ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
3 Αγώνα Υπερπήδησης Εμποδίων
ου

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας διοργανώνει Αγώνα Υπερπήδησης Εμποδίων που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του
Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας (κλειστό ιπποδρόμιο), το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022.
O αγώνας πραγματοποιείται σύμφωνα με ισχύον ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ & τις ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID‐19
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 – ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 09:00
Α/Α

Ύψος

Άρθρο/Περιγραφή

Παρ.
Συμ.

Άρθρο 274.2.5. Πίνακας Α΄, Αγώνισμα δύο φάσεων. Η 1η φάση όχι ενάντια
1

0,80‐0,90 μ.

2

1,00 ‐ 1,05 μ. *

3
4
5

1,10 – 1,15 μ.
**SpR – Π
1.20 – 1,25 μ.
**SpR – Π – ΕΦ‐ΑΜ
1,30‐1,35 μ.
**SpR – ΕΦ‐ΑΜ‐YR/ΕΝ

στον χρόνο, η 2η φάση ενάντια στον χρόνο. Πλάτος έως 1,00 μ. Ταχύτητα
325μ/λεπτό
Άρθρο 274.2.5. Πίνακας Α΄, Αγώνισμα δύο φάσεων. Η 1η φάση όχι ενάντια
στον χρόνο, η 2η φάση ενάντια στον χρόνο. Πλάτος έως 1,15 μ., ταχ. 350 μ/λεπτό
Άρθρο 274.2.5. Πίνακας Α΄, Αγώνισμα δύο φάσεων. Η 1η φάση όχι ενάντια
στον χρόνο, η 2η φάση ενάντια στον χρόνο. Πλάτος έως 1,25μ., ταχ. 350 μ/λεπτό
Άρθρο 274.2.5. Πίνακας Α΄, Αγώνισμα δύο φάσεων. Η 1η φάση όχι ενάντια
στον χρόνο, η 2η φάση ενάντια στον χρόνο. Πλάτος έως 1,35μ., ταχ. 350 μ/λεπτό
Άρθρο 274.2.5. Πίνακας Α΄, Αγώνισμα δύο φάσεων. Η 1η φάση όχι ενάντια
στον χρόνο, η 2η φάση ενάντια στον χρόνο. Πλάτος έως 1,45μ., ταχ. 350 μ/λεπτό

10€
20€
20€
20€
20€

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 – ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 09:00
Α/Α

Ύψος

6

Η‐ 1,00 μ.*

7
8
9
10

1,05‐1,10 μ.*
**SpR – Π
1,15‐ 1,20 μ.
**SpR – Π – ΕΦ ‐ΑΜ
1,25‐1,30 μ.
**SpR –ΕΦ‐ΑΜ
1,35 ‐ 1.40 μ.
**SpR – YR/ΕΝ

Άρθρο/Περιγραφή
Άρθρο 238.2.1, Πίνακας Α’, Αγώνισμα ενός γύρου ταχύτητας,
Πλάτος έως 1,10μ., ταχ. 325 μ/λεπτό
Άρθρο 238.2.1, Πίνακας Α’, Αγώνισμα ενός γύρου ταχύτητας,
Πλάτος έως 1,20μ., ταχ. 350 μ/λεπτό
Άρθρο 238.2.1, Πίνακας Α’, Αγώνισμα ενός γύρου ταχύτητας,
Πλάτος έως 1,30 μ., Ταχ. 350 μ/λεπτό.
Άρθρο 238.2.1, Πίνακας Α’, Αγώνισμα ενός γύρου ταχύτητας,
Πλάτος έως 1,40 μ., Ταχ. 350 μ/λεπτό
Άρθρο 238.2.1, Πίνακας Α’, Αγώνισμα ενός γύρου ταχύτητας,
Πλάτος έως 1,50 μ., Ταχ. 350 μ/λεπτό

Παρ.
Συμ.
10€
20€
20€
20€
30€

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
‐ Όπως ορίζουν η Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων 2022 και οι κανονισμοί Υπερπήδησης Εμποδίων 2022.
* Αγωνίσματα με Βαθμολογία Πολυνίκη ΠΕΝΟΕ, Γ.Π. σελ. 9
** Αγωνίσματα που δίνουν βαθμούς στο Special Ranking List, Γ.Π. σελ.12‐15
Γ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
‐ Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ http://clubs.hef.gr/ έως την Παρασκευή
18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00. Με βάση τη λίστα συμμετοχών θα γίνεται ο έλεγχος στην είσοδο και ως εκ τούτου
είναι σημαντική η τήρηση της προθεσμίας
‐ Για υγειονομικούς λόγους, κάθε σωματείο θα ορίζει και θα εκπροσωπείται από ένα (1) Υπεύθυνο Πρόσωπο για την
επιβεβαίωση των συμμετοχών των αθλητών του σωματείου στη Γραμματεία. Το Υπεύθυνο Πρόσωπο θα επιβεβαιώνει
τις συμμετοχές για ολόκληρη την αγωνιστική ημέρα, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και η αναμονή με άλλα
Υπεύθυνα Πρόσωπα από άλλα σωματεία.
Δ. ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:
* Βραβεύονται και λαμβάνουν χρηματικό έπαθλο τα 3 πρώτα ζευγάρια όταν ο αριθμός συμμετοχών (που αγωνίστηκαν)
είναι μέχρι και 13, τα 4 πρώτα για 14 μέχρι και 18 συμμετοχές, τα 5 πρώτα για 19 μέχρι και 23, τα 6 πρώτα για 24 και
άνω. Ζευγάρια που δεν βραβεύονται δεν λαμβάνουν χρηματικό έπαθλο. Τα χρηματικά έπαθλα είναι προκαθορισμένα
και δεν αναδιανέμονται.

