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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ) μετά από εισήγηση
της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής της, ενέκρινε την παρούσα Γενική Προκήρυξη και το Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Αμαξοδήγησης για την Αγωνιστική Περίοδο 2022 (από 1/1/2022 έως
31/12/2022).
Η ΕΟΙ είναι υπεύθυνη για την διοργάνωση των Εθνικών Αγώνων Αμαξοδήγησης ήτοι των Αγώνων Ανάπτυξης, του Αγώνα Πρωταθλήματος και των Πανελληνίων Αγώνων.
Λοιποί Αγώνες, (πλην των ανωτέρω), που διοργανώνονται κατόπιν εγκρίσεως και εποπτείας
της ΕΟΙ από Αθλητικά Ιππικά Σωματεία ή άλλους Οργανωτές, θεωρούνται Αγώνες Αμαξοδήγησης Ελεύθερης Συμμετοχής και εντάσσονται στο πρόγραμμα του έτους.
Για τον καλύτερο προγραμματισμό και την σωστή διεξαγωγή των Αγώνων, όλοι οι Αγώνες, κατόπιν εγκρίσεως από την ΕΟΙ, εντάσσονται στο ενιαίο ημερολογιακό πρόγραμμα της ΕΟΙ.

ΚΕΦ.Α – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Α.1. ΕΥΘΥΝΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Η ΕΟΙ έχει την γενική ευθύνη της διοργάνωσης των Αγώνων που προκηρύσσει, και διεξάγονται
στο ΟΚΙΜ ή σε άλλη εγκατάσταση που της παραχωρείται, και την γενική εποπτεία των Αγώνων,
που προκηρύσσει αναθέτουσα συγχρόνως την διοργάνωση τους σε Αθλητικό Ιππικό Σωματείο,
καθώς και όσων Αγώνων διοργανώνονται υπό την αιγίδα της ή κατόπιν εγκρίσεώς της, από
Αθλητικά Ιππικά Σωματεία ή άλλους Οργανωτές, αναφερόμενοι από εδώ και στο εξής ως «ο
Οργανωτής».
Ο Οργανωτής έχει την γενική ευθύνη της διοργάνωσης των Αγώνων, που του έχουν ανατεθεί
από την ΕΟΙ και όσων Αγώνων προκηρύσσει μετά από έγκριση της ΕΟΙ.
Η ΕΟΙ ορίζει εκπρόσωπό της σε όλους τους Αγώνες Αμαξοδήγησης του Αγωνιστικού Προγράμματος

Α.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΤΕ ΛΕΣΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Σε όλους τους Αγώνες η Αγωνόδικος Επιτροπή και οι Επόπτες ορίζονται από την ΕΟΙ μέσω των
αρμοδίων οργάνων της (Κ.Ε.Κ. – Ε.Ο.Κ.) σύμφωνα με τους ισχύοντες πίνακες Εθνικών Κριτών
και Εποπτών ανεξαρτήτως Περιφερείας.
Σε όλους τους Αγώνες Αμαξοδήγησης ο Σχεδιαστής Διαδρομών ορίζεται ή εγκρίνεται από την
ΕΟΙ μετά από εισήγηση της Τ.Ε. Αμαξοδήγησης.
Σε όλους τους Αγώνες, που διοργανώνονται από την ΕΟΙ, οι υπόλοιποι Παράγοντες (κτηνίατροι, ιατροί, πεταλωτές) και η Γραμματεία (αποτελέσματα, γραμματεία, εκφωνητές, χρονομέτρες) των Αγώνων ορίζονται από την ΕΟΙ. Σε αυτούς τους Αγώνες η ΕΟΙ έχει επίσης την ευθύνη
για την οργάνωση των αγγελιοφόρων καθώς και τη διάθεση γραμματέων για τους Κριτές.
Σε όλους τους λοιπούς Αγώνες οι υπόλοιποι Παράγοντες (κτηνίατροι, ιατροί, πεταλωτές) και η
Γραμματεία (αποτελέσματα, γραμματεία, εκφωνητές, χρονομέτρες) των Αγώνων ορίζονται
από τον Οργανωτή και εγκρίνονται από την ΕΟΙ. Σε αυτούς τους Αγώνες ο Οργανωτής έχει και
την ευθύνη για την οργάνωση των αγγελιοφόρων καθώς και τη διάθεση γραμματέων για τους
Κριτές.
Σε όλους τους Αγώνες Αμαξοδήγησης είναι υποχρεωτική η παρουσία Ιατρού Αγώνων στο χώρο
διεξαγωγής. Επειδή σε όλους τους Αγώνες θα γίνεται Κτηνιατρική Επιθεώρηση καθώς και Κτηνίατρος Αγώνων για την
Σύμφωνα με την Ειδική Προκήρυξη του Αγώνα o Πεταλωτής δύναται να ορίζονται σε τηλεφωνική ετοιμότητα.
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Α.3. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΓΩΝΩΝ
Ο Οργανωτής έχει την ευθύνη διάθεσης των χώρων και του εξοπλισμού, που απαιτείται για
την διοργάνωση των Αγώνων (ιπποδρόμια, γράμματα, αριθμοί, κώνοι, λαβύρινθοι, στολισμοί,
μικροφωνική εγκατάσταση, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ότι άλλο χρειασθεί ).
Η ΕΟΙ δύναται να διευκολύνει τους Οργανωτές με τον εξοπλισμό, τον οποίο διαθέτει. Η μεταφορά όμως του εξοπλισμού καθώς και η ακεραιότητα αυτού είναι ευθύνη του Οργανωτή, ο
οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση της παραλαβής και της παράδοσης αυτού από τις εγκαταστάσεις της ΕΟΙ καθώς και την επιδιόρθωση τυχόν ζημιών ακόμη και την πλήρη αντικατάστασή του όπου απαιτείται.

