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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΕΝΑ) 2022 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ) 

 
(δυνάμει της από 14/02/2022  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας με την οποία εγκρίθηκε 

η από 01/01/2022 εισήγηση της Περιφερειακής Επιτροπής Νήσων Αιγαίου) 

 

  ΑΡΘΡΟ 1 | ΑΓΩΝΑΣ, ΑΓΩΝΙΣΜΑ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

Α) ΑΓΩΝΑΣ 
 

Ως Β’ Διασυλλογικός Αγώνας ορίζεται το σύνολο των αγωνισμάτων που προκηρύσσονται στην ίδια αγωνιστική ημέρα 

(ημερολογιακή) και διεξάγονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς όπως προβλέπονται στη Γενική Προκήρυξη 

Ιππικής Δεξιοτεχνίας και Υπερπήδησης Εμποδίων για το 2022. 

 

Β) ΑΓΩΝΙΣΜΑ 
 

i Οι Β’ Διασυλλογικοί Αγώνες ΠΕΝΑ περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα: 

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΨΗΦΟΥ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1)  
Αγώνισμα Ε  

Μεικτό Αγώνισμα 

Ελεύθερης 

Συμμετοχής 
 - Αρχαρίων Ε 

2)  
Αγώνισμα Α3  

Μεικτό Αγώνισμα 
Επίσημη  

• Πολυνίκης Κρήτης 

• Ειδικό Έπαθλο Παίδων 

Test: FEI Preliminary A Edition 2020 - update 

2022 (valid from 01/01/2022) 

3)  
Αγώνισμα Α4  

Μεικτό Αγώνισμα 
Επίσημη  

• Πολυνίκης Κρήτης 

• Ειδικό Έπαθλο Εφήβων 

Test: FEI Ch Team Edition 2020 - update 2022 

(valid from 01/01/2022) 

4)  
Αγώνισμα Α5  

Μεικτό Αγώνισμα 
Επίσημη  - 

Test: FEI CH Individual Edition 2020 - update 

2022 (valid from 01/01/2022) 

5)  
Αγώνισμα Α6  

Μεικτό Αγώνισμα 
Επίσημη  • Πολυνίκης Κρήτης 

Test: FEI Preliminary B Edition 2020 - update 

2022 (valid from 01/01/2022) 

6)  
Αγώνισμα B7  

Μεικτό Αγώνισμα 
Επίσημη  - Νέο: ΕΟΙ 2020 

7)  
Αγώνισμα B9  

Μεικτό Αγώνισμα 
Επίσημη  - 

Test: Edition 2009 - update 2022 (valid from 

01/01/2022) 

8)  
Αγώνισμα Γ4  

Μεικτό Αγώνισμα 
Επίσημη  - 

Test: FEI Juniors Team: Edition 2009 - update 

2022 (valid from 01/01/2022) 

9)  
Αγώνισμα Γ5  

Μεικτό Αγώνισμα 
Επίσημη  - 

Test: FEI Juniors Individual Edition 2009 - 

update 2022 (valid from 01/01/2022) 

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

ΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΨΗΦΟΥ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1)  
Κατηγορία Ι  

Ύψος 0,90μ. 

Ελεύθερης 

Συμμετοχής  -  

2)  
Κατηγορία Η 

Ύψος 1,00 μ Επίσημη  
• Πολυνίκης Κρήτης 

• Ειδικό Έπαθλο Παίδων 
 

3)  
Κατηγορία Ζ 

Ύψος 1,05 μ Επίσημη  
• Πολυνίκης Κρήτης* 

• Ειδικό Έπαθλο Εφήβων 

*Με δικαίωμα συμμετοχής στον Τελικό 

Περιφερειών 

4)  
Κατηγορία Ε  

Ύψος 1,10 μ. Επίσημη  • Πολυνίκης Κρήτης  

5)  
Κατηγορία Δ 

 Ύψος 1.15μ. Επίσημη  -  

6)  
Κατηγορία Γ 

 Ύψος 1.20μ. Επίσημη  -  

 

ii Στην Ειδική Προκήρυξη (Ε.Π.) κάθε Αγώνα δύνανται να προκηρύσσονται αγωνίσματα τα οποία  προβλέπονται  

στην  στην ΓΠΙΔ  & την ΓΠΥΕ  για το 2022, αγωνίσματα  Παρά - Ιππικής Δεξιοτεχνίας καθώς και αγωνίσματα 

Ελεύθερης Συμμετοχής, κατόπιν εμπρόθεσμου αιτήματος του ενδιαφερόμενου (15 ημέρες πριν τον Αγώνα). 
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iii Δύναται να διοργανώνονται Αγώνες Grand Prix (GP) σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην ΓΠΥΕ. Οι  Αγώνες  

αυτοί  είναι  Επίσημοι αλλά ΔΕΝ  επιδοτούνται  από  την  ΕΟΙ.  Στο πρόγραμμα των αγώνων GP προκηρύσσονται 

υποχρεωτικά και οι κατηγορίες οι οποίες αξιολογούνται, βαθμολογούνται και αναδεικνύουν Πολυνίκες. 

 

Γ) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  -  Α.Π. ΚΡΗΤΗΣ 2022 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1.  
ΠΕΝΑ | 1ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας 

ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Σάββατο 

26/02/2022 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ  

ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΑΙΟΚ) 2.  
ΠΕΝΑ | 1ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας 

ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

Κυριακή  

27/02/2022 

3.  
ΠΕΝΑ | 2ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας 

ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Σάββατο 

19/03/2022 ΜΥΣΣΙΡΙΑ,  

ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΙΠΠΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

(ΙΟΡ) 4.  
ΠΕΝΑ | 2ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας 

ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

Κυριακή 

20/03/2022 

5.  
ΠΕΝΑ | 3ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας 

ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Σάββατο  

09/04/2022 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ  

ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΑΙΟΚ) 6.  
ΠΕΝΑ | 3ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας 

ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

Κυριακή 

10/04/2022 

7.  
ΠΕΝΑ | 4ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας 

ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Σάββατο  

07/05/2022 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ 

 ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΑΙΟΚ) 8.  
ΠΕΝΑ | 4ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας 

ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

Κυριακή 

08/05/2022 

9.  
ΠΕΝΑ | 5ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας 

ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Σάββατο  

25/06/2022 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ  

ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΑΙΟΚ) 10.  
ΠΕΝΑ | 5ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας 

ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

Κυριακή 

26/06/22 

11.  
ΠΕΝΑ | 6ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας 

ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Σάββατο  

23/07/2022 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ  

ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΑΙΟΚ) 12.  
ΠΕΝΑ | 6ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας 

ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

Κυριακή 

24/07/2022 

13.  
ΠΕΝΑ | 7ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας 

ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Σάββατο  

24/09/2022 ΜΑΛΑΞΑ,  

ΧΑΝΙΑ 

ΙΠΠΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  

ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

(ΙΑΟΧ) 14.  
ΠΕΝΑ | 7ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας 

ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

Κυριακή 

25/09/2022 

15.  
ΠΕΝΑ | 8ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας 

ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Σάββατο  

29/10/2022 ΜΥΣΣΙΡΙΑ,  

ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΙΠΠΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

(ΙΟΡ) 16.  
ΠΕΝΑ | 8ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας 

ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

Κυριακή 

30/10/2022 

17.  
ΠΕΝΑ | 9ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας 

ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ) 

Σάββατο 

19/11/2022 ΠΛΑΚΙΑΣ, 

ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ  

ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΑΚΙΑ 

(ΑΙΟΠ) 18.  
ΠΕΝΑ | 09ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας 

ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ (ΤΕΛΙΚΟΣ) 

Κυριακή 

20/11/2022 

 

  ΑΡΘΡΟ 2 | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ  
 

Α) ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 

i Η ΕΟΙ είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση όλων των Αγώνων που προκηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚ, 

των ΚΚΙΔ & ΚΚΥΕ 2022 και τους Κανονισμούς της FEI.  

ii Η οικονομική διαχείριση των Αγώνων είναι αποκλειστική ευθύνη των αρμοδίων Οργάνων της ΕΟΙ. 

Β) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

 

i Η ΕΟΙ ορίζει Υπεύθυνο Αγώνα σε κάθε Ειδική Προκήρυξη Β’ Διασυλλογικού Αγώνα ΠΕΝΑ.  

ii Η Αγωνόδικος Επιτροπή, οι Κριτές των Αγώνων, και οι Επόπτες ορίζονται από την ΕΟΙ μέσω των αρμοδίων 

Οργάνων της ΚΕΚ. 

iii Όλοι οι Συντελεστές του Αγώνα (Χρονομέτρες, Υπεύθυνοι Αποτελεσμάτων, Γραμματεία Αγώνων, Επόπτες κτλ) 

ορίζονται από την ΕΟΙ. 
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iv Στους Αγώνες Υπερπήδησης Εμποδίων ο Σχεδιαστής Διαδρομών ορίζεται από την ΕΟΙ, με εφαρμογή των 

περιορισμών του Αρ. 15.3 του ΓΕΚ. 

v Οι Αγγελιοφόροι, οι Γραμματείς των Κριτών καθώς και οι Βοηθοί Στίβου ορίζονται με ευθύνη των Σωματείων που 

φιλοξενούν την διοργάνωση του  Αγώνα. 

 

Γ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

i Τα Σωματεία που φιλοξενούν διοργάνωση Ιππικού Αγώνα, έχουν την ευθύνη επάρκειας των εγκαταστάσεων 

(Ιπποδρόμιο ΙΔ & ΥΕ, Στίβο Προθέρμανσης κτλ) σύμφωνα με τις Εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως αυτές 

είναι αναρτημένες στην επίσημη Ιστοσελίδα της ΕΟΙ. Επίσης αποτελεί υποχρέωσή τους, η διάθεση όλου του 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού που απαιτείται για την άρτια & ασφαλή διοργάνωση Αγώνων (Εμπόδια, Γράμματα, 

Κουβούκλια Κριτών, Στολισμό Στίβου, Μικροφωνική Εγκατάσταση κτλ). 

ii Η  προμήθεια των απαιτούμενων Επάθλων (Κύπελλα, Μετάλλια & Ροζέτες) είναι ευθύνη του Διοργανωτή. 

 

Δ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 

i Σε όλες τις Αγωνιστικές Εκδηλώσεις ορίζεται υποχρεωτικά & με ευθύνη του Διοργανωτή, Ιατρός Αγώνων, με 

φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις καθ’ όλη την διάρκεια του Αγώνα. 

ii Ο Διοργανωτής οφείλει επίσης να εξασφαλίσει την παρουσία Ασθενοφόρου στην εγκατάσταση καθ’ όλη την 

διάρκεια των Αγώνων ενώ παράλληλα πρέπει να ενημερώνει και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).  

iii Η φυσική παρουσία Κτηνιάτρου σε Αγώνες Υπερπήδησης Εμποδίων είναι απαραίτητη, ενώ αρκεί να παραμένει  

σε τηλεφωνική ετοιμότητα κατά την διάρκεια Αγώνων Ιππικής Δεξιοτεχνίας. 

iv Σε τηλεφωνική ετοιμότητα επιβάλλεται να έχει οριστεί και  Πεταλωτής σε όλους τους Αγώνες. 

v Τα Σωματεία που φιλοξενούν διοργάνωση Αγώνα οφείλουν να διαθέτουν φορείο μεταφοράς ασθενούς και 

ιδιωτικό όχημα για μεταφορά τραυματία για έκτακτες περιπτώσεις καθώς και ασθενοφόρο  Ίππου  (τρέιλερ)  και 

αυτοκίνητο κατάλληλο για την ρυμούλκησή του, που να μπορεί να μεταβεί σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα. 

vi Όλοι οι Ιδιοκτήτες και Συμμετέχοντες ευθύνονται προσωπικά για τυχόν ζημιά που προξενούν σε τρίτους με ευθύνη 

δική τους, των Υπαλλήλων τους, των Προστεθέντων και των Αλόγων τους. 

vii 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 ή της 

Εγκατάστασης. 

viii Οι Συμμετέχοντες ευθύνονται για τα Άλογα τους, τον αθλητικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό σταβλισμού τους 

καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα.  

ix Οι Διοργανωτές και οι Εκπρόσωποι, Υπάλληλοι ή Προστιθέντες αυτών δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν 

τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, οποιουδήποτε είδους και μορφής, των Συμμετεχόντων, 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.  

x 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. 

xi Οι Διοργανωτές έχουν την ευθύνη  τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων που προβλέπονται τόσο από την 

ΕΟΙ όσο και από τις αρμόδιες αρχές. 

