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Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ), μετά από
εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής της, ενέκρινε την παρούσα Γενική Προκήρυξη και το
Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Ιππικής Αντοχής για την περίοδο 2021 από 01/01/2021 έως
31/12/2021.
Η ΕΟΙ είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των Εθνικών Αγώνων όπως είναι ο Αγώνας
Πρωταθλήματος, οι Πανελλήνιοι Αγώνες και οι Αγώνες Ανάπτυξης καθώς και για τη
διοργάνωση Διεθνών Αγώνων εντός της επικρατείας της.
Για τον καλύτερο προγραμματισμό και την σωστή διεξαγωγή των Αγώνων, όλοι οι Αγώνες,
κατόπιν εγκρίσεως από την ΕΟΙ, εντάσσονται σε ένα ενιαίο ημερολογιακό πρόγραμμα.
Ι. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2021 περιλαμβάνει τους Αγώνες Ιππικής Αντοχής:
Α. Αγώνας Πρωταθλήματος
Β. Πανελλήνιους Αγώνες
Γ. Αγώνες Ανάπτυξης
Οι αγώνες προκηρύσσονται τις ηµεροµηνίες :
-

ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ - ΙΟΚΙΛ

30/05/2021

-

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ - ΑΙΟΛJC

17/10/2021

Σχετικά με την διοργάνωση Αγώνων Ανάπτυξης, θα ανακοινωθούν οι διαθέσιμες ημερομηνίες
εντός των ημερών, προκειμένου οι Όμιλοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψή
αυτών.
ΑΓΩΝΕΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ θα διοργανώνονται από Ιππικά Σωματεία εγγεγραμμένα στην
δύναμη της ΕΟΙ, κατόπιν υποβολής αιτιολογημένων αιτημάτων τους στην ΕΟΙ και μόνον εφ’
όσον υπάρχει θετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής (κατόπιν αξιολόγησης).
Ιππικά Σωματεία, εγγεγραμμένα στη δύναμη της ΕΟΙ, δύνανται να διοργανώσουν έκαστο,
μέχρι και τέσσερις (4) αγώνες Ιππικής Αντοχής συνολικά, εντός της Αγωνιστικής περιόδου
2021.
Όλοι οι Εθνικοί Αγώνες Ιππικής Αντοχής δύναται να διοργανωθούν και σε δύο ή τρεις ημέρες
στην περίπτωση που ο αριθμός των συμμετοχών κριθεί μεγάλος και κατόπιν συνεννόησης με
τον διοργανωτή Όμιλο. Σε αυτήν την περίπτωση, το τροποποιημένο πρόγραμμα θα
δημοσιοποιείται μετά τη λήξη υποβολής των ηλεκτρονικών συμμετοχών.
II. ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΗ
α. Κατηγορίες / Αγωνίσματα
- Η ΑΙΑ είναι διοργάνωση Ανάπτυξης που περιλαμβάνει στο πρόγραμμα τις εξετάσεις
Άδειας Ικανότητας Αθλητού (ΑΙΑ) και - μόνον κατόπιν αιτήματος του διοργανωτή
Ομίλου - την κατηγορία Ε (20-39χλμ.) ελεγχόμενης ταχύτητας.
β. Τρόπος διεξαγωγής
- Ο τρόπος διεξαγωγής της ΑΙΑ ορίζεται από την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΙ και τελείται
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει εγκύκλιος της ΕΟΙ για την απόκτηση της
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ΑΙΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβουν οι υποψήφιοι την Άδεια Ικανότητας
Αθλητού στην Ιππική Αντοχή είναι, να έχουν προηγουμένως αποκτήσει την Άδεια
Ικανότητας Αθλητού στην Ιππική Δεξιοτεχνία. H εξέταση των υποψηφίων
περιλαμβάνει:
➢ α. θεωρητική εξέταση (ερωτήσεις ιππικής δεξιοτεχνίας, ιππικής αντοχής,
γενικές και κτηνιατρικές)
➢ β. πρακτική εξέταση (τεστ Ιππικής Δεξιοτεχνίας, κτηνιατρική επιθεώρηση –
έλεγχος Ίππων, όπου οι ίπποι πρέπει να παρουσιάζονται από τους ίδιους τους
υποψήφιους και εκπαιδευτική διαδρομή Ιππικής Αντοχής 5χλμ.)
Αθλητές που κατέχουν ήδη την Άδεια Ικανότητας Αθλητού στην Ιππική Δεξιοτεχνία, θα
εξετάζονται μόνο στις ερωτήσεις Ιππικής Αντοχής, στην κτηνιατρική επιθεώρηση –
έλεγχο Ίππων και στην εκπαιδευτική διαδρομή Ιππικής Αντοχής 5χλμ..
-