Α.4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ο Οργανωτής σε συνεργασία με την ΕΟΙ υποχρεούται να μεριμνεί για την έγγραφη ειδοποίηση
ασθενοφόρου για τις ημερομηνίες και ώρες του Αγώνα ενημερώνοντας παράλληλα και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) για την διεξαγωγή Αγώνων. Σε κάθε περίπτωση για λόγους ασφαλείας ο Οργανωτής υποχρεούται να έχει διαθέσιμο φορείο μεταφοράς ασθενούς
και κατάλληλο ιδιωτικό όχημα σε ετοιμότητα.
Στην περίπτωση διοργάνωσης Αγωνίσματος Μαραθωνίου ο Οργανωτής πρέπει να διαθέτει και
ασθενοφόρο ίππου (τρέιλερ) καθώς και αυτοκίνητο κατάλληλο για την ρυμούλκηση του τρέιλερ, που να μπορεί να μεταβεί σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής.
Ο διοργανωτής έχει την ευθύνη της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων που προβλέπονται τόσο από την ΕΟΙ όσο και από τις αρμόδιες αρχές.

Α.5. ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ / ΑΚΥΡΩΣΗ
Α. 5 .1 . Λό γω κ α ι ρικ ώ ν συ νθ η κώ ν
Σε όλους τους Αγώνες, μέχρι την έναρξη δικαιοδοσίας της Αγωνοδίκου Επιτροπής αποφάσεις
αναβολής Αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο λαμβάνονται από
την Τεχνική Επιτροπή Αμαξοδήγησης σε συνεργασία με τον Οργανωτή.
Η ενημέρωση των Αθλητικών Σωματείων και των λοιπών παραγόντων των Αγώνων γίνεται με
ευθύνη της Γραμματείας των Αγώνων.
Μετά την έναρξη δικαιοδοσίας της Αγωνοδίκου Επιτροπής οι αποφάσεις λαμβάνονται από
αυτήν σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο της ΕΟΙ και τον Οργανωτή.
Αποφάσεις για νέες ημερομηνίες αναβληθέντων αγώνων λαμβάνονται από το ΔΣ της ΕΟΙ κατόπιν εισηγήσεως της Τ.Ε. Αμαξοδήγησης.
Α. 5 .2 . Σε σχέ σ η με τι ς Σ υ μμ ετ ο χέ ς
Την επομένη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχών η Τεχνική Επιτροπή Αμαξοδήγησης σε συνεργασία με τον Οργανωτή, λαμβάνοντας υπ’ όψη το πλήθος των συμμετοχών, αποφασίζει εάν ο Αγώνας θα διεξαχθεί σε μία ή δύο ημέρες, τυχόν προσαρμογή στις
συνθήκες ή εάν θα αναβληθεί ή ακυρωθεί.
Όταν λήξει η προθεσμία δήλωσης συμμετοχών και προκειμένου να διεξαχθεί οποιοσδήποτε
Αγώνας πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 9 συμμετοχές. Προκειμένου να διεξαχθεί οποιοδήποτε Αγώνισμα Μονής Ζεύξης να υπάρχουν τουλάχιστον 6 συμμετοχές και για τα Αγωνίσματα
Διπλής Ζεύξης τουλάχιστον 4 συμμετοχές, σε αντίθετη περίπτωση & εφόσον ο Αγώνας διεξάγεται τα Αγωνίσματα γίνονται ως Αγωνίσματα προετοιμασίας.
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ΚΕΦ.Β - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι Αγώνες που προκηρύσσονται είναι οι εξής:
1ος Αγώνας Ανάπτυξης , 2ος Αγώνας Ανάπτυξης , Αγώνας Πρωταθλήματος και Πανελλήνιοι Αγώνες . * Απαραίτητη προϋπόθεση για την διεξαγωγή αγώνα Πρωταθλήματος και αγώνα Πανελληνίων είναι να έχουν διεξαχθεί τουλάχιστον πριν δυο αγώνες Ανάπτυξης .

ΚΕΦ. Γ – ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ & ΑΓΩΝΕΣ
Γ.1. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΑΜΑΞΟΔΗΓΗΣΗΣ
Η Γενική Προκήρυξη ορίζει τις κατηγορίες και τα αγωνίσματα που δύνανται να διεξαχθούν
κατά την Αγωνιστική Περίοδο 2021 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2021).
Οι Κατηγορίες, που προκηρύσσονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Αμαξοδήγησης, και τα Αγωνίσματα, που θα διεξαχθούν στους Εθνικούς Αγώνες Αμαξοδήγησης το 2021 είναι τα εξής:
Γ .1 . 1. Αγω ν ίσ μα τ α Δ ε ξ ιο τε χν ί ας Α μαξ οδ ήγησ ης (με τα αντί στο ι χ α τε σ τ)
α) Test ΑΙΑ
FEI YH1 for 5years (Qualification)
β) Κατηγορία Ε1
FEI YH1 for 5years (Qualification)
γ) Κατηγορία Ε2
FEI YH2 for 6-7years (Qualification)
δ) Κατηγορία Παίδων FEI Children Ch P1
ε) Κατηγορία Δ
FEI Senior 1*B HP1/ HP2
Γ .1 . 2. Αγώ ν ισ μα Συν δυ ασμέ νη ς Δε ξ ι ο τε χν ί ας
Το Αγώνισμα αυτό είναι ένας συνδυασμός κινήσεων Δεξιοτεχνίας (κύκλοι, σερπαντίνα, Αλτ)
και διελεύσεων από πόρτες Κώνων, όπου η τοποθέτηση των Κώνων βοηθάει στην ορθή εκτέλεση των κινήσεων Δεξιοτεχνίας.
Στο Αγώνισμα αυτό ο Οδηγός αξιολογείται-βαθμολογείται για την ικανότητα του να διέρχεται
από τις πόρτες των Κώνων και συγχρόνως για τα 5 συγκεντρωτικά ζητούμενα της Δεξιοτεχνίας.
Γ .1 . 3. Συ ν δυ ασμέ ν ο ς Μαρ αθ ώ νιος κ αι Μαραθ ώ νι ο ς
Τα Αγωνίσματα αυτά διεξάγονται όπως περιγράφεται στους Κανονισμούς Αμαξοδήγησης της
FEI 2022.
Στα Αγωνίσματα αυτά οι Άμαξες είναι τύπου Μαραθωνίου τετράτροχες με πλάτος 1,25μ και ο
Συνοδηγός επιτρέπεται να στέκεται ή να κάθεται κατά βούληση.
Η ενδυμασία των Αθλητών (Οδηγών & Συνοδηγών) είναι η προβλεπόμενη από τους Κανονισμούς για Μαραθώνιο. (Άρθρο 928.2). Ο Οδηγός και ο Συνοδηγός όταν βρίσκονται πάνω στην
άμαξα πρέπει να φορούν σωστά στερεωμένο σκληρό καπέλο (κράνος) με υποσιάγωνο τριών
σημείων και να φέρουν προστατευτικό θώρακα πλάτης (back protector)
Γ .1 . 4. Αγώ ν ισ μα Κ ώνω ν
Τα Αγωνίσματα Κώνων διεξάγονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αμαξοδήγησης της FEI 2022 και πρέπει στις ειδικές προκηρύξεις να αναφέρονται τα συγκεκριμένα άρθρα.
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Για το Αγώνισμα Κώνων ισχύουν οι ταχύτητες και οι διαστάσεις του πίνακα του Άρθρου 974
του Κανονισμού Αμαξοδήγησης FEI
Ζεύξη

