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ARTICLE 224 FALLS  
1. An Athlete is considered to have fallen when, either voluntarily or 
involuntarily, he is separated from his Horse, which has not fallen, in 
such a way that he touches the ground or finds it necessary, in order 
to get back into the saddle, to use some form of support or outside 
assistance.  
If it is not clear that the Athlete has used some form of support or 
outside assistance to prevent his fall, the benefit of doubt must be 
given to the Athlete.  
2. A Horse is considered to have fallen when the shoulder and quarters 
have touched the ground or the obstacle and the ground.  
3. In case of a fall of an Athlete and/or a Horse at any time in the 
Competition arena, in the practice arena or elsewhere within the 
grounds of the Event, the Athlete and/or the Horse must be cleared by 
the Event’s medical service, respectively the Veterinary Delegate, 
before the Athlete and/or the Horse may be permitted to take part in 
the next round or Competition at the Event 
Σε περίπτωση πτώσης Αθλητή ή/και Ίππου οποιαδήποτε στιγμή στο 
Ιπποδρόμιο των Αγώνων, στην προθέρμανση ή οπουδήποτε μέσα στον 
ευρύτερο Χώρο των Αγώνων και  προκειμένου να μπορέσουν να 
συμμετάσχουν  στον επόμενο γύρο ή σε επόμενο Αγώνισμα θα πρέπει 
να έχουν την εγκριση του ιατρού των Αγώνων και αντίστοιχα του 
Επιτετραμμένου Κτηνίατρου. 
  
ARTICLE 235 FAULTS  
1. Faults made between the starting line and the finishing line must be 
taken into consideration. Exception: A knock down of the last obstacle 
will be considered a fault if the upper element falls from one or both of 
its supports prior to the time the Athlete leaves the arena or until the 
bell is rung for the next Athlete to commence his round, whichever 
occurs first. Definition of Faults according to JRs Art. 217 and 218.  
2. Disobediences committed during the time when the round is 
interrupted (see JRs Art. 231.32) are not penalised  
3. Disobediences, occurring between the signal to start and up until 
the moment the Athlete/Horse combination crosses the starting line in 
the correct direction, are not penalized. However, in the event of a fall 
of an Athlete and/or Horse from the moment the combination enters 
the arena up until the moment they cross the starting line in the 



correct direction once the signal to start has been given, the 
combination will not be able to take part in the round or Competition in 
question.,   
Furthermore, in the event of a fall of an Athlete and/or Horse at any 
time in the Competition arena, whether the signal to start has been 
given or not, the Athlete and/or the Horse must be cleared by the 
Event’s medical service, respectively by the Veterinary Delegate at the 
Event, before the Athlete and/or Horse can be permitted to take part 
in the next round or Competition at the Event. (Refer also to JRs Art. 
224.3.)  
4. A fall of the Athlete and/or Horse after crossing the finish line does 
not incur Elimination. However, in the event of a fall after the finish 
line, the following applies:  
4.1. In case of a fall of an Athlete and/or Horse after crossing the 
finish line in a Competition with an immediate jump-off, the 
Athlete/Horse combination is eliminated from the jump-off, and will be 
placed equal last in the jump-off with Athletes who have withdrawn, 
retired or been eliminated from the jump-off. The Athlete and/or the 
Horse must be cleared by the Event’s medical service, respectively by 
the Veterinary Delegate, before the Athlete and/or Horse can be 
permitted to take part in any further Competition at the Event.  
4.2. In case of a fall of an Athlete and/or Horse after crossing the 
finish line in a Competition with a jump-off (but not an immediate 
jump-off) or after crossing the finish line of the first round of a two-
round Competition, the Athlete and/or the Horse must be cleared by 
the Event’s medical service, respectively by the Veterinary Delegate, 
before the Athlete and/or Horse can be permitted to take part in the 
jump-off, respectively in the second round.  
4.3. In case of a fall of the Athlete after crossing the finish line of a 
jump-off, or after crossing the finish line of the initial round if the 
combination did not qualify for the jump off, or after crossing the finish 
line in a Competition with no jump-off, the Athlete and/or the Horse 
must be cleared by the Event’s medical service, respectively by the 
Veterinary Delegate, before the Athlete and/or Horse can be permitted 
to take part in any further Competition at the Event. 
 
