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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο παρών Κωδικοποιημένος Κανονισμός Ιππικής Αντοχής (συμπεριλαμβανομένων των
Παραρτημάτων, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος) από εδώ και εξής
ΚΚΙΑ τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022. Οι διατάξεις του παρόντος ΚΚΙΑ αντικαθιστούν όλους τους προηγούμενους ΚΙΑ που έχουν εκδοθεί από την FEI (ή/και την
ΕΟΙ) και ισχύουν για όλους τους Διεθνείς και Εθνικούς Αγώνες Ιππικής Αντοχής που λαμβάνουν χώρα την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022. Ορισμένες μεταβατικές διατάξεις τίθενται στο Άρθρο 842
Η Ιππευτική τέχνη και η ευζωία του Ίππου αποτελούν τον πυρήνα της Ιππικής Αντοχής.
Η Ιππική Αντοχή είναι μια δοκιμασία της ικανότητας του Αθλητή να διαχειριστεί με ασφάλεια τον Ίππο σε μια διαδρομή Αντοχής. Στόχος της είναι να δοκιμάσει την αντοχή και την
καταλληλότητα του Αθλητή και του Ίππου ενάντια στην χάραξη της διαδρομής, στην απόσταση, στο έδαφος, στο κλίμα και στον χρόνο, χωρίς να διακυβεύει την ευζωία του
Ίππου.
Ένα βασικό αξίωμα του Αθλήματος είναι η επιτυχής ολοκλήρωση μιας διαδρομής Ιππικής
Αντοχής, συμπεριλαμβανομένων όλων των Φάσεων της διαδρομής και όλων των υποχρεωτικών Κτηνιατρικών Επιθεωρήσεων. Το σύστημα πρόκρισης για συμμετοχή στους
Διεθνείς (FEI) και τους Εθνικούς (ΕΟΙ) Αγώνες βασίζεται (και ανταμείβει) σε επιτυχείς
ολοκληρώσεις Αγωνισμάτων και είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προάγει την
Ιππευτική τέχνη σε όλα τα επίπεδα του Αθλήματος.
Στο Παράρτημα 1 ορίζονται οι Όροι (αναγράφονται με αρχικό κεφαλαίο) που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ΚΚΙΑ και όσοι δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 ορίζονται στο
Καταστατικό της FEI, στον Γενικό Κανονισμό FEI, στον Κτηνιατρικό Κανονισμό FEI,ή σε
άλλους εφαρμοστέους Κανόνες και Κανονισμούς. Επί πλέον, το Παράρτημα 1 περιλαμβάνει ορισμένους Κανόνες, που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία και την
εφαρμογή του παρόντος ΚΚΙΑ. Εν τούτοις, ο πιο σημαντικός κανόνας είναι ότι ο παρών
ΚΚΙΑ στους Διεθνείς Αγώνες πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται με τρόπο που να
ενεργοποιεί τις αξίες και τους στόχους που ορίζονται στο παρόν Προοίμιο και σύμφωνα
με τον Γενικό Κανονισμό FEI (δηλαδή όχι με αναφορά σε εθνικούς ή τοπικούς νόμους,
αλλά ως ανεξάρτητο και αυτόνομο κείμενο).
Αν και ο παρών ΚΚΙΑ προσδιορίζει με λεπτομέρεια τους Κανόνες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας (FEI), που αφορούν
στους Εθνικούς και στους Διεθνείς Αγώνες Ιππικής Αντοχής, πρέπει να διαβαστεί σε
σχέση με το Καταστατικό της ΕΟΙ, τον Γενικό Κανονισμό της ΕΟΙ (ΓΕΚ-ΕΟΙ), τον Κανονισμό Φαρμακοδιέγερσης της ΕΟΙ και όλους τους λοιπούς Κανονισμούς και Κανόνες της
ΕΟΙ, καθώς και με το Καταστατικό της FEI (FEI Statutes), τον Γενικό Κανονισμό της FEI
(ΓΕΚ-FEI) τον Κτηνιατρικό Κανονισμό της FEI (ΚΚ-FEI), και όλους τους λοιπούς Κανονισμούς και Κανόνες της FEI. Σε κάθε περίπτωση και για τα μη προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό και στους λοιπούς Εθνικούς Κανονισμούς ισχύουν οι προβλέψεις των Κανονισμών και Κανόνων της FEI.
Δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί κάθε ενδεχόμενο μέσα στον παρόντα ΚΚΙΑ. Σε κάθε
απρόβλεπτη ή εξαιρετική περίπτωση, είναι καθήκον της Αγωνοδίκου Επιτροπής ή του
αρμοδίου προσώπου ή οργάνου να αποφασίσει μέσα στο αθλητικό πνεύμα, προσεγγίζοντας κατά το δυνατόν την πρόθεση του ΚΚΙΑ του ΓΕΚ-ΕΟΙ και του ΓΕΚ-FEI. Εάν παραμένουν ελλείψεις στον ΚΚΙΑ, αυτές οι ελλείψεις θα ερμηνεύονται με τρόπο απόλυτα συμβατό με τις λοιπές προβλέψεις αυτού του ΚΚΙΑ, των λοιπών Κανόνων και Κανονισμών
της ΕΟΙ και της FEI, και του Αθλητικού Πνεύματος.
Στον παρόντα Κωδικοποιημένο Κανονισμό Ιππικής Αντοχής η χρήση του αρσενικού γένους ερμηνεύεται ότι συμπεριλαμβάνει και το θηλυκό γένος και αντίστροφα.
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Σημείωση για την Ελληνική έκδοση:
• Άρθρα ή εδάφια με το χαρακτηριστικό ‘Ε’ μετά τον αριθμό και μέσα σε πλαίσιο ισχύουν
μόνο στους Εθνικούς Αγώνες π.χ. 804.1.Ε.
• Άρθρα ή εδάφια που δεν ισχύουν στους Εθνικούς Αγώνες είναι γραμμένα με πλάγια
γράμματα σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα ή στο πρωτότυπο (Αγγλικά).
• Κείμενο που έχει αφεθεί στην Αγγλική γλώσσα με ορθή γραφή ισχύει και στους Εθνικούς Αγώνες όπως π.χ. α) το κείμενο που περιγράφει την ιπποσκευή και συνοδεύει
σκίτσα ή β) οι διάφοροι κωδικοί που χρησιμοποιούνται στους Αγώνες.
Διοικητικές αρχές του Αθλήματος:
1. Ανώτατη αρχή του Αθλήματος της Ιππικής Αντοχής είναι η Διοίκηση της Ε.Ο.Ι.
2. Κάτω από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ι., ως υπεύθυνος και υπόλογος προς αυτή
είναι η Τεχνική Επιτροπή Ιππικής Αντοχής (ΤΕ/ΙΑ), που αποτελείται από τρία έως επτά
άτομα διορίζεται δε και στελεχώνεται από το ΔΣ της ΕΟΙ σύμφωνα με το Καταστατικό της
ΕΟΙ.
Η ΤΕ/ΙΑ έχει την ευθύνη της εισήγησης στο ΔΣ της Ομοσπονδίας των σχετικών θεμάτων
με την διάδοση, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του Αθλήματος ΙΑ και συγκεκριμένα
σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΟΙ: έχει την ευθύνη της σύνταξης του ετήσιου Αγωνιστικού Προγράμματος Ιππικής Αντοχής, των Κανονισμών Αγώνων Ιππικής Αντοχής, των
Προκηρύξεων και Οδηγιών για την τέλεση Αγώνων Ιππικής Αντοχής, ως και τον συντονισμό των ισχυόντων στην Ελλάδα Κανονισμών Αγώνων Ιππικής Αντοχής με τα όσα ισχύουν Διεθνώς, για την τροποποίηση ή ερμηνεία άρθρων των Κανονισμών και για την
κατάρτιση Εθνικών και Προεθνικών Ομάδων.
3. Για την ανάπτυξη του Αθλήματος η ΤΕ/ΙΑ συνεργάζεται με τις τοπικές Επιτροπές, οι
οποίες βοηθούν για τις κατά τόπους δραστηριότητες, η συνολική ευθύνη όμως παραμένει
στην ΤΕ/ΙΑ.
4. Η ΤΕ/ΙΑ συνεργάζεται και με όλες τις άλλες Επιτροπές της Ε.Ο.Ι. για θέματα κοινής
ανάπτυξης ή κοινής προσπάθειας. Σε περίπτωση διαστάσεως απόψεων μεταξύ των Επιτροπών, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Ο.Ι. η υπόθεση παραπέμπεται στο ΔΣ της
ΕΟΙ.
{Κάθε αναφορά σε Άρθρο των λοιπών Κανονισμών και Κανόνων της FEI στο κείμενο
έχουν ως εξής:
(i)
1-99 αναφέρεται σε Άρθρο του Καταστατικού της FEI
(ii)
100-199 αναφέρεται σε Άρθρο του Γενικού Κανονισμού της FEI
(iii)
800-899 αναφέρεται σε Άρθρο του παρόντος ΚΚΙΑ
(iv)
1000-1099 αναφέρεται σε Άρθρο του Κτηνιατρικού Κανονισμού της FEI}
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ F.E.I. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΪΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ
Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιππασίας (F.E.I.) προσδοκά όλοι οι εμπλεκόμενοι στον διεθνή
ιππικό αθλητισμό να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της F.E.I. και να
αναγνωρίζουν και να δέχονται ότι, ανά πάσα στιγμή, η ευζωία του ίππου πρέπει να είναι
υπεράνω όλων και δεν πρέπει ποτέ να υποτάσσεται σε ανταγωνιστικές ή εμπορικές επιρροές.
Τα ακόλουθα σημεία πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπ’ όψη:
1. Ευζωία του Ίππου:
α) Καλή μεταχείριση του Ίππου
Στα πλαίσια εφαρμογής της βέλτιστης μεταχείρισης του Ίππου συμπεριλαμβάνονται ο
σταβλισμός και η τροφή του. Καθαρό και καλής ποιότητας άχυρο, τροφή και νερό πρέπει
να είναι πάντα διαθέσιμα.
β) Μέθοδοι εκπαίδευσης
Οι Ίπποι πρέπει να εκπαιδεύονται ανάλογα με τις σωματικές τους ικανότητες και το επίπεδο ωριμότητάς τους για τα αντίστοιχα αθλήματα και δεν θα πρέπει να υποβάλλονται
σε μεθόδους βάναυσες ή μεθόδους που τους προξενούν φόβο.
γ) Πετάλωμα και ιπποσκευή
Η φροντίδα των ποδιών και το πετάλωμα πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών. Η ιπποσκευή πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένη και να προσαρμόζεται χωρίς κίνδυνο πόνου ή
τραυματισμού.
δ) Μεταφορά
Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς οι Ίπποι πρέπει να είναι πλήρως προστατευμένοι από
τραυματισμούς και άλλους κινδύνους. Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να είναι ασφαλή,
καλώς αεριζόμενα, καλοδιατηρημένα, να απολυμαίνονται τακτικά και να οδηγούνται από
έμπειρο προσωπικό. Ικανοί χειριστές πρέπει πάντα να είναι πάντα διαθέσιμοι για να χειρίζονται τους Ίππους
ε) Διαδρομή μεταφοράς
Όλες οι διαδρομές μεταφοράς πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένες, με τακτές στάσεις ανάπαυσης για τους Ίππους και πρόσβαση σε τροφή και νερό, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της F.E.I.
2. Ικανότητα συμμετοχής :
α) Φυσική κατάσταση και ικανότητα
Ίπποι και Αθλητές πρέπει να βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση και να είναι αποδεδειγμένα ικανοί για να τους επιτραπεί η συμμετοχή σε Αγώνες. Πρέπει να μεσολαβεί κατάλληλο διάστημα ανάπαυσης των Ίππων μεταξύ προπόνησης και Αγώνων και επιπλέον
περίοδος ανάπαυσης μετά από μεταφορά τους.
β) Κατάσταση υγείας
Ίππος που θεωρείται ανίκανος να αγωνιστεί, δε πρέπει να αγωνίζεται ή να συνεχίζει να
αγωνίζεται, σε περίπτωση αμφιβολίας πρέπει να ζητείται η γνώμη Κτηνίατρου.
γ) Φαρμακοδιέγερση και χρήση φαρμάκων
Οποιαδήποτε σκόπιμη ενέργεια φαρμακοδιέγερσης ή χρήσης απαγορευμένων φαρμάκων αποτελεί σοβαρό θέμα ευζωίας του Ίππου και δεν είναι αποδεκτή. Μετά από οποιαδήποτε Κτηνιατρική θεραπεία, πρέπει να παρέρχεται ο απαραίτητος χρόνος για την
πλήρη ανάρρωση πριν τη συμμετοχή σε Αγώνα.
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δ) Χειρουργικές επεμβάσεις
Δεν επιτρέπονται χειρουργικές επεμβάσεις, που θέτουν σε κίνδυνο την ευζωία αγωνιζόμενου Ίππου ή την ασφάλεια άλλων Ίππων ή/και Αθλητών.
ε) Φοράδες έγκυες / με νεογέννητα πουλάρια
Φοράδες μετά τον τέταρτο μήνα εγκυμοσύνης ή φοράδες με νεογέννητα πουλάρια δεν
πρέπει να συμμετέχουν σε Αγώνες.
στ) Λανθασμένη χρήση βοηθημάτων
Δεν είναι ανεκτή κακομεταχείριση Ίππου με χρήση φυσικών ή τεχνητών βοηθημάτων ίππευσης (μαστίγιο, σπιρούνια, κ.λπ.)
3. Οι Αγώνες δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ευζωία του Ίππου :
α) Χώρος Αγώνων
Οι Ίπποι θα πρέπει να προπονούνται και να αγωνίζονται σε εδάφη κατάλληλα και ασφαλή. Τα εμπόδια και οι συνθήκες του Αγώνα πρέπει να σχεδιάζονται έχοντας υπόψη
την ασφάλεια του Ίππου.
β) Επιφάνειες εδάφους
Όλες οι επιφάνειες στις οποίες οι Ίπποι βαδίζουν, προπονούνται ή αγωνίζονται πρέπει
να είναι έτσι σχεδιασμένες και συντηρημένες ώστε να μειώνονται οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό.
γ) Ακραίες καιρικές συνθήκες
Οι Αγώνες δεν πρέπει να διεξάγονται σε ακραίες καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορεί να
θέσουν σε κίνδυνο την ευζωία ή την ασφάλεια του Ίππου. Πρέπει να προβλέπονται συνθήκες και εξοπλισμός για τον δροσισμό των Ίππων μετά τον Αγώνα.
δ) Σταβλισμός στους Αγώνες
Οι στάβλοι πρέπει να είναι ασφαλείς, καθαροί, άνετοι, καλώς αεριζόμενοι και επαρκούς
μεγέθους για τον τύπο και την ιδιοσυγκρασία του Ίππου. Πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμα
χώροι για πλύσιμο και νερό.
4. Μεταχείριση των Ίππων από τον άνθρωπο:
α) Κτηνιατρική αγωγή (θεραπείες)
Στον Αγώνα πρέπει πάντα να υπάρχουν εξειδικευμένοι Κτηνίατροι. Εάν ένας Ίππος
τραυματιστεί ή εξαντληθεί κατά τη διάρκεια Αγωνίσματος, ο Αθλητής πρέπει να αποσυρθεί από το Αγώνισμα και πρέπει να λάβει χώρα Κτηνιατρική εκτίμηση.
β) Κέντρα Αναφοράς (Κτηνιατρικές κλινικές)
Όπου είναι αναγκαίο, οι Ίπποι πρέπει να περισυλλεγούν και να μεταφερθούν με ασθενοφόρο στην πλησιέστερη Κτηνιατρική Κλινική για περαιτέρω εκτίμηση και θεραπεία. Σε
τραυματισμένους Ίππους πρέπει να χορηγηθεί πλήρης υποστηρικτική θεραπεία πριν την
μεταφορά τους.
γ) Τραυματισμοί στον Αγώνα
Περιστατικά τραυματισμών κατά την διάρκεια Αγώνα πρέπει να παρακολουθούνται. Οι
συνθήκες του εδάφους, η συχνότητα των Αγώνων και όποιοι άλλοι επικίνδυνοι παράγοντες πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά προκειμένου να βρεθούν λύσεις, που να ελαχιστοποιούν τους τραυματισμούς.
δ) Ευθανασία
Αν τα τραύματα είναι πολύ σοβαρά, ο Ίππος μπορεί να χρειαστεί να υποβληθεί σε ευθανασία από Κτηνίατρο το συντομότερο δυνατό, με μοναδικό σκοπό να υποφέρει το ελάχιστο δυνατόν.
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ε) Απόσυρση
Οι Ίπποι πρέπει να αντιμετωπίζονται με συμπόνια και ανθρωπιά όταν αποσύρονται από
την ενεργό Αθλητική δράση.
5. Εκπαίδευση:
Η F.E.I. προτρέπει όσους εμπλέκονται με τον ιππικό αθλητισμό να αποκτούν όσο το δυνατόν υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης στον τομέα της ειδικότητάς τους σχετικά με την
φροντίδα και την διαχείριση του Αγωνιζόμενου Ίππου.
Αυτός ο Κώδικας Συμπεριφοράς για την Ευζωία του Ίππου μπορεί να τροποποιείται κατά
διαστήματα και καινούριες απόψεις είναι ευπρόσδεκτες. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε
νέα αποτελέσματα ερευνών και η F.E.I. ενθαρρύνει την περαιτέρω χρηματοδότηση και στήριξη ερευνών για την ευημερία των Ίππου.
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Άρθρα 800-801

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΓΕΝΙΚΑ
800. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ- ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Όλοι οι Διεθνείς Αγώνες Ιππικής Αντοχής, συμπεριλαμβανομένων των CEI,
CEIO και Πρωταθλημάτων (Αγώνες), διέπονται και πρέπει να οργανώνονται
σύμφωνα με τους ακόλουθους Κανονισμούς (όπως εκάστοτε τροποποιούνται):
τον παρόντα Κανονισμό Ιππικής Αντοχής, το Καταστατικό της FEI (FEI
Statutes), τον Γενικό Κανονισμό της FEI (ΓΕΚ-FEI) τον Κτηνιατρικό Κανονισμό
της FEI (ΚΚ-FEI), τον Κώδικα Συμπεριφοράς της FEI για την Ευζωία του Ίππου,
τον Κανονισμό FEI για τον έλεγχο Ντόπινγκ και Ελεγχόμενων Θεραπειών Ίππων, τον Κανονισμό FEI για τον έλεγχο Ντόπινγκ Ανθρώπων Αθλητών, και κάθε
άλλο κανόνα, πολιτική ή έγγραφο που εκδίδεται εκάστοτε από την FEI και, σύμφωνα με τους όρους τους, ισχύουν στους Διεθνείς Αγώνες Ιππικής Αντοχής
(συνοπτικά, οι Κανόνες και Κανονισμοί FEI).
800.1-Ε. Όλοι ανεξαιρέτως οι Εθνικοί Αγώνες Ιππικής Αντοχής, διέπονται και πρέπει να
οργανώνονται, επί πλέον των ως άνω, σύμφωνα με τον παρόντα ΚΚΙΑ, τους
λοιπούς Κανονισμούς της ΕΟΙ, τις ετήσιες Γενικές Προκηρύξεις Ιππικής Αντοχής, τις Ειδικές Προκηρύξεις των Αγώνων Ιππικής Αντοχής και τα αντίστοιχα
Άρθρα για τον έλεγχο Ντόπινγκ Αθλητών και Ίππων του Αθλητικού Νόμου
2725/1999 όπως συμπληρώθηκε με το «Κεφάλαιο Δ’ Καταπολέμηση του Ντόπινγκ» του Ν.3057/2002 και εκάστοτε τροποποιηθείς ισχύει.
800.2
Με την εγγραφή στην FEI - ΕΟΙ, την υποβολή συμμετοχής σε έναν Αγώνα ή /
και συμμετοχή με οποιαδήποτε ιδιότητα σε έναν Αγώνα, οι Αθλητές, Προπονητές, Ιδιοκτήτες, Μέλη Πληρωμάτων, Προσωπικό Υποστήριξης, ομάδες, Αρχηγοί
Ομάδος, Εθνικές Ομοσπονδίες, Αθλητικά Σωματεία και άλλα άτομα που συμμετέχουν στον Αγώνα θεωρείται ότι δεσμεύονται να συμμορφώνονται με τους Κανόνες και Κανονισμούς FEI - ΕΟΙ, όχι μόνον κατά την διάρκεια αυτού καθαυτού
του Αγώνα αλλά επίσης κατά την διάρκεια προετοιμασίας του Αγώνα, και στην
περίπτωση τυχόν καταπάτησης θα είναι υπεύθυνοι για τις συνέπειες που αναφέρονται στους Κανόνες και Κανονισμούς FEI - ΕΟΙ.
800.3
Επί πλέον από τη συμμόρφωση με τους Κανόνες και Κανονισμούς FEI, οι Αγώνες Ιππικής Αντοχής που διεξάγονται ως τμήμα Περιφερειακών «Αγώνων» (και
οι συμμετέχοντες στους Αγώνες αυτούς) πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζει η σχετική ΔΟΕ- συνδεδεμένη Περιφερειακή Ένωση Αγώνων.
800.4
Με την επιφύλαξη της γενικότητας του άρθρου 800.2, ο παρών ΚΚΙΑ αναγνωρίζει ειδικά δύο διακριτούς ρόλους που σχετίζονται με την προετοιμασία και συμμετοχή Ίππων στους Αγώνες
800.4.1 Προπονητής είναι το άτομο που είναι υπεύθυνο να προετοιμάσει τον
Ίππο σωματικά και πνευματικά για να αγωνιστεί (όπου περιλαμβάνεται ο καθορισμός του κατάλληλου προγράμματος άσκησης, διατροφής
και κτηνιατρικής φροντίδας για τον Ίππο).
800.4.2 Αθλητής (που μπορεί να είναι και ο Προπονητής) είναι το άτομο που
ιππεύει τον Ίππο στο Αγώνισμα.
800.1
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Αποτελεί προσωπική και μη μεταβιβάσιμη ευθύνη κάθε ατόμου που συμμετέχει
υπό οιανδήποτε ιδιότητα σε έναν Αγώνα, συμπεριλαμβανομένου κάθε Αθλητή
και κάθε Προπονητή, να εξοικειωθεί με όλες τις απαιτήσεις των Κανόνων και
Κανονισμών FEI - ΕΟΙ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων που
μπορεί να γίνονται από καιρού εις καιρόν. Κάθε Αθλητής και κάθε Προπονητής
πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι κάθε ένας από το Προσωπικό Υποστήριξής
του (συμπεριλαμβανομένων των Μελών Πληρώματος) και κάθε άλλο άτομο από
το οποίο λαμβάνει συμβουλές ή υποστήριξη είναι εξοικειωμένο με αυτές τις απαιτήσεις. Σε περίπτωση παράβασης δεν θα αποτελεί υπεράσπιση η άγνοια
αυτών των απαιτήσεων.

