ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΩΝ – ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
Άρθρο 1ο
Ορισµοί
1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ∆ιεθνή
Οµοσπονδία Ιππασίας ( ∆.Ο.Ι. - FΕΙ), κατηγορία Ιππικού Αθλήµατος, συστήνει
εθνικές οµάδες µε σκοπό την εκπροσώπηση της χώρας στα πάσης φύσεως
πρωταθλήµατα, κύπελλα και (Ολυµπιακοί) Αγώνες, που διοργανώνονται στο
εξωτερικό και το εσωτερικό.
2. Εθνική οµάδα για κάθε κατηγορία Ιππικού Αθλήµατος, είναι το σύνολο των
επιλεγέντων ζευγών ίππων - ιππέων, απ’ αυτούς που είναι εγγεγραµµένοι στην
δύναµη των σωµατείων – µελών της Ε.Ο.Ι. σ΄ όλη τη χώρα και έχουν δικαίωµα, από
τους ισχύοντες διεθνείς κανονισµούς, να την εκπροσωπούν.
3. Για την καλύτερη προετοιµασία και τεχνική παρακολούθηση των υποψηφίων
ζευγών ίππων - ιππέων να συγκροτήσουν Εθνική οµάδα οποιασδήποτε κατηγορίας
Ιππικού Αθλήµατος, η Ε.Ο.Ι. δύναται να συγκροτεί προεθνικές οµάδες
αποτελούµενες από µεγαλύτερο από τον απαιτούµενο αριθ µό υποψηφίων ζευγών
ίππων - ιππέων να στελεχώσουν τις Εθνικές οµάδες. Στις έδρες των Τοπικών και
Περιφερειακών Επιτροπών, είναι δυνατόν να συγκροτούνται κλιµάκια επίλεκτων
Άρθρο 2ο
Αρµόδια Ό ργανα
Την ευθύνη για την οργάνωση, λειτουργία και δράση των Εθνικών και προε-εθνικών
οµάδων, έναντι του ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι. έχει η Τεχνική Επιτροπή Αθλητισµού, εκτός εάν
διαφορετικά ορίσει το ∆.Σ.
Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της Τεχνικής Επιτροπής περιγράφονται στο
Καταστικό της Ε.Ο.Ι. και ρυθµίζονται µε αποφάσεις του ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι. δύνανται δε να
τροποποιούνται µε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 3ο
∆ιαδικασία συγκρότησης
1. Η Τεχνική Επιτροπή είναι η µόνη αρµόδια να εισηγηθεί, µε πλήρως αιτιολογηµένη
πρότασή της, στο ∆.Σ., την συγκρότηση κάθε κατηγορίας εθνικής οµάδας.
2. Μ ετά την έγκριση της συγκρότησης της εθνικής οµάδας από το ∆.Σ., συντάσσεται
ονοµαστική πρόσκληση για κάθε ένα αθλητή χωριστά, που αποστέλλεται στο
σωµατείο όπου αυτός ανήκει.
3. Η πρόσκληση αθλητή σε εθνική ή προεθνική οµάδα πρέπει να περιέχει κάθε δυνατή
λεπτοµέρεια όσον αφορά το πρόγραµµα προετοιµασίας του, τον τόπο, τον αρχηγό
οµάδος και τον υπεύθυνο προπονητή.
4. Είναι δυνατόν για την συγκρότηση εθνικής ή προεθνικής οµάδος το ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι.
να αποφασίσει την προκήρυξη αγώνων προκρίσεως ή άλλων αγωνιστικών
δοκιµασιών, µε όρους που απαραίτητα θα πρέπει να κοινοποιούνται εγκαίρως στους
ενδιαφερόµενους αθλητές και τα σωµατεία τους.
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Άρθρο 4ο
Υποχρεώσεις Αθλητών
1. Η πρόσκληση σε εθνική ή προεθνική οµάδα ή και σε οµάδα επίλεκτων, αποτελεί
ξεχωριστή τιµή για τον αθλητή, ο οποίος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του
καταβάλλοντας τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια προκειµένου να ανταπεξέλθει στις