Ο τρόπος διεξαγωγής της κατηγορίας Ε (20-39χλμ.) - σε περίπτωση αιτήματος του
διοργανωτή Ομίλου για τη διεξαγωγή της - ορίζεται από την ειδική προκήρυξη της
διοργάνωσης.
ΙII. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η ΕΟΙ έχει την γενική ευθύνη της διοργανώσεως των Αγώνων που προκηρύσσει και την γενική
εποπτεία Αγώνων που θα διοργανώνονται υπό την αιγίδα της κατόπιν εγκρίσεώς της, από
Ιππικά Σωματεία εγγεγραμμένα μέλη στην ΕΟΙ.
Η ΕΟΙ ορίζει υπεύθυνο διοργάνωσης για τους Αγώνες Ιππικής Αντοχής.
Σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες Ιππικής Αντοχής ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι
δέκα (10).
Σε διαφορετική περίπτωση ο Αγώνας θα ματαιώνεται.
Οι αναβολές ή ματαιώσεις Αγώνων λαμβάνονται από την ΕΟΙ. Σε περίπτωση ματαίωσης
προκηρυγμένου αγώνα, λόγω δήλωσης αδυναμίας διοργάνωσής του από τον Όμιλο, ο
διοργανωτής Όμιλος, για να έχει εκ νέου το δικαίωμα ανάθεσης σε αυτόν νέου Αγώνα, για
τους επόμενους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, θα πρέπει να προκαταβάλει στην ΕΟΙ το ποσό
των χιλίων (1000) ευρώ, πριν την έκδοση προκήρυξης του νέου Αγώνα.
Σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες οι παράγοντες των Αγώνων (κτηνίατροι, ιατροί, χρονομέτρες,
πεταλωτές), η γραμματεία (αποτελέσματα, εκφωνητές) καθώς και η οργανωτική επιτροπή
των Αγώνων ορίζονται από την ΕΟΙ.
Σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες, οι Κριτές των Αγώνων, οι Επόπτες και τα μέλη της
Ελλανοδίκου και Αγωνοδίκου Επιτροπής ορίζονται από την ΕΟΙ μέσω των αρμοδίων οργάνων
της και τον υπεύθυνο Ιππικής Αντοχής.
Σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες οι Κριτές των Αγώνων, οι Επόπτες, τα μέλη της Αγωνοδίκου
και της Οργανωτικής Επιτροπής μπορούν να τελούν πολλαπλά καθήκοντα, εφ’ όσον πληρούν
τα απαραίτητα προσόντα και πάντα σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετοχών των Αγώνων.
Σε όλους τους Αγώνες Ανάπτυξης η Κτηνιατρική Επιτροπή καθώς και η Αγωνόδικος Επιτροπή
μπορεί να αποτελείται από ένα (1) μόνο μέλος, στην περίπτωση που ο αριθμός των
συμμετοχών είναι μικρός και δεν δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή ροή του Αγώνα.
Στους υπόλοιπους Αγώνες η Κτηνιατρική καθώς και η Αγωνόδικος Επιτροπή θα αποτελούνται
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από τρία (3) μέλη έκαστη.
Σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων θα πρέπει να έχει
ολοκληρώσει το σχεδιασμό, τη χαρτογράφηση της διαδρομής και των λοιπών αγωνιστικών
χώρων και να έχει πάρει την έγκριση της Τεχνικής Επιτροπής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες
πριν την έκδοση της προκήρυξης των Αγώνων. Ειδικά για την κατηγορία Α CEN1*(100119χλμ.) που διεξάγεται μόνο στον Αγώνα Πρωταθλήματος, ο διοργανωτής Όμιλος θα πρέπει
υποχρεωτικά να έχει χαρτογραφήσει και υποβάλει προς έγκριση στην Τεχνική Επιτροπή
τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές διαδρομές μήκους είκοσι (20)χλμ. το ελάχιστο έως
σαράντα (40)χλμ. το μέγιστο έκαστη.
Η Προκήρυξη του κάθε Αγώνα θα πρέπει να εκδίδεται και να δημοσιοποιείται τουλάχιστον
τέσσερις (4) εβδομάδες πριν την ημερομηνία τέλεσης του αγώνα.
Σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες, αποφάσεις αναβολής Αγώνων, λόγω καιρικών συνθηκών ή
για οποιοδήποτε άλλο λόγο, λαμβάνονται από τον εκπρόσωπο της EOI, τον Πρόεδρο
Αγωνοδίκου Επιτροπής τον Τεχνικό Επιτετραμμένο (όπου αυτός υφίσταται) και τον
εκπρόσωπο του διοργανωτή Ομίλου.
Οι διοργανωτές Όμιλοι έχουν την ευθύνη διάθεσης εξοπλισμού Ιππικής Αντοχής που
απαιτείται για τη οργάνωση των Αγώνων (ιπποδρόμια, Κτηνιατρικές πύλες, τρέιλορ
μεταφοράς ίππων, χώρο γραμματείας, μικροφωνική εγκατάσταση, στολισμοί κ.α.). Η ΕΟΙ
δύναται να διευκολύνει τους Ομίλους με τον εξοπλισμό τον οποίο εκείνη διαθέτει. Η
μεταφορά όμως του εξοπλισμού καθώς και η ακεραιότητα αυτού είναι ευθύνη του
διοργανωτή Ομίλου.
Οι διοργανωτές Όμιλοι, σε συνεργασία με την ΕΟΙ, υποχρεούνται να μεριμνούν για την
διάθεση βοηθητικού προσωπικού για την ασφάλεια του Αγώνα ( διαδρομές-αγωνιστικός
χώρος).
Οι διοργανωτές Όμιλοι είναι υπεύθυνοι για τον ορισμό των επάθλων στους νικητές των
αγωνισμάτων. Υποχρεωτική είναι η απονομή ροζετών στους έξι (6) πρώτους κάθε
αγωνίσματος.
Οι διοργανωτές Όμιλοι, σε συνεργασία με την ΕΟΙ, υποχρεούνται να μεριμνούν για την
παρουσία ιατρού Αγώνων, ενημερώνοντας παράλληλα το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
(ΕΚΑΒ). Σε κάθε περίπτωση για λόγους ασφαλείας οι διοργανωτές Όμιλοι υποχρεούνται να
έχουν διαθέσιμο φορείο ασθενούς.
Στο τέλος κάθε διοργάνωσης θα συμπληρώνεται δελτίο αξιολόγησης του Αγώνα από τον
Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής και θα αποστέλλεται στην ΕΟΙ.
ΙV. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Η ΕΟΙ θα αξιολογεί και θα αναθέτει τη διοργάνωση Αγώνων Ιππικής Αντοχής σε Ιππικά
Σωματεία, τα οποία, εκτός από τα οριζόμενα στο άρθρο IIΙ της παρούσης, θα πρέπει να
πληρούν τα κάτωθι :
1. Να έχουν στη δύναμή τους Αθλητές Ιππικής Αντοχής.
2. Να έχουν διοργανώσει επιτυχώς τουλάχιστον μία Ημερίδα για την απόκτηση Άδειας
Ικανότητας Αθλητού Ιππικής Αντοχής.
3. Να διαθέτουν εγκεκριμένες διαδρομές και αγωνιστικούς χώρους Ιππικής Αντοχής
σύμφωνα με τους όρους των Κανονισμών που διέπουν το άθλημα.
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4. Να διαθέτουν χώρους σταυλισμού που να διασφαλίζουν την ευζωία των
αγωνιζόμενων Ίππων.
5. Να έχουν θετικές αξιολογήσεις για αγώνες ιππικής Αντοχής που διοργάνωσαν στο
παρελθόν.

V. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A. Κατηγορίες Εθνικών Αγώνων
Η Γενική Προκήρυξη ορίζει τις κατηγορίες που δύναται να διεξαχθούν την αγωνιστική
περίοδο Ιανουάριος 2021 – Δεκέμβριος 2021. Οι κατηγορίες, οι οποίες προκηρύσσονται
σύμφωνα με τον κανονισμό της Ιππικής Αντοχής και θα διεξαχθούν στους Εθνικούς Αγώνες
Ιππικής Αντοχής 2021, είναι οι εξής :
-

Κατηγορία Α CEN 1* ( 100-119χλμ.) ελεύθερης ταχύτητας

-

Κατηγορία Β (80-99χλμ.) ελεύθερης ταχύτητας

-

Κατηγορία ΕΦΗΒΩΝ Α ( 80- 99χλμ.) ελεύθερης ταχύτητας

-

Κατηγορία ΕΦΗΒΩΝ Β ( 60- 79χλμ.) ελεύθερης ταχύτητας

-

Κατηγορία Γ (60-79χλμ.) ελεύθερης ταχύτητας

-

Κατηγορία ΠΑΙΔΩΝ Α(60-79χλμ.) ελεύθερης ταχύτητας

-

Κατηγορία ΠΑΙΔΩΝ Β (40-59χλμ.) ελεγχόμενης ταχύτητας

-

Κατηγορία Δ (40 -59χλμ.) ελεγχόμενης ταχύτητας

-

Κατηγορία Δ (40-59χλμ.) Πρώην Ιπποδρομιακών Ίππων ελεγχόμενης ταχύτητας

-

Κατηγορία Ε (20-39χλμ.) ελεγχόμενης ταχύτητας

-

Κατηγορία Ε (20-39χλμ.) Πρώην Ιπποδρομιακών Ίππων ελεγχόμενης ταχύτητας

Στις κατηγορίες Δ (40 -59χλμ.) και Ε (20-39χλμ.) Πρώην Ιπποδρομιακών Ίππων θα αγωνίζονται
Ίπποι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της ΕΟΙ που θα έχουν πιστοποιηθεί από τη Φίλιππο
Ένωση.
Στις κατηγορίες Γ, Εφήβων Β & Παίδων Α (60-79χλμ.) και Β & Εφήβων Α (80-99χλμ.), στην
περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ως προκρίσεις για συμμετοχή σε Διεθνείς Αγώνες
CEI1*(100-119χλμ.), η ταχύτητα του Ζεύγους Ίππου / Αθλητή σε κάθε βρόγχο (loop) αλλά και
η μέση ταχύτητα στο σύνολο των βρόγχων (loops) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16χλμ./ώρα,
σύμφωνα με το Διεθνή Κανονισμό (άρθρο 838.2).
Οι Αγώνες Πρωταθλήματος περιλαμβάνουν τις κατηγορίες :
Α CEN 1*( 100-119χλμ.), B (80-99χλμ.), ΕΦΗΒΩΝ Α (80-99χλμ.), ΠΑΙΔΩΝ Α (60-79χλμ.),
Γ (60-79χλμ.), Δ (40-59χλμ.), Δ Π.Ι.Ι. (40-59χλμ.), Ε (20-39χλμ.) και Ε Π.Ι.Ι. (20-39χλμ.)
Οι Πανελλήνιοι Αγώνες περιλαμβάνουν τις κατηγορίες :
B (80-99χλμ.), ΕΦΗΒΩΝ Β (60-79χλμ.), Γ (60-79χλμ.), ΠΑΙΔΩΝ Β (40-59χλμ.), Δ (40-59χλμ.),
Δ Π.Ι.Ι. (40-59χλμ.), Ε (20-39χλμ.) και Ε Π.Ι.Ι. (20-39χλμ.)
Οι Αγώνες Ανάπτυξης περιλαμβάνουν τις κατηγορίες :
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Β (80-99χλμ.), Γ (60-79χλμ.), Δ(40-59χλμ.), Δ Π.Ι.Ι.(40-59χλμ.), Ε (20-39χλμ.) και
Ε Π.Ι.Ι. (20-39χλμ.)
B. Βαθμολογία
Τα ζεύγη Ίππου - Ιππέα, που τερματίζουν τον Αγώνα, βαθμολογούνται ως εξής:
1ος 40, 2ος 38, 3ος 36, 4ος 34,………, 20ος 2 βαθμούς.
Μετά την 20η θέση δε λαμβάνουν βαθμολογία.
Στην περίπτωση ισοβαθμίας, θα υπολογίζεται η βαθμολογία του πιο πρόσφατου Αγώνα.
Εξαίρεση αποτελούν οι κατηγορίες Ε (20-39χλμ.)-Αρχαρίων και Ε Π.Ι.Ι.(20-39χλμ.) Αρχαρίων, οι οποίες δεν βαθμολογούνται.
VI. ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
A. Ανάδειξη Πρωταθλητών
Πρωταθλητές Ελλάδος Ενηλίκων, Εφήβων και Παίδων αναδεικνύονται τα ζεύγη στις
αντίστοιχες κατηγορίες A CEN1* (100-119χλμ.), Εφήβων Α (80-99χλμ.) και Παίδων Α (6079χλμ.) που έχουν κατακτήσει την Πρώτη θέση στον Αγώνα Πρωταθλήματος στις αντίστοιχες
κατηγορίες.
B. Βράβευση Πρωταθλητών
Πρωταθλητές ανακηρύσσονται οι τρεις (3) πρώτοι και βραβεύονται με :
1ος Κύπελλο, Χρυσό μετάλλιο και Ροζέτα
2ος Αργυρό μετάλλιο και Ροζέτα
3ος Χάλκινο μετάλλιο και Ροζέτα
VΙI. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
A. Ανάδειξη Πανελληνιονικών
• Ο τίτλος του Πανελληνιονίκη Ενηλίκων θα κριθεί από τους Πανελλήνιους στην
κατηγορία Β (80-99χλμ.).
• Ο τίτλος του Πανελληνιονίκη Εφήβων θα κριθεί από τους Πανελλήνιους στην
κατηγορία ΕΦΗΒΩΝ Β (60-79χλμ.).
•

Ο τίτλος του Πανελληνιονίκη Παίδων θα κριθεί από τους Πανελλήνιους στην
κατηγορία ΠΑΙΔΩΝ Β (40-59χλμ.).

