ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
Μαρκόπουλο, 22/02/2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ων & 2ων ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 2022 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Το Αθλητικό Κέντρο Ιππασίας Θεσσαλονίκης διοργανώνει, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας,
τους 1ους & 2ους ΑΓΩΝΕΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ, της αγωνιστικής περιόδου 2022, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις
εγκαταστάσεις του το Σάββατο 5 Μαρτίου & την Κυριακή 6 Μαρτίου 2022.
Οι αγώνες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το 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

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports
Προκηρύσσονται τα εξής αγωνίσματα:
Σάββατο & Κυριακή 5 & 6 Μαρτίου 2022 / Ώρα έναρξης: 10:00
1. Κατηγορία Αρχαρίων - Αγώνισμα Ε Μεικτό / Τest Ε Αρχαρίων (στίβος 20X40)
2. Κατηγορία Αρχαρίων – Αγώνισμα Α1 Ανάπτυξης / Τεστ 2022
3. Κατηγορία «ΝΙ» - Αγώνισμα Νεολέκτων Ίππων /Τests 4,5, και 6 ετών (preliminary)
4. Κατηγορία «ΝΙ» - Αγώνισμα Νεολέκτων Ίππων/ Τest 7 ετών (preliminary)
5. Κατηγορία «Βασική» – Αγώνισμα Α3 ΠΑΙΔΩΝ/ Test: FEI Children Preliminary Α, Edition 2020 update 2022
6. Κατηγορία «Βασική» – Αγώνισμα Α3 ΕΦ/ΕΝ / Test: FEI Children Preliminary Α, Edition 2020, update 2022
7. Ομαδικό Αγώνισμα στο πλαίσιο των αγωνισμάτων Α3 Παίδων & Α3 Eνηλίκων
8. Κατηγορία «Βασική» – Αγώνισμα Α6 / Test: FEI Children Preliminary B, Edition 2020, update 2022
9. Κατηγορία «Βασική» – Αγώνισμα Α4 ΠΑΙΔΩΝ / Test: FEI Team Competition Children, Edition 2020, update 2022
10. Κατηγορία «Βασική» – Αγώνισμα Α4 ΕΦ/ΕΝ/ Test: FEI Team Competition Children, Edition 2020, update 2022
11. Κατηγορία «Βασική» –Αγώνισμα Α5 ΠΑΙΔΩΝ/Test: FEI Individual Competition Children, Edition 2020, update 2022
12. Κατηγορία «Βασική» –Αγώνισμα Α5 ENHΛΙΚΩΝ/Test: FEI Individual Competition Children, Edition 2020, update 2022
13. Κατηγορία «Ελαφρά» – Αγώνισμα Β7 / Νέο Test : EOI 2020
14. Κατηγορία «Ελαφρ ά» – Αγώνισμα Β9 / Test: FEI Preliminary JU Competition Edition 2009, update 2022
15. Κατηγορία «Μεσαία» – Αγώνισμα Γ4 ΕΝ/ Test: FEI Team Competition JU Edition 2009, update 2022
16. Κατηγορία «Μεσαία» – Αγώνισμα Γ4 ΕΦ / Test: FEI Team Competition JU Edition 2009, update 2022
17. Κατηγορία «Mεσαία» – Αγώνισμα Γ5 EN/ Test: FEI Individual Competition JU Edition 2009, update 2022
18. Κατηγορία «Mεσαία» – Αγώνισμα Γ5 ΕΦ / Test: FEI Individual Competition JU Edition 2009, update 2022
19. Κατηγορία «M» (Μεσαία) – Αγώνισμα Γ6 Test EOI 2019
Α. Τρόπος Διεξαγωγής του αγώνα
- Όπως ορίζει η Γενική Προκήρυξη Ιππικής Δεξιοτεχνίας της ΕΟΙ 2022, και ο Κανονισμός Ιππικής Δεξιοτεχνίας (Εθνικός
και Διεθνής).
- Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής της ώρας έναρξης και/ή της σειράς τέλεσης και ακύρωσης
κατηγοριών/αγωνισμάτων σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή προβλέψεων, αριθμού δηλώσεων
συμμετοχών με έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
- Είναι υποχρεωτική η υποχρεωτική τήρηση της παρ. 5 «Εξοπλισμός», του όρου Ε. Γενικές Διατάξεις της Γενικής
Προκήρυξης 2022 και ιδιαίτερα η ίππευση με καπέλο τριών σημείων σε όλους τους χώρους των αγώνων.
- Το Ομαδικό αγώνισμα διεξάγεται στο πλαίσιο των δύο αγωνισμάτων Α3 Παίδων και Ενηλίκων και συμμετέχουν
ομάδες από τρεις αθλητές του ίδιου Σωματείου είτε από την Κατηγορία Α3 Παίδων ή από την Κατηγορία Α3 Ενηλίκων.
Μετρούν τα αποτελέσματα των δύο καλύτερων αθλητών της κάθε ομάδας επίσης από το Α3 Παίδων ή το Α3
Ενηλίκων. Κάθε Σωματείο μπορεί να δηλώσει μία ή και περισσότερες ομάδες. Βραβεύεται μόνο η νικήτρια ομάδα ή με
κύπελλα ή με δώρα, προσφορά του διοργανωτή 2 ομίλου. Η βράβευση θα γίνει αμέσως μετά το τέλος και του Α3
Ενηλίκων. Οι δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών του Ομαδικού Αγωνίσματος μπορούν γίνουν είτε εγγράφως επί
τόπου στους αγώνες το πρωί ή με email στο teibe@hef.gr
Β. Δηλώσεις Συμμετοχής-Ωρολόγιο Πρόγραμμα
- Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να γίνουν από τους υπεύθυνους των Ομίλων μέσω του www.hef.gr στις
«ηλεκτρονικές συμμετοχές», έως την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022 στις 14.00. Με βάση τη λίστα συμμετοχών θα
γίνεται ο έλεγχος στην είσοδο και ως εκ τούτου είναι σημαντική η τήρηση της προθεσμίας.
• Κάθε ίππος μπορεί να συμμετέχει σε έως και δύο αγωνίσματα την ίδια ημέρα
• Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία : 10€
• Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Ι. www.hef.gr
• 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.
Γ. Ειδικές Διατάξεις
-