 Ωστόσο, σε περίπτωση πτώσης ενός αθλητή και/ή αλόγου από τη 
στιγμή που το ζευγάρι εισέρχεται στον Αγωνιστικό χώρο μέχρι τη 
στιγμή που θα διασχίσει τη γραμμή εκκίνησης προς τη σωστή 
κατεύθυνση μόλις δοθεί το σήμα για να ξεκινήσουν , στο ζευγάρι 
Αθλητή Ιππου δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στο  γύρο ή στο 
Αγώνισμα. Επιπλέον, σε περίπτωση πτώσης ενός αθλητή ή/και αλόγου 
ανά πάσα στιγμή στον Αγωνιστικό στίβο , είτε  το σήμα έναρξης έχει 
δοθεί ή όχι, ο αθλητής ή/και το άλογο πρέπει να εξετασθούν από τον 



ιατρό του Αγώνα και αντίστοιχα από τον Επιτετραμμένο Κτηνίατρο, πριν 
επιτραπεί στον Αθλητή η και στο Άλογο να συμμετέχουν στον επόμενο 
γύρο ή στο επόμενο Αγώνισμα(Ανατρέξτε επίσης στο JRs Art. 224,3.)  
 
4. η πτώση του αθλητή ή/και του αλόγου μετά τη διέλευση της 
γραμμής τερματισμού δεν επιφέρει αποκλεισμό, ωστόσο, σε περίπτωση 
πτώσης μετά τη γραμμή τερματισμού, ισχύουν τα ακόλουθα:  
 
4,1. σε περίπτωση πτώσης του  Αθλητή η και του Αλόγου μετά τη 
διέλευση της γραμμής τερματισμού σε Αγώνισμα με άμεσο αγώνα 
διαβάθμισης ,  το ζεύγος αποκλείεται από τον Αγώνα Διαβάθμισης και 
κατατάσσεται στην ίδια θέση με τους Αθλητές που έχουν αποσυρθεί η 
αποκλεισθεί από τον Αγώνα Διαβάθμισης.  Για να επιτραπεί η 
συμμετοχή του  Αθλητή η και του Αλόγου σε άλλο Αγώνισμα πρέπει να 
έχουν την σύμφωνη γνώμη του Ιατρού των Αγώνων και του 
Επιτετραμμένου Κτηνιάτρου.  
 
4,2. σε περίπτωση πτώσης του Αθλητή η και του Αλόγου μετά τη 
διέλευση της γραμμής τερματισμού σε Αγώνισμα με Αγώνα Διαβάθμισης  
(αλλά όχι άμεσο ) ή μετά τη διέλευση της γραμμής τερματισμού του 
πρώτου γύρου ενός Αγωνίσματος 2 γύρων, ο Αθλητής ή/και το Άλογο 
πρέπει να εξετασθούν απο τον ιατρό του Αγώνα και, αντίστοιχα από τον 
Επιτετραμμένο Κτηνίατρο, πριν το ζεύγος Ιππέα Ίππου  μπορούν  να 
συμμετάσχουν στον δεύτερο γύρο.  
 

4,3. σε περίπτωση πτώσης του Αθλητή μετά τη διέλευση της γραμμής 
τερματισμού σε Αγώνα Διαβάθμισης, ή μετά τη διέλευση της γραμμής 
τερματισμού του αρχικού Αγωνίσματος εάν το ζεύγος δεν προκριθεί για 
τον Αγώνα Διαβάθμισης, ή μετά τη διέλευση της γραμμής τερματισμού 
σε Αγώνισμα χωρίς Αγώνα Διαβάθμισης, ο Αθλητής ή/και το Αλογο 
πρέπει να εξετασθούν από τον Ιατρό των Αγώνων , αντίστοιχα από τον 
Επιτετραμμένο Κτηνίατρο, πριν τους επιτραπεί η συμμετοχή σε 
οποιονδήποτε άλλο Αγώνισμα. 
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