801. ΕΥΖΩΙΑ ΤΟΥ ΊΠΠΟΥ
801.1

801.2

801.3

Η ευζωία του Ίππου είναι πρώτη προτεραιότητα στην Ιππική Αντοχή: πρέπει,
ανά πάσα στιγμή, να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για την προστασία της υγείας, της
ασφάλειας και της ευζωίας του Ίππου. Αυτή η κατευθυντήρια αρχή είναι η σημαντικότερη ευθύνη όλων των ατόμων που συμμετέχουν σε Αγώνες, συμπεριλαμβανομένων Αθλητών, Προπονητών, Ιδιοκτητών, Μελών Πληρωμάτων, Προσωπικού Υποστήριξης, ομάδων, Αρχηγών Ομάδος και Αξιωματούχων. Όποιος
συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα σε οποιαδήποτε Αγώνα απαιτείται να συμμορφώνεται αυστηρά με το γράμμα και το πνεύμα του Άρθρου 801 και τον Κώδικα Συμπεριφοράς της FEI για την Ευζωία του Ίππου
Εκτός από το άρθρο 801.1:
801.2.1 Ο Αθλητής και ο Προπονητής πρέπει να έχουν γνώση της αποτελεσματικής και ασφαλούς χρήσης του Ίππου, και πρέπει συνεχώς να
φροντίζουν για την ασφάλεια ανθρώπων και ιπποειδών.
801.2.2 Ο Αθλητής ευθύνεται για την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης του
Ίππου του στην διαδρομή, λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα και τις άλλες
συνθήκες χωρίς να διακινδυνεύει την ευζωία του Ίππου του.
801.2.3 Ο Αθλητής και ο Προπονητής δεν πρέπει να δηλώσουν ή να κρατήσουν έναν Ίππο σε Αγώνισμα εάν ο Ίππος υποφέρει από ασθένεια ή
τραυματισμό ή λαμβάνει φάρμακα που θα επηρέαζαν αρνητικά ή θα
ενίσχυαν την ικανότητά του να αγωνιστεί.
Η FEI - ΕΟΙ έχει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε σκληρότητα ή Κατάχρηση Ίππου.
801.3.1 Η μη συμμόρφωση με το άρθρο 801 και/ή τον Κώδικα Συμπεριφοράς
της FEI για την Ευζωία του Ίππου μπορεί να θεωρηθεί Κατάχρηση
Ίππου.
801.3.2 Οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη σε Αγώνα που ισοδυναμεί, κατά τη
γνώμη της Αγωνοδίκου Επιτροπής, με σκληρότητα προς ή Κατάχρηση
Ίππου θα έχει σαν αποτέλεσμα την επίδοση Κίτρινης Κάρτας Προειδοποίησης Ιππικής Αντοχής και Αποβολή (DSQ) και μπορεί επίσης να
υπόκειται στις πρόσθετες κυρώσεις που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό της FEI.
801.3.3 Κάθε σκληρότητα προς ή Κατάχρηση Ίππου που λαμβάνει χώρα μακριά από έναν Αγώνα θα υπόκειται στις κυρώσεις που ορίζονται στον
Γενικό Κανονισμό της FEI.
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Απαιτήσεις αναφοράς:
801.4.1 Κάθε άτομο που γίνεται μάρτυρας Κατάχρησης Ίππου πρέπει να το
αναφέρει στην FEI σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό FEI. Τέτοιες αναφορές πρέπει όποτε είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τις υπογραφές και τις διευθύνσεις των ατόμων που είδαν την κατάχρηση.
801.4.2 Κάθε Κατάχρηση Ίππου πρέπει να αναφέρεται χωρίς καθυστέρηση,
αλλά δεν υπάρχει προθεσμία για την αναφορά τέτοιας κατάχρησης.
Εάν η κατάχρηση λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια Αγώνα, η αναφορά πρέπει να γίνει χωρίς καθυστέρηση (i) στην Αγωνόδικο Επιτροπή και/ή τον Γραμματέα της ΟΕ, και (ii) στην Έδρα της FEI.
801.4.3 Κάθε σκληρότητα προς ή Κατάχρηση Ίππου που λαμβάνει χώρα εκτός
Αγώνων πρέπει να αναφέρεται στην Έδρα της FEI.
801.4.4 Αποτυχία αναφοράς σκληρότητας προς ή Κατάχρησης Ίππου υπόκειται σε κύρωση ως παραβίαση των Κανόνων και Κανονισμών της FEI.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ
802. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ (FEI) ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
802.1

802.2

802.3

802.4

Οι Διεθνείς Αγώνες Ιππικής Αντοχής ορίζονται στο καλεντάρι της FEI και χωρίζονται σε:
802.1.1 Διεθνείς Αγώνες Ιππικής Αντοχής (CEI)
802.1.2 Επίσημους Διεθνείς Αγώνες Ιππικής Αντοχής (CEIO) {με Ομαδικό Αγώνισμα}
802.1.3 Πρωταθλήματα (και δοκιμαστικοί Αγώνες των Πρωταθλημάτων αυτών) και «Αγώνες» (π.χ. Παγκόσμιο κλπ)
802.1.4 Συνδυασμένους Εθνικούς/Διεθνείς Αγώνες (CEN/CEI).
CEIs:
802.2.1 Τα CEI έχουν μόνο επίσημη ατομική κατάταξη. Σε αντίθεση με τα
CEIO, δεν έχουν επίσημη κατάταξη ομάδων. Στην διακριτική ευχέρεια
της ΟΕ είναι να επιτρέψει σε Αθλητές να αγωνιστούν σε ένα CEI σε
ομάδες τριών έως πέντε Αθλητών όχι απαραίτητα της ίδιας εθνικότητας (οι λεπτομέρειες πρέπει να αναφέρονται στην εγκεκριμένη Προκήρυξη του Αγωνίσματος), αλλά δεν θα θεωρηθεί Επίσημο Ομαδικό Αγώνισμα. Κάθε μέλος της ομάδας θα θεωρείται σαν μεμονωμένος Αθλητής όσον αφορά θέματα επίσημης κατάταξης. Το πλήθος των ομάδων που θα γίνουν αποδεκτές είναι στην διακριτική ευχέρεια της ΟΕ.
802.2.2 Τα CEI μπορούν να διεξαχθούν σε συνδυασμό με ευρύτερες εθνικές ή
εγκεκριμένες από FEI σειρές ή προγράμματα, με την επιφύλαξη της
έγκρισης από την FEI, σε συνεννόηση με την Τεχνική Επιτροπή Ιππικής Αντοχής της FEI.
CEIOs:
802.3.1 Τα CEIO έχουν μία επίσημη ατομική κατάταξη και μία επίσημη κατάταξη ομάδων.
802.3.2 Κάθε χώρα μπορεί να δηλώσει μόνο μία ομάδα στο ομαδικό Αγώνισμα. Απαιτούνται τουλάχιστον τρεις ομάδες για να θεωρηθεί το ομαδικό Αγώνισμα Επίσημο Ομαδικό Αγώνισμα. Κάθε ομάδα πρέπει να
έχει τουλάχιστον τρία Ζεύγη και το πολύ πέντε Ζεύγη.
Πρωταθλήματα και «Αγώνες»:
802.4.1 Τα Πρωταθλήματα (και οι «Αγώνες») έχουν μία επίσημη ατομική κατάταξη και μια επίσημη ομαδική κατάταξη (εκτός από τα Πρωταθλήματα Νεολέκτων Ίππων, όπου υπάρχει μόνον μία επίσημη ατομική
κατάταξη). Το Άρθρο 802.3.2 έχει εφαρμογή και για τα Επίσημα Ομαδικά Αγωνίσματα στα Πρωταθλήματα (και στους «Αγώνες»)
802.4.2 Τα Πρωταθλήματα περιλαμβάνουν:
(α) Πρωταθλήματα 1* με ελάχιστο 100χλμ και μέγιστο 119χλμ σε μία ημέρα
(β) Πρωταθλήματα Νεολέκτων Ίππων 2* με ελάχιστο 120χλμ και μέγιστο
130χλμ σε μία ημέρα
(γ) Πρωταθλήματα Εφήβων και Νεαρών Ιππέων 2* με ελάχιστο 120χλμ
και μέγιστο 130χλμ σε μία ημέρα
(δ) Πρωταθλήματα Ενηλίκων 2* με ελάχιστο 120χλμ και μέγιστο 139χλμ
σε μία ημέρα και
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(ε) Πρωταθλήματα Ενηλίκων 3* με 160χλμ σε μια ημέρα.
802.4.3 Πρωταθλήματα Ενηλίκων ή Εφήβων/Νεαρών Ιππέων μπορούν να οργανωθούν σε περιφερειακό, ηπειρωτικό ή παγκόσμιο επίπεδο, ή σαν
«Αγώνες». Περισσότερες λεπτομέρειες ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό FEI.
Test event for Championships (Δοκιμαστικοί Αγώνες για τα Πρωταθλήματα):
802.5.1 To ensure the smooth running of a Championship, the FEI Endurance
Technical Committee will require (for 3* Championships) and may require (for all other Championships) the organiser of a Championship
to host a test event around 12 months prior to the Championship (to
ensure the test event takes place around the same time of year and
with similar weather conditions as the Championship), which test event
must have:
(a) the same (or similar) distance, course, and panel of Officials as the
Championship; and
(b) the same provider for timing, data handling, and heart rate monitoring.
802.5.2 The FEI Endurance Technical Committee will decide whether or not
the test event meets the above criteria. There shall be no appeal from
that decision.
802.5.3 Any changes to the arrangements for the Championship under Article
802.5.1 made after the test event takes place are subject to the approval of the FEI Endurance Technical Committee and FEI Endurance
Department, and may also be subject to the approval of FEI Headquarters.
802.5.4 If the OC does not organise a test event, or organises a test event that
does not comply with the above requirements or the requirements set
out in the applicable host agreement, the FEI may withdraw the allocation of the Championship from the OC.
Συνδυασμένοι Εθνικοί και Διεθνείς Αγώνες (CEN/CEI).
802.6.1 Κατόπιν αιτήματος της ενδιαφερόμενης Εθνικής Ομοσπονδίας, η FEI
μπορεί να εγκρίνει ένας Διεθνής Αγώνας να συνδυαστεί με έναν Εθνικό Αγώνα. Εάν δοθεί η έγκριση, σε τέτοιους Συνδυασμένους Αγώνες, τα Ζεύγη CEI πρέπει να έχουν προτεραιότητα, στις συμμετοχές,
έναντι των Ζευγών Εθνικού επιπέδου.
802.6.2 Με την επιφύλαξη του μέγιστου αριθμού εκκινούντων, που επιτρέπει
το Άρθρο 847, και εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ευζωία των Ίππων
και η ασφάλεια των Αθλητών, τα Εθνικά και Διεθνή Αγωνίσματα μπορούν να εκκινούν την ίδια ώρα, όπου αυτό ζητηθεί από την ΟΕ, υπό
την προϋπόθεση έγκρισης από τον Τεχνικό Επιτετραμμένο και τον
Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής.
802.6.3 Σε οποιοδήποτε συνδυασμένο Εθνικό και Διεθνή Αγώνα, τα Ζεύγη Εθνικού επιπέδου δεν μπορούν να παρέχουν οποιαδήποτε μορφή βοήθειας (όσον αφορά τον βηματισμό ή οτιδήποτε άλλο) σε Ζεύγη Διεθνούς επιπέδου, βοήθεια που μπορεί να παρέχει στα Διεθνή Ζεύγη
τυχόν άδικο πλεονέκτημα. Καταστρατήγηση του παρόντος Άρθρου θα
έχει αποτέλεσμα την Αποβολή (DSQ) και των δύο Ζευγών.
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802.Ε. – Κατηγορίες & Επίπεδο Εθνικών Αγώνων Ιππικής Αντοχής
Οι Κατηγορίες και το Επίπεδο (βλ. Άρθρο 803) των Εθνικών Αγώνων Ιππικής Αντοχής,
ορίζονται και περιγράφονται στην Γενική Προκήρυξη Ιππικής Αντοχής εκάστου
Αγωνιστικού Έτους. Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) το ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα Ιππικής Αντοχής μπορεί να περιλαμβάνει Αγώνες Ανάπτυξης, Διασυλλογικούς Αγώνες, Αγώνες Προετοιμασίας ή/και Πρόκρισης, Πρωταθλήματα, Πανελλήνιους κλπ ή/και ότι άλλο θεωρεί η ΤΕ/ΙΑ ότι μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη και πρόοδο του Αθλήματος της Ιππικής Αντοχής.

803. ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΩΝΩΝ
803.1

803.2
803.3

803.4

Οι Αγώνες CEI, CEIO και Πρωταθλήματα χωρίζονται σε τρία επίπεδα αστέρων
(με ανώτερο επίπεδο τα 3*)
803.1.1 1*: Αγωνίσματα μεταξύ 100-119 χλμ. σε μία ημέρα.
803.1.2 2*: Αγωνίσματα μεταξύ 120-139 χλμ. σε μία ημέρα, ή μεταξύ 7089χλμ. ανά ημέρα σε δύο ημέρες
803.1.3 3*: Αγωνίσματα μεταξύ 140-160 χλμ. σε μία ημέρα, ή 90-100 χλμ. ανά
ημέρα σε δύο ημέρες, ή 70-80 χλμ. ανά ημέρα σε τρεις ή περισσότερες
ημέρες.
Εκτός εάν άλλως ειδικώς ορίζεται, οι απαιτήσεις που ισχύουν στα επίπεδα αστέρων των CEI, ισχύουν και για τα CEIO των ιδίων αστέρων
Η FEI θα καθορίσει, σε συνεννόηση με την Τεχνική Επιτροπή Ιππικής Αντοχής
της FEI, την ΟΕ και τις σχετικές Εθνικές Ομοσπονδίες, ποιες προϋποθέσεις επιπέδου CEI ισχύουν για κάθε Αγώνα που δεν καλύπτεται από το Άρθρο 803.1.
Η FEI μπορεί να δημιουργήσει ειδικές κατηγορίες αγώνων για αναδυόμενα προγράμματα σε αναπτυσσόμενες χώρες ή περιοχές ή για σκοπούς έρευνας για
πιθανές αλλαγές στους παρόντες Κανονισμούς Ιππικής Αντοχής. Η FEI μπορεί
σε αυτούς τους αγώνες να εφαρμόσει προϋποθέσεις επιπέδου αστέρος CEI
(συμπεριλαμβανομένων των Αξιωματούχων και της επιλεξιμότητας για συμμετοχή), όπως κρίνει σκόπιμο, ανεξάρτητα από το μήκος της διαδρομής στον αγώνα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η FEI θα ζητήσει την συνεχή συμβολή των Εθνικών Ομοσπονδιών και των Τεχνικών Επιτροπών.

804. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η Προκήρυξη Αγώνων πρέπει να εγκριθεί από την FEI σύμφωνα με τον Γενικό
Κανονισμό FEI. Μετά την έγκριση η FEI θα δημοσιεύσει την Προκήρυξη Αγώνων.
804.1-Ε. Οι Προκηρύξεις των Εθνικών Αγώνων συντάσσονται από την ΤΕ/ΙΑ και εγκρίνονται από το ΔΣ της ΕΟΙ. Μετά την έγκριση η ΕΟΙ θα δημοσιεύσει την Προκήρυξη Αγώνων.
804.2
Η Προκήρυξη του Αγώνα πρέπει να περιλαμβάνει (κατ’ ελάχιστον): (i) την κατηγορία του Αγώνα, (ii) την προθεσμία δήλωσης συμμετοχής, (iii) τα δικαιώματα
συμμετοχής, (iv) τις ελάχιστες απαιτήσεις βάρους, (v) το συνολικό μήκος της
διαδρομής, και το μήκος και πλήθος των Δακτυλίων (βλ. Άρθρο 814) στην διαδρομή, (vi) την περιγραφή της διαδρομής (με τις όποιες αλλαγές υψόμετρου),
(vii) τον αριθμό και την θέση των σημείων εξωτερικής βοήθειας και των σημείων
νερού για τους Ίππους, (viii) τους περιορισμούς ταχύτητας (εάν ισχύουν.), (ix)
τα όρια χρόνου (συνολικά και για κάθε Φάση, όπως ισχύουν), (x) την θέση και
804.1
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ώρα εκκίνησης, (xi) τους κανόνες εκκίνησης, (xii) την μέθοδο σήμανση της διαδρομής, (xiii) την διαδικασία στις Κτηνιατρικές Πύλες, (xiv) τους Χρόνους Κράτησης, (xv) την μέθοδο κατάταξης, και (xvi) τα έπαθλα.
Η Προκήρυξη του Αγώνα πρέπει επίσης να ορίζει τις διαχειριστικές πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες (δηλ. μεταφορές, διαμονή Αθλητών και Μελών Πληρωμάτων, σταβλισμός, σίτιση Ίππων, κλπ).

