο 7 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
7.1 Ο εξοπλισμός ίππου και ιππέα ορίζεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Ιππικής 

Δεξιοτεχνίας/Υπερπήδησης Εμποδίων και τον Κανονισμό Ιππικής Δεξιοτεχνίας/ Υπερπήδησης 
Εμποδίων  της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας.  

7.2 Καπέλο τριών σημείων: Είναι υποχρεωτική η ίππευση με καπέλο τριών σημείων σε όλους τους χώρους  
της διοργάνωσης.  

7.3 Γιλέκο Προστασίας: Υποχρεωτικό για τους παίδες αθλητές. 
7.4 Αριθμός Μητρώου Ίππου: Πρέπει να φέρεται σε εμφανές σημείο  
7.5 Χρήση μαστίγιου: Επιτρέπεται σύμφωνα με τις διεθνείς κανονισμούς ως προς το ορισμένο μήκος. 
7.6 Αγωνιστικός Χώρος Ιππικής Δεξιοτεχνίας: Διαστάσεις 60 Χ 20μ., Ιπποδρόμιο με άμμο. 
  Αγωνιστικός Χώρος Υπερπήδησης Εμποδίων: Ιπποδρόμιο με άμμο.   
Άρθρο 8 – ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΠΠΩΝ 
8.1 Πριν την έναρξη των αγωνισμάτων της κάθε διοργάνωσης του Τουρνουά Ανάπτυξης διεξάγεται  
               έλεγχος των ίππων που θα συμμετάσχουν από τους συντελεστές του Τουρνουά. 
Άρθρο 9 – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
9.1 Η ΕΟΙ είναι υπεύθυνη για  
 - τη μετακίνηση και τα έξοδα κίνησης των συντελεστών 
 - την προμήθεια των επάθλων 
9.2 Ο διοργανωτής όμιλος είναι υπεύθυνος της φιλοξενίας των συντελεστών. 
9.3  Η ΕΟΙ σε συνεργασία με το διοργανωτή όμιλο και τους συντελεστές του τουρνουά δύναται με έγκαιρη 

προειδοποίηση να αλλάξει τις ημερομηνίες διεξαγωγής  της κάθε προκηρυγμένης διοργάνωσης. 
9.4         Η ΕΟΙ διατηρεί κάθε δικαίωμα αναθεώρησης των υπαρχόντων κανονισμών του τουρνουά με 

απόφαση του ΔΣ της ΕΟΙ 
 
 
Άρθρο 10 –  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 
10.1      Εκπρόσωποι ΕΟΙ: Γιώργος Δημαράς, Γιώργος Φραγκογιάννης 
10.2      Υπεύθυνος Τουρνουά Ανάπτυξης: Στάθης Παναγάκης 
10.3      Κριτές/Εκπαιδευτές ΙΔ: Rosemary Γεωργοπούλου – Σοφία Ιωαννίδου  
10.4      Σχεδιαστής Διαδρομών: Βασίλης Σπυρόπουλος 
10.5      Εφαρμοστές Διαδρομών: Νίκος Δρούγας ή από ΕΟΙ 
10.8      Κριτές ΥΕ: Ευαγγελία Τσαλκαμά - Ντιάνα Πανταζάτου 
10.9      Υπεύθυνος Ομίλου: Ορίζετε από τον διοργανωτή. 
 

 
 
Συν: Test ΙΔ Α3 & Α3π/Α6 & Α6π   
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CHILDREN PRELIMINARY A 

 
Event :   Date :  Judge :  Position      

 

Competitor No :   ___  Name : ___________________________  NF : ____  Horse :  __________________  
 

Time 3'30'' (for information only) Minimum age of horse : 6 years 
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Test 
     

 

Directive ideas  

 

Remarks 

1.  A 

X 

 

       

Enter in working trot 

Halt - immobility - salute 

  

10     Correctness of trot and 

transition. Precision of 

centre line and halt. 

Preparation of halt. 

Immobility, straight-ness. 

Contact and poll. 

 

2.     X 

   XC 

Proceed in working trot 

Working trot 

10     Promptness of depart, 

quality of trot. Straightness. 

