Μαρκόπουλο, 27 Φεβρουαρίου 2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΟΥ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ &
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (20-39ΧΛΜ.)
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ διοργανώνει την 4η Άδεια Ικανότητος Αθλητού Ιππικής Δεξιοτεχνίας
και Ιππικής Αντοχής και αγώνισμα Ανάπτυξης Ιππικής Αντοχής Ε (20-39χλμ.) στον Ιππικό Όμιλο Κιλκίς, το
Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 και ώρα 09:00.
Οι εξετάσεις και το αγώνισμα Ανάπτυξης θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ των δύο αθλημάτων, Ιππικής Δεξιοτεχνίας και Ιππικής Αντοχής & τις ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports
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.
Το Τεστ Ιππικής Δεξιοτεχνίας είναι υποχρεωτικό για όλους τους εξεταζόμενους.
-Εκπαιδευτική διαδρομή Ιππικής Αντοχής 5χλμ.
Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΠΠΩΝ
Οι υποψήφιοι αθλητές που έχουν επιτύχει στη θεωρία, παρουσιάζουν στον κτηνιατρικό έλεγχο οι ίδιοι τον ίππο,
με τον οποίο θα λάβουν μέρος στην πρακτική εξέταση, μαζί με το διαβατήριό του, παρουσία κτηνιάτρου και
κριτή.
Οι ίπποι οι οποίοι συμμετέχουν στην ΑΙΑ πρέπει να παρουσιάζονται από τους υποψήφιους υποχρεωτικά με ηνία
και στομίδα και 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.
Όσοι υποψήφιοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κτηνιατρικό έλεγχο, εξετάζονται στη συνέχεια στην ιπποκομία και
μετά στην πρακτική, δηλ. στο τεστ Ιππικής Δεξιοτεχνίας Άδειας Ικανότητας Αθλητού 2021 και στην εκπαιδευτική
διαδρομή Ιππικής Αντοχής 5χλμ..

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το τεστ Ιππικής Δεξιοτεχνίας, οι εξεταζόμενοι θα έχουν λάβει την ΑΙΑ στην Ιππική
Δεξιοτεχνία.
Στη συνέχεια οι υποψήφιοι εξετάζονται στην εκπαιδευτική διαδρομή Ιππικής Αντοχής 5χλμ., κι εφ’ όσον την
διεκπεραιώσουν επιτυχώς θα έχουν λάβει την ΑΙΑ και στην Ιππική Αντοχή.
Αθλητές που κατέχουν ήδη την Άδεια Ικανότητας Αθλητού στην Ιππική Δεξιοτεχνία, θα εξετάζονται στη θεωρία,
θα παρουσιάζουν τον ίππο τους στον κτηνιατρικό έλεγχο και θα εξετάζονται στην εκπαιδευτική διαδρομή
Ιππικής Αντοχής 5χλμ..
1. Υποβολή Δικαιολογητικών και παράβολο ΑΙΑ
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων αθλητών πρέπει να υποβληθούν πρωτότυπα και συμπληρωμένα στην ΕΟΙ
έως την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 (μετά την ημερομηνία αυτή, καμία δήλωση δεν θα γίνει αποδεκτή):
α. Συνοδευτικό του Σωματείου για την ΑΙΑ σωστά συμπληρωμένο
β. Δελτίο Εγγραφής Αθλητού (εφόσον ο αθλητής δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών της ΕΟΙ)
γ. Κάρτα Υγείας Αθλητού (σε περίπτωση που έχει περάσει ένας χρόνος από την εγγραφή του
υποψηφίου στο μητρώο αθλητών της Ε.Ο.Ι.)
δ. 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
ΕΟΙ έως την ημέρα υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και καλύπτει και την ετήσια συνδρομή του
αθλητή.
2. Δηλώσεις ΑΙΑ για Πρακτικά στο Ηλεκτρονικό Σύστημα
Αφού υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά στην ΕΟΙ, το Ιππικό Σωματείο πρέπει να υποβάλλει έως και την
Πέμπτη, 17 Μαρτίου 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.
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΑ
- 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 μόνο από έναν ιππέα.
- Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να φορούν καπέλο ιππασίας τριών σημείων. Επιπλέον οι υποψήφιοι έως 14 ετών
είναι υποχρεωτικό να φορούν και εγκεκριμένο Θώρακα Ασφαλείας. Κατά τα λοιπά, η ενδυμασία όπως ορίζεται
στη Γενική Προκήρυξη Ιππικής Δεξιοτεχνίας 2022 και στον Κανονισμό Ιππικής Αντοχής (άρθρο 823).
Δ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΟΙ: Ηρακλής Μπάσδρας
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΙΛΟΥ: Χρήστος Γιαμτσίδης
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΑΙΑ: Ευαγγελία Τσαλκαμά, Γεώργιος Σχοινάς
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ: Κλεοπάτρα Τριανταφύλλου
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Επιμέλεια ΕΟΙ

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ
Όνομα: Ιππικός Όμιλος Κιλκίς
Δν/ση: 5ο χλμ. Κιλκίς - Θεσσαλονίκη
τηλ. : 6976 993221
e-mail: ranchokilkis@gmail.com

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε(20-39χλμ.)