Σε όλους τους αγώνες θα γίνεται με κλήρωση έλεγχος διαβατηρίων για τον εμβολιασμό του ίππου. Σε περίπτωση που
το διαβατήριο δεν είναι διαθέσιμο επιτόπου ή σε περίπτωση ελέγχου του διαβατηρίου που διαπιστώνεται μη
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εμβολιασμός, επιβάλλεται πρόστιμο 100€, ο ίππος αποκλείεται και επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνσή του από την
εγκατάσταση.
Κάθε ίππος μπορεί να λάβει μέρος σε κάθε αγώνισμα με έναν μόνον 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 άλλον 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 παρούσες διατάξεις της Γενικής
Προκήρυξης .
- Μόνο σε όσους επιδεικνύουν αρνητικά αποτελέσματα τεστ ή πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης θα επιτρέπεται η
είσοδος στην αθλητική εγκατάσταση. Οι αθλητές θα πρέπει να παραδίδουν τυπωμένα τα πιστοποιητικά
εμβολιασμού/νόσησης/ αποτελέσματα αρνητικού τεστ αντιγόνου στη Γραμματεία των Αγώνων.
- Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής
τους για όλα τα πρόσωπα εντός της εγκατάστασης, εκτός από τους αθλητές την ώρα της άσκησης.
- Οι αθλητές, μετά την ολοκλήρωση της κατηγορίας στην οποία συμμετείχαν, πρέπει να αποχωρούν από την
εγκατάσταση.
Δ. Βραβεύσεις
Σε κάθε αγώνισμα βραβεύονται οι 6 πρώτοι νικητές. Στο Αγώνισμα Ε βραβεύονται με ροζέτα όλοι οι αγωνιζόμενοι
που συγκέντρωσαν βαθμολογία 6 και άνω.
Στις τελετές απονομής θα απονέμεται μόνο ροζέτα στο άλογο, κύπελλο στον 1 ο νικητή και μετάλλια στους 3 πρώτους
νικητές. Ροζέτες θα τοποθετούνται στους ίππους πριν την είσοδό τους στο ιπποδρόμιο για την απονομή. Στον δε 1ο
νικητή, ο Κριτής C θα παραδίδει το κύπελλο φορώντας γάντια, ενώ δεν θα υπάρχει ανταλλαγή φιλοφρονήσεων και
χειραψιών με τους αθλητές. Οι αθλητές θα έχουν απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους.
Ε. Συντελεστές Αγώνα
Υπεύθυνος ΕΟΙ : Μπούτσης Δημήτρης
Κριτές : από Κ.Ε.Κ.
Γραμματείς Κριτών : υπό την ευθύνη του διοργανωτή Ομίλου
Γραμματεία Αγώνων-Αποτελέσματα : από Ε.Ο.Ι.
Ιατρός Αγώνων & Ασθενοφόρο : Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου Θεσσαλονίκης
Εκπρόσωπος Ομίλου : Μανδρίνος Ιωάννης

Από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

2

