ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΓΩΝΩΝ
ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
9η έκδοση. Iσχύς από 1η Ιανουαρίου 2019
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Κ. ΧΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ F.E.I. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ ……………………………………………..4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ……………………………………………………………………………………………………..7
ΑΡΘΡΟ 800 – ΓΕΝΙΚΑ …………………………………………………………………………………………………………………..7
ΑΡΘΡΟ 801 – Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ «Ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ» …………………………………………………………….…9
ΑΡΘΡΟ 802 – ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ………………………………………………………………………………...10
ΑΡΘΡΟ 803 – ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ……………………………………………………………………………...11
ΑΡΘΡΟ 804 – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ & ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ….…12
ΑΡΘΡΟ 805 - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ …………………………………………………………………………………………....13
ΑΡΘΡΟ 806 – ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ……………………………………………………………………...13
ΑΡΘΡΟ 807 – ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ……………………………………………………………………………...14
ΑΡΘΡΟ 808 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ……………………………………………………………………………………...15
ΑΡΘΡΟ 809 – ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ………………………………………………………………………………………….15
ΑΡΘΡΟ 810 – ΙΠΠΟΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ……………………………………………………………………………..16
ΑΡΘΡΟ 811 – ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ …………………………………………………………………………………………………….…17
ΑΡΘΡΟ 812 – ΒΑΡΗ ΙΠΠΕΩΝ ………………………………………………………………………………………………….…..17
ΑΡΘΡΟ 813 – ΚΑΤΑΤΑΞΗ …………………………………………………………………………………………………………...18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ………………………………………………………….…19
ΑΡΘΡΟ 814 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ …………………………………………………………...19
ΑΡΘΡΟ 815 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ………………………………………………………………………..…..21
ΑΡΘΡΟ 816 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ……………………………….…24
ΑΡΘΡΟ 817 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ……………………………………………………………………………………………………...27
ΑΡΘΡΟ 818 – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ …………………………………………………………………………………..…28
ΑΡΘΡΟ 819 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΙΝΟΥΝΤΩΝ …………………………………………………………………..….29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ …………………31
ΑΡΘΡΟ 820 – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ……………………………………………………………………………………...31
ΑΡΘΡΟ 821 – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ …………………………………………..33
ΑΡΘΡΟ 822 – ΕΠΑΘΛΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ……………………………………………………....38
ΑΡΘΡΟ 823 – ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΙΠΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ……………………………………………...39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ……………………………………………..….41
ΑΡΘΡΟ 824 – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΩΝΩΝ …………………………………………………………..….42
ΑΡΘΡΟ 825 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ………………………………………44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ ………………………………………………….49
ΑΡΘΡΟ 826 – ΕΠΑΘΛΑ …………………………………………………………………………………………………………….…49
ΑΡΘΡΟ 827 – ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ ……………………………………………………………………….. 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ – ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ …………………………………………………………………………………..50
ΑΡΘΡΟ 828 – ΕΠΑΘΛΑ ………………………………………………………………………………………………………….……50

2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΙΣΧΥΣ 2017
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο παρών Κανονισμός των Αγώνων Ιππικής Αντοχής είναι η 9η έκδοση, τίθεται δε σε ισχύ από την
1η Ιανουαρίου 2017. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, όλα τα άλλα κείμενα, τα οποία
καλύπτουν το αυτό θέμα (προηγούμενες εκδόσεις, και όλα τα λοιπά επίσημα έγγραφα) που
έχουν εκδοθεί προγενέστερα, ακυρώνονται.
Αν και το παρόν τεύχος προσδιορίζει με λεπτομέρεια τους κανόνες της Δ.Ο.Ι. (F.E.I.), που
αφορούν τους Διεθνείς Αγώνες Ιππικής Αντοχής, πρέπει να διαβαστεί σε σχέση με το
Καταστατικό, τον Γενικό Κανονισμό και τον Κτηνιατρικό Κανονισμό της F.E.I..
Όλες οι περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν μέσα στον παρόντα Κανονισμό. Επί
πλέον, σε κάθε απρόβλεπτη ή ειδική περίπτωση, είναι καθήκον της Αγωνοδίκου Επιτροπής και
των άλλων αξιωματούχων της F.E.I. να αποφασίσουν μέσα στα πλαίσια του αθλητικού πνεύματος
και κατά τρόπο, που θα πλησιάζει κατά το δυνατόν το πνεύμα του παρόντος Κανονισμού και του
Γενικού Κανονισμού.
Στον παρόντα Κανονισμό, χάριν συντομίας, γίνεται χρήση του αρσενικού γένους. Αυτό θα
ερμηνεύεται ότι συμπεριλαμβάνει και τα δύο γένη. Όροι με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα ορίζονται
στο γλωσσάριο του Κτηνιατρικού Κανονισμού, στο Γενικό Κανονισμό της F.E.I. ή στο Καταστατικό
της F.E.I..
Σημείωση για την Ελληνική έκδοση:
Άρθρα με το χαρακτηριστικό ‘Ε’ μετά τον αριθμό και μέσα σε πλαίσιο ισχύουν μόνο στους
Εθνικούς Αγώνες π.χ. 809.3 – Ε
Άρθρα ή εδάφια που δεν ισχύουν στους Εθνικούς Αγώνες είναι γραμμένα με πλαγιαστά
γράμματα.
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Ι. (F.E.I.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΪΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ
Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιππασίας (F.E.I.) προσδοκά όλοι οι εμπλεκόμενοι στον διεθνή ιππικό
αθλητισμό να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της (F.E.I.) και να αναγνωρίζουν και
να δέχονται ότι, ανά πάσα στιγμή, η ευζωία του ίππου πρέπει να είναι υπεράνω όλων και δεν
πρέπει ποτέ να υποτάσσεται σε ανταγωνιστικές ή εμπορικές επιδράσεις.
1. Ευζωία του Ίππου:
α) Καλή μεταχείριση του Ίππου
Στα πλαίσια εφαρμογής της βέλτιστης μεταχείρισης του Ίππου συμπεριλαμβάνονται ο
σταβλισμός και η τροφή του. Καθαρό και καλής ποιότητας άχυρο, τροφή και νερό πρέπει να είναι
πάντα διαθέσιμα.
β) Μέθοδοι εκπαίδευσης
Οι Ίπποι πρέπει να εκπαιδεύονται ανάλογα με τις σωματικές τους ικανότητες και το επίπεδο
ωριμότητάς τους για τα αντίστοιχα αθλήματα και δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε μεθόδους
βάναυσες ή μεθόδους που τους προξενούν φόβο.
γ) Πετάλωμα και ιπποσκευή
Η φροντίδα των ποδιών και το πετάλωμα πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών. Η ιπποσκευή
πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένη και να προσαρμόζεται χωρίς κίνδυνο πόνου ή τραυματισμού.
δ) Μεταφορά
Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς οι Ίπποι πρέπει να είναι πλήρως προστατευμένοι από
τραυματισμούς και άλλους κινδύνους. Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να είναι ασφαλή, καλώς
αεριζόμενα, καλοδιατηρημένα, να απολυμαίνονται τακτικά και να οδηγούνται από έμπειρο
προσωπικό. Ικανοί χειριστές πρέπει πάντα να είναι διαθέσιμοι για να χειρίζονται τους Ίππους.
ε) Διαδρομή μεταφοράς
Όλες οι διαδρομές μεταφοράς πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένες, με τακτές στάσεις
ανάπαυσης για τους Ίππους και πρόσβαση σε τροφή και νερό, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες
της F.E.I..
2. Ικανότητα συμμετοχής :
α) Φυσική κατάσταση και ικανότητα
Ίπποι και Αθλητές πρέπει να βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση και να είναι αποδεδειγμένα
ικανοί για να τους επιτραπεί η συμμετοχή σε αγώνες. Πρέπει να μεσολαβεί κατάλληλο διάστημα
ανάπαυσης των Ίππων μεταξύ προπόνησης και Αγώνων και επιπλέον περίοδος ανάπαυσης μετά
από μεταφορά τους.
β) Κατάσταση υγείας
Ίππος που θεωρείται ανίκανος να αγωνιστεί, δε πρέπει να αγωνίζεται ή να συνεχίσει να
αγωνίζεται, σε περίπτωση αμφιβολίας πρέπει να ζητείται η γνώμη Κτηνίατρου.
γ) Φαρμακοδιέγερση και χρήση φαρμάκων
Οποιαδήποτε σκόπιμη ενέργεια φαρμακοδιέγερσης ή χρήση απαγορευμένων φαρμάκων
αποτελεί σοβαρό θέμα ευζωίας του Ίππου και δεν είναι αποδεκτή. Μετά από οποιαδήποτε
Κτηνιατρική θεραπεία, πρέπει να παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος για την πλήρη ανάρρωση πριν
τη συμμετοχή σε Αγώνα.
δ) Χειρουργικές επεμβάσεις
Δεν επιτρέπονται χειρουργικές επεμβάσεις, που θέτουν σε κίνδυνο την ευζωία αγωνιζόμενου
Ίππου ή την ασφάλεια άλλων Ίππων ή/και Αθλητών.
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ε) Φοράδες έγκυες / με νεογέννητα πουλάρια
Φοράδες μετά τον τέταρτο μήνα εγκυμοσύνης ή φοράδες με νεογέννητα πουλάρια δεν πρέπει να
συμμετέχουν σε Αγώνες.
στ) Λανθασμένη χρήση βοηθημάτων
Δεν είναι ανεκτή κακομεταχείριση Ίππου με χρήση φυσικών ή τεχνητών βοηθημάτων ίππευσης
(μαστίγιο, σπιρούνια, κ.λ.π.)
3. Οι Αγώνες δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ευζωία του Ίππου :
α) Χώρος Αγώνων
Οι Ίπποι θα πρέπει να προπονούνται και να αγωνίζονται σε εδάφη κατάλληλα και ασφαλή. Τα
εμπόδια και οι συνθήκες του Αγώνα πρέπει να σχεδιάζονται έχοντας υπόψη την ασφάλεια του
Ίππου.
β) Επιφάνειες εδάφους
Όλες οι επιφάνειες στις οποίες οι Ίπποι βαδίζουν, προπονούνται ή αγωνίζονται πρέπει να είναι
έτσι σχεδιασμένες και συντηρημένες ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες που μπορεί να
οδηγήσουν σε τραυματισμό.
γ) Ακραίες καιρικές συνθήκες
Οι Αγώνες δεν πρέπει να διεξάγονται σε ακραίες καιρικές συνθήκες οι οποίες μπορεί να θέσουν
σε κίνδυνο την ευζωία ή την ασφάλεια του Ίππου. Πρέπει να προβλέπονται συνθήκες και
εξοπλισμός για τον δροσισμό των Ίππων μετά τον Αγώνα.
δ) Σταβλισμός στους Αγώνες
Οι στάβλοι πρέπει να είναι ασφαλείς, καθαροί, άνετοι, καλώς αεριζόμενοι και επαρκούς
μεγέθους για τον τύπο και την ιδιοσυγκρασία του Ίππου. Πρέπει να υπάρχουν πάντα διαθέσιμοι
χώροι για πλύσιμο και νερό.
4. Μεταχείριση των Ίππων από τον άνθρωπο :
α) Κτηνιατρική παρακολούθηση
Στον Αγώνα πρέπει πάντα να υπάρχουν εξειδικευμένοι Κτηνίατροι. Εάν ένας Ίππος τραυματιστεί ή
εξαντληθεί κατά τη διάρκεια του Αγωνίσματος, ο Αθλητής πρέπει να αποσυρθεί από το Αγώνισμα
και πρέπει να διεξαχθεί Κτηνιατρική εκτίμηση.
β) Κέντρα αναφοράς (Κτηνιατρικές κλινικές)
Όπου είναι αναγκαίο, οι Ίπποι πρέπει να περισυλλεγούν και να μεταφερθούν με ασθενοφόρο
στην πλησιέστερη Κτηνιατρική κλινική για περαιτέρω εκτίμηση και θεραπεία. Σε
τραυματισμένους Ίππους πρέπει να χορηγηθεί πλήρης υποστηρικτική θεραπεία πριν τη
μεταφορά τους.
γ) Τραυματισμοί στον Αγώνα
Η συχνότητα τραυματισμών πρέπει να παρακολουθείται. Οι συνθήκες του εδάφους, η συχνότητα
των Αγώνων και όποιοι άλλοι επικίνδυνοι παράγοντες πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά
προκειμένου να βρεθούν λύσεις που να ελαχιστοποιούν τους τραυματισμούς.
δ) Ευθανασία
Αν τα τραύματα είναι πολύ σοβαρά, ο Ίππος μπορεί να χρειαστεί να υποβληθεί σε ευθανασία
από Κτηνίατρο το συντομότερο δυνατό, με μοναδικό σκοπό να υποφέρει το ελάχιστο δυνατό.
ε) Απόσυρση
Οι Ίπποι πρέπει να αντιμετωπίζονται με συμπόνια και ανθρωπιά όταν αποσύρονται από την
ενεργό Αθλητική δράση.
5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ F.E.I. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΪΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ

5. Εκπαίδευση:
Η F.E.I. προτρέπει όσους εμπλέκονται με τον ιππικό αθλητισμό να αποκτούν όσο το δυνατόν
υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης στον τομέα της ειδικότητάς τους σχετικά με τη φροντίδα και τι
διαχείριση του αγωνιζόμενου Ίππου.
Αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς για την ευζωία του Ίππου μπορεί να τροποποιείται κατά
διαστήματα και καινούριες απόψεις είναι ευπρόσδεκτες. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε νέα
αποτελέσματα ερευνών και η F.E.I. ενθαρρύνει την περαιτέρω χρηματοδότηση και στήριξη
ερευνών για την ευημερία των Ίππου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΑΡΘΡΟ 800 – ΓΕΝΙΚΑ
Κώδικας για Αθλητές και εγγεγραμμένους στη F.E.I. Προπονητές, που συμμετέχουν σε Διεθνείς
Αγώνες Ιππικής Αντοχής.
1. Σύμφωνα με τον παρόντα κώδικα υπάρχουν δύο ξεχωριστοί ρόλοι σχετικά με την
προετοιμασία και τη συμμετοχή ίππων στους Διεθνείς Αγώνες Ιππικής Αντοχής : Αθλητής και
Προπονητής
2. Στα πλαίσια του παρόντος Κώδικα, ως «Αθλητής» ορίζεται ο Αθλητής του Ίππου στον Αγώνα.
3. Στα πλαίσια του παρόντος Κώδικα, ως «Προπονητής» ορίζεται ο υπεύθυνος για τη σωματική
και ψυχολογική προετοιμασία του Ίππου στον Αγώνα.
4. Πριν τον Αγώνα ο Προπονητής είναι υπεύθυνος να προετοιμάσει τον Ίππο για να αγωνιστεί,
πράγμα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα προπόνησης, τη διατροφή του Ίππου, την ανεύρεση της
κατάλληλης Κτηνιατρικής φροντίδας και τη διαχείριση των θεραπευτικών ουσιών υπό την
καθοδήγηση Κτηνιάτρου.
5. Σε πολλές περιπτώσεις, Αθλητής, είναι συγχρόνως ο Αθλητής και ο Προπονητής του Ίππου.
6. Για να πετύχουν Αθλητής και Προπονητής, πρέπει να έχουν γνώση των βηματισμών, καθώς και
της αποτελεσματικής και ασφαλούς χρήσης του Ίππου στο φυσικό περιβάλλον και να έχουν
συνεχώς κατά νου την ασφάλεια ανθρώπου και Ίππου.
7. Αθλητής και Προπονητής δεν πρέπει να δηλώνουν συμμετοχή ή να συμμετέχουν με Ίππο ο
οποίος ασθενεί ή είναι τραυματισμένος ή λαμβάνει θεραπεία η οποία θα επηρεάσει αρνητικά ή
θα βελτιώσει την ικανότητά του να αγωνισθεί.
8. Η F.E.I. προσδοκά όλοι οι εμπλεκόμενοι στον διεθνή ιππικό αθλητισμό να συμμορφώνονται με
τον Κώδικα Συμπεριφοράς της F.E.I. για την ευζωία του Ίππου και να αναγνωρίζουν και να
δέχονται ότι, ανά πάσα στιγμή, η ευζωία του Ίππου πρέπει να είναι υπεράνω όλων και δεν πρέπει
ποτέ να υποτάσσεται σε ανταγωνιστικές ή εμπορικές επιδράσεις.
9. Αθλητής και Προπονητής πρέπει να γνωρίζουν τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιππικής Αντοχής, τον
Διεθνή Κτηνιατρικό Κανονισμό, τον Διεθνή Κανονισμό Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Ίππων και
Αθλητών και επιπλέον να γνωρίζουν τον Γενικό Κανονισμό. Πρέπει να διασφαλίζουν ότι είναι
ενήμεροι των κατ’ έτος αλλαγών, ανατρέχοντας τακτικά στους Διεθνείς Κανονισμούς Ιππικής
Αντοχής, τους Κτηνιατρικούς Κανονισμούς της F.E.I. και να στηρίζουν τον «Καθαρό Αθλητισμό».
10. Αθλητής και Προπονητής πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους κανονισμούς
κατά την προετοιμασία τους και όταν αγωνίζονται.
11. Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιππασίας (F.E.I.) έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε πειθαρχικές
κυρώσεις κατά Αθλητή ή Προπονητή, οι οποίοι δε συμμορφώνονται με αυτόν τον Κώδικα και
τους Διεθνείς Κανόνες και Κανονισμούς, εις βάρος της ευζωίας του Ίππου και της ακεραιότητας
του αθλήματος.
12. Όταν Ίππος Ιππικής Αντοχής εγγράφεται στη F.E.I., πρέπει και ο Προπονητής αυτού του Ίππου
να εγγράφεται και να καταβάλει το τέλος εγγραφής στη F.E.I.. Όταν ο εγγεγραμμένος στη F.E.I.
Προπονητής είναι ήδη εγγεγραμμένος στη F.E.I. ως Αθλητής, δεν χρειάζεται να καταβάλει τέλος
εγγραφής. Οποιαδήποτε αλλαγή Προπονητή Ίππου εγγεγραμμένου στη F.E.I., πρέπει να
κοινοποιείται στη F.E.I., ώστε να ενημερώνεται αντίστοιχα η εγγραφή του Προπονητή.
800.1.

Η Ιππική Αντοχή είναι Αγώνισμα όπου δοκιμάζεται η ικανότητα του Αθλητή να χειρίζεται
με ασφάλεια την αντοχή και τη φυσική κατάσταση του Ίππου σε διαδρομή αντοχής
7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ

κατά τη διάρκεια Αγωνισμάτων ενάντια της χάραξης της διαδρομής, της απόστασης,
του κλίματος, του εδάφους και του χρόνου.
800.1.1

Η σημαντικότερη ευθύνη του Τεχνικού Επιτετραμμένου, της Αγωνοδίκου Επιτροπής,
των Εποπτών, της Κτηνιατρικής Επιτροπής, των Αρχηγών Ομάδος, των Κτηνιάτρων
Ομάδος, του Προπονητή, των Σταβλιτών και τελικά η απόλυτη ευθύνη των Αθλητών
είναι να εξασφαλίζουν την υγεία και ευζωία του Ίππου, με προσεκτική εφαρμογή των
ικανοτήτων τους μαζί με μια επιμελή και έμπειρη συμπεριφορά εκ μέρους του Αθλητή.

800.1.2

Για να πετύχει, ο Αθλητής πρέπει να έχει γνώση των βηματισμών, καθώς και της
αποτελεσματικής και ασφαλούς χρήσης του Ίππου στο φυσικό περιβάλλον.

800.1.3

Στα Αγωνίσματα Ιππικής Αντοχής, οποιοδήποτε Ιπποειδές θεωρείται «Ίππος».

800.2

Ο Αγώνας αποτελείται από έναν αριθμό φάσεων.

800.2.1

Καμιά φάση δεν μπορεί να υπερβεί τα 40χλμ. και κατ’ αρχήν, δεν πρέπει να
μικρότερη των 20χλμ. και δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 16χλμ..

800.2.2

Στο τέλος κάθε φάσης, υπάρχει υποχρεωτική στάση, για κτηνιατρικό έλεγχο επιθεώρηση. Σχετικά με το μήκος κάθε φάσης και τον χρόνο κράτησης, σε κάθε
Κτηνιατρική Πύλη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του Ξένου Κτηνιατρικού
Επιτετραμμένου, του Προέδρου της Κτηνιατρικής Επιτροπής και του Προέδρου της
Αγωνοδίκου Επιτροπής.

800.2.3

Αποστάσεις 80-119χλμ. πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο Κτηνιατρικές
Πύλες, συν αυτή της τελικής επιθεώρησης- ελέγχου (τρεις φάσεις).

είναι

Αποστάσεις 120-139χλμ. πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις Κτηνιατρικές
Πύλες, συν αυτή της τελικής επιθεώρησης- ελέγχου (4 φάσεις).
Αποστάσεις 140-160χλμ. πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον πέντε Κτηνιατρικές
Πύλες, συν αυτή της τελικής επιθεώρησης- ελέγχου (6 φάσεις).Υπάρχει η πιθανότητα να
μειωθούν οι φάσεις σε 5, υπό την αίρεση των υποδείξεων του Τεχνικού
Επιτετραμμένου και την αποδοχή του Προέδρου της Κτηνιατρικής Επιτροπής.
800.2.4

Οι φάσεις μπορεί να εκτείνονται μέσα σε μια ή περισσότερες ημέρες.

800.2.5

Οι φάσεις ενός Αγωνίσματος Ιππικής Αντοχής πρέπει να διαχωρίζονται από μια
υποχρεωτική περίοδο ανάπαυσης, ή χρόνο κράτησης.

800.2.6

Κάθε μέρα ενός Αγωνίσματος Ιππικής Αντοχής πρέπει να υποδιαιρείται σε τουλάχιστον
τρεις φάσεις, διαχωρισμένες από Κτηνιατρική Επιθεώρηση-Έλεγχο και υποχρεωτική
περίοδο ανάπαυσης, ή χρόνο κράτησης.

800.2.7

Σε κάθε Αγώνισμα Ιππικής Αντοχής πρέπει να υπάρχει τουλάχιστο μια κράτηση όχι
μικρότερη των 40 λεπτών.

800.2.8

Η περίοδος κράτησης για καθεμία από τις φάσεις του Αγώνα πρέπει να καλύπτει την
ελάχιστη σχέση του 1 λεπτού ανά 1 χιλιόμετρο, για παράδειγμα ο ελάχιστος χρόνος
κράτησης μετά από μία φάση 35χλμ. θα είναι 35 λεπτά.

800.2.9

Σε μονοήμερο Αγώνα ο μέγιστος χρόνος μίας μόνο κράτησης πρέπει να είναι 60 λεπτά,
και σε Αγώνες 3-αστέρων και πάνω πρέπει να υπάρχει τουλάχιστο μια κράτηση
διάρκειας το λιγότερο 50 λεπτών.

800.2.10 Επίσης, οι χρόνοι κράτησης σε Κτηνιατρικές Πύλες που απαιτούν υποχρεωτικό έλεγχο
ανάνηψης (re-inspection) πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 40 λεπτά, και για αυτούς τους
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ελέγχους ανάνηψης οι Ίπποι πρέπει να παρουσιάζονται όχι νωρίτερα από 15 λεπτά
πριν την ώρα αναχώρησής τους.
800.3

Οποιαδήποτε και εάν είναι η σειρά και οι κανόνες εκκίνησης, κάθε Αγωνιζόμενος
ολοκληρώνει ολόκληρο το Αγώνισμα σαν να είναι μόνος και να αγωνίζεται ενάντια
στον χρόνο.

800.4

Το ζεύγος που τερματίζει τη διαδρομή στο συντομότερο χρόνο κατατάσσεται νικητής
του Αγωνίσματος, αφού περάσει επιτυχώς όλες τις τελικές Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις
–Ελέγχους και έλεγχο απαγορευμένων ουσιών καθώς και άλλες διαδικασίες που
προβλέπονται για την ασφάλεια Ίππου και Αθλητή από τον παρόντα Κανονισμό, τον
Γενικό Κανονισμό ή τον Κτηνιατρικό Κανονισμό ή οποιονδήποτε άλλο Κανόνα και
Κανονισμό της F.E.I.. Τα Αγωνίσματα πρέπει να οργανώνονται έτσι ώστε να επιτρέπουν
στους Αθλητές να καθορίζουν το βηματισμό τους (pace) αγωνιζόμενοι ενάντια στο
χρόνο, υπό τους εξής όρους:

800.4.1

Αντίξοες συνθήκες : Αν προκύψουν αντίξοες συνθήκες στη διαδρομή ή άλλες
περιπτώσεις όπως υψηλή υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να
επιδράσουν αρνητικά στην δυνατότητα τερματισμού με ασφάλεια, η Οργανωτική
Επιτροπή σε συνεννόηση με τον Τεχνικό Επιτετραμμένο μπορούν να καθιερώσουν
μέγιστο χρόνο για τμήμα της διαδρομής ή για φάση του Αγωνίσματος, ή/και χρονικό
όριο για το κλείσιμο μίας ή περισσοτέρων Κτηνιατρικών Πυλών, με στόχο οι Αθλητές να
μην μένουν υπερβολικά πίσω από τον πραγματικό βηματισμό, και να εξασφαλίζεται η
ασφάλεια των Ίππων.