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΓΩΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΟΙ : Ηρακλής Μπάσδρας
ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΣ: Ορισμός από ΚΕΚ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : επιμέλεια ΕΟΙ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ : ευθύνη διοργανωτή Ομίλου
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ: ευθύνη διοργανωτή Ομίλου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ : επιμέλεια EOI
Εκπρόσωπος Διοργανωτή Ομίλου : Χρήστος Γιαμτσίδης
Επιπλέον των Ορισμένων Αξιωματούχων του Αγώνα ο διοργανωτής Όμιλος υποχρεούται, κατόπιν
συνεννόησης με της Επιτροπές του Αγώνα, να διαθέσει ικανοποιητικό αριθμό Βοηθών Εποπτών και
Σημειωτών.
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΩΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
3.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ-ΤΡΟΠΟΣ & ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΩΡΑ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ελεγχόμενη ταχύτητα
min 8χλμ./ώρα
11:00-11:30
12:00
max 10χλμ./ώρα
Η ώρα εκκίνησης δύναται να τροποποιηθεί και θα ανακοινωθεί από την Αγωνόδικο επιτροπή έως και μία ώρα
πριν την εκκίνηση.
Ε (20-39χλμ.)

ΖΕΥΓΗ ΑΝΑ
(10) ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

3.2 ΒΑΡΗ (ΑΘΛΗΤΩΝ)
Κατηγορία Ε (20-39χλμ.) : Δεν υπάρχει περιορισμός κιλών.
3.3 ΦΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ
Σημεία Έναρξης και Τερματισμού: τις εγκαταστάσεις του Ομίλου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε (20-39χλμ.)
Αριθμός Φάσεων
Απόσταση Φάσης (χλμ.)
Χρόνος Υποχρεωτικής Κράτησης (λεπτά)
1η
20
Τερματισμός
ΣΥΝΟΛΟ
20
Ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων Καρδιακών Παλμών εντός των Κτηνιατρικών Πυλών είναι 64
παλμοί/λεπτό μέσα στα επόμενα 20 λεπτά από τον τερματισμό.
3.4 ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
α. Μήκος Διαδρομής : 20χλμ.
β. Τύπος Εδάφους : αγροτικοί δρόμοι
γ. Υψομετρικές Διαφορές : 50 μέτρα
δ. Χρώμα Σήμανσης : κόκκινο
4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α) Με την έναρξη του Κτηνιατρικού ελέγχου, οι αρχηγοί Ομάδας θα πρέπει :
να προσέλθουν στην Γραμματεία Αγώνων - τηρώντας μεταξύ τους απόσταση δύο (2) μέτρων - για να
επιβεβαιώσουν τις συμμετοχές των αθλητών και να δηλώσουν τα άτομα των πληρωμάτων αυτών (έως και
δύο (2) άτομα υποστήριξης για κάθε αθλητή), να παραδώσουν τα διαβατήρια των ίππων και να παραλάβουν