B. Βράβευση Πανελληνιονικών
Πανελληνιονίκες ανακηρύσσονται οι τρεις (3) πρώτοι και βραβεύονται με :
1ος Κύπελλο, Χρυσό μετάλλιο και Ροζέτα
2ος Αργυρό μετάλλιο και Ροζέτα
3ος Χάλκινο μετάλλιο και Ροζέτα
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VIII. ΠΟΛΥΝΙΚΕΣ
A. Ανάδειξη Πολυνικών
Τα ζεύγη Ίππου-Ιππέα, τα οποία θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στις
κατηγορίες Β (80-99χλμ.), Γ (60-79χλμ), Δ (40-59χλμ.) και Δ Π.Ι.Ι. (40-59χλμ.) όλων των
Αγώνων και θα τερματίσουν επιτυχώς στο 50% + 1 των διεξαχθέντων Αγώνων εντός του
αγωνιστικού έτους και εφ’ όσον τα ζεύγη Ίππου-Ιππέα είναι από τρία (3) και πάνω,
ανακηρύσσονται Πολυνίκες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την ανάδειξη Πολυνικών θα
υπολογίζεται η βαθμολογία του τελευταίου Αγώνα.
B. Βραβεύσεις Πολυνικών
Πολυνίκες ανακηρύσσονται οι τρεις (3) πρώτοι των κατηγοριών Β (80-99χλμ.), Γ (60-79χλμ.),
Δ (40-59χλμ.) και Δ Π.Ι.Ι. (40-59χλμ.)και βραβεύονται με :
1ος Κύπελλο, Χρυσό μετάλλιο και Ροζέτα
2ος Αργυρό μετάλλιο και Ροζέτα
3ος Χάλκινο μετάλλιο και Ροζέτα
Γ. Πολυνίκης Όμιλος – Αξιολόγηση Σωματείων
Πολυνίκης Όμιλος ανακηρύσσεται το Σωματείο που ανήκει στην δύναµη της ΕΟΙ και θα
συγκεντρώσει τη µεγαλύτερη βαθµολογία, προσθέτοντας τις ατοµικές βαθµολογίες των
Αθλητών του σε όλες τις κατηγορίες όλων των Αγώνων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας
υπολογίζεται η αθροιστική βαθμολογία του τελευταίου Αγώνα.
Εξαίρεση αποτελούν οι κατηγορίες Ε (20-39χλμ.)-Αρχαρίων και Ε Π.Ι.Ι. (20-39χλμ.) Αρχαρίων, οι οποίες δε βαθµολογούνται και δεν αξιολογούνται.
IX. ΕΠΑΘΛΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Στον Αγώνα Πρωταθλήματος Ιππικής Αντοχής, στην κατηγορία Α CEN 1*(100-119χλμ.), και
εφόσον τα ζεύγη που θα τερματίσουν επιτυχώς είναι τουλάχιστον πέντε (5), απονέμεται,
μετά από συγκεκριμένη διαδικασία, το Έπαθλο Καλύτερης Κατάστασης σύμφωνα με το
άρθρο 862 του Κανονισμού Ιππικής Αντοχής.
X. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Όλοι οι προκηρυσσόµενοι από την ΕΟΙ Αγώνες θεωρούνται επίσημοι. Αθλητές που έχουν
τερματίσει επιτυχώς σε κατηγορίες των επίσημων Αγώνων, µε εξαίρεση τις κατηγορίες Ε (2039χλμ.) και Ε Π.Ι.Ι. (20-39χλμ.)-Αρχαρίων, παρέχουν δικαίωμα ψήφου στα Σωματεία στα
οποία είναι εγγεγραμμένοι.

