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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΕΝΑ) 2020 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (Τροποποίηση 12/06/2020) 

της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ) 

(δυνάμει της από 12/06/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας με την οποία 
εγκρίθηκε η από 8/06/2020 εισήγηση της Περιφερειακής Επιτροπής Νήσων Αιγαίου για τροποποίηση της παρούσας Ε.Π ) 

 

Άρθρο 1 – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της ΠΕΝΑ αποτελείται από 10 μονοήμερους Β’ Διασυλλογικούς Αγώνες και 
περιλαμβάνει αγωνίσματα Υπερπήδησης Εμποδίων και Ιππικής Δεξιοτεχνίας. 
Σε αντίστοιχες ημερομηνίες, και μετά από έγκριση της αρμόδιας επιτροπής ΑΙΑ της ΕΟΙ, θα διεξάγεται Άδεια 
Ικανότητας Αθλητή.  
  
1.1. Ημερομηνίες & Τόπος Διεξαγωγής: 
 
                 1ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας Ι.Δ ΠΕΝΑ                          12/7/2020                                        ΙΟΡ 
                 1ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας Υ.Ε ΠΕΝΑ                          26/7/2020                                       ΑΙΟΚ 
                 2ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας Ι.Δ ΠΕΝΑ                            2/8/2020                                       ΙΑΚΚ 
                 2ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας Υ.Ε ΠΕΝΑ                         16/8/2020                                        ΙΟΡ 
                 3ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας Ι.Δ ΠΕΝΑ                          23/8/2020                                        ΙΑΟΧ 
                 3ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας Υ.Ε ΠΕΝΑ                          4/10/2020                                       ΙΑΟΧ 
                 4ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας Ι.Δ ΠΕΝΑ                         18/10/2020                                      ΑΙΟΚ 
                 4ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας Υ.Ε ΠΕΝΑ                        25/10/2020                                      ΑΙΟΚ 
                 5ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας Ι.Δ ΠΕΝΑ   (ΤΕΛΙΚΟΣ)        1/11/2020                                     ΑΙΟΠ 
                 5ος Β’ Διασυλλογικός Αγώνας Υ.Ε ΠΕΝΑ  (ΤΕΛΙΚΟΣ)     22/11/2020                                     ΑΙΟΠ 

 
 

 

1.2. Αγωνίσματα:  
 Οι Β’ Διασυλλογικοί Αγώνες ΠΕΝΑ περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα: 
 Αγωνίσματα Ιππικής Δεξιοτεχνίας: 

 - Αγώνισμα Ε - μεικτό αγώνισμα: Test: Αρχαρίων Ε   
 - Αγώνισμα Α3 - μεικτό αγώνισμα:  Test: FEI Ch Preliminary Α, (Edition 2020)-valid from 01/01/2020 
    (με βαθμολογία πολυνίκη) 
 - Αγώνισμα Α4 - μεικτό αγώνισμα  

(με βαθμολογία πολυνίκη)                Test: FEI Team Comp. Ch. , (Edition 2020) - valid from  
01/01/2020 

            - Αγώνισμα Α6 - μεικτό αγώνισμα  Test: FEI Ch Preliminary Β, (Edition 2020) - valid from 01/01/2020 
    
 

Αγωνίσματα Υπερπήδησης Εμποδίων: 
- Κατ. Θ – 0,80μ.  
- Κατ. Ι –  0,90μ. (με βαθμολογία Πολυνίκη) 
- Κατ. Η – 1,00 μ. (επίσημη κατηγορία με βαθμολογία Πολυνίκη) 
- Κατ. Ζ – 1,05 μ. (επίσημη κατηγορία)  
- Κατ. Ε – 1,10 μ. (επίσημη κατηγορία)  
 