 

Ε) ΑΚΥΡΩΣΗ / ΑΝΑΒΟΛΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 

i Σωματείο που φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του Προκηρυγμένο Αγώνα που διοργανώνει η ΕΟΙ, δύναται να αιτηθεί 

την ακύρωση, την αναβολή ή την τροποποίησή του, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος. Το αίτημα πρέπει να 

αποστέλλεται γραπτώς, να περιλαμβάνει σαφή αιτιολόγηση & να έχει σταλεί στην Γραμματεία της ΠΕΝΑ, το 

αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία & ώρα έναρξης του εκάστοτε Αγώνα. Σε 

διαφορετική περίπτωση στο Σωματείο θα επιβάλλεται ποινή Μεταβολής Προκηρυγμένου Αγώνα. Αντίστοιχη ποινή 

θα επιβάλλεται στο Σωματείο που έχει αναλάβει την φιλοξενία Επίσημου Αγώνα, ακόμα και αν την ημέρα του 

Αγώνα διαπιστωθεί από τον εκπρόσωπο της ΕΟΙ ή / και την Αγωνόδικο Επιτροπή, ότι οι εγκαταστάσεις δεν 

πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλούς διεξαγωγής του Αγώνα ή το Σωματείο δεν έχει μεριμνήσει για την 

διάθεση όλου του απαιτούμενου  υλικοτεχνικού εξοπλισμού όπως περιγράφεται στο Άρθρο 2 παρ. Γ της 

παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, το ΔΣ της ΕΟΙ θα αποφασίζει αν ο Αγώνας θα αναβάλλεται ή θα ακυρώνεται, 

βάση του αιτήματος του Σωματείου ή της έκθεσης του εκπροσώπου της ή / και της Αγωνοδίκου Επιτροπής και θα 

ορίζει την εκάστοτε ποινή που θα επιβάλλεται στο Σωματείο, όταν προβλέπεται. 

ii  Σε όλους τους Αγώνες, έως και μία (1) ώρα πριν την επίσημη έναρξη του πρώτου αγωνίσματος και την έναρξη 

της δικαιοδοσίας της Αγωνοδίκου Επιτροπής, αποφάσεις για αναβολή ή ακύρωση λόγω έντονων καιρικών 

φαινομένων ή άλλης σημαντικής αιτίας, λαμβάνονται από τον εκπρόσωπο της ΕΟΙ, σε συνεργασία με τον 

Υπεύθυνο της εγκατάστασης που φιλοξενεί τον Αγώνα. 

iii Μετά την έναρξη δικαιοδοσίας της Αγωνοδίκου Επιτροπής, οι ως άνω αποφάσεις λαμβάνονται από αυτήν. 

iv Αποφάσεις για νέες ημερομηνίες αναβληθέντων αγώνων λαμβάνονται από το ΔΣ της ΕΟΙ κατόπιν εισηγήσεως 

της Περιφερειακής Επιτροπής. 

v Η ενημέρωση των Αθλητικών Σωματείων και των λοιπών παραγόντων των Αγώνων γίνεται με ευθύνη της 

Γραμματείας των Αγώνων. 
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  ΑΡΘΡΟ 3| ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Α) ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
 

i Στους Διασυλλογικούς Αγώνες της Αγωνιστικής Περιφέρειας Κρήτης δικαίωμα να συμμετέχουν έχουν οι Αθλητές 

όλων των Σωματείων που ανήκουν στην ΠΕΝΑ, σύμφωνα με τη Γενική Προκήρυξη ΙΔ & ΥΕ  της ΕΟΙ για το 2022. 

ii Τα Σωματεία τα οποία συμμετέχουν και στη δύναμη τους ανήκουν οι συμμετέχοντες Αθλητές θα πρέπει να είναι 

οικονομικά ενήμερα προς την ΕΟΙ. 

iii Τα Σωματεία δηλώνουν υποχρεωτικά στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου την στολή  με την οποία οι Αθλητές 

τους θα συμμετέχουν στους Επίσημους Εθνικούς Αγώνες (για τους Αθλητές της Κατηγορίας Παίδων, που 

φορούν γιλέκο προστασίας, το σήμα του Σωματείου πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό μανίκι του σακακιού). 

iv Δικαίωμα Ψήφου στα Σωματεία παρέχουν οι συμμετοχές των εγγεγραμμένων Αθλητών τους σε όλες τις επίσημες 

Κατηγορίες ΙΔ & ΥΕ (Α3 και ανώτερες στην ΙΔ / Η-1,00μ και ανώτερες στην ΥΕ) και μόνο εφόσον συγκεντρώσουν 

ελάχιστο ποσοστό 55%  στις Κατηγορίες ΙΔ ή ολοκληρώσουν την διαδρομή στις Κατηγορίες ΥΕ. 

 

Β) ΑΘΛΗΤΕΣ 
 

i Για τη συμμετοχή Αθλητών σε επίσημους Αγώνες ισχύουν οι διατάξεις της Γενικής Προκήρυξης ΙΔ & ΥΕ για το 2022. 

ii Οι Αθλητές πρέπει: 

 Να είναι κάτοχοι Άδειας Ικανότητας Αθλητή. 

 Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της ΕΟΙ. 

 Να είναι οικονομικά ενήμεροι προς τη ΕΟΙ για το τρέχον αγωνιστικό έτος. 