XΙ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
A. Δηλώσεις συμμετοχής
Τα Σωματεία δηλώνουν τους Αθλητές τους στους Εθνικούς Αγώνες, μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος δηλώσεως συμμετοχής της ΕΟΙ, τηρώντας τις προθεσμίες που ορίζει η Ειδική
Προκήρυξη του Αγώνα.
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Κάθε Αθλητής έχει το δικαίωμα να δηλωθεί, για τη συμμετοχή του στον Αγώνα, σε μία (1)
μόνο κατηγορία με έως και τρεις (3) Ίππους και να επιλέξει, έως και την καταληκτική
ημερομηνία των δηλώσεων, με ποιον από τους τρεις (3) Ίππους θα αγωνιστεί και να
διαγράψει τους υπόλοιπους. Σε περίπτωση μη διαγραφής τους, θα πρέπει να καταβληθεί
τυχόν δικαίωμα συμμετοχής.
Στην περίπτωση κωλύματος συμμετοχής Αθλητού ή και Ίππου, επιτρέπεται η αντικατάσταση
του ενός εκ των δύο, με έγγραφη δήλωση στη Γραμματεία της ΕΟΙ, έως και 24 ώρες πριν τον
προ αγωνιστικό έλεγχο και μόνον εφ’ όσον ο αντικαταστάτης Αθλητής ή Ίππος πληροί όλες τις
προϋποθέσεις συμμετοχής που προβλέπονται από τους Κανονισμούς.
Αλλαγή κατηγορίας εντός του Αγώνα επιτρέπεται έως και μία (1) ώρα πριν τον προ
αγωνιστικό έλεγχο και μόνο εφ όσον το ζεύγος Ίππου – Ιππέα είχε δηλωθεί με έγκυρη
συμμετοχή, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να βεβαιωθεί η πρόκριση του ζεύγους.
Ο Αθλητής θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως στη Γραμματεία των Αγώνων, έως και μία (1)
ώρα πριν τον προ αγωνιστικό έλεγχο, μέχρι και τρία (3) άτομα που θα αποτελούν την ομάδα
υποστήριξής του (πλήρωμα). Λόγω της πανδημίας Covid-19 και για όσο διάστημα υφίστανται
περιοριστικά μέτρα, η ομάδα υποστήριξης ανά αθλητή περιορίζεται στα δύο (2) άτομα.
Το ίδιο άτομο δε μπορεί να οριστεί ως μέλος της ομάδας υποστήριξης για περισσότερα από
δύο (2) αγωνιζόμενα ζεύγη.
Αν ένας Ίππος συμμετάσχει σε Αγώνα κατά τη διάρκεια υποχρεωτικής περιόδου ανάπαυσης
(όπως ορίζεται στο άρθρο 839.3.3 του Διεθνούς Κανονισμού), τότε ο Αθλητής τιμωρείται με
πρόστιμο 100€ και αφαίρεση της αντίστοιχης βαθμολογίας και πρόκρισης.
Αν ένα ζεύγος Ίππου – Ιππέα δηλωθεί σε κατηγορία Αγώνα, στην οποία δε δικαιούται να
συμμετάσχει, τότε ο Αθλητής τιμωρείται με πρόστιμο 100€ και αφαίρεση της αντίστοιχης
βαθμολογίας και πρόκρισης.
Για την δήλωση συμμετοχής Παίδα Αθλητού στις κατηγορίες Ε (20-39χλμ.) και Ε Π.Ι.Ι. (2039χλμ.), το Σωματείο του θα πρέπει να μεριμνήσει και για τη δήλωση συμμετοχής του
ζεύγους Ίππου- Ιππέα που θα τελέσει χρέη ΣΥΝΟΔΟΥ.
Επιπρόσθετα, όταν πρόκειται για τη δήλωση συμμετοχής Παίδα Αθλητού, αυτή θα
συνοδεύεται και από Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα, η οποία θα ισχύει για όλη την
Αγωνιστική περίοδο του 2021.
Για να γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχών οποιουδήποτε Αθλητή στην ΕΟΙ, ο Αθλητής θα
πρέπει να έχει προσκοµίσει εγκαίρως στην ΕΟΙ την προβλεπόμενη από τον Αθλητικό Νόµο
2725/1999 Άρθρο 33 παρ.9 Κάρτα Υγείας Αθλητή.
Στην εκάστοτε ειδική προκήρυξη των Αγώνων δύναται να ορίζεται και δικαίωμα συμμετοχής
σε αυτούς.
Έγκυρες θα θεωρούνται οι συμμετοχές οι οποίες θα δηλωθούν από τα Σωματεία εντός της
προβλεπόμενης καταληκτικής ημερομηνίας που ορίζει η προκήρυξη και μόνο αυτές θα
περιλαμβάνονται στον κατάλογο συμμετεχόντων.
Επιτρέπονται οι δηλώσεις τελευταίας στιγμής (late entries), έως και την Πέμπτη και ώρα
23:00 πριν τον Αγώνα, οι οποίες και θα αποστέλλονται εγγράφως στη Γραμματεία της ΕΟΙ.
Οι Αθλητές αυτοί θα καταβάλλουν το διπλάσιο τυχόν δικαιώματος συμμετοχής.
ΟΙ Αθλητές με τη δήλωση συμμετοχής δεσμεύονται και για την καταβολή τυχόν