 
Στην ειδική προκήρυξη του κάθε αγώνα δύνανται να προκηρύσσονται αγωνίσματα τα οποία 
προβλέπονται στη ΓΠΥΕ 2020 και στην ΓΠΙΔ 2020, αγωνίσματα παρά-ιππικής δεξιοτεχνίας καθώς και  
αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής.  
Δύνανται οι Όμιλοι να διοργανώνουν αγώνες Grand Prix σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη ΓΠΥΕ. Οι 
αγώνες αυτοί είναι επίσημοι χωρίς να επιδοτούνται από την Ε.Ο.Ι . Στο πρόγραμμα των αγώνων GP 
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προκηρύσσονται υποχρεωτικά και  οι κατηγορίες οι οποίες αξιολογούνται και βαθμολογούνται και  
αναδεικνύουν Πολυνίκες. 
Για το δικαίωμα ψήφου των σωματείων λαμβάνονται υπόψη οι κατηγορίες της υπερπήδησης εμποδίων 
Η & Ζ η τυχόν ανώτερα  και τα αγωνίσματα Α3 & Α4 & Α5 & Α6  η τυχόν ανώτερα  στην Ιππική 
Δεξιοτεχνία. 
 

Άρθρο 2 –  ΟΡΟΙ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Σωματείων 
Στους Διασυλλογικούς Αγώνες της Αγωνιστικής Περιφέρειας Κρήτης συμμετέχουν οι αθλητές όλων των 
σωματείων που ανήκουν στην ΠΕΝΑ, σύμφωνα με τη Γενική Προκήρυξη του 2020 της ΕΟΙ.  

 Τα σωματεία τα οποία συμμετέχουν και στη δύναμη των οποίων ανήκουν οι συμμετέχοντες αθλητές θα 
 πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερα. 
 
2.2  Αθλητών  
 - Για τη συμμετοχή αθλητών και ίππων στους αγώνες ισχύουν οι διατάξεις της ΓΠ ΥΕ & ΙΔ 2020. 
 - Οι αθλητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΙ,  κάτοχοι ΑΙΑ, οικονομικά ενήμεροι για 
 το τρέχον αγωνιστικό έτος και να έχουν προσκομίσει στην ΕΟΙ την Κάρτα Υγείας Αθλητή.  
 - Κάθε αθλητής δικαιούται να συμμετέχει με έως και 3 ίππους σε κάθε κατηγορία /αγώνισμα 
 Υπερπήδησης Εμποδίων. Στις κατηγορίες/αγωνίσμτα ΙΔ κάθε αθλητής συμμετέχει με έως και 2 ίππους 
 ανά αγώνισμα. Εξαίρεση αποτελεί το αγώνισμα Ε (κατ. Αρχαρίων) όπου μπορεί να συμμετάσχει μόνο με 
 έναν ίππο. 
 - Οι αθλητές που δεν ανήκουν σε ομίλους της ΠΕΝΑ, συμμετέχουν στα επίσημα αγωνίσματα κανονικά 
 αλλά βραβεύονται εκ παραλλήλου μόνο με ροζέτα και δεν λαμβάνουν βαθμολογία για την ανάδειξη 
 Πολυνικών.  
 - Σε όλα τα αγωνίσματα μέχρι και 1.10 μ. δεν επιτρέπεται η εντός συναγωνισμού συμμετοχή Αθλητών: 
  α. 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. 

 β. 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. 

 
2.3  Ίππων 
 - Κάθε ίππος συμμετέχει σε έως 2 αγωνίσματα (επίσημα ή ελεύθερα) ανά ημέρα. 
 -Οι ίπποι οι οποίοι συμμετέχουν θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΙ, κάτοχοι εν 
 ισχύ εθνικού ή διεθνούς διαβατηρίου (ενημερωμένο με εμβολιασμούς ως κατωτέρω), να φέρουν 
 εμφύτευμα microchip και να έχει καταβληθεί η ετήσια συνδρομή τους. 
 - Για ίππους ηλικίας 18 ετών και άνω απαιτείται κτηνιατρική βεβαίωση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι 
 είναι σε θέση να αγωνίζονται. Η βεβαίωση έχει ισχύ για ένα έτος και μετά την παρέλευσή του θα 
 απαιτείται νέα κτηνιατρική βεβαίωση. (Ανακοίνωση ΕΟΙ – Αποφάσεις ΔΣ, Αρ.Πρωτ. 150/4.7.2017, 
 Παρ. Ε – Κτηνιατρικά θέματα)   
  