 Να έχουν προσκομίσει στην ΕΟΙ Κάρτα Υγείας Αθλητή. 

iii Ηλικιακή Κατάταξη Αθλητών: 

• Κατηγορία Παίδων: 9* έως 14 ετών 

• Κατηγορία Εφήβων: 14 έως 18 ετών 

• Κατηγορία Ενηλίκων: 18 ετών και άνω 
 

*Αθλητής / τρια 9 ετών μπορεί να συμμετέχει μόνο στα Αγωνίσματα: 

 ΙΔ: Ε – Αρχαρίων / Α1 – Αρχαρίων Ανάπτυξης / Α3 – Παίδων 

 ΥΕ: Μέχρι 0.95μ. 

iv Κάθε Αθλητής δικαιούται να συμμετέχει  με  έως  και  2  Ίππους σε κάθε κατηγορία / αγώνισμα ΙΔ. 

v Κάθε Αθλητής δικαιούται να συμμετέχει με έως και 3 Ίππους σε κάθε κατηγορία / αγώνισμα ΥΕ. 

vi Σε όλα τα αγωνίσματα μέχρι και 1.10 μ. δεν επιτρέπεται η εντός συναγωνισμού συμμετοχή Αθλητών: 

 Που είναι ενήλικες και συμπεριλαμβάνονται στους 40 πρώτους στον τρέχοντα «Πίνακα Ιππέων «Ranking 

List», όπως ορίζεται στο κεφάλαιο «VI. Ranking List». Στους ως άνω Αθλητές επιτρέπεται η εντός 

συναγωνισμού συμμετοχή σε αυτές τις κατηγορίες μόνο με Ίππους έως και 6 ετών και για εκπαιδευτικούς 

λόγους (ΕΛ) με οποιονδήποτε Ίππο.  

 Που συμμετείχαν το τελευταίο έτος σε Εθνική Ομάδα (εκτός των Παίδων Αθλητών), μόνο όταν πρόκειται για 

συμμετοχή με τον Ίππο, που ήταν στην Εθνική Ομάδα. 

vii Επιτρέπονται συμμετοχές εκτός συναγωνισμού για διαφόρους λόγους (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην Ε.Π. 

του εκάστοτε Αγώνα). Οι αγωνιζόμενοι εκτός συναγωνισμού καταβάλλουν τα παράβολα συμμετοχής, 

αγωνίζονται στο τέλος της κατηγορίας δεν βραβεύονται, δεν βαθμολογούνται και δεν αξιολογούνται. 

viii Λόγω της μεγάλης σημασίας των αγώνων στην ιππική παιδεία των Αθλητών, η εμφάνιση Αθλητών και Ίππων 

πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της Αθλητικής Ιππασίας τόσο την ώρα που αγωνίζονται όσο και 

κατά την αναγνώριση της διαδρομής.  

ix Ο εξοπλισμός του Ιππέα ορίζεται σύμφωνα με τον ΓΚ, τα άρθρα 427 & 428 του ΚΚΙΔ 2022 και τον 

Κανονισμό Ιππικής Δεξιοτεχνίας της FEI για το 2022, ενώ για την Υπερπήδηση Εμποδίων ορίζεται σύμφωνα 

με τον ΓΚ, τα άρθρα 256 & 257 του ΚΚΥΕ 2022 και τον Κανονισμό Υπερπήδησης Εμποδίων της FEI για το 

2022, όπως ισχύουν. 

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, προβλέπονται και απαιτούνται στην ΓΠΙΔ & ΓΠΥΕ 2022: 

 Η ίππευση με καπέλο τριών σημείων σε όλους τους χώρους των  Αγώνων και στους χώρους προθέρμανσης 

από όλους τους Αθλητές, ανεξαρτήτου ηλικίας. 

 Η ίππευση με γιλέκο προστασίας και αναβολείς ασφαλείας για τους Αθλητές της Κατηγορίας Παίδων (09-14 

ετών) σε όλα τα αγωνίσματα Υπερπήδησης Εμποδίων.  

 Στα αγωνίσματα Ιππικής Δεξιοτεχνίας συστήνεται, αν και είναι προαιρετική η χρήση γιλέκου προστασίας. 
(άρθρο 427.2.Ε του ΚΚΙΔ 2022). 

x Οι Αθλητές που ανήκουν σε Σωματεία εκτός της ΠΕΝΑ, μπορούν να συμμετέχουν στα επίσημα αγωνίσματα 

κανονικά, αλλά βραβεύονται εκ παραλλήλου μόνο με ροζέτα και ούτε οι ίδιοι αλλά ούτε τα Σωματεία τους 

λαμβάνουν βαθμολογία για την ανάδειξη Πολυνικών ή/και την Βράβευση με Ειδικό Έπαθλο. 

 

Γ) ΙΠΠΟΙ 
 

i Για τη συμμετοχή Ίππων σε επίσημους Αγώνες ισχύουν οι διατάξεις της Γενικής Προκήρυξης ΙΔ & ΥΕ για το 2022. 

ii Οι Ίπποι οι οποίοι συμμετέχουν θα πρέπει:  

 Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της ΕΟΙ. 

 Να είναι κάτοχοι έγκυρου, ανανεωμένου Eθνικού ή Διεθνούς Διαβατηρίου (ενημερωμένο με εμβολιασμούς), 

άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο, σε κάθε ζήτηση από την Αγωνόδικο Επιτροπή ή τον Κτηνίατρο. 
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 Να φέρουν εμφύτευμα Microchip. 

 Να έχει καταβληθεί η ετήσια συνδρομή τους στην ΕΟΙ. 

iii Ίπποι ηλικίας 18 ετών και άνω (Ανακοίνωση ΕΟΙ – Αποφάσεις ΔΣ,  Αρ. Πρωτ. 382/20.10.2021, Παρ. Α – Ίπποι Άνω 

των 18 ετών – συμμετοχή σε αγώνες και ΑΙΑ): 

 Απαιτείται κτηνιατρική βεβαίωση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι σε θέση να αγωνίζονται. Η βεβαίωση 

αυτή ισχύει για 3 μήνες, με την παρέλευση των οποίων απαιτείται νέα κτηνιατρική βεβαίωση. 

