
1 

 

  
               

Μαρκόπουλο,  17 Ιανουαρίου 2023 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΟΥ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ  
 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ διοργανώνει την 1η Άδεια Ικανότητος Αθλητού Ιππικής Δεξιοτεχνίας & 
Ιππικής Αντοχής  στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Ρόδου, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 
13:00.  

 
ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΟΥ 
Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
Η εξεταστέα ύλη για την ΑΙΑ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ, www.hef.gr / Η Ομοσπονδία Άδεια 
Ικανότητας Αθλητού. 

1. Θεωρία  
- Κανονισμοί Αθλημάτων (Ιππικής Δεξιοτεχνίας & Ιππικής Αντοχής) 
- Γενικά (Σαγή, Ορισμοί, Ίππευση, Ιππική Συμπεριφορά, Μεταφορά, Αγώνες, κ.τ.λ.) 
- Κτηνιατρικά (Ιππολογία, Υγιεινή του Αλόγου, Ιπποκομία, Τροφή, Ασθένειες) 

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε 30 πολλαπλές ερωτήσεις από τα Γενικά θέματα, τα Κτηνιατρικά, την Ιππική 
Δεξιοτεχνία και την Ιππική Αντοχή και θα πρέπει να απαντηθούν ορθά τουλάχιστον οι 25. Οι εξεταζόμενοι άνω 
των 14 ετών έχουν 30 λεπτά για να απαντήσουν τις πολλαπλές ερωτήσεις, ενώ οι εξεταζόμενοι ηλικίας 9 έως 14 
θα έχουν 40 λεπτά. 
 
2. Ιπποκομία 
- Πρακτική εξέταση στην ιπποκομία του ίππου. Ο ίππος παραχωρείται από τον διοργανωτή όμιλο. Οι αθλητές 
υποχρεούνται να γνωρίζουν τη διαδικασία σελώματος και τοποθέτησης ηνίων και τρόπου ελέγχου της ορθής και 
ασφαλούς τοποθέτησης της ιπποσκευής του ίππου.  
 
3. Πρακτική  
- Τεστ Ιππικής Δεξιοτεχνίας Άδειας Ικανότητας Αθλητού 2021  
Οι εξεταστές κρίνουν την θέση του ιππέα, την ακρίβεια στο test Ι.Δ. καθώς και την ικανότητα του ιππέα να 
καθοδηγεί των ίππο του. 
-Εκπαιδευτική διαδρομή Ιππικής Αντοχής 5χλμ. 

 
B. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΣΤΟΛΗ, ΙΠΠΟΣΚΕΥΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ  
 
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ι.Α. Ιππικής Αντοχής 2023 
ΓENIKA 

− Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβουν οι υποψήφιοι την ΑΙΑ στην Ιππική Αντοχή είναι, να έχουν 
προηγουμένως αποκτήσει την ΑΙΑ στην Ιππική Δεξιοτεχνία, όπως ορίζεται στον τρόπο διεξαγωγής της ΑΙΑ 
Ιππικής Δεξιοτεχνίας. 

1. Επιπλέον των όσων γενικά προβλέπονται για την θεωρητική εξέταση (ερωτήσεις Ιππικής Δεξιοτεχνίας, 
Γενικές και Κτηνιατρικές) η εξέταση των υποψηφίων ΙΑ περιλαμβάνει και ερωτήσεις Ιππικής Αντοχής. 

2. Επιπλέον του Τεστ Ιππικής Δεξιοτεχνίας η πρακτική εξέταση για την ΙΑ περιλαμβάνει Κτηνιατρική 
Επιθεώρηση Ιππικής Αντοχής, όπου οι Ίπποι πρέπει να παρουσιάζονται με στομίδα από τους ίδιους τους 
υποψήφιους, και εκπαιδευτική διαδρομή Ιππικής Αντοχής τουλάχιστον 5χλμ.  