Ίππος

Πόνυ

Ταχύτητα

Σερπαντίνα

Ζιγκ-Ζαγκ

M/min

Άνοιγμα
Κώνων
(cm)

Κύμα

Απόσταση μεταξύ
εμποδίων
(m)

(m)

(m)

Τετραπλή

240

190

10-12

11-13

10-12

15

Διπλή

250

170

Μονή

250

160

6-8

10-12

8-10

12

Τετραπλή

240

165

8-10

Διπλή

250

Μονή

260

6-8

Παίδων

220

160
(Παίδες
+20cm)

9-11

8-10

12

Γ.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
Α) Παίδων
Β) Εφήβων/Ενηλίκων
Γ) Ενηλίκων
Δ) Νεολέκτων Ίππων

Μονή Ζεύξη Πόνυ
Μονή Ζεύξη Ίππων
Διπλή Ζεύξη Ίππων
Μονή Ζεύξη

Γ.3. ΑΓΩΝΕΣ ΑΜΑΞΟΔΗΓΗΣΗΣ
Α. Αγώνες Ανάπτυξης
Β. Αγώνας Πρωταθλήματος
Γ. Πανελλήνιοι Αγώνες
Σε κάθε ένα από τους πιο πάνω Αγώνες, εκτός του Αγώνα Πρωταθλήματος, εντάσσεται Άδεια
Ικανότητος Αθλητή Αμαξοδήγησης (βλ. ΚΕΦ ΣΤ. πιο κάτω)

Γ.4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
Προϋπόθεση για την διεξαγωγή του Αγώνα Πρωταθλήματος Αμαξοδήγησης 2022 είναι να έχουν προηγηθεί τουλάχιστον 3 ολόκληρες αγωνιστικές ημέρες Αγώνων Αμαξοδήγησης.
Προϋπόθεση για την διεξαγωγή των Πανελληνίων Αγώνων Αμαξοδήγησης 2022 είναι να έχουν
προηγηθεί τουλάχιστον 2 ολόκληρες αγωνιστικές ημέρες Αγώνων Αμαξοδήγησης μετά το
Πρωτάθλημα.
Κατηγορίες Παίδων και Εφήβων/Ενηλικών Μονής Ζεύξης: τα Αγωνίσματα που συνυπολογίζονται για την κατάταξη και την ανακήρυξη των Νικητών στις κατηγορίες Μονής Ζεύξης είναι:
είτε Α. α. Δεξιοτεχνία Αμαξοδήγησης β. Μαραθώνιος και γ. Κώνων
είτε Β. α. Δεξιοτεχνία Αμαξοδήγησης και β. Συνδυασμένος Μαραθώνιος
Τα τεστ της Δεξιοτεχνίας Αμαξοδήγησης θα ορίζονται στην Ειδική Προκήρυξη του κάθε Αγώνα
καθώς και με ποιο από τους ως άνω τρόπους Α. ή Β. θα διεξαχθεί ο Αγώνας.
Κατηγορίες Ενηλίκων Διπλής Ζεύξης τα Αγωνίσματα που συνυπολογίζονται για την κατάταξη
και την ανακήρυξη των Νικητών στην κατηγορία Διπλής Ζεύξης είναι:
είτε Α. α. Δεξιοτεχνία Αμαξοδήγησης β. Μαραθώνιος και γ. Κώνων
είτε Β. α. Δεξιοτεχνία Αμαξοδήγησης και β. Συνδυασμένος Μαραθώνιος
Τα τεστ της Δεξιοτεχνίας Αμαξοδήγησης θα ορίζονται στην Ειδική Προκήρυξη του κάθε Αγώνα
καθώς και με ποιο από τους ως άνω τρόπους Α. ή Β. θα διεξαχθεί ο Αγώνας.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετά την ολοκλήρωση όλων των Αγωνισμάτων, εφαρμόζεται το Άρθρο 904 του Κανονισμού ήτοι ο Αθλητής με τους λιγότερους βαθμούς ποινής από το Αγώνισμα
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του Μαραθωνίου (ή του Συνδυασμένου Μαραθωνίου), κατατάσσεται σε καλύτερη θέση. Εάν
και πάλι υπάρχει ισοβαθμία τότε οι βαθμολογίες στην Δεξιοτεχνία Αμαξοδήγησης θα είναι ο
αποφασιστικός παράγοντας. Σε περίπτωση που και πάλι υπάρχει ισοβαθμία οι Αθλητές μοιράζονται την θέση.
Κάθε Αθλητής στην κατηγορία του μπορεί να συμμετέχει και να διεκδικεί την κατάταξή του με
μέχρι δύο διαφορετικούς Ίππους/Ζεύγη Ίππων, όμως τίτλο θα διεκδικήσει μόνο με το καλύτερο από τα δύο αποτελέσματα του.