 Μπορούν να ιππεύονται μόνο από έναν ιππέα ανά αγωνιστική ημέρα, είτε πρόκειται για Αγώνα είτε πρόκειται 

για  Άδεια Ικανότητας Αθλητού. 

iv Κατά την διάρκεια του Αγώνα οι  Ίπποι πρέπει να φέρουν τον Αριθμό Μητρώου τους σε εμφανές σημείο. 

v Για κάθε Ίππο προβλέπεται ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (RESPOΝSIBLE PERSON). Κατά κανόνα είναι ο αθλητής. Για 

αθλητές κάτω των 18 ετών οφείλει ο ιδιοκτήτης του Ίππου ή ο Κηδεμόνας του Ιππέα να ορίσει το «Υπεύθυνο 

Πρόσωπο» που μπορεί να είναι ο ένας από τους γονείς του Αθλητή ή ο Αρχηγός της Ομάδος ή ο Προπονητής 

του ή κάποιος ενήλικας. Το ανωτέρω υπεύθυνο πρόσωπο πρέπει να παρίσταται στον Αγώνα. 

vi Στην περίπτωση που κάποιος Αθλητής συμμετέχει στο ίδιο αγώνισμα με δύο Ίππους, ο χρόνος αναμονής 

εμφάνισής του με τον 2ο Ίππο του, ορίζεται το ανώτερο σε είκοσι λεπτά (20’) από την αποχώρησή του από τον 

στίβο Αγώνων με τον πρώτο Ίππο του. 

vii ΙΠΠΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ: 

 Κάθε Ίππος μπορεί να λάβει μέρος σε κάθε αγώνισμα με έναν μόνο Αθλητή καθ’ όλη τη διάρκεια του Αγώνα 

αυτού. Στην περίπτωση δε που ένας Ίππος συμμετάσχει με δύο (2) Αθλητές στο ίδιο ή διαφορετικό αγώνισμα 

του Αγώνα εντός συναγωνισμού, τότε οι συγκεκριμένοι δύο (2) Αθλητές, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν 

στον ίδιο Αγώνα με άλλο Ίππο εντός συναγωνισμού, δύνανται όμως να συμμετάσχουν εκτός συναγωνισμού 

(Ε.Σ) ή για εκπαιδευτικούς λόγους (Ε.Λ) στα λοιπά αγωνίσματα του ίδιου Αγώνα με διαφορετικούς Ίππους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της ΓΠΙΔ 2022. 

 Ο εξοπλισμός Ίππου (ιπποσκευή) ορίζεται σύμφωνα με τον ΓΚ, τα άρθρα 427 & 428 του ΚΚΙΔ 2022 και τον 

Κανονισμό Ιππικής Δεξιοτεχνίας της FEI για το 2022, όπως ισχύουν. Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, προβλέπονται 

και απαιτούνται στην ΓΠΙΔ 2022: 

➢ Χαλίνωση:  

• Για τα αγωνίσματα Α, Β7 και Νεολέκτων Ίππων 4,5,6 ετών είναι υποχρεωτική η απλή χαλίνωση.  

• Για τα αγωνίσματα Β9, Γ4, Γ5, Γ6, Δε, Δα ΝΙ, Freestyle ΝΙ υπάρχει επιλογή διπλής ή απλής χαλίνωσης. 

• Στις κατηγορίες Δα μεικτό, Δβ μεικτό, Freestyle Inter I είναι υποχρεωτική η διπλή χαλίνωση. 

➢ Σπιρούνια: Σύμφωνα με τα άρθρα 427.4 & 427.4.Ε του ΚΚΙΔ 2022. 

➢ Χρήση Μαστιγίου: Όπως ορίζεται στα άρθρα 428.3. και 428.3.Ε ΚΚΙΔ 2022. 

➢ Κατηγορία Ε-Αρχαρίων: Στην κατηγορία Ε και Ε1 Παίδων επιτρέπεται η χρήση στιγκών– “sidereins” με 

λάστιχο στη μέση και η χρήση “balancingreins” (σύμφωνα με άρθρο 428.4.Ε. του ΚΚΙΔ 2022). 

 Η ελάχιστη ηλικία συμμετοχής των Ίππων σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες ΙΔ ορίζονται τα 4 έτη.  

➢ Ίπποι 4, 5, και 6 και 7 ετών συμμετέχουν στην κατηγορία Νεολέκτων Ίππων.  

➢ Ίππος 4 ετών μπορεί να συμμετάσχει και στο αγώνισμα Α3.  

➢ Ίππος 5 ετών μπορεί να συμμετάσχει στα αγωνίσματα Α3, Α4, Α5, Α6 και στο αγώνισμα Β7.  

➢ Ίπποι 6 και 7 ετών μπορούν να συμμετάσχουν στα αγωνίσματα Α3, Α4, Α5, Α6, Β7, Β9, Γ4,Γ5. 

viii ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ: 

 Κάθε Ίππος συμμετέχει σε δυο (2) διαφορετικά Αγωνίσματα ανά αγωνιστική ημέρα, σε έως τρία (3) 

διαφορετικά Αγωνίσματα σε διήμερο Αγώνα και σε έως τέσσερα (4) διαφορετικά Αγωνίσματα σε τριήμερο 

Αγώνα.  

 Η διαδρομή δυο (2) διαφορετικών κατηγοριών που θα λάβει μέρος ένας Ίππος στην ίδια αγωνιστική ημέρα, 

επιτρέπεται να είναι η ίδια εφόσον διαφέρουν τα ύψη. 

 Κάθε Ίππος συμμετέχει εντός συναγωνισμού με ένα μόνο Αθλητή. Στην περίπτωση αλλαγής Αθλητή στον ίδιο 

αγώνα, ο δεύτερος Αθλητής αγωνίζεται για εκπαιδευτικούς λόγους (ΕΛ) και πάντα μετά τον εντός 

συναγωνισμού Αθλητή, πληρώνει τα παράβολα συμμετοχής, όμως δεν αξιολογείται και δεν βραβεύεται. Η 

συμμετοχή ΕΛ του δεύτερου Αθλητή δεν τον αποκλείει από εντός συναγωνισμού συμμετοχή του με άλλον Ίππο 

στον ίδιο Αγώνα. 

 Εξαίρεση αποτελούν τα αγωνίσματα μέχρι και 1.10μ, όπου ένας Ίππος μπορεί να συμμετάσχει με δύο (2) 

Αθλητές στο ίδιο ή διαφορετικό αγώνισμα εντός συναγωνισμού. Σε αυτή την περίπτωση, οι συγκεκριμένοι δυο 

(2) Αθλητές δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στον ίδιο Αγώνα με άλλον Ίππο. 