2.4 Δηλώσεις Συμμετοχής 

- Οι δηλώσεις συμμετοχής Αθλητών στους Αγώνες της ΕΟΙ γίνονται μέσω των Σωματείων τους.  
-Τα Σωματεία δηλώνουν τους Αθλητές τους στους αγώνες μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
δηλώσεως συμμετοχής της ΕΟΙ τηρώντας τις προθεσμίες, που ορίζει η Ειδική Προκήρυξη του Αγώνα.  
Δηλώσεις πέραν της προθεσμίας, που ορίζει η Ειδική Προκήρυξη του Αγώνα, διεκπεραιώνονται ως 
δηλώσεις τελευταίας στιγμής. 
-Κατά τη διάρκεια των Αγώνων οι Αρχηγοί Ομάδος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Σωματείου, 
υποχρεούνται να επιβεβαιώνουν στην Γραμματεία, ποιοι από τους αθλητές του Σωματείου θα λάβουν 
μέρος καταβάλλοντας συγχρόνως τα παράβολα συμμετοχής για κάθε Αγώνισμα. Καταβληθέν παράβολο 
συμμετοχής δεν επιστρέφεται. 
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 -Οι επιβεβαιώσεις συμμετοχής λήγουν μισή ώρα πριν από την έναρξη του κάθε Αγωνίσματος. Σε 
περίπτωση μη έγκαιρης επιβεβαίωσης συμμετοχής οι Αθλητές αυτοί δεν θα λαμβάνουν μέρος στο 
αγώνισμα. 
-Μετά την προθεσμία δήλωσης του εκάστοτε αγώνα και μέχρι μια ώρα το αργότερο πριν από την έναρξη 
κάθε Αγωνίσματος, κάθε Σωματείο μπορεί να δηλώνει δια του Αρχηγού Ομάδος του πρόσθετες 
συμμετοχές (δηλώσεις τελευταίας στιγμής) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Κάθε τέτοια 
δήλωση επιβαρύνεται με 10€ επιπλέον του παραβόλου συμμετοχής. 

 
Άρθρο 3 –ΠΟΛΥΝΙΚΕΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ Αγωνιστικής Περιφέρειας Κρήτης 

3.1 Ανακήρυξη Πολυνικών Ζευγών 
 Πολυνίκες ΠΕΝΑ ανακηρύσσονται στα κάτωθι αγωνίσματα: 
 - Κατηγορία Θ -  0,90 μ.  
 - Κατηγορία Η – 1,00 μ. 
 - Κατηγορία Α3 Ιππικής Δεξιοτεχνίας 
 - Κατηγορία Α4 Ιππικής Δεξιοτεχνίας  
 
 

3.2 Βαθμολογία και Τρόπος Ανάδειξης  Πολυνικών 
 Πολυνίκες ανακηρύσσονται τα τρία πρώτα ζεύγη ίππου/ιππέα τα οποία έχουν συγκεντρώσει την 
 υψηλότερη  βαθμολογία μετά τον τελευταίο αγώνα που θα πραγματοποιηθεί και ο οποίος θα έχει 
 χαρακτήρα  Τελικού 

Για την ανάδειξη των πολυνικών προσμετρούνται: 
 Αν η κατηγορία πραγματοποιηθεί 5 φορές τα 4 καλύτερα αποτελέσματα του ζεύγους.  
 Αν η κατηγορία πραγματοποιηθεί 4 φορές τα 3 καλύτερα αποτελέσματα του ζεύγους. 
  
 Αν η κατηγορία πραγματοποιηθεί 3 φορές μετράνε όλα τα αποτελέσματα του ζεύγους. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανακήρυξη Πολυνικών είναι οι κατηγορίες να διεξαχθούν τουλάχιστον     
3 φορές  σύμφωνα με τον ΕΚΙ-ΓΕΚ Άρθρο 7.2. 

 Το σύστημα σύμφωνα με το οποίο υπολογίζονται οι βαθμολογίες των Πολυνικών του 2020 για τα 
 αγωνίσματα ΥΕ και για τα αγωνίσματα ΙΔ είναι το Β7 και βαθμολογούνται τα  πρώτα έξι (6) ζεύγη ίππου-
 ιππέα ως εξής: 1ος με 7β , 2ος με 5β , 3ος με 4β , 4ος με 3β , 5ος με 2β και 6ος με 1β 
 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. 