δικαιώματος συμμετοχής.
Σε περίπτωση ακύρωσης μετά από την καταληκτική ημερομηνία, οι Αθλητές υποχρεούνται
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να καταβάλουν τυχόν δικαίωμα συμμετοχής – εκτός αν υπάρχει βεβαίωση κτηνιάτρου για
ατύχημα του Ίππου ή βεβαίωση ιατρού για ασθένεια / ατύχημα του Αθλητή - το οποίο
καταπίπτει υπέρ του Αγώνα και στην περίπτωση της μη καταβολής του, δεν θα επιτρέπεται
η συμμετοχή του Αθλητή σε επόμενο Αγώνα.
Συμμετοχές εκτός συναγωνισμού δεν επιτρέπονται.
B. Ορισμός Αρχηγού Ομάδος
Οι Αρχηγοί Ομάδος ορίζονται στην αρχή κάθε αγωνιστικού έτους από τα Σωματεία, τα οποία
συμμετέχουν σε Αγώνες Ιππικής Αντοχής με επιστολή, προς την ΕΟΙ, ορισμού Αρχηγού
Ομάδος για θέματα Ιππικής Αντοχής και συμπληρωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
Γ. Συμμετοχή Αλλοδαπών Ιππέων σε Εθνικούς Αγώνες
Αλλοδαποί Αθλητές, υπήκοοι κρατών εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να
συμμετέχουν, να βαθμολογούνται και να αξιολογούνται σε όλους τους Αγώνες και σε όλα τα
Αγωνίσματα, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας
Σωματείου μέλους της Ε.Ο.Ι.. Δύνανται να κατακτήσουν όλους τους ατομικούς τίτλους, εκτός
από τον ατομικό τίτλο «Πρωταθλητής Ελλάδος» και «Πανελληνιονίκης».
Δ. Περιορισμοί συμμετοχής Ίππων / Ιππέων
Επιτρέπεται η συμμετοχή στους Αθλητές καθώς και στους ΣΥΝΟΔΟΥΣ Παίδων μόνο εάν
αγωνίζονται με Ίππους που είναι:
Για τον Αγώνα Πρωταθλήματος
• τουλάχιστον επτά (7) ετών για τις κατηγορίες Α CEN1* (100-119χλμ.) και ΕΦΗΒΩΝ Α
(80-99χλμ.)
• τουλάχιστον έξι (6) ετών για τις κατηγορίες Β (80-99χλμ.) και ΠΑΙΔΩΝ Α (60-79χλμ.)
• τουλάχιστον πέντε (5) ετών για τις κατηγορίες Γ (60-79χλμ.), Δ (40 -59χλμ.) και Δ Π.Ι.Ι.
(40 -59χλμ.)
• τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών για τις κατηγορίες Ε ( 20-39χλμ) και Ε Π.Ι.Ι. (2039χλμ.)
Για τους Πανελλήνιους
• τουλάχιστον έξι (6) ετών για τις κατηγορίες Β(80-99χλμ.) και ΕΦΗΒΩΝ Β (60-79χλμ.)
• τουλάχιστον πέντε (5) ετών για τις κατηγορίες Γ (60-79χλμ.), ΠΑΙΔΩΝ Β(40-59χλμ.), Δ
(40 -59χλμ.) και Δ Π.Ι.Ι. (40 -59χλμ.)
• τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών για τις κατηγορίες Ε ( 20-39χλμ) και Ε Π.Ι.Ι. (2039χλμ.)
Για τους Αγώνες Ανάπτυξης
• τουλάχιστον έξι (6) ετών για την κατηγορία Β (80-99χλμ.)
• τουλάχιστον πέντε (5) ετών για τις κατηγορίες Γ (60-79χλμ.), Δ (40 -59χλμ.) και Δ Π.Ι.Ι.
(40 -59χλμ.)
• τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών για τις κατηγορίες Ε ( 20-39χλμ) και Ε Π.Ι.Ι. (2039χλμ.)
Κάθε Ίππος στον Αγώνα επιτρέπεται να αγωνίζεται μόνο σε μία κατηγορία.
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Παίδες Αθλητές, οι οποίοι γεννήθηκαν το έτος 2012, μπορούν να αγωνισθούν μόνο στην
κατηγορίες Ε ( 20-39χλμ.) και Ε Π.Ι.Ι. (20-39χλμ.) ελεγχόμενης ταχύτητας και ΜΟΝΟ με
Συνοδό.
O Αθλητής-Συνοδός θα πρέπει να είναι δηλωμένος ως αγωνιζόμενος στον Αγώνα, να είναι
ηλικίας 15 ετών και άνω και να έχει τερματίσει επιτυχώς κατά το παρελθόν, τουλάχιστον
μία φορά, τη συγκεκριμένη κατηγορία.
Παίδες Αθλητές, οι οποίοι γεννήθηκαν τα έτη 2010 και 2011, μπορούν να αγωνισθούν και
στις κατηγορίες Δ, Δ Π.Ι.Ι. & ΠΑΙΔΩΝ Β (40-59χλμ.) ελεγχόμενης ταχύτητας.
Παίδες Αθλητές, οι οποίοι γεννήθηκαν τα έτη 2007, 2008 και 2009 μπορούν να αγωνισθούν
και στις κατηγορίες Γ ( 60-79χλμ.), και ΠΑΙΔΩΝ Α ( 60-79χλμ.) ελεύθερης ταχύτητας.
Το ελάχιστο βάρος για όλους τους αθλητές στις κατηγορίες A CEN1*(100-119χλμ.) και Β (8099χλμ.) σε όλους τους Αγώνες είναι τουλάχιστον εβδομήντα (70) κιλά. Το ελάχιστο βάρος