τις φανέλες των αθλητών τους - τις οποίες οι αθλητές θα πρέπει να φορούν καθ’ όλη την διάρκεια του
Αγώνα - και τα βραχιολάκια των αθλητών και των μελών των πληρωμάτων τους.
β) Οι αθλητές να πρέπει να φέρουν το διακριτικό σήμα του Ομίλου τους και οι ίπποι τον αριθμό μητρώου τους.
γ) Σε περίπτωση αρνητικής γνωμάτευσης υγείας ΙΠΠΟΥ στην Εξέταση-Επιθεώρηση, αποκλείεται η συμμετοχή
του ίππου στον Αγώνα.
δ) Δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση στον κυρίως χώρο της διοργάνωσης σε όσους δεν είναι στον κατάλογο
συμμετοχών ή δεν διαθέτουν έγγραφα υγείας για τους ίππους τους.
ε) Στην περίπτωση απομάκρυνσης ενός ίππου από το αγώνισμα, ο αθλητής και τα πληρώματα αυτού δεν έχουν
πλέον δικαίωμα πρόσβασης στους αγωνιστικούς χώρους .
5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ο.Ι. (www.hef.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ), έως την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 και ώρα 23:00.
Επιτρέπονται οι δηλώσεις τελευταίας στιγμής (late entries), έως και την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 και ώρα
23:00, οι οποίες και θα αποστέλλονται εγγράφως στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ι. (teibe@otenet.gr ).
Οι αθλητές αυτοί θα καταβάλλουν το διπλάσιο τυχόν δικαιώματος συμμετοχής.
Δηλώσεις συμμετοχών πέραν της ΄17ης Μαρτίου 2022 δεν θα γίνουν δεκτές.
Η δήλωση συμμετοχής του ζεύγους ίππου- ιππέα, που θα τελέσει χρέη ΣΥΝΟΔΟΥ, Παίδα αθλητή στην κατηγορία
Ε (20-39χλμ.), θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ι. (teibe@otenet.gr), από το Σωματείο
στο οποίο ανήκει ο Παίδας αθλητής, έως την Παρασκευή 11/3/ 2022 και ώρα 23:00 .
Οι δηλώσεις συμμετοχής Παίδων Αθλητών σε όλες τις κατηγορίες θα συνοδεύονται και από Υπεύθυνη Δήλωση
του κηδεμόνα τους, η οποία θα ισχύει για όλη την Αγωνιστική περίοδο του 2022 και θα αποστέλλεται εγγράφως
στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ι. (teibe@otenet.gr ), έως την Παρασκευή 11/3/2022 και ώρα 23:00 .
6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όπως ορίζουν η Γενική Προκήρυξη Ιππικής Αντοχής 2022 και ο Γενικός Κανονισμός Ιππικής Αντοχής 2022.
Οι αθλητές / αθλήτριες θα πρέπει να ανήκουν σε οργανωμένο Σωματείο ενταγμένο στη δύναμη της ΕΟΙ και να
έχουν αποκτήσει την Άδεια Ικανότητας Αθλητού Ιππικής Αντοχής.
Για τη συμμετοχή αθλητών στους αγώνες του τρέχοντος έτους είναι απαραίτητη η Κάρτα Υγείας Αθλητή σε ισχύ
σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο, η ετήσια συνδρομή ίππου και ιππέα και η καταβολή ετήσιων συνδρομών
προηγούμενων ετών των σωματείων, όπως προβλέπεται στο Οικονομικό Προσάρτημα 2022.
7. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ
Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ.
Ο σταβλισμός είναι δωρεάν.
8. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Όπως ορίζεται στο Γενικό Κανονισμό Ιππικής Αντοχής (άρθρα 823,824,825).
9. ΕΠΑΘΛΑ-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ -ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Στις τελετές βραβεύσεων δεν επιτρέπεται η παρουσία ίππων που δεν αγωνίσθηκαν στη συγκεκριμένη
κατηγορία και στην περίπτωση που ο αγωνιζόμενος ίππος δεν μπορεί να παρευρεθεί στην τελετή βράβευσης,
ο ιππέας θα βραβεύεται χωρίς το ίππο του.
Όλοι οι τερματίσαντες βραβεύονται με κονκάρδα
10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Πρωταρχικό μέλημα των διοργανωτών αποτελεί η ασφάλεια των αλόγων και των συμμετεχόντων. Στα δύσκολα
περάσματα από άσφαλτο υπάρχει πρόβλεψη για τοποθέτηση ατόμων οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για το
ασφαλές πέρασμα αλόγων και ιππέων από τα σημεία αυτά.

Συνιστάται σε όλους τους συμμετέχοντες να αγωνιστούν έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλειά τους και
των αλόγων τους.
Επιπροσθέτως όλοι οι ιδιοκτήτες και συμμετέχοντες ευθύνονται προσωπικά για τυχόν ζημιά που προξενούν σε
τρίτους με ευθύνη δική τους, των υπαλλήλων τους, των προστιθέντων και των αλόγων τους. Αποτελεί ευθύνη τους
να φροντίσουν για την εν ισχύ ασφαλιστική τους κάλυψη για αστική ζημιά έναντι τρίτων από συμμετοχή σε
ιππικές εκδηλώσεις. Σε περίπτωση απουσίας ή μη ισχύος τέτοιας ασφαλιστικής κάλυψης για οποιοδήποτε λόγο,
δεν πρόκειται να ισχύσει τυχόν υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη των Διοργανωτών. Οι συμμετέχοντες ευθύνονται
για τα άλογά τους και όλο τον αθλητικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό σταβλισμού τους καθ’ όλη την διάρκεια του
αγώνα. Οι Διοργανωτές και οι εκπρόσωποι, υπάλληλοι ή προστιθέμενοι αυτών δεν φέρουν καμία ευθύνη για
τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους και μορφής των συμμετεχόντων, συνοδών, εκθετών,
χορηγών και προσκεκλημένων, οι οποίοι απαλλάσσουν τους Διοργανωτές εκ των προτέρων από κάθε ευθύνη
αναφορικά με οποιαδήποτε ζημιά και τραυματισμό, κάθε μορφής και οιουδήποτε λόγου που υπέστη
οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χορηγός ή εκθέτης, ή άλογο ή άλλο ζώο το οποίο είναι υπεύθυνοι εντός του χώρου
των αγώνων. Συνεπώς, από την στιγμή της εισόδου τους στους χώρους ευθύνης των Διοργανωτών, οι
συμμετέχοντες αποποιούνται όλων των σχετικών δικαιωμάτων τους να στραφούν κατά των Διοργανωτών για τους
ανωτέρω λόγους.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