800.4.2

Ασφάλεια διαδρομής: Αντίθετα, λόγω συνθηκών σχετικά με την ασφάλεια της
διαδρομής, η Οργανωτική Επιτροπή σε συνεννόηση με τον Τεχνικό Επιτετραμμένο
μπορεί να καθιερώσει τμήματα διαδρομής όπου εφαρμόζονται ελεγχόμενοι
βηματισμοί του Ίππου, ή/και μέγιστες ταχύτητες. Εν τούτοις αυτό εξαρτάται από τις
περιστάσεις μιας συγκεκριμένης διαδρομής, ως και την ώρα της ημέρας και γενικά δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 5χλμ. τη φορά ή το 5% της διαδρομής. Γενικώς δεν πρέπει να
υπάρχουν περισσότερα του ενός τμήματα διαδρομής ελεγχόμενης ταχύτητας ή/και
ορισμένου βηματισμού ανά φάση της διαδρομής, και ποτέ στην τελική φάση.

ΑΡΘΡΟ 801 – Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ / Ο «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ»
801.1

Ο Τεχνικός Επιτετραμμένος και ο Διεθνής Σχεδιαστής Διαδρομής (όπου ορίζεται)
συνεννοούνται με την Οργανωτική Επιτροπή και βοηθούν στη δημιουργία διαδρομής
με τεχνικές προκλήσεις σε φυσικό περιβάλλον, εντός των περιορισμών που παρέχουν
το έδαφος και οι καιρικές συνθήκες, που θα απαιτεί αλλαγές στο βηματισμό του Ίππου
ώστε να δοκιμάζονται η αντοχή και η δεξιότητα των ζευγών (Αθλητή-Ίππου), χωρίς να
τίθεται σε κίνδυνο η ευζωία του Ίππου.

801.2

Η διαδρομή πρέπει να περιλαμβάνει (χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά) φυσικά ή
τεχνητά χαρακτηριστικά, όπως μονοπάτια, χαντάκια, απότομες αναβάσεις ή
καταβάσεις ή υδάτινες διαβάσεις καθώς και προκλήσεις ως προς το βηματισμό, την
επιφάνεια το εδάφους, το υψόμετρο, την κατεύθυνση και την ταχύτητα.

801.3

Ο τύπος του εδάφους και οι υψομετρικές διαφορές πρέπει να αναφέρονται στο σχέδιο
διαδρομής του Αγωνίσματος.

801.4

Η διαδρομή δεν πρέπει να περιέχει πάνω από 10% δημόσιους δρόμους σκληρής
επιφάνειας προοριζόμενους για χρήση από αυτοκίνητα.
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801.4.1

Τα τμήματα της διαδρομής, υπό τον απόλυτο έλεγχο του Σχεδιαστή διαδρομής ή του
Τεχνικού Επιτετραμμένου, δεν πρέπει να είναι σχεδιασμένα για ταχύτητες που να
θέτουν σε κίνδυνο τραυματισμού τους Ίππους κατά τη διάρκεια του Αγωνίσματος.

801.5

Το πιο απαιτητικό τμήμα της διαδρομής πρέπει να βρίσκεται στα αρχικά τμήματα του
Αγωνίσματος.

801.6

Το μήκος των φάσεων καθορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή και δημοσιεύεται
στην προκήρυξη.

801.7

Όσο το δυνατόν, οι κάθε είδους τεχνικές προκλήσεις πρέπει να αφήνονται στην φυσική
τους κατάσταση. Αν χρειάζεται, θα ισχυροποιούνται, έτσι ώστε να παραμείνουν στην
ίδια κατάσταση σε όλη την διάρκεια του Αγωνίσματος.

801.8

Ο τερματισμός πρέπει να έχει μεγάλο μήκος και να είναι αρκετά πλατύς, ώστε να
επιτρέπει σε πολλούς Ίππους να τερματίσουν με ταχύτητα, χωρίς να ενοχλούν ο ένας
τον άλλο, και να έχει αρκετή ευθεία μετά, ώστε να μπορούν οι Αθλητές να
σταματήσουν με ασφάλεια μόλις περάσουν τη γραμμή τερματισμού με οποιοδήποτε
βηματισμό ή καλπασμό. Η θέση του πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στην
Κτηνιατρική Πύλη.

801.8.1

Ως «Αγωνιστικός Χώρος» ορίζεται : η διαδρομή (φάσεις), οι περιοχές πληρωμάτων
βοήθειας στη διαδρομή ή εντός της Κτηνιατρικής Πύλης, ο χώρος Κτηνιατρικής
εξέτασης και ο χώρος κράτησης κοντά ή εντός της Κτηνιατρικής Πύλης. Για
Πρωταθλήματα, θα υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στον Αγωνιστικό Χώρο, όπως
ορίζεται στην Προκήρυξη.

801.8.2

Ο μέγιστος αριθμός βοηθών εντός των Κτηνιατρικών Πυλών είναι 5 ανά Ίππο, ώστε να
εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χώρος ξεκούρασης για τον Ίππο. Η πρόσβαση στην
Κτηνιατρική Πύλη και στο χώρο Κτηνιατρικής Επιθεώρησης-Ελέγχου μπορεί να
περιοριστεί από το Διοργανωτή σύμφωνα με τις οδηγίες του Διεθνούς Τεχνικού
Επιτετραμμένου. Οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην
Προκήρυξη. Μετά την απομάκρυνση ενός Ίππου από το Αγώνισμα, οι βοηθοί δεν έχουν
πλέον δικαίωμα πρόσβασης στις Κτηνιατρικές Πύλες.

801.8.2–ΕΣτους Εθνικούς αγώνες ο μέγιστος αριθμός βοηθών εντός των Κτηνιατρικών Πυλών
είναι 2 ανά Ίππο, ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χώρος ξεκούρασης για τον
Ίππο. Η πρόσβαση στην Κτηνιατρική Πύλη και στο χώρο Κτηνιατρικής ΕπιθεώρησηςΕλέγχου μπορεί να περιοριστεί από το Διοργανωτή σύμφωνα με τις οδηγίες του
Τεχνικού Επιτετραμμένου. Οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς
στην Προκήρυξη. Μετά την απομάκρυνση ενός Ίππου από το Αγώνισμα, οι βοηθοί δεν
έχουν πλέον δικαίωμα πρόσβασης στις Κτηνιατρικές Πύλες.
801.8.3

Όλοι οι Ίπποι πρέπει να παραμένουν σε θέση που να μπορούν οι Κτηνίατροι, η
Αγωνόδικος Επιτροπή και οι Επόπτες να τους παρατηρούν εύκολα. Επί ποινή αποβολής
και επίδοσης Προειδοποιητικής Κίτρινης Κάρτας, δεν επιτρέπεται η χρήση
παραπετασμάτων, οιουδήποτε τύπου εξοπλισμού ή φράγματος που να εμποδίζει αυτή
την παρατήρηση.

ΑΡΘΡΟ 802 - ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
802.1

Γενικές Απαιτήσεις: Η σήμανση της διαδρομής πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε
να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το πώς θα ακολουθηθεί η διαδρομή. Η σήμανση
μπορεί να γίνει με σημαίες, κορδέλες, σηματοδότες, ασβέστη, χρώμα, κοκ.
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Κατεύθυνση Διαδρομής: Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδρομή στην
κατεύθυνση που ορίζεται στον χάρτη που αναφέρεται στο Άρθρο 802.6.
Σφάλμα Διαδρομής: επί ποινή αποβολής, κάθε σφάλμα διαδρομής πρέπει να
διορθώνεται από το σημείο όπου άρχισε. Εναλλακτικά, εάν η διόρθωση σφάλματος δεν
είναι δυνατή ή/και υπέρ των συμφερόντων του Ίππου, η Αγωνόδικος Επιτροπή μπορεί
να ορίσει μια εναλλακτική διαδρομή, που θα απαιτεί από το ζεύγος την κάλυψη
ισοδύναμης απόστασης πάνω σε ίδιο τύπο εδάφους, κάλυψη που πρέπει να γίνει μέσα
στην ίδια φάση, εξασφαλίζοντας έτσι το ότι ο Αθλητής περνά από κάθε Κτηνιατρική
Πύλη με τη σωστή σειρά και μέσα στα ισχύοντα χρονικά όρια. Στις περιπτώσεις αυτές
το ζεύγος θα καταταγεί μόνο ως «ολοκληρώσας τη διαδρομή». Το ζεύγος, με αυτού του
είδους την επίδοση, μπορεί να κερδίσει Πιστοποιητικό Ικανότητος ή να καλύψει άλλα
Κριτήρια Πρόκρισης αλλά δεν μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για το Έπαθλο Καλύτερης
Κατάστασης ή για την βαθμολογία ομάδας ή για ατομική κατάταξη για βράβευση.
Σημαίες Οριοθέτησης: Σημαίες οριοθέτησης ή άλλοι αποδεκτοί σηματοδότες πρέπει να
χρησιμοποιούνται στη σήμανση καθορισμένων τμημάτων της διαδρομής, και για να
σηματοδοτούν τις γραμμές εκκίνησης και τερματισμού. Επί ποινή αποβολής αυτές οι
σημαίες ή σηματοδότες κ.λ.π. πρέπει να ακολουθούνται οπουδήποτε ευρίσκονται
μέσα στην διαδρομή. Οπουδήποτε στη διαδρομή υπάρχει δυνατότητα για «κόψιμο
δρόμου», η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να τοποθετεί έναν Επόπτη για να ελέγχει ότι
τηρείται η υποχρεωτική διάβαση.
Σήμανση Διαδρομής: Σημαίες ή σήματα κατεύθυνσης σκοπό έχουν να δείχνουν τη
γενική κατεύθυνση και πορεία που πρέπει να ακολουθούν οι Αθλητές για να βρουν το
δρόμο τους. Πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε οι Αθλητές να τις αναγνωρίζουν χωρίς
χάσιμο χρόνου. Κάθε 10χλμ. πρέπει να τοποθετείται δείκτης απόστασης.
Σχεδιάγραμμα Διαδρομής: Κάθε Αθλητής πρέπει να έχει εξαρχής πρόσβαση σε χάρτη ή
σχεδιάγραμμα όπου φαίνεται η πορεία διαδρομής και η τοποθεσία των υποχρεωτικών
στάσεων ή υποχρεωτικών εμποδίων. Στα Πρωταθλήματα ή αγώνες 4-αστέρων, οι
Οργανωτικές Επιτροπές πρέπει επίσης να παρέχουν, στον κάθε Αθλητή, αντίγραφα
τέτοιων χαρτών και σχεδιαγραμμάτων.

802.6– Ε Σχεδιάγραμμα Διαδρομής: Στους Εθνικούς Αγώνες κάθε Αθλητής πρέπει να έχει εξαρχής
πρόσβαση σε χάρτη ή σχεδιάγραμμα όπου φαίνεται η πορεία διαδρομής και η
τοποθεσία των υποχρεωτικών στάσεων ή υποχρεωτικών εμποδίων. Προαιρετικά οι
Οργανωτικές Επιτροπές μπορούν να παρέχουν, στον κάθε αγωνιζόμενο, αντίγραφα
τέτοιων χαρτών και σχεδιαγραμμάτων.
802.7
Εκκίνηση και Τερματισμός: Η εκκίνηση κι ο τερματισμός κάθε φάσης πρέπει να
σημαίνονται ευκρινώς και σαφώς με τις κατάλληλες ενδείξεις.
ΑΡΘΡΟ 803 – ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
803.1

Χάρτης: χάρτης κλίμακας τουλάχιστον 1: 50.000 πρέπει να διατίθεται στους Αθλητές
όταν οριστικοποιηθεί η διαδρομή, προτιμότερα κατά την ενημέρωση πριν τον Αγώνα
και οπωσδήποτε πριν την εκκίνηση τους.

803.1– Ε Χάρτης: Στους Εθνικούς Αγώνες πρόσβαση σε χάρτη κλίμακας τουλάχιστον 1: 50.000
πρέπει να έχουν όλοι οι Αθλητές όταν οριστικοποιηθεί η διαδρομή, προτιμότερα κατά
την ενημέρωση πριν τον Αγώνα και οπωσδήποτε πριν την εκκίνηση τους. Προαιρετικά
οι Οργανωτικές Επιτροπές μπορούν να παρέχουν, στον κάθε Αθλητή, αντίγραφα
τέτοιων χαρτών.
803.2

Ολοκλήρωση του Σχεδιαγράμματος της Διαδρομής: Η διαδρομή Αγωνίσματος Ιππικής
Αντοχής πρέπει να ολοκληρώνεται επίσημα τουλάχιστον 7 μέρες προ της έναρξης του
11
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Αγωνίσματος και να εγκρίνεται από τον Τεχνικό Επιτετραμμένο προτού να παραδοθεί
στην Αγωνόδικο Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 804 – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ & ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

804.1

Μεταβολές Διαδρομής: Μετά από την επίσημη ολοκλήρωση της διαδρομής, καμιά
μετατροπή δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση του Τεχνικού Επιτετραμμένου και της
Αγωνοδίκου Επιτροπής.

804.2

Νέο Πρόγραμμα / Καθυστέρηση Αγώνα: Σε εξαιρετικές καταστάσεις, όπως ορίζει
γενικώς το άρθρο 804.2.4, δύναται ο Αγώνας να προγραμματιστεί εκ νέου ή να
καθυστερήσει η έναρξή του, με απόφαση λαμβανομένη από τους:

804.2.1

Πριν τον Αγώνα (μέχρι μια ώρα πριν την Πρώτη Κτηνιατρική Επιθεώρηση): Απόφαση
του Τεχνικού Επιτετραμμένου σε συνεννόηση με εκπρόσωπο της Οργανωτικής
Επιτροπής, τον Ξένο Κτηνιατρικό Επιτετραμμένο, τον Πρόεδρο της Κτηνιατρικής
Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής.

804.2.2

Μετά την Έναρξη του Αγώνα: Απόφαση του Προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής σε
συνεννόηση με τα μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής, τον εκπρόσωπο της Οργανωτικής
Επιτροπής, τον Ξένο Κτηνιατρικό Επιτετραμμένο, τον Πρόεδρο της Κτηνιατρικής
Επιτροπής και τον Τεχνικό Επιτετραμμένο.

804.2.3

Ευθύνη Οργανωτικής Επιτροπής: Στις Οργανωτικές Επιτροπές συνιστάται κατά την
οργάνωση Αγώνων να προβλέπουν τη δυνατότητα είτε καθυστέρησης στην έναρξη του
Αγώνα μέχρι 30 ώρες, ή/και τον εκ νέου προγραμματισμό του. Σε επίσημους διεθνείς
(CEIO) αγώνες, σε Αγώνες 4-αστέρων και σε Πρωταθλήματα, η Οργανωτική Επιτροπή
πρέπει να περιλαμβάνει στην Προκήρυξη αναφορά σε αυτή την πιθανότητα.

804.2.4

Εξαιρετικές Καταστάσεις: Είναι εκείνες που προκύπτουν χωρίς προειδοποίηση και
μπορεί λογικά να προβλεφθεί ότι θα προκαλέσουν παράλογους και αδικαιολόγητους
κινδύνους στους Αθλητές ή/και στους Ίππους κατά τη διεξαγωγή του Αγώνα.
Παραδείγματα και συμβουλές για τον καθορισμό τέτοιων καταστάσεων δίδονται στις
«Σημειώσεις Ιππικής Αντοχής –Οδηγός».

804.3

Ακύρωση Αγώνα: Όταν, στον Αγώνα ή κατά την διάρκειά του, προκύπτουν
καταστροφικά συμβάντα ή συνθήκες, όπως περιγράφονται γενικά στο άρθρο 804.3.4, ο
Αγώνας μπορεί να ακυρωθεί με απόφαση λαμβανομένη σύμφωνα με τα κάτωθι:

804.3.1

Πριν τον Αγώνα (μέχρι μια ώρα πριν την Πρώτη Κτηνιατρική Επιθεώρηση): Απόφαση
του Τεχνικού Επιτετραμμένου σε συνεννόηση με εκπρόσωπο της Οργανωτικής
Επιτροπής, τον Ξένο Κτηνιατρικό Επιτετραμμένο, τον Πρόεδρο της Κτηνιατρικής
Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής.

804.3.2

Μετά την Έναρξη του Αγώνα: Απόφαση του Προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής σε
συνεννόηση με τα μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής, εκπρόσωπο της Οργανωτικής
Επιτροπής, τον Ξένο Κτηνιατρικό Επιτετραμμένο, τον Πρόεδρο της Κτηνιατρικής
Επιτροπής και τον Τεχνικό Επιτετραμμένο.

804.3.3

Ευθύνη Οργανωτικής Επιτροπής: Στις Οργανωτικές Επιτροπές συνιστάται κατά την
οργάνωση αγώνων να προβλέπουν την πιθανότητα ακύρωσης του Αγώνα και
εκκένωσης του χώρου.

804.3.4

Καταστροφικά Συμβάντα ή Καταστάσεις: Είναι εκείνα που προκύπτουν χωρίς
προειδοποίηση και κρίνονται σαν ιδιαίτερα επικίνδυνα για την ασφάλεια Αθλητών
12
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ή/και Ίππων, και τα οποία δεν μπορούν να αποφευχθούν με μεταβολές της διαδρομής,
νέο προγραμματισμό ή καθυστέρηση του Αγώνα. Παραδείγματα και συμβουλές για τον
καθορισμό τέτοιων καταστάσεων δίδονται στις «Σημειώσεις Καθοδήγησης Ιππικής
Αντοχής - Οδηγός».
804.4

Η Φύση της Ιππικής Αντοχής: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θυμόμαστε πως αυτό το
άθλημα προβλέπει Αγωνίσματα όπου δοκιμάζεται η αντοχή μέσα και από τις
προκλήσεις του εδάφους, του καιρού και των συνθηκών, άρα καθυστερήσεις, νέοι
προγραμματισμοί και ακυρώσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σαν εξαιρετικές
λύσεις.

804.5

Ανακοινώσεις: Σε κάθε περίπτωση από τις παραπάνω, οι Αθλητές ή/και Αρχηγοί
Ομάδων καθώς και η Οργανωτική Επιτροπή, η Ομάδα Χρονομέτρησης και όλοι οι
Αξιωματούχοι του Αγώνα πρέπει να ειδοποιούνται για την απόφαση επίσημα και
προσωπικά μόλις αυτό είναι πρακτικώς δυνατό, οπωσδήποτε πριν την εκκίνηση ή πριν
τη φάση που αφορούν.

ΑΡΘΡΟ 805 – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
805.1

Οι Ίπποι δεν πρέπει να περνούν τη γραμμή εκκίνησης προτού να δοθεί το σήμα
εκκίνησης1

805.2

Αν ένα ζεύγος κάνει κατά οποιονδήποτε τρόπο λάθος εκκίνηση, οφείλει, επί ποινή
αποβολής να επιστρέψει και να διασχίσει ξανά τη γραμμή εκκίνησης. Εντούτοις ο
χρόνος εκκίνησης του θα καταγραφεί σαν να εκκίνησε όταν του δόθηκε αρχικά το
σήμα.
Ο χρόνος εκκίνησης Αθλητή που δεν παρουσιάζεται εγκαίρως καταγράφεται σαν να
είχε εκκινήσει στην ώρα του. Επί ποινή αποβολής δεν επιτρέπεται σε Αθλητή να
εκκινήσει 15 λεπτά αργότερα από την ορισμένη ώρα εκκίνησής του.
Η εκκίνηση, τις επόμενες (από την πρώτη) ημέρες των πολυήμερων Αγώνων μπορεί να
είναι μαζική ή κλιμακωτή. Στην περίπτωση κλιμακωτής εκκίνησης, τα ζεύγη πρέπει να
εκκινούν την επόμενη ημέρα τηρώντας την ίδια διαφορά χρόνου, όπως καταγράφηκε
κατά την άφιξη της προηγούμενης ημέρας. Αυτό θα συνεχιστεί για περίοδο (π.χ. μία
ώρα) που θέτει κατά την κρίση του ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής και ο
Τεχνικός Επιτετραμμένος σε συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή. Μετά, όσα
ζεύγη απομένουν θα εκκινήσουν συγχρόνως.

805.3

805.4

ΑΡΘΡΟ 806 – ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
806.1

Επειδή η χρονομέτρηση παίζει σπουδαίο ρόλο στο Αγώνισμα, οι Οργανωτικές
Επιτροπές πρέπει να εξασφαλίζουν την ακριβή καταγραφή του χρόνου εκκίνησηςτερματισμού κάθε Αθλητή από καλώς ειδικευμένα άτομα, χρησιμοποιώντας μέθοδο
συγχρονισμένης χρονομέτρησης (βλ. «Σημειώσεις Ιππικής Αντοχής -Οδηγός»).

806.2

Για κάθε Αθλητή εκδίδεται μια κάρτα χρόνου ή αποδεκτό και αξιόπιστο εναλλακτικό
μέσο για κάθε Αγώνα (βλ. «Σημειώσεις Ιππικής Αντοχής-Οδηγός»).

806.3

Όταν η πρωτεύουσα καταγραφή γίνεται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, οι
Οργανωτικές Επιτροπές πρέπει να φροντίζουν για εναλλακτική παροχή ρεύματος και
εφεδρική λύση για την καταγραφή της χρονομέτρησης και όλες τις καταγεγραμμένες
πληροφορίες. Στην εκκίνηση και στον τερματισμό κάθε φάσης, η οποία χρονομετρείται,

1

Η εκκίνηση δίδεται από τον Επόπτη Εκκίνησης με το χέρι ή την φωνή ή όποιο άλλο τρόπο θεωρεί αυτός πρόσφορο σε
συνεννόηση με τον Τεχνικό Επιτετραμμένο.
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απαιτούνται συστήματα χρονομέτρησης εποπτευόμενα
Χρονομέτρες ώστε να καταγράφεται ο χρόνος κάθε Αθλητή.

από

Επόπτες

ή/και

806.4

Ο χρόνος μετράται από τη στιγμή που δίνεται το σήμα εκκίνησης ως τη στιγμή που το
ζεύγος διασχίζει τη γραμμή τερματισμού.

806.5

Στις υποχρεωτικές στάσεις πρέπει να χρησιμοποιείται το σύστημα Κτηνιατρικών Πυλών
(βλ. «Σημειώσεις Ιππικής Αντοχής-Οδηγός»).

806.6

Στις Κτηνιατρικές Πύλες η χρονομέτρηση των ζευγών πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να
αποφεύγεται η καθυστέρηση στη χρονομέτρηση που προκαλείται από τη σύγχρονη
άφιξη πολλών Ίππων προς έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 807 – ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ
807.1

Αθλητής μπορεί να οδηγεί πεζός ή να ακολουθεί πεζός τον ίππο του στη διαδρομή,
αλλά, επί ποινή αποβολής, πρέπει να είναι έφιππος στην εκκίνηση κάθε ημέρας και
στον τερματισμό της τελευταίας φάσης κάθε ημέρας.

807.2

Αθλητής που δεν σέβεται τα δοθέντα όρια χρόνου, θεωρείται ότι απέτυχε να προκριθεί
στην επόμενη φάση ή στην τελική κατάταξη.

807.3

Από τη στιγμή που ξεκίνησε ένα ζεύγος στο Αγώνισμα, δεν επιτρέπεται, επί ποινή
αποβολής, κανείς άλλος πλην του Αθλητή να οδηγεί πεζός ή να ιππεύει τον
συγκεκριμένο Ίππο στη διαδρομή.

807.4

Η από πρόθεση παρεμπόδιση του ζεύγους που προσπερνά, από το βραδύτερα
κινούμενο ζεύγος το οποίο προηγείται, τιμωρείται με αποβολή. Αυτό δεν έχει στόχο να
μειώσει την άμιλλα των Αθλητών κατά την διαδρομή για την κατάταξη, αλλά
προβλέπεται να ισχύει σε περιστάσεις όπου γίνεται προσπέραση επειδή το βραδύτερα
κινούμενο ζεύγος βαδίζει με σημαντικά αργότερο ρυθμό, ή γιατί αντιμετωπίζει
προβλήματα άρνησης ή προβλήματα ιπποσκευής.

807.5

Το ζεύγος που δεν προκρίνεται στην επόμενη φάση του Αγωνίσματος ή που
αποβάλλεται για οποιαδήποτε αιτία, πρέπει να φύγει αμέσως από τη διαδρομή και δεν
δικαιούται να συνεχίσει εκτός και εάν δεν υπάρχει βατή εναλλακτική λύση και αυτό
μόνο αφού πάρει την έγκριση μέλους της Αγωνοδίκου Επιτροπής, ή όταν δεν υπάρχει
διαθέσιμο, ενός Επόπτη.

807.6

Επιτρεπόμενη Βοήθεια κατά την διάρκεια Αγώνα ή στη Διαδρομή:

807.6.1

Στην Προκήρυξη του Αγώνα καθορίζεται πού επιτρέπεται η παρουσία πληρωμάτων
βοήθειας είτε μέσα στις Κτηνιατρικές Πύλες είτε στη διαδρομή του Αγώνα.

807.6.2

Τα ζεύγη πρέπει να έχουν πρόσβαση σε νερό κατά τη διάρκεια της διαδρομής
τουλάχιστο κάθε 10 χιλιόμετρα.

807.6.3

Επιτρέπεται να παρασχεθεί βοήθεια στο ζεύγος ακόμη και όταν βρίσκεται στην
διαδρομή σε κάθε περίπτωση μετά από πτώση ή εάν ο Αθλητής αποχωριστεί από τον
Ίππο του, ή σε περίπτωση χαλάρωσης ή απώλειας πετάλων.

807.6.4

Για άλλες Επιτρεπόμενες Βοήθειες, παρακαλείστε να δείτε τις «Σημειώσεις Ιππικής
Αντοχής-Οδηγός». Η Προκήρυξη του Αγώνα καθορίζει τις λεπτομέρειες για κάθε
Αγώνα.