− Το Σωματείο που διοργανώνει την ΑΙΑ ΙΑ υποχρεούται να παρέχει στον εξεταστή Ίππο για την διαδρομή των 
5χλμ 

− Αθλητές που κατέχουν ήδη την Άδεια Ικανότητας Αθλητή στην Ιππική Δεξιοτεχνία, θα εξετάζονται μόνο στις 
ερωτήσεις Ιππικής Αντοχής, στην Κτηνιατρική Επιθεώρηση Ιππικής Αντοχής και στην εκπαιδευτική διαδρομή 
Ιππικής Αντοχής τουλάχιστον 5χλμ. 

 

http://www.hef.gr/
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ΣΤΟΛΗ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ  
Η στολή Ιππικής Αντοχής για την ΑΙΑ περιλαμβάνει: 
1. Προστατευτικό καπέλο Ιππασίας (κράνος) σωστά στερεωμένο  

2. Παπούτσια ή μπότες/μποτάκια Ιππασίας με λεία σόλα και τακούνια 12 χιλ. και άνω ή εναλλακτικά 
οποιοδήποτε βολικό παπούτσι με κλειστούς αναβολείς ή αναβολείς ασφαλείας (αυτοί που ανοίγει το 
εξωτερικό σκέλος του αναβολέα & απελευθερώνουν το πόδι του ιππέα). 

3. Πουκάμισο ή μπλουζάκι πόλο με γιακά 

4. Μακρύ παντελόνι ή κυλοτίνα ή ειδική φόρμα Ιππικής Αντοχής  

5. Οι Παίδες Αθλητές (όταν ιππεύουν) πρέπει να φορούν προστατευτικό θώρακα, και για την ΑΙΑ όλοι οι 
Υποψήφιοι στην διαδρομή των 5χλμ . 

6. Αριθμός Αγώνα (σαλιάρα) τον οποίο παρέχει η εξεταστική επιτροπή και ο οποίος πρέπει να είναι πάντα 
εμφανής και ευανάγνωστος από μακριά  

7. Ο Υποψήφιος όταν παρουσιάζει τον Ίππο στην Κτηνιατρική Επιθεώρηση Ιππικής Αντοχής πρέπει να φοράει 
τον αριθμό Αγώνα (σαλιάρα). 

8. Απαγορεύονται τα σορτς και τα σανδάλια 

 

ΙΠΠΟΣΚΕΥΗ και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ  
Επιτρεπόμενη Ιπποσκευή/Εξοπλισμός 
1. Σωστά εφαρμοσμένα χαλινό με στομίδα και σέλλα 

2. Επιτρέπονται τα ανάσπαστα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιορίζουν υπερβολικά την ελεύθερη κίνηση της 
κεφαλής του Ίππου. 

3. Τυχόν μοχλοβραχίονας σε στομίδα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 εκ. 

Απαγορευμένη Ιπποσκευή/Εξοπλισμός 
4. Οποιοσδήποτε τύπου ηνίου, που περιορίζει την ελεύθερη κίνηση της κεφαλής του Ίππου, όπως Γερμανικά, 

στίγκες, σταθερά ανάσπαστα κλπ. 

5. Μαστίγια 

6. Σπιρούνια 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ 5 χλμ. 
1. Στην διαδρομή οι Υποψήφιοι θα εξετάζονται και στους τρεις βηματισμούς. 

2. Ο Εξεταστής σε σημείο της διαδρομής που θα κρίνει, θα εξετάζει κατά μόνας ή σε ζεύγη τους Υποψήφιους σε 
μηκύνατε καλπασμό. 

 
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΙΑ 
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων αθλητών πρέπει να υποβληθούν πρωτότυπα και συμπληρωμένα στην ΕΟΙ 
έως την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 (μετά την ημερομηνία αυτή, καμία δήλωση δεν θα γίνει αποδεκτή): 

− Συνοδευτικό του Σωματείου για την ΑΙΑ σωστά συμπληρωμένο  

− Δελτίο Εγγραφής Αθλητού (εφόσον ο αθλητής δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών της ΕΟΙ) 

− Κάρτα Υγείας Αθλητού (σε περίπτωση που έχει περάσει ένας χρόνος από την εγγραφή του υποψηφίου στο 
μητρώο αθλητών της  Ε.Ο.Ι.) 