υποχρεώσεις του.
2. Οι υποχρεώσεις του αθλητή προς την εθνική ή προεθνική οµάδα προηγούνται έναντι
οιασδήποτε άλλης σωµατειακής υποχρέωσης.
3. Σε αθλητή που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική
οµάδα, ή που δεν είναι συνεπής στην τήρηση του προγράµµατος προετοιµασίας του,
ή που διαπράττει πειθαρχικά παραπτώµατα στην διάρκεια της προετοιµασίας ή των
αγωνιστικών υποχρεώσεων της εθνικής ή προεθνικής οµάδας στην οποία συµµετέχει
ή συµπεριφέρεται απρεπώς στα αρµόδια όργανα (αρχηγό αποστολής, αρχηγό
οµάδος, προπονητές, κτηνιάτρους, γιατρούς κ.α.), επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα
µε το Καταστατικό και τον Πειθαρχικό Κανονισµό της Ε.Ο.Ι., από την ∆ικαστική
Επιτροπή, µετά από παραποµπή σ΄αυτήν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
4. Αθλητής που τιµωρείται για άρνηση προσφοράς των υπηρεσιών του στην εθνική
οµάδα, στερείται επίσης κάθε είδους παροχών της Οµοσπονδίας και της Πολιτείας,
των ευεργετηµάτων και των τυχών ειδικών φορολογικών απαλλαγών, σύµφωνα µε
το άρθρο33 του Ν.2725/99.
5. Αθλητής που επιλέγεται να αποτελέσει µέλος κλιµακίου προετοιµασίας στο
εξωτερικό και τα έξοδά του ή µέρος αυτών καλύπτονται από την Ε.Ο.Ι., σε
περίπτωση που αυτός διακόψη αδικαιολόγητα την προετοιµασία, είναι δυνατόν
εκτός των άλλων κυρώσεων που τυχόν του επιβληθούν, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να
του ζητήσει να επιστρέψει το ποσό που έχει επενδυθεί σ΄αυτόν.
6. Αθλητής που έχει προσκληθεί στην εθνική ή στην προεθνική οµάδα ή αποτελεί ήδη
µέλος της και δηλώνει τραυµατίας ή γενικά ότι έχει πρόβληµα υγείας, είναι
υποχρεωµένος να εξετασθεί από γιατρό που θα ορίσει η Ε.Ο.Ι. προκειµένου να
απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις της προετοιµασίας ή των αγώνων.
7. Αθλητής που έχει προσκληθεί στην εθνική ή στην προεθνική οµάδα ή αποτελεί ήδη
µέλος της, µε συγκεκριµένο ίππο και δηλώνει τραυµατισµό ή γενικά πρόβληµα
υγείας του ίππου, είναι υποχρεωµένος να δεχθεί εξάταση του συγκεκριµένου ίππου
του από κτηνίατρο που θα ορίσει η Ε.Ο.Ι. προκειµένου να απαλλαγεί από τις
υποχρεώσεις της προετοιµασίας ή της συµµετοχής σε αγώνες.
8. Σε κάθε περίπτωση, αθλητής που δεν συµµετέχει στις υποχρεώσεις της εθνικής ή
προεθνικής οµάδας λόγω τραυτισµού ή γενικά προβλήµατος υγείας του ίδιου ή του
ίππου του, δεν µπορεί να λάβει µέρος σε αγώνες µε το σωµατείο του µέχρι την
αποθεραπεία του ίδιου ή του ίππου του και την συµµετοχή του στο πρόγραµµα της
εθνικής ή της προεθνικής οµάδας.
9. Αθλητής που έχει τιµωρηθεί από το σωµατείο του και η ποινή του έχει καταχωρηθεί
στο ποινολόγιο της Ε.Ο.Ι. δεν µπορεί να κληθεί σε εθνική ή προεθνική οµάδα.
Οι ανωτέρω διατάξεις αυτές ισχύουν αναλογικά και για τις οµάδες επιλέκτων.
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Άρθρο 5ο
∆ικαιώµατα Αθλητών
1. Για τους αθλητές – µέλη των εθνικών και προεθνικών οµάδων, η Ε.Ο.Ι. είναι
δυνατόν να καλύπτει τα ακόλουθα :
-