807.7

Μη Επιτρεπόμενη Βοήθεια: οι ακόλουθοι τύποι ενεργειών, όπως ορίζονται στα άρθρα
807.7.1 έως 807.7.8, απαγορεύονται και ο Αθλητής και/ή ο εγγεγραμμένος
Προπονητής, που υποπίπτουν σε αυτές, υπόκεινται σε ποινή όπως ορίζεται παρακάτω
για κάθε ενέργεια.
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807.7– Ε Μη Επιτρεπόμενη Βοήθεια: οι ακόλουθοι τύποι ενεργειών, όπως ορίζονται στα άρθρα
807.7.1 έως 807.7.8, απαγορεύονται και ο Αθλητής που υποπίπτει σε αυτές, υπόκειται
σε ποινή όπως ορίζεται παρακάτω για κάθε ενέργεια :
807.7.1

το να ακολουθεί, να προπορεύεται ή να συνοδεύει το ζεύγος σε οποιοδήποτε τμήμα
της διαδρομής, ποδηλατιστής, πεζός ή Αθλητής μη μετέχων στον Αγώνα, επί ποινή
επίδοσης Προειδοποιητικής Κίτρινης Κάρτας.

807.7.2

όταν παρέχεται βοήθεια σε οποιοδήποτε τμήμα της διαδρομής, όπου δεν έχει ειδικά
προβλεφθεί αυτού του είδους η βοήθεια, επί ποινή επίδοσης Προειδοποιητικής
Κίτρινης Κάρτας.

807.7.3

όταν παρέχεται βοήθεια σε οποιοδήποτε τμήμα της διαδρομής από άτομο μη
εξουσιοδοτημένο να παράσχει αυτή την βοήθεια, επί ποινή επίδοσης
Προειδοποιητικής Κίτρινης Κάρτας.

807.7.4

όταν μη εξουσιοδοτημένο όχημα ακολουθεί, προπορεύεται ή συνοδεύει το ζεύγος, σε
οποιοδήποτε τμήμα της διαδρομής ή σε άμεσα παρακείμενο μονοπάτι πρόσβασης (βλ.
«Σημειώσεις Ιππικής Αντοχής-Οδηγός») μη επιτρεπτό σύμφωνα με το άρθρο 807.6.1,
επί ποινή επίδοσης Προειδοποιητικής Κίτρινης Κάρτας.

807.7.5

όταν τρίτο άτομο ενθαρρύνει Ίππο να τροχάσει μέσα σε Κτηνιατρική Πύλη, επί ποινή
επίδοσης Προειδοποιητικής Κίτρινης Κάρτας.

807.7.6

όταν τρίτο άτομο ενθαρρύνει τον Ίππο εντός της διαδρομής με οποιονδήποτε τρόπο,
επί ποινή επίδοσης Προειδοποιητικής Κίτρινης Κάρτας και αποβολής.

807.7.7 όταν κοπούν συρματοπλέγματα, ή αλλοιωθεί τμήμα περίφραξης επί ή μέσα στην
διαδρομή με σκοπό να ανοιχτεί δίοδος ή κοπούν δέντρα ή αφαιρεθούν εμπόδια ή
εξαλειφθούν προκλήσεις ή αλλοιωθούν τεχνικά στοιχεία της διαδρομής, επί ποινή
επίδοσης Προειδοποιητικής Κίτρινης Κάρτας.
807.7.8

όταν γίνει αποδεκτή οποιασδήποτε παρέμβαση τρίτου ατόμου, είτε ζητήθηκε αυτή είτε
όχι, με πρόθεση να δοθεί πλεονέκτημα στον Αθλητή ή τον Ίππο του επί ποινή επίδοσης
Προειδοποιητικής Κίτρινης Κάρτας και αποβολή.

ΑΡΘΡΟ 808 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
808.1

Στην Προκήρυξη που δημοσιεύει η Οργανωτική Επιτροπή Αγώνα Ιππικής Αντοχής, δεν
είναι αναγκαίο να επαναλαμβάνεται ο Γενικός Κανονισμός ή οι Κανόνες του παρόντος.
Αρκεί η παράθεση της κατηγορίας του Αγωνίσματος, οι αποστάσεις, οι ταχύτητες, τα
όρια χρόνου και το πιθανόν όριο χρόνου κάθε φάσης, ο τρόπος κατάταξης, οι κανόνες
εκκίνησης, η μέθοδος σήμανσης της διαδρομής, οι διαδικασίες στις υποχρεωτικές
στάσεις, το περίγραμμα της διαδρομής (με τις αλλαγές υψόμετρου) και της πιθανής
ύπαρξης εμποδίων.

808.2

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις Προκηρύξεις Ιππικής Αντοχής,
παρακαλείστε να αναφέρεστε στις «Σημειώσεις Ιππικής Αντοχής-Οδηγός».

808.3

Εκτός από τις συνθήκες του Αγωνίσματος (προθεσμία υποβολής τελικών δηλώσεων,
τόπο και ώρα εκκίνησης διεξαγωγής, αριθμό και χρονική διάρκεια υποχρεωτικών
στάσεων, δικαιώματα συμμετοχής και έπαθλα), είναι σύνηθες να συμπεριλαμβάνονται
στην Προκήρυξη διευκρινίσεις που αφορούν στη διοργάνωση, όπως μεταφορές,
διαμονή Αθλητών και Αθλητών, σταβλισμός, σίτιση Ίππων, κ.ο.κ.
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ΑΡΘΡΟ 809 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ
809.1

Είναι υποχρεωτικό όλα τα άτομα σε όλους τους Αγώνες Ιππικής Αντοχής, όταν είναι
έφιπποι, να φορούν καπέλο ασφαλείας Ιππασίας / Ιππικής Αντοχής εγκεκριμένου
τύπου και σωστά στερεωμένο.

809.2

Είναι υποχρεωτικό όλα τα άτομα σε όλους τους Αγώνες Ιππικής Αντοχής, όταν είναι
έφιπποι, να φορούν ασφαλή υπόδηση με τακούνια 12 χιλ. και άνω, ή εναλλακτικά
κλειστούς αναβολείς ή αναβολείς ασφαλείας.

809.3

Στους Αγώνες Ιππικής Αντοχής, απαιτείται ενδυμασία κατάλληλη και όχι υποτιμητική
για την εικόνα Αγώνων.
Σε όλους τους Διεθνείς Αγώνες είναι υποχρεωτική η παρακάτω ενδυμασία :

809.3.1

Για όσους συμμετέχουν στην Κτηνιατρική Επιθεώρηση προ του Αγώνα/Τελετή έναρξης,
στο Έπαθλο Καλύτερης Κατάστασης και στις Τελετές Απονομής Βραβείων και Επάθλων:
 Ιππείς: Επίσημες Στολές Ομάδος ή Ατομικές
 Αρχηγοί Ομάδων, Σταβλίτες, Πληρώματα Βοήθειας: Επίσημες Στολές Ομάδος ή
Ατομικές
 Αξιωματούχοι Αγώνων: Αξιοπρεπής ενδυμασία, με σακάκι και γραβάτα όπου
απαιτείται
 Δεν επιτρέπονται κοντά παντελόνια (σορτς) ή σανδάλια.

809.3.2

Κατά την διάρκεια του Αγωνίσματος:
● Ιππείς: Πρέπουσα ενδυμασία ιππέα, με πουκάμισο/πόλο συμπεριλαμβανομένου
πάντα γιακά.
● Αρχηγοί Ομάδων, Σταβλίτες, Πληρώματα Βοήθειας : Επίσημη ενδυμασία Ομάδος ή
Ατομική. Δεν επιτρέπονται σορτς μέσα στο χώρο της Κτηνιατρικής Πύλης, ή
σανδάλια στον Αγωνιστικό Χώρο (λόγοι ασφάλειας).
● Αξιωματούχοι Αγώνων: Αξιοπρεπής ενδυμασία, όχι σορτς ή σανδάλια.

809.3.3

Σχετικά με τη διαφήμιση ισχύει ο Γενικός Κανονισμός της F.E.I.

809.3 – Ε Για τους Εθνικούς Αγώνες αυτό σημαίνει
Ενδυμασία σωστή και προσαρμοσμένη στο άθλημα.
Παντελόνι ιππασίας η κολάν παντελόνι ιππικής αντοχής.
Μπότες ή παπούτσια με τακούνια 12χιλ. και άνω με μίνι-τσαπς ή εναλλακτικά οτιδήποτε κλειστά
παπούτσια όταν ο Αθλητής ιππεύει με κλειστούς αναβολείς.
Πουκάμισο ή πόλο με γιακά ή στολή Ομίλου.
Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες μπορεί να προστίθενται κατάλληλα ενδύματα, όμως ο αριθμός
Αγώνα (σαλιάρα) πρέπει να είναι πάντα εμφανής και ευανάγνωστος.
Το άτομο, που παρουσιάζει τον Ίππο στην Κτηνιατρική Επιθεώρηση πρέπει να φοράει τον αριθμό
Αγώνα (σαλιάρα), παντελόνι, πόλο με γιακά ή πουκάμισο και κλειστά παπούτσια.
Κατά την απονομή των επάθλων:
Ενδυμασία ιππασίας καθαρή, σωστή και προσαρμοσμένη στο Άθλημα.
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ΑΡΘΡΟ 810 - ΙΠΠΟΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κατ’ αρχήν δεν υπάρχει περιορισμός στη σαγή, αλλά πρέπει να είναι ασφαλής και να ταιριάζει
στο σώμα του Ίππου (βλ. Διεθνή Κτηνιατρικό Κανονισμό). Απαγορεύονται όλα τα είδη ηνίων, που
μπορεί να περιορίσουν την ελεύθερη κίνηση της κεφαλής του Ίππου σε μεγάλο βαθμό, μεταξύ
των οποίων τα Γερμανικά ηνία / Γαλλικά Ηνία και τα σταθερά ανάσπαστα.
810.1

Ειδικά μέσα ασφάλειας, όπως ανακλαστήρες ή άλλα, μπορεί να απαιτούνται όπως
ορίζεται στην προκήρυξη του Αγώνα.

810.2

Απαγορεύονται τα μαστίγια (ή χρήση οποιουδήποτε αντικειμένου ως μαστίγιο) και τα
σπιρούνια.

810.3

Επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και συσκευών πλοήγησης. Για κάθε άλλο
είδος συσκευής επικοινωνίας πρέπει να έχει ληφθεί άδεια από την Αγωνόδικο
Επιτροπή πριν την έναρξη του Αγωνίσματος.

810.4

Ισχύει ο Διεθνής Γενικός Κανονισμός σχετικά με τη διαφήμιση.

810.5

Απαγορεύεται η τοποθέτηση καθώς και η πρόσδεση οποιουδήποτε ξένου υλικού στα
αυτιά των Ίππων. Τα αυτιά των Ίππων δεν πρέπει να είναι φραγμένα. Απαγορεύονται οι
ωτασπίδες. Μπορεί να επιτραπεί η χρήση Παρωπίδων, χωρίς τροποποιήσεις, εφ’ όσον
επιτρέπουν την πλήρη όραση προς τα εμπρός και πρέπει να αφαιρούνται στις
Κτηνιατρικές Πύλες. Ο ορισμός των παρωπίδων παρέχεται στις «Σημειώσεις Ιππικής
Αντοχής-Οδηγός».

ΑΡΘΡΟ 811 – ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
811.1

Οποιαδήποτε πράξη ή σύνολο ενεργειών, που κατά τη γνώμη της Αγωνοδίκου
Επιτροπής μπορεί σαφώς να οριστεί σαν βάναυση ή καταχρηστική τιμωρείται με
αποβολή και με ότι άλλη ποινή επιτρέπεται από τον Γενικό Κανονισμό και ο
εμπλεκόμενος θα αναφερθεί στη F.E.Ι..

811.1–Ε

Οποιαδήποτε πράξη ή σύνολο ενεργειών, που κατά τη γνώμη της Αγωνοδίκου
Επιτροπής μπορεί σαφώς να οριστεί σαν βάναυση ή καταχρηστική τιμωρείται με
αποβολή και με ότι άλλη ποινή επιτρέπεται από τον Γενικό Κανονισμό και ο
εμπλεκόμενος Ιππέας θα αναφερθεί στη Ε.Ο.Ι.. Η αναφορά θα γίνει μέσα στην έκθεση
του Προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής προς την Ε.Ο.Ι., όπως ορίζουν το
Καταστατικό της Ε.Ο.Ι. και οι Εθνικοί Κανονισμοί Ιππασίας.
Αναφορές τέτοιων πράξεων πρέπει να συνοδεύονται, αν είναι δυνατόν, από τις
υπογραφές και διευθύνσεις αυτοπτών μαρτύρων. Οι αναφορές πρέπει να δίνονται
στην Αγωνόδικο Επιτροπή, ή το Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής, όσο το
δυνατόν ταχύτερα.

811.2

ΑΡΘΡΟ 812 – ΒΑΡΗ (ΙΠΠΕΩΝ)
812.1
812.2
812.3

Σε όλα τα Πρωταθλήματα Ενηλίκων CEI4* το ελάχιστο βάρος των Αθλητών είναι 75 κιλά
μαζί με όλον τον ιππικό εξοπλισμό (άρθρο 812.6).
Σε όλους τους Αγώνες Ενηλίκων CEI3* το ελάχιστο βάρος των Αθλητών μπορεί να είναι
75 κιλά – οι λεπτομέρειες ορίζονται σαφώς στην τελική Προκήρυξη του Αγώνα.
Στους αγώνες CEI1* και CEI2* μπορεί να επιτραπούν κατατάξεις βάσει βάρους ή
γένους, με προϋπόθεση την προέγκριση της F.E.Ι. και πρέπει να αναφέρονται σαφώς
στην προκήρυξη του Αγώνα.
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812.3 - Ε Στους Εθνικούς Αγώνες δεν ισχύουν περιορισμοί βάρους Αθλητών. Εν τούτοις η Ε.Ο.Ι.
μπορεί να προβλέπει, στην Γενική Προκήρυξη του έτους ή στις Ειδικές Προκηρύξεις των
Αγώνων, κατατάξεις βάσει βάρους ή γένους Αθλητών.
812.4
Δεν υπάρχουν περιορισμοί ελάχιστου βάρους σε Αγώνες Νεαρών Ιππέων ή/και
Εφήβων.
812.5
Όταν απαιτείται ελάχιστο βάρος, ο έλεγχος βάρους πρέπει να γίνεται πριν την εκκίνηση
και, όπου απαιτείται, μετά τον τερματισμό, μπορεί δε να γίνει με τυχαία επιλογή και
κατά τη διάρκεια του Αγώνα.
812.6
Οι Αθλητές πρέπει να ζυγίζονται στον τερματισμό, και όπου απαιτείται, με όλα τα είδη
σαγής (εκτός του χαλινού). Ο Αθλητής πρέπει να διατηρεί το ελάχιστο βάρος σε όλη τη
διάρκεια των φάσεων του Αγώνα επί ποινή αποβολής. Αποτελεί ευθύνη του Αθλητή να
ζυγιστεί αμέσως μετά τη διάβαση της γραμμής τερματισμού αν αυτό του ζητηθεί από
Αξιωματούχο του Αγώνα.
812.7
Οι Οργανωτές πρέπει να παρέχουν αξιόπιστη βαθμονομημένη ζυγαριά με δυνατότητα
επαναβαθμονόμησης.
ΑΡΘΡΟ 813 – ΚΑΤΑΤΑΞΗ
813.1

Ατομική: σε Αγώνισμα Ιππικής Αντοχής νικητής είναι το ζεύγος με το συντομότερο
χρόνο ίππευσης που περνά επιτυχώς ή συμμορφώνεται σύμφωνα με όλα τα
πρωτόκολλα και τις απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της τελικής Κτηνιατρικής
Εξέτασης αλλά όχι περιορισμένης σε αυτήν. Η Προκήρυξη πρέπει να καθορίζει με
σαφήνεια τον τρόπο ατομικής κατάταξης.

813.2

Ομαδική: Νικήτρια ομάδα είναι αυτή που έχει τον καλύτερο χρόνο μετά την πρόσθεση
της τελικής κατάταξης των τριών καλύτερων ζευγών της ομάδος. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας, νικήτρια ομάδα είναι αυτή της οποίας το τρίτο στη σειρά ζεύγος έχει το
καλύτερο χρόνο. Σε περίπτωση που κατατάσσονται λιγότερα από 3 μέλη μίας ομάδας,
αυτή δεν κατατάσσεται σαν ομάδα.
Ισοπαλία: Όταν δυο ή περισσότερα ζεύγη, που εκκίνησαν συγχρόνως, έχουν τον ίδιο
συνολικό χρόνο ίππευσης, κατατάσσονται σύμφωνα με την αντίστοιχη διάβαση τους
από την γραμμή τερματισμού.
Αποβολή, Απόσυρση ή Αποτυχία Πρόκρισης στην επόμενη Φάση ορίζονται ως εξής:
Αποβολή: όταν ο Αθλητής τιμωρηθεί από την Αγωνόδικο Επιτροπή και αποκλείεται από
την συνέχεια του Αγώνα για παράβαση του παρόντος Κανονισμού, του Διεθνούς
Γενικού Κανονισμού, του Διεθνούς Κτηνιατρικού Κανονισμού ή της Προκήρυξης.
Αποτυχία Πρόκρισης στην Επόμενη Φάση: όταν το ζεύγος εξαιρείται από τον Αγώνα
λόγω: αποτυχίας του να περάσει επιτυχώς μια Κτηνιατρική Επιθεώρηση-Έλεγχο, να
ολοκληρώσει ολόκληρη την διαδρομή με τον τρόπο που απαιτείται, ή να τηρήσει όλα
τα απαιτούμενα χρονικά όρια για την παρουσίαση του ή για την ολοκλήρωση του
Αγωνίσματος.
Απόσυρση: όταν ο Αθλητής οικειοθελώς αποσύρεται του Αγώνα, αλλά θεωρείται
οικειοθελής και Απόσυρση μόνον όταν: το ζεύγος έχει ολοκληρώσει σωστά όλες τις
φάσεις μέχρι εκείνο το σημείο, το ζεύγος έχει ολοκληρώσει την πιο πρόσφατη φάση
έχοντας περάσει τις απαιτούμενες κτηνιατρικές επιθεωρήσεις-ελέγχους που
ακολουθούν την εν λόγω φάση, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής
επιθεώρησης ανάνηψης, ή της αιτηθείσας επιθεώρησης ανάνηψης, και εφ’ όσον στο
Άρθρο 813 του παρόντος δεν υπάρχει άλλη πρόβλεψη για την απομάκρυνσή του από
το Αγώνισμα.

813.3

813.4
813.4.1

813.4.2

813.4.3
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Όλοι οι Ίπποι, που αποχωρούν από τον Αγώνα είτε οικειοθελώς είτε για άλλο λόγο σε
οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής, πρέπει να προσέλθουν για κτηνιατρική
επιθεώρηση-έλεγχο από την Κτηνιατρική Επιτροπή ή την Επιτροπή Θεραπόντων
Κτηνιάτρων εντός 30 λεπτών από την απομάκρυνση ή εκτός αν δοθεί άδεια από την
Κτηνιατρική Επιτροπή για άμεση μεταφορά του Ίππου από τον Αγωνιστικό Χώρο σε
εγκεκριμένο κέντρο θεραπείας, το δε Κτηνιατρικό Μητρώο του που πρέπει να
ενημερωθεί ανάλογα. Σε περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης αποδίδεται
Προειδοποιητική Κίτρινη Κάρτα στον Αθλητή ή στον εγγεγραμμένο Προπονητή και
επιβάλλεται υποχρεωτική περίοδος ανάπαυσης του Ίππου για εξήντα ημέρες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 814 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις κατηγορίες των Διεθνών Αγώνων και δεν έχει εφαρμογή στους
Εθνικούς Αγώνες για τους οποίους ισχύει η ετήσια Γενική Προκήρυξη της Ε.Ο.Ι.
Οι Διεθνείς Αγώνες Ιππικής Αντοχής διακρίνονται σε :
 CEI
 CEIO
Οι Διεθνείς Αγώνες Ιππικής Αντοχής, όπως επεξηγούνται παρακάτω, διέπονται από τους Γενικούς
Κανονισμούς, τους Κτηνιατρικούς Κανονισμούς και αυτούς τους Κανονισμούς Ιππικής Αντοχής της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας. Διακρίνονται σε:
814.1
Αγώνες CEI
814.1.1

Πρέπει να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις των Γενικών Κανονισμών και των
Κανονισμών Ιππικής Αντοχής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας.

814.1.2

Σε αυτούς τους Αγώνες, πρέπει να υπάρχει μόνον επίσημη ατομική κατάταξη.

814.1.3

Τα Ομαδικά Αγωνίσματα μπορεί να μη θεωρηθούν ως Επίσημα Ομαδικά Αγωνίσματα
και κάθε μέλος της Ομάδας μπορεί να αξιολογηθεί στο Ατομικό Αγώνισμα. Ο αριθμός
των Ομάδων που μπορεί να γίνουν αποδεκτές είναι στη διακριτική ευχέρεια της
Οργανωτικής Επιτροπής. Οι Ομάδες μπορεί να αποτελούνται από τρεις έως πέντε
Αθλητές, όχι απαραίτητα της ίδιας Εθνικότητας και οι λεπτομέρειες θα διευκρινίζονται
στην εγκεκριμένη Προκήρυξη.

814.1.4

Αυτοί οι Αγώνες μπορούν να διεξαχθούν σε συνδυασμό με Εθνικούς Αγώνες ή με σειρά
Αγώνων υπό την έγκριση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας, σε συνεννόηση με την
Τεχνική Επιτροπή, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να διεξαχθεί αυτή η σειρά
των Αγώνων υπό τις απαιτήσεις των CEIO ή CEI4* Αγώνων, ανεξαρτήτων των
αποστάσεων.

814.1.5

Οι CEI διοργανώσεις ορίζονται στο Καλεντάρι της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας.
Διακρίνονται σε τέσσερα επίπεδα :

814.1.5.1 Τεσσάρων Αστέρων (4*) : Πρωταθλήματα Ενηλίκων ή τουλάχιστον 160χλμ. σε μία
ημέρα, Πρωταθλήματα Νέων Ίππων 7ετών με μέγιστη απόσταση 130χλμ.,
Πρωταθλήματα Εφήβων και Νέων Ιππέων τουλάχιστον 120χλμ. και 130χλμ. ανά ημέρα
το μέγιστο. Τοπικά Πρωταθλήματα, όπου η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει
αλλαγή της απόστασης, λαμβάνοντας υπόψη κλιματικές ή άλλες συνθήκες. Μέγιστος
αριθμός παλμών στις Κτηνιατρικές Πύλες: 64 παλμοί/ λεπτό εντός 20 λεπτών.
814.1.5.2 Τριών Αστέρων (3*): Όλοι οι Αγώνες 140-160χλμ. σε μία ημέρα ή 90-100χλμ. ανά
ημέρα σε δύο ημέρες ή 70-80χλμ. ανά ημέρα σε τρεις ή περισσότερες ημέρες.
Μέγιστος αριθμός παλμών στις Κτηνιατρικές Πύλες: 64 παλμοί/ λεπτό εντός 20
λεπτών.
814.1.5.3

Δύο Αστέρων (2*): Όλοι οι Αγώνες 120-139χλμ. σε μία ημέρα ή 70-89χλμ. ανά ημέρα
σε δύο ή περισσότερες ημέρες. Μέγιστος αριθμός παλμών στις Κτηνιατρικές Πύλες: 64
παλμοί/ λεπτό εντός 20 λεπτών.

814.1.5.4 Ενός αστέρος (1*): Όλοι οι Αγώνες 80-119χλμ. σε μία ημέρα. Μέγιστος αριθμός παλμών
στις Κτηνιατρικές Πύλες: 64 παλμοί/ λεπτό εντός 20 λεπτών.
814.1.5.5

Στην τελική Κτηνιατρική Επιθεώρηση ο μέγιστος αριθμός παλμών στις Κτηνιατρικές
Πύλες θα είναι 64 παλμοί/ λεπτό εντός 30 λεπτών.
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814.1.5.6 Όλοι οι Αθλητές και οι Ίπποι, προκειμένου να συμμετάσχουν σε Διοργανώσεις
επικυρωμένες από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιππασίας, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι
στη Διεθνή Ομοσπονδία Ιππασίας, σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς.
814.1.6

Η Διεθνή Ομοσπονδία Ιππασίας μπορεί να δημιουργήσει ειδικές κατηγορίες Αγώνων
και να εφαρμόσει τις απαιτήσεις συγκεκριμένου συστήματος αστέρων, όσον αφορά
στους Αξιωματούχους και στις προϋποθέσεις συμμετοχής, ανεξαρτήτως της
απόστασης, σε περιπτώσεις κρατών ή περιοχών όπου το άθλημα αναπτύσσεται ή σε
περίπτωση έρευνας για μελλοντικές αλλαγές αυτών των Κανονισμών, όπως επίσης
μπορεί να προβεί σε αλλαγές βάρους ή στη διεξαγωγή ειδικών κατηγοριών ή
υποκατηγοριών. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τις
Εθνικές Ομοσπονδίες και τη Διεθνή Κτηνιατρική Επιτροπή για συνεχόμενη εισαγωγή
δεδομένων.

814.1.7

Η Διεθνή Ομοσπονδία Ιππασίας θα καθορίσει, σε συνεννόηση με τη Διεθνή Κτηνιατρική
Επιτροπή, την Οργανωτική Επιτροπή και τις αντίστοιχες Εθνικές Ομοσπονδίες το
σύστημα Αστέρων το οποίο θα εφαρμόσει σε Αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου ή
Τελικούς, καθώς επίσης σε σειρά Εθνικών, Τοπικών, Ηπειρωτικών ή Παγκόσμιων
σειρών Αγώνων ή σε προγράμματα Κυπέλλου Αγώνων.