Γ.5. ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΑΞΟΔΗΓΗΣΗΣ
Οι Αγώνες Ανάπτυξης προκηρύσσονται για μια ή δύο ημέρες και περιλαμβάνουν κατηγορίες
Μονής και Διπλής Ζεύξης σε Αγωνίσματα Δεξιοτεχνίας Αμαξοδήγησης (κατηγορίες Ε & Δ), Συνδυασμένης Δεξιοτεχνίας, Κώνων και Συνδυασμένου Μαραθωνίου.
Γ.6. ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΠΑ
Ο Αγώνας είναι μιας ημέρας και περιλαμβάνει κατηγορίες Μονής & Διπλής Ζεύξης στα Αγωνίσματα Δεξιοτεχνίας Αμαξοδήγησης & Κώνων ή Συνδυασμένου Μαραθωνίου.

Γ.7. ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΗΣΩΝ
Ο Αγώνας είναι μιας ημέρας και περιλαμβάνει κατηγορίες Μονής & Διπλής Ζεύξης στα Αγωνίσματα Δεξιοτεχνίας Αμαξοδήγησης & Κώνων ή Συνδυασμένου Μαραθωνίου.

Γ.8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Γ .8 . 1. Αξ ιολ ό γ ηση Α θ λ ητώ ν
Στα Αγωνίσματα Δεξιοτεχνίας Αμαξοδήγησης (Δ.Α.) για να αξιολογηθούν και να βαθμολογηθούν οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν στις κατηγορίες Παίδων και Δ το πολύ 72 βαθμούς
ποινής στις δε κατηγορίες Ε και Νεολέκτων Ίππων (Test FEI YH1 έως YH4) τουλάχιστον αποτέλεσμα 5 ή μεγαλύτερο.
Μη αξιολόγηση στην Δ.Α. δεν αποκλείει τον Αθλητή από το να συνεχίσει στα επόμενα Αγωνίσματα και να συμπεριληφθεί στην γενική κατάταξη.
Γ .8 . 2. Βρ α β εύ σε ις
Οι βραβεύσεις, τα έπαθλα και χρηματικά έπαθλα ορίζονται στις ειδικές προκηρύξεις των Αγώνων.
Ο Οργανωτής είναι υπεύθυνος για την αγορά-προμήθεια των επάθλων για τους νικητές των
Αγωνισμάτων σύμφωνα με την ειδική Προκήρυξη κάθε Αγώνα.

ΚΕΦ. Δ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Όλοι οι Αγώνες που προβλέπονται από την παρούσα προκήρυξη θεωρούνται επίσημοι.
Η συμμετοχή Αθλητών στα Αγωνίσματα Αμαξοδήγησης των επισήμων Αγώνων, με εξαίρεση
τα Αγωνίσματα της κατηγορίας Ε τα οποία δεν αξιολογούνται παρέχουν το δικαίωμα ψήφου
στα Σωματεία στα οποία είναι εγγεγραμμένοι οι Αθλητές και εφ’ όσον ο Αθλητής:
 αξιολογηθεί στην Δεξιοτεχνία (δηλ. το πολύ72 βαθμούς ποινής) ή
 ολοκληρώσει μία διαδρομή Κώνων ή Συνδυασμένου Μαραθωνίου ή Μαραθωνίου ή
 τερματίσει σε οποιαδήποτε κατηγορία Εθνικών Αγώνων προκηρυγμένο συνδυασμό 2 ή
3 Αγωνισμάτων ή
 τερματίσει σε Διεθνή Αγώνα. (CAI) ή
 επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον 5 βαθμών με Νεόλεκτο Ίππο στην ηλικιακή κατηγορία
του Ίππου
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ΚΕΦ.Ε – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ &
ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Ε.1. ΑΘΛΗΤΕΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Ε . 1 . 1. Κ α τηγ ο ρί ε ς Αθ λ ητώ ν
Η ηλικία των Αθλητών (Οδηγών και Συνοδηγών) θεωρείται ότι αλλάζει την 1 Ιανουαρίου του
έτους που έχει γεννηθεί ο Αθλητής για την κατηγορία στην οποία εισέρχεται ο Αθλητής και
διατηρείται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου για την κατηγορία που εγκαταλείπει.
Η ηλικία των Αθλητών, που συμμετέχουν στους αγώνες Αμαξοδήγησης, είναι αυτή που αναφέρεται στους Κανονισμούς της Αμαξοδήγησης με τις εγκεκριμένες από την Τ.Ε. Αμαξοδήγησης τροποποιήσεις για τους Εθνικούς Αγώνες. Δηλαδή η ελάχιστη ηλικία για Οδηγούς και Συνοδηγούς στους Εθνικούς Αγώνες:

σε αγωνίσματα Τετραπλής ζεύξης είναι τα 18 έτη (Ενήλικες).

σε αγωνίσματα Διπλής ζεύξης με Ίππους είναι τα 18 έτη (Ενήλικες).