Μ εταφορικά έξοδα ιδίων και των ίππων τους
Έξοδα διαµονής – διατροφής αθλητών
Έξοδα ενσταυλισµού – διατροφής ίππων
Έξοδα Προπονητού – Τεχνικού Συµβούλου
Ασφάλιση ίππων
Κτηνιατρική παρακολούθηση - πετάλωση
Αµοιβές σταυλιτών – οδηγών φορτηγών ίππων
∆ικαιώµατα Συµµετοχής σε αγώνες
Οτιδήποτε άλλο κρίνει σκόπιµο το ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι.

2. Μ ε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι. θα ρυθµίζεται κατά περίπτωση το θέµα των
χρηµατικών επάθλων των διαφόρων αγώνων.
3. Το ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι. είναι δυνατόν να θεσπίσει οικονοµικά κίνητρα σε αθλητές
εθνικών οµάδων σε περίπτωση επίτευξης αγωνιστικών στόχων που θα προσδιορίσει.
Τα καταβαλλόµενα στην περίπτωση αυτή ποσά υπόκεινται στις διατάξεις της
φορολογικής νοµοθεσίας όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
4. Οι αθλητές που επιτυγχάνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις µε την εθνική
οµάδα, απολαµβάνουν τις οικονοµικές παροχές και επιβραβεύσεις, τα ευεργετήµατα,
τις υποτροφίες και τις διευκολύνσεις που ορίζει ο Ν. 2725/99.
5.

Επιτρέπεται στους αθλητές της Εθνικής Οµάδος, κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Ο.Ι., να
συνάπτουν συµβάσεις χορηγίας ή διαφήµισης προιόντων ή υπηρεσιών µε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, εφ’όσον τούτο δεν αντίκειται στους τεχνικούς κανονισµούς του
αθλήµατος, τους κανονισµούς και τις αποφάσεις της Ε.Ο.Ι., τους κανονισµούς της
∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής. Οι συµβάσεις αυτές απαιτείται να εγκριθούν από
την Ε.Ο.Ι. και µε µέριµνά της να κατατεθούν στν αρµόδια ∆.Ο.Υ.. Αν δεν συντρέχει
µια από τις προυποθέσεις, οι συµβάσεις είναι ανίσχυρες και δεν παράγουν έννοµα
αποτελέσµατα. Όπως σηµειώνεται και ανωτέρω οι αθλητές – µέλη της εθνικής ή
προεθνικής οµάδος είναι υποχρεωµένοι να τηρούν υποχρεώσεις που απορρέουν από
συµβάσεις χορηγίας ή διαφήµισης προιόντων ή υπηρεσιών που τυχόν έχει συνάψει η
Ε.Ο.Ι. µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και αφορούν τις Εθνικές Οµάδες.

6. Το ∆.Σ. είναι δυνατόν µε απόφασή του να θεσπίσει και ηθικές επιβραβεύσεις για
όλους τους αθλητές που διετέλεσαν µέλη εθνικών οµάδων, όπως:
-

Οι αθλητές να φέρουν το εθνόσηµο και κατά τους αγώνες του Εθνικού
Πρωταθλήµατος, κατά το έτος που διετέλεσαν µέλη Εθνικών Οµάδων.
Συµµετοχή σε κάθε αγωνιστική και κοινωνική εκδήλωση της Ε.Ο.Ι. σε
διακεκριµένες θέσεις.
Τιµητικές βραβεύσεις σε Ειδικές Εκδηλώσεις
∆ηµοσιότητα και προβολή των αθλητών και των ίππων τους σε όλα τα µέσα
προβολής της Ε.Ο.Ι. (περιοδικό, διαδίκτυο κ.α.)