814.1.8

Ο αριθμός των παλμών μπορεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια του Αγώνα αν, κατά τη
γνώμη του Προέδρου της Κτηνιατρικής Επιτροπής, σε συνδυασμό με τη γνώμη του
Ξένου Τεχνικού Επιτετραμμένου, του Προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής και του
Τεχνικού Επιτετραμμένου υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των Ίππων.

814.2

CEIOs

814.2.1

Πρέπει να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις των Γενικών Κανονισμών και των
Κανονισμών Ιππικής Αντοχής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας.

814.2.2

Στις CEIOs διοργανώσεις πρέπει να υπάρχει Ατομικό και Ομαδικό Αγώνισμα. Κάθε
κράτος μπορεί να δηλώσει μόνο μία Ομάδα. Θα πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον
τρεις Ομάδες προκειμένου ένα Ομαδικό Αγώνισμα να θεωρηθεί Επίσημο. Κάθε
Ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία ζεύγη. Τα τρία καλύτερα
αποτελέσματα της Ομάδας θα ληφθούν υπόψη για την τελική κατάταξη. Στην
περίπτωση που λιγότερα από τρία ζεύγη μιας Ομάδας έχουν λάβει κατάταξη, η
αντίστοιχη Ομάδα δε μπορεί να αξιολογηθεί, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται την
ύπαρξη μεταλλίου ή βραβείου που δε θα απονεμηθεί.

814.3 Περιφερειακοί Αγώνες
Αυτοί οι Αγώνες Ιππικής Αντοχής πρέπει να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής σε συνδυασμό με τις Επιτροπές των Τοπικών Παιχνιδιών, αυτούς τους
Κανονισμούς και τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας.

ΑΡΘΡΟ 814 Ε – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
Οι Κατηγορίες των Εθνικών Αγώνων, ορίζονται στην Γενική Προκήρυξη του Έτους.
814.1.8 Ε

Στους Εθνικούς Αγώνες ο αριθμός των παλμών, που προβλέπονται στο «Κεφάλαιο
ΙΙΙ», μπορεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια του Αγώνα αν, κατά τη γνώμη του Προέδρου
της Κτηνιατρικής Επιτροπής, σε συνδυασμό με τη γνώμη του Προέδρου της
Αγωνοδίκου Επιτροπής και του Τεχνικού Επιτετραμμένου, υπάρχει κίνδυνος για την
ασφάλεια των Ίππων.
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ΑΡΘΡΟ 815 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
815.1

Οποιοδήποτε άτομο, από το έτος, κατά το οποίο συμπληρώνει το 14 ο έτος της ηλικίας
του και έχει την έγκριση της Εθνικής Ομοσπονδίας στην οποία ανήκει, έχει δικαίωμα να
λάβει μέρος σε όλους τους Αγώνες Ιππικής Αντοχής (CEI, CEIO και Πρωταθλήματα
Ενηλίκων και Εφήβων/Νέων Ιππέων).

815.1–Ε

Οποιοδήποτε άτομο, από το έτος κατά το οποίο συμπληρώνει το 14 ο έτος της ηλικίας
του και έχει λάβει Άδεια Ικανότητας Αθλητή από την Ε.Ο.Ι. για το άθλημα της Ιππικής
Αντοχής, έχει δικαίωμα να λάβει μέρος σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες Ιππικής
Αντοχής είτε ως άτομο είτε σαν μέλος ομάδος, σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις που
τίθενται στο Άρθρο 816.

815.2

Ίπποι

815.2 - Ε Η ΕΟΙ στην Γενική Προκήρυξη του έτους προβλέπει τις ελάχιστες ηλικίες των Ίππων για
τις κατηγορίες των Εθνικών Αγώνων. Οι Ίπποι πρέπει να είναι τουλάχιστο 5 ετών για να
λάβουν μέρος σε Εθνικούς Αγώνες. Όμως η ΕΟΙ μπορεί να προβλέπει στην Γενική
Προκήρυξη του έτους ειδικούς εκπαιδευτικούς Αγώνες για Ίππους 4 ετών οπωσδήποτε
με ελεγχόμενη ταχύτητα.
815.2.1

Οι Ίπποι πρέπει να είναι τουλάχιστο 5 ετών για να προκριθούν ως Νεόλεκτοι.

815.2.2

Οι Ίπποι πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 ετών για να λάβουν μέρος σε Αγώνες CEI 1 έως
2 αστέρων.

815.2.3

Οι Ίπποι πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 ετών για να λάβουν μέρος σε Αγώνες 3
αστέρων.

815.2.4

Οι Ίπποι πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 ετών για να λάβουν μέρος σε Αγώνες 4
αστέρων, CEIOs και Πρωταθλήματα (εξαιρούνται τα Πρωταθλήματα Κατηγορίας
Νεόλεκτων ίππων, όπου η ελάχιστη ηλικία πρέπει να είναι 7 ετών).

815.2.5

Φοράδες εμφανώς προχωρημένης εγκυμοσύνης, ήτοι άνω των 120 ημερών, ή με
νεογέννητα πουλάρια δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε οποιοδήποτε Αγώνα CEI.

815.2.5-Ε Φοράδες εμφανώς προχωρημένης εγκυμοσύνης, ήτοι άνω των 120 ημερών, ή με
νεογέννητα πουλάρια δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε οποιοδήποτε Εθνικό
Αγώνα Ιππικής Αντοχής.
815.2.6

Όλες οι ηλικίες Ίππων ισχύουν για την ημερομηνία που έχουν αποκτήσει δικαίωμα
συμμετοχής σε Αγώνες, και πρέπει να βεβαιώνονται είτε μέσω αξιόπιστων ατομικών
βιβλιαρίων, είτε με έγγραφη γνώμη Κτηνιάτρου, που καταγράφεται στα Διαβατήρια. Οι
Ίπποι θεωρούνται πως έχουν γενέθλια την 1η Ιανουαρίου.

815.3

Υποχρεωτική Ανάπαυση Ίππων (βλ.«Σημειώσεις Ιππικής Αντοχής – Οδηγός »)
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Μετά τη συμμετοχή του σε Αγώνα Ιππικής Αντοχής Διεθνή ή Εθνικό, πρέπει να δοθεί
στον Ίππο υποχρεωτική ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης όπως ορίζεται εδώ, πριν
επιτραπεί να συμμετάσχει ξανά σε Εθνικό ή Διεθνή αγώνα.
Απόσταση που ολοκληρώθηκε
0 - 46χλμ.
5 ημέρες
Από 46 - 86χλμ.
12 ημέρες
Από 86 126χλμ.
19 ημέρες
Από 126 -146χλμ.
26 ημέρες
Από 146χλμ. και άνω
33 ημέρες
Παρατεταμένη περίοδος ανάπαυσης θα εφαρμοστεί αν ένας Ίππος απέτυχε να
προκριθεί και του χορηγήθηκε άμεση θεραπεία ή απέτυχε λόγω ακανόνιστων
βηματισμών (βλ. άρθρα 815.3.2 και 815.3.3).
Η συνολική περίοδος ανάπαυσης ξεκινά από τα μεσάνυχτα της ημέρας που
ολοκληρώνεται ο Αγώνας (ώρα 24.00) - λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη επιτρεπτή
χρονική διάρκεια Αγώνα - και τελειώνει την ίδια ώρα της τελευταίας ολόκληρης ημέρας
της περιόδου ανάπαυσης. Η ώρα έναρξης του επόμενου Αγώνα του Ίππου θα πρέπει
να είναι μετά τη λήξη της περιόδου ανάπαυσης.

815.3.2

Παρατεταμένες περίοδοι ανάπαυσης λόγω επεμβατικής θεραπείας:
Οποιαδήποτε θεραπεία Ίππου που περιλαμβάνει παρακέντηση ή τομή της επιδερμίδας
ή είσοδο οποιουδήποτε εργαλείου ή ξένου υλικού εντός του σώματος του Ίππου
θεωρείται επεμβατική θεραπεία (εξαίρεση αποτελούν η χρήση στοματικών
ηλεκτρολυτών και ο βελονισμός). Η περίπτωση που Ίππος απέτυχε να προκριθεί για
λόγους μεταβολικούς και δεν αντιμετωπίστηκε άμεσα, θεωρείται ότι θέτει σε κίνδυνο
την ευζωία του Ίππου και απαιτεί επεμβατική θεραπεία. Ο Ξένος Κτηνιατρικός
Επιτετραμμένος και ο Θεράπων Κτηνίατρος πρέπει να εξετάσουν στον τέλος του Αγώνα
έναν προς έναν όλους τους Ίππους που χρειάζονται θεραπεία και να αξιολογήσουν
κάθε περίπτωση σχετικά με το αν χρειάζεται επεμβατική θεραπεία που συνεπάγεται
παρατεταμένη περίοδο ανάπαυσης ή απλά εγκεκριμένη θεραπεία που δεν απαιτεί
παρατεταμένη περίοδο ανάπαυσης.
Εάν ένας Ίππος αποτύχει να προκριθεί για μεταβολικούς λόγους, οι οποίοι απαιτούν
άμεση επεμβατική θεραπεία, σε οποιοδήποτε Διεθνή ή Εθνικό αγώνα εντός έτους,
πρέπει να του παρέχεται υποχρεωτική περίοδος ανάπαυσης, όπως ορίζεται παρακάτω,
πριν αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής σε νέο Διεθνή ή Εθνικό Αγώνα.
Επεμβατική Θεραπεία 1ο περιστατικό
ο

Επεμβατική Θεραπεία 2 περιστατικό

60 ημέρες στο σύνολο
90 ημέρες στο σύνολο

Υποχρεωτική περίοδος ανάπαυσης σε 2ο περιστατικό εφαρμόζεται όταν ο Ίππος
αποτύχει να προκριθεί για μεταβολικούς λόγους που απαιτούν άμεση επεμβατική
θεραπεία σε 2 συνεχόμενους Διεθνείς ή Εθνικούς Αγώνες ή δύο φορές εντός χρονικής
περιόδου τριών μηνών.
815.3.3

Παρατεταμένες περίοδοι ανάπαυσης λόγω ακανόνιστου βηματισμού:
Εάν Ίππος αποτύχει να προκριθεί λόγω ακανόνιστου βηματισμού σε οποιοδήποτε
Διεθνή ή Εθνικό Αγώνα εντός έτους, πρέπει να του δοθεί, πέραν της περιόδου
ανάπαυσης όπως ορίζεται στο άρθρο 815.3.1, επιπλέον περίοδος ανάπαυσης, όπως
ορίζεται παρακάτω, πριν αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής σε Διεθνή ή Εθνικό Αγώνα.
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Ακανόνιστος Βηματισμός 1ο περιστατικό 14 ημέρες επιπρόσθετα
Ακανόνιστος Βηματισμός 2ο περιστατικό 21 ημέρες επιπρόσθετα
Υποχρεωτική περίοδος ανάπαυσης σε 2ο περιστατικό εφαρμόζεται όταν ο Ίππος
αποτύχει να προκριθεί λόγω ακανόνιστου βηματισμού σε 2 συνεχόμενους Διεθνείς ή
Εθνικούς Αγώνες.
Σε περίπτωση αποτυχίας πρόκρισης λόγω ακανόνιστου βηματισμού σε 3 ο συνεχόμενο
Διεθνή ή Εθνικό Αγώνα, θα πρέπει να επιβληθεί υποχρεωτική περίοδος ανάπαυσης :
Ακανόνιστος Βηματισμός 3ο περιστατικό 90 ημέρες επιπρόσθετα
815.3.4

Σε περίπτωση αποτυχίας πρόκρισης Ίππου λόγω ακανόνιστου βηματισμού σε
οποιουσδήποτε 4 συνεχόμενους Διεθνείς ή Εθνικούς Αγώνες εντός έτους, θα πρέπει να
επιβληθεί υποχρεωτική περίοδος ανάπαυσης 6 μηνών και θα πρέπει ο Ίππος να
περάσει από Κτηνιατρική Εξέταση 4 εβδομάδες πριν τον επόμενο Αγώνα, προκειμένου
να μπορέσει να συμμετάσχει σε Διεθνή ή Εθνικό Αγώνα.
Σε περίπτωση αποτυχίας πρόκρισης Ίππου λόγω ακανόνιστου βηματισμού σε
περισσότερους από 4 συνεχόμενους Διεθνείς ή Εθνικούς Αγώνες, θα πρέπει να
απαγορευτεί η συμμετοχή του σε μελλοντικούς Αγώνες Ιππικής Αντοχής.

815.3.5

Τα αποτελέσματα Εθνικών Αγώνων δεν μπορούν να μεταβάλλουν τις παρατεταμένες
περιόδους ανάπαυσης, που εφαρμόζονται σε Ίππους εγγεγραμμένους στα μητρώα της
F.E.I., οι οποίοι απέτυχαν να προκριθούν λόγω ακανόνιστων βηματισμών ή για
μεταβολικούς λόγους σε δύο συνεχόμενους Διεθνείς ή Εθνικούς Αγώνες.

815.3.6

Η F.E.I. σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή της F.E.Ι. και το Κτηνιατρικό τμήμα της
F.E.I. μπορούν να αποφασίσουν τη δημιουργία συμπληρωματικού προγράμματος.
Κάθε Αθλητής, του οποίου ο Ίππος έχει αποκλειστεί σε Διεθνή Αγώνα για λόγους
μεταβολικούς ή πολύ σοβαρό τραυματισμό, λαμβάνει βαθμούς ποινής. Οι βαθμοί
ποινής που συγκεντρώνει έχουν διάρκεια 12 μηνών. Μόλις περάσει διάστημα 12 μηνών
από την ημερομηνία απόκτησης ορισμένων βαθμών ποινής, οι βαθμοί αυτοί
αφαιρούνται από το σύνολο.
100 βαθμοί ποινής ισοδυναμούν αυτομάτως με αποχή 2 μηνών από αγώνες. Μετά την
πάροδο των 2 μηνών, το σύνολο των βαθμών μηδενίζεται.


Κάθε αποκλεισμός για μεταβολικούς λόγους ισοδυναμεί με 10 βαθμούς ποινής.



Αν ένας Ίππος αποκλειστεί για μεταβολικούς λόγους που απαιτούν επεμβατική
θεραπεία ο Αθλητής θα χρεωθεί με 25 βαθμούς ποινής.



Αν ένας Ίππος έχει υποστεί σοβαρό και / ή θανατηφόρο τραυματισμό κατά τη
διάρκεια ενός Διεθνούς Αγώνα, ο Αθλητής θα χρεωθεί με 80 βαθμούς ποινής.



Αν ένας Ίππος συμμετέχει σε Διεθνή ή Εθνικό Αγώνα κατά τη διάρκεια
υποχρεωτικής περιόδου ανάπαυσης (όπως ορίζεται στο άρθρο 815.3.1), ο Αθλητής
θα χρεωθεί με 100 βαθμούς ποινής(βλ.«Σημειώσεις Ιππικής Αντοχής – Οδηγός»).



Αν ένας Αθλητής δεν παρουσιάσει τον Ίππο του στον Κτηνιατρικό Έλεγχο –
Επιθεώρηση χρεώνεται με 100 βαθμούς ποινής.



Σε αντίθεση με το άρθρο 169.7.1 των Γενικών Κανονισμών, ανάρμοστη
συμπεριφορά σε Αξιωματούχο του Αγώνα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σχετικό
με τον Αγώνα (άλλον Αθλητή, δημοσιογράφο, Δημόσιο πρόσωπο, κ.ο.κ.) και/ή
Αξιωματούχους, Κτηνιάτρους, συνοδούς και/ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
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εμπλεκόμενο στη συλλογή δείγματος ελέγχου φαρμακοδιέγερσης, συνεπάγεται
επιβολή 100 βαθμών ποινής.
Επιπλέον των προαναφερόμενων κυρώσεων, μπορούν να εφαρμοστούν και άλλες
κυρώσεις και οι παραβιάσεις των σχετικών Κανονισμών θα αντιμετωπιστούν από
το Δικαστήριο της F.E.I..
815.3.6–Ε

Το Άρθρο αυτό αναφέρεται στο σύστημα Βαθμών Ποινής (Penalty Points), από
συμμετοχές σε Διεθνείς Αγώνες και δεν θα προσμετρούνται Βαθμοί Ποινής από
συμμετοχές στους Εθνικούς Αγώνες.

Παρόλα αυτά:
.
 Αν ένας Ίππος εγγεγραμμένος στα μητρώα της F.E.Ι. συμμετέχει σε Διεθνή ή Εθνικό
Αγώνα κατά τη διάρκεια υποχρεωτικής περιόδου ανάπαυσης (όπως ορίζεται στο
άρθρο 815.3.1), ο Αθλητής, εφόσον είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της F.E.Ι. ,θα
χρεωθεί με 100 βαθμούς ποινής.


Στους Εθνικούς Αγώνες αν ένας Ίππος συμμετέχει σε Διεθνή ή Εθνικό Αγώνα κατά
τη διάρκεια υποχρεωτικής περιόδου ανάπαυσης (όπως ορίζεται στο άρθρο
815.3.1), στον Αθλητή θα επιβάλλεται αποχή 2 μηνών από Αγώνες.

815.3.7 Αν ένας Ίππος, που ιππεύεται από έναν Αθλητή, υποστεί σοβαρό και / ή θανατηφόρο
τραυματισμό εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από επίσης σοβαρό και / ή
θανατηφόρο τραυματισμό ενός διαφορετικού Ίππου, που είχε ιππευτεί από τον ίδιο
Αθλητή, τότε ο συγκεκριμένος Αθλητής αποβάλλεται αυτομάτως από τους Αγώνες για
έξι μήνες.
1. Θανατηφόρος τραυματισμός ορίζεται ο τραυματισμός ο οποίος, σύμφωνα με τη
γνώμη της Κτηνιατρικής Επιτροπής, απαιτεί άμεση ευθανασία ή έχει ως αποτέλεσμα
με οποιονδήποτε τρόπο το θάνατο του Ίππου κατά τη διάρκεια του Αγώνα.
2. Ως σοβαρός τραυματισμός ορίζεται :
Ι. Μυοσκελετικός τραυματισμός
συνδέσμου / μυός) ή

(κάταγμα,

οξεία τενοντίτιδα,

τραυματισμός

ΙΙ. Μεταβολική βλάβη (σοβαρός κολικός, οξεία νεφρική βλάβη, μυοπάθεια που δεν
ανταποκρίνεται σε θεραπεία) ή
ΙΙΙ. Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που, κατά τη γνώμη του Θεράποντος Κτηνιάτρου,
του Ξένου Κτηνιατρικού Επιτετραμμένου και του Προέδρου της Κτηνιατρικής
Επιτροπής, απαιτεί περαιτέρω εκτίμηση και συνεχή κατάλληλη κτηνιατρική φροντίδα
μετά τη λήξη του Αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 816 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ
(Βλ. Σημειώσεις Ιππικής Αντοχής-Οδηγός για μεταβατικές διατάξεις)
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Το αντίστοιχο Εθνικό σύστημα πρόκρισης από κατηγορία σε κατηγορία ορίζεται στη Γενική Προκήρυξη του
έτους και αναπτύσσεται παράλληλα με την ανάπτυξη του Αθλήματος και την δημιουργία των εθνικών
κατηγοριών αγωνισμάτων.
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Πρόκριση Νεολέκτων : υπό τον έλεγχο της κάθε Εθνικής Ομοσπονδίας
Η φόρμα κριτηρίων πρόκρισης για τους Νεόλεκτους (Παράρτημα 2 των Κανονισμών
Ιππικής Αντοχής) πρέπει να συμπληρωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα της F.E.I. προτού η
αντίστοιχη Εθνική Ομοσπονδία δηλώσει τον Νεόλεκτο Αθλητή / Ίππο.

816.1.1

Ίπποι και Αθλητές πρέπει, όχι απαραίτητα ως συνδυασμός :

816.1.1.1 να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 2 Αγώνες απόστασης 40-79χλμ. και 2 Αγώνες 80-90χλμ.
με ταχύτητα 16 χμ/ώρα το ανώτερο.
816.1.2

Οι Ίπποι πρέπει να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες προκρίσεις τους εντός διαστήματος
24 μηνών από τον πρώτο αγώνα πρόκρισής τους. Οι Ίπποι, έχοντας ολοκληρώσει τους
απαιτούμενους αγώνες πρόκρισης με τις επιτρεπτές ταχύτητες και τηρώντας τους
περιορισμούς των υποχρεωτικών περιόδων ανάπαυσης, έχουν το δικαίωμα να
συμμετάσχουν σε Αγώνα CEI1* 12 μήνες μετά τον 1ο αγώνα των προκρίσεών τους. Με
την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προκρίσεων, οι Ίπποι μπορούν να συμμετάσχουν
σε Αγώνα CEI1* για χρονικό διάστημα 24 μηνών.

816.1.3

Οι Αθλητές πρέπει να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες προκρίσεις τους εντός
διαστήματος 24 μηνών από τον πρώτο αγώνα πρόκρισής τους. Οι Αθλητές, έχοντας
ολοκληρώσει τους απαιτούμενους αγώνες πρόκρισης, μπορούν να συμμετάσχουν σε
Αγώνα CEI1* 6 μήνες μετά τον 1ο αγώνα των προκρίσεών τους. Αν ένας Αθλητής που
έχει αποκτήσει τις απαιτούμενες προκρίσεις, δεν ολοκληρώσει επιτυχώς εντός 24μήνου
Αγώνα CEI1*, θα πρέπει να ανανεώσει τις προκρίσεις του.

816.1.4 Οι Ίπποι 8 ετών και άνω, εξαιρούνται από τα άρθρα 816.1.2 και 816.1.3, εάν έχουν
συγκεντρώσει, όχι απαραίτητα ως συνδυασμός με συγκεκριμένο Αθλητή, τουλάχιστον
240χλμ. σε 3 Εθνικούς Αγώνες το ανώτερο εντός χρονικού διαστήματος 36 μηνών.
816.2
816.2.1
816.2.2

816.2.3

816.2.4

Διεθνές Σύστημα Πρόκρισης: καθορίζεται σύμφωνα με τα αρχεία και τη βάση δεδομένων
της F.E.I. και τις επιβεβαιώσεις κάθε Εθνικής Ομοσπονδίας.
Όλοι οι Ίπποι και οι Αθλητές πρέπει να έχουν αποκτήσει τις προκρίσεις Νεόλεκτων
προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διεθνές Σύστημα Πρόκρισης.
Ίπποι και Αθλητές, όχι απαραίτητα ως συνδυασμός, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς Διεθνείς Αγώνες για να προχωρήσουν στο Διεθνές Σύστημα Πρόκρισης,
ξεκινώντας από την επιτυχή ολοκλήρωση αγώνα ενός αστέρος και ανεβαίνοντας
κατηγορίες όπως ορίζεται στο άρθρο 814.
Το επίπεδο 3 αστέρων, σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα Πρόκρισης, για τους Αθλητές
θα έχει ισχύ για 5 χρόνια και μπορεί να διατηρηθεί με την επιτυχή ολοκλήρωση
Διεθνούς Αγώνα που ανταποκρίνεται στο συγκεκριμένο επίπεδο του Αθλητή ή ισάξιου
Εθνικού Αγώνα.
Οι προκρίσεις των Ίππων, σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα Πρόκρισης, έχουν ισχύ για
24 μήνες. Αν ένας Ίππος δεν αποκτήσει την πρόκριση για το επόμενο επίπεδο εντός
αυτής της χρονικής περιόδου, θα πρέπει να διεκδικήσει ξανά την πρόκριση για το
επίπεδο που είχε.

816.3

Πρωταθλήματα 4* :
Εφήβων / Νέων Ιππέων
Ίπποι :
816.3.1 Οι Ίπποι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες πρόκρισης που
περιγράφηκαν παραπάνω και να διαθέτουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό ικανότητας
συμμετοχής στον Αγώνα που πρόκειται να συμμετάσχουν.
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816.3.2

Οι Ίπποι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 2 Αγώνες CEI2* και άνω.

816.3.3

Από αυτούς τους 2 Αγώνες, ο ένας τουλάχιστον πρέπει να έχει ταχύτητα όχι μικρότερη
των 14χλμ./ώρα, χιλιομετρική απόσταση και χρονικό όριο ίσα ή μεγαλύτερα αυτών του
Πρωταθλήματος 4* και να έχει διεξαχθεί όχι νωρίτερα από 24 μήνες και όχι αργότερα
από τη λήξη των προτεινόμενων (nominated) συμμετοχών του Πρωταθλήματος και/ή
60 ημέρες πριν τον Αγώνα, όποιο συμβεί πρώτο. Σε αυτόν τον έναν Αγώνα, ο Ίππος
πρέπει να έχει ιππευτεί από τον υποψήφιο για το Πρωτάθλημα Αθλητή, εκτός και αν
αυτός ο Αθλητής είναι Elite Έφηβος / Νέος Ιππέας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Ίππος
μπορεί να ιππευτεί από οποιονδήποτε Αθλητή αυτής της κατηγορίας.
Αθλητές :

816.3.4

Για να επιτύχουν οι Έφηβοι/Νέοι Ιππείς Αθλητές τη διάκριση Elite, θα πρέπει να έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δέκα CEI2* Αγώνες 120χλμ. και άνω. Για να
διατηρήσουν τη συγκεκριμένη διάκριση να ολοκληρώνουν επιτυχώς τουλάχιστον έναν
CEI Αγώνα 120χλμ. και άνω κάθε 24 μήνες.

816.3.5

Οι Αθλητές που έχουν λάβει οποιαδήποτε μορφή ποινής, σύμφωνα με τους Διεθνείς
Γενικούς Κανονισμούς ή έχουν υποβληθεί σε παράπτωμα σύμφωνα με τους Διεθνείς
Κανονισμούς Ελέγχου Φαρμακοληψίας, χάνουν τη διάκριση Elite, και για να την
αποκτήσουν εκ νέου θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς δέκα CEI2* Αγώνες,
ξεκινώντας είτε μετά τη λήξη της περιόδου ποινής τους ή με την οριστικοποίηση της με
συνοπτικές διαδικασίες ληφθείσας απόφασης.