σε αγωνίσματα Διπλής ζεύξης με Πόνυ είναι τα 16 έτη (Νεαροί Ιππείς)

σε αγωνίσματα Μονής ζεύξης είναι τα 14 έτη (Έφηβοι)

σε αγωνίσματα όλων των κατηγοριών Πόνυ είναι τα 14 έτη

στα αγωνίσματα όλων των κατηγοριών Πόνυ υπάρχει ειδική κατηγορία Παίδων
(από 10 έως 14 ετών για Εθνικούς Αγώνες, 12 έως 14 για Διεθνείς).

Οδηγοί ηλικίας μικρότερης των 18 ετών πρέπει να συνοδεύονται από Συνοδηγούς ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών (ενήλικες), οι οποίοι να έχουν τερματίσει τουλάχιστον δύο φορές στην κατηγορία Δ

Οδηγοί ηλικίας μεγαλύτερης των 18 ετών μπορούν να συνοδεύονται από Συνοδηγούς ηλικίας τουλάχιστον 10 ετών για τα Αγωνίσματα Δεξιοτεχνίας, Κώνων και Συνδυασμένης Δεξιοτεχνίας.

Οδηγοί ηλικίας μεγαλύτερης των 18 ετών μπορούν να συνοδεύονται από Συνοδηγούς ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών για τα Αγωνίσματα Μαραθώνιος & Συνδυασμένος
Μαραθώνιος
Έλληνες εκπαιδευτές και προπονητές επιτρέπεται να συμμετέχουν, να βαθμολογούνται και να
αξιολογούνται σε όλους τους Αγώνες και Αγωνίσματα και δύνανται να κατακτήσουν όλους
τους ατομικούς τίτλους.
Ε . 1 . 2. Π ρο ϋ π ο θ έσει ς Συ μ μετο χ ής Αθ λ ητώ ν σ το υ ς Αγώ ν ε ς
Προκειμένου να συμμετάσχει Αθλητής (Οδηγός ή Συνοδηγός) σε Αγώνες Αμαξοδήγησης της
ΕΟΙ πρέπει:
α. να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Αθλητών της ΕΟΙ,
β. να είναι κάτοχος Άδειας Ικανότητας Αθλητή Αμαξοδήγησης,
γ. να έχει προσκομίσει εγκαίρως στην ΕΟΙ την προβλεπόμενη από τον Αθλητικό Νόμο Κάρτα
Υγείας Αθλητή. και
δ. να έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή «ενεργού Αθλητή» (μόνον ο Οδηγός) σύμφωνα με
το οικονομικό προσάρτημα του τρέχοντος Αγωνιστικού Έτους
Ε . 1 . 3. Δ ηλ ώ σε ι ς Συμμε το χής
Οι δηλώσεις συμμετοχής Αθλητών στους Αγώνες της ΕΟΙ γίνονται μέσω των Σωματείων τους.
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. Στην εκάστοτε ειδική Προκήρυξη των Αγώνων θα ορίζεται και το δικαίωμα
συμμετοχής σε αυτούς.
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Ε . 1 . 4. Δ ηλ ώ σε ι ς Τ ελ ε υ ταί ας Σ τιγ μής
Οι δηλώσεις τελευταίας στιγμής γίνονται δεκτές μόνον εφόσον υπάρχει ικανός χρόνος για την
διεξαγωγή τους χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμο διεξαγωγή των κανονικών
συμμετοχών.
Αλλαγή Αγωνίσματος ή κατηγορίας Αγωνίσματος δεν θεωρείται δήλωση τελευταίας στιγμής.
Η σειρά που θα αγωνιστεί ο Αθλητής διεκπεραιώνεται από την Γραμματεία Αγώνων ή/και την
Αγωνόδικο Επιτροπή
Ε . 1 . 5. Σ υ μμε το χ ές Ε κτό ς Σ υ ν αγω νι σμ ο ύ
Για λόγους προετοιμασίας, οι Αθλητές μπορούν να ζητήσουν (μαζί με τις συμμετοχές τους) να
διεξαχθεί οποιοδήποτε, μη προκηρυγμένο στον Αγώνα, τεστ της FEI. Η συμμετοχή στα τεστ
αυτά θεωρείται «συμμετοχή εκτός συναγωνισμού» και οι Αθλητές που συμμετέχουν δεν βραβεύονται, δεν βαθμολογούνται και δεν αξιολογούνται.

Ε.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΟΜΑΔΟΣ
Οι Αρχηγοί Ομάδος ορίζονται στην αρχή κάθε Αγωνιστικής Περιόδου από τα Σωματεία τα οποία συμμετέχουν σε Αγώνες Αμαξοδήγησης με επιστολή προς την ΕΟΙ «ορισμού Αρχηγού Ομάδος για θέματα Αμαξοδήγησης» και συμπληρωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του Αρχηγού
Ομάδος.
Οι Αρχηγοί Ομάδος ή οι αντικαταστάτες τους είναι υποχρεωμένοι πριν την έναρξη της αγωνιστικής ημέρας να ενημερώνουν την Γραμματεία των Αγώνων για πιθανές διαγραφές.

Ε.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ε . 3 . 1. Σ υ μμε το χ ή σε Δ ι εθ ν είς Αγώ νε ς
Η πρόθεση συμμετοχής Ελλήνων Αθλητών σε Διεθνείς Αγώνες του εξωτερικού υποβάλλεται
στην ΕΟΙ μέσω των σωματείων τους. Η ΕΟΙ ως εντεταλμένος αρμόδιος φορέας, κατόπιν εγκρίσεως του ΔΣ της, υποβάλλει τις δηλώσεις συμμετοχής μετά από εισήγηση της ΤΕΑ.
Για τους Έλληνες Αθλητές που διαμένουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να λάβουν μέρος σε
Διεθνείς Αγώνες, οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στην ΕΟΙ υπόψη της ΤΕΑ. Υποχρεούνται δε να αποστέλλουν στην ΕΟΙ τα αποτελέσματά τους σε Αγώνες στο εξωτερικό, ώστε η
ΕΟΙ να είναι ενήμερη για την αθλητική κατάσταση τόσο του Αθλητού όσο και του/των Ίππου/ων του.
Ε . 3 . 2. Ά δε ι α σ υ μ μετ ο χή ς σε Ε θ νι κ ο ύ ς Α γώ ν ε ς στ ο εξ ω τε ρι κό
Η πρόθεση συμμετοχής Ελλήνων Αθλητών σε Εθνικούς Αγώνες στο εξωτερικό υποβάλλεται
στην ΕΟΙ μέσω των σωματείων τους. Η ΕΟΙ ως εντεταλμένος αρμόδιος φορέας, κατόπιν εγκρίσεως του ΔΣ της αποστέλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Ομοσπονδίες.

