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Προς τα Σωματεία – Μέλη της ΕΟΙ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Κύριοι, 
Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΙ κατά την έκτακτη συνεδρίασή του της 
7ης Μαΐου 2018, μεταξύ των άλλων, συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για τα εξής θέματα: 
 
Α. Ιπποδρόμιο τέλεσης Τελικού Πρωταθλήματος Υπερπήδησης Εμποδίων 2018 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την άμεση διεξαγωγή πλήρους ελέγχου και 
αποτύπωσης του υπεδάφους του ιπποδρομίου Ιππικής Δεξιοτεχνίας στο ΟΚΙΜ και, στη 
συνέχεια, την διενέργεια των οποιωνδήποτε τυχόν απαραίτητων επεμβάσεων σε 
συνεργασία με την διαχειρίστρια εταιρεία και την τεχνική εταιρεία συντήρησης του ΟΚΙΜ, 
προκειμένου να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα του ιπποδρομίου για την τέλεση αγώνων 
εμποδίων.  
 
Σε περίπτωση μη έγκαιρης πιστοποίησης, ο Τελικός Υπερπήδησης Εμποδίων 2018 θα 
διεξαχθεί στο ιπποδρόμιο D4 (αμαξοδήγησης) του ΟΚΙΜ, σύμφωνα με τη ΓΠ2018 και την 
Ειδική Προκήρυξη του Τελικού. 
 
Β. Διακοπή αγώνα Πρωτάθλημα 2 την Κυριακή, 6.5.2018 – Κατηγορίες Εφήβων, Β και Γ 
Ο αγώνας Πρωτάθλημα 2 διεκόπη στο νούμερο 7 της Κατηγορίας Εφήβων με απόφαση της 
Αγωνοδίκου Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 206.2 του ΚΥΕ περί διακοπής αγώνα, το 
άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού και τους διεθνείς Κανονισμούς FEI Jumping Rules 2018 
(Preamble & The FEI Code of Conduct for the Welfare of the Horse), συνδυαστικά. 
Η απόφαση της Αγωνοδίκου Επιτροπής επικυρώθηκε από το ΔΣ. 
 
Γ. Βαθμολογία Προεθνικών 
Μετά τη διακοπή του Αγώνα Πρωτάθλημα 2, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ΔΣ, αφού έλαβε 
υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου της ΤΕ ΥΕ, κου Άρη Κυπραίου, σχετικά με τους 
αγωνιστικούς, χρονικούς, πρακτικούς και οικονομικούς περιορισμούς που προκύπτουν με 
βάση τη ΓΠ 2018 και το Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2018,  αποφάσισε τη μη συνέχιση της 
διακοπείσας Κατηγορίας Εφήβων και την οριστική ακύρωση των Κατηγοριών Εφήβων, Β και 
Γ της συγκεκριμένης αγωνιστικής ημέρας. 



Επειδή οι Κατηγορίες αυτές, αν είχαν διεξαχθεί κανονικά, θα συνυπολογίζονταν στη 
βαθμολογία Προεθνικών Ομάδων 2018, το ΔΣ, προκειμένου να διασφαλιστεί εκ νέου (μετά 
την ακύρωση των άνω Κατηγοριών) η ισότιμη δυνατότητα διεκδίκησης βαθμολογίας σε 
όλους τους υποψηφίους Προεθνικών ανά κατηγορία, αποφάσισε την τροποποίηση της 
παραγράφου Γ1. Αγώνες Επιλογής Προεθνικής της ΓΠ 2018 (σελ. 14) ως εξής: 
 
«Γ1. Αγώνες επιλογής Προεθνικής  
Η επιλογή αθλητών στην Προεθνική ομάδα γίνεται βάσει του αθροίσματος ειδικών 
βαθμολογιών (βλ. Γ2 πιο κάτω), τις οποίες λαμβάνουν οι αθλητές  
με τους ίππους τους ως ζεύγη από Εθνικούς και Διεθνείς αγώνες στην Ελλάδα με ειδική 
βαθμολογία, ως εξής :  
 
‐ Τελικός Πρωταθλήματος Ελλάδας Υπερπήδησης Εμποδίων 2018 (Κατηγορίες 

Πρωταθλητών και Αμαζόνων):  
Υπολογίζονται 3 γύροι/διαδρομές και οι 3 βαθμολογίες.  

 
‐ Πρωτάθλημα 1 & 2:  

Υπολογίζεται 1 αγώνισμα/διαδρομή ανά αγώνα, αυτό με την καλύτερη 
βαθμολογία  

 
‐  Διεθνείς Αγώνες Athens CSIO & Athens CSI  

Υπολογίζονται 3 αγωνίσματα/διαδρομές (τουλάχιστον 1 ανά αγώνα), αυτά με την 
καλύτερη βαθμολογία  

 
Για την επιλογή στην προεθνική υπολογίζεται το άθροισμα των 6 καλύτερων βαθμολογίων 
που έχει συγκεντρώσει το ζεύγος ίππου/ιππέα σύμφωνα με τα ανωτέρω και σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στο Γ2 και Γ3 πιο κάτω.»  
 
Η Γραμματεία της ΕΟΙ είναι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις. 
 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ_ 