Κάθε Αθλητής μπορεί να συμμετάσχει με έναν έως τρείς ίππους στις κατηγορίες και αναδεικνύεται 
Πολυνίκης  μόνο σε μια κατηγορία και μία θέση, την υψηλότερη θέση που κατέκτησε για την ανάδειξη 
Πολυνίκη μεταξύ των κατηγοριών που συμμετείχε . Σε περίπτωση που αθλητής έχει την ίδια κατάταξη σε 
διαφορετικές κατηγορίες βραβεύεται ως Πολυνίκης στην υψηλότερη κατηγορία.   

 

3.3 Ποσοστά Αξιολόγησης Αγωνισμάτων ΙΔ 
   -Τα ποσοστά αξιολόγησης σε όλα τα αγωνίσματα Ι.Δ με συμμετοχές στον εκάστοτε αγώνα 3 (τριών) και 
   άνω ζευγών ίππων/ιππέων ορίζεται για το αγωνιστικό έτος 2020 το 55%.  

Τα ποσοστά αξιολόγησης σε όλα τα αγωνίσματα με συμμετοχές στον εκάστοτε αγώνα 3 (τριών) και άνω 
ζευγών ίππων/ιππέων ορίζεται για το αγωνιστικό έτος 2020 το 55%. 
Τα ποσοστά αξιολόγησης σε όλα τα αγωνίσματα με συμμετοχές στον εκάστοτε αγώνα κάτω των 3 (τριών) 
ζευγών ίππων/ιππέων ορίζεται για τα αγωνίσματα: 
Α. Τα αγωνίσματα Α3, Α3 Παίδων, Α4, Α4 παίδων, Α5 Παίδων και Α6 το 55% 
Β. Τα αγωνίσματα των Νεολέκτων Ίππων, Β7, Β9, Γ4, Γ4 Εφήβων, Γ5, Γ5 Εφήβων το 60% 
Γ. Τα αγωνίσματα Γ6, Δα, Δε, Δβ, YR Freestyle και Intermediate I Freestyle το 62% και 
Δ. Τα αγωνίσματα Δββ, Δβα, Δγ, Intermediate II, GP, GPS & freestyle GP το 64%. 
 

3.4 ‘Έπαθλα Πολυνικών Ομίλων  
Μετά τον  τελευταίο Αγώνα θα ανακηρυχθούν Πολυνίκες Όμιλοι στην Υπερπήδηση Εμποδίων «Έπαθλο 
Μίνωας» & στην Ιππική Δεξιοτεχνία «Επάθλο Νίκος Καζαντζάκης» 

  Για την ανάδειξη του πολυνίκη ομίλου θα υπολογιστεί το σύνολο των βαθμολογιών των αθλητών του 
 από όλους τους αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί. 
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3.5  Ειδικά έπαθλα αθλητών  
 Με απόφαση της ΠΕΝΑ απονέμονται Ειδικά Έπαθα αθλητών μετά τον  τελευταίο αγώνα θα στα
 αγωνίσματα: 
 - Πολυνίκης Έφηβος Κατηγορίας Η στην ΥΕ 
 - Πολυνίκης Έφηβος Κατηγορίας Α4 στην ΙΔ 
 - Πολυνίκης Παίδας  Αγωνίσματος 0,90 μ. στην ΥΕ 
 - Πολυνίκης Παίδας  Κατηγορία Α3 στην ΥΕ 
 Πολυνίκης ανακηρύσσεται ο αθλητής ο οποίος έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στους 
 Αγώνες της Περιφέρειας στην αντίστοιχη κατηγορία.  
 Βαθμολογείται ο αθλητής και όχι το ζεύγος. Για το ειδικό έπαθλο κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει 
 στην κατηγορία με έναν έως τρείς ίππους , αλλά για τον πολυνίκη υπολογίζεται η υψηλότερη 
 βαθμολογία του Αθλητή με τον ίππο με την καλύτερη βαθμολογία.  
 

Άρθρο 4 – ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  

4.1 Παράβολα Συμμετοχής 
 - Η εφαρμογή , το ύψος και η είσπραξη παραβόλου συμμετοχής για την κάλυψη των εξόδων του αγώνα 
 είναι ευθύνη του ομίλου για κάθε αγώνισμα ΥΕ & ΙΔ.  
 - Για τα αγωνίσματα των Β’ Διασυλλογικών δεν προβλέπονται χρηματικά έπαθλα.  
  