στην κατηγορία ΕΦΗΒΩΝ Α (80-99χλμ.) & ΕΦΗΒΩΝ Β (60-59χλμ.) σε όλους τους Αγώνες είναι
τουλάχιστον εξήντα (60) κιλά.
Ε. Πρόκριση Ίππων και Ιππέων
Ίπποι και Ιππείς πρέπει:
- να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον μία φορά τις κατηγορίες Ε (20-39χλμ.) ή Ε
Π.Ι.Ι. (20-39χλμ.) για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις κατηγορίες Δ ( 40-59χλμ.) ή Δ
Π.Ι.Ι. ( 40-59χλμ.) ή ΠΑΙΔΩΝ Β (40-59χλμ.)
- να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο φορές τις κατηγορίες Δ ( 40-59χλμ.) ή Δ
Π.Ι.Ι. ( 40-59χλμ.), ή ΠΑΙΔΩΝ Β (40-59χλμ.) για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις
κατηγορίες Γ(60-79χλμ.) ή ΠΑΙΔΩΝ Α (60-79χλμ.) ή ΕΦΗΒΩΝ Β (60-79χλμ.)
- να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον μία φορά τις κατηγορίες Γ (60-79χλμ.) ή
ΠΑΙΔΩΝ Α (60-79χλμ.) ή ΕΦΗΒΩΝ Β (60-79χλμ.) για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής, στις
κατηγορίες Β (80-99χλμ.) ή ΕΦΗΒΩΝ Α (80-99χλμ.) ή να έχουν ανανεώσει επιτυχώς μία φορά,
τις κατηγορίες Β (80-99χλμ.) ή ΕΦΗΒΩΝ Α (80-99χλμ.) ή Α CEN1*(100-119χλμ.)
- να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο φορές εντός τριάντα έξι μηνών, την
κατηγορία Β (80-99χλμ.) ή ΕΦΗΒΩΝ Α (80-99χλμ.) για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην
κατηγορία A CEN1* (100-119χλμ.) ή να έχουν ανανεώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο φορές
εντός 36 μηνών τις κατηγορίες Β (80-99χλμ.) ή ΕΦΗΒΩΝ Α (80-99χλμ.) ή Α CEN1*(100119χλμ.)
Όλες οι προκρίσεις Ίππων για συμμετοχή στις κατηγορίες Α CEN1* (100-119χλμ.), Β &
ΕΦΗΒΩΝ Α (80-99χλμ.), έχουν ισχύ έως 36 μήνες (3 έτη) από την ημερομηνία που
αποκτήθηκαν ή ανανεώθηκαν.
Όλες οι προκρίσεις Ιππέων για συμμετοχή στις κατηγορίες Α CEN1* (100-119χλμ.), Β (8099χλμ.) και ΕΦΗΒΩΝ Α (80-99χλμ.), έχουν ισχύ έως 60 μήνες (5 έτη) από την ημερομηνία που
αποκτήθηκαν ή ανανεώθηκαν.
Έχουν ισχύ προκρίσεις Ίππων και Ιππέων που έχουν πραγματοποιηθεί σε Αγώνες εκτός
Ελλάδος και αποδεικνύονται μόνο με επίσημα έγγραφα.
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ΧΙΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ
Η οργάνωση Διεθνών Αγώνων στην Ελλάδα και η συμμετοχή Ελληνικών Ομάδων σε Διεθνείς
Αγώνες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό θα γίνουν σύμφωνα με τον ετήσιο προβλεπόμενο
σχεδιασμό.
Α. Συμμετοχή Ελλήνων Αθλητών σε Διεθνείς Αγώνες
Η πρόθεση συμμετοχής Ελλήνων Αθλητών σε αγώνες του εξωτερικού υποβάλλεται στην ΕΟΙ
μέσω των Σωματείων τους. Η πρόθεση κοινοποιείται στην Τεχνική Επιτροπή Ιππικής Αντοχής
και κατόπιν εγκρίσεώς της, η ΕΟΙ, ως εντεταλμένος αρμόδιος φορέας, υποβάλλει τις δηλώσεις
συμμετοχής στην αντίστοιχη Εθνική Ιππική Ομοσπονδία του εξωτερικού, λαμβάνοντας
υπόψη το άρθρο 844 του Κανονισμού Ιππικής Αντοχής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας.
Η διαδικασία αυτή ισχύει και για τους Έλληνες Αθλητές που διαμένουν στο εξωτερικό και
επιθυμούν να λάβουν μέρος σε Διεθνείς Αγώνες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας, λόγω της πανδημίας Covid19, το χρονικό διάστημα απόκτησης των απαιτούμενων προκρίσεων καθώς και η διάρκεια
ισχύος αυτών, για τη συμμετοχή Αθλητών και Ίππων σε Διεθνείς Αγώνες, έχει παραταθεί από
είκοσι τέσσερις (24) σε τριάντα έξι (36) μήνες.
Στις κατηγορίες Γ, Παίδων Α & ΕΦΗΒΩΝ Β (60-79χλμ.) και Β & Εφήβων Α (80-99χλμ.), στην
περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ως προκρίσεις για συμμετοχή σε Διεθνείς Αγώνες
CEI1*(100-119χλμ.), η ταχύτητα του Ζεύγους Ίππου / Αθλητή, σε κάθε βρόγχο (loop) αλλά και
η μέση ταχύτητα στο σύνολο των βρόγχων (loops), δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16χλμ./ώρα,
σύμφωνα με το Διεθνή Κανονισμό (άρθρο 838.2).
Β. Συμμετοχή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα
Η Τεχνική Επιτροπή Ιππικής Αντοχής είναι υπεύθυνη να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΟΙ, το οποίο και θα αποφασίσει τα μέλη των Εθνικών Ομάδων (Ομαδικό και Ατομικό)
που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα.
Ζεύγη που αγωνίζονται μόνο στο εξωτερικό, μπορούν να προταθούν ως μέλη των Εθνικών
Ομάδων εφ’ όσον έχουν τερματίσει σε αγώνες CEI2*(120-139χλμ.) εντός των τελευταίων
τριάντα έξι (36) μηνών από τη διεξαγωγή του Βαλκανικού Πρωταθλήματος.
Τα ζεύγη που θα επιλεχθούν, θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο
Βαλκανικό Πρωτάθλημα, σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς. Επίσης θα πρέπει να
υπάρχει έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη των επιλεχθέντων Ίππων για τη συμμετοχή τους
στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα.
Η προετοιμασία και συμμετοχή σε Διεθνείς Αγώνες ενός ζεύγους Ίππου – Ιππέα είναι
σοβαρότατη υπόθεση, διότι το ζεύγος αυτό γίνεται συντελεστής του διεθνούς κύρους της
ΕΟΙ. Οι επιλεγόμενοι για την Εθνική Ομάδα, εφ’ όσον αποδεχθούν εγγράφως την επιλογή
τους, υποχρεούνται, βάσει των εκάστοτε κανονισμών και με όλες τις πειθαρχικές συνέπειες
που προβλέπονται από την ΕΟΙ, να είναι απολύτως συνεπείς ως προς τα ακολουθητέα
προγράμματα, είτε προετοιμασίας Διεθνών Αγώνων είτε εκπαιδεύσεως είτε συμμετοχής, ενώ
θεωρείται απαραίτητος και ο κτηνιατρικός έλεγχος των αλόγων τους.
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ΧΙII. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α. Ίπποι
- Όλοι οι Ίπποι πρέπει να είναι εμβολιασμένοι κατά της γρίπης σύμφωνα με το ακόλουθο
πρωτόκολλο:
• Αρχικό εμβολιακό σχήμα με 2 εμβολιασμούς σε μεσοδιάστημα 21-92 ημερών. Ο Ίππος
μπορεί να αγωνισθεί μετά την πάροδο 7 ημερών από τον δεύτερο εμβολιασμό.
•