 Ίπποι, οι οποίοι αγωνίζονται στις Κατηγορίες ΝΙ, μπορούν να αγωνίζονται και να βαθμολογούνται σε όλα τα 

αγωνίσματα ανεξαρτήτως ύψους, με εξαίρεση τους Ίππους μέχρι και 5 ετών, που επιτρέπεται εντός του ίδιου 

ημερολογιακού έτους να συμμετέχουν μόνο σε αγωνίσματα με ύψος μέχρι και 1.25μ. 

 Ο εξοπλισμός Ίππου (ιπποσκευή) ορίζεται σύμφωνα με τον ΓΚ, τα άρθρα 256 & 257 του ΚΚΥΕ 2022 και τον 

Κανονισμό Υπερπήδησης Εμποδίων της FEI για το 2022, όπως ισχύουν. 

 

  ΑΡΘΡΟ 4| ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Α) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

i Οι δηλώσεις συμμετοχής Αθλητών στους Αγώνες της ΕΟΙ γίνονται μέσω των Σωματείων τους. 

ii Τα Σωματεία δηλώνουν τις συμμετοχές των Αθλητών τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΟΙ, τηρώντας 

τις προθεσμίες, που ορίζει η Ειδική Προκήρυξη του εκάστοτε Αγώνα. 

iii Την ημέρα του Αγώνα, ο Αρχηγός Ομάδας ή άλλος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Σωματείου (που έχει 
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γνωστοποιηθεί στην Γραμματεία του Αγώνα) είναι υπεύθυνος και μόνος αρμόδιος για την διεκπεραίωση των 

παρακάτω διαδικασιών: 

 Εκπρόθεσμη Καταχώρηση Συμμετοχών(Late Entries): 

Δηλώσεις συμμετοχής που δεν καταχωρήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΟΙ, εντός της προθεσμίας 

που όριζε η Ε.Π. του Αγώνα, διεκπεραιώνονται το αργότερο μέχρι μια ώρα (60’) πριν από την έναρξη κάθε 

Αγωνίσματος ως δηλώσεις τελευταίας στιγμής (Late Entries) και επιβαρύνονται με 10€ πλέον του παραβόλου 

συμμετοχής της κατηγορίας. 

 Επιβεβαίωση Συμμετοχών: 

Είναι υποχρεωτική η επιβεβαίωση συμμετοχών στην Γραμματεία, το αργότερο μέχρι μισή ώρα (30’) πριν την 

έναρξη του κάθε αγωνίσματος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης επιβεβαίωσης συμμετοχών οι Αθλητές αυτοί δεν θα 

λαμβάνουν μέρος στο αγώνισμα. 

 Διαγραφή Συμμετοχών: 

Διεκπεραιώνονται μέχρι και μισή ώρα (30’) πριν την έναρξη του αγωνίσματος. Διαγραφές πέραν της 

προθεσμίας αυτής θα χρεώνονται κανονικά το παράβολο του εκάστοτε αγωνίσματος & η συμμετοχή θα 

λογίζεται  πραγματοποιημένη, επηρεάζοντας αναπόφευκτα και το ημερήσιο όριο συμμετοχών του Ίππου. 

 Μεταβολές Συμμετοχών: 

Διεκπεραιώνονται μέχρι και μισή ώρα (30’) πριν από την έναρξη κάθε Αγωνίσματος σύμφωνα πάντα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς. 

 Καταβολή Παραβόλων Συμμετοχής: 

Τα παράβολα συμμετοχής καταβάλλονται στην Γραμματεία του Αγώνα, συγκεντρωτικά για όλους τους 

Αθλητές κάθε Σωματείου με αποκλειστική ευθύνη του Αρχηγού Ομάδας. 

iv Αθλητές οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς  εξέταση ΑΙΑ και απέκτησαν Άδεια Ικανότητας Αθλητή, δύναται να 

λάβουν μέρος στα αγωνίσματα Ανάπτυξης που πιθανόν έχουν προκηρυχθεί για την ίδια ημέρα, δηλώνοντας την 

συμμετοχή τους το αργότερο μέχρι μισή ώρα (30’)πριν από την έναρξη του αγωνίσματος, πληρώνοντας το 

εκάστοτε παράβολο, χωρίς να επιβαρυνθούν με την προσαύξηση των Late Entries. 

 

Β) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

i Το ύψος των παραβόλων συμμετοχής για τα Αγωνίσματα Ιππικής Δεξιοτεχνίας για το 2022 ορίζεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ακολούθως ορίζεται και το ύψος των παραβόλων συμμετοχής για τα Αγωνίσματα Υπερπήδησης Εμποδίων: 
 

 

 

 

 

 

 

 

ii Καταβληθέν παράβολο συμμετοχής δεν επιστρέφεται. 

 

  ΑΡΘΡΟ 5 | ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ  
 

i Το ποσοστό αξιολόγησης σε όλα τα αγωνίσματα με συμμετοχές στον εκάστοτε αγώνα τριών (3) και άνω ζευγών 

Ίππων/Ιππέων ορίζεται για το αγωνιστικό έτος 2022 το 55%. 

i  Τα ποσοστά αξιολόγησης σε όλα τα αγωνίσματα με συμμετοχές στον εκάστοτε αγώνα κάτω των τριών (3) 

ζευγών Ίππων/Ιππέων ορίζονται ως ακολούθως: 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔ 2022 

Κατηγορία 
Παράβολο 

Συμμετοχής 
Κατηγορία 

Παράβολο 

Συμμετοχής 
Κατηγορία 

Παράβολο 

Συμμετοχής 

Ε 15€ Α5 20€ Γ4 25€ 
Α3 15€ Α6 20€ Γ5 25€ 
Α4 15€ Β7 20€ Γ6 25€ 

Para-Dressage 15€ Β9 20€ - - 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΕ 2022 