4. 2 Βραβεύσεις ημέρας 
 - Η βράβευση των νικητών γίνεται στο τέλος κάθε αγωνίσματος 
 - Βραβεύονται τα 4 πρώτα ζευγάρια της κατάταξης του αγωνίσματος όταν ο αριθμός των συμμετεχόντων 
 (που αγωνίστηκαν) είναι μέχρι και 10, τα 5 πρώτα μέχρι και 13, τα πρώτα 6 για 14 και άνω.  

-Στις κατηγορίες ύψους 0.70μ  της Υ.Ε και Ε της Ι.Δ γίνεται βράβευση μόνο με ροζέτες στις άπταιστες 
διαδρομές στην Υ.Ε και σε ποσοστό αξιολόγησης στην Ι.Δ έξι βαθμοί και μεγαλύτερο (6 >) 

 

Άρθρο 5 – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

5.1  Η ΠΕΝΑ είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των Β’ Διασυλλογικών Αγώνων της Αγωνιστικής Περιφέρειας 
Κρήτης και για την εφαρμογή της παρούσας. Για το σκοπό αυτό ορίζει Υπεύθυνο Αγώνα σε κάθε 
Προκήρυξη Β’ Διασυλλογικού Αγώνα ΠΕΝΑ.   

5.2  Πριν από κάθε αγώνα συγκροτείται 3μελής Τεχνική Επιτροπή, από τον εκπρόσωπο του διοργανωτή 
ομίλου και 2 εκπροσώπους σωματείων μελών της Αγωνιστικής Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θα 
αποφασίζει τις προηγούμενες μέρες ή νωρίς το πρωί της ίδιας μέρας, αν θα διεξαχθεί ο αγώνας σε 
περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές ή υπάρχει θέμα καταλληλότητας του στίβου.  

Την Παρασκευή (ή Σάββατο) πριν τους προγραμματισμένους αγώνες, εάν διαφαίνεται ότι θα υπάρξει 
πρόβλημα διεξαγωγής του αγώνα στις προκαθορισμένες ιππικές εγκαταστάσεις για έκτακτους λόγους, η 
Τεχνική Επιτροπή θα εισηγείται είτε τη μεταφορά τους σε άλλες πιο κατάλληλες είτε την αναβολή τους 
την επόμενη ημέρα ή σε άλλη ημερομηνία.  

 Για την αναβολή, ακύρωση ή διακοπή του αγώνα μια ώρα πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκειά του, 
 αρμόδια είναι η Αγωνόδικος Επιτροπή. 

5.3  Σε όλους τους Αγώνες η Αγωνόδικος Επιτροπή, οι Επόπτες και ο πρόεδρος της Ελλανοδίκου Επιτροπής 
 (όπου προβλέπεται Ελλανόδικος Επιτροπή) ορίζονται από την ΕΟΙ μέσω των αρμοδίων  οργάνων της 
 (Κ.Ε.Κ.  – Ε.Ο.Κ.), σύμφωνα με τους ισχύοντες πίνακες Εθνικών Κριτών και Εποπτών. 

5.4 Σε όλους τους αγώνες με αγωνίσματα εμποδίων ο Σχεδιαστής Διαδρομών ορίζεται από τον διοργανωτή 
 όμιλο έως 31.01.2020 και εγκρίνεται από την ΕΟΙ. Ο  διοργανωτής όμιλος υποχρεούται να παρέχει 
 στο σχεδιαστή διαδρομών όση βοήθεια χρειάζεται σε  υποδομή και βοηθούς για το στήσιμο των 
 διαδρομών. Επίσης υποχρεούται να έχει ορίσει βοηθούς  στίβου και άτομα τα οποία θα 
 διευκολύνουν τους αθλητές στις εισόδους των στίβων προθέρμανσης και  του αγωνιστικού 
 ιπποδρομίου,  καθ’ όλη  τη διάρκεια του αγώνα.  
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5.5 Ο διοργανωτής Όμιλος είναι υπεύθυνος σε όλη την διάρκεια των αγώνων για την παρουσία γιατρού στην 
 Ιππική Δεξιοτεχνία και γιατρού και ασθενοφόρου στην Υπερπήδηση Εμποδίων. Επίσης  ο διοργανωτής 
 Όμιλος φροντίζει για τη διαθεσιμότητα πεταλωτή και κτηνίατρου, χωρίς υποχρεωτική παρουσία τους στο 
 χώρο του αγώνα. 