Πρώτος επαναληπτικός, σε μεσοδιάστημα 7 μηνών από τους 2 πρώτους
εμβολιασμούς.

•

Μετά αυτού απαιτείται ετήσιος εμβολιασμός του Ίππου για όλους τους Εθνικούς
Αγώνες.

•

Σε περίπτωση που ο Ίππος πρόκειται να αγωνισθεί σε Διεθνή Αγώνα, τότε απαιτείται
να έχει γίνει επαναληπτικός εμβολιασμός στο διάστημα 6 μηνών και 21 ημερών πριν
τον Αγώνα, και όχι στο διάστημα των 7 ημερών πριν τον Αγώνα.

Όλα τα εμβόλια πρέπει να καταγράφονται στο διαβατήριο του Ίππου και το διαβατήριο θα
πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε ζήτηση από την Αγωνόδικο ή την Ελλανόδικο Επιτροπή ή
τον εντεταλμένο Κτηνίατρο.
Σε αντίθετη περίπτωση η Αγωνόδικος και Ελλανόδικος Επιτροπή μπορεί να απαγορεύσει τη
συμμετοχή του Ίππου στους Αγώνες ή και την άμεση απομάκρυνσή του από τον χώρο των
Αγώνων.
- Κατά τη διάρκεια του Αγώνα δεν επιτρέπεται να γίνονται θεραπείες σε Ίππους χωρίς
έγγραφη έγκριση της Κτηνιατρικής Επιτροπής. Θεραπείες που εγκρίθηκαν δεν επηρεάζουν
την κατάταξη των Ίππων.
- Εντός της Κτηνιατρικής Πύλης δε θα επιτρέπεται η είσοδος σε περισσότερα από δύο (2)
άτομα για κάθε αγωνιζόμενο Ίππο. Λόγω της πανδημίας Covid-19 και για όσο διάστημα
υφίστανται περιοριστικά μέτρα, η είσοδος στην Κτηνιατρική Πύλη θα επιτρέπεται σε ένα (1)
μόνο άτομο για κάθε αγωνιζόμενο Ίππο.
- Όλοι οι Ίπποι, για να μπορούν να συμμετέχουν σε Αγώνες, θα πρέπει να έχουν Εθνικό ή
Διεθνές Διαβατήριο, να φέρουν ηλεκτρονική ταυτοποίηση (τσιπάκι) και να είναι
εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΙ. Οι Ίπποι πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά κατά τους
επίσημους Αγώνες τον αριθμό μητρώου τους σε εμφανές σημείο.
- Για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία του Ίππου (αλλαγή ιδιοκτησίας, απόσυρση από την
αγωνιστική δράση, απώλεια κ.λ.π.) θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η γραμματεία της ΕΟΙ.
- Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος , από το οποίο έχει καταχωρηθεί ο Ίππος στο Μητρώο
της ΕΟΙ θα καταβάλλεται το εκάστοτε οριζόμενο ποσό στην ΕΟΙ για κάθε αλλαγή ονόματος
ακόμη και για προσθήκη ονόματος χορηγού.
- Η ΕΟΙ θα εφαρμόζει σύστημα ελέγχου απαγορευμένων ουσιών για Ίππους και Ιππείς (antidoping control), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας και της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και την Ελληνική νομοθεσία, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή
αναγκαίο, κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε Αγώνων προβλέπονται από την Προκήρυξη αυτή.
Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τους Ίππους που ιππεύονται από τους ΣΥΝΟΔΟΥΣ
Παίδων.
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Β. Υπεύθυνο πρόσωπο για κάθε Ίππο
Για κάθε Ίππο προβλέπεται ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ (RESPONSIBLE PERSON) . Κατά κανόνα είναι ο Ιππέας.
Για Ιππείς κάτω των 18 ετών οφείλει ο ιδιοκτήτης του Ίππου ή ο κηδεμόνας του Ιππέα να
ορίσει εγγράφως στη Γραμματεία των Αγώνων το «υπεύθυνο» πρόσωπο που μπορεί να είναι
ο ένας από τους γονείς του Αθλητή ή ο Αρχηγός της Ομάδας ή ο προπονητής του ή κάποιος
ενήλικας που πρέπει να παρίσταται στον Αγώνα.
Γ. Ιππείς
Οι Αθλητές που συμμετέχουν σε Εθνικούς Αγώνες θα πρέπει να είναι κάτοχοι δελτίου άδειας
ικανότητας Αθλητή και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της ΕΟΙ.
Οι Αθλητές που αγωνίζονται σε Εθνικούς Αγώνες θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΟΙ το νέο
έντυπο Κάρτα Υγείας Αθλητή, το οποίο είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ
(http://www.hef.gr/index.php/el/omospondia/ekdisi-deltiwn). Η Κάρτα Υγείας Αθλητή
θεωρείται αποκλειστικά από ιατρούς κατέχοντες την καρδιολογική ιδιότητα ή ιατρούς λοιπών
ειδικοτήτων με πιστοποίηση Ε.Κ.Α.Ε. και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της.
Δ. Εξοπλισμός
Ο εξοπλισμός Ίππου και Ιππέα ορίζεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό και τον Κανονισμό
Ιππικής Αντοχής.
Η ΕΟΙ καθορίζει τη στολή με την οποία οι Αθλητές της Εθνικής Ομάδας θα συμμετέχουν στους
Διεθνείς Αγώνες, είτε αυτοί διεξάγονται στο Εξωτερικό είτε στο εσωτερικό. Αθλητές της
Εθνικής Ομάδας, οι οποίοι συμμετέχουν σε Εθνικούς Αγώνες του εσωτερικού φέρουν
υποχρεωτικά τη στολή του Ομίλου τους.
Δεν επιτρέπεται η χρήση μαστιγίων και σπιρουνιών σε καμία κατηγορία.
Ο Αθλητής δύναται να συμμετέχει και χωρίς μπότες ή τσάπς ιππασίας.
Επιτρέπεται οτιδήποτε κλειστό ίσιο παπούτσι μόνο με κλειστούς αναβολείς.
Η χρήση Εγκεκριμένου Θώρακα Ασφαλείας, που θα πρέπει να φορούν καθ όλη τη
διάρκεια του Αγώνα και σε όλους τους Αγωνιστικούς Χώρους, είναι υποχρεωτική για όλους
τους Παίδες Αθλητές .
Κατά τους Κτηνιατρικούς Ελέγχους και τις Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις επιτρέπεται η
παρουσίαση των Ίππων χωρίς στομίδα και ηνία εκτός των επιβητόρων.
Ε. Σταβλισμός και Ελεγχόμενος Σταβλισμός Ίππων
1. Στον Αγώνα Πρωταθλήματος και μόνο για τις κατηγορίες Α CEN1* (100-119χλμ.), ΕΦΗΒΩΝ
A (80-99χλμ.) και ΠΑΙΔΩΝ A (60-79χλμ.), θα εφαρμόζεται το σύστημα «Ελεγχόμενου
Σταβλισμού».
2. Ελεγχόμενος Σταβλισμός : για το διάστημα από την πρώτη Κτηνιατρική Εξέταση (προ
αγωνιστική) μέχρι και την λήξη της κατηγορίας, ο Ίππος θα πρέπει να σταβλίζεται
υποχρεωτικά σε χώρους σταβλισμού (box σταθερά ή λυόμενα) περιφραγμένους και
φυλασσόμενους, που θα υποδειχθούν από την οργανωτική επιτροπή του Αγώνα προκειμένου
να διασφαλισθεί η ορθή εποπτεία και ασφάλεια των αγωνιζομένων Ίππων .
3. Στον χώρο του Ελεγχόμενου Σταβλισμού έχουν δικαίωμα να εισέλθουν μόνο όσοι
προβλέπονται από τους κανονισμούς και την Προκήρυξη του Αγώνα, μετά από έγκριση της
Οργανωτικής Επιτροπής και φέροντας το διακριτικό περικάρπιο.
Κατά το χρονικό διάστημα που οι στάβλοι είναι ανοιχτοί, δικαίωμα εισόδου έχουν μόνο

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 2021

15

μέχρι δύο (2) άτομα ανά αγωνιζόμενο Ίππο κάθε φορά .
Κατά το χρονικό διάστημα που οι στάβλοι είναι κλειστοί, δικαίωμα εισόδου έχει μόνο ένα (1)
άτομο ανά αγωνιζόμενο Ίππο, μόνο συνοδεία επόπτη και πάντα μετά από συνεννόηση με
τον Επικεφαλής Επόπτη.
4. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες, ο σταβλισμός των Ίππων στους προκαθορισμένους χώρους
της διοργάνωσης είναι προαιρετικός.
Για τους λόγους αυτούς και σε κάθε περίπτωση, οι Αθλητές πρέπει να απευθύνουν εγκαίρως
τα αιτήματά τους προς την οργανωτική επιτροπή για την εξασφάλιση των απαιτούμενων
χώρων σταβλισμού καθώς και των απαραίτητων εποπτών.
Το κόστος σταβλισμού βαρύνει τους Αθλητές.
ΣΤ. Ισχύοντες κανονισμοί
Οι Εθνικοί Αγώνες Ιππικής Αντοχής θα διεξάγονται σύμφωνα με τους:
- Εθνικό Κανονισμό Ιππασίας (ΕΚΙ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας ΕΟΙ
- Κανονισμό Αγώνων Ιππικής Αντοχής
- Κανονισμό Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης και Προστασίας Ίππων και Ιππέων της ΕΟΙ
- Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΟΙ
- Κανονισμό Εθνικών – Προεθνικών Ομάδων και Επίλεκτων Αθλητών
- Κανονισμό Εγγραφών – Μεταγραφών Ελλήνων Αθλητών
- Τα μη περιλαμβανόμενα στις ανωτέρω διατάξεις λύονται δια των διατάξεων των
Κανονισμών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας (FEI)

