
 
Μαρκόπουλο, 31 Μαρτίου 2021 

Χρήσιμες Οδηγίες για τους  Ιππικούς Αγώνες στο ΟΚΙΜ 
 

Εν όψει της διεξαγωγής των Αγώνων Πρόκρισης Εθνικών Ομάδων Υπερπήδησής Εμποδίων και 
Ιππικής Δεξιοτεχνίας το Σαββατοκύριακο 3-4 Απριλίου 2021, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας 
Μαρκοπούλου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 

1. Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με την ΚΥΑ της 20.2.2021 με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969 
(ΚΥΑ) κ α ι  με τα από 30.03.2021 τροποποιημένα Υγειονομικά Πρωτόκολλα Αγώνων 
ΥΕ και ΙΔ της ΕΟΙ, που έχουν  εγκριθεί από την ΓΓΑ και έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της ΓΓΑ και της ΕΟΙ, και σύμφωνα με τα οποία: 

«Όλοι οι εισερχόμενοι στην αθλητική εγκατάσταση, οφείλουν υποχρεωτικά να 
παρουσιάζουν αρνητικό τεστ αντιγόνου για ανίχνευση της νόσου COVID-19, από 
διαπιστευμένα εργαστήρια. O έλεγχος πριν από τους αγώνες μπορεί να είναι μοριακός 
(RT-PCR) 24 - 48 ώρες πριν τον αγώνα ή με άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, 
RAT) την ημέρα του αγώνα ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το τελευταίο 24ώρο πριν τον 
αγώνα. Μόνο σε όσους επιδεικνύουν αρνητικά αποτελέσματα θα επιτρέπεται η είσοδος 
στην αθλητική εγκατάσταση». 

 

2. Η είσοδος στο ΟΚΙΜ θα γίνεται μόνο από την Κεντρική Πύλη, όπου θα γίνεται 
έλεγχος και θα παραδίδεται από τον κάθε εισερχόμενο το έγγραφο με το αρνητικό 
αποτέλεσμα του τεστ Covid-19. Στην περίπτωση εγγράφου με αποτελέσματα 
ομαδικού ελέγχου αθλητών και συνοδών σωματείου αυτό θα πρέπει να σταλεί με 
email στην ΕΟΙ (hef@hef.gr) ή να προσκομισθεί στην είσοδο του ΟΚΙΜ έως τις 08.00 
η ώρα το πρωί πριν την έναρξη του αγώνα. Ακόμη στην είσοδο θα γίνεται 
καταγραφή των στοιχείων όλων στον ειδικό κατάλογο εισερχομένων/ εξερχομένων 
και θερμομέτρηση. Ο έλεγχος των αθλητών θα γίνεται βάσει της λίστας 
συμμετοχών.  
 

3. O αγώνες πραγματοποιούνται χωρίς θεατές. Επιτρέπεται η είσοδος στους αθλητές, 
στους συντελεστές αγώνων και ενός συνοδού ανά αθλητή. 

 

4. 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. 

 

5. Για υγειονομικούς λόγους: α. στον αγώνα δεν θα λειτουργεί δημόσια γραμματεία.  
 β. η καταβολή των παράβολων συμμετοχής θα διεκπεραιωθεί υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι λίστες και συγκεκριμένα ωράρια 
έναρξης αγωνισμάτων για αποφυγή συνωστισμού όλες τις ώρες του αγώνα.  
γ. Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή (ούτε για εκπαιδευτικούς λόγους) ίππων, για τους 
οποίους το παράβολο συμμετοχής δεν έχει καταβληθεί ως άνω. 
 

6. Η απονομή των επάθλων θα γίνεται εντός του στίβου με μέσα προφύλαξης. Κατά την 
απονομή δεν επιτρέπονται οι χειραψίες και οι εναγκαλισμοί, ενώ οι (έφιπποι) αθλητές 
θα έχουν απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους. 

Από τη Γραμματεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας 
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