816.3.6

Οι Αθλητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες πρόκρισης που
περιγράφηκαν παραπάνω και να διαθέτουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό ικανότητας
συμμετοχής στον αγώνα που πρόκειται να συμμετάσχουν.

816.3.7

Οι Αθλητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 3 αγώνες CEI2* και
άνω.

816.3.8 Από αυτούς τους 3 Αγώνες, ο ένας τουλάχιστον πρέπει να έχει ταχύτητα όχι μικρότερη
των 14χλμ./ώρα, χιλιομετρική απόσταση και χρονικό όριο ίσα ή μεγαλύτερα αυτών του
Πρωταθλήματος 4* και να έχει διεξαχθεί όχι νωρίτερα από 24 μήνες και όχι αργότερα
από τη λήξη των προτεινόμενων (nominated) συμμετοχών του Πρωταθλήματος και/ή
60 ημέρες πριν τον Αγώνα, όποιο συμβεί πρώτο. Σε αυτόν τον έναν Αγώνα, ο Αθλητής
πρέπει να έχει συμμετάσχει με τον υποψήφιο για το Πρωτάθλημα Ίππο, εκτός και αν
αυτός ο Αθλητής είναι Elite Έφηβος/Νέος Ιππέας.
Αποδεικτικά προκρίσεων : όσον αφορά τα αποτελέσματα Αθλητών/Ίππων, απαιτούνται
εγκεκριμένα στοιχεία προκειμένου να εισαχθούν στη βάση δεδομένων και
Διαβατηρίων της F.E.I.. Εντούτοις, η τελική ευθύνη αποδεικτικών στοιχείων ανήκει στην
κάθε Εθνική Ομοσπονδία.
Ενήλικες :
Ίπποι :
816.3.9

Οι Ίπποι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες πρόκρισης που
περιγράφηκαν παραπάνω και να διαθέτουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό ικανότητας
συμμετοχής στον Αγώνα που πρόκειται να συμμετάσχουν.

816.3.10 Οι Ίπποι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 3 Αγώνες CEI2* και άνω.
816.3.11 Από αυτούς τους 3 Αγώνες, ο ένας τουλάχιστον πρέπει να έχει ταχύτητα όχι μικρότερη
των 14χλμ./ώρα, χιλιομετρική απόσταση και χρονικό όριο ίσα ή μεγαλύτερα αυτών του
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Πρωταθλήματος 4* και να έχει διεξαχθεί όχι νωρίτερα από 24 μήνες και όχι αργότερα
από τη λήξη των προτεινόμενων δηλώσεων (nominated) συμμετοχών του
Πρωταθλήματος και/ή 60 ημέρες πριν τον Αγώνα, όποιο συμβεί πρώτο. Σε αυτόν τον
έναν Αγώνα, ο Ίππος πρέπει να έχει ιππευτεί από τον υποψήφιο για το Πρωτάθλημα
Αθλητή, εκτός και αν αυτός ο Αθλητής είναι στην κατηγορία Elite Ενήλικας. Σε αυτές τις
περιπτώσεις ο Ίππος μπορεί να ιππευτεί από οποιονδήποτε Αθλητή αυτής της
κατηγορίας.
Αθλητές :
816.3.12

Για να επιτύχουν οι Ενήλικες Αθλητές τη διάκριση Elite, θα πρέπει να έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δέκα CEI3* Αγώνες 160χλμ. και άνω. Για να
διατηρήσουν τη συγκεκριμένη διάκριση να ολοκληρώνουν επιτυχώς τουλάχιστον έναν
CEI3* Αγώνα 160χλμ. και άνω κάθε 24 μήνες.

816.3.13 Οι Αθλητές που έχουν λάβει οποιαδήποτε μορφή ποινής, σύμφωνα με τους Διεθνείς
Γενικούς Κανονισμούς ή έχουν υποβληθεί σε παράπτωμα σύμφωνα με τους Διεθνείς
Κανονισμούς Ελέγχου Φαρμακοληψίας, χάνουν τη διάκριση Elite, και για να την
αποκτήσουν εκ νέου θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς δέκα CEI3* Αγώνες,
ξεκινώντας είτε μετά τη λήξη της περιόδου ποινής τους ή με την οριστικοποίηση της
συνοπτικές διαδικασίες ληφθείσας απόφασης.
816.3.14 Οι Αθλητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες πρόκρισης που
περιγράφηκαν παραπάνω και να διαθέτουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό ικανότητας
συμμετοχής στον Αγώνα που πρόκειται να συμμετάσχουν.
816.3.15 Οι Αθλητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 5 Αγώνες CEI2* και
άνω.
816.3.16

Από αυτούς τους 5 Αγώνες, ο ένας τουλάχιστον πρέπει να έχει ταχύτητα όχι μικρότερη
των 14χλμ./ώρα, χιλιομετρική απόσταση και χρονικό όριο ίσα ή μεγαλύτερα αυτών του
Πρωταθλήματος 4* και να έχει διεξαχθεί όχι νωρίτερα από 24 μήνες και όχι αργότερα
από τη λήξη των προτεινόμενων δηλώσεων (nominated) συμμετοχών του
Πρωταθλήματος και/ή 60 ημέρες πριν τον Αγώνα, όποιο συμβεί πρώτο. Σε αυτόν τον
έναν Αγώνα, ο Αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει με τον υποψήφιο για το
Πρωτάθλημα Ίππο, εκτός και αν αυτός ο Αθλητής είναι στην κατηγορία Elite Ενήλικας.
Αποδεικτικά προκρίσεων : όσον αφορά τα αποτελέσματα Αθλητών/Ίππων, απαιτούνται
εγκεκριμένα στοιχεία προκειμένου να εισαχθούν στη βάση δεδομένων και
Διαβατηρίων της F.E.I.. Εντούτοις, η τελική ευθύνη αποδεικτικών στοιχείων ανήκει στην
κάθε Εθνική Ομοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 817 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

817.1

CEIs
Ο αριθμός των φιλοξενούμενων Αξιωματούχων και Αθλητών, είτε αυτοί αγωνίζονται
ατομικά είτε ως μέλη ανεπίσημων Ομάδων, είναι στη διακριτική ευχέρεια της
Οργανωτικής Επιτροπής. Ο αριθμός των Αθλητών που μπορούν να γίνου δεκτοί θα
πρέπει να δηλώνονται στην επίσημη πρόσκληση προς τις Εθνικές Ομοσπονδίες.

817.2

CEIOs, Πρωταθλήματα
Πέντε Αθλητές και επτά Ίπποι, ένας αρχηγός Ομάδος (μη συμμετέχων στον Αγώνα),
ένας χειρουργός Κτηνίατρος ως Κτηνίατρος Ομάδος πρέπει να περιλαμβάνονται στην
επίσημη πρόσκληση προς τις Εθνικές Ομοσπονδίες.
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817.2.1 Παγκόσμιοι Ιππικοί Αγώνες
Τέσσερις Αθλητές και τέσσερις Ίπποι και ένα αναπληρωματικό ζεύγος, ένας αρχηγός
Ομάδος (μη συμμετέχων στον Αγώνα), ένας χειρουργός Κτηνίατρος ως Κτηνίατρος
Ομάδος πρέπει να περιλαμβάνονται στην επίσημη πρόσκληση προς τις Εθνικές
Ομοσπονδίες.
Στο Ομαδικό Αγώνισμα, ένα από τα αποτελέσματα δε μετράει και το αναπληρωματικό
ζεύγος δε θα μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό εάν δεν είναι στην Ομάδα.
Στο Ατομικό Αγώνισμα, 2 Αθλητές το μέγιστο ανά χώρα.
817.3

Σταβλίτες
Η Οργανωτική Επιτροπή σε έναν αγώνα CEI, CEIO και Πρωτάθλημα πρέπει να δεχτεί
έναν σταβλίτη για κάθε Ίππο.

817.4

Ομαδικό και Ατομικό Αγώνισμα

817.4.1 Ομάδες :
Αν μία Ομοσπονδία δηλώσει τρία ή περισσότερα ζεύγη, τα αποτελέσματα όλων των
ζευγών μετρούν για την Ατομική κατάταξη και μόνο τα τρία καλύτερα ζεύγη μετρούν
για την κατάταξη του Ομαδικού. Εντούτοις και οι υπόλοιπο Αθλητές της ίδιας Ομάδος,
που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τον Αγώνα, θα λάβουν Ομαδικό μετάλλιο.
Αν ένα ζεύγος, το αποτέλεσμα του οποίου ήταν διαθέσιμο να μετρήσει για το Ομαδικό,
ακολούθως δεν περάσει τον έλεγχο Φαρμακοδιέγερσης της F.E.I., θα έχει ως συνέπεια
την ακύρωση του ατομικού αποτελέσματος καθώς και αυτού της Ομάδος.
Η απώλεια της Ομαδικής κατάταξης δε θα επηρεάσει την ατομική κατάταξη των
υπόλοιπων μελών της Ομάδος.
817.4.2 Ατομικό:
Αν μία Ομοσπονδία δηλώσει λιγότερα από τρία ζεύγη, αυτά μπορούν να αξιολογηθούν
μόνο στο Ατομικό Αγώνισμα και όχι ως Ομάδα.
817.4.3 Σχετικά με τον αριθμό των Ομάδων που απαιτούνται στα Πρωταθλήματα, εφαρμόζεται
το άρθρο 104 του Διεθνούς Γενικού Κανονισμού.
817.5

Έξοδα & Προνόμια
Η Οργανωτική Επιτροπή των Παγκοσμίων και Ηπειρωτικών Πρωταθλημάτων μπορεί να
έχει την ευθύνη κάλυψης των εξόδων μεταφοράς και διαμονής των Αθλητών, Ίππων,
Σταβλιτών, των Αρχηγών Ομάδων και των Κτηνιάτρων από την προηγούμενη ημέρα της
πρώτης Κτηνιατρικής Επιθεώρησης μέχρι την επόμενη της ημέρας λήξης των
Πρωταθλημάτων. Αυτό πρέπει να δημοσιευθεί στην Προκήρυξη.
Η Οργανωτική Επιτροπή των Παγκοσμίων Ιππικών Αγώνων πρέπει να έχει την ευθύνη
κάλυψης των εξόδων μεταφοράς και διαμονής των Αθλητών, Ίππων, Σταβλιτών, των
Αρχηγών Ομάδων και των Κτηνιάτρων από την προηγούμενη ημέρα της πρώτης
Κτηνιατρικής Επιθεώρησης μέχρι την επόμενη της ημέρας λήξης των Πρωταθλημάτων.
Αυτό πρέπει να δημοσιευθεί στην Προκήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 818 – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

818.1

Ο αριθμός των Ίππων που μπορούν μα δηλωθούν σε έναν Αγώνα πρέπει να είναι
σύμφωνος με την Προκήρυξη.
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818.2

Όλοι οι συμμετέχοντες σε έναν Διεθνή Αγώνα Αθλητές πρέπει να δηλωθούν από τις
Εθνικές Ομοσπονδίες τους. Όλοι οι Ξένοι Αθλητές που έχουν επιλεγεί από τις
Ομοσπονδίες τους πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από την Οργανωτική Επιτροπή. Οι
Οργανωτικές Επιτροπές μπορούν να μη δεχθούν άλλες συμμετοχές.

818.3

Οι Εθνικές Ομοσπονδίες μπορούν να δηλώσουν σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα της Δ.Ο.Ι.
μόνον Αθλητές που έχουν προκρίσεις υπό προϋποθέσεις, σύμφωνα με τη γνώμη της
αντίστοιχης Τεχνικής Επιτροπής και υπό την έγκριση του Γραφείου της F.E.I..

818.4

Σε καμία περίπτωση η Οργανωτική Επιτροπή δε μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των
Αθλητών ή των Ομάδων που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε ένα Πρωτάθλημα της
F.E.I..

818.5

Οι δηλώσεις συμμετοχής σε Πρωταθλήματα της F.E.Ι. και σε Παγκόσμιους Ιππικούς
Αγώνες, πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα Άρθρα 116.2 των Γενικών Κανονισμών της
F.E.I..

818.5.1

Δηλώσεις συμμετοχής σε Διεθνείς Αγώνες :Οι οριστικές (Definite) δηλώσεις πρέπει να
σταλούν στην Οργανωτική Επιτροπή τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν τον Αγώνα.
Μετά την αποστολή των οριστικών (Definite) δηλώσεων, αντικαταστάσεις Αθλητών
και/ή Ίππων μπορούν να γίνουν μόνο με την άδεια της Οργανωτικής Επιτροπής.

818.6

Οι δηλώσεις συμμετοχής των Αθλητών και Ίππων πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομά
τους, τον αριθμό εγγραφής στο Μητρώο της F.E.I. (FEI ID) και τις προκρίσεις, όπου
αυτές απαιτούνται.

818.7

Αν μία Ομοσπονδία στείλει Αθλητές και/ή Ίππους περισσότερους από αυτούς των
προτεινόμενων (Nominated) συμμετοχών, η Οργανωτική Επιτροπή δεν είναι
υποχρεωμένη να φιλοξενήσει αυτούς ή να τους επιτρέψει να συμμετάσχουν στον
Αγώνα.

818.8

Σε έναν Αγώνα, ένας Αθλητής μπορεί να αποσύρει έναν ή όλους τους Ίππους του, αλλά
δε μπορεί να προσθέσει έναν Ίππο που δεν έχει δηλωθεί σε αυτόν τον αγώνα χωρίς την
έγκριση της Οργανωτική Επιτροπή και της Αγωνοδίκου Επιτροπής.

818.9

Αν μια Ομοσπονδία έχει συμπεριλάβει στις προτεινόμενες (Nominated) δηλώσεις μία
Ομάδα και διαπιστώσει ότι δε μπορεί τελικά αυτή να συμμετάσχει, πρέπει αμέσως να
ενημερώσει την Οργανωτική Επιτροπή.

818.10

Ομάδες ή Αθλητές του Ατομικού που έχουν δηλωθεί από τις Ομοσπονδίες τους στον
Αγώνα και τελικά δε συμμετέχουν χωρίς ευσταθή δικαιολογία, πρέπει να αναφερθούν
από τον Ξένο Κριτή/Τεχνικό Επιτετραμμένο στο Γενικό Γραμματέα για να
παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της Δ.Ο.Ι..Η δικαιολογία της συμμετοχή τους σε άλλον
Αγώνα που διεξάγεται την ίδια χρονική περίοδο με τον συγκεκριμένο αγώνα δεν είναι
αποδεκτή.

818.11

Μια Εθνική Ομοσπονδία δε μπορεί να αποστείλει οριστικές (Definite)δηλώσεις του
ίδιου ζεύγους Αθλητού/Ίππου σε περισσότερες από μία Οργανωτικές Επιτροπές, επί
ποινής αποβολής αυτού του ζεύγους από τον Αγώνα στον οποίο το ζεύγος τελικά
συμμετείχε.

818.12

Σε περίπτωση απόσυρσης μετά την ημερομηνία των οριστικών (Definite) δηλώσεων ή
μη εμφάνισης, η Οργανωτική Επιτροπή θα πρέπει να αποζημιωθεί για χρηματικές
απώλειες (π.χ. σταβλισμός, έξοδα διαμονής Αθλητών).

818.13

Κανένας Αθλητής δε μπορεί να αγωνιστεί με περισσότερους από έναν Ίππους σε Αγώνα
Ιππικής Αντοχής.
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Στα Πρωταθλήματα, όσοι εφεδρικοί Ίπποι είναι επιτρεπτοί από την Οργανωτική
Επιτροπή μπορούν να προσέλθουν στον Αγώνα, αλλά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται
στη λίστα των προτεινόμενων (Nominated) δηλώσεων.

ΑΡΘΡΟ 819 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΙΝΟΥΝΤΩΝ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

CEI1*, 2*,3*

819.1

Κάθε Αθλητής μπορεί να φέρει έναν επιπλέον Ίππο στον Αγώνα, δεδομένης της
ικανότητας της Οργανωτικής Επιτροπής να τον φιλοξενήσει (αυτό θα πρέπει να
διευκρινίζεται στην εγκεκριμένη από τη F.E.Ι. Προκήρυξη). Η δήλωση αυτών των Ίππων
θα πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο στο όνομα ενός συγκεκριμένου Αθλητή, ο οποίος θα
πληρώσει ένα επιπλέον δικαίωμα συμμετοχής, όπως αυτό οριστεί από την Οργανωτική
Επιτροπή.

819.1.1

Οι Αθλητές μπορούν να παρουσιάσουν και τους δύο Ίππους που έχουν δηλωθεί στο
όνομά τους στην πρώτη Κτηνιατρική Επιθεώρηση. Αν ένας Ίππος έχει δηλωθεί από
περισσότερους από έναν Αθλητές σε έναν Αγώνα, αυτός θα πρέπει να παρουσιαστεί
μόνο μία φορά.

819.1.2

Αμέσως μετά την Κτηνιατρική Επιθεώρηση κάθε Αθλητής πρέπει να δηλώσει στην
Αγωνόδικο Επιτροπή με ποιον από τους Ίππους που έχουν δηλωθεί στο όνομά του θα
αγωνιστεί.

819.1.3

Κάθε Αθλητής είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει την ορθή επίβλεψη, φροντίδα και
σίτιση του εφεδρικού Ίππου, που δε θα συμμετάσχει στον Αγώνα, κατά την απουσία
του την ημέρα διεξαγωγής του Αγώνα.
CEIO & Πρωταθλήματα

819.2

Κάθε Ομοσπονδία μπορεί να στείλει το μέγιστο αριθμό Ίππων που ορίζονται στην
Προκήρυξη και υπάρχουν στη λίστα των οριστικών δηλώσεων, οι οποίοι υπόκεινται
στην ικανότητα της Οργανωτικής Επιτροπής για φιλοξενία.

819.2.1

Οι αρχηγοί Ομάδων πρέπει να δηλώσουν γραπτώς στη Γραμματεία των Οργανωτικών
Επιτροπών τα ονόματα των Αθλητών και των αντίστοιχων Ίππων τους που θα οριστικά
θα αγωνιστούν και συμπεριλαμβάνονται στις επίσημες δηλώσεις συμμετοχής. Η
ανακοίνωση των εκκινούντων από τον αρχηγό Ομάδος ή τον αντιπρόσωπο αυτού θα
γίνει από μία έως τρεις ώρες μετά την πρώτη Κτηνιατρική Επιθεώρηση και έπεται της
αντίστοιχης ανακοίνωσης από τον Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής.

819.2.2

Κάθε Αρχηγός Ομάδος και/ή ένα άλλο άτομο είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν την
ορθή επίβλεψη, φροντίδα και σίτιση κάθε εφεδρικού Ίππου την ημέρα διεξαγωγής του
Αγώνα.

819.3

Αντικαταστάσεις (CEI 1*, 2*, 3*, CEIO & Πρωταθλήματα)

819.3.1

Αντικαταστάσεις μετά τις οριστικές (Definite) δηλώσεις: μετά την αποστολή των
οριστικών (Definite) δηλώσεων, αντικαταστάσεις Ίππων και/ή Αθλητών μπορούν να
γίνουν μόνο με γραπτή άδεια από την Εθνική Ομοσπονδία και την Οργανωτική
Επιτροπή, σε περίπτωση δε άρνησης της συγκατάθεσής τους, αυτή θα πρέπει να είναι
απόλυτα δικαιολογημένη. Όλοι οι αντικαταστάτες Ίπποι και /ή Αθλητές πρέπει να έχουν
τις ανάλογες προκρίσεις σύμφωνα με το άρθρο 816.3.

819.3.2

Αντικαταστάσεις σε περίπτωση ατυχήματος ή αρρώστιας σε περίπτωση ατυχήματος ή
αρρώστιας Αθλητού ή Ίππου, που συμβαίνει μεταξύ της δήλωσης των εκκινούντων και
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της έναρξης του Αγώνα, που καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή τους στον Αγώνα,
αντικαταστάσεις αυτών μπορούν να γίνουν μέχρι και δύο ώρες πριν την έναρξη του
Αγώνα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τις αντικαταστάσεις είναι : 1) βεβαίωση της
κατάστασης υγείας του Αθλητή από έναν επίσημα αναγνωρισμένο ιατρό και του Ίππου
από τον χειρουργό Κτηνίατρο/Κτηνίατρο Ομάδος και 2) άδεια από τον Πρόεδρο της
Αγωνοδίκου Επιτροπής.
819.3.3

Ένας Αθλητής ή ένας Ίππος ή και οι δύο μπορούν να αντικατασταθούν από άλλον
Αθλητή ή Ίππο ή ζεύγος Αθλητή/Ίππου που έχουν ήδη αρχικά δηλωθεί κα ο Ίππος έχει
περάσει επιτυχώς την πρώτη Κτηνιατρική Επιθεώρηση.
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ΑΡΘΡΟ 820 – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
820.1

Η Κτηνιατρική Επιτροπή έχει τον απόλυτο έλεγχο επί παντός θέματος, που αφορά στην
ευζωία των Ίππων.

820.2

Σε όλους τους Διεθνείς Αγώνες Ιππικής Αντοχής εφαρμόζεται ο Κτηνιατρικός
Κανονισμός της F.Ε.Ι.

820.2.Ε

Σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες Ιππικής Αντοχής έχουν εφαρμογή ο Κτηνιατρικός
Κανονισμός της F.E.I., ο Εθνικός Κανονισμός Φαρμακοδιέγερσης και Προστασίας Ίππων
& Ιππέων / Αθλητών και τα σχετικά Άρθρα της Ελληνικής Αθλητικής Νομοθεσίας.

820.3

Η σειρά Επιθεωρήσεων - Ελέγχων και εξετάσεων, που απαιτούνται στον παρόντα
Κανονισμό καθιερώνεται για την προάσπιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευζωίας
του Ίππου στον Αγώνα.

820.4

Η απόφαση της Αγωνοδίκου Επιτροπής, που λαμβάνεται σύμφωνα με την άμεση
συμβουλή των Επίσημων Κτηνιάτρων Αγώνων είναι τελεσίδικη χωρίς δικαίωμα
ένστασης. Εντούτοις, σε κάθε περίπτωση, η Αγωνόδικος Επιτροπή υποχρεούται να
δίνει τους λόγους για τους οποίους προέβη στον αποκλεισμό οποιουδήποτε Ίππου.

820.5

Εάν κάποιος αγωνιζόμενος Ίππος πεθάνει από οποιασδήποτε αιτία κατά το χρόνο
μεταξύ της πρώτης και της τελικής Επιθεώρησης -Ελέγχου, ο Ξένος Κτηνιατρικός
Επιτετραμμένος βοηθά την Αγωνόδικο Επιτροπή να συντάξει αναφορά για το
περιστατικό προς την Ομοσπονδία της Χώρας όπου διεξάγεται ο Αγώνας, η οποία
αναφορά υποβάλλεται στην Κτηνιατρική Επιτροπή της F.E.Ι. προς εξέταση του
περιστατικού.

820.5-Ε

Εάν, σε Εθνικό Αγώνα, κάποιος αγωνιζόμενος Ίππος πεθάνει από οποιασδήποτε αιτία
κατά το χρόνο μεταξύ της πρώτης και της τελικής Επιθεώρησης-Ελέγχου, η Αγωνόδικος
Επιτροπή υποχρεούται να συντάξει αναφορά για το περιστατικό προς την Ελληνική
Ομοσπονδία Ιππασίας, η οποία αναφορά υποβάλλεται στην Κτηνιατρική Επιτροπή της
F.E.I. προς εξέταση του περιστατικού.

820.6

Εάν Ίππος, που αγωνίστηκε πεθάνει από οποιασδήποτε αιτία εντός ορισμένου
διαστήματος (βλ. Διεθνείς Κτηνιατρικούς Κανονισμούς) από την λήξη Αγώνα
Πρωταθλήματος, η Εθνική Ομοσπονδία όπου ανήκει πρέπει να υποβάλει έγγραφη
αναφορά του συμβάντος στη Κτηνιατρική Επιτροπή της F.E.Ι. προς εξέταση του
περιστατικού.

820.6 - Ε Εάν Ίππος, που αγωνίστηκε πεθάνει εξ οιασδήποτε αιτίας εντός ορισμένου χρονικού
διαστήματος η Εθνική Ομοσπονδία πρέπει να υποβάλει έγγραφη αναφορά του
συμβάντος στη Κτηνιατρική Επιτροπή της F.E.I. προς εξέταση του περιστατικού.
820.7

Μόνον οι Αθλητές, των οποίων οι Ίπποι έχουν περάσει επιτυχώς όλες τις ΕπιθεωρήσειςΕλέγχους και Εξετάσεις έχουν δικαίωμα κατάταξης στις τελικές λίστες αποτελεσμάτων.