Παράλληλες Βραβεύσεις: Στους Αγώνες ΥΕ θα γίνεται για την ημέρα και παράλληλη βράβευση ως εξής:
i. Β‐ Παίδων: Στο αγώνισμα 1,10 – 1,15 μ. θα γίνεται παράλληλη βράβευση για τους τρεις (3) πρώτους Παίδες αθλητές
εφόσον στο αγώνισμα συμμετέχουν έξι (6) τουλάχιστον παίδες αθλητές. Οι παίδες αθλητές θα αγωνίζονται στο τέλος της
κατηγορίας.
ii. Α ‐ Παίδων: Στο αγώνισμα 1,15 – 1,20 μ. θα γίνεται παράλληλη βράβευση για τους τρεις (3) πρώτους Παίδες αθλητές
εφόσον στο αγώνισμα συμμετέχουν έξι (6) τουλάχιστον παίδες αθλητές. Οι παίδες αθλητές θα αγωνίζονται στο τέλος της
κατηγορίας.
iii. Β‐ Εφήβων: Στο αγώνισμα 1,20 – 1,25 μ. θα γίνεται παράλληλη βράβευση για τους τρεις (3) πρώτους Έφηβους
αθλητές εφόσον στο αγώνισμα συμμετέχουν έξι (6) τουλάχιστον έφηβοι αθλητές. Οι έφηβοι αθλητές θα αγωνίζονται στο
τέλος της κατηγορίας.
iv. Α‐ Εφήβων: Στο αγώνισμα 1,25 – 1,30 μ. θα γίνεται παράλληλη βράβευση για τους τρεις (3) πρώτους Έφηβους
αθλητές εφόσον στο αγώνισμα συμμετέχουν έξι (6) τουλάχιστον έφηβοι αθλητές. Οι έφηβοι αθλητές θα αγωνίζονται στο
τέλος της κατηγορίας.
*Στις τελετές απονομής, θα παρουσιάζεται το κύπελλο στο νικητή. Τα μετάλλια των τριών πρώτων θα δίδονται στους
αθλητές προκειμένου να τα φορέσουν μόνοι τους και θα τοποθετούνται ροζέτες στους ίππους. Κατά την απονομή δεν
επιτρέπονται οι χειραψίες, ενώ οι αθλητές θα έχουν απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους.
Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
‐ Για τη συμμετοχή αθλητών στους αγώνες είναι απαραίτητη η Κάρτα Υγείας Αθλητή 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.
‐ 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 3 μήνες και μετά την παρέλευσή του
θα απαιτείται νέα κτηνιατρική βεβαίωση. (Ανακοίνωση ΕΟΙ – Αποφάσεις ΔΣ, Αρ. Πρωτ. 150/4.7.2017, Παρ. Ε –
Κτηνιατρικά θέματα)
‐ Σε όλους τους αγώνες θα γίνεται με κλήρωση έλεγχος διαβατηρίων για τον εμβολιασμό ίππου. Σε περίπτωση που το
διαβατήριο δεν είναι διαθέσιμο επιτόπου ή σε περίπτωση ελέγχου του διαβατηρίου που διαπιστώνεται μη
εμβολιασμός, επιβάλλεται πρόστιμο 100€ ο ίππος αποκλείεται και επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνσή του από την
εγκατάσταση (Οικονομικό Προσάρτημα 2022)
‐ Ο χρόνος αναγνώρισης διαδρομής ορίζεται σε 15’.
ΣΤ. Στάβλοι
Οι ίπποι μπορούν να σταβλιστούν στις εγκαταστάσεις του ΟΚΙΜ από την Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, ενώ θα ισχύουν
οι εξής χρεώσεις για τον σταβλισμό των ίππων:
Σταβλισμός:
50€ ανά ίππο, ανεξαρτήτως ημερών σταβλισμού, Ροκανίδι: 10€ το σακί
Διαμονή Ιπποκόμου: 20€ (Λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας φιλοξενίας ιπποκόμων θα δοθεί προτεραιότητα στους
ιππικούς ομίλους της περιφέρειας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φέρουν τα δικά τους κλινοσκεπάσματα)
Για κρατήσεις στάβλων παρακαλούμε στείλτε email στο mkaravokiris@hef.gr έως την Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2022.
Σημείωση: Αθλητές σωματείων εκτός Αττικής και υπό την προϋπόθεση ότι οι ίπποι τους σταβλίζονται σε εγκατάσταση
εκτός Αττικής, εξαιρούνται του κόστους σταβλισμού
Z. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΓΩΝΑ
ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
19.02.2022 (Σαβ.)
20.02.2022 (Κυρ.)
ΕΠΟΠΤΕΣ:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΟΙ:
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ/ΙΑΤΡΟΣ:
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ:
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ:

Γ. Καμπάς (Πρ.), Ι. Καρυδιά, Β. Δεμιροπούλου
Μ. Κυρκίνη (Πρ.), Μ. Τσαρδάκα, Σ. Παπάζογλου
C. Clayton/N. Πανταζάτου (Σαβ.), Β. Εγγλεζάκης/Ν. Πανταζάτου (Κυρ.)
Σταύρος Γεωργόπουλος
Γιώργος Φραδελάκης
Δημήτρης Αγγελής
Κατερίνα Λυμπέρη /Εύη Σπυθουράκη/ Επη Χαραλαμποπούλου
Κατερίνα Λυμπέρη /Εύη Σπυθουράκη/ Επη Χαραλαμποπούλου
AMBULANCE LIFE RESCUE/HOME DOCTOR

Ανδρέας Πύρρος
Νίκος Δρούγας
Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