5.6 Όλοι οι συντελεστές του αγώνα (χρονομέτρες, υπεύθυνοι αποτελεσμάτων, γραμματεία) εγκρίνονται από 
 την ΕΟΙ.  
 

Άρθρο 6 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ –ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

6.1 Ως Β’ Διασυλλογικός Αγώνας ορίζεται το σύνολο των αγωνισμάτων που προκηρύσσονται στην ίδια 
 αγωνιστική ημέρα (ημερολογιακή), άσχετα  με το εάν αναδεικνύουν  πολυνίκη ή όχι και διεξάγονται 
 σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς όπως προβλέπονται στη ΓΠΥΕ και ΓΠΙΔ 2020. 

6.2 Για να διεξαχθεί οποιοδήποτε Αγώνισμα Υπερπήδησης Εμποδίων πρέπει να συμμετέχουν  στο 
 Αγώνισμα αυτό τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικοί Αθλητές κατά την αναγνώριση της  διαδρομής.
 Εάν στους 3 Αθλητές περιλαμβάνονται δηλώσεις τελευταίας στιγμής, αυτοί συνυπολογίζονται  μόνο αν 
 τερματίσουν τη διαδρομή. Σε περίπτωση, που λόγω διαγραφών, μείνουν λιγότεροι από τρεις (3) 
 Αθλητές, το Αγώνισμα δεν διεξάγεται.  

 Για την Ιππική Δεξιοτεχνία αξιολογείται το αγώνισμα και με την συμμετοχή ενός αθλητή και  ισχύουν 
 τα ποσοστά αξιολόγησης όπως αυτά ορίζονται στην Γ.Π_Ι.Δ_2020. 

6.3 Σύμφωνα με τη Γενική Προκήρυξη 2020 της ΕΟΙ, στην Κατηγορία Η -1,00 μ., και σε τυχόν άλλα 
 αγωνίσματα που θα προκηρυχθούν μέχρι και του ύψους 1,05 μ., οι βαθμοί ποινής των αρνήσεων 
 υπολογίζονται ως εξής: 1η άρνηση 4 β.π., 2η άρνηση 8 β.π., 3η άρνηση αποκλεισμός. 

6.4 Λόγω της μεγάλης σημασίας των αγώνων στην ιππική παιδεία των αθλητών, η εμφάνιση των αθλητών 
 και ίππων πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της αθλητικής ιππασίας τόσο την ώρα που 
 αγωνίζονται οι  αθλητές όσο και κατά την αναγνώριση της διαδρομής.  

 - Είναι υποχρεωτική η ίππευση με καπέλο τριών σημείων σε όλους τους χώρους των αγώνων και στους 
 χώρους προθέρμανσης.  

 - Είναι υποχρεωτική η ίππευση με γιλέκο προστασίας για τους παίδες αθλητές.  

 - Οι ίπποι πρέπει να φέρουν τον Αριθμό Μητρώου σε εμφανές σημείο  

- Οι Όμιλοι δηλώνουν υποχρεωτικά στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου την στολή με την οποία οι 
αθλητές τους θα συμμετέχουν στους επίσημους εθνικούς αγώνες. Επίσης για τους παίδες αθλητές, που 
φορούν γιλέκο προστασίας, το σήμα του Ομίλου να βρίσκεται στο αριστερό μανίκι του σακακιού. 

 

Άρθρο 7 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

7.1 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 
Επιτροπής Κρήτης που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία. Το σύστημα βαθμολογίας δεν δύναται να 
τροποποιηθεί μετά την διεξαγωγή του πρώτου αγώνα.  

7.2 Σε όποια σημεία δεν αναφέρεται η παρούσα ή σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις, ισχύουν οι Γενικές 
Προκηρύξεις Υπερπήδησης Εμποδίων & Ιππικής Δεξιοτεχνίας της ΕΟΙ για το 2020 και ο Εθνικός 
Κανονισμός Ιππασίας (Ε.Κ.Ι.). 