820.8

Μετά από κάθε Αγώνα Ιππικής Αντοχής όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν έναν Ίππο,
όπως διανυθείσα απόσταση μετρούμενη έως την πλησιέστερη Κτηνιατρική Πύλη,
αιτίες για μη κατάταξη (μεταβολικές, ακανόνιστου βηματισμού ή αμφότερες),
επιτόπιες θεραπείες, παραπομπή για νοσηλεία, υποχρεωτικές περιόδους ανάπαυσης,
και όποια άλλα σχόλια θεωρούνται αναγκαία από την Κτηνιατρική Επιτροπή για τη
μελλοντική αγωνιστική ασφάλεια και ευζωία του Ίππου, πρέπει να καταγράφονται είτε
στο διαβατήριο του Ίππου είτε στο Εθνικό Ατομικό Μητρώο Ίππου της αντίστοιχης
Ομοσπονδίας. Μόνον ο Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος, ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου
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Επιτροπής και ο Πρόεδρος της Ελλανοδίκου Επιτροπής επιτρέπεται να εισάγουν
δεδομένα σε αυτό το επίσημο έγγραφο.
820.9

Όλες οι σχετικές πληροφορίες, που απαιτούνται στις επιθεωρήσεις και εξετάσεις
πρέπει να καταγράφονται σε ατομικό Κτηνιατρικό μητρώο (ιστορικό) για κάθε ζεύγος,
και πρέπει, κατά κανόνα, να είναι διαθέσιμες σε κάθε επόμενη επιθεώρηση και
εξέταση. Τα μητρώα αυτά, αναπαράγονται ηλεκτρονικά (με μπακ-απ) ή τυπωμένα σε
χαρτί. Οι Αθλητές έχουν δικαίωμα να δουν και να αντιγράψουν το μητρώο που αφορά
τους Ίππους τους, αμέσως μετά την επιθεώρηση ή την εξέταση. Οι Κτηνιατρικές
καρτέλες μπορούν να φυλάσσονται από την Οργανωτική Επιτροπή. Οι κτηνιατρικές
καρτέλες ίππων που έλαβαν άμεση επεμβατική θεραπεία καθώς και λεπτομέρειες
σχετικά με τη θεραπεία που χορηγήθηκε πρέπει να αποστέλλονται στη F.E.I. από τον
Ξένο Κτηνιατρικό Επιτετραμμένο.

820.10

Ο χρόνος άφιξης στην Κτηνιατρική Πύλη πρέπει να καταγράφεται και ο Ίππος πρέπει να
παρουσιασθεί στην Κτηνιατρική Επιτροπή προς επιθεώρηση, εντός του χρόνου
παρουσίασης, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και ως ορίζεται στην Προκήρυξη.
Οι υποχρεωτικές στάσεις διενεργούνται εντός μιας ζώνης επιθεώρησης-ελέγχου στη
περιοχή των Κτηνιατρικών Πυλών, όπου εισέρχονται Αθλητές / βοηθοί-πλήρωμα με τον
Ίππο, όταν κρίνουν ότι ο Ίππος είναι έτοιμος να περάσει την Κτηνιατρική επιθεώρηση.
Όταν οι Αθλητές/βοηθοί/πλήρωμα εισέλθουν στη ζώνη επιθεώρησης, πρέπει να
φέρουν τον Ίππο κατευθείαν στον ορισμένο Κτηνίατρο με κανονικό βηματισμό, που
δείχνει σταθερή κίνηση προς τα εμπρός. Δεν επιτρέπεται να συνοδεύουν τον Ίππο
περισσότερα από 3 άτομα στη ζώνη επιθεώρησης-ελέγχου, ο δε αριθμός τους μπορεί
να περιορισθεί από την Προκήρυξη, ή με απόφαση της Αγωνοδίκου Επιτροπής που
ανακοινώνεται εκ των προτέρων. Επιπρόσθετα, σε Πρωταθλήματα και CΕΙΟs, o
Κτηνίατρος Ομάδος και ο Αρχηγός Ομάδος έχουν πρόσβαση στην Κτηνιατρική Πύλη
κατά τη διάρκεια του Aγώνα και πρέπει να αναφέρουν την παρουσία τους στον
Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής.

820.11

Κατά την περίοδο αυτή ο Ίππος μπορεί να επιθεωρηθεί επανειλημμένα εάν το
αποφασίσει η Κτηνιατρική ή η Αγωνόδικος Επιτροπή. Εντούτοις, πριν το τέλος του
προγραμματισμένου χρόνου παρουσίασης, ο Ίππος πρέπει να επιδείξει ότι έχει την
ικανότητα να συνεχίσει τον Αγώνα, ικανότητα που αξιολογείται με τρία κριτήρια:
αποκατάσταση σφυγμού, μεταβολική σταθερότητα και (ομαλός) βηματισμός.

820.12

Οι επιθεωρήσεις αποκατάστασης σφυγμού, μεταβολικής σταθερότητας και ομαλού
βηματισμού πρέπει να γίνονται συγχρόνως και ο Ίππος πρέπει να πληροί τα ελάχιστα
κριτήρια για την κατηγορία του Αγώνα. Αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή για το πώς θα
γίνουν οι επιθεωρήσεις, τούτο πρέπει να ανακοινωθεί πριν τον Αγώνα από την
Αγωνόδικο Επιτροπή, ή να περιλαμβάνεται στην Προκήρυξη.

820.13

Μόλις ο Ίππος περάσει επιτυχώς τον έλεγχο σφυγμού, ο χρόνος κράτησης, που έχει
αρχίσει τη στιγμή που παρουσιάστηκε στην Κτηνιατρική Επιτροπή, συνεχίζεται έως να
συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος. Στη διάρκεια του χρόνου κράτησης, πρέπει να
λάβουν χώρα όλα τα λοιπά στοιχεία της επιθεώρησης-ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου
του ελέγχου τροχασμού του Ίππου.

820.14

Ο Τεχνικός Επιτετραμμένος ή η Αγωνόδικος Επιτροπή μαζί με την Κτηνιατρική Επιτροπή
δύνανται να αποφασίσουν την αλλαγή διάρκειας του χρόνου κράτησης λόγω ακραίων
καιρικών συνθηκών, ή άλλων τυχόν εξαιρετικών περιστάσεων. Η αλλαγή πρέπει να
ανακοινωθεί σε όλους τους Αθλητές ή/και τους Αρχηγούς Ομάδων πριν την έναρξη της
σχετικής φάσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευημερία του Ίππου και η ασφάλεια
του Αθλητή, η Κτηνιατρική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Επιτετραμμένο και
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την Αγωνόδικο Επιτροπή, θα εκτιμήσει τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι συνθήκες
του Αγώνα και θα συμβουλεύσει την Αγωνόδικο Επιτροπή για τις κατάλληλες αλλαγές
σχετικά με την παρουσίαση του Ίππου και τους καρδιακούς παλμούς:


Μείωση του μέγιστου ορίου καρδιακών παλμών



Μείωση του χρόνου παρουσίασης του Ίππου



Αύξηση του Χρόνου Κράτησης, που επηρεάζει την Ευημερία του Ίππου.

Κατά τη διάρκεια του Αγώνα, ο Πρόεδρος της Κτηνιατρικής Επιτροπής, ο Ξένος
Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος και ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής πρέπει να
επιβλέπουν τις συνθήκες του Αγώνα σε συνδυασμό με τον αριθμό των Ίππων που
αποτυγχάνουν να προκριθούν σε κάθε Κτηνιατρική Επιθεώρηση - Έλεγχο.
820.15

Η Οργανωτική Επιτροπή, ο Τεχνικός Επιτετραμμένος, ο Πρόεδρος της Κτηνιατρικής
Επιτροπής, ο Ξένος Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος και ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου
Επιτροπής πρέπει να μεριμνούν για τις σωστές φροντίδες και τους ελέγχους
κτηνιατρικών θεραπειών, μαζί και την εξασφάλιση μιας κτηνιατρικής κλινικής με
χειρουργικό τμήμα. Σε αγώνες CEI 4-αστέρων και Πρωταθλήματα πρέπει να υπάρχουν
επί τόπου οι δυνατότητες ταχείας παραπομπής και επείγουσας θεραπείας. Αυτές οι
προβλέψεις πρέπει ν’ αναγράφονται ευκρινώς στην Προκήρυξη και να εγκρίνονται από
τον Τεχνικό Επιτετραμμένο πριν την Πρώτη Εξέταση. Μετά την πρώτη Εξέταση, ο
Πρόεδρος της Κτηνιατρικής Επιτροπής κι ο Ξένος Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος, σε
συνεννόηση με την Αγωνόδικο Επιτροπή μπορούν να εισηγηθούν αλλαγές σε θέματα
θεραπείας, περιλαμβανομένης και της τοποθέτησης μελών της Κτηνιατρικής
Επιτροπής, ή προγράμματος διαθεσιμότητας τους για βοήθεια εντός της ζώνης
θεραπείας/αποθεραπείας. Επίσης πρέπει να καθορίζονται οι Θεράποντες Κτηνίατροι
Αγώνος, από τους οποίους πρέπει τουλάχιστον ένας να έχει άδεια ασκήσεως στην
περιοχή του Αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 821 – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ

821.1

Κτηνιατρική Εξέταση

821.1.1

Η πρώτη εξέταση λαμβάνει χώρα όσο το συντομότερο δυνατό μετά την άφιξη των
Ίππων στους στάβλους του Αγώνα Ιππικής Αντοχής και οπωσδήποτε πριν οι Ίπποι
εισέλθουν στους καθορισμένους στάβλους τους.

821.1.2 Πρέπει να διενεργείται από επίσημο Κτηνίατρο ορισμένο από την Οργανωτική Επιτροπή
κι αν δεν υπάρχει, από Κτηνίατρο της φιλοξενούσας χώρας. Ο Πρόεδρος της
Αγωνοδίκου Επιτροπής και ο Ξένος Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος πρέπει να
παρίστανται, όταν αυτό είναι δυνατόν.
821.1.3

Σκοπός είναι πρώτον να βεβαιωθεί η ταυτότητα των Ίππων (Διαβατήρια, Πιστοποιητικά
Εγγραφής, κλπ.) και δεύτερον, να βεβαιωθεί γενικώς η υγεία του Ίππου και ιδιαιτέρως
να διαγνωστεί οποιαδήποτε τυχόν μεταδοτική νόσος. Τα ύποπτα περιστατικά πρέπει
να αναφέρονται στον Ξένο Κτηνιατρικό Επιτετραμμένο ή την Αγωνόδικο Επιτροπή κατά
την άφιξή τους, αλλά οπωσδήποτε όχι αργότερα από μια ώρα πριν την πρώτη
Επιθεώρηση.

821.1.4

Σε Αγώνες CEIs η Κτηνιατρική Εξέταση μπορεί να συμπέσει με την πρώτη Κτηνιατρική
Επιθεώρηση-Έλεγχο.

821.4–Ε

Σε Εθνικούς Αγώνες η Κτηνιατρική Εξέταση μπορεί να συμπέσει με την πρώτη
Κτηνιατρική Επιθεώρηση-Έλεγχο.
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Σε CEIOs και Πρωταθλήματα, αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται ξεχωριστά και
αρκετά νωρίς για να επιτρέψουν την απομόνωση (καραντίνα) των ύποπτων Ίππων και
των Ίππων που συνταξίδευαν μαζί τους, μέχρις ότου επιλυθούν τυχόν απορίες για
προβλήματα υγείας. Τούτο σημαίνει επίσης ότι η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να
παρέχει ασφαλείς εγκαταστάσεις απομόνωσης (καραντίνας) για αυτό το σκοπό.
Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις-Έλεγχοι (επανεξέταση καρδιακών παλμών, αιτούμενες,
υποχρεωτικές, τελικές επιθεωρήσεις):
Αρχική Επιθεώρηση-Έλεγχος: Κατά κανόνα πρέπει να λαμβάνει χώρα την παραμονή της
έναρξης του Αγώνα και διεξάγεται από την Κτηνιατρική Επιτροπή μαζί με την
Αγωνόδικο Επιτροπή. Εκτελείται σύμφωνα με τις αρχές κάθε επιθεώρησης, όπως
περιγράφεται κατωτέρω και περιλαμβάνει: Καρδιακό Ρυθμό, Αναπνευστικό Σύστημα,
Γενική Κατάσταση, Αξιολόγηση Βηματισμού, Ευαισθησία στον πόνο, Πληγές,
Τραύματα, Εύρος Κινήσεων καθώς και άλλα θέματα και στοιχεία που από καιρού εις
καιρόν μπορεί να προστίθενται στην Κτηνιατρική Καρτέλα.

821.2.2

Επιθεωρήσεις-Έλεγχοι: Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ευθυνών που έχουν οι
Κτηνίατροι στην αξιολόγηση Ίππου μεταξύ της Πρώτης και της Τελικής ΕπιθεώρησηςΕλέγχου. Ισχύουν πάντα τα ίδια κριτήρια για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης
του Ίππου να συνεχίσει στον Αγώνα, από άποψη μεταβολικής ικανότητας, επαναφοράς
σφυγμού και από την άποψη της αξιολόγησης των βηματισμών.
821.2.3 Πρωτόκολλο εκτίμησης καρδιακών παλμών
Η μέτρηση των καρδιακών παλμών πρέπει να γίνεται από μέλος της Κτηνιατρικής
Επιτροπής.
1. Η πρώτη παράμετρος που εξετάζεται και καταγράφεται στην επιθεώρηση-έλεγχο
είναι ο σφυγμός. Είναι πολύ σημαντικό να εκτιμηθούν σωστά η ανάνηψη του Ίππου
και η ικανότητά του να συνεχίσει.
2. Κάθε δυνατή προσπάθεια πρέπει να γίνεται ώστε να καταγραφούν σωστά οι
παλμοί. Αν η διαδικασία μέτρησης αυτών διακοπεί λόγω κίνησης ή ανησυχίας του
Ίππου, καθιστώντας την εξέταση αδύνατη ή ανακριβή, θα πρέπει να επαναληφθεί
μόλις ο Ίππος ηρεμήσει.
3. Οι ανώτεροι επιτρεπτοί καρδιακοί παλμοί είναι 64 ανά λεπτό ή όπως αναγράφεται
στην προκήρυξη.
Εξέταση με το στηθοσκόπιο
1. Όταν ο Ίππος παρουσιάζεται στην επιθεώρηση-έλεγχο, το στηθοσκόπιο
τοποθετείται στην αριστερή πλευρά του στήθους και στο ύψος του αγκώνα
περίπου.
2. Ο εξεταστής πρέπει να εντοπίσει την καλύτερη θέση για να ακροασθεί την καρδιά,
π.χ. στο σημείο που οι παλμοί ακούγονται ευκρινώς .
3. Ένα χρονόμετρο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την καταμέτρηση.
4. Μόλις οι παλμοί μπορούν να ακουστούν ευκρινώς, το χρονόμετρο ενεργοποιείται
και η καταμέτρηση αρχίζει από τον επόμενο καρδιακό παλμό. Το χρονόμετρο
σταματά στα 15 δευτερόλεπτα όταν οι παλμοί είναι 16 ή λιγότεροι ή στα 30
δευτερόλεπτα όταν οι παλμοί είναι 32 ή λιγότεροι. Και στις δύο περιπτώσεις είναι
64 ή λιγότεροι και η επιθεώρηση μπορεί να συνεχιστεί για τις άλλες παραμέτρους.
5. Αν οι καρδιακοί παλμοί είναι άνω των 16 ή 32 στα 15 ή 30 δευτερόλεπτα
αντίστοιχα ή αν είναι ακανόνιστοι, αν υπάρχει δυσκολία στην ακρόαση ή αν
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ακούγεται κάποιο φύσημα, η καταμέτρηση πρέπει να συνεχιστεί για 1 λεπτό. Ο
Ίππος μπορεί να επιθεωρηθεί ξανά ή να μην προκριθεί στην επόμενη φάση.
6. Η επαναφορά καρδιακού ρυθμού καταγράφεται σε κάθε επιθεώρηση-έλεγχο και
περιλαμβάνει την εξέταση και καταγραφή των καρδιακών παλμών στην αρχή της
επιθεώρησης-ελέγχου και ένα λεπτό μετά. Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη μέτρηση, το
χρονόμετρο ξαναρχίζει κι ο Ίππος έχει ένα λεπτό να τροχάσει 80 μ. (40 μ. μπρος και
40μ. πίσω). Στο τέλος του λεπτού, γίνεται η δεύτερη μέτρηση. Η διαφορά των δυο
μετρήσεων αποτελεί το δείκτη ανάκαμψης του καρδιακού ρυθμού. Η πρώτη
μέτρηση των παλμών μπορεί να γίνει με στηθοσκόπιο (όπως περιγράφεται
παραπάνω) ή με εγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής.
7. Η δεύτερη μέτρηση των παλμών για την εύρεση του δείκτη καρδιακής ανάκτησης
πρέπει να γίνει με στηθοσκόπιο. Η μέτρηση γίνεται για έως 1 λεπτό και εξετάζεται
αν υπάρχουν παθολογικά ευρήματα που υποδεικνύουν ότι ο Ίππος δεν είναι ικανός
να συνεχίσει.
Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής καρδιακών παλμών εγκεκριμένο από τη F.E.I. :
1. Όταν ο Ίππος παρουσιάζεται στην επιθεώρηση-έλεγχο, ο ηλεκτρονικός ανιχνευτής
καρδιακών παλμών τοποθετείται στην αριστερή πλευρά του στήθους και στο ύψος
του αγκώνα περίπου.
2. Ο εξεταστής πρέπει να εντοπίσει την καλύτερη θέση για να καταγράψει τους
καρδιακούς παλμούς.
3. Ο ανιχνευτής ενεργοποιείται και η εκτίμηση ξεκινά. Το σύστημα πρέπει να παρέχει
εκτίμηση στα 15, στα 30, στα 45 και στα 60 δευτερόλεπτα. Αν σε οποιαδήποτε
στιγμή οι παλμοί είναι 64 ή λιγότερο, η μέτρηση μπορεί να σταματήσει και να
καταγραφεί η μέτρηση.
4. Αν οι καρδιακοί παλμοί είναι πάνω από 16 στα 15 δευτερόλεπτα, πάνω από 32 στα
30 δευτερόλεπτα και πάνω από 64 στα 60 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να γίνει
επανέλεγχος των καρδιακών παλμών εντός του ορίου χρόνου, και αν και πάλι οι
παλμοί είναι πάνω από 64, δεν μπορεί να προκριθεί.
821.2.4

Η επιβεβαίωση τω υψηλών καρδιακών παλμών πρέπει να διεξαχθεί
σύμφωνα με
το παραπάνω πρωτόκολλο, η δεύτερη εκτίμηση να λάβει χώρα άμεσα με έναν δεύτερο
καρδιακό ανιχνευτή παλμών, στη οποία αν και πάλι οι καρδιακοί παλμοί δεν πληρούν
τα απαιτούμενα κριτήρια, ο Ίππος θα χαρακτηριστεί ως αποτυχών.

821.2.5

Ευπρέπεια Επιθεώρησης-Ελέγχου: Στις περιοχές επιθεώρησης-ελέγχου πρέπει να
επικρατεί ησυχία και ηρεμία, με σεβασμό προς Αθλητές και Ίππους που βρίσκονται
υπό το στρες ενός έντονου αγώνα, η δε Αγωνόδικος Επιτροπή και οι Επόπτες έχουν την
ευθύνη για την τήρηση αυτών των συνθηκών. Συγχρόνως, οι Αθλητές και οι βοηθοί
τους ή οι ιδιοκτήτες ή το Προσωπικό Ομάδων είναι εξ ίσου υπεύθυνοι για το σεβασμό
της φύσης των τεκταινομένων, της επιθεώρησης και αξιολόγησης της υγείας και της
ικανότητος των Ίππων να συνεχίσουν υπό συνθήκες στρες. Συνεπώς δεν θα γίνεται
δεκτό κανένα «παιχνίδι» με σκοπό την καθυστέρηση ή παρεμβολή στη σωστή
παρουσίαση. Η F.E.I. μπορεί κατά καιρούς να εκδίδει κατάλογο απαγορευμένων
συμπεριφορών που τιμωρούνται με ποινή αποβολής, ή/και άλλων πειθαρχικών
κυρώσεων. Εντούτοις ο κατάλογος αυτός δεν δύναται να περιέχει όλα τα πιθανά
ενδεχόμενα και γι’ αυτό η κρίση της Αγωνοδίκου Επιτροπής και των Εποπτών θα είναι
η τελική (βλ. Σημειώσεις Ιππικής Αντοχής-Οδηγός).

821.2.6 Υποχρεωτικές Επιθεωρήσεις- Αποκατάστασης: Η Κτηνιατρική Επιτροπή, σε συνεννόηση
με την Αγωνόδικο Επιτροπή, καθορίζει σε ποιες Κτηνιατρικές Πύλες θα απαιτείται η
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παρουσίαση Ίππων προς υποχρεωτική Επιθεώρηση Αποκατάστασης, και όχι νωρίτερα
από 15 λεπτά πριν τον προγραμματισμένο χρόνο εκκίνησης του Αθλητή από την εν
λόγω Κτηνιατρική Πύλη.
821.2.7

Αιτούμενες Επιθεωρήσεις Ανάνηψης: Ο εξετάζων Κτηνίατρος μπορεί να ζητήσει από
τον Αθλητή να φέρει τον Ίππο του προς επανεξέταση κατά τη διάρκεια του χρόνου
κράτησης και όχι νωρίτερα από 15 λεπτά πριν την εκκίνησή του, αν αφού ο Ίππος έχει
περάσει επιτυχώς, ο Κτηνίατρος διατηρεί αμφιβολίες για τη σταθερότητα της
κατάστασης του. Αυτός ο κανόνας εφαρμόζεται σε περίπτωση αμφιβολίας για την
ικανότητα του Ίππου να συνεχίσει.

821.2.8

Επιθεώρηση Κτηνιατρικής Πύλης: Η πρώτη υποχρεωτική επιθεώρηση-έλεγχος του
Ίππου στο τέλος κάθε φάσης.

821.2.9

Επανεξέταση καρδιακών παλμών: Εάν κατά την επιθεώρηση Κτηνιατρικής Πύλης ο
καρδιακός ρυθμός του Ίππου είναι υψηλότερος των ορίων που έχουν τεθεί για την
Επιθεώρηση αυτή, τότε ο Ίππος μπορεί να προσέλθει για δεύτερη φορά εντός των
ορίων χρόνου που ισχύουν.

821.2.10 Καρδιακός Ρυθμός: Ίπποι με αφύσικα υψηλούς καρδιακούς παλμούς, ή καρδιακούς
παλμούς υψηλότερους των ορίων που καθορίζονται στην προκήρυξη, ή όπως
τροποποιήθηκαν από την Αγωνόδικο Επιτροπή κατόπιν εισηγήσεως της Κτηνιατρικής
Επιτροπής, δεν επιτρέπεται να συνεχίσουν τον αγώνα και θεωρούνται ότι απέτυχαν να
προκριθούν στην επόμενη φάση. Κάθε αφύσικος καρδιακός ήχος πρέπει να
καταγράφεται. Όταν ένας Ίππος δεν προκρίνεται στην επόμενη φάση λόγω καρδιακών
παλμών, πρέπει αμέσως ένας δεύτερος Κτηνίατρος να επιβεβαιώσει ότι οι καρδιακοί
παλμοί του Ίππου ξεπερνούν το όριο που ορίζεται στην προκήρυξη.
821.2.11 Αναπνευστικό Σύστημα: Διαταραχές στην αναπνευστική συχνότητα και στον τύπο της
αναπνοής, που κρίνονται από την Κτηνιατρική Επιτροπή πως είναι τέτοιας φύσης ώστε
να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ίππου, αποτελούν λόγο για αποτυχία
πρόκρισης στην επόμενη φάση.
821.2.12 Γενική Κατάσταση & μεταβολική ικανότητα: Ίπποι σε γενική κακή κατάσταση ή με
αφύσικα υψηλή θερμοκρασία δεν μπορούν να προκριθούν στην επόμενη φάση.
Μεταβολική ικανότητα : η μεταβολική ικανότητα εκτιμάται με την εξέταση και την
καταγραφή των παραμέτρων που υποδεικνύουν την ικανότητα του Ίππου να συνεχίσει
και περιλαμβάνουν (χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά σε αυτές) τους
βλεννογόνους, το χρόνο αναπλήρωσης τριχοειδών, την ενυδάτωση, την κινητικότητα
εντέρου, τη συμπεριφορά και την επαναφορά καρδιακού ρυθμού.
Σε περίπτωση αποτυχίας ενός Ίππου να προκριθεί στην επόμενη φάση για
μεταβολικούς λόγους, τραυματισμό μαλακών ιστών ή για άλλους λόγους απαιτείται
αξιολόγηση από τριμελή Κτηνιατρική επιτροπή, που θα ψηφίσουν ο καθένας μυστικά
και θα μεταβιβάσουν άμεσα την ψήφο τους σε μέλος της Αγωνοδίκου Επιτροπής.
821.2.13 Ακανόνιστοι Βηματισμοί: Στην αρχική ή στην τελική επιθεώρηση-έλεγχο ή σε
οποιαδήποτε επιθεώρηση-έλεγχο κατά τη διάρκεια του Αγώνα, Ίπποι με ακανόνιστους
βηματισμούς, που παρατηρούνται συνεχώς στον τροχασμό ή σε αντίστοιχο βηματισμό
και είναι εμφανείς στην αξιολόγηση όταν ο Ίππος τροχάζει στην ευθεία μπρος - πίσω με
ελεύθερα ηνία και χωρίς να έχει προηγηθεί κάμψη ή εν τω βάθει ψηλάφηση του άκρου
και προξενούν ευκρινή πόνο ή θέτουν σε κίνδυνο την ικανότητα του Ίππου για ασφαλή
συνέχιση του Αγώνα, δε θα μπορούν να προκριθούν στην επόμενη φάση και θα
απομακρύνονται από τον Αγώνα.
821.2.13.1 Οι επιθεωρήσεις-έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια.
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821.2.13.2 Αν μετά τον αρχικό τροχασμό ο εξετάζων Κτηνίατρος αμφισβητεί την ικανότητα του
Ίππου να συνεχίσει τον Αγώνα ο Ίππος τροχάζει εκ νέου ενώπιον τριμελούς επιτροπής
Κτηνιάτρων. Η αξιολόγηση γίνεται παρουσία των τριών Κτηνιάτρων, οι οποίοι με
ατομική μυστική ψήφο αποφαίνονται υπέρ ή κατά του να επιτραπεί στον Ίππο να
αγωνιστεί και επικοινωνούν το αποτέλεσμα άμεσα σε μέλος της Αγωνοδίκου
Επιτροπής.
821.2.13.3 Καθένας εκ των τριών Κτηνιάτρων μπορεί, εάν το επιθυμεί, να ζητήσει νέο τροχασμό
πριν ψηφίσει, δίνοντας στον Ίππο και στον Αθλητή πλεονέκτημα λόγω αμφιβολίας, και
θα απευθύνει αυτό το αίτημα στο μέλος της Αγωνοδίκου Επιτροπής, που είναι παρόν
και το οποίο θα ζητήσει ο Ίππος να τροχάσει εκ νέου. Η τελική απόφαση, βασισμένη
στην πλειοψηφία των τριών Κτηνιάτρων, χωριστά και χωρίς συζήτηση, είναι τελεσίδικη.
821.2.13.4 Εντούτοις εάν μετά από τρεις τροχασμούς (ένα από τον αρχικό εξετάζοντα και δυο από
την επιτροπή) η τριμελής επιτροπή δεν μπορεί να αποφανθεί ότι ο Ίππος μπορεί να
συνεχίσει είτε λόγω αποτυχίας στη παρουσίαση είτε σύμφωνα με κτηνιατρικά
κριτήρια, ο Ίππος θα αποκλειστεί.
821.2.13.5 Η οποιαδήποτε (ασυνήθης) ιδιομορφία στην κίνηση Ίππου πρέπει να σημειώνεται στην
κτηνιατρική καρτέλα, είτε θεωρείται λόγος αποκλεισμού είτε όχι.
821.2.14

Ευαισθησίες, Τραύματα, Πληγές: Οποιαδήποτε ένδειξη ευαισθησίας, πληγών ή
τραυμάτων στο στόμα, στα άκρα και στο σώμα του Ίππου, περιλαμβανομένων και των
τραυματισμών από έποχο και σέλλα, πρέπει να καταγράφονται. Αν η συμμετοχή ή η
συνέχιση στον Αγώνα πρόκειται να χειροτερεύσει σοβαρά τα όποια τραύματα, εκδορές
ή πληγές, τότε δεν επιτρέπεται στον Ίππο να μετάσχει ή να συνεχίσει.