Ε.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΘ ΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Αλλοδαποί Αθλητές, υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να συμμετέχουν να βαθμολογούνται και να αξιολογούνται σε όλους τους Αγώνες και όλα τα Αγωνίσματα, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου μέλους της ΕΟΙ. Δύνανται να κατακτήσουν όλους τους ατομικούς τίτλους, εκτός από τον
ατομικό τίτλο «Πρωταθλητής Ελλάδας» και «Πανελληνιονίκης». (ΕΚΙ Άρθρο 4 § 4.4.1)
Αλλοδαποί Αθλητές, υπήκοοι κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται να συμμετέχουν, να βαθμολογούνται και να αξιολογούνται σε όλους τους Αγώνες και όλα τα Αγωνίσματα,
εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου μέλους της ΕΟΙ Δύνανται να κατακτήσουν όλους τους ατομικούς τίτλους, εκτός από τον ατομικό
τίτλο «Πρωταθλητής Ελλάδας» και «Πανελληνιονίκης». (ΕΚΙ Άρθρο 4 § 4.4.1)
Αλλοδαποί Αθλητές δύνανται να βαθμολογηθούν για έπαθλα σωματείων και να αξιολογηθούν
για σκοπούς παροχής δικαιώματος ψήφου σε όλους τους Αγώνες και όλα τα Αγωνίσματα όπως
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οι Έλληνες Αθλητές, μόνο εφόσον είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και διαθέτουν Δελτίο
Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου μέλους της ΕΟΙ τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από τον συγκεκριμένο Αγώνα. Σε περίπτωση που διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας για χρονικό διάστημα
μικρότερο του έτους, συμμετέχουν μόνο για τη βράβευση και το χρηματικό έπαθλο της ημέρας. (ΕΚΙ Άρθρο 4 § 4.4)
Αλλοδαποί Αθλητές που δεν διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου της ΕΟΙ, δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλους τους Αγώνες εντός συναγωνισμού (με εξαίρεση τις επίσημες
κατηγορίες του Αγώνα Πρωταθλήματος και των Πανελληνίων Αγώνων) μετά από έκδοση Ειδικής Άδειας Αλλοδαπού Αθλητή από την ΕΟΙ αντί χρηματικού τέλους και την προσκόμιση της
ανάλογης άδειας της οικείας Ομοσπονδίας της χώρας τους.