Κατηγορία 
Παράβολο 

Συμμετοχής 
Κατηγορία 

Παράβολο 

Συμμετοχής 
Κατηγορία 

Παράβολο 

Συμμετοχής 

Θ-0.80 15€ Ζ-1.05 20€ Γ-1.20 20€ 
Ι-0.90 15€ Ε-1.10 20€ Ύψος 1.25 20€ 
Η-1.00 15€ Δ-1.15 20€ Β-1.30 20€ 

Αγώνισμα Ποσοστό Αγώνισμα Ποσοστό Αγώνισμα Ποσοστό Αγώνισμα Ποσοστό 

Α3  55% ΝΙ 60% Γ6 62% Δββ 64% 

Α3 Παίδων 55% Β7 60% Δα Νέων Ιππέων 62% Δβα 64% 

Α4  55% Β9 60% Δα - μεικτό 62% Δγ 64% 

Α4 Παίδων 55% Γ4  60% Δε -μεικτό 62% Intermediate II 64% 

Α5 Παίδων 55% Γ4 Εφήβων 60% Δβ 62% GP 64% 

Α6 55% Γ5  60% YR Freestyle 62% GPS 64% 

  Γ5 Εφήβων 60% 
Intermediate I 

Freestyle 
62% Freestyle GP 64% 
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ii Για την Ιππική Δεξιοτεχνία αξιολογείται το αγώνισμα ακόμα και με την συμμετοχή ενός Αθλητή και ισχύουν τα 

ποσοστά αξιολόγησης όπως αυτά ορίζονται στην ΓΠΙΔ 2022. 

 

  ΑΡΘΡΟ 6 | ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ  
 

i Για να διεξαχθεί οποιοδήποτε Αγώνισμα Υπερπήδησης Εμποδίων πρέπει να συμμετέχουν στο Αγώνισμα αυτό 

τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικοί Αθλητές κατά την αναγνώριση της διαδρομής. 

ii Εάν στους 3 Αθλητές περιλαμβάνονται δηλώσεις τελευταίας στιγμής, αυτοί συνυπολογίζονται μόνο αν 

τερματίσουν τη διαδρομή. 

iii Σε περίπτωση, που λόγω διαγραφών, μείνουν λιγότεροι από τρεις (3) Αθλητές, το Αγώνισμα δεν διεξάγεται. 

 

  ΑΡΘΡΟ 7 | ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ  
 

i Σύμφωνα με τη ΓΠΥΕ 2022, στα αγωνίσματα ύψους έως και 1.05μ. ισχύει το σύστημα των τριών (3) αρνήσεων και  

οι βαθμοί ποινής τους υπολογίζονται ως εξής:  

• 1η άρνηση: 4 ΒΠ 

• 2η άρνηση: 8 ΒΠ 

• 3η άρνηση: Αποκλεισμός 

 

  ΑΡΘΡΟ 8 | ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ  
 

i Η βράβευση των νικητών γίνεται στο τέλος κάθε αγωνίσματος, όπως ορίζει η Ειδική Προκήρυξη του Αγώνα. 

ii Βραβεύονται τα 6 πρώτα Ζεύγη της κατάταξης του αγωνίσματος. 

iii Μόνο με Ροζέτα βραβεύονται: 

• Κατηγορία Ε - Αρχαρίων τα Ζεύγη με βαθμολογία 6+ (έξι βαθμούς και υψηλότερη). 

• Κατηγορία Ι - 0.90μ τα Ζεύγη με άπταιστες διαδρομές. 

 

  ΑΡΘΡΟ 9 | ΠΟΛΥΝΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ Α.Π. ΚΡΗΤΗΣ  
 

Α) ΠΟΛΥΝΙΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

i Πολυνίκες Αγωνιστικής Περιφέρειας Κρήτης ανακηρύσσονται στα κάτωθι αγωνίσματα: 

 

Ιππικής 

Δεξιοτεχνίας: 
 

Υπερπήδησης 

Εμποδίων: 

   

 Κατηγορία Α3   Κατηγορία Η - 1.00 μ. 

 Κατηγορία Α4   Κατηγορία Ζ –1.05 μ.* 

 Κατηγορία Α6   Κατηγορία Ε – 1.10 μ. 

 

Β) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΥΝΙΚΩΝ 
 

i Πολυνίκες ανακηρύσσονται τα τρια (3) Ζεύγη Ίππου-Ιππέα τα οποία θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη 

βαθμολογία στο σύνολο των διεξαχθέντων Αγώνων, με ελάχιστη συμμετοχή σε 50% + 1 Aγώνες. 

ii Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανακήρυξη Πολυνικών είναι οι κατηγορίες να διεξαχθούν τουλάχιστον 5 φορές 

σύμφωνα με τον ΕΚΙ-ΓΕΚ Άρθρο 7.2. 

iii Για την ανάδειξη των Πολυνικών συνυπολογίζονται: 

• Αν η κατηγορία πραγματοποιηθεί 9 φορές, τα 8 καλύτερα αποτελέσματα. 

• Αν η κατηγορία πραγματοποιηθεί 8 φορές, τα 7 καλύτερα αποτελέσματα. 

• Αν η κατηγορία πραγματοποιηθεί 7 φορές, τα 6 καλύτερα αποτελέσματα. 

• Αν η κατηγορία πραγματοποιηθεί 6 φορές, τα 5 καλύτερα αποτελέσματα. 

• Αν η κατηγορία πραγματοποιηθεί 5 φορές συνυπολογίζονται όλα τα αποτελέσματα. 

iv Το σύστημα σύμφωνα με το οποίο υπολογίζονται οι βαθμολογίες των Πολυνικών του 2022 για τα αγωνίσματα ΥΕ 

και ΙΔ είναι το Β7 και βαθμολογούνται οι πρώτοι έξι (6) Αθλητές ως εξής: 

1ος με 7β , 2ος με 5β , 3ος με 4β , 4ος με 3β , 5ος με 2β και 6ος με 1β. 

v Το σύστημα βαθμολογίας δεν δύναται να τροποποιηθεί μετά την διεξαγωγή του πρώτου Αγώνα. 

vi Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την ανάδειξη Πολυνίκη σε οποιαδήποτε κατηγορία, υπολογίζεται η καλύτερη 

κατάταξη στον τελευταίο αγώνα που θα πραγματοποιηθεί και θα έχει χαρακτήρα Τελικού. 

vii Κάθε αθλητής αναδεικνύεται Πολυνίκης, μόνο σε μια κατηγορία και μια θέση, την υψηλότερη θέση που κατέκτησε 

για την ανάδειξη Πολυνίκη μεταξύ των κατηγοριών που συμμετείχε. Σε περίπτωση που αθλητής είχε την ίδια 

κατάταξη για την ανάδειξη Πολυνίκη σε διαφορετικές κατηγορίες, βραβεύεται ως Πολυνίκης μόνο στην υψηλότερη 

κατηγορία. 