− Πιστοποιητικό Γέννησης ή ταυτότητα ή διαβατήριο(εφόσον ο αθλητής δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο 
αθλητών της ΕΟΙ) 

   Για όσους  εκ των υποψηφίων δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αθλητών της Ε.Ο.Ι., θα πρέπει να στείλουν 
συμπληρωμένο μέσω του Σωματείου τους, το Δελτίο Εγγραφής Αθλητού για την Έκδοση Δελτίου  Αθλητικής 
Ικανότητας, μαζί με το σχετικό συνοδευτικό της Ε.Ο.Ι., από το οποίο να πιστοποιείται η ηλικία του υποψηφίου 
Αθλητή (ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης) ο οποίος πρέπει  να έχει συμπληρώσει 
χρονολογικά εννέα (9) χρόνια από τη γέννησή του.  
 
Το Παράβολο της ΑΙΑ, ορίζεται στα 100,00€, και καταβάλλεται ηλεκτρονικά (Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας, 
Bank: ALPHA BANK ΙΒΑΝ: GR19 0140 2690 2690 0200 2000 438, BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX) ή στο λογιστήριο της 
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ΕΟΙ έως την ημέρα υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και καλύπτει και την ετήσια συνδρομή του 
αθλητή. 

 
Δ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
Αφού υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά στην ΕΟΙ, τα Ιππικά Σωματεία πρέπει να υποβάλλουν έως και την 
Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00 τις συμμετοχές ΑΙΑ (πρακτικά ΙΔ ή ΙΑ)  στο ηλεκτρονικό σύστημα 
συμμετοχών στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ http://clubs.hef.gr/, προκειμένου να αναρτηθούν οι λίστες συμμετοχών 
την επομένη. 
 

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΑ  

− Για την Ιππική Αντοχή κάθε ίππος μπορεί να συμμετάσχει την ίδια ημέρα ΜΟΝΟ με έως δύο υποψηφίους ( 
τεστ ΑΙΑ ΙΔ & εκπαιδευτική διαδρομή ΙΑ ).  

− Συμμετοχή σε αγώνες ίππων άνω των 18 ετών: Για ίππους ηλικίας 18 ετών και άνω απαιτείται κτηνιατρική 
βεβαίωση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι σε θέση να αγωνίζονται. Η βεβαίωση έχει ισχύ για ένα 
τρίμηνο και μετά την παρέλευσή του θα απαιτείται νέα κτηνιατρική βεβαίωση. Επίσης ίπποι άνω των 18 ετών 
μπορούν να ιππεύονται από έως δύο ιππείς και να συμμετέχουν σε έως δύο τεστ ΑΙΑ ΙΔ και μία διαδρομή 
5χλμ. ΙΑ. 

− Οι ίπποι οι οποίοι συμμετέχουν στην ΑΙΑ πρέπει να έχουν διαβατήριο της ΕΟΙ, να είναι εγγεγραμμένοι στο 
μητρώο της ΕΟΙ,  να είναι εμβολιασμένοι και να φέρουν τόσο microchip όσο και τον αριθμό μητρώου τους σε 

εμφανές σημείο. Εφιστάται η προσοχή στην καλή  φυσική κατάσταση των ίππων.  
 
ΣΤ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΙΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΟΙ:   Γ. Παρασχάκης  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΙΛΟΥ:  Π. Σαλονικιός  
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΑΙΑ:  από Κ.Ε.Κ./ Ε.Ο.Ι. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ:  Επιμέλεια ΕΟΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : Επιμέλεια ΕΟΙ 
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Επιμέλεια ΕΟΙ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 

http://clubs.hef.gr/