Ε.5. ΊΠΠΟΙ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΜΑΞΟΔΗΓΗΣΗΣ.
Ε . 5 . 1. Π ρο ϋ π ο θ έσει ς Συ μ μετο χ ής Ί π π ω ν στο υ ς Α γώ ν ε ς
Προκειμένου να συμμετάσχει Ίππος σε Αγώνες Αμαξοδήγησης της ΕΟΙ πρέπει:
α. να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Αθλητικών Ίππων της ΕΟΙ,
β. να είναι κάτοχος εν ισχύ Εθνικού ή Διεθνούς Διαβατηρίου
γ. να έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή «ενεργού Αθλητικού Ίππου» σύμφωνα με το οικονομικό προσάρτημα του τρέχοντος αγωνιστικού έτους
δ. να φέρει εμφύτευμα microchip σύμφωνα με την Ελληνική και την Κοινοτική Νομοθεσία
ε. να είναι εμβολιασμένος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατωτέρω και οι εμβολιασμοί να
είναι καταγεγραμμένοι στο διαβατήριό του.
στ. Η ελάχιστη ηλικία συμμετοχής ίππου σε Εθνικούς Αγώνες Αμαξοδήγησης είναι 4 ετών για
την κατηγορία E των Αγώνων Αμαξοδήγησης (γεννημένοι το 2018). Για μεγαλύτερες κατηγορίες Αγώνων Αμαξοδήγησης και όλα τα λοιπά Αγωνίσματα Αμαξοδήγησης, οι ίπποι πρέπει να
είναι 5 ετών και άνω (για το 2022 γεννημένοι το 2017 και πριν).Οι Νεόλεκτοι Ίπποι αγωνίζονται
στα τεστ της ηλικίας τους.
Κατ’ εξαίρεση του ως άνω σημείου α. Ίπποι από την αλλοδαπή μπορούν να λάβουν ειδική
άδεια με προσωρινό αριθμό Μητρώου Ίππων, σύμφωνα με την παρούσα Γενική Προκήρυξη
2022, το οικονομικό προσάρτημα αυτής και τους εν ισχύ Εθνικούς Κανονισμούς της ΕΟΙ.
Ε . 5 . 2. Δι α β α τήρ ι α Ίππ ω ν
Τα διαβατήρια ανανεώνονται ανά τετραετία από την αντίστοιχη αρχή που τα εξέδωσε.
Αλλαγές στα στοιχεία του Ίππου (αλλαγή ιδιοκτησίας, απόσυρση από την αγωνιστική δράση,
απώλεια κλπ.) γίνονται με έγγραφη ενημέρωση της Γραμματείας της ΕΟΙ.
Αλλαγή ονόματος Ίππου ή προσθήκη ονόματος χορηγού, επιφέρει καταβολή τέλους σύμφωνα
με το οικονομικό προσάρτημα της ΕΟΙ και τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας.
Το διαβατήριο πρέπει να είναι διαθέσιμο για έλεγχο, σε κάθε ζήτηση από την Αγωνόδικο Επιτροπή ή τον Επόπτη ή τον εντεταλμένο Κτηνίατρο.
Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ταυτοπροσωπίας μπορούν να γίνονται από Κτηνίατρο ή από Κριτή
ή από Επόπτη οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια του Αγώνα.
Σημείωση: Πόνυ είναι ένας μικρόσωμος ίππος του οποίου το ύψος στο ακρώμιο, δεν υπερβαίνει 1,48μ. χωρίς πέταλα ή 1,49μ με πέταλα. (ΚΕΦ. ΙΧ του Κτηνιατρικού Κανονισμού FEI). Η μέτρηση γίνεται από Κτηνίατρο πάνω σε λεία επίπεδη επιφάνεια.
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Ε . 5 . 3. Ε μβο λ ι α σμο ί
Στους Εθνικούς αγώνες όλοι οι Ίπποι πρέπει να είναι εμβολιασμένοι κατά της Γρίπης των Ιπποειδών 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 επαναληπτικός εμβολιασμός του Ίππου για όλους τους Εθνικούς Αγώνες.
 Μετά από κάθε επαναληπτικό εμβολιασμό και για τις πρώτες 7 ημέρες οι Ίπποι δεν επιτρέπεται να αγωνιστούν .
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 τον εντεταλμένο Κτηνίατρο.
Ίππος που δεν πληροί τα απαιτούμενα όσον αφορά τους εμβολιασμούς δεν θα αγωνίζεται.
Ε . 5 . 4. Κ τη νι ατρ ι κή Ε π ιθ εώ ρ ηση & Έ λ ε γχο ς Δ ι αβ α τηρ ί ω ν
Σε όλους τους Αγώνες θα διεξάγεται Κτηνιατρική Επιθεώρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα της
ειδικής προκήρυξης και με την διαδικασία που ορίζεται στον Κτηνιατρικό Κανονισμό FEI (Άρθρα 1032-1043). Στην Κτηνιατρική Επιθεώρηση οι Ίπποι φέρουν τον αριθμό Μητρώου τους.
Τα Διαβατήρια προσκομίζονται με τον Ίππο για την Κτηνιατρική Επιθεώρηση και θα ελέγχονται
για την ισχύ του διαβατηρίου και για την ορθότητα των εμβολιασμών.
Ίππος χωρίς διαβατήριο δεν είναι αποδεκτός στην Κτηνιατρική Επιθεώρηση και δεν θα συμμετάσχει στον Αγώνα.
Αυστηρή σύσταση για την ευζωΐα των Ίππων: Ίπποι λιποβαρείς, με χωλότητες ή με τραύματα
δεν γίνονται δεκτοί.
Ε . 5 . 5. Α ρι θ μός Ί π π ου
Όλοι οι Ίπποι, φέρουν υποχρεωτικά κατά τους Εθνικούς Αγώνες τους αριθμούς του Μητρώου
Ίππων της ΕΟΙ στην Κτηνιατρική Επιθεώρηση, κατά την διάρκεια των Αγωνισμάτων και οποτεδήποτε βρίσκονται στον χώρο των Αγώνων.
Ε . 5 . 6 Πε ριο ρι σμο ί Συ μ με το χ ής Ί π π ω ν
Εάν ο Αγώνας περιλαμβάνει Μαραθώνιο κάθε Ίππος μπορεί να λάβει μέρος μία φορά την ημέρα και μόνο με έναν Αθλητή. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις κάθε Ίππος μπορεί να λάβει
μέρος 2 φορές ανά ημέρα και με μέχρι δύο διαφορετικούς Αθλητές. Σε περίπτωση συμμετοχής
του Ίππου μόνο σε Αγώνισμα Κατηγορίας Ε τότε μόνο για αυτή την ημέρα μπορεί να συμμετάσχει 3 φορές με 3 διαφορετικούς Αθλητές.

Ε.6. ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΊΠΠΟ
Για κάθε Ίππο προβλέπεται «Υπεύθυνο Πρόσωπο». Κατά κανόνα είναι ο Αθλητής.
Για Αθλητές κάτω των 18 ετών οφείλει ο ιδιοκτήτης του Ίππου να ορίσει «Υπεύθυνο Πρόσωπο», που πρέπει να παρίσταται στον Αγώνα και μπορεί να είναι ο ίδιος ή ένας από τους
γονείς του Αθλητή ή ο Αρχηγός Ομάδας ή ο Προπονητής του ή άλλος Ενήλικας, και να έχει
δηλωθεί εγγράφως στην γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής. (ΕΚΙ Άρθρο 6 §6.2)
Εάν δεν υπάρχει έγγραφος ορισμός «Υπεύθυνο Πρόσωπο» θεωρείται οποιοδήποτε από τα ως
άνω πρόσωπα παρίσταται στον Αγώνα.
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Ε.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Η ΕΟΙ εφαρμόζει σύστημα ελέγχου απαγορευμένων ουσιών για Ίππους (anti-doping control),
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και την Ελληνική Νομοθεσία. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με το
ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου, το οποίο καταρτίζεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΙ κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων επιτροπών της καθώς και όποτε κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο κατά την
διάρκεια οποιωνδήποτε Αγώνων προβλέπονται από την Προκήρυξη αυτή.