3

Άρθρο 6ο
Υποχρεώσεις Σωµατείων
1. Τα σωµατεία – µέλη της Ε.Ο.Ι. υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή
διευκόλυνση στους αθλητές τους προκειµένου να παρακολουθούν την προετοιµασία
των εθνικών και προεθνικών οµάδων.
2. Σε σωµατείο – µέλος της Ε.Ο.Ι. που παρεµποδίζει την συµµετοχή αθλητή του στην
εθνική ή προεθνική οµάδα, µετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής,
επιβάλλονται οι κυρώσεις, σύµφωνα µε το Καταστατικό και τον Πειθαρχικό
Κανονισµό της Ε.Ο.Ι., από την ∆ικαστική Επιτροπή, µετά από παραποµπή σ΄αυτήν
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 7ο
Υποχρεώσεις Εκπαιδευτών / Προπονητών Σωµατείων
1. Οι εκπαιδευτές / προπονητές των σωµατείων υποχρεούνται να παρέχουν κάθε
δυνατή διευκόλυνση στους αθλητές τους προκειµένου να παρακολουθούν την
προετοιµασία των εθνικών και προεθνικών οµάδων.
2. Στον προπονητή σωµατείου, που παρεµποδίζει την συµµετοχή αθλητή του στην
εθνική ή προεθνική οµάδα, µετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής,
3. επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε το Καταστατικό και τον Πειθαρχικό
Κανονισµό της Ε.Ο.Ι., από την ∆ικαστική Επιτροπή, µετά από παραποµπή σ΄αυτήν
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 8ο
Υποχρεώσεις – Καθήκοντα Οµοσπονδιακών Προπονητών
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ο.Ι., µετά από σχετική εισήγηση της Τεχνικής
Επιτροπής, δύναται να ορίζει οµοσπονδιακούς προπονητές για τις εθνικές ή
προεθνικές οµάδες ή οµάδες επιλέκτων.
2.

Οι οµοσπονδιακοί προπονητές συµπεριφέρονται στους αθλητές των εθνικών και
προεθνικών οµάδων κατά τρόπο που αρµόζει σε αθλητές υψηλού επιπέδου µε
προσωπικότητα και κύρος.

3. Οι Οµοσπονδιακοί προπονητές οφείλουν να συνεργάζονται αρµονικά µε τους
υπευθύνους των σωµατείων των αθλητών και τους προπονητές τους, καθώς και να
προσπαθούν να επιλύουν τα καθηµερινά προβλήµατα µε κατανόηση και γνώµονα το
συµφέρον του αθλητή.
4. Οι Οµοσπονδιακοί προοπονητές καλόν είναι να συνεργάζονται και να ενηµερώνουν
τους γονείς των εφήβων αθλητών για κάθε πρόβληµα που τυχόν υπάρχει
καθιερώνοντας ειδική ώρα συνεργασίας µ’ αυτούς.
Άρθρο 9ο
Ισχύς Κανονισµού
1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό ή τους Κανονισµούς της
∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (F.E.I.) ή τους Κανονισµούς της ∆ιεθνούς
Οµοσπονδίας Ιππασίας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (F.R.D.I.) ή γιά ότι παρουσιάζει
ασάφεια αποφασίζει το ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι. υπό τήν αίρεση τής έγκρισης τής απόφασής
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της αυτής από τήν Γενική Συνέλευση όπως στήν επόµενη παράγραφο 2
περιγράφεται.
2. Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή διατάξεων του Κανονισµού Εθνικών - Προεθνικών
Οµάδων και Επιλέκτων Αθλητών, απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης των
Σωµατείων – Μ ελών της Ε.Ο.Ι. και έγκριση από τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό
Υπουργό.
3. Ο παρών Κωδικοποιηµένος Κανονισµός αποτελούµενος από 9 (εννέα) Άρθρα
εγκρίθηκε καί ψηφίστηκε από τήν Γενική Συνέλευση τής Ελληνικής Οµοσπονδίας
Ιππασίας τήν 22-3-2001.
4. Ο Κανονισµός αυτός ισχύει από την ηµέρα έγκρισεώς του, από τον αρµόδιο για τον
Αθλητισµό Υπουργό όπως ο Ν. 2725/99, προβλέπει.
*****
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