821.2.15 Οπλές και Άκρα: Οι Ίπποι μπορούν να ιππεύονται χωρίς πέταλα, αλλά εάν είναι
πεταλωμένοι πρέπει να είναι πεταλωμένοι σωστά και τα πέταλα να βρίσκονται σε
κατάσταση κατάλληλη για τον Αγώνα. Ίπποι, που είναι πεταλωμένοι στην αρχική
επιθεώρηση, μπορούν να τερματίσουν χωρίς ένα ή περισσότερα πέταλα. Επιτρέπονται
τα ειδικά μποτάκια Ίππων και οι (σόλες) πάτοι πετάλων. Εν τούτοις σε κάθε περίπτωση
πρέπει να ελέγχεται συνεχώς η κατάσταση των άκρων τους και αν παρατηρείται ότι
επηρεάζεται άμεσα η αθλητική απόδοσή τους ή ότι προκαλείται πόνος, αυτό θα έχει
ως συνέπεια την αποτυχία πρόκρισής τους στην επόμενη φάση.
821.3

Κτηνιατρικές Καρτέλες Ίππων
Οι Κτηνιατρικές Καρτέλες Ίππων πρέπει να χορηγούνται πριν την πρώτη επιθεώρησηέλεγχο και να συμπληρώνονται μετά από κάθε επιθεώρηση-έλεγχο.

821.4

Τελική Επιθεώρηση-Έλεγχος
Στην τελική επιθεώρηση-έλεγχο, ο πρώτος τροχασμός όλων των Ίππων πρέπει να γίνει
ενώπιον τριμελούς επιτροπής Κτηνιάτρων. Ένα μέλος της επιτροπής μπορεί να ζητήσει
να τροχάσει ο Ίππος για μία μόνον ακόμη φορά πριν λάβει χώρα η ψηφοφορία.

821.4.1

Στην τελική επιθεώρηση, που γίνεται αφού ο Ίππος διαβεί τη γραμμή τερματισμού του
Αγωνίσματος, επιτρέπεται μόνο μια παρουσίαση του Ίππου και πρέπει να γίνει εντός
των ορίων χρόνου που ισχύουν.
Για να προκριθεί ο Ίππος από την Κτηνιατρική Επιτροπή κατά την τελική επιθεώρησηέλεγχο, οι καρδιακοί παλμοί του πρέπει να είναι 64 παλμοί/λεπτό ή λιγότεροι μέσα σε
(στα επόμενα) 30 λεπτά (ή σύμφωνα νε τις παραμέτρους που ορίζονται στην
προκήρυξη) από την στιγμή που πέρασε από την γραμμή τερματισμού. Οι ίπποι που
δεν πληρούν αυτό το κριτήριο δεν προκρίνονται αλλά πρέπει να προσέλθουν στην
Κτηνιατρική Επιτροπή για επιθεώρηση-έλεγχο μέσα σε 30 λεπτά μετά τον τερματισμό.
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821.4.2

Σε κάθε περίπτωση ο καρδιακός παλμός πρέπει να λαμβάνεται και να καταγράφεται
στην Κτηνιατρική Καρτέλα μέσα στα χρονικά όρια της Προκήρυξης.
821.4.3 Η Τελική Επιθεώρηση-έλεγχος γίνεται για να αποφασιστεί εάν ο Ίππος είναι ακόμα
ικανός να συνεχίσει μετά την περίοδο ανάπαυσης για άλλη μια φάση, και
πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο και κριτήρια όπως οι προηγηθείσες επιθεωρήσεις,
με εξαίρεση το ότι υπάρχει μόνο μια ευκαιρία για παρουσίαση του Ίππου σε αυτήν.
Κάθε Ίππος ελέγχεται λαμβάνοντας υπόψη την κτηνιατρική καρτέλα του.
821.4.4 Σε όλους τους Αγώνες Ιππικής Αντοχής άνω των 160 χλμ. μέσα σε μια ημέρα, ή με
μέσο όρο 100 χλμ. σε 2 ή περισσότερες ημέρες, οι αγωνιζόμενοι Ίπποι πρέπει να
μείνουν στη περιοχή των στάβλων του Αγώνα υπό την επίβλεψη Κτηνιάτρων για μια
περίοδο ωρών που ορίζεται από την Κτηνιατρική επιτροπή.

821.5 Πρόσθετες Επιθεωρήσεις
Πρόσθετες επιθεωρήσεις μπορεί να γίνονται από την Αγωνόδικο Επιτροπή ή τους
Επίσημους Κτηνιάτρους σε όλους ή σε όποιους Ίππους επιλέγονται τυχαία σε
οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια του Αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 822 - ΕΠΑΘΛΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
822.1
822.1-E

Σε όλους τους Αγώνες Ιππικής Αντοχής, υπό την έγκριση της F.E.Ι., η Οργανωτική
Επιτροπή μπορεί να διοργανώσει Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης.
Σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες Ιππικής Αντοχής υπό την έγκριση της Ε.Ο.Ι. η
Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να διοργανώσει Έπαθλο
Καλύτερης Φυσικής
Κατάστασης.

822.2

Σκοπός του Επάθλου αυτού είναι να βρεθεί ο Ίππος με την καλύτερη φυσική
κατάσταση, αφού έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή και έχει καταταγεί μεταξύ των
καλύτερων Ίππων (μέσα στους δέκα πρώτους Ίππους το ανώτερο).

822.3

Ο Ίππος μπορεί να δηλωθεί για το Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης μόνον εάν
τερματίσει επιτυχώς τη διαδρομή μέσα σε χρόνο που βρίσκεται εντός πρόσθετου
ποσοστού, για το οποίο αποφασίζει η Αγωνόδικος Επιτροπή, από τον χρόνο του νικητή.

822.4

Ίπποι που δηλώνονται για το Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης θεωρούνται πως
ακόμα συμμετέχουν ενεργά στον Αγώνα, μέχρι και την ολοκλήρωση της τελετής
απονομής του Επάθλου Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης.

822.5

Οι Αθλητές δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τον Ίππο τους για το Έπαθλο
Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης.

822.6

Η διαδικασία που προβλέπεται στις «Σημειώσεις Ιππικής Αντοχής - Οδηγός» πρέπει να
ακολουθείται για την τεκμηρίωση του Επάθλου Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης. Όλοι
οι συμμετέχοντες ίπποι στο Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης υπόκεινται στον
έλεγχο για απαγορευμένες ουσίες.

822.7

Το Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης μπορεί να περιλαμβάνει μία έφιππη φάση
επιπλέον της βασικής εξέτασης. Μετά την ολοκλήρωση Αγώνα 160 χλμ. μέσα σε μια
ημέρα, ή με μέσο όρο 100 χμ. σε 2 ημέρες, θα γίνει επιλογή των Ίππων που πληρούν τα
κριτήρια προκειμένου να συμμετάσχουν στο Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης.
Πριν την έφιππη εξέταση οι ίπποι θα εξεταστούν χωρίς να ιππεύονται ως προς το
βηματισμό, τις μεταβολικές παραμέτρους και τις επιφανειακές εκδορές. Ίπποι που
έχουν ακανόνιστους βηματισμούς ή δεν ικανοποιούν τις μεταβολικές παραμέτρους
αποκλείονται από το Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης.
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επάθλου Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης καλεί στη
συνέχεια τα επιτυχόντα ζεύγη να ολοκληρώσουν την έφιππη φάση του Διαγωνισμού.
Θα ζητηθεί από τα ζεύγη να τροχάσουν 40 μέτρα μπρος και πίσω και στη συνέχεια να
τροχάσουν και να καλπάσουν διαγράφοντας το σχήμα οκτώ. Ένα ζεύγος μπορεί να
αποκλειστεί σε οποιαδήποτε φάση του Επάθλου Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης αν η
Επιτροπή κρίνει ότι αυτό εμφανίζει ακανόνιστο βηματισμό.
Μπορεί επίσης να ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στον Αθλητή να επιδείξει
τοις ιππικές του δεξιότητες, εκτελώντας μία παρουσίαση της δικής του επιλογής που
θα αποδείξει την καλή φυσική κατάσταση, την ευλυγισία του Ίππου και την προθυμία
του να αγωνιστεί. Αυτή η παρουσίαση δεν θα υπερβεί τα πέντε λεπτά.
ΑΡΘΡΟ 823 – ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΙΠΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Κατά τη διάρκεια του Αγώνα δεν επιτρέπεται να γίνονται Θεραπείες σε Ίππους χωρίς έγγραφη
έγκριση της Κτηνιατρικής Επιτροπής. Θεραπείες που εγκρίθηκαν δεν επηρεάζουν την κατάταξη
των ίππων(βλ. Κτηνιατρικούς Κανονισμούς της F.E.Ι.)
Απόσπασμα από Κτηνιατρικό Κανονισμό
Άρθρο 1046
Θεραπεία με ελεγχόμενες ουσίες φαρμακευτικής αγωγής
1. Ελεγχόμενες ουσίες φαρμακευτικής αγωγής, όπως ορίζονται στον κατάλογο των
απαγορευμένων ουσιών Iπποειδών της F.E.I., που χορηγούνται στους ίππους κατά τη διάρκεια ή
πριν τον Αγώνα, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα αρνητικό δείγμα ανάλυσης σύμφωνα με τον
κανονισμό EADCMRs.
2. Κατά τη διάρκεια Αγώνων, η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και υποστηρικτικών θεραπειών
πρέπει να εγκριθεί από την Κτηνιατρική Επιτροπή/τον Κτηνιατρικό Επιτετραμμένο πριν
χορηγηθεί, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη Κτηνιατρική φόρμα.
3. Η χρήση απαγορευμένων ουσιών είναι πάντοτε αυστηρών απαγορευμένη.
4. Η χορήγηση υποστηρικτικής θεραπείας, εάν εγκριθεί, πρέπει να γίνεται μόνον από Κτηνίατρο
της F.E.I. εξαιρουμένων των ουσιών που χορηγούνται από το στόμα ή με νεφελοποιητή.
Σε έκτακτες περιπτώσεις όταν διακινδυνεύεται η ευζωία του Ίππου, η θεραπευτική αγωγή μπορεί
να χορηγηθεί άμεσα. Μετά τη χορήγηση η Κτηνιατρική Φόρμα 1 πρέπει να προσκομίζεται για
ακόλουθη έγκριση και απόφαση, όπου είναι απαραίτητο, σχετικά με τον αν ο Ίππος μπορεί να
λάβει μέρος στον Αγώνα. Η Κτηνιατρική Φόρμα 1 πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμπληρωθεί
πριν ο Ίππος αποχωρήσει από τον Αγώνα και πριν τη λήξη της περιόδου του.
5. Η χρήση ελεγχόμενων ουσιών φαρμακευτικής αγωγής μπορεί μόνο να εγκριθεί για θεραπεία
κατά τη διάρκεια του Αγώνα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τους Κτηνιατρικούς, τους
Γενικούς Κανονισμούς και τον κανονισμό EADCMRs.
6. Δεν επιτρέπεται καμία ενδο-αρθρική χορήγηση φαρμάκων κατά τη διάρκεια Διεθνών
διοργανώσεων.
7. Θεραπείες που χορηγούνται πριν μια διοργάνωση της F.E.I (π.χ. κατά τη μεταφορά) μπορούν
να εγκριθούν εκ των υστέρων, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη Κτηνιατρική φόρμα, (σύμφωνα με
τους Κτηνιατρικούς Κανονισμούς) από την Κτηνιατρική Επιτροπή / τον Κτηνιατρικό Επιτετραμμένο
κατά την άφιξη στον Αγώνα. Η αναδρομική έγκριση δεν είναι βέβαιη, στηρίζεται στην απόφαση
του Κτηνιατρικού Επιτετραμμένου και της Αγωνοδίκου Επιτροπής.
8. Σύμφωνα με τον Κώδικα συμπεριφοράς για την ευζωία του Ίππου, η Κτηνιατρική Επιτροπή/ο
Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος θα πρέπει να εξακριβώσουν, πριν υπογράψουν την Κτηνιατρική
φόρμα, εάν η θεραπεία που χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί, επηρεάσει :
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α) την ικανότητα του Ίππου να αγωνιστεί
β) την εντιμότητα του Αγώνα και / ή
γ) την ευζωία του Ίππου και/ή του Αθλητή
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
Οι προϋποθέσεις σχετικά με το ορισμό, προαγωγή και διατήρηση των βαθμίδων όλων των
αξιωματούχων της F.E.Ι. της Ιππικής Αντοχής θα ανακοινωθούν κανονικά στην ιστοσελίδα της
F.E.Ι. και θα είναι σύμφωνες με την εκπαίδευσή τους και τα βασικά κριτήρια .
ΑΡΘΡΟ
824 – ΓΙΑ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ
Ο ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ
ΑΓΩΝΩΝ
ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ F.E.Ι. ΚΑΙ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΤΟ
Per Diem ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ.

Η F.E.Ι. διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει τον Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής, τον Ξένο Κριτή,
τον Πρόεδρο της Κτηνιατρικής Επιτροπής, τον Ξένο Τεχνικό Επιτετραμμένο σε όλες τους Αγώνες
3* και στους CEIO. Στους Αγώνες CEI1* και CEI2*, σε ειδικές περιπτώσεις, η F.E.Ι., σε συνεργασία
με την Οργανωτική Επιτροπή, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν και να αποφασίσουν εγκαίρως μια
διαφορετική επιλογή αξιωματούχων - αναλόγως της εμπειρίας και των προσόντων αυτών - από
αυτήν που προτείνεται στην Προκήρυξη του Αγώνα.
Σε όλους τους Αγώνες CEI1*, 2* και 3* η F.E.Ι. μπορεί να προβεί σε εξαιρέσεις από τους Γενικούς
Κανονισμούς της Δ.Ο.Ι. (αρθρ. 149.10) μετά από αίτημα κάθε Εθνικής Ομοσπονδίας και σύμφωνα
με όσα ορίζονται στις Σημειώσεις Ιππικής Αντοχής-Οδηγός.
ΚΩΔΙΚΑΣ για Διεθνείς Αξιωματούχους Ιππικής Αντοχής
1.Ένας Διεθνής Αξιωματούχος Ιππικής Αντοχής είναι ένα άτομο που πρέπει να έχει γνώσεις των
Αρχών της Ιππικής Αντοχής, των Κανονισμών της F.E.Ι. και, ανάλογα με τη βαθμό του, έχει τα
ανάλογα προσόντα για να κρίνει έναν Διεθνή Αγώνα Ιππικής Αντοχής ανάλογων αστέρων .
2.Ένας Διεθνής Αξιωματούχος Ιππικής Αντοχής πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε σύγκρουση
συμφερόντων. Πρέπει να είναι ουδέτερος, ανεξάρτητος και δίκαιος απέναντι στους Αθλητές,
Ιδιοκτήτες, Προπονητές, Διοργανωτές και του ς υπόλοιπους Αξιωματούχους και να έχει ομαδικό
πνεύμα συνεργασίας. Οικονομικά και/ή προσωπικά κριτήρια δεν πρέπει να επηρεάζουν τον
τρόπο κρίσης του.
Παραδείγματα ενεργειών, που οδηγούν ή μπορεί να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων,
είναι τα ακόλουθα :


Να είναι Αρχηγός Ομάδος Εθνικών Ομάδων σε Διεθνές επίπεδο ή να είναι
υπεύθυνος/συνυπεύθυνος στην επιλογή Ομάδων ή Αθλητών ή να προπονεί Αθλητές
της Ομάδος.
 Να είναι ιδιοκτήτης/συνιδιοκτήτης Ίππων που παίρνουν μέρος στον Αγώνα.
 Να εξαρτάται οικονομικά ή να έχει οικονομικό κέρδος από ιδιοκτήτες, Αθλητές,
εκπαιδευτές, διοργανωτές ή άλλων σχετικών οργανισμών.
 Να έχει στενή προσωπική σχέση με έναν Αθλητή.
 Να έχει Εθνικιστική κρίση.
Επιπροσθέτως των απαιτήσεων ενημέρωσης, όπως ορίζονται παρακάτω στο σημείο 7, κάθε
Διεθνής Αξιωματούχος είναι υπεύθυνος να ενημερώνει την Οργανωτική Επιτροπή σχετικά με τα
παραπάνω παραδείγματα σύγκρουσης συμφερόντων.
3. Κατά τη διάρκεια ενός Αγώνα Ιππικής Αντοχής ένας Διεθνής Αξιωματούχος πρέπει να είναι
συνεπής και επαγγελματίας σχετικά με τη συμπεριφορά και τα καθήκοντά του.
4. Ένας Διεθνής Αξιωματούχος πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένος για τον Αγώνα και πρέπει
να συνεργάζεται καλά με το διοργανωτή και τους συνεργάτες του.
5. Ένας Διεθνής Αξιωματούχος πρέπει να είναι κατάλληλα ενδεδυμένος και να έχει πάντα κατά
νου ότι εκπροσωπεί τη F.E.Ι..
6. Η F.E.Ι. έχει το δικαίωμα να προβεί σε πειθαρχικές κυρώσεις εναντίον Διεθνών Αξιωματούχων,
που δεν ακολουθούν τον Κώδικα και τους Κανονισμούς της F.E.Ι., όπως 1) προειδοποιητική
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επιστολή 2)προσωρινή αναστολή και 3) προσωρινή/οριστική διαγραφή από τον κατάλογο των
Διεθνών Αξιωματούχων της F.E.Ι..
7. Σύγκρουση συμφερόντων : Διεθνείς Αξιωματούχοι που έχουν ή υποψιάζονται ότι έχουν
σύγκρουση συμφερόντων, πρέπει να ενημερώνουν την Οργανωτική Επιτροπή, αφού γίνει ο
ορισμός τους ή μόλις προκύψει ανάλογο θέμα πριν τη διεξαγωγή του Αγώνα. Αν αυτό το θέμα,
επηρεάζει, κατά την άποψη του Προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής, την κρίση του
Αξιωματούχου στον Αγώνα, θα πρέπει ο τελευταίος να απομακρυνθεί από τον Αγώνα. Οι
δηλώσεις ανάλογων θεμάτων πρέπει να γνωστοποιούνται στους Αθλητές και τους Αξιωματούχους
στην ενημέρωση πριν τον Αγώνα.
8. Σύγκρουση συμφερόντων : υπάλληλοι Εθνικών Ομοσπονδιών, χορηγοί και μέλη Οργανωτικών
Επιτροπών να οριστούν ως Διεθνείς Αξιωματούχοι Ιππικής Αντοχής σε Διεθνείς Αγώνες που
διοργανώνονται από την αντίστοιχη Διεθνή Ομοσπονδία, τον αντίστοιχο χορηγό και την
αντίστοιχη Οργανωτική Επιτροπή.
Per Diem (διάφορα ημερήσια έξοδα) Διεθνών Αξιωματούχων Ιππικής Αντοχής
Τα Per Diem δεν είναι υποχρεωτικά σε Διεθνείς Αγώνες Ιππικής Αντοχής. Παρ’ όλα αυτά, τα Per
Diem για Αξιωματούχους (εκτός των Κτηνιάτρων) αν υπάρξουν, δε πρέπει να ξεπερνούν τα 500
ελβετικά φράγκα (ή του αντίστοιχου τοπικού νομίσματος).
 Το ποσό του ημερήσιου per diem (αν υπάρξει) πρέπει να επιβεβαιωθεί γραπτώς από την
Οργανωτική Επιτροπή στους Αξιωματούχους πριν την αποδοχή του ορισμού τους.
 Οι Οργανωτικές Επιτροπές πρέπει να παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες όπως
παρακράτηση φόρου που ισχύει στη διοργανώτρια χώρα.
 Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο μετάβασης προς και από το τόπο διεξαγωγής του
Αγώνα και την ανάλογης αποζημίωση πρέπει να συμφωνηθούν προκαταβολικά μεταξύ της
Οργανωτικής Επιτροπής και των Αξιωματούχων.
 Τα έξοδα διαμονής και σίτισης γνωστοποιούνται στους Αξιωματούχους πριν το ταξίδι τους.
 Η καταβολή των per diem και των αποζημιώσεων των προσυμφωνημένων εξόδων θα
γίνουν μετά το τέλος της διοργάνωσης και αφού τα αποτελέσματα έχουν υπογραφεί από
τον Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής.
 Εκτός των παραπάνω δε παρέχονται άλλου είδους δώρα ή χρηματικά ποσά.
Τα παραπάνω χρηματικά ποσά δεν παρέχονται απ’ ευθείας από το χορηγό στους Αξιωματούχους
παρά μόνον από την Οργανωτική Επιτροπή.
824.1

Αγωνόδικος Επιτροπή

824.1.1

Η Αγωνόδικος Επιτροπή επιβλέπει όλο το σχεδιασμό, που πραγματοποιεί η
Οργανωτική Επιτροπή σχετικά με την κρίση, τον Κτηνιατρικό έλεγχο και τη
χρονομέτρηση του Αγώνα Ιππικής Αντοχής.

824.1.2

Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να εξασφαλίζει την συνδρομή και άλλων
Αξιωματούχων Αγώνων, Εποπτών και Κτηνιάτρων, ανάλογα με τον αριθμό των
συμμετοχών, αλλά η Αγωνόδικος Επιτροπή έχει την ολική επίβλεψη του Αγώνα.