Contact and poll. 

 

 

 

3. C 

CMR 

 

    

Track to the right 

Working trot 

  

10     Regularity, balance, energy. 

Correct execution of the 

corner.     

 

4. RXV Change rein on the short diagonal 

 

10      Regularity, balance, energy. 

Straightness. 

Precisely ridden line. 

 

5. VKA Working trot 10     Regularity, balance, energy. 

Correct execution of the 

corner.     

 

6. AC 

 

Serpentine four loops 

 

10   2  Regularity, balance, energy, 

bend. Fluency of changes of 

bend and direction.  

Symmetrical design of 

serpentine.  

  

7. Bet we e n  C  & M  

MRB 

Proceed in working canter  

Working canter 

10     Fluency and balance of 

transition. 

Quality of canter. 

Straightness. 

 

8. B 

BPFAK 

 

Circle (15 m Ø)  

Working canter 

  

10   2  Quality of canter, balance, 

self-carriage. Bend. Size and 

shape of circle. 

 

9. 

 

KXM On the diagonal, at X working trot, 

 

 

10      Fluency and balance of  

transition to working trot. 

Straightness. 

 

 

 

 

10. MC Between M and C working canter  

 

10     Fluency and balance of  

transition to working 

canter. 

 

 

 

 

11. CHSE 

  

 

Working canter 

  

 

 

10     Quality of canter. 

Straightness. Correct 

execution of the corner.     

 

12. E 

EVKA 

Circle (15 m Ø)  

Working canter 

10   2  Quality of canter, balance, 

self-carriage. Bend. Size and 

shape of circle. 

 

13. A 

AF 

 

Working trot 

Working trot 

 

 

10     Fluency and balance of  

transition. 

Regularity of trot. 

 

14. F 

FV  

Medium walk 

Medium walk 

 

10     Regularity, suppleness of 

back, activity, groundcover, 

freedom in shoulders. 

Straightness. 
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Test 
     

 

Directive ideas  

 

Remarks 

15. VP Half circle in medium walk (20 m 

Ø)  

 

 

 

10     Regularity, suppleness of 

back, activity, groundcover, 

freedom in shoulders. 

Accuracy of the circle line. 

 

16. P 

PFA  

  

Proceed in working trot 

Working trot 

  

10     Fluency and balance of  

transition. 

Regularity of trot. 

 

17. A 

X 

  Down the centre line 

  Halt – immobility – salute 

10     Quality of trot, 

straightness and balance 

into the halt. Contact and 

poll. 

 

 

  Leave arena at A in walk on a long 

rein 

       

Total  200       

 
 

 

 
 

   

Total points  
(on technical marking sheet): 200      

Technical score in %       

 
 Signature of Judge : 
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Children Quality Marking Sheet - including directives 
 

Assessment of individual tasks Commentary Mark 

Rider's position and seat. Seat: well 
balanced, elastic, in centre of saddle, 
absorbing movements of horse. 

Correct position of upper body, arm, 
elbow, hand, leg, heel.   

 

 

 

 

 

 

Effectiveness of aids. Influence of the 
aids on presentation of horse accord. to 
'Scale of Training'. 

Influence of aids on correct presentation 
of movements/ paces. Sensitive use of 
aids.         

Independence of rider's seat 

 

 

 

 

 

 

 

Precision 

Preparation of movements. 

Accuracy of execution of figures.             
     

Execution of movements at markers 
prescribed.  

Maintenance of correct tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

General impression   

Harmony of presentation. 

Correctness of paces. 

Ability to present the horse favourably.  

 

 

 

 

Total marks (max 40)   

Divided by 4 = Total Quality Score   

Quality Score in %   

   

Technical score in %:   

Quality score in %:   

TOTAL score in %: 
(Technical plus Quality divided by two) 

  

To be deducted / penalty points 

1st error of course : 0.5 percentage point 

2nd error of course : 1.0 percentage point 

3rd error of course : Elimination 

Other Penalties – Technical faults: 0.5% 

(percentage points) to be deducted per fault. 