Ε.8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
Ο εξοπλισμός Ίππου, Οδηγού και Συνοδηγού ορίζεται σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Αμαξοδήγησης και τον Διεθνή Κανονισμό Αμαξοδήγησης (F.E.I.).
Η ενδυμασία του Οδηγού και του Συνοδηγού καθορίζεται από τον Εθνικό Κανονισμό Αμαξοδήγησης και τον Διεθνή Κανονισμό Αμαξοδήγησης (F.E.I.).
Είναι υποχρεωτικό Οδηγοί και Συνοδηγοί κάτω των 18 ετών όσο βρίσκονται πάνω στην άμαξα
να φοράνε σωστά στερεωμένο σκληρό καπέλο με υποσιάγωνο 3 (τριών) σημείων στερέωσης
και να φοράνε προστατευτικό θώρακα.
Είναι υποχρεωτικό Οδηγοί και Συνοδηγοί στα Αγωνίσματα Μαραθωνίου και Συνδυασμένου
Μαραθωνίου όσο βρίσκονται πάνω στην άμαξα να φοράνε σωστά στερεωμένο σκληρό καπέλο
με υποσιάγωνο 3 (τριών) σημείων στερέωσης και να φοράνε προστατευτικό θώρακα
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Αμαξοδήγησης το μαστίγιο, που χρησιμοποιείται πρέπει να
είναι αρκετά μακρύ (το ευλύγιστο μέρος) ώστε να φτάνει τους ώμους όλων των Ίππων.

Ε.9. ΆΜΑΞΕΣ
Οι Άμαξες, που χρησιμοποιούν οι Αθλητές στους Αγώνες, δηλώνονται στην ΕΟΙ με τα στοιχεία
τους (τύπος, αριθμός τροχών, πλάτος, βάρος κλπ) και λαμβάνουν αριθμό μητρώου, τον οποίο
οφείλουν οι Αρχηγοί Ομάδας να δηλώνουν στο έντυπο των δηλώσεων συμμετοχής προς διευκόλυνση της διεξαγωγής των Αγωνισμάτων (επειδή περισσότεροι του ενός Αθλητές μοιράζονται την ίδια άμαξα). Τον αριθμό αυτό φέρουν οι Άμαξες σε εμφανές σημείο.
Οι άμαξες για τα Αγωνίσματα Δεξιοτεχνίας, Κώνων και Συνδυασμένης Δεξιοτεχνίας πρέπει να
έχουν ελάχιστο πλάτος 1,38μ για την μονή ζεύξη και 1,48μ για την διπλή ζεύξη και μετριούνται
πριν την είσοδο ή/και μετά την έξοδο από το ιπποδρόμιο.
Οι άμαξες για τα Αγωνίσματα Μαραθωνίου και Συνδυασμένου Μαραθωνίου πρέπει να έχουν
ελάχιστο πλάτος 1,25μ και μετριούνται πριν την είσοδο ή/και μετά την έξοδο από την διαδρομή. Τα επίσωτρα των τροχών πρέπει να είναι συμπαγή.
Φουσκωτά επίσωτρα (με άμαξες σωστού πλάτους) επιτρέπονται όπου προβλέπονται από τους
κανονισμούς της FEI ήτοι στις κατηγορίες Ε και Δ = CAI1*.

ΚΕΦ. ΣT - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΆΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΗ (ΑIA)
Σε κάθε Αγώνα του Αγωνιστικού προγράμματος εκτός του Αγώνα Πρωταθλήματος, προκηρύσσονται εξετάσεις (θεωρητικές και πρακτικές) για την λήψη της Άδειας Ικανότητος Αθλητή (ΑΙΑ)
στην Αμαξοδήγηση. Δύναται να προκηρύσσεται ΑΙΑ και εκτός Αγώνων μετά από αίτηση Αθλητικού Σωματείου, εφόσον υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων.
Ο τρόπος διεξαγωγής της Α.Ι.Α. ορίζεται από την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΙ και τελείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει εγκύκλιος της ΕΟΙ για την απόκτηση ΑΙΑ. Έως την ημέρα, που προβλέπεται από την ειδική προκήρυξη του Αγώνα, οι Αθλητές, που θα εξετασθούν
για την Άδεια Ικανότητος, πρέπει να έχουν αποστείλει στα γραφεία της ΕΟΙ όλα τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στην αντίστοιχη προκήρυξη ΑΙΑ, μαζί με το παράβολο για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
Η ΑΙΑ ολοκληρώνεται όταν ο Αθλητής ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις του.
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ΚΕΦ. Ζ. - ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι Εθνικοί Αγώνες Αμαξοδήγησης διεξάγονται σύμφωνα με τους ακόλουθους Κανονισμούς:
 Γενικό Κανονισμό (ΓΕΚ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ)
 Κανονισμό Αμαξοδήγηση (Εθνικός και Διεθνής2022)
 Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΕΟΙ
 Κανονισμός Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης και Προστασίας Ίππων και Ιππέων/Αθλητών της
ΕΟΙ
 Κτηνιατρικός Κανονισμός της FEI
 Πειθαρχικός Κανονισμός της ΕΟΙ
 Κανονισμός Κριτών της ΕΟΙ
 Κανονισμός Εγγραφών - Μεταγραφών Ελλήνων Αθλητών της ΕΟΙ
 Κανονισμός Εθνικών-Προεθνικών Ομάδων και Επίλεκτων Αθλητών της ΕΟΙ
όπως εκάστοτε, τροποποιημένοι, ισχύουν,
καθώς και ότι άλλο Κανονισμό και Εγκύκλιο εγκρίνει ή/και εκδώσει η ΕΟΙ σχετικό με το Άθλημα
της Αμαξοδήγησης ή/και γενικά για τους Αγώνες.
Από την Τεχνική Επιτροπή της Αμαξοδήγησης για την Αγωνιστική Περίοδο 2022
Μαρκόπουλο, xx---------------- 2021

Κώδικας Δεοντολογίας (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.
5. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προτρέπει όσοι εμπλέκονται με το άθλημα να αποκτούν όσο το δυνατόν καλύτερη μόρφωση στον τομέα που εξειδικεύονται._
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