824.2

Τεχνικός Επιτετραμμένος / Σχεδιαστής Διαδρομής

824.2.1

Ο Τεχνικός Επιτετραμμένος, σε συνεργασία με τον ορισμένο από τη F.E.Ι. Σχεδιαστή
Διαδρομής (εάν ορίζεται), πρέπει να ελέγχει και να εγκρίνει εκ των προτέρων το
σχεδιασμό της διαδρομής, τις συνθήκες που επικρατούν και το βαθμό δυσκολίας σε
κάθε τμήμα της διαδρομής καθώς και τις καιρικές συνθήκες, προκειμένου να
διασφαλίσει την ευημερία του Ίππου και την ασφάλεια του Αθλητή. Στους Αγώνες 1*,
2* και 3* ο Τεχνικός Επιτετραμμένος, μπορεί να έχει επίσης την ιδιότητα του Σχεδιαστή
Διαδρομής. Στους Aαγώνες 4* και στα Πρωταθλήματα, η F.E.Ι. σε συνεργασία με την
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Οργανωτική Επιτροπή, ορίζει έναν εγκεκριμένο Σχεδιαστή Διαδρομής, ο οποίος
σχεδιάζει τη διαδρομή με την Οργανωτική Επιτροπή.
824.2.1 - Ε Στους Εθνικούς Αγώνες ο Τεχνικός Επιτετραμμένος έχει και την ιδιότητα του Σχεδιαστή
Διαδρομής.
824.2.2 Ο Τεχνικός Επιτετραμμένος πρέπει να εγκρίνει τις τεχνικές και λειτουργικές
λεπτομέρειες σχετικά με την διεξαγωγή του Αγώνα, την ορθότητα των δηλώσεων
συμμετοχής, τις εξετάσεις και τις επιθεωρήσεις-ελέγχους των Ίππων, τη διαμονή των
Αθλητών, το σταβλισμό των Ίππων και την εποπτεία του Αγώνα.
824.2.3 Ο Τεχνικός Επιτετραμμένος επιβλέπει όλες τις ενημερωτικές συναντήσεις και τη
συμπεριφορά όλου του τεχνικού προσωπικού.
824.2.4 Ο Τεχνικός Επιτετραμμένος διερευνά τα πάντα και τα αναφέρει στην Αγωνόδικο
Επιτροπή, όπως επίσης παρέχει συμβουλές προς την Αγωνόδικο Επιτροπή, σχετικά με
τη λήψη αποφάσεων.
824.2.5 Μέχρι ο Τεχνικός Επιτετραμμένος να αναφέρει στην Αγωνόδικο Επιτροπή ότι είναι
ικανοποιημένος με όλες τις διαδικασίες, η εξουσία του είναι απόλυτη. Από το σημείο
αυτό και μετά, ο Τεχνικός Επιτετραμμένος συνεχίζει να επιβλέπει την τεχνική και τη
λειτουργική διεξαγωγή του Αγώνα και να συμβουλεύει και να βοηθά την Αγωνόδικο
Επιτροπή, την Κτηνιατρική Επιτροπή και την Οργανωτική Επιτροπή.
824.2.6 Σε Aγώνες 3* ή λιγότερων αστέρων, ο Τεχνικός Επιτετραμμένος, εάν διαθέτει τα
απαιτούμενα προσόντα, μπορεί να είναι επίσης μέλος της Αγωνοδίκου Επιτροπής.
824.2.6 Ε Στους Εθνικούς Αγώνες, ο Τεχνικός Επιτετραμμένος, εάν είναι και Kριτής, μπορεί να
είναι επίσης μέλος της Αγωνοδίκου Επιτροπής.
824.2.7 Σε Αγώνες 4* ο Τεχνικός Επιτετραμμένος πρέπει να είναι Ξένος.
824.3
824.3.1

824.3.2

824.3.3
824.4
824.4.1
824.4.2

824.4.3

824.4.4
824.4.5

Κτηνιατρική Επιτροπή
Η Κτηνιατρική Επιτροπή έχει απόλυτο έλεγχο σε κάθε θέμα που αφορά στην ασφάλεια,
την υγεία και την ευζωία των ίππων. Ο Κτηνιατρικός Κανονισμός της F.E.Ι. ισχύει σε
κάθε Αγώνα Ιππικής Αντοχής υπό την αιγίδα της.
Η Οργανωτική Επιτροπή και ο Τεχνικός Επιτετραμμένος πρέπει να συμβουλεύονται τον
Πρόεδρο της Κτηνιατρικής Επιτροπής και τον Ξένο Τεχνικό Επιτετραμμένο, όσο
νωρίτερα είναι δυνατόν, σε σχέση με τον σχεδιασμό των Κτηνιατρικών Πυλών και άλλα
θέματα ασφάλειας των Ίππων στον Αγώνα.
Σε Αγώνες 1* ο Πρόεδρος της Κτηνιατρικής Επιτροπής μπορεί να έχει και την ιδιότητα
του Ξένου Κτηνιατρικού Επιτετραμμένου.
Επικεφαλής Επόπτης
Ο Επικεφαλής Επόπτης είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της εποπτείας σε όλη τη
διάρκεια του Αγώνα.
Ο Επικεφαλής Επόπτης πρέπει να εξασφαλίζει ότι η ασφάλεια των στάβλων είναι
επαρκής για το επίπεδο του Αγώνα και ότι υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι επόπτες στην
κάθε Κτηνιατρική Πύλη και στη διαδρομή.
Ο Επικεφαλής Επόπτης βοηθάει την Οργανωτική Επιτροπή, την Αγωνόδικο Επιτροπή
και τον Τεχνικό Επιτετραμμένο στην εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής όλων των
προκαθορισμένων εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του Αγώνα, όπως τελετές έναρξης και
λήξης, ή κάθε άλλη απαιτούμενη οργανωμένη εκδήλωση του Αγώνα.
Ο Επικεφαλής Επόπτης είναι υπεύθυνος συνολικά για την ασφάλεια και ευζωία όλων
των συμμετεχόντων στον Αγώνα.
Ο Επικεφαλής Επόπτης πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με τον Πρόεδρο της
Αγωνοδίκου Επιτροπής, τον Τεχνικό Επιτετραμμένο και τον Πρόεδρο της Κτηνιατρικής
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Επιτροπής, πρέπει δε η Οργανωτική Επιτροπή και ο Τεχνικός Επιτετραμμένος να τον
συμβουλεύονται όσο νωρίτερα είναι εφικτό σχετικά με τον σχεδιασμό του Αγώνα.
824.5

Ελλανόδικος Επιτροπή
Τα καθήκοντα της Ελλανοδίκου Επιτροπής καθορίζονται στο Γενικό και τον Κτηνιατρικό
Κανονισμό της F.E.Ι..

824.6 Independent Governance Advisors (Ανεξάρτητοι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι)
ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΦΗ ΣΤΟΥΣ
ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
824.6.1

Σε όλους τους Διεθνείς Αγώνες Ιππικής Αντοχής η F.E.Ι. έχει το δικαίωμα να ορίσει
έναν Ανεξάρτητο Εντεταλμένο Σύμβουλο για να παρακολουθήσει τον Αγώνα και να
στείλει την αναφορά του στη F.E.Ι. σχετικά με τη διοργάνωση του Αγώνα, το χώρο
διοργάνωσης, τη διαδρομή, την απόδοση των Αξιωματούχων Ιππικής Αντοχής και τις
προτάσεις του για βελτίωση.

824.6.2

Η F.E.Ι. θα καλύψει τα έξοδα του Ανεξάρτητου Εντεταλμένου Συμβούλου, που έχει
επιλέξει για να παρακολουθήσει τον Αγώνα, εκτός των εξόδων διαμονής του που
καλύπτονται από την Οργανωτική Επιτροπή, καθώς οι Ανεξάρτητοι Εντεταλμένοι
Σύμβουλοι δεν ενεργούν ως Αξιωματούχοι του Αγώνα, αλλά είναι πάντα διαθέσιμοι να
παρέχουν καθοδήγηση και βοήθεια όταν τους ζητηθεί.
Οι Ανεξάρτητοι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ορίζονται ανά δύο έτη από τη F.E.Ι. (βλ.
Σημειώσεις Ιππικής Αντοχής – Οδηγός). Η F.Ε.Ι. ορίζει τους Κτηνιατρικούς
Εντεταλμένους Σύμβουλους καθώς και τους υπόλοιπους Εντεταλμένους Σύμβουλους.
Κατά την περίοδο του ορισμού τους, δεν μπορούν να αποδεχτούν άλλα καθήκοντα ως
Αξιωματούχοι της F.E.Ι..

824.6.3

ΑΡΘΡΟ 825 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Οι Ξένοι Αξιωματούχοι, όπου απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 825, δεν μπορεί να είναι
κάτοικοι της ίδιας χώρας στην οποία διεξάγεται ο Αγώνας εκτός και αν είναι κάτοικοι σε
διαφορετική ζώνη ώρας από αυτή του τόπου διοργάνωσης.
825.1
825.1.1

825.1.2

Παγκόσμια Πρωταθλήματα
Η Αγωνόδικος Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και τουλάχιστον τέσσερα μέλη
από τον κατάλογο Κριτών Ιππικής Αντοχής της F.E.Ι., ένας από τους οποίους πρέπει να
είναι Ξένος, ορισμένος από τη F.E.Ι. και μετά από συνεννόηση με τη Διεθνή Επιτροπή
Ιππικής Αντοχής και την Οργανωτική Επιτροπή. Όλα τα μέλη πρέπει να πληρούν τα
μέχρι τότε απαιτούμενα κριτήρια για τους Κριτές Ιππικής Αντοχής.
Η Κτηνιατρική Επιτροπή πρέπει να αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Ξένο Κτηνιατρικό
Επιτετραμμένο και έναν επιπλέον Κτηνίατρο ανά 15 Ίππους, με ελάχιστον αριθμό 5
άτομα, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου της Κτηνιατρικής Επιτροπής και του
Ξένου Κτηνιατρικού Επιτετραμμένου. Τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη της Επιτροπής
πρέπει να είναι Ξένοι, επιλεγμένοι από τον κατάλογο των Κτηνιάτρων Ιππικής Αντοχής
της F.E.Ι., ορισμένοι από τη F.E.Ι. και μετά από συνεννόηση με τη Διεθνή Επιτροπή
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Ιππικής Αντοχής και την Οργανωτική Επιτροπή. Όλα τα μέλη πρέπει να πληρούν τα
μέχρι τότε απαιτούμενα κριτήρια για τους Κτηνιάτρους Ιππικής Αντοχής.
Οι Θεράποντες Κτηνίατροι Ιππικής Αντοχής πρέπει να είναι εγκεκριμένοι Θεράποντες
Κτηνίατροι της F.E.Ι., ορισμένοι από τη F.E.Ι. και σε συνεννόηση με τη Διεθνή Επιτροπή
Ιππικής Αντοχής και τη Διεθνή Κτηνιατρική Επιτροπή. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 1
Θεράπων Κτηνίατρος Ιππικής Αντοχής ανά 20 αγωνιζόμενους Ίππους. Το 50%
τουλάχιστον αυτών πρέπει να διαθέτουν εμπειρία Αγώνων CEI επιπέδου
Πρωταθλήματος.
Ο Ξένος Τεχνικός Επιτετραμμένος πρέπει να έχει επιλεγεί από τον κατάλογο των
Τεχνικών Επιτετραμμένων Ιππικής Αντοχής της F.E.Ι. και να είναι ορισμένος από τη
F.E.Ι., σε συνεννόηση με τη Διεθνή Επιτροπή Ιππικής Αντοχής και την Οργανωτική
Επιτροπή και να πληροί τα μέχρι τότε απαιτούμενα κριτήρια για τους Τεχνικούς
Επιτετραμμένους Ιππικής Αντοχής.
Ο Επικεφαλής Επόπτης πρέπει να έχει επιλεγεί από τον κατάλογο των Επικεφαλής
Εποπτών Ιππικής Αντοχής της F.E.Ι. και να είναι ορισμένος από την Οργανωτική
Επιτροπή.
Ο εγκεκριμένος από τη F.E.Ι. Σχεδιαστής Διαδρομής θα οριστεί από τη F.E.Ι., σε
συνεννόηση με τη Διεθνή Επιτροπή Ιππικής Αντοχής και την Οργανωτική Επιτροπή.
Ελλανόδικος Επιτροπή : Σύμφωνα με τους Διεθνείς Γενικούς Κανονισμούς, η Επιτροπή
αυτή είναι υποχρεωτική και ορίζεται από τη F.E.Ι. σε συνεννόηση με τη Διεθνή
Επιτροπή Ιππικής Αντοχής και την Οργανωτική Επιτροπή.
CEIOs Τοπικοί Αγώνες και Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα Ενηλίκων, Νέων Ιππέων και/ή
Εφήβων και άλλοι CEI 4* Αγώνες Ιππικής Αντοχής
Η Αγωνόδικος Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και τουλάχιστον τρία μέλη από
τον κατάλογο Κριτών Ιππικής Αντοχής της F.E.I., ένας από τους οποίους πρέπει να είναι
Ξένος, ορισμένος από τη F.E.Ι. και μετά από συνεννόηση με τη Διεθνή Επιτροπή Ιππικής
Αντοχής και την Οργανωτική Επιτροπή. Όλα τα μέλη πρέπει να πληρούν τα μέχρι τότε
απαιτούμενα κριτήρια για τους Κριτές Ιππικής Αντοχής.
Η Κτηνιατρική Επιτροπή πρέπει να αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Ξένο Κτηνιατρικό
Επιτετραμμένο και έναν επιπλέον Κτηνίατρο ανά 15 Ίππους, με ελάχιστον αριθμό 5
άτομα, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου της Κτηνιατρικής Επιτροπής και του
Ξένου Κτηνιατρικού Επιτετραμμένου. Τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη της Επιτροπής
πρέπει να είναι Ξένοι, επιλεγμένοι από τον κατάλογο των Κτηνιάτρων Ιππικής Αντοχής
της F.E.Ι., ορισμένοι από τη F.E.Ι. και μετά από συνεννόηση με τη Διεθνή Επιτροπή
Ιππικής Αντοχής και την Οργανωτική Επιτροπή. Όλα τα μέλη πρέπει να πληρούν τα
μέχρι τότε απαιτούμενα κριτήρια για τους Κτηνιάτρους Ιππικής Αντοχής.
Σε CEI4* Αγώνες οι Θεράποντες Κτηνίατροι Ιππικής Αντοχής στο χώρο του Αγώνα πρέπει
να είναι εγκεκριμένοι Θεράποντες Κτηνίατροι της F.E.Ι., ορισμένοι από τη F.E.Ι. και σε
συνεννόηση με τη Διεθνή Επιτροπή Ιππικής Αντοχής και τη Διεθνή Κτηνιατρική
Επιτροπή. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 1 Θεράπων Κτηνίατρος Ιππικής Αντοχής ανά
20 αγωνιζόμενους Ίππους. Το 50% τουλάχιστον αυτών πρέπει να διαθέτουν εμπειρία
Αγώνων CEI επιπέδου Πρωταθλήματος.
Ο Ξένος Τεχνικός Επιτετραμμένος πρέπει να έχει επιλεγεί από τον κατάλογο των
Τεχνικών Επιτετραμμένων Ιππικής Αντοχής της F.E.Ι. και να είναι ορισμένος από τη
F.E.Ι., σε συνεννόηση με τη Διεθνή Επιτροπή Ιππικής Αντοχής και την Οργανωτική
Επιτροπή και να πληροί τα μέχρι τότε απαιτούμενα κριτήρια για τους Τεχνικούς
Επιτετραμμένους Ιππικής Αντοχής.
Ο εγκεκριμένος από τη F.E.Ι. Σχεδιαστής Διαδρομής που απαιτείται, ορίζεται από την
Οργανωτική Επιτροπή.
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825.2.6 Ο Επικεφαλής Επόπτης πρέπει να έχει επιλεγεί από τον κατάλογο των Επικεφαλής
Εποπτών Ιππικής Αντοχής της F.E.Ι. και να είναι ορισμένος από την Οργανωτική
Επιτροπή.
825.2.7 Ελλανόδικος Επιτροπή : Σύμφωνα με τους Διεθνείς Γενικούς Κανονισμούς, η Επιτροπή
αυτή είναι υποχρεωτική και ορίζεται από τη F.E.Ι. σε συνεννόηση με τη Διεθνή
Επιτροπή Ιππικής Αντοχής και την Οργανωτική Επιτροπή.
825.3
CEI3* Αγώνες Ιππικής Αντοχής
825.3.1 Η Αγωνόδικος Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν Ξένο Κριτή,
επιλεγμένους από τον κατάλογο Κριτών Ιππικής Αντοχής της F.E.Ι. και ορίζονται από την
Οργανωτική Επιτροπή για 30 συμμετοχές το μέγιστο. Για κάθε επιπλέον 30 συμμετοχές
απαιτείται ένα ακόμη μέλος, με μέγιστο αριθμών Κριτών τέσσερις,
συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου. Τα επιπλέον από τα παραπάνω μέλη, αν
υπάρχουν, μπορεί να είναι Εθνικοί Κριτές Ιππικής Αντοχής , ορισμένοι από την
Οργανωτική Επιτροπή. Όλα τα μέλη πρέπει να πληρούν τα μέχρι τότε απαιτούμενα
κριτήρια για τους Κριτές Ιππικής Αντοχής.
825.3.2 Η Κτηνιατρική Επιτροπή πρέπει να αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη από τον
κατάλογο των Κτηνιάτρων της F.E.Ι., ορισμένοι από την Οργανωτική Επιτροπή από τους
οποίους ο ένας πρέπει να είναι Ξένος. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας
Κτηνιάτρους για κάθε 20 αγωνιζόμενους Ίππους. Όλα τα μέλη πρέπει να πληρούν τα
μέχρι τότε απαιτούμενα κριτήρια για τους Κτηνιάτρους Ιππικής Αντοχής και να είναι
έμπειροι.
825.3.3 Πρέπει να υπάρχει στο χώρο του Αγώνα τουλάχιστον 1 Θεράπων Κτηνίατρος Ιππικής
Αντοχής από τον κατάλογο των Κτηνιάτρων της F.E.Ι., ανά 30 αγωνιζόμενους Ίππους.
825.3.4 Ο Τεχνικός Επιτετραμμένος πρέπει να έχει επιλεγεί από τον κατάλογο των Τεχνικών
Επιτετραμμένων Ιππικής Αντοχής της F.E.Ι., να είναι ορισμένος από την Οργανωτική
Επιτροπή και να πληροί τα μέχρι τότε απαιτούμενα κριτήρια για τους Τεχνικούς
Επιτετραμμένους Ιππικής Αντοχής. Ο Τεχνικός Επιτετραμμένος μπορεί επίσης να είναι
μέλος της Αγωνοδίκου Επιτροπής με την έναρξη του Αγώνα.
825.3.5 Ο Επικεφαλής Επόπτης πρέπει να έχει επιλεγεί από τον κατάλογο των Επικεφαλής
Εποπτών Ιππικής Αντοχής της F.E.Ι. και να είναι ορισμένος από την Οργανωτική
Επιτροπή.
825.3.6 Δεν απαιτείται Ελλανόδικος Επιτροπή.
825.4
CEI1* & 2* Αγώνες Ιππικής Αντοχής
825.4.1 CEI1* : Η Αγωνόδικος Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο που πρέπει να πληροί τα
μέχρι τότε απαιτούμενα κριτήρια για τους Κριτές Ιππικής Αντοχής, να έχει επιλεγεί από
τον κατάλογο Κριτών Ιππικής Αντοχής της F.E.Ι. και να έχει οριστεί από την Οργανωτική
Επιτροπή για 30 συμμετοχές το μέγιστο. Για κάθε επιπλέον 40 συμμετοχές απαιτείται
ένα ακόμη μέλος, με μέγιστο αριθμών Κριτών τέσσερις, συμπεριλαμβανομένου και του
Προέδρου. Τα άλλα μέλη, αν υπάρχουν, μπορεί να είναι έμπειροι Εθνικοί Κριτές.
825.4.2 Η Κτηνιατρική Επιτροπή πρέπει να αποτελείται από τον Πρόεδρο, επιλεγμένο από τον
κατάλογο Κτηνιάτρων της F.E.Ι. και δύο τουλάχιστον μέλη, που μπορεί να είναι Εθνικοί
Κτηνίατροι Ιππικής Αντοχής. Όλοι οι Εθνικοί Κτηνίατροι πρέπει να είναι έμπειροι και
ορισμένοι από την Οργανωτική Επιτροπή.
825.4.3 Στους CEI1* Αγώνες πρέπει να υπάρχει στο χώρο του Αγώνα τουλάχιστον 1 Θεράπων
Κτηνίατρος Ιππικής Αντοχής από τον κατάλογο των Κτηνιάτρων της F.E.Ι., ανά 50
αγωνιζόμενους Ίππους.
825.4.4 Ο Τεχνικός Επιτετραμμένος πρέπει να έχει επιλεγεί από τον κατάλογο των Τεχνικών
Επιτετραμμένων Ιππικής Αντοχής της F.E.Ι., να είναι ορισμένος από την Οργανωτική
Επιτροπή και να πληροί τα μέχρι τότε απαιτούμενα κριτήρια για τους Τεχνικούς
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Επιτετραμμένους Ιππικής Αντοχής. Ο Τεχνικός Επιτετραμμένος μπορεί επίσης να είναι
μέλος της Αγωνοδίκου Επιτροπής με την έναρξη του Αγώνα.
825.4.5 Ο Επικεφαλής Επόπτης πρέπει να έχει επιλεγεί από τον κατάλογο των Επικεφαλής
Εποπτών Ιππικής Αντοχής της F.E.Ι. και να είναι ορισμένος από την Οργανωτική
Επιτροπή.
825.4.6 Δεν απαιτείται Ελλανόδικος Επιτροπή.
825.4.7 CEI2* : Η Αγωνόδικος Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο που πρέπει να πληροί τα
μέχρι τότε απαιτούμενα κριτήρια για τους Κριτές Ιππικής Αντοχής, να έχει επιλεγεί από
τον κατάλογο Κριτών Ιππικής Αντοχής της F.E.Ι. και να έχει οριστεί από την Οργανωτική
Επιτροπή για 20 συμμετοχές το μέγιστο. Για κάθε επιπλέον 20 συμμετοχές απαιτείται
ένα ακόμη μέλος. Τα άλλα μέλη, αν υπάρχουν, μπορεί να είναι έμπειροι Εθνικοί Κριτές.
825.4.8 Η Κτηνιατρική Επιτροπή πρέπει να αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη που
έχουν επιλεγεί από τον κατάλογο Κτηνιάτρων της F.E.Ι.. και έχουν οριστεί από την
Οργανωτική Επιτροπή. Όλα τα μέλη πρέπει να πληρούν τα μέχρι τότε απαιτούμενα
κριτήρια για τους Κτηνιάτρους Ιππικής Αντοχής και ένα από αυτά πρέπει να είναι Ξένος
Κτηνίατρος. Όλα τα υπόλοιπα μέλη πρέπει να είναι έμπειροι Εθνικοί Κτηνίατροι
ορισμένοι από την Οργανωτική Επιτροπή.
825.4.9 Στους CEI2* Αγώνες πρέπει να υπάρχει στο χώρο του Αγώνα τουλάχιστον 1 Θεράπων
Κτηνίατρος Ιππικής Αντοχής από τον κατάλογο των Κτηνιάτρων της F.E.Ι., ανά 50
αγωνιζόμενους Ίππους.
825.4.10 Ο Τεχνικός Επιτετραμμένος πρέπει να έχει επιλεγεί από τον κατάλογο των Τεχνικών
Επιτετραμμένων Ιππικής Αντοχής της F.E.Ι., να είναι ορισμένος από την Οργανωτική
Επιτροπή και να πληροί τα μέχρι τότε απαιτούμενα κριτήρια για τους Τεχνικούς
Επιτετραμμένους Ιππικής Αντοχής. Ο Τεχνικός Επιτετραμμένος μπορεί επίσης να είναι
μέλος της Αγωνοδίκου Επιτροπής με την έναρξη του Αγώνα.
825.4.11 Ο Επικεφαλής Επόπτης πρέπει να έχει επιλεγεί από τον κατάλογο των Επικεφαλής
Εποπτών Ιππικής Αντοχής της F.E.Ι. και να είναι ορισμένος από την Οργανωτική
Επιτροπή.
825.4.12 Δεν απαιτείται Ελλανόδικος Επιτροπή.
825 – Ε – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
825.1-Ε
825.1.1 - Ε

Εθνικοί Αγώνες
Η Αγωνόδικος Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και 2 μέλη, που πρέπει να
πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για τους Κριτές Ιππικής Αντοχής και επιλέγονται
από τον κατάλογο Κριτών Ιππικής Αντοχής της ΕΟΙ. Η Αγωνόδικος Επιτροπή
ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών της ΕΟΙ.

825.1.2 - Ε

Η Κτηνιατρική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τουλάχιστο, 2 μέλη
επιλεγμένα από τον κατάλογο Κτηνιάτρων Ιππικής Αντοχής της ΕΟΙ, ορισμένα από
την Οργανωτική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος ορίζεται από την Κτηνιατρική Επιτροπή της
ΕΟΙ. Τα άλλα μέλη πρέπει να είναι έμπειροι Κτηνίατροι Αγώνων Ιππικής Αντοχής
και ορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή και εγκρίνονται από την Κτηνιατρική
Επιτροπή της ΕΟΙ.

825.1.3 - Ε

Στους Εθνικούς Αγώνες πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας Θεράπων Κτηνίατρος
Αγώνων ανά 50 αγωνιζόμενους ίππους. Στους Εθνικούς Αγώνες οι Θεράποντες
Κτηνίατροι μπορούν να είναι και μέλη της Κτηνιατρικής Επιτροπής εφόσον
πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια.
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825.1.4 - Ε

Ο Τεχνικός Επιτετραμμένος επιλέγεται από τη λίστα Τεχνικών Επιτετραμμένων της
ΕΟΙ, και ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών μετά από πρόταση της
Οργανωτικής Επιτροπής. Ο Τεχνικός Επιτετραμμένος μπορεί να είναι και Μέλος της
Αγωνοδίκου Επιτροπής με την έναρξη του αγώνα.

825.1.5 - Ε

Ο Επικεφαλής Επόπτης επιλέγεται από τον Κατάλογο Εποπτών της ΕΟΙ και ορίζεται
από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών μετά από πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής.

825.1.6 - Ε

Δεν απαιτείται Ελλανόδικος Επιτροπή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΕΠΑΘΛΑ & ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 826 - ΕΠΑΘΛΑ
826.1
826.2
826.3

Σε όλους τους Αθλητές, που τερμάτισαν επιτυχώς τη διαδρομή, πρέπει να απονέμεται
έπαθλο.
Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο αξίας για τα έπαθλα Αγώνων Ιππικής Αντοχής.
Όσον αφορά στην κατανομή χρηματικών επάθλων, ισχύει ο Γενικός Κανονισμός της
F.E.I.

826.3 - Ε Στους Εθνικούς Αγώνες όσον αφορά στην κατανομή χρηματικών επάθλων, ισχύει ο
Γενικός Κανονισμός της Ε.Ο.Ι.
ΑΡΘΡΟ 827 - ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ
Η Κτηνιατρική Επιτροπή οφείλει να εξαιρεί οποιοδήποτε Ίππο που δεν έχει καλή
φυσική κατάσταση, από τη συμμετοχή του στην τελετή απονομής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ – ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ – ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ
ΑΡΘΡΟ 828
Τιμητικές Κονκάρδες θα απονέμονται στους Αθλητές που ολοκληρώνουν Παγκόσμια Πρωταθλήματα
ως ακολούθως :
α) Χρυσή Τιμητική Κονκάρδα για ολοκλήρωση 3 Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων
β) Ασημένια Τιμητική Κονκάρδα για ολοκλήρωση 2 Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων
γ) Χάλκινη Τιμητική Κονκάρδα για ολοκλήρωση 2 Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων
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