  

FINAL SCORE in % :  
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CHILDREN PRELIMINARY A (Α3 ΕΝ 2023) 
 

Event : Date : Judge : Position 
 

Competitor No :     Name :   NF :    Horse :     

 
Time 3'30'' (for information only) Minimum age of horse : 6 years 

 
   

Test 

M
a

rk
s 

M
a

rk
 

C
o

rr
e

ct
io

n
 

C
o
e

ff
ic

ie
n
t 

F
in

al
 m

ar
k  

Directive ideas 

 

Remarks 

1. A 

X 

Enter in working trot 

Halt - immobility - salute 

10 
    Correctness of trot and 

transition. Precision of centre 

line and halt. Preparation of 

halt. Immobility, straight- 

ness. Contact and poll. 

 

2. X 

XC 

Proceed in working trot 

Working trot 

10 
    Promptness of depart, 

quality of trot. Straightness. 

Contact and poll. 

 

3. C 

CMR 

Track to the right 

Working trot 

10 
    Regularity, balance, energy. 

Correct execution of the 

corner. 

 

4. RXV Change rein on the short diagonal 10 
    Regularity, balance, energy. 

Straightness. 

Precisely ridden line. 

 

5. VKA Working trot 10 
    Regularity, balance, energy. 

Correct execution of the 

corner. 

 

6. AC Serpentine four loops 10 
  

2 
 Regularity, balance, energy, 

bend. Fluency of changes of 

bend and direction. 

Symmetrical design of 

serpentine. 

 

7. Between C & M 

MRB 

Proceed in working canter 

Working canter 

10 
    Fluency and balance of 

transition. 

Quality of canter. 

Straightness. 

 

8. B 

BPFAK 

Circle (15 m Ø) 

Working canter 

10 
  

2 
 Quality of canter, balance, 

self-carriage. Bend. Size and 

shape of circle. 

 

9. KXM On the diagonal, at X working trot, 10 
    Fluency and balance of 

transition to working trot. 

Straightness. 

 

10. MC Between M and C working canter 10 
    Fluency and balance of 

transition to working 

canter. 

 

11. CHSE Working canter 10 
    Quality of canter. 

Straightness. Correct 

execution of the corner. 

 

12. E 

EVKA 

Circle (15 m Ø) 

Working canter 

10 
  

2 
 Quality of canter, balance, 

self-carriage. Bend. Size and 

shape of circle. 

 

13. A 

AF 

Working trot 

Working trot 

10 
    Fluency and balance of 

transition. 

Regularity of trot. 

 

14. F 

FV 

Medium walk 

Medium walk 

10 
    Regularity, suppleness of 

back, activity, groundcover, 

freedom in shoulders. 

Straightness. 
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CHILDREN PRELIMINARY A 
 

Competitor No : Name :    NF :    Horse :    

 
   

Test 

M
a

rk
s 

M
a

rk
 

C
o

rr
e

ct
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n
 

C
o
e

ff
ic

ie
n
t 

F
in
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 m

ar
k  

Directive ideas 

 

Remarks 

15. VP Half circle in medium walk (20 m Ø) 10     Regularity, suppleness of 

back, activity, groundcover, 

freedom in shoulders. 

Accuracy of the circle line. 

 

16. P 

PFA 

Proceed in working trot 

Working trot 

10 
    Fluency and balance of 

transition. 

Regularity of trot. 

 

17. A 

X 

Down the centre line 

Halt – immobility – salute 

10 
    Quality of trot, straightness 

and balance into the halt. 

Contact and poll. 

 

  Leave arena at A in walk on a long 

rein 

       

 
Total 

 
200 

    

 
 

 
 
Collective mark: 

1. General Impression (harmonious 

presentation of the rider/horse combination; 

rider’s position and seat, discreet and effective 

influence of the aids) 

 
10 

   
2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOTAL SCORE 
in %: 

  

Total 
 

220 

  

To be deducted / penalty points 

Errors of course (Art 430.6.1) are penalised 

1st error = 0.5 percentage point 

2nd error = 1 percentage point 

3rd error = Elimination 

Other Penalties – Technical faults: 0.5% (percentage 

points) to be deducted per fault. 