 
 

*Ο 1ος Πολυνίκης Κρήτης στην Κατηγορία Ζ - 1,05μ έχει δικαίωμα συμμετοχής στον Τελικό Περιφερειών. 
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Γ) ΠΟΛΥΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΙ ΑΠ ΚΡΗΤΗΣ 
 

i Με την ολοκλήρωση και του τελευταίου Επίσημου Αγώνα της Αγωνιστικής Περιφέρειας Κρήτης ανακηρύσσονται 

Πολυνίκες Όμιλοι στην Ιππική Δεξιοτεχνία & την Υπερπήδηση Εμποδίων. 

ii Για την ανάδειξη τους υπολογίζεται το σύνολο των βαθμολογιών που έχουν συγκεντρώσει οι Αθλητές του κάθε 

Ομίλου από όλες τις επίσημες κατηγορίες ΙΔ & ΥΕ που πραγματοποιήθηκαν το 2022 στην ΠΕ Κρήτης. 

iii Ο Πολυνίκης Όμιλος στην Ιππική Δεξιοτεχνία βραβεύεται με το «Έπαθλο Νίκος Καζαντζάκης», ενώ ο Πολυνίκης 

Όμιλος στην Υπερπήδηση Εμποδίων με  το «Έπαθλο Μίνωας». 

 

Δ) ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ ΑΠ ΚΡΗΤΗΣ 
 

i Με απόφαση της ΠΕΝΑ απονέμονται Ειδικά Έπαθλα στους Αθλητές με την ολοκλήρωση και του τελευταίου 

Επίσημου Αγώνα της Αγωνιστικής Περιφέρειας Κρήτης ως ακολούθως: 

 

Ιππικής 

Δεξιοτεχνίας: 
 

Υπερπήδησης  

Εμποδίων: 

   

 Παίδων στην Κατηγορία Α3   Παίδων στην Κατηγορία Η - 1.00 μ. 

 Εφήβων στην Κατηγορία Α4   Εφήβων στην Κατηγορία Ζ – 1.05 μ. 

 

ii Με Ειδικό Έπαθλο βραβεύεται ο Αθλητής ο οποίος έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στους Αγώνες 

της Περιφέρειας στην αντίστοιχη κατηγορία. 

iii Κάθε Αθλητής μπορεί να συμμετέχει στην κατηγορία με έναν έως τρείς Ίππους, αλλά για το Ειδικό Έπαθλο 

υπολογίζεται η υψηλότερη βαθμολογία του Αθλητή με τον Ίππο με τον οποίο συγκέντρωσε τους περισσότερους 

Βαθμούς σε όλους τους πραγματοποιηθέντες Αγώνες. 

 

  ΑΡΘΡΟ 10 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

i Η παρούσα Ειδική Προκήρυξη αφορά τους Β’ Διασυλλογικούς Αγώνες της Αγωνιστικής Περιφέρειας Κρήτης και 

δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΙ μετά από εισήγηση της Αγωνιστικής Περιφέρειας Κρήτης, 

που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία. 

ii Σε όποια σημεία δεν αναφέρεται η παρούσα ή σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις, ισχύουν οι Γενικές Προκηρύξεις 

Υπερπήδησης Εμποδίων & Ιππικής Δεξιοτεχνίας της ΕΟΙ για το 2022, ο Γενικός Κανονισμός (ΓΚ), ο 

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Ιππικής Δεξιοτεχνίας (ΚΚΙΔ) & ο Κωδικοποιημένος Κανονισμός Υπερπήδησης 

Εμποδίων (ΚΚΥΕ) για το 2022. 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ | CODE OF CONDUCT 

 

1. Η ευημερία του Ίππου πρέπει να έχει προτεραιότητά έναντι των άλλων απαιτήσεων, σε όλα τα στάδια κατά την διάρκεια της 

προετοιμασίας και της προπόνησης των αθλητικών Ίππων. Αυτό περιλαμβάνει την καλή μεταχείριση του Ίππου, τις μεθόδους 

προπόνησης, πετάλωσης και ιπποσκευής, καθώς και μεταφοράς. 

2. Οι Ίπποι και οι Αγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση, ικανοί και υγιείς πριν τους επιτραπεί η 

συμμετοχή στους Αγώνες. Αυτό αποκλείει τη χρήση φαρμάκων και τις χειρουργικές διαδικασίες που απειλούν την υγεία του 

Ίππου, την εγκυμοσύνη των φοράδων και την λανθασμένη χρήση βοηθημάτων. 

3. Οι Αγώνες δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία του Ίππου. Αυτό περιλαμβάνει να δίδεται προσοχή στα 

ιπποδρόμια των Αγώνων, στις επιφάνειες του εδάφους, στις καιρικές συνθήκες, στο σταβλισμό, στην ασφάλεια του χώρου 

και στην καλή φυσική κατάσταση του Ίππου για το ταξίδι του μετά τον Αγώνα. 

4. Πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίζεται ότι οι Ίπποι δέχονται κάθε δυνατή φροντίδα μετά από 

κάθε Αγώνα και ότι τους μεταχειρίζονται με ανθρωπιά, όταν η αγωνιστική τους καριέρα έχει τελειώσει. Αυτό καλύπτει την δέουσα 

κτηνιατρική περίθαλψη, τους τραυματισμούς από Αγώνες, την ευθανασία και την απόσυρση από την αγωνιστική δράση. 

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προτρέπει όσοι εμπλέκονται με το άθλημα να αποκτούν όσο το δυνατόν καλύτερη μόρφωση 

στον τομέα που εξειδικεύονται. 