Please see Art 430.6.2 

  

  

Total 

 

Technical score in % 
 

Organisers : Signature of Judge : 
(exact address) 
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Event : Date : Judge : Position 
 

Competitor No :     
 

Name :   
 
NF :    

 
Horse :      

 

Time 3'50'' (for information only) 
Minimum age of horse : 6 years 

 
   

Test 

M
a

rk
s 

M
a

rk
 

C
o

rr
e

ct
io

n
 

C
o
e

ff
ic

ie
n
t 

F
in

al
 m

ar
k  

Directive ideas 

 

Remarks 

1. A 

X 

Enter in working trot 

Halt - immobility - salute 

10     Correctness of trot and 

transition. Precision of centre 

line and halt. Preparation of 

halt. Immobility, straightness. 

Contact and poll. 

 

2. X 

XC 

Proceed in working trot 

Working trot 

10     Promptness of depart, quality 

of trot. Straightness. Contact 

and poll. 

 

3. C 

HS 

SI 

IR 

RBP 

Track to the left 

Working trot 

Half volte left (10 m Ø) 

Half volte right (10 m Ø) 

Working trot 

10   2  Regularity, balance, energy, 

bend. Fluency of the change of 
bend and direction. 

Straightness on centre line. 

Precision and symmetrical 

design of ½ voltes. 

 

4. PL 

LV 

VKAF 

Half volte right (10 m Ø) 

Half volte left (10 m Ø) 

Working trot 

10   2  Regularity, balance, energy, 

bend. Fluency of the change of 

bend and direction. 

Straightness on centre line. 

Precision and symmetrical 
design of ½ voltes. 

 

5. FH 

H 

Lengthening of steps 

Working trot 

10     Regularity, balance, 

engagement, groundcover. 

Lengthening of frame. 

Straightness. 

 

6.  
HC 

Transitions at F and H 

Working trot 

10     Fluency and balance of both 
transitions. 

 

7. C 

CMSE 

Medium walk 

Medium walk 

10     Regularity, suppleness of walk, 

activity, moderate groundcover, 
slight lengthening of frame. 

Precision of transition, correct 

contact. 

 

8. E 

EVK 

Proceed in working trot 

Working trot 

10     Straightness. Fluency and 

balance of transition. 

Quality of trot. 

 

9. K 

KAF 

Proceed in working canter 

Working canter 

10     Fluency and balance of 

transition. 

Quality of canter. 

 

10. FP 

PV 

 

VK 

Collected canter 

Half circle (20 m Ø) 

Between P & V give and retake the 

reins for 3 canter strides 

Collected canter 

10   2  Quality of canter. 

Clear break of contact, loop of 

rein visible. Maintenance of 
balance, self- carriage. Bend. 

Size and shape of circle. 

Transition to collection 

 

11. KD Half volte (10 m Ø) returning to the 

track at E 

10     Quality of canter, balance, self- 

carriage. Bend. Size and shape 

of ½ volte. 

 

12. EHC Counter canter 10   2  Quality of counter canter. 

Maintenance of balance, self- 
carriage. Straightness. 

 

13. CM Medium walk 10     Regularity, suppleness of back, 

activity, groundcover, freedom 

in shoulders. 
Straightness. 

Transition into medium walk 
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Competitor No :     

 
Name :   

 
NF :    

 
Horse :      

 
   

Test 

M
a

rk
s 

M
a

rk
 

C
o

rr
e

ct
io

n
 

C
o
e

ff
ic

ie
n
t 

F
in

al
 m

ar
k  

Directive ideas 

 

Remarks 

14. M 

MR 

Proceed in collected canter 

Collected canter 

10     Fluency and balance of 

transition. 

Quality of canter. 

 

15. RBF 

F 

Lengthening of strides 

Collected canter 

10     Quality of canter, lengthening 

of strides and frame. 
Balance, uphill tendency, 
straightness. 

 

16.  
FAK 

Transitions at R and F 

Collected canter 

10     Fluency, balance straightness of 

both transitions. 

Quality of canter. 

 

17. KLB Collected canter 10     Quality of canter. Balance, 
self-carriage. Straightness. 
Precision of line 

 

18. BRMC Counter canter 10   2  Quality of counter canter. 

Maintenance of balance, self- 
carriage. Straightness. 

 

19. C Transition to medium walk 10     Transition into medium walk. 
Suppleness of back, willingness 
to take weight, correct contact. 

 

20. CHRB Medium walk 10     Regularity, suppleness of walk, 

activity, moderate 

groundcover, slight lengthening 

of frame. Correct contact. 

 

21. B 

PVP 

 
VP 

PF 

FA 

Proceed in working trot 

Working trot (rising trot) 

Circle (20 m Ø) 

Let the horse stretch on a long rein 

Sitting trot and retake the reins 

Working trot 

10   2  Maintenance of rhythm and 

balance. Gradually stretching 
forward downward of neck. 

Retaking of reins without 

resistance. 

Size and shape of circle. 

 

22. A 

X 

Down the centre line 

Halt – immobility – salute 

10     Correctness of trot and 

transition. 
Precision of centre line and halt 

Preparation of halt. 

Immobility, straightness. 

Contact and poll. 

 

  Leave arena at A in walk on a long rein        

Total 280 
    

Collective mark:  

1. General Impression (harmonious 

presentation of the rider/horse combination; 

rider’s position and seat, discreet and effective 

influence of the aids) 

 
10 

   
2 

  

 

 

 

 

 

 

                          Signature of Judge : 
 

 

 
TOTAL SCORE 
in %: 

  

Total 
 

300 

  

 

To be deducted / penalty points 

Errors of course (Art 430.6.1) are penalised 

1st error = 0.5 percentage point 

2nd error = 1 percentage point 

3rd error = Elimination 

Other Penalties – Technical faults: 0.5% (percentage 

points) to be deducted per fault. 

Please see Art 430.6.2 

  



ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2023

Class No.: 1 0,60 - 0,80  Clear Round Κυριακή, 1 Ιανουάριος 2023 Start: 0:00 

Table: A Speed: 325 m/min Obstacles: 1st Jump-off: 0 2nd Jump-off: 

National RG: Length: 460 m Efforts: Length: 0 m Length: 0 m

FEI RG / Art. 238.1.1 Time allowed: 85 sec Penalty sec:  Time allowed: 0 sec Time allowed: 0 sec

Height: 060-0,80 m Time limit: 170 sec Closed combination: Time limit: 0 sec Time limit: 0 sec

Finish

Start

78

6b 4

5

6a

1

2 3

Σχεδιαστής Διαδρομών 

Βασίλης Σπυρόπουλος

22

25,5

29,5



ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2023

Class No.: 2 1,00  Competition with one jump-off Κυριακή, 1 Ιανουάριος 2023 Start: 0:00 

Table: A Speed: 325 m/min Obstacles: 1st Jump-off: 3,7,8,6a,6b,4,5 2nd Jump-off: 

National RG: Length: 500 m Efforts: Length: 270 m Length: 0 m

FEI RG / Art. 238.2.2 Time allowed: 93 sec Penalty sec:  Time allowed: 50 sec Time allowed: 0 sec

Height: 1,00 m Time limit: 186 sec Closed combination: Time limit: 100 sec Time limit: 0 sec

Finish

Start

7

8

6b 4

5

6a

1

2 3

Σχεδιαστής Διαδρομών 

Βασίλης Σπυρόπουλος

9 1022

33

25,5

30



ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2023

Class No.: 3 1,05 - 1,10  Competition with one jump-off Κυριακή, 1 Ιανουάριος 2023 Start: 0:00 

Table: A Speed: 325 m/min Obstacles: 1st Jump-off: 1,2,8,9,4a,4b,5 2nd Jump-off: 

National RG: Length: 500 m Efforts: Length: 310 m Length: 0 m

FEI RG / Art. 238.2.2 Time allowed: 93 sec Penalty sec:  Time allowed: 58 sec Time allowed: 0 sec

Height: 1,05-1,10 m Time limit: 186 sec Closed combination: Time limit: 116 sec Time limit: 0 sec

Finish

Start

65

4a

7

8

4b

1

2

3

Σχεδιαστής Διαδρομών 

Βασίλης Σπυρόπουλος

9 1022

33

25,5

30