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΒΑΡΗ
Τα ελάχιστα επιτρεπόμενα βάρη των Αθλητών, συμπεριλαμβανομένου όλου του
ιππικού εξοπλισμού τους, εκτός του χαλινού, είναι τα ακόλουθα :
Κατηγορία
Ελάχιστο βάρος
Εφήβων & Νεαρών Ιππέων (J & Y)
60 κιλά
(Εθνικοί & Διεθνείς Αγώνες)
Ενηλίκων (Εθνικοί & CEI 1* & CEI 2*)

70 κιλά

Ενηλίκων (CEI 3*)

75 κιλά

Ενηλίκων (CEIO & Διεθνή Πρωταθλήματα)

75 κιλά

Όταν Έφηβοι ή Νεαροί Ιππείς συμμετέχουν σε Αγωνίσματα Ενηλίκων, θα ισχύουν και για αυτούς τα ελάχιστα βάρη, που ισχύουν για τους Ενήλικες στα συγκεκριμένα Αγωνίσματα.
805.3
Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ελαχίστου βάρους:
805.3.1 Οι ΟΕ πρέπει να παρέχουν μια αξιόπιστη ζυγαριά με δυνατότητα επαναβαθμονόμησης στον Αγώνα.
805.3.2 Ο Αθλητής πρέπει να διατηρεί το ελάχιστο βάρος σε όλη την διάρκεια
του Αγωνίσματος ενόσω ολοκληρώνει τους Δακτύλιους (Loops) της
διαδρομής (συμπεριλαμβανομένου ενόσω ιππεύει ή οδηγεί τον Ίππο
στην διαδρομή).
805.3.3 Έλεγχος βάρους πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη του Αγωνίσματος
και (εάν το ζητήσει ένας Αξιωματούχος) μετά τον τερματισμό. Τυχαίοι
έλεγχοι βάρους μπορεί επίσης να πραγματοποιούνται ανά πάσα
στιγμή κατά τη διάρκεια του Αγωνίσματος εάν το ζητήσει Αξιωματούχος.
805.3.4 Εάν Αθλητής δεν πληροί τις απαιτήσεις ελαχίστου βάρους ή αρνηθεί
τον έλεγχο βάρους, θα αποβληθεί (DSQ)
805 – Ε. Στους Εθνικούς Αγώνες δεν ισχύουν περιορισμοί βάρους Αθλητών. Εν τούτοις
η Ε.Ο.Ι. μπορεί να προβλέπει, στην Γενική Προκήρυξη του έτους ή στις Ειδικές
Προκηρύξεις των Αγώνων ελάχιστα επιτρεπόμενα βάρη Αθλητών οπότε ισχύει
το ως άνω άρθρο 805
805.2

806. ΈΝΑΣ ΊΠΠΟΣ ΑΝΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Κανείς Αθλητής δεν επιτρέπεται να αγωνισθεί, σε οποιοδήποτε Αγώνισμα, με περισσότερους από έναν Ίππους.
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Με την επιφύλαξη του άρθρου 807.2, την πρώτη ημέρα ενός Αγωνίσματος (για
πολυήμερα Αγωνίσματα), ή την ημέρα του Αγωνίσματος (για μονοήμερα Αγωνίσματα), η εκκίνηση είναι ομαδική. Οι Ίπποι δεν πρέπει να περάσουν τη γραμμή
εκκίνησης προτού να δοθεί το σήμα εκκίνησης
Κλιμακωτές εκκινήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν για μονοήμερους CEI 1* εάν
υπάρχουν τουλάχιστον 50 συμμετοχές, εφόσον η απόσταση εκκίνησης από το
πρώτο στο τελευταίο Ζεύγος Αθλητή/Ίππου δεν υπερβαίνει την μία ώρα.
Σε πολυήμερα Αγωνίσματα, η εκκίνηση τις επόμενες (από την πρώτη) ημέρες
των πολυήμερων Αγώνων μπορεί να είναι μαζική ή κλιμακωτή. Εάν επιλεγεί
κλιμακωτή εκκίνηση, τα Ζεύγη πρέπει να εκκινήσουν την επόμενη ημέρα με την
ίδια διαφορά χρόνου που καταγράφηκε στον τερματισμό της προηγούμενης ημέρας. Αυτό θα συνεχιστεί για μια χρονική περίοδο (π.χ. μία ώρα) που θα οριστεί κατά την κρίση του Προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής και του Τεχνικού
Επιτετραμμένου σε συνεννόηση με την ΟΕ. Όσοι υπολείπονται μετά την χρονική αυτή περίοδο θα εκκινήσουν συγχρόνως.
Αν ένα Ζεύγος κάνει λάθος εκκίνηση (δηλ. περάσει την γραμμή εκκίνησης του
πρώτου Δακτυλίου πριν δοθεί το σήμα εκκίνησης ή περάσει την γραμμή εκκίνησης των επόμενων Δακτυλίων πριν ολοκληρωθεί ο Χρόνος Κράτησης), το Ζεύγος πρέπει να επιστρέψει και να περάσει ξανά την γραμμή εκκίνησης (όχι πριν
την σωστή ώρα). Η ποινή εάν δεν επιστρέψει είναι Αποβολή (DSQ). Ο χρόνος
εκκίνησης του Ζεύγους θα καταγραφεί σαν να εκκίνησε όταν του δόθηκε αρχικά
το σήμα.
Η ώρα εκκίνησης οιουδήποτε Ζεύγους που δεν παρουσιάζεται στην ώρα του για
την εκκίνηση καταγράφεται σαν να ξεκίνησε στην ώρα του. Κανένα Ζεύγος δεν
θα εκκινήσει αργότερα από 15 λεπτά μετά την επίσημη ώρα εκκίνησης. Η μη
συμμόρφωση με αυτήν τη διάταξη επισύρει Αποβολή (DSQ).

808. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
808.1

808.2

808.3
808.4

Ο Χρόνος μετριέται από το σήμα εκκίνησης έως ότου το Ζεύγος διασχίσει την
γραμμή τερματισμού. Η ΟΕ πρέπει να εξασφαλίσει ότι κατάλληλα καταρτισμένα
άτομα (με χρήση μεθόδου συγχρονισμένης χρονομέτρησης) υπολογίζουν με ακρίβεια και καταγράφουν τους χρόνους εκκίνησης και τερματισμού και τις ταχύτητες κάθε Ζεύγους για κάθε Δακτύλιο και Φάση.
Όπου Επόπτες και/ή χρονομέτρες έχουν την ευθύνη της χρονομέτρησης, πρέπει να καταγράφουν τους χρόνους του κάθε Ζεύγους στην εκκίνηση και στον
τερματισμό κάθε χρονομετρημένου Δακτυλίου και Φάσης.
Μετά από κάθε Φάση, για κάθε Ζεύγος, εκδίδεται μια κάρτα χρόνου ή αποδεκτό
και αξιόπιστο εναλλακτικό μέσο.
Όταν τα κύρια συστήματα χρονομέτρησης είναι ηλεκτρονικά (το οποίο συνιστάται για CEI3*, CEIO και Πρωταθλήματα) οι ΟΕ πρέπει να φροντίζουν για εναλλακτική παροχή ισχύος και εφεδρική λύση για την χρονομέτρηση και την καταγραφή στοιχείων στην περίπτωση που διακοπούν όλες οι πηγές ισχύος.

FEI-E-GRE_2022_01_01.docx

εν. 6 / σελ. 18

01/01/2022

Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
Κεφάλαιο ΙΙ – ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ

FEI-ΕΟΙ 01-01-2022
Άρθρα 802-812

809. ΚΑΤΑΤΑΞΗ
809.1

809.2

809.3

809.4

809.5

Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις: Μόνο Ζεύγη των οποίων ο Ίππος πέρασε όλες
τις Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις σε όλα τα στάδια του Αγωνίσματος δικαιούνται
να συμπεριληφθούν στην τελική κατάταξη.
Ατομική Κατάταξη: Άσχετα από την σειρά και τους κανόνες εκκίνησης, κάθε
Αθλητής πρέπει να ολοκληρώσει το Αγώνισμα σαν να αγωνίζεται μόνος του ενάντια στον χρόνο, λαμβάνοντας υπ’ όψη την χάραξη της διαδρομής, την απόσταση, το έδαφος, και τον καιρό και χωρίς συμβιβασμούς για την ευζωία του
Ίππου. Νικητής του Αγωνίσματος κατατάσσεται το Ζεύγος Αθλητή/Ίππου, που
ολοκληρώνει την διαδρομή στον συντομότερο χρόνο, σεβόμενο όλες τις απαιτήσεις της διαδρομής (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ισχυόντων περιορισμών
ταχύτητας και απαιτήσεων ελαχίστου βάρους) και περνάει επιτυχώς όλες τις
Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις, φαρμακευτικούς ελέγχους και κάθε άλλο πρωτόκολλο που ισχύει για την ασφάλεια του Ίππου και του Αθλητή σύμφωνα με τους
Κανόνες και Κανονισμούς της FEI.
Κατάταξη Ομάδων:
809.3.1 Εάν για μια Εθνική Ομοσπονδία εκκινούν τρία ή περισσότερα Ζεύγη,
τα Ζεύγη θα είναι επιλέξιμα για ομαδική και ατομική κατάταξη και
θέση/βραβεία. Νικήτρια του ομαδικού αγωνίσματος είναι η ομάδα με
τον καλύτερο χρόνο μετά την πρόσθεση της τελικής κατάταξης των
τριών καλύτερων Ζευγών της ομάδας. Εάν υπάρχει ισοβαθμία για τον
καλύτερο χρόνο, νικήτρια ομάδα είναι αυτή της οποίας το τρίτο στη
σειρά Ζεύγος έχει το καλύτερο χρόνο.
809.3.2 Εάν για μια Εθνική Ομοσπονδία εκκινούν λιγότερα από τρία Ζεύγη, ή
λιγότερα από τρία Ζεύγη μίας ομάδας κατατάσσονται, αυτή η ομάδα
δεν θα καταταγεί στο ομαδικό, ακόμη και εάν με αυτό τον τρόπο παραμένουν κενές θέσεις μεταλλίων ή βραβείων. Τα καταταγμένα Ζεύγη
θα είναι επιλέξιμα μόνο για ατομική κατάταξη και θέση/βραβεία.
809.3.3 Στους Παγκόσμιους Ιππικούς Αγώνες, οι ομάδες του Αγώνα Ιππικής
Αντοχής θα καταταγούν όπως ορίζεται στο παρόν Άρθρο 809.3.
809.3.4 Εάν οποιοδήποτε Ζεύγος του οποίου το αποτέλεσμα μέτρησε για την
ομαδική κατάταξη Αποβληθεί (DSQ) στην συνέχεια, η κατάταξη ολόκληρης αυτής της ομάδας θα ακυρωθεί. Αυτό δεν θα επηρεάσει την
ατομική κατάταξη των άλλων Ζευγών της ομάδας αυτής.
Ισοβαθμία: Όταν δυο ή περισσότερα Ζεύγη εκκινούν στο Αγώνισμα την ίδια
ώρα και τερματίζουν με τον ίδιο συνολικό χρόνο ίππευσης, η Αγωνόδικος Επιτροπή (υποβοηθούμενη από τους Επόπτες) πρέπει να καθορίσει ποιο Ζεύγος
πέρασε πρώτο την γραμμή τερματισμού (βασιζόμενη είτε σε απλή όραση είτε
σε αποδεικτικά από φωτογραφίες / βίντεο) και αυτό το Ζεύγος θα καταταγεί
μπροστά από το άλλο Ζεύγος. Δεν επιτρέπονται ισοβαθμίες.
Αποτυχία Πρόκρισης, Αποβολή, Υπαναχώρηση και Απόσυρση:
809.5.1 Αποτυχία Πρόκρισης (FTQ) στην Επόμενη Φάση ή για την τελική
κατάταξη επέρχεται όταν ένα Ζεύγος αφαιρείται από το Αγώνισμα
λόγω αποτυχίας του να περάσει επιτυχώς μια Κτηνιατρική Επιθεώρηση, να ολοκληρώσει την πλήρη διαδρομή όπως απαιτείται, να τηρήσει τους ισχύοντες περιορισμούς ταχύτητας, και/ή να τηρήσει όλα τα
απαιτούμενα χρονικά όρια για την ολοκλήρωση του Αγωνίσματος ή
σαν αποτέλεσμα άλλων προσδιορισμένων αιτιών ‘FTQ’ όπως ορίζονται στο Παράρτημα 3 (κώδικες αποκλεισμού).
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809.5.2 Αποβολή (DSQ) επέρχεται όταν ένα Ζεύγος αφαιρείται από το Αγώνισμα ή/και τον Αγώνα (ή είναι αποτέλεσμα μεταγενέστερης Αποβολής
μετά το Αγώνισμα ή/και τον Αγώνα) λόγω παράβασης του παρόντος
ΚΚΙΑ ή άλλων Κανόνων και Κανονισμών FEI ή της Προκήρυξης του
Αγώνα.
809.5.3 Υπαναχώρηση (WD) επέρχεται όταν ένας Αθλητής αποσύρει τον
Ίππο του από το Αγώνισμα (χωρίς να έχει αφαιρεθεί καθοιονδήποτε
άλλο τρόπο από το Αγώνισμα) κατά ή προ της Πρώτης (Προ-Αγωνιστικής) Κτηνιατρικής Επιθεώρησης.
809.5.4 Απόσυρση (RET) επέρχεται όταν ένας Αθλητής αποφασίσει (χωρίς
να έχει αφαιρεθεί καθοιονδήποτε άλλο τρόπο από το Αγώνισμα) να
μην συνεχίσει στο Αγώνισμα αφού ο Ίππος του έχει περάσει την
Πρώτη (Προ-Αγωνιστική) Κτηνιατρική Επιθεώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό συμβαίνει (i) προτού το Ζεύγος περάσει την γραμμή εκκίνησης, ή (ii) στο τέλος κάποιας Φάσης υπό την προϋπόθεση ότι το
Ζεύγος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς αυτήν και κάθε προηγούμενη
Φάση και έχει περάσει όλες τις Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις μετά από
κάθε μια αυτών των Φάσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υποχρεωτικής επιθεώρησης ανάνηψης ή αιτηθείσας επιθεώρησης ανάνηψης
(ο Ίππος πρέπει να θεωρείται ικανός να συνεχίσει στο Αγώνισμα σε
κάθε μία από αυτές τις επιθεωρήσεις).

810. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ
810.1

810.2

Όλοι οι Ίπποι που αφαιρούνται (οικειοθελώς ή για άλλο λόγο) από το Αγώνισμα
πρέπει να παρουσιαστούν για Κτηνιατρική Επιθεώρηση είτε στην Κτηνιατρική
Επιτροπή είτε στην Επιτροπή Θεραπόντων Κτηνιάτρων αμέσως μετά την αφαίρεση, εκτός εάν ο Πρόεδρος της Κτηνιατρικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεραπόντων Κτηνιάτρων και ο Ξένος Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος επιτρέψουν την άμεση μεταφορά του Ίππου από τον Αγωνιστικό Χώρο σε εγκεκριμένο κέντρο θεραπείας και το Κτηνιατρικό Μητρώο του Ίππου ενημερωθεί
ανάλογα. Άρνηση συμμόρφωσης με το παρόν Άρθρο θα έχει αποτέλεσμα την
επίδοση Κίτρινη Κάρτα Προειδοποίησης Ιππικής Αντοχής στον Αθλητή και στον
Προπονητή, Αποβολή (DSQ) του Ζεύγους Αθλητή/Ίππου, επιβολή 60 ημερών
Υποχρεωτικής Εκτός Αγώνων Περιόδου για τον Ίππο, και τους βαθμούς ποινής
που ορίζονται στο Άρθρο 864.
Ένα Ζεύγος που, για οποιοδήποτε λόγο, Αποβάλλεται (DSQ) ή χαρακτηρίζεται
ως Αποτυχόν να Προκριθεί (FTQ) πρέπει να εγκαταλείψει άμεσα την διαδρομή
και δεν πρέπει να συνεχίσει κατά μήκος της διαδρομής εκτός εάν δεν υπάρχει
βιώσιμη εναλλακτική (σε αυτό πρέπει να συμφωνήσει ένα μέλος της Αγωνοδίκου Επιτροπής ή, εάν δεν είναι διαθέσιμο, ένας Επόπτης).
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811. ΠΡΟ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σε όλους τους CEI, πρέπει να διεξαχθεί μια προ-αγωνιστική ενημέρωση. Η παρακολούθησή της είναι υποχρεωτική για όλους τους Αθλητές, Προπονητές, Αρχηγούς Ομάδος (εάν ισχύει), Αξιωματούχους και Κτηνιάτρους. Η παρακολούθηση συνιστάται αλλά δεν απαιτείται για τα Μέλη των Πληρωμάτων.
811.1-Ε. Στους Εθνικούς Αγώνες, όσον αφορά στις προ-αγωνιστικές ενημερώσεις, ισχύουν οι εκάστοτε προβλέψεις της ετήσιας Γενικής Προκήρυξης Ιππικής Αντοχής
και των Ειδικών Προκηρύξεων των Αγώνων.
811.2
Στα Πρωταθλήματα (και τους δοκιμαστικούς Αγώνες - test events για τα Πρωταθλήματα αυτά), η προ-αγωνιστική ενημέρωση πρέπει να γίνει στα Αγγλικά.
Δεν υποχρεωτικές απαιτήσεις γλώσσας για την προ-αγωνιστική ενημέρωση στα
CEI.
811.1

812. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Στο Παράρτημα 5 και στον Κτηνιατρικό Κανονισμό της FEI ορίζονται οι διατάξεις
για τους κτηνιατρικούς ελέγχους και τις θεραπείες κατά την διάρκεια των Αγωνισμάτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
813. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
813.1

813.2

813.2

Ο Αγωνιστικός Χώρος περιλαμβάνει όλες τις περιοχές όπου λαμβάνουν χώρα
το Αγώνισμα και οι σχετικές κτηνιατρικές επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων
των:
813.1.1 διαδρομή (χωρισμένη σε Δακτύλιους και Φάσεις, όπως περιγράφεται
λεπτομερώς στην Προκήρυξη του Αγώνα και στο σχεδιάγραμμα της
διαδρομής, βλέπε Άρθρα 814, 815, και 817-820)
813.1.2 σημεία εξωτερικής βοήθειας (οι ορισμένες περιοχές στην διαδρομή
όπου τα Μέλη Πληρώματος μπορούν να βοηθήσουν το Ζεύγος τους,
όπως ορίζεται στην Προκήρυξη Αγώνα, βλέπε Άρθρο 822.4.1)
813.1.3 Κτηνιατρική Πύλη (η καθορισμένη περιοχή όπου τα Ζεύγη πρέπει να
σταματήσουν μετά από κάθε Δακτύλιο για Κτηνιατρική Επιθεώρηση
και υποχρεωτικές περιόδους ανάπαυσης, η οποία περιλαμβάνει τις εξής περιοχές):
(α) Περιοχή Ανάνηψης (η περιοχή μετά το πέρας κάθε Δακτυλίου όπου
οι Ίπποι μπορούν να ανανήψουν πριν εισέλθουν στην Περιοχή Αξιολόγησης για την Κτηνιατρική Επιθεώρηση, βλέπε Άρθρο 816)
(β) Περιοχή Αξιολόγησης (η περιοχή όπου οι Ίπποι πρέπει να υποβληθούν σε Κτηνιατρική Επιθεώρηση μετά από κάθε Δακτύλιο, βλέπε Άρθρο 816.3) και
(γ) Περιοχή Κράτησης (η περιοχή όπου οι Ίπποι μπορούν να ξεκουραστούν μετά τις Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις στην Περιοχή Αξιολόγησης
για να ολοκληρώσουν τον απαιτούμενο Χρόνο Κράτησης, βλέπε Άρθρα 816.8 και 816.10).
Πρόσβαση στον Αγωνιστικό Χώρο:
813.2.1 Η πρόσβαση στον Αγωνιστικό Χώρο ενδέχεται να περιορίζεται όπως
ορίζεται στον παρόντα ΚΚΙΑ, τον Κτηνιατρικό Κανονισμό FEI, σε άλλους ισχύοντες Κανόνες και Κανονισμούς FEI-ΕΟΙ, στην προκήρυξη
του Αγώνα, ή σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Αγωνοδίκου Επιτροπής.
813.2.2 Με την επιφύλαξη των Άρθρων 816.4 (επί πλέον περιορισμοί για την
Περιοχή Αξιολόγησης) και 813.2.1, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός
Μελών Πληρώματος στον Αγωνιστικό χώρο είναι τέσσερεις ανά Ίππο.
813.2.2.Ε. Με την επιφύλαξη των Άρθρων 816.4 (επί πλέον περιορισμοί για την
Περιοχή Αξιολόγησης) και 813.2.1, στους Εθνικούς Αγώνες ο μέγιστος
αριθμός Μελών Πληρώματος στον Αγωνιστικό χώρο είναι δύο ανά
Ίππο.
Απαιτούμενη ταυτοποίηση στον Αγωνιστικό Χώρο:
813.3.1 Ανά πάσα στιγμή στον Αγωνιστικό Χώρο, ο Αθλητής και ο Ίππος σαν
Ζεύγος, και τα Μέλη Πληρώματος που βοηθούν αυτό το Ζεύγος, πρέπει να ταυτοποιούνται με τον ίδιο αριθμό, ο οποίος πρέπει να είναι
εμφανώς ορατός από απόσταση.
813.3.2 Κάθε άτομο που εισέρχεται στην Περιοχή Αξιολόγησης πρέπει να ταυτοποιείται εμφανώς και επίσημα από την ΟΕ (π.χ. με μία σαλιάρα).
Αυτό το άτομο πρέπει μέσα στην Περιοχή Αξιολόγησης να φοράει συνεχώς την επίσημη ταυτοποίηση. Κάθε άτομο που συνοδεύει Ίππο
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στην Περιοχή Αξιολόγησης πρέπει να φοράει τον αριθμό που αντιστοιχεί σε αυτόν τον Ίππο.
813.3.3 Στα Πρωταθλήματα, οι Αρχηγοί Ομάδος και οι Κτηνίατροι Ομάδος
πρέπει να ταυτοποιούνται εμφανώς από την ΟΕ (π.χ. με μία σαλιάρα).
Οι Αρχηγοί Ομάδος και οι Κτηνίατροι Ομάδος πρέπει μέσα στην Περιοχή Αξιολόγησης να φορούν συνεχώς την επίσημη ταυτοποίηση.
813.3.4 Εάν άτομο δεν φοράει την απαιτούμενη ταυτοποίηση στον Αγωνιστικό
Χώρο, μπορεί να τον απομακρύνουν από τον Αγωνιστικό Χώρο, επί
πλέον κάθε άλλης ισχύουσας κύρωσης. Εάν άτομο βοηθά Αθλητή
και/ή Ίππο χωρίς να φοράει την σωστή ταυτοποίηση ή τον σωστό αντίστοιχο αριθμό, αυτή η βοήθεια θα θεωρείται απαγορευμένη βοήθεια
σύμφωνα με το Άρθρο 822.5.
Κατηγορίες Ζευγών: Η ΟΕ μπορεί να ξεχωρίσει διαφορετικές κατηγορίες Ζευγών στον Αγωνιστικό Χώρο με καθαρό, ορατό και συνεπή τρόπο, όπως με τη
χρήση έγχρωμων σαλιάρων, περιβραχιονίων, ταινιών καρπού, κορδελών ή μιας
καθορισμένης σειράς αριθμών.
Οι Ίπποι πρέπει να παραμένουν συνεχώς ορατοί: Ανά πάσα στιγμή στον
Αγωνιστικό Χώρο, οι Ίπποι πρέπει να είναι σε θέση να παρατηρούνται σαφώς
από τους Κτηνιατρικούς Αξιωματούχους, την Αγωνόδικο Επιτροπή και/ή τους
Επόπτες. Δεν επιτρέπεται η χρήση οθονών, εξοπλισμού ή φραγμού οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένου ενός ανθρώπινου φράγματος) για την απόκρυψη οποιουδήποτε μέρους του Ίππου και/ή την αποτροπή τέτοιας παρατήρησης. Οι Ίπποι δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε φορτηγά ή τρέιλερ για την
αποφυγή παρατήρησης. Η μη συμμόρφωση με το παρόν Άρθρο μπορεί να οδηγήσει σε Αποβολή (DSQ) ή/και Κίτρινη Κάρτα Προειδοποίησης Ιππικής Αντοχής.
Απομάκρυνση από τον Αγωνιστικό Χώρο: Εάν Ίππος απομακρυνθεί από
τον Αγωνιστικό Χώρο χωρίς να τηρηθεί η ορθή διαδικασία (συμπεριλαμβανομένου όπως ορίζεται στο Άρθρο 810) έχουν εφαρμογή οι ποινές του Άρθρου 864.

814. ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ (LOOPS)
814.1
814.2

814.3

814.4

Το συνολικό μήκος μιας διαδρομής πρέπει να χωριστεί σε ένα αριθμό τμημάτων
(Δακτύλιοι - Loops).
Ο χρόνος του Δακτυλίου (Loop) υπολογίζεται από την στιγμή που το Ζεύγος
Αθλητή/Ίππου διέρχεται από την γραμμή εκκίνησης ενός Δακτυλίου έως την
στιγμή που θα φτάσει στην γραμμή τερματισμού αυτού του Δακτυλίου. Ο χρόνος
του Δακτυλίου δεν περιλαμβάνει τον χρόνο αποκατάστασης ή τον χρόνο μέσα
στην Περιοχή Αξιολόγησης.
Η ταχύτητα του Δακτυλίου (Loop) είναι η μέση ταχύτητα του Ζεύγους στον Δακτύλιο και υπολογίζεται διαιρώντας το μήκος του κάθε Δακτυλίου με τον χρόνο
ολοκλήρωσης του από το Ζεύγος.
Απαιτήσεις για τους Δακτύλιους (Loops):
814.4.1 Με την επιφύλαξη του παρόντος Άρθρου 814.4 και του Άρθρου 818.3,
η ΟΕ θα προσδιορίσει το μήκος κάθε Δακτυλίου (Loop) του Αγωνίσματος, και πρέπει να πληροφορήσει τον Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής, τον Πρόεδρο της Κτηνιατρικής Επιτροπής και τον Ξένο Κτηνιατρικό Επιτετραμμένο για τον αριθμό των Δακτυλίων και το μήκος
του κάθε Δακτύλιου.
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814.4.2 Το μήκος του κάθε Δακτύλιου (Loop) μπορεί να ποικίλει (δηλ. οι Δακτύλιοι δεν είναι αναγκαίο να έχουν ίσο μήκος). Κάθε Δακτύλιος πρέπει
να έχει τουλάχιστον 20χλμ. και το πολύ 40χλμ. μήκος.
814.4.3 Ένα Αγώνισμα μπορεί να εκτείνεται σε μία ή περισσότερες ημέρες,
αλλά κάθε ημέρα Αγωνίσματος πρέπει να χωρίζεται τουλάχιστον σε
τρεις Δακτύλιους.
814.4.4 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 814.4.3, κάθε Αγώνισμα πρέπει να έχει
τον ακόλουθο ελάχιστο αριθμό Δακτυλίων, ανάλογα με το συνολικό
μήκος της διαδρομής του συγκεκριμένου Αγωνίσματος.
Μήκος Διαδρομής

Ελάχιστος αριθμός Δακτυλίων

100-119 χλμ.

Τρεις

120-139 χλμ.

Τέσσερεις

140-160 χλμ. CEI 3*

Πέντε

160 χλμ. Πρωτάθλημα 3*

Έξη

814.4.4-Ε Στους Εθνικούς Αγώνες στις κατηγορίες ελεγχόμενης ταχύτητας (κατηγορίες ανάπτυξης) κάθε Αγώνισμα πρέπει να έχει τον ελάχιστο αριθμό Δακτυλίων που προβλέπεται από την ετήσια Γενική Προκήρυξη
Ιππικής Αντοχής και των Ειδικών Προκηρύξεων των Αγώνων.
814.4.5 Οι Δακτύλιοι δεν πρέπει να είναι σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για
ταχύτητες, που αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού των Ίππων. Ο
Σχεδιαστής Διαδρομών ή ο Τεχνικός Επιτετραμμένος θα λάβουν τις
τελικές αποφάσεις επί αυτού του θέματος.
814.4.6 Τα πιο απαιτητικά τμήματα της διαδρομής θα πρέπει να βρίσκονται
προς την αρχή του αγωνίσματος.
814.4.7 Η ΟΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχει στην διαδρομή πρόσβαση σε
νερό για τους Ίππους τουλάχιστον κάθε 10 χλμ.

815. ΦΑΣΕΙΣ
Μία Φάση (ή χρόνος Φάσης) περιλαμβάνει τον χρόνο ολοκλήρωσης του Δακτυλίου
(Loop) από το Ζεύγος Αθλητή/Ίππου συν τον χρόνο αποκατάστασης του Ίππου
μετά τον Δακτύλιο (βλ. Άρθρο 816), εκτός της τελευταίας Φάσης, στην οποία
δεν περιλαμβάνεται κανένας χρόνος αποκατάστασης μετά τον τελευταίο Δακτύλιο.
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816. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ
816.1
Μετά κάθε Δακτύλιο (Loop), πρέπει να υπάρχει μια ασφαλής περιοχή όπου οι
Ίπποι μπορούν να ανανήψουν (συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των καρδιακών παλμών έως τις απαραίτητες παραμέτρους) πριν εισέλθουν στην Περιοχή Αξιολόγησης για Κτηνιατρική Επιθεώρηση.
816.2
Ο χρόνος που παραμένει ο Ίππος στην περιοχή ανάνηψης, μετά την διέλευση
του από την γραμμή τερματισμού ενός Δακτυλίου, έως ότου διέλθει την γραμμή
εισόδου στην Περιοχή Αξιολόγησης προκειμένου να παρουσιαστεί για την Κτηνιατρική του Επιθεώρηση αναφέρεται ως ο «χρόνος ανάνηψής» του. Εάν ο καρδιακός ρυθμός του Ίππου υπερβαίνει την μέγιστη παράμετρο καρδιακού ρυθμού, ο αρχικός χρόνος που καταγράφηκε κατά την είσοδό του στην Περιοχή
Αξιολόγησης διαγράφεται. Εάν ο Ίππος παρουσιαστεί δεύτερη φορά για επανεξέταση του καρδιακού ρυθμού, ο χρόνος σταματάει εκ νέου όταν ο Ίππος διασχίσει την γραμμή εισόδου στην Περιοχή Αξιολόγησης για δεύτερη φορά, και
είναι ο δεύτερος χρόνος διέλευσης από την γραμμή εισόδου στην Περιοχή Αξιολόγησης που καταγράφεται ως χρόνος ανάνηψης.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
816.3
Οι Ίπποι πρέπει να υποβληθούν σε Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις μετά το πέρας
κάθε Δακτύλιου. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει μια περιοχή περιορισμένης
πρόσβασης, διαχωρισμένη από τις περιοχές ανάνηψης και κράτησης (η Περιοχή Αξιολόγησης)
816.4
Πρόσβαση στην Περιοχή Αξιολόγησης: Με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω
περιορισμών που ορίζονται στην Προκήρυξη του Αγώνα ή καθορίζονται από
την Αγωνόδικο Επιτροπή, δεν επιτρέπεται να συνοδεύσουν τον Ίππο στην Περιοχή Αξιολόγησης περισσότερα από δύο άτομα. Επί πλέον, στα Πρωταθλήματα και CEIO, επιτρέπεται η πρόσβαση στην Περιοχή Αξιολόγησης στον Κτηνίατρο της Ομάδας και/ή στον Αρχηγό Ομάδος κατά την διάρκεια του Αγωνίσματος υπό την προϋπόθεση να αναφέρουν την παρουσία τους στον Πρόεδρο της
Αγωνοδίκου Επιτροπής. Κάθε άτομο που εισέρχεται στην Περιοχή Αξιολόγησης
πρέπει να ταυτοποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 813.3
816.5
Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις:
816.5.1 Η Κτηνιατρική Επιθεώρηση θα περιλαμβάνει μια αξιολόγηση της ικανότητας του Ίππου να συνεχίσει στο Αγώνισμα βασισμένη στην ανάκαμψη του καρδιακού ρυθμού, στη μεταβολική κατάσταση, στον βηματισμό και στη γενική κατάσταση. Εκτός όπου άλλως ορίζεται στον
παρόντα ΚΚΙΑ, όλες οι αξιολογήσεις ενός Ίππου σε μία Κτηνιατρική
Επιθεώρηση πρέπει να εκτελούνται από τον ίδιο Κτηνίατρο.
816.5.2 Όταν ο Ίππος εισέλθει στην Περιοχή Αξιολόγησης, πρέπει να οδηγηθεί
κατευθείαν από την είσοδο της Περιοχής Αξιολόγησης σε έναν καθορισμένο Κτηνίατρο στην γραμμή ελέγχου (vet lane) (σύμφωνα με τις
οδηγίες των Εποπτών) επιδεικνύοντας σταθερή προς τα εμπρός κίνηση. Η ευπρέπεια κατά την επιθεώρηση στην Περιοχή Αξιολόγησης
πρέπει να είναι πάντα σεβαστή (βλ. Παράρτημα 5 §10).
816.5.3 Μπορεί επίσης να απαιτηθεί οι Ίπποι να υποβληθούν σε επανεξέταση
προτού εγκαταλείψουν την Κτηνιατρική Πύλη για τον επόμενο Δακτύλιο.
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Αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού: Η πρώτη αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μιας Κτηνιατρικής Επιθεώρησης είναι η αξιολόγηση του καρδιακού ρυθμού. Περεταίρω πληροφορίες για την διαδικασία της αξιολόγησης
του καρδιακού ρυθμού τίθεται στο Παράρτημα 5, §9.3.
816.6.1 Σε όλους τους Αγώνες (ασχέτως επιπέδου αστέρος) οι Ίπποι πρέπει
να παρουσιαστούν για την αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού με καρδιακό
ρυθμό όχι μεγαλύτερο από:
(α) 64 παλμούς ανά λεπτό (bpm) μέσα στα 15 λεπτά από την διέλευση
του τερματισμού κάθε Δακτυλίου (εκτός από τον τελευταίο Δακτύλιο)
και
(β) 64 παλμούς ανά λεπτό (bpm) μέσα στα 20 λεπτά από την διέλευση
του τερματισμού του τελευταίου Δακτύλιου.
816.6.2 Τα χρονικά όρια παρουσίασης στο Άρθρο 816.6.1 αρχίζουν να υπολογίζονται από τη στιγμή που το Ζεύγος διασχίζει την γραμμή τερματισμού ενός Δακτυλίου και σταματά όταν ο Ίππος διασχίζει τη γραμμή
εισόδου στην Περιοχή Αξιολόγησης για να παρουσιαστεί στην Κτηνιατρική Επιθεώρησή του (εάν απαιτείται ο Ίππος να υποβληθεί σε επανεξέταση καρδιακού ρυθμού, το χρονικό όριο παρουσίασης θα συνεχίσει να μετράει από όταν ο Ίππος αποτύχει στην πρώτη επιθεώρηση
καρδιακού ρυθμού). Εάν οι Κτηνίατροι οι υπεύθυνοι για την Κτηνιατρική Επιθεώρηση είναι απασχολημένοι με πολλούς άλλους Ίππους
όταν ένα Ζεύγος παρουσιάζεται στην Περιοχή Αξιολόγησης, τότε ο
χρόνος παρουσίασης θα σταματήσει για αυτό το Ζεύγος ενώ περιμένει
για επιθεώρηση.
816.6.3 Εάν Ίππος αφαιρεθεί από το Αγώνισμα προτού διέλθει από την
γραμμή τερματισμού ενός Δακτυλίου, ο Ίππος, σύμφωνα με το Άρθρο
810, πρέπει να παρουσιαστεί άμεσα για Κτηνιατρική Επιθεώρηση. Οι
ίδιες μέγιστες παράμετροι καρδιακού ρυθμού ισχύουν σε τέτοιες περιπτώσεις.
816.6.4 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 816.6.6, εάν ο καρδιακός ρυθμός του
Ίππου είναι υψηλότερος από τις μέγιστες παραμέτρους καρδιακού
ρυθμού, ο Ίππος μπορεί να παρουσιαστεί δεύτερη φορά για επανεξέταση καρδιακού ρυθμού, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να βρίσκεται εντός του επιτρεπόμενου χρόνου παρουσίασης. Εάν ένας Ίππος δεν περάσει τη δεύτερη παρουσίαση, θα χαρακτηριστεί ως Αποτυχών να Προκριθεί (FTQ) (με την επιφύλαξη της διαδικασίας επιβεβαίωσης στην παράγραφο 9.3 (στ) (iv) του Παραρτήματος 5). Δεν επιτρέπεται τρίτη παρουσίαση.
816.6.5 Στην πρώτη Κτηνιατρική Πύλη μετά το μέσον της διαδρομής ή στην
τρίτη Κτηνιατρική Πύλη (όποια από τις δύο προηγείται), και σε κάθε
επόμενη Κτηνιατρική Πύλη, Ίπποι που παρουσιάζονται στην Περιοχή
Αξιολόγησης με καρδιακό ρυθμό μεγαλύτερο από 68 bpm στη πρώτη
παρουσίαση, πρέπει να περάσουν μία επανεξέταση καρδιακού ρυθμού και μια υποχρεωτική επανεξέταση προτού επιτραπεί να ξεκινήσουν τον επόμενο Δακτύλιο.
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816.6.6 Κατά την τελική Κτηνιατρική Επιθεώρηση, ο Ίππος μπορεί να παρουσιαστεί μόνο μία φορά. Οι Ίπποι που σε αυτήν την παρουσίαση δεν
πληρούν τις μέγιστες παραμέτρους καρδιακού ρυθμού θα χαρακτηριστούν ως Αποτυχόντες να Προκριθούν (FTQ) (με την επιφύλαξη της
διαδικασίας επιβεβαίωσης στην παράγραφο 9.3 (στ) (iv) του Παραρτήματος 5).
816.6.7 Το αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης με τα χρονικά όρια παρουσίασης του Ίππου στην Περιοχή Αξιολόγησης είναι Αποβολή (DSQ). Σε
αυτές τις περιπτώσεις, ο Ίππος πρέπει να υποβληθεί σε Κτηνιατρική
Επιθεώρηση, και επομένως μπορεί, εκτός από την Αποβολή (DSQ),
να ισχύσει πρόσθετος προσδιορισμός για Αποτυχία Πρόκρισης (FTQ)
για κτηνιατρικούς (ή άλλους) λόγους.
Μεταβολικές, βηματισμός και άλλες εκτιμήσεις: Μετά την αξιολόγηση του
καρδιακού ρυθμού, ο Ίππος πρέπει να υποβληθεί αμέσως σε όλες τις άλλες
παραμέτρους της Κτηνιατρικής Επιθεώρησης (συμπεριλαμβανομένου του τροχασμού για έλεγχο απουσίας χωλότητας) από τον ίδιο Κτηνίατρο που πραγματοποίησε την καρδιακή αξιολόγηση. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις αξιολογήσεις παρατίθενται στην παράγραφο 9 του παραρτήματος 5.
Χρόνος Κράτησης: Μετά από κάθε Δακτύλιο (εκτός από τον τελευταίο) πρέπει
να δίνεται στους Ίππους μια υποχρεωτική περίοδος ανάπαυσης (Χρόνος Κράτησης), η οποία αρχίζει με το πέρας της περιόδου ανάνηψης (βλ. Άρθρο 816.2)
και συνεχίζεται για την καθορισμένη περίοδο. Οι Χρόνοι Κράτησης υπόκεινται
στις ακόλουθες απαιτήσεις:
816.8.1 Πρέπει να υπάρχει, σε κάθε Κτηνιατρική Πύλη (εκτός της τελικής Κτηνιατρικής Πύλης μετά τον τερματισμό), Χρόνος Κράτησης για τον Ίππο
τουλάχιστον ενός λεπτού ανά 1χλμ. του Δακτυλίου, που μόλις ολοκληρώθηκε. (π.χ., μετά από ένα Δακτύλιο 35 χλμ. Πρέπει να υπάρχει ελάχιστος Χρόνος Κράτησης 35 λεπτών).
816.8.2 Στα CEI 3* και στα Πρωταθλήματα, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον
ένας Χρόνος Κράτησης όχι κάτω των 50 λεπτών. Σε όλους τους άλλους Αγώνες πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας Χρόνος Κράτησης
όχι κάτω των 40 λεπτών.
816.8.3 Ο μέγιστος προγραμματισμένος Χρόνος Κράτησης για μια κράτηση σε
μονοήμερο Αγώνα είναι 60 λεπτά.
816.8.4 Όπου απαιτούνται υποχρεωτικές επανεξετάσεις, ο Χρόνος Κράτησης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 λεπτά, και απαιτείται οι Ίπποι να παρουσιαστούν για αυτές τις επανεξετάσεις όχι νωρίτερα από 15 λεπτά
πριν την λήξη του Χρόνου Κράτησης.
816.8.5 Πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του Προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής,
του Προέδρου της Κτηνιατρικής Επιτροπής και του Ξένου Κτηνιατρικού Επιτετραμμένου για τους Χρόνους Κράτησης.
Τροποποιήσεις παραμέτρων καρδιακού ρυθμού, χρόνων παρουσίασης ή/και
Χρόνων κράτησης για την προστασία της ευζωίας Ίππων και/ή Αθλητών:
816.9.1 Η Προκήρυξη του Αγωνίσματος μπορεί να ορίζει μειωμένους μέγιστους καρδιακούς παλμούς και συντομότερους χρόνους παρουσίασης
από τα μέγιστα αναφερόμενα στο Άρθρο 816.6.
816.9.2 Για τη διασφάλιση της ευζωίας των Ίππων και της ασφάλειας των Αθλητών, ο πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής (σε συνεννόηση και
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βάσει συμβουλών του Προέδρου της Κτηνιατρικής Επιτροπής, του Ξένου Κτηνιατρικού Επιτετραμμένου, των μελών της Αγωνοδίκου Επιτροπής και του Τεχνικού Επιτετραμμένου) μπορεί πριν ή κατά τη διάρκεια ενός Αγώνα:
(α) να μειώσει τις μέγιστες παραμέτρους καρδιακού ρυθμού.
(β) να μειώσει τους χρόνους παρουσίασης στις Κτηνιατρικές Πύλες και/ή
(γ) να αυξήσει τους Χρόνους Κράτησης.
Τροποποιήσεις των ως άνω παραμέτρων πρέπει να ανακοινωθούν σε όλους τους Αθλητές και/ή Αρχηγούς Ομάδος πριν την έναρξη του σχετικού Δακτυλίου.
816.9.3 Καθ’ όλη τη διάρκεια του Αγωνίσματος, ο πρόεδρος της Αγωνοδίκου
Επιτροπής, η Κτηνιατρική Επιτροπή, ο Ξένος Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος, τα μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής και ο Τεχνικός Επιτετραμμένος πρέπει να παρακολουθούν τις συνθήκες ίππευσης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ακραίων καιρικών συνθηκών ή άλλων εξαιρετικών περιστάσεων) και τον αριθμό Ίππων που Αποτυγχάνουν να Προκριθούν (FTQ) σε κάθε Επιθεώρηση. Είναι δική τους ευθύνη να κάνουν
αλλαγές στις παραμέτρους επιθεώρησης με στόχο την προστασία των
Ίππων.
816.9.4 Εάν οι παράμετροι μειωθούν όπως ορίζεται παραπάνω, τότε οι αναφορές σε υψηλότερες μέγιστες παραμέτρους σύμφωνα με τον παρόντα ΚΚΙΑ θα αντικατασταθούν αναλόγως.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
816.10 Πρέπει να υπάρχει μια ασφαλής περιοχή όπου οι Ίπποι μπορούν να ξεκουραστούν μετά την Κτηνιατρική Επιθεώρηση για να ολοκληρώσουν τον Χρόνο Κράτησης (αναφερόμενη ως περιοχή κράτησης). Η περιοχή κράτησης και η περιοχή
ανάνηψης μπορεί να είναι η ίδια ή χωριστές περιοχές.

817. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
817.1

817.2

817.3

Ολοκλήρωση του σχεδίου της διαδρομής: Η διαδρομή Αγωνίσματος πρέπει
να έχει γίνει επισήμως αποδεκτή τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την έναρξη του
Αγωνίσματος, και πρέπει να εγκριθεί από τον Τεχνικό Επιτετραμμένο πριν αποδοθεί στην Αγωνόδικο Επιτροπή.
Σχεδιαγράμματα, χάρτες και GPS: Από την στιγμή που η διαδρομή έχει οριστικοποιηθεί και όχι αργότερα από την προ-αγωνιστική ενημέρωση, κάθε Αθλητής πρέπει να έχει πρόσβαση σε:
817.2.1 ένα σχεδιάγραμμα (ή χάρτη) που δείχνει την χάραξη της διαδρομής,
όπου συμπεριλαμβάνονται η αρχή/τέρμα κάθε Δακτυλίου, τα επιτρεπόμενα σημεία εξωτερικής βοήθειας και τα σημεία νερού, οι Κτηνιατρικές Πύλες και τυχόν γνωστά επικίνδυνα σημεία (για τα Πρωταθλήματα,
οι ΟΕ πρέπει να παρέχουν αντίγραφα αυτών των σχεδίων σε κάθε
Αθλητή) και
817.2.2 ένα χάρτη σε κλίμακα τουλάχιστον 1:50’000 ή εξοπλισμό GPS.
Τροποποίηση Διαδρομής: Μετά την επίσημη ολοκλήρωση της διαδρομής καμιά μετατροπή δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση του Τεχνικού Επιτετραμμένου
και του Προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής. Η ΟΕ πρέπει να ενημερώσει για
τυχόν αλλαγές τους Αθλητές και/ή (εάν ισχύει) τους Αρχηγούς Ομάδος το νωρίτερο πρακτικά δυνατόν.
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818. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ, ΈΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
818.1

818.2

818.3

818.4

818.5

Η ΟΕ και ο Σχεδιαστής Διαδρομών (εάν έχει οριστεί), σε συνεννόηση με τον
Τεχνικό Επιτετραμμένο, θα πρέπει να βοηθήσουν στη δημιουργία μίας τεχνικά
απαιτητικής διαδρομής σε φυσικό περιβάλλον (εντός των περιορισμών του εδάφους και των καιρικών συνθηκών) που θα δοκιμάσει το σθένος και τις ιππικές
ικανότητες των Ζευγών, χωρίς να διακυβεύεται η ευζωία των Ίππων.
Η διαδρομή θα πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικά προκλητικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων σχετικούς με την ποιότητα του εδάφους, το ανάγλυφο του
εδάφους, το υψόμετρο και την κατεύθυνση. Για να επιτευχθεί αυτό, η διαδρομή
θα πρέπει να περιλαμβάνει φυσικά ή ανθρωπογενή χαρακτηριστικά όπως μονοπάτια, τάφρους, απότομες αναρριχήσεις, καταβάσεις και διαβάσεις νερού.
Στο μέτρο του δυνατού, οι τεχνικές προκλήσεις πρέπει να παραμείνουν στη φυσική τους κατάσταση, αλλά πρέπει να ενισχυθούν εάν είναι απαραίτητο για να
διασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν στην ίδια κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια του
Αγωνίσματος.
Το έδαφος της διαδρομής πρέπει να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους περιορισμούς:
818.3.1 Το έδαφος της διαδρομής μπορεί να τροποποιηθεί μόνο όπου είναι
απαραίτητο για την ασφάλεια των Αθλητών και την ευζωία των Ίππων.
Η διαδρομή πρέπει να έχει κατ΄ ελάχιστον 25% μη τροποποιημένο έδαφος.
818.3.2 Ένα μέγιστο 10% του συνολικού μήκους της διαδρομής μπορεί να είναι στρωμένοι σκληροί δρόμοι.
818.3.3 Ο τύπος του εδάφους και οι υψομετρικές διαφορές πρέπει να ορίζονται
με σαφήνεια στην Προκήρυξη του Αγώνα.
Η γραμμή τερματισμού του τελευταίου Δακτυλίου πρέπει να έχει μεγάλο μήκος
και να είναι αρκετά πλατιά, ώστε να επιτρέπει σε πολλούς Ίππους να τερματίσουν με ασφάλεια χωρίς παρεμβολές μεταξύ τους, και να έχει αρκετή ευθεία
μετά, ώστε να μπορούν τα Ζεύγη να σταματούν με ασφάλεια μετά την διέλευση
της γραμμής τερματισμού. Η γραμμή τερματισμού πρέπει να βρίσκεται όσο το
δυνατόν πιο κοντά στην Κτηνιατρική Πύλη.
Τα Αγωνίσματα διοργανώνονται για να επιτρέψουν στους Αθλητές να αγωνιστούν με το δικό τους ρυθμό, με την επιφύλαξη τυχόν ισχυόντων περιορισμών
ταχύτητας, και με την επιφύλαξη περαιτέρω δυσμενών συνθηκών και ασφάλειας
στην διαδρομή:
818.5.1 Εάν προκύψουν δυσμενείς συνθήκες ή άλλοι προβληματισμοί όπως
ακραίες καιρικές συνθήκες, οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο
την ικανότητα Ζευγών να ολοκληρώσουν με ασφάλεια την διαδρομή,
ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής και ο Πρόεδρος της Κτηνιατρικής Επιτροπής, σε συνεννόηση με την ΟΕ και τον Ξένο Κτηνιατρικό
Επιτετραμμένο, μπορούν να απαιτήσουν υποχρεωτικές στάσεις ή να
ορίσουν ένα μέγιστο χρόνο για έναν Δακτύλιο/Φάση ή/και τους χρόνους κλεισίματος των Κτηνιατρικών Πυλών, για να διασφαλιστεί ότι
Ζεύγη δεν θα πέσουν πολύ πίσω από άλλα Ζεύγη και να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την ευζωία Ίππων και Αθλητών.
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818.5.2 Σε περιστάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια των μονοπατιών, ανάλογα με τις δεδομένες περιστάσεις μιας συγκεκριμένης διαδρομής,
καθώς και με την ώρα της ημέρας, η ΟΕ, σε συνεννόηση με τον Τεχνικό Επιτετραμμένο, μπορεί να απαιτήσει υποχρεωτικές στάσεις ή να
ορίσει τμήματα της διαδρομής όπου εφαρμόζονται ελεγχόμενοι βηματισμοί του Ίππου, ή/και ελεγχόμενες ταχύτητες.

819. ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
819.1

819.2

819.3

Η σήμανση της διαδρομής πρέπει να είναι σαφής και εύκολα ορατή , ώστε να
μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το πώς θα ακολουθηθεί η διαδρομή. Συγκεκριμένα, ένας δείκτης απόστασης πρέπει να τοποθετείται κάθε 10χλμ, και η
αρχή και το τέρμα κάθε Δακτυλίου να είναι σαφώς και ευδιάκριτα σημασμένα. Η
σήμανση μπορεί να γίνει με σημαίες, κορδέλες, σηματοδότες, ασβέστη, χρώμα,
κοκ.
Εάν η ΟΕ γνωρίζει ότι οπουδήποτε στη διαδρομή υπάρχει δυνατότητα συντομότερου δρόμου, η ΟΕ πρέπει να τοποθετεί έναν Επόπτη για να ελέγχει ότι τα
Ζεύγη δεν θα πηγαίνουν από αυτόν τον συντομότερο δρόμο.
Πρέπει να ακολουθείται η σήμανση της διαδρομής, και μη συμμόρφωση μπορεί
να επισύρει Αποβολή (DSQ).

820. ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
820.1

820.2

Τα Ζεύγη πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδρομή με την σωστή σειρά και κατεύθυνση που ορίζεται στο σχεδιάγραμμα/χάρτη. Με την επιφύλαξη του Άρθρου
820.2, εάν ένα Ζεύγος αποτύχει, θα Αποβληθεί (DSQ).
Εάν ένα Ζεύγος κάνει ένα λάθος στην διαδρομή, η Αγωνόδικος Επιτροπή μπορεί (αν το κρίνει εφικτό να γίνει) να επιτρέψει σε αυτό το Ζεύγος να διορθώσει
το σφάλμα επιστρέφοντας στο σημείο όπου ξεκίνησε το σφάλμα. Εάν το Ζεύγος
δεν το κάνει, θα Αποβληθεί (DSQ). Εάν η Αγωνόδικος Επιτροπή θεωρεί ότι η
διόρθωση ενός σφάλματος στην διαδρομή δεν είναι εφικτή και/ή υπέρ του συμφέροντος του Ίππου, μπορεί να καθορίσει μια εναλλακτική που θα απαιτεί από
το Ζεύγος να καλύψει μια ισοδύναμη απόσταση σε ίδιο τύπο εδάφους, κάλυψη
που πρέπει να γίνει εντός του ίδιου Δακτυλίου, έτσι ώστε το Ζεύγος να περνά
ακόμα από κάθε Κτηνιατρική Πύλη με τη σωστή σειρά και εντός των σχετικών
χρονικών ορίων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Ζεύγος θα λάβει πιστοποιητικό ολοκλήρωσης και θα οριστεί ως «Ολοκλήρωσε χωρίς Κατάταξη». Αθλητής και
Ίππος δεν θα ληφθούν υπόψη για το Βραβείο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης
και η απόδοσή τους δεν θα υπολογίζεται για ατομικές ή ομαδικές κατατάξεις.

821. ΑΝΑΒΟΛΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
821.1

821.2

Ένας Αγώνας μπορεί να αναβληθεί και/ή να ακυρωθεί όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό της FEI. Οι ΟΕ ενθαρρύνονται να προβλέψουν την πιθανή ανάγκη καθυστέρησης (έως και 30 ώρες), να προγραμματίσουν εκ νέου ή/και να
ακυρώσουν έναν Αγώνα και να εκκενώσουν την εγκατάσταση. Για CEIO και
Πρωταθλήματα, η ΟΕ πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά σε αυτό το ενδεχόμενο
στην Προκήρυξη του Αγωνίσματος.
Η απόφαση αναβολής και/ή ακύρωσης ενός Αγώνα πρέπει να κοινοποιείται το
συντομότερο δυνατό στους Αθλητές ή/και (εάν ισχύει) στους Αρχηγούς Ομάδος,
καθώς και στην ΟΕ, στην ομάδα των χρονομετρών και σε όλους τους Αξιωματούχους του Αγώνα, και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη του Αγωνίσματος ή (εάν το Αγώνισμα έχει ξεκινήσει) πριν από τον επόμενο Δακτύλιο.
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822. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ
822.1

822.2

822.3

822.4

822.5

Ο Αθλητής μπορεί να οδηγεί ή να ακολουθεί τον Ίππο του στην διαδρομή, αλλά
πρέπει να περάσει έφιππος την γραμμή εκκίνησης της ημέρας και την γραμμή
τερματισμού του τελευταίου Δακτυλίου της ημέρας. Η μη συμμόρφωση με αυτήν
τη διάταξη επισύρει Αποβολή (DSQ).
Από την στιγμή που ένα Ζεύγος εκκινήσει, κανείς άλλος εκτός του Αθλητή δεν
επιτρέπεται να οδηγεί ή να ιππεύει τον Ίππο στην διαδρομή. Η μη συμμόρφωση
με αυτήν τη διάταξη επισύρει Αποβολή (DSQ)
Ζεύγος το οποίο σκόπιμα παρεμποδίζει Ζεύγος που το προσπερνά θα Αποβάλλεται (DSQ). Αυτό δεν αποσκοπεί στο να εμποδίσει την άμιλλα για την κατάταξη,
αλλά προβλέπεται για τις περιπτώσεις όπου γίνεται προσπέραση επειδή το
βραδύτερα κινούμενο Ζεύγος (για παράδειγμα) βαδίζει με σημαντικά αργότερο
ρυθμό, ή αντιμετωπίζει προβλήματα ιπποσκευής.
Επιτρεπόμενη Βοήθεια:
822.4.1 Η Προκήρυξη του Αγωνίσματος πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς τι
βοήθεια μπορεί να δοθεί στα Ζεύγη κατά την διάρκεια του Αγωνίσματος, και ειδικά που επιτρέπεται η βοήθεια αυτή πάνω στην διαδρομή
και μέσα στις Κτηνιατρικές Πύλες. Οι καθορισμένες περιοχές σε μια
διαδρομή όπου επιτρέπεται η βοήθεια ονομάζονται «σημεία εξωτερικής βοήθειας».
822.4.2 Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 5 χλμ μεταξύ των σημείων εξωτερικής βοήθειας. Η παροχή βοήθειας από τα πληρώματα εκτός των
προσδιορισμένων σημείων εξωτερικής βοήθειας απαγορεύεται και επισύρει Αποβολή (DSQ). Εντούτοις:
(α) Παραμένει ευθύνη του Αθλητή να διαχειριστεί τον Ίππο του σύμφωνα
με το κλίμα και τις συνθήκες, και εάν ένας Ίππος χρειάζεται επείγουσα
βοήθεια για να προστατευτεί η ευζωία του, ο Αθλητής πρέπει να σταματήσει τον Ίππο του για να λάβει τέτοια βοήθεια. Η μη συμμόρφωση,
ή η με άλλο τρόπο αποτροπή στο να λάβει ο Ίππος τέτοια βοήθεια,
μπορεί να θεωρηθεί ως Κατάχρηση Ίππου. Η κατάχρηση αυτής της
διάταξης για την απόκτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος θα έχει ως αποτέλεσμα Αποβολή (DSQ). Ίππος που λαμβάνει επείγουσα βοήθεια
μπορεί να χαρακτηριστεί ως Αποτυχών να Προκριθεί (FTQ) για κτηνιατρικούς (ή άλλους) λόγους.
(β) Ένα Ζεύγος μπορεί να δεχθεί βοήθεια ανά πάσα στιγμή, εάν ο Αθλητής πέσει ή με άλλο τρόπο αποχωριστεί από τον Ίππο του ή εάν ο
Ίππος χάσει πέταλο. Ο Αθλητής πρέπει να ξαναϊππεύσει και/ή να συνεχίσει στον Δακτύλιο από το σημείο που αφίππευσε, εγκατέλειψε την
διαδρομή ή χρειάστηκε παρέμβαση.
822.4.3 Υπάρχουν επίσης ξεχωριστοί καθορισμένοι χώροι στην διαδρομή τουλάχιστον κάθε 10 χλμ. όπου θα παρέχεται πόσιμο νερό για τα άλογα
(βλέπε Άρθρο 814.4.7).
Απαγορευμένη Βοήθεια: Αθλητής ή Προπονητής που δέχεται ή παρέχει τις
ακόλουθες βοήθειες θα δεχθεί μία Κίτρινη Κάρτα Προειδοποίησης Ιππικής Αντοχής, και στην περίπτωση παραβίασης των Άρθρων 822.5.5, 822.5.6 και/ή
822.5.7 επί πλέον θα Αποβληθεί (DSQ).
822.5.1 να τον ακολουθεί, να προπορεύεται ή να τον συνοδεύει σε οποιοδήποτε τμήμα της διαδρομής, οποιοδήποτε άτομο πεζό, σε ποδήλατο ή
σε μηχανοκίνητο όχημα.
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822.5.2 να τον ακολουθεί, να προπορεύεται ή να τον συνοδεύει οποιοδήποτε
μηχανοκίνητο όχημα σε οποιοδήποτε μονοπάτι πρόσβασης δίπλα στη
διαδρομή.
822.5.3 να ενθαρρύνει τον Ίππο να τροχάσει μέσα την Περιοχή Αξιολόγησης
(εκτός από το άτομο, που τροχάζει τον Ίππο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει περιορισμένη προφορική προτροπή).
822.5.4 το να κοπούν συρματοπλέγματα ή να αλλοιώνεται τμήμα περίφραξης
επί ή μέσα στην διαδρομή με σκοπό να ανοιχτεί δίοδος ή να κοπούν
δέντρα ή να εξαλειφθούν προκλήσεις ή να αλλοιωθούν τεχνικά στοιχεία της διαδρομής.
822.5.5 παροχή ή αποδοχή οποιασδήποτε βοήθειας σε οποιοδήποτε τμήμα
της διαδρομής που δεν έχει καθοριστεί ειδικά για τέτοια βοήθεια.
822.5.6 άτομο στην διαδρομή (εκτός από τον Αθλητή) που ενθαρρύνει τον
Ίππο με οποιοδήποτε τρόπο. ή
822.5.7 αποδοχή οποιασδήποτε παρέμβασης από άτομο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο να βοηθήσει το Ζεύγος, είτε έχει ζητηθεί είτε όχι, με
σκοπό να δοθεί πλεονέκτημα στον Αθλητή ή τον Ίππο του.

823. ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ)
823.1

823.2

Κάθε άτομο που ιππεύει Ίππο σε Αγώνα πρέπει να φοράει:
823.1.1 προστατευτικό καπέλο σωστά στερεωμένο και εγκεκριμένου τύπου Ιππασίας / Ιππικής Αντοχής.
823.1.2 ασφαλή υπόδηση με λεία σόλα και τακούνια 12 χιλ. και άνω ή εναλλακτικά κλειστούς αναβολείς ή αναβολείς ασφαλείας.
Σε όλους τους Αγώνες, οι συμμετέχοντες (συμπεριλαμβανομένων αυτών που
καλύπτονται στο παρόν άρθρο 823) πρέπει να φορούν καθαρή και τακτοποιημένη ενδυμασία που είναι κατάλληλη και όχι υποτιμητική για την εικόνα του Αθλήματος της Ιππικής Αντοχής. Επί πλέον:
823.2.1 Οι Αθλητές όταν παρευρίσκονται στον Αγωνιστικό Χώρο και κατά την
Πρώτη (Προ-Αγωνιστική) Κτηνιατρική Επιθεώρηση, κατά τις τελετές έναρξης και λήξης, το Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης, και τις
τελετές απονομής Επάθλων πρέπει να φορούν την κατάλληλη ιππική
ενδυμασία της ομάδας ή ατομική (στην οποία συμπεριλαμβάνεται
πουκάμισο ή μπλουζάκι πόλο με γιακά).
823.2.2 Οι Αξιωματούχοι των Ομάδων και τα μέλη των Πληρωμάτων όταν παρευρίσκονται στον Αγωνιστικό Χώρο και κατά την Πρώτη (Προ-Αγωνιστική) Κτηνιατρική Επιθεώρηση, κατά τις τελετές έναρξης και λήξης, το
Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης, και τις τελετές απονομής
Επάθλων πρέπει να φορούν την κατάλληλη ομαδική ενδυμασία της
Ομάδας ή του Αθλητή
823.2.3 Οι Αξιωματούχοι των Αγώνων ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του
Αγώνα όταν ασκούν τα καθήκοντά τους, συμπεριλαμβανομένου όταν
παρευρίσκονται στον Αγωνιστικό Χώρο, πρέπει να φορούν την κατάλληλη ενδυμασία εργασίας (όχι σορτς ή σανδάλια). Για την Πρώτη (ΠροΑγωνιστική) Κτηνιατρική Επιθεώρηση, κατά τις τελετές έναρξης και λήξης, το Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης, και τις τελετές απονομής Επάθλων, οι Αξιωματούχοι των Αγώνων πρέπει να φορούν σακάκι (όπου ενδείκνυται λαμβανομένου υπ’ όψη του καιρού) και (μόνον
οι άνδρες) γραβάτα.
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823.2.4 Στην Περιοχή Αξιολόγησης ή κατά τις τελετές έναρξης και λήξης, το
Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης, και τις τελετές απονομής
Επάθλων δεν επιτρέπονται τα σορτς. Για λόγους ασφαλείας τα σανδάλια απαγορεύονται οπουδήποτε στον Αγωνιστικό Χώρο.
823.3
Ο Γενικός Κανονισμός της FEI καθορίζει τους κανόνες σε σχέση με την επιτρεπόμενη επωνυμία/διαφήμιση στα ρούχα.
823.4
Ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής και/ή ο Επί Κεφαλής Επόπτης μπορεί
να απαιτήσει από ένα άτομο που παραβιάζει τον ενδυματολογικό κώδικα να
αλλάξει ενδυμασία και (αν δεν το κάνει) μπορεί να απαιτήσει από αυτό το άτομο
να φύγει (ή να τον απομακρύνουν από) τον Αγωνιστικό Χώρο.
823.5.E. Στους Εθνικούς Αγώνες ισχύουν όλα τα πιο πάνω και επιπλέον:
Οι Παίδες Αθλητές όταν ιππεύουν πρέπει να φορούν προστατευτικό θώρακα.
Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες μπορεί να προστίθενται κατάλληλα ενδύματα,
όμως ο αριθμός Αγώνα (σαλιάρα) πρέπει να είναι πάντα εμφανής και ευανάγνωστος από μακριά.
Το άτομο, που παρουσιάζει τον Ίππο στον Χώρο Αξιολόγησης πρέπει να φοράει τον αριθμό Αγώνα (σαλιάρα).
Κατά την απονομή των Επάθλων οι Αθλητές φορούν την ενδυμασία με την οποία αγωνίστηκαν και τον αριθμό Αγώνα (σαλιάρα).
Στους Αγώνες Ανάπτυξης όλοι οι συμμετέχοντες (Αθλητές, Αξιωματούχοι των
Ομάδων, μέλη των Πληρωμάτων, Αξιωματούχοι των Αγώνων) δύνανται να φέρουν σε όλη την διάρκεια του Αγώνα την ίδια ενδυμασία είτε επίσημη (823.2.13) είτε απλή εργασίας (με κλειστά υποδήματα, χωρίς σορτς).

824. ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται βαφές (συμπεριλαμβανομένης της χένα) στους Ίππους οποτεδήποτε στον Αγωνιστικό Χώρο καθώς μπορεί να παρεμποδίσουν
την Κτηνιατρική Επιθεώρηση και την ταυτοποίηση του Ίππου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον Ίππο κρέμα προστασίας ή άλλη τοπική κρέμα δέρματος υπό
την προϋπόθεση ότι αφαιρείται πριν την παρουσίαση του Ίππου για Κτηνιατρική
Επιθεώρηση ή κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε Κτηνιάτρου ή Αξιωματούχου
οπουδήποτε στον Αγωνιστικό Χώρο. Η μη συμμόρφωση με αυτήν τη διάταξη
επισύρει Αποβολή (DSQ).

825. ΙΠΠΟΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
825.1

825.2

Κατάσταση Ιπποσκευής: Η Ιπποσκευή πρέπει να είναι σε ασφαλή κατάσταση
και σωστά τοποθετημένη για να αποφεύγεται ο κίνδυνος πόνου ή τραυματισμού
του Ίππου. Οι Αξιωματούχοι μπορεί να απαιτήσουν να αφαιρεθεί ή να τροποποιηθεί τυχόν ακατάλληλη ιπποσκευή/εξοπλισμός. Η χρήση ακατάλληλου εξοπλισμού που κινδυνεύει να προκαλέσει (ή προκαλεί) πόνο ή τραυματισμό στον
Ίππο μπορεί να θεωρηθεί Κατάχρηση Ίππου (βλέπε επίσης τον Κτηνιατρικό
Κανονισμό FEI).
Επιτρεπόμενη Ιπποσκευή: Η FEI μπορεί να εκδώσει περαιτέρω λεπτομερείς
κανόνες σχετικά με την επιτρεπόμενη ιπποσκευή. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω και του Άρθρου 825.1, η ακόλουθη ιπποσκευή απαιτείται ή επιτρέπεται
(όπως ορίζεται παρακάτω) στον Αγωνιστικό Χώρο:
825.2.1 Στην διαδρομή απαιτούνται σωστά εφαρμοσμένα χαλινό και σέλλα.
825.2.2 Επιτρέπονται gags (ανορθωτικές στομίδες) και χαλινά χωρίς στομίδα.
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825.2.3 Επιτρέπονται τα ανάσπαστα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιορίζουν υπερβολικά την ελεύθερη κίνηση της κεφαλής του Ίππου.
825.2.4 Τα ηνία πρέπει να είναι προσδεμένα στην στομίδα ή (για χαλινά χωρίς
στομίδα) απ’ ευθείας στο χαλινό.
825.2.5 Τυχόν μοχλοβραχίονας σε στομίδα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 εκ.
825.2.6 Επιτρέπονται δερμάτινα ή πλαστικά επιρρίνια. Δεν επιτρέπεται το επιρρίνιο να είναι τόσο σφιχτά στερεωμένο ώστε να κινδυνεύει να προκαλέσει (ή να προκαλεί) ερεθισμό στο δέρμα. Πρέπει να είναι προσαρμοσμένο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον δύο δάχτυλα κάτω από το
επιρρίνιο στο μπρος μέρος της μύτης.
825.2.7 Επιτρέπονται παραγναθίδια (εννοούνται δύο λουρίδες από δέρμα
προβάτου ή αντίστοιχο υλικό που προσδένονται στα παραγναθίδια
του χαλινού). Βλέπε σχεδιάγραμμα στο Παράρτημα 8.
825.2.8 Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην Προκήρυξη του Αγώνα, επιτρέπονται Παρωπίδες και προσωπίδες (παρόμοιες με τις Παρωπίδες, αλλά
με τρύπες που κόβονται σε ένα ή και στα δύο καλύμματα ματιών επιτρέποντας περιορισμένη πλευρική ή οπίσθια όραση), υπό τον όρο ότι
επιτρέπουν την πλήρη όραση προς τα εμπρός χωρίς καμία παρέμβαση. Πρέπει να αφαιρούνται κατά την Κτηνιατρική Επιθεώρηση.
Βλέπε Παράρτημα 8 για σκίτσα που δείχνουν επιτρεπόμενες/απαγορευμένες παραλλαγές.
825.2.9 Επιτρέπονται οι μάσκες για μύγες μόνον εφόσον ρητά έχει επιτραπεί
από την Αγωνόδικο Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες, και υπό την προϋπόθεση ότι (i) δεν παρεμποδίζουν αδικαιολόγητα
την όραση ή την ακοή του Ίππου, (ii) δεν εξυπηρετούν κανένα άλλο
σκοπό εκτός από την προστασία του Ίππου από έντομα, και (iii) αφαιρούνται κατά τις Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις.
825.2.10 Επιτρέπονται μποτάκια ίππου (equi-boots) και υποθέματα (pads)
825.2.11 Επιτρέπονται οι φορβιές μόνον εφόσον ο Ίππος μπορεί να ελεγχθεί
ικανοποιητικά και δεν ενέχει κίνδυνο για κανένα άτομο ή άλλο Ίππο.
Διαφορετικά (και στις περισσότερες περιπτώσεις) πρέπει να χρησιμοποιείται χαλινό.
Απαγορευμένη Ιπποσκευή/Εξοπλισμός: Απαγορεύεται η χρήση των παρακάτω στον Αγωνιστικό Χώρο και σε περιοχές προπόνησης
825.3.1 οποιοσδήποτε τύπος ηνίου που μπορεί να περιορίσει υπερβολικά την
ελεύθερη κίνηση της κεφαλής του Ίππου, συμπεριλαμβανομένων των
Γερμανικών ηνίων.
825.3.2 προσθήκες στα ηνία όπως χερούλια.
825.3.3 επιρρίνια από μεταλλική αλυσίδα.
825.3.4 μαστίγια (συμπεριλαμβάνεται κάθε υποκατάστατο μαστιγίου).
825.3.5 σπιρούνια.
825.3.6 οτιδήποτε μέσα στα αυτιά του Ίππου ή που σκεπάζει τα αυτιά (π.χ.
ωτοασπίδες ή αντίστοιχα και καλύμματα αυτιών), εξαιρούνται οι μάσκες για μύγες όπως ορίζεται στο Άρθρο 825.2.9; και
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Άρθρα 813-825

825.3.7 Με την επιφύλαξη των Άρθρων 825.2.8 και 825.2.9, οποιοδήποτε υλικό καλύπτει το(τα) μάτι(α) του Ίππου ή παρεμποδίζει αλλιώς την όραση του Ίππου, συμπεριλαμβανομένων καλυμμάτων ή ασπίδων ματιών (αυτές είναι παρόμοιες με τις Παρωπίδες αλλά, αντί των καλυμμάτων ματιών, τα μάτια σκεπάζονται με πλέγμα ή άλλο διαφανές υλικό
ή από ένα αδιαφανές κάλυμμα). Βλέπε Παράρτημα 8 για σκίτσα.
Εξοπλισμός ασφαλείας: Από την Προκήρυξη του Αγώνα μπορεί να απαιτείται
η χρήση ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας, όπως ανακλαστικά αντικείμενα.
Κινητά τηλέφωνα και GPS: Επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και
GPS. Κάθε άλλη μορφή συσκευών επικοινωνίας πρέπει να εγκριθεί πριν το Αγώνισμα από την Αγωνόδικο Επιτροπή.
Μη συμμόρφωση: Ένας Αξιωματούχος μπορεί οποτεδήποτε στον Αγωνιστικό
Χώρο να ελέγξει την ιπποσκευή/εξοπλισμό ενός Ζεύγους. Εάν Αξιωματούχος
καθορίσει κατά ή προ της Πρώτης (Προ-Αγωνιστικής) Κτηνιατρικής Επιθεώρησης ότι η ιπποσκευή/εξοπλισμός ενός Ζεύγους παραβιάζει το Άρθρο 825.2 (επιτρεπόμενη ιπποσκευή) και/ή 825.3 (απαγορευμένη ιπποσκευή), ο Αξιωματούχος μπορεί να απαιτήσει αυτή η ιπποσκευή/εξοπλισμός να τροποποιηθεί ή
να αφαιρεθεί. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του Αξιωματούχου επιφέρουν
Αποβολή (DSQ). Εάν ο προσδιορισμός γίνει μετά την Πρώτη (Προ-Αγωνιστική)
Κτηνιατρική Επιθεώρηση, το Ζεύγος θα Αποβληθεί (DSQ).
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Άρθρα 826-829

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
826.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Ένα άτομο μπορεί να συμμετάσχει σαν Αθλητής σε Διεθνή Αγώνα Ιππικής Αντοχής από την 1η Ιανουαρίου του έτους που γίνεται 14 ετών.
826.1.Ε. Στους Εθνικούς Αγώνες μπορεί να συμμετάσχει Αθλητής σε Αγώνα Ιππικής Αντοχής σύμφωνα με τις προβλεπόμενες, ηλικίες και όρους συμμετοχής, από τον
Γενικό Κανονισμό της ΕΟΙ και την ετήσια Γενική Προκήρυξη Ιππικής Αντοχής.
826.2
Για να εγγραφεί στην FEI σαν Προπονητής/Εκπαιδευτής Ίππου, ο Προπονητής
πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.
826.1

827. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ ΊΠΠΩΝ
827.1

Οι απαιτούμενες ελάχιστες ηλικίες Ίππων ορίζονται παρακάτω :
Επίπεδο Αγώνα
Απαιτούμενη Ελάχιστη Ηλικία
Βασική Πρόκριση (Novice) 5 ετών
CEI1*
6 ετών
CEI2*
7 ετών
CEI3*
8 ετών
CEIOs & Πρωταθλήματα
(εκτός Πρωτ/των Νέων Ίππων βλ.Άρθ.827.2)

Ο Ίππος πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) χρόνο
μεγαλύτερος από την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία
που εφαρμόζεται σε CEI του ιδίου επιπέδου με το
Πρωτάθλημα.
(π.χ. για συμμετοχή σε Πρωτάθλημα 2*, ο Ίππος
πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 ετών)

827.1.Ε. Επί πλέον των ως άνω για τους Εθνικούς Αγώνες ισχύουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα στην ετήσια Γενική Προκήρυξη Ιππικής Αντοχής.
827.2
Οι Ίπποι πρέπει να είναι οκτώ ετών προκειμένου να συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα Νεολέκτων Ίππων. (Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οκτώ ετών είναι η
απαιτούμενη ηλικία και όχι η ελάχιστη.)
827.3
Ο Ίππος θεωρείται ότι έχει τα γενέθλιά του την 1η Ιανουαρίου του έτους που
γεννήθηκε.
827.4
Η ηλικία του Ίππου καθορίζεται από την ημερομηνία του Αγώνα για τον οποίο
επιδιώκεται η πρόκριση και πρέπει να επιβεβαιωθεί είτε μέσω αξιόπιστων εγγραφών είτε με γραπτή κτηνιατρική γνώμη, η οποία μπορεί να καταγραφεί στο
Διαβατήριο του Ίππου.

828. ΕΓΓΡΑΦΗ
Για να συμμετάσχουν σε Αγωνίσματα, όλοι οι Αθλητές, Ίπποι και Προπονητές
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην FEI και να έχουν πληρωθεί τα ισχύοντα
τέλη εγγραφής στην FEI, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό FEI.
828.1-Ε. Για να συμμετάσχουν σε Εθνικά Αγωνίσματα, όλοι οι Αθλητές και Ίπποι πρέπει
να είναι εγγεγραμμένοι στην ΕΟΙ και να έχουν πληρωθεί τα ισχύοντα τέλη εγγραφής στην ΕΟΙ, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό ΕΟΙ, την κατ΄ έτος Γενική
Προκήρυξη Ιππικής Αντοχής και το ετήσιο Οικονομικό Προσάρτημα της ΕΟΙ.

828.1
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828.3
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Όταν εγγράφεται στην FEI ένας Ίππος Ιππικής Αντοχής, πρέπει επίσης να εγγραφεί το όνομα του Προπονητή αυτού του Ίππου και να πληρωθεί ένα τέλος
εγγραφής (όταν ο εγγεγραμμένος Προπονητής είναι επίσης εγγεγραμμένος Αθλητής δεν θα χρεωθεί επιπλέον τέλος εγγραφής Προπονητή).
Η FEI πρέπει να ενημερωθεί άμεσα για οποιαδήποτε αλλαγή Προπονητή του
Ίππου. Εάν αλλάξει το όνομα του εγγεγραμμένου Προπονητή ενός Ίππου, ο
Ίππος αυτός για μία περίοδο 30 ημερών, που αρχίζει από την ημέρα που ενημερώθηκε η FEI για την αλλαγή, δεν μπορεί να συμμετάσχει σε κανένα Αγώνισμα.

829. ΈΓΚΥΕΣ ΦΟΡΑΔΕΣ
Φοράδα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, που σημαίνει πάνω από 120 ημέρες, ή με νεογέννητα πουλάρια, δεν επιτρέπεται να δηλωθεί (ή να συμμετάσχει) σε οποιοδήποτε Αγώνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ (FEI) &
ΕΘΝΙΚΟΥΣ (ΕΟΙ) ΑΓΩΝΕΣ
830. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Προκειμένου να προωθηθεί η καλή ιππική τέχνη και να προστατευθεί η ευζωία
των Ίππων, το σύστημα πρόκρισης για συμμετοχή στους Αγώνες FEI - ΕΟΙ σε
διαφορετικά επίπεδα αστεριών βασίζεται σε (και ανταμείβει) επιτυχημένες ολοκληρώσεις Αγωνισμάτων, οι οποίες θα παρακολουθούνται για κάθε Αθλητή και
Ίππο. Ομοίως, η επαναλαμβανόμενη «Αποτυχία Πρόκρισης» (FTQ) ή/και η Αποβολή (DSQ), ιδίως όταν τέτοιοι χαρακτηρισμοί συνδυάζονται με υψηλές μέσες ταχύτητες κατά τη διάρκεια της διαδρομής, θα τιμωρούνται με στόχο να διασφαλιστεί ότι ο Αθλητής μαθαίνει, σε διαδρομή με χαμηλότερη ταχύτητα, να ιππεύει με ασφάλεια (βλ. άρθρο 837).

831. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
«Επιτυχής ολοκλήρωση» ενός Αγωνίσματος σημαίνει ότι το Ζεύγος Αθλητή/Ίππου ολοκλήρωσε όλες τις Φάσεις της διαδρομής σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις της διαδρομής (μέγιστος χρόνος, σωστή σειρά χωρίς χρήση
συντομότερου δρόμου, χωρίς απαγορευμένη βοήθεια, κ.λπ.), πέρασε όλες τις
Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις, συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις ελαχίστου βάρους και τυχόν ισχύοντες περιορισμούς ταχύτητας, δεν Υπαναχώρησε (WD) ή
Αποσύρθηκε (RET), δεν χαρακτηρίστηκε ως «Αποτυχόν να Προκριθεί» (FTQ),
δεν Αποβλήθηκε (DSQ) κατά τη διάρκεια ή μετά το Αγώνισμα και συμμορφώθηκε με οποιοδήποτε ισχύουσα Υποχρεωτική Περίοδο Εκτός Αγώνων.

832. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ
832.1

832.2

832.3

832.4

Με την επιφύλαξη του Άρθρου 832.4 όλοι οι Ίπποι και οι Αθλητές πρέπει να
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις βασικές προκρίσεις προκειμένου να μπορούν
να προχωρήσουν στο σύστημα αστέρων των CEI.
Οι Εθνικές Ομοσπονδίες διαχειρίζονται τις βασικές προκρίσεις. Το έντυπο επιλεξιμότητας βασικής πρόκρισης πρέπει να συμπληρωθεί στην διαδικτυακή
πλατφόρμα της FEI προτού η αρμόδια Εθνική Ομοσπονδία κάνει την πρώτη
εγγραφή FEI για τον Αθλητή ή τον Ίππο
Διαδικασία βασικής πρόκρισης: Οι Αθλητές και οι Ίπποι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς (όχι απαραίτητα ως Ζεύγος) δύο Αγώνες πρόκρισης 4079χλμ. (σε 1 ημέρα) και δύο Αγώνες πρόκρισης 80-100χλμ. με ταχύτητα όχι
μεγαλύτερη των 16χλμ./ώρα (υπολογισμένη σύμφωνα με το Άρθρο 838.2). Οι
απαιτούμενοι αγώνες 80-100χλμ. μπορούν να ολοκληρωθούν είτε (i) σε δύο χωριστούς αγώνες μίας ημέρας έκαστος είτε (ii) ο ένας ως αγώνας μίας ημέρας και
ο άλλος ως αγώνας δύο συνεχόμενων ημερών, με 40-50χλμ. ανά ημέρα. Όλοι
οι αγώνες βασικής πρόκρισης θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός διαστήματος
δύο ετών.
Εξαιρέσεις από την ανωτέρω διαδικασία βασικής πρόκρισης:
832.4.1 Μια Εθνική Ομοσπονδία δύναται να ζητήσει από την FEI να εξαιρεθεί
Αθλητής ή Ίππος από τις βασικές προκρίσεις εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 832.4.2 (Ίππος) ή 832.4.3 (Αθλητής)’
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832.4.2 Ίππος μπορεί να εξαιρεθεί από τις βασικές προκρίσεις εφόσον (i) είναι
τουλάχιστον οκτώ (8) ετών την στιγμή του αιτήματος και (ii) κατά τα
τρία (3) έτη πριν το αίτημα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς συνολικά
480χλμ σε Αγώνες των 80χλμ, όπου συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον
ένας Αγώνας 80χλμ κατά τον οποίο ήταν τουλάχιστον οκτώ (8) ετών.
832.4.3 Αθλητής μπορεί να εξαιρεθεί από τις βασικές προκρίσεις εφόσον έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς συνολικά 480χλμ σε Αγώνες τουλάχιστον
80χλμ κατά τα τρία (3) έτη πριν το αίτημα.

833. ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ (CEI)
833.1

833.2

833.3

Η πρόκριση Αθλητή η Ίππου σε επίπεδο αστέρων CEI πρέπει να προσδιορίζεται σύμφωνα με τα αρχεία και τη βάση δεδομένων της FEI, και να πιστοποιείται
από κάθε Εθνική Ομοσπονδία.
Από την στιγμή που Αθλητής ή Ίππος προκριθεί σε ένα επίπεδο αστέρων CEI,
αυτός μπορεί να αναφέρεται ως Αθλητής ή Ίππος (ανάλογα) αυτού του επιπέδου αστέρων.
Η διαδικασία πρόκρισης για τα επίπεδα αστέρων των CEI ορίζεται κατωτέρω:
833.3.1 CEI 1*: Αθλητές και Ίπποι προκρίνονται να αγωνιστούν σε επίπεδο
CEI1* όταν ολοκληρώσουν επιτυχώς όλες τις βασικές προκρίσεις,
αλλά όχι νωρίτερα από έξι μήνες (για Αθλητές) και ένα έτος (για Ίππους) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης τους διαδρομής βασικής πρόκρισης. Αθλητές και Ίπποι πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς ένα CEI1* εντός δύο ετών από την πρόκρισή τους στο επίπεδο
CEI1*. Εάν δεν το κάνουν, θα χάσουν την πρόκριση για το CEI1* και
θα πρέπει να επαναλάβουν τις βασικές προκρίσεις τους ώστε να προκριθούν εκ νέου στο επίπεδο CEI 1 *.
833.3.2 CEI 2*: Αθλητές και Ίπποι προκρίνονται να αγωνιστούν στο επίπεδο
CEI2* μόλις, εντός περιόδου δύο ετών, ολοκληρώσουν με επιτυχία
δύο από τρία συνεχόμενα CEI1*.
833.3.3 CEI 3*: Αθλητές και Ίπποι μπορούν να αγωνιστούν στο επίπεδο CEI3*
μόνον εάν έχουν προκριθεί ως Ζεύγος. Για να προκριθούν, πρέπει να
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μέσα σε περίοδο δύο ετών (i) δύο από
τρία διαδοχικά CEI2* και (ii) ένα CEI2* μαζί ως Ζεύγος (εκτός από Αθλητές με Elite Status, βλ. Άρθρο 861). (Η διαδρομή ως Ζεύγος μπορεί
να είναι μία από τις δύο επιτυχημένες διαδρομές ή να είναι μια ξεχωριστή τρίτη διαδρομή).
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834. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ (CEI) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ
834.1

834.2

Από την στιγμή που πληρώθηκαν οι προϋποθέσεις για τα επίπεδα CEI 1 * και
CEI 2 *, δεν υπάρχουν περαιτέρω απαιτήσεις για συμμετοχή σε αυτά τα επίπεδα.
Εάν Αθλητής και Ίππος έχουν και οι δύο προκριθεί χωριστά για το επίπεδο
CEI3*, αλλά σε άλλα Ζεύγη (δηλαδή με άλλους συνεργάτες), πρέπει να ολοκληρώσουν ως Ζεύγος επιτυχώς ένα CEI2* για να Αγωνιστούν μαζί σε ένα CEI3*.
(Σε συνέχεια του Άρθρου 833.3.3, οι Αθλητές που έχουν Elite Status εξαιρούνται
από αυτήν την απαίτηση Ζεύγους).

835. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
(CEI)
835.1

835.2

835.3

835.4

835.5

835.6

835.Ε.

Κάθε πρόκριση σε επίπεδο αστέρων CEI που επιτυγχάνεται θα ισχύει:
835.1.1 για Αθλητές, επί πέντε έτη
835.1.2 για Ίππους, επί δύο έτη
Η περίοδος ισχύος αρχίζει να μετρά από την ημέρα κατά την οποία χορηγείται
ή ανανεώνεται μια πρόκριση και (με την επιφύλαξη του Άρθρου 833.3.1) λήγει
τα μεσάνυχτα GMT της τελευταίας ημέρας της ισχύουσας χρονικής περιόδου.
Κάθε φορά που Αθλητής ή Ίππος ολοκληρώνει επιτυχώς Αγώνισμα στο επίπεδο για το οποίο αυτός έχει προκριθεί, ή στο αμέσως κατώτερο επίπεδο η
πρόκριση του Αθλητή/Ίππου ,στο τρέχον επίπεδο του, θα επικυρώνεται εκ νέου
αυτόματα από την FEI (για το επίπεδο αυτό που ολοκληρώθηκε) για την περίοδο που ορίζεται στο Άρθρο 835.1.
Εάν Αθλητής ή Ίππος, εντός της περιόδου που ορίζεται στο Άρθρο 835.1, δεν
ολοκληρώσει επιτυχώς ένα Αγώνισμα στο επίπεδο για τον οποίο έχει προκριθεί,
ο Αθλητής/Ίππος θα πέσει αυτόματα στο πιο κάτω επίπεδο.
Εάν Αθλητής ή Ίππος, εντός της περιόδου που ορίζεται στο Άρθρο 835.1, αποτύχει να ανανεώσει την πρόκριση (και έτσι κατεβαίνει ένα επίπεδο) προκειμένου
ο Αθλητής ή Ίππος να επανακτήσει την ληγμένη πρόκριση πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς ένα Αγώνισμα σε αυτό το κατώτερο επίπεδο.
Κάθε φορά που Αθλητής ή Ίππος ολοκληρώνει επιτυχώς ένα Αγώνισμα σε επίπεδο κατώτερο από αυτό για το οποίο αυτός έχει προκριθεί, η πρόκριση του
Αθλητή/Ίππου για αυτό το κατώτερο επίπεδο θα ανανεώνεται αυτόματα για την
περίοδο που ορίζεται στο Άρθρο 835.1.
Για τους Εθνικούς Αγώνες ισχύουν οι προκρίσεις από επίπεδο σε επίπεδο Εθνικών Κατηγοριών όπως τίθενται στην ετήσια Γενική Προκήρυξη Ιππικής Αντοχής.
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836. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
836.1

Για να προκριθούν σε Πρωταθλήματα, Ίπποι και Αθλητές πρέπει:
836.1.1 να έχουν προχωρήσει μέσω των διαδικασιών πρόκρισης, βασικής και
αστέρων CEI, μέχρι και το επίπεδο αστεριού του Πρωταθλήματος (για
παράδειγμα, για Πρωτάθλημα 2*, ο Αθλητής και ο Ίππος πρέπει να
πληρούν τις προϋποθέσεις για το επίπεδο CEI2*), και
836.1.2 να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον σχετικό πρόσθετο αριθμό CEI (ή
CEIO του ίδιου επιπέδου αστεριού) που καθορίζεται στον παρακάτω
πίνακα. Από αυτά τα επιπλέον Αγωνίσματα:
(α) ένα ή δύο (όπως προσδιορίζεται στον πίνακα) πρέπει να έχουν γίνει
από τον σχετικό Αθλητή και Ίππο ως Ζεύγος, και
(β) το Αγώνισμα (ή ένα από αυτά τα δύο Αγωνίσματα) πρέπει να (i) ήταν
μονοήμερο Αγώνισμα στην ίδια απόσταση με το Πρωτάθλημα (ή μεγαλύτερη απόσταση), και (ii) πραγματοποιήθηκε πριν, αλλά όχι περισσότερο από δύο χρόνια πριν, την προθεσμία για τις Ονομαστικές Δηλώσεις Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα ή 60 ημέρες πριν από το Πρωτάθλημα (όποιο από τα δύο προηγείται).

Πρωτάθλημα
Πρωταθλήματα 1*

Πρόσθετα CEI που πρέπει να ολοκληρωθούν
με επιτυχία και απαιτήσεις ως Ζεύγος
Δύο από τρία συνεχόμενα CEI1* ή ανώτερα, συμπεριλαμβανομένου ενός ως Ζεύγος.

Πρωταθλήματα 2*
Νεολέκτων Ίππων

Ένα CEI2* ως Ζεύγος

Πρωταθλήματα 2*
Νεαρών Ιππέων/Εφήβων

Δύο CEI2* ή ανώτερα, συμπεριλαμβανομένων δύο
ως Ζεύγος

Πρωταθλήματα 2* Ενηλίκων

Δύο CEI2* ή ανώτερα, συμπεριλαμβανομένων δύο
ως Ζεύγος

Πρωταθλήματα 3* Ενηλίκων

Δύο CEI3*, συμπεριλαμβανομένου ενός ως Ζεύγος
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837. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ FTQ ΚΑΙ/Η DSQ ΜΕ
ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 20ΧΛΜ/ΩΡΑ
837.1

Εάν Αθλητής ή Ίππος (μόνοι ή ως Ζεύγος) χαρακτηριστεί ως Αποτυχών να Προκριθεί (FTQ) ή Αποβληθεί (DSQ) σε έναν αριθμό Αγωνισμάτων εντός κυλιόμενης περιόδου ενός έτους, και η μέση ταχύτητα του Αθλητή ή του Ίππου κατά τη
διάρκεια της διαδρομής στο καθένα από αυτά τα Αγωνίσματα ξεπέρασε τα
20χλμ/ώρα, θα ισχύουν για τον εν λόγω Αθλητή και Ίππο οι συνέπειες (και οι
προϋποθέσεις άρσης του περιορισμού ταχύτητας) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός FTQ και/ή
DSQ εντός κυλιόμενης περιόδου ενός έτους με μέση ταχύτητα > 20χλμ/ώρα

Συνέπειες

Συνθήκες για άρση του περιορισμού ταχύτητας

Δύο (αλλά μόνο εάν
γίνουν σε συνεχόμενα Αγωνίσματα)

Περιορισμός Ταχύτητας σε όχι περισσότερο από 18χλμ/ώρα σε επόμενα Αγωνίσματα

Επιτυχής ολοκλήρωση, εντός
των περιορισμών ταχύτητας, ενός Αγωνίσματος (σε οποιοδήποτε επίπεδο αστέρων CEI).

Τρεις

Περιορισμός Ταχύτητας σε όχι περισσότερο από 18χλμ/ώρα σε επόμενα Αγωνίσματα

Επιτυχής ολοκλήρωση, εντός
των περιορισμών ταχύτητας, ενός Αγωνίσματος (σε οποιοδήποτε επίπεδο αστέρων CEI).

Τέσσερεις

Υποβιβασμός κατά ένα επίπεδο πρόκρισης (πρέπει να ολοκληρωθούν εκ
νέου όλες οι προϋποθέσεις για πρόκριση στο επόμενο επίπεδο αστεριών CEI) και η ταχύτητα περιορίζεται σε 18χλμ/ώρα σε μελλοντικά Αγωνίσματα.

Επιτυχής ολοκλήρωση, εντός
των περιορισμών ταχύτητας,
δύο Αγωνισμάτων στο επίπεδο
πρόκρισης όπου υποβιβάστηκε ο Αθλητής/Ίππος.

Πέντε

Υποβιβασμός σε Εθνικό Επίπεδο
(πριν προχωρήσουν ξανά στα επίπεδα πρόκρισης αστέρων CEI πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι βασικές προκρίσεις)

Χωρίς Όρους

837.2
837.3

Η μέση ταχύτητα διαδρομής και οι περιορισμοί ταχύτητα υπολογίζονται όπως
ορίζεται στο Άρθρο 838
Εάν Αθλητής ή Ίππος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις για άρση του περιορισμού ταχύτητας ή υποβιβάζεται σε εθνικό επίπεδο μετά από πέντε FTQ / DSQ
όπως ορίζεται στον παραπάνω πίνακα, τότε για τους σκοπούς του παρόντος
Άρθρου 837 ο αριθμός των χαρακτηρισμών που έχουν ως FTQ / DSQ θα μηδενιστεί.

FEI-E-GRE_2022_01_01.docx

εν. 9 / σελ. 42

01/01/2022

Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
Κεφάλαιο V – Πρόκριση και Συμμετοχή σε Αγώνες

FEI-ΕΟΙ 01-01-2022
Άρθρα 830-842

838. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
838.1

838.2

Η μέση ταχύτητα Ζεύγους Αθλητή/Ίππου σε μία διαδρομή είναι η μέση ταχύτητα
όλων των ολοκληρωμένων Δακτυλίων (Loops) (συμπεριλαμβανομένου κάθε
Δακτυλίου που ολοκληρώθηκε με χαρακτηρισμό «Αποτυχία Πρόκρισης FTQ»).
Σε περίπτωση που ένας Δακτύλιος δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε η ταχύτητά του
δεν συμπεριλαμβάνεται στη μέση ταχύτητα της διαδρομής. Εάν Ίππος αποτύχει
να ολοκληρώσει τον πρώτο Δακτύλιο, δεν θα καταγραφεί μέση ταχύτητα.
Προκειμένου να συμμορφωθεί με τον περιορισμό των 16χλμ/ώρα (Άρθρο
832.3) η μέση ταχύτητα του Ζεύγους Αθλητή/Ίππου, σε κάθε Δακτύλιο, δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ισχύοντα περιορισμό ταχύτητας. Δεν αρκεί το Ζεύγος να
τηρεί την μέση ταχύτητα στο σύνολο των Δακτυλίων όπου ισχύει ο περιορισμός
ταχύτητας. Εάν η μέση ταχύτητα ενός Ζεύγους υπερβεί τον ισχύοντα περιορισμό ταχύτητας σε οποιονδήποτε Δακτύλιο, το Ζεύγος θα ταξινομηθεί ως Αποτυχόν να Προκριθεί – Ταχύτητα (Failed to Qualify-Speed = FTQ-SP). Εάν, μετά
από έναν τέτοιο Δακτύλιο, ο Ίππος αποτύχει στην Κτηνιατρική Επιθεώρηση το
Ζεύγος θα ταξινομηθεί επίσης σύμφωνα με τυχόν άλλους κωδικούς αποκλεισμού που ισχύουν για κτηνιατρικούς λόγους (βλ. Παράρτημα 3)

839. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
839.1

Κανονικές MOOCP (Κανονικές Περίοδοι Εκτός Αγώνων)
Μετά την συμμετοχή του σε Εθνικό ή Διεθνή Αγώνα, ο Ίππος δεν επιτρέπεται
να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε Εθνικό ή Διεθνή Αγώνα κατά την διάρκεια των
ακόλουθων Υποχρεωτικών Περιόδων Εκτός Αγώνων (MOOCP)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ που ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Από την διέλευση της γραμμής εκκίνησης έως
54χλμ.
Πάνω από 54χλμ έως 106χλμ.
Πάνω από 106χλμ έως 126χλμ.
Πάνω από 126χλμ έως 146χλμ.
Πάνω από 146χλμ.
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Πρόσθετες MOOCP (Επιπρόσθετες Περίοδοι Εκτός Αγώνων)
839.2.1 Επί πλέον από την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 839.1, όταν, σε
έναν Διεθνή ή Εθνικό Αγώνα, συμβαίνουν οι ακόλουθες περιστάσεις,
θα ισχύουν και οι ακόλουθες Υποχρεωτικές Περίοδοι Εκτός Αγώνων
(MOOCP) και οι λοιπές συνέπειες (όπου ισχύουν περισσότερες από
μία από τις παρακάτω συνθήκες, οι πρόσθετες Υποχρεωτικές Περίοδοι Εκτός Αγώνων θα είναι σωρευτικές):
Πρόσθετη Υποχρεωτική Περίοδος Εκτός Αγώνων και λοιπές συνέπειες.

Περιστατικό
Ίπποι που υπερβαίνουν μέση ταχύτητα
των 20χλμ./ώρα σε ολοκληρωμένους
Δακτύλιους Διαδρομής (υπολογισμένη
σύμφωνα με το Άρθρο 838)
Δεύτερο FTQ-ME
(Αποτυχία Πρόκρισης-Μεταβολικό)
εντός κυλιόμενου έτους
Τρίτο (ή επόμενο) FTQ-ME
(Αποτυχία Πρόκρισης-Μεταβολικό)
εντός κυλιόμενου έτους
Τρίτο (ή επόμενο) FTQ-GA
(Αποτυχία Πρόκρισης-Ακανόνιστος Βηματισμός) εντός κυλιόμενου έτους

Σοβαρός τραυματισμός (μυοσκελετικός)
Σοβαρός τραυματισμός (μεταβολικός)
Αποβολή για απευαισθητοποίηση
Παράλειψη του Υπεύθυνου Προσώπου
να προσκομίσει στην FEI-ΕΟΙ αντίγραφο της κτηνιατρικής αναφοράς από
υποδειχθέν/εγκεκριμένο κέντρο αναφοράς σύμφωνα με το Άρθρο 840.

7 ημέρες

14 ημέρες
60 ημέρες (με την επιφύλαξη επέκτασης βάσει
του Άρθρου 839.2.3)
α) 180 ημέρες Υποχρεωτική Περίοδος Εκτός Αγώνων και
β) Ο Ίππος πρέπει να υποβληθεί σε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο εξέτασης πριν του επιτραπεί να αγωνιστεί σε οποιοδήποτε Αγώνα FEI ή
Εθνικό Αγώνα (το πρωτόκολλο αυτής της εξέτασης παρατίθεται στο Παράρτημα 7)
180 ημέρες (με την επιφύλαξη επέκτασης βάσει
του Άρθρου 839.2.3)
60 ημέρες (με την επιφύλαξη επέκτασης βάσει
του Άρθρου 839.2.3)
4 εβδομάδες (28 ημέρες)
180 ημέρες (και δεν θα επιτραπεί στον Ίππο να
αγωνιστεί έως ότου προσκομιστεί η κτηνιατρική
αναφορά)

839.2.2 Είναι ευθύνη του Προέδρου της Κτηνιατρικής Επιτροπής, του Προέδρου της Κτηνιατρικής Επιτροπής Θεραπειών και του Ξένου Κτηνιατρικού Επιτετραμμένου στο τέλος του Αγωνίσματος να εξετάσουν κατά
περίπτωση τους Ίππους που έχουν υποστεί αγωγή, και να διευκρινίσουν εάν αυτοί οι Ίπποι πρέπει (i) να έχουν πρόσθετη Υποχρεωτική
Περίοδο Εκτός Αγώνων (MOOCP) σύμφωνα με το άρθρο 839.2.1, ή
(ii) να λάβουν εγκεκριμένη θεραπεία, χωρίς να απαιτείται τέτοια πρόσθετη Υποχρεωτική Περίοδο Εκτός Αγώνων (MOOCP).
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839.2.3 Η Υποχρεωτική Περίοδος Εκτός Αγώνων (MOOCP) για Σοβαρούς
Τραυματισμούς ή επαναλαμβανόμενες FTQ-ME μπορεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Κτηνιατρικού Τμήματος της FEI, να παραταθεί περαιτέρω βασιζόμενη στη διάγνωση από καθορισμένη κλινική παραπομπής ή άλλη εγκεκριμένη κλινική (βλ. Άρθρο 840).
Επιπτώσεις κατά την διάρκεια MOOCP:
839.3.1 Για το άρθρο 839.1, η κανονική Υποχρεωτική Περίοδος Εκτός Αγώνων
(MOOCP) αρχίζει να τρέχει από τις 00:01 GMT της επόμενης ημέρας
μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδρομής (το τέλος της διαδρομής
καθορίζεται από τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο διαδρομής) και τελειώνει τα μεσάνυχτα GMT της τελευταίας ημέρας της Υποχρεωτικής
Περιόδου Εκτός Αγώνων (MOOCP). Για το άρθρο 839.2, κάθε πρόσθετη Υποχρεωτική Περίοδος Εκτός Αγώνων (MOOCP) αρχίζει να
τρέχει από τις 00:01 GMT της επομένης ημέρας της λήξης της κανονικής Υποχρεωτικής Περιόδου Εκτός Αγώνων (MOOCP) και τελειώνει
τα μεσάνυχτα GMT της τελευταίας ημέρας της πρόσθετης Υποχρεωτικής Περιόδου Εκτός Αγώνων (MOOCP). Σε κάθε περίπτωση, η δημοσιευμένη ώρα έναρξης του επόμενου Αγωνίσματος του Ίππου (εθνικό
ή διεθνές) πρέπει να πέσει μετά τη λήξη της ισχύουσας Υποχρεωτικής
Περιόδου Εκτός Αγώνων (MOOCP).
839.3.2 Ίπποι εγγεγραμμένοι στην FEI και/η στην ΕΟΙ δεν επιτρέπεται να αγωνίζονται σε οποιοδήποτε Εθνικό ή Διεθνή Αγώνα κατά την διάρκεια
οποιασδήποτε Υποχρεωτικής Περιόδου Εκτός Αγώνων (MOOCP). Το
αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης με αυτήν τη διάταξη θα είναι οι ποινές που ορίζονται στο Άρθρο 864.
839.3.3 Εάν Ίππος συμμετάσχει σε Εθνικό ή Διεθνή Αγώνα κατά τη διάρκεια
οποιασδήποτε Υποχρεωτικής Περιόδου Εκτός Αγώνων (MOOCP), ο
Αθλητής που ίππευσε τον Ίππο (και ο Προπονητής του Ίππου, εάν
ισχύει) θα λάβει μια επίσημη ειδοποίηση από την Έδρα της FEI - ΕΟΙ.
Οι βαθμοί ποινής και η Απαγόρευση Συμμετοχής που ορίζονται στο
άρθρο 864 θα τεθούν σε ισχύ από την ημερομηνία της κοινοποίησης
από την FEI - ΕΟΙ. Τα αποτελέσματα που θα αποκτηθούν από αυτόν
τον Ίππο (και από οποιονδήποτε Αθλητή ιππεύσει αυτόν τον Ίππο)
στον Εθνικό ή στον Διεθνή Αγώνα (και σε οποιαδήποτε επόμενους Εθνικούς / Διεθνείς Αγώνες έως την ημερομηνία της κοινοποίησης) θα
οριστούν ως Αποβολή (DSQ).
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840. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
840.1

840.2

Ο Πρόεδρος της Κτηνιατρικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Κτηνιατρικής Επιτροπής Θεραπειών, και ο Ξένος Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος εάν θεωρούν ότι
Ίππος απαιτεί περαιτέρω αξιολόγηση και συνέχιση της κτηνιατρικής φροντίδας
πέραν από την περίοδο του Αγωνίσματος θα παραπέμψουν κατά την κρίση
τους τον Ίππο σε κλινική παραπομπής)
Εάν Ίππος παραπεμφθεί σε κλινική παραπομπής, το Υπεύθυνο Πρόσωπο πρέπει να παρέχει στη FEI – ΕΟΙ την κτηνιατρική έκθεση από αυτή τη κλινική παραπομπής εντός 72 ωρών από την έξοδο του Ίππου από τη κλινική αυτή, ή (σε
περίπτωση που ο Ίππος πεθάνει) εντός 72 ωρών από το θάνατο του Ίππου.
Αυτή η υποχρέωση είναι διαφορετική και επιπλέον των υποχρεώσεων που ορίζονται στους Κτηνιατρικούς Κανονισμούς της FEI.

841. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πρέπει να παρέχονται εγκεκριμένα αποτελέσματα Αθλητών/Ίππων για να εισαχθούν
στην βάση δεδομένων της FEI / στα διαβατήρια FEI των Ίππων, όπως απαιτείται. Η Εθνική Ομοσπονδία είναι τελικά υπεύθυνη για την απόδειξη των αποτελεσμάτων.

842.
842.1

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Προκρίσεις:

ΠΡΟΣΟΧΗ
λόγω των επιπτώσεων του Covid-19 στους Αγώνες η FEI έχει τροποποιήσει τις
προθεσμίες πρόκρισης της παραγράφου αυτής
Για τις εκάστοτε ισχύουσες προθεσμίες πρόκρισης πρέπει να γίνεται ενημέρωση
από τον δικτυακό τόπο της FEI
842.1.1 Από την 1η Ιουλίου 2020, οι Αθλητές και οι Ίπποι διατηρούν οποιαδήποτε πρόκριση επιπέδου αστεριού και επιτυχείς ολοκληρώσεις είχαν
επιτύχει έως τις 30 Ιουνίου 2020. Θα θεωρηθεί ότι έχουν ολοκληρώσει
τις προϋποθέσεις προκριματικών για το επίπεδο αστέρος τους σύμφωνα με τον παρόντα ΚΚΙΑ.
842.1.2 Οι απαιτήσεις προκρίσεων για Πρωταθλήματα, που ορίζονται στο άρθρο 836, δεν θα ισχύουν για τα Πρωταθλήματα που διοργανώνονται
το 2020, και έτσι θα ισχύουν μόνο για Πρωταθλήματα που διοργανώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά. Η διαδικασία προκριματικών για τα Πρωταθλήματα που ορίζεται στην έκδοση 2019 του Κανονισμού Ιππικής Αντοχής (βλ. Άρθρο 816.3) θα ισχύει για τα Πρωταθλήματα που διοργανώνονται το 2020 (η FEI θα εκδώσει έναν οδηγό
για να βοηθήσει στην εξήγηση των κριτηρίων πρόκρισης για τα υπόλοιπα Πρωταθλήματα 2020).
842.1.3 Αθλητές και Ίπποι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα CEI2* ή
CEI3* σαν Ζεύγος από τον Ιούλιο του 2018 θεωρείται ότι έχουν προκριθεί να αγωνίζονται σαν Ζεύγος στο επίπεδο CEI3* για μια περίοδο
δύο ετών από την 1η Ιουλίου 2020.
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Επιπτώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 837: Οι επιπτώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 837 (για επανειλημμένους χαρακτηρισμούς FTQ και/ή DSQ με μέση ταχύτητα άνω των 20χλμ/ώρα) θα επιβάλλονται σύμφωνα με αποτελέσματα που επετεύχθησαν μόνο από την 1 Ιουλίου 2020 και μετά.
Υποχρεωτικές περίοδοι εκτός Αγώνων:
842.3.1 Τυχόν υποχρεωτικές περίοδοι ανάπαυσης που έχουν προκύψει πριν
από την 1η Ιουλίου 2020 βάσει προηγούμενων εκδόσεων του παρόντος ΚΚΙΑ πρέπει να τηρηθούν και δεν θα επηρεαστούν από τις νέες
Υποχρεωτικές Περιόδους Εκτός Αγώνων (MOOCP) που καθορίζονται
στον παρόντα ΚΚΙΑ.
842.3.2 Τυχόν περιστατικά που παρατίθενται στον πίνακα του Άρθρου 839.2,
τα οποία συμβαίνουν σε Αγώνισμα από την 1η Ιουλίου 2020 και μετά,
συνεπάγονται τις επιπρόσθετες Υποχρεωτικές Περιόδους Εκτός Αγώνων (MOOCP) που ορίζονται στην εν λόγω διάταξη, με την επιφύλαξη
των παρακάτω.
(α) Για τα συμβάντα σύμφωνα με το άρθρο 839.2 που έχουν αθροιστικές
απαιτήσεις (π.χ. δύο ή περισσότερα FTQ-ME ή τρία ή περισσότερα
FTQ-GA σε ένα κυλιόμενο έτος), οι πρόσθετες Υποχρεωτικές Περίοδοι
Εκτός Αγώνων (MOOCP) θα ισχύουν ακόμη και αν μία ή περισσότερες
από τα FTQ εντός ενός κυλιόμενου έτους συνέβησαν πριν από την 1η
Ιουλίου 2020, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο (β) παρακάτω.
(β) Εάν Ίππος χαρακτηρίστηκε FTQ-ME ή FTQ-GA αρκετές φορές εντός
ενός έτους πριν από την 1η Ιουλίου 2020 και δεν υπήρξε παρατεταμένη Υποχρεωτική Περίοδος Εκτός Αγώνων (MOOCP) σύμφωνα με
τους προηγούμενους ΚΙΑ (π.χ. επειδή τα FTQ δεν ήταν διαδοχικά ή
δεν υπήρχε καμία άμεση επεμβατική θεραπεία), αλλά αυτός ο αριθμός
FTQ θα είχε ως αποτέλεσμα ένα πρόσθετο MOOCP σύμφωνα με τον
παρόντα ΚΚΙΑ (π.χ. επειδή δεν ισχύουν πλέον οι προϋποθέσεις συνεχόμενων/άμεσων επεμβατικών θεραπειών), το πρόσθετο MOOCP
σύμφωνα με τον παρόντα ΚΚΙΑ δεν θα ισχύει για εκείνα τα προηγούμενα FTQ, εκτός εάν ο Ίππος υποστεί περαιτέρω FTQ από την 1η
Ιουλίου 2020 και μετά. (Για παράδειγμα, εάν Ίππος χαρακτηρίστηκε
FTQ-GA τρεις μη διαδοχικές φορές εντός ενός έτους πριν την 1η Ιουλίου 2020, το πρόσθετο MOOCP βάσει του παρόντος ΚΚΙΑ για τρία
FTQ-GA δεν θα ισχύει. Ωστόσο, εάν ο Ίππος χαρακτηριστεί ξανά ως
FTQ-GA από την 1η Ιουλίου 2020 και μετά και το νέο FTQ-GA πέφτει
στην ίδια κυλιόμενη χρονιά με δύο ή περισσότερα από τα FTQ-GA που
συνέβησαν πριν από την 1η Ιουλίου 2020, τότε θα εφαρμοστεί το πρόσθετο MOOCP σύμφωνα με τον παρόντα ΚΚΙΑ για τρία ή περισσότερα
FTQ-GA).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το Κεφάλαιο αυτό ισχύει για τους Διεθνείς Αγώνες και τίθεται στο πρωτότυπο ή
σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα με πλάγια γραφή.
Αντίστοιχα για τους Εθνικούς Αγώνες τα θέματα αυτά καθορίζονται
στον Γενικό Κανονισμό ΕΟΙ και στην Ετήσια Γενική Προκήρυξη Ιππικής Αντοχής.
Από το παρόν Κεφάλαιο στους Εθνικούς Αγώνες ισχύουν τα Άρθρα και οι παράγραφοι
που είναι στην Ελληνική γλώσσα και με ορθή γραφή.

843. INVITATIONS (ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ)
Το άρθρο αυτό αφορά τους Διεθνείς Αγώνες και δεν ισχύει για τους Εθνικούς Αγώνες.
Παρατίθεται στο πρωτότυπο με πλάγια γραφή.

843.1.

843.2.

843.3.

843.4.
843.5.

CEIs:
843.1.1 The number of Athletes that may be accepted for a Competition will be
stated in the Competition Schedule and the official invitation to National Federations.
843.1.2 The number of Officials and Athletes (whether competing as individuals or as members of a team) to whom hospitality will be extended is
at the discretion of the OC.
CEIOs and Championships:
The Competition Schedule and the official invitation sent to each National Federation participating in the Event must allow for each team to have five Athletes
and seven Horses (which includes up to two reserve Horses), a nonriding Chef
d’Equipe, and an FEI-registered Veterinarian as Team Veterinarian. Further details on teams are set out in the FEI General Regulations.
World Equestrian Games (Παγκόσμιοι Ιππικοί Αγώνες):
843.3.1 The Competition Schedule and the official invitation sent to each National Federation participating in the World Equestrian Games must
allow for each team to have four Athletes and four Horses, plus a reserve Combination, a non-riding Chef d’Equipe, and a Veterinary Surgeon as Team Veterinarian. Any reserve Combination at the World
Equestrian Games may not compete if it is not in the starting team.
843.3.2 National Federations that enter a team in the World Equestrian Games
may not send other individual Athletes to compete in those Games.
843.3.3 There is a maximum of two individual Athletes per National Federation.
Crew Members (Μέλη Πληρωμάτων):
The OC must accept a minimum of two Crew Members per Horse at all Events.
Expenses & privileges (Έξοδα και προνόμια):
843.5.1 The OC of World Equestrian Games must accept responsibility for
meeting the living expenses of Athletes, Horses, Crew Members and
team officials (Chefs d’Equipe and Veterinarians) from the day before
the First (Pre-Ride) Inspection until the day after the end of the Championships. This must be published in the Competition Schedule and in
the official invitation sent to National Federations.
843.5.2 The OC of World and Continental Championships may accept responsibility for meeting the travelling and living expenses of Athletes,
Horses, Crew Members and team Officials (Chefs d’Equipe and Veterinarians) from the day before the First (Pre-Ride) Inspection until the
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day after the end of the Championships. This must be published in the
Competition Schedule.

844. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ENTRIES)
844.1.

844.2.

844.3.

Πλήθος Συμμετοχών:
844.1.1 Το πλήθος των Ίππων που μπορεί να δηλωθεί για έναν Αγώνα πρέπει
να είναι σύμφωνο με την Προκήρυξη του Αγώνα.
844.1.2 Με την επιφύλαξη των Άρθρων 843 και 847, σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί μια ΟΕ να περιορίσει τον αριθμό συμμετοχών προκριμένων
Αθλητών ή ομάδων για Πρωτάθλημα FEI-ΕΟΙ.
Εθνικές Ομοσπονδίες - Αθλητικά Σωματεία:
844.2.1 Μόνο οι Εθνικές Ομοσπονδίες – Αθλητικά Σωματεία μπορούν να δηλώσουν Αθλητές και τους Ίππους τους σε Διεθνείς - Εθνικούς Αγώνες.
Οι Εθνικές Ομοσπονδίες - Αθλητικά Σωματεία μπορούν να δηλώσουν
μόνο Αθλητές και Ίππους που έχουν τα κριτήρια πρόκρισης που τίθενται στον παρόντα ΚΚΙΑ ή άλλους ισχύοντες Κανόνες και Κανονισμούς
FEI - ΕΟΙ.
844.2.2 Η ΟΕ μπορεί να μην αποδεχτεί οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή εκτός
από όσες έλαβε από Εθνικές Ομοσπονδίες-Αθλητικά Σωματεία. Η ΟΕ
πρέπει να δεχτεί οποιαδήποτε συμμετοχή από Εθνική ΟμοσπονδίαΑθλητικό Σωματείο από κράτη - σωματεία άλλα από το κράτος - σωματείο όπου θα διεξαχθεί ο Αγώνας (δηλ. η ΟΕ πρέπει να αποδεχθεί
δηλώσεις συμμετοχής για ξένους Αθλητές - Αθλητές άλλων σωματείων).
844.2.3 Μια Εθνική Ομοσπονδία δεν πρέπει να κάνει Οριστικές Δηλώσεις Συμμετοχής για τον ίδιο Αθλητή, Ίππο ή Ζεύγος για Αγώνες που διεξάγονται στις ίδιες ημερομηνίες. Εάν το πράξει, ο Αθλητής, ο Ίππος ή Ζεύγος (κατά περίπτωση) θα Αποβληθούν από τον Αγώνα στον οποίο
συμμετέχουν.
844.2.3.Ε. Επί πλέον των ως άνω οι δηλώσεις συμμετοχής στους Εθνικούς Αγώνες γίνονται όπως ορίζει η ΕΟΙ στους Κανονισμούς, Γενικές Προκηρύξεις και Αποφάσεις της.
Deadlines for Nominated and Definite Entries
(Προθεσμίες για Ονομαστικές και Οριστικές Δηλώσεις Συμμετοχής)

Οι πιο κάτω παράγραφοι του άρθρου αυτού αφορούν τους Διεθνείς Αγώνες και δεν ισχύουν για
τους Εθνικούς Αγώνες. // Παρατίθεται στο πρωτότυπο με πλάγια γραφή.

844.3.1 For Championships and World Equestrians Games:
(α) Nominated Entries and Definite Entries must be made in accordance
with the FEI General Regulations. All reserve Horses must be on the
Nominated Entries list.
(β) Where a National Federation has made a Nominated Entry of a team
and finds that it will be unable to send a team, it must immediately
inform the OC.
(c) After the Definite Entries have been sent in, substitutions of Horses
and/or Athletes may only be made in exceptional circumstances and
with the express permission of the OC (see Article 846). Substitutions
can only be made with duly entered Athlete/Horses from the Nominated Entries list.
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844.3.2 For CEIs and CEIOs:
(α) There are no Nominated Entries.
(β) Definite Entries must reach the OC at the latest four days prior to the
beginning of the Event. After the Definite Entries have been sent in,
substitutions of Horses and/or Athletes may only be made in exceptional circumstances and with the express permission of the OC (see
Article 846).
844.4. Details to be included with entries (Λεπτομέρειες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμετοχής):
Entries for Athletes and Horses must include their names, Trainer, FEI registration numbers (FEI ID), and, where appropriate, qualifications.
844.5. Reserve Horses: (Εφεδρικοί Ίπποι)
844.5.1 For CEIs, each Athlete may bring one reserve Horse to the Competition, subject to the ability of the OC to accommodate the Horse (this
must be clearly indicated on the Competition Schedule). These reserve Horses must be duly entered in the Competition under the Athlete’s name and a second entry fee, to be determined by the OC, must
be paid by the Athlete. The Athlete may trot up both of his Horses at
the First (Pre-Ride) Inspection (provided that the Horses are duly entered in his name). If a Horse is entered by more than one Athlete for
a Competition, it will only be required to undergo the First (Pre-Ride)
Inspection once.
844.5.2 For CEIOs and Championships, each National Federation may send
Horses up to the maximum shown in the Competition Schedule from
the list of Definite Entries, subject to the ability of the OC to accommodate them. The OC must allow each team up to two reserve Horses.
844.5.3 Each Athlete, other Person Responsible, and Chef d'Equipe (if applicable) is responsible for arranging the proper supervision, care, and
feeding of any reserve Horse(s) that are present at but not participating
in the Event.
844.6. Withdrawals and no shows:
844.6.1 Subject to Article 809.5.3, an Athlete may withdraw any or all his
Horses from a Competition, but he may not add a Horse not previously
entered for that Competition without the approval of the OC and the
Ground Jury.
844.6.2 Teams or Athletes in the Definite Entries for an Event that fail to take
part without valid excuse must be reported by the Foreign Judge/Technical Delegate to the FEI Secretary General, who may take action
against them before the FEI Tribunal. Competing at another Event
staged at the same time is not a valid excuse for failure to participate
at an Event.
844.6.3 Athletes must reimburse the OC for the financial loss incurred by the
OC (i.e. stabling and hotel expenses) as a result of late withdrawal or
no shows after the date of Definite Entries.
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845. DECLARATION OF STARTERS (ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΚΙΝΟΥΝΤΩΝ)
Το άρθρο αυτό αφορά τους Διεθνείς Αγώνες και δεν ισχύει για τους Εθνικούς Αγώνες.
Παρατίθεται στο πρωτότυπο με πλάγια γραφή.

845.1.

845.2.

At CEIs, immediately following the First (Pre-Ride) Inspection, each Athlete
must declare to the Ground Jury which Horse (entered in his name) he will ride
in the Competition.
At CEIOs and Championships, the Chefs d’Equipe must declare in writing to the
Secretariat of the OCs (i) the names of the Athletes definitely starting, and (ii)
the names of the Horses partnered with those Athletes, chosen from the names
included on the official entry forms. Declaration of starters by the Chef d’Equipe
or his representative will take place within one to three hours after the First (PreRide) Inspection of the Horses, at the discretion of the President of the Ground
Jury.

846. SUBSTITUTIONS (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
Το άρθρο αυτό αφορά τους Διεθνείς Αγώνες και δεν ισχύει για τους Εθνικούς Αγώνες.
Παρατίθεται στο πρωτότυπο με πλάγια γραφή.

846.1.

846.2.

846.3.

After the deadline for Definite Entries (Μετά την προθεσμία των Οριστικών Συμμετοχών)
846.1.1 substitution of Horses and/or Athletes may only be made with the permission of the National Federation and the OC, such consent not to be
unreasonably withheld. All substituted Horses and/or Athletes must be
correctly qualified for the Competition;
846.1.2 the registered Trainer of a Horse taking part in the Competition may
not be substituted. In the event of a change in registered Trainer, Article 828.3 applies.
If an accident or illness of an Athlete or a Horse occurring between the declaration of starters and the start of the Competition makes it impossible for that Athlete or Horse to take part in the Competition, substitutions may be made up to
two hours before the start of the Competition. The following conditions must be
met: (i) a certificate of the condition from an officially recognised physician for
the Athlete, or from a Veterinary surgeon/Team Veterinarian for the Horse, (ii)
the substitution Athlete and/or Horse is correctly qualified for the Competition,
and (iii) permission of the President of the Ground Jury.
An Athlete and/or a Horse may be replaced only by another Athlete or Horse or
by a Combination that has been duly entered in the Competition, and provided
that the Horse has passed the First (Pre-Ride) Inspection.

847. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΚΙΝΟΥΝΤΩΝ
Σε κάθε Αγώνα επιτρέπονται έως μέγιστο 200 εκκινούντες ανά Αγώνισμα και
έως μέγιστο 400 εκκινούντες ανά ημέρα, υπό την προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση του υπάρχοντος χώρου στην εγκατάσταση και της κατάλληλης αναλογίας Αθλητών προς Αξιωματούχους (Βλέπε Παράρτημα 6)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
848. APPOINTMENT OF OFFICIALS (ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ)
Το άρθρο αυτό αφορά τους Διεθνείς Αγώνες και δεν ισχύει για τους Εθνικούς Αγώνες.
Παρατίθεται στο πρωτότυπο με πλάγια γραφή.

848.1

848.2
848.3

848.4

848.5

Criteria in respect of appointment, promotion and maintenance of status for all
FEI Endurance Officials will be published regularly on the FEI website in accordance with the published education and standards criteria.
The appointment and number of Officials for each Event is set out in Annex 6.
For any combined National and FEI events, see Article 802.6.
Except for the Foreign Veterinary Delegate and Foreign Judge, where two Officials have equivalent qualifications and experience, preference should be given
to the Official of the country where the Event is staged.
Where a Foreign Official is required for an Event, such Foreign Official may not
be a national or resident of the country where the Event is staged, unless that
person is resident in a different time zone to the time zone of the Event location.
At Events other than CEIOs and Championships, at the request of the National
Federation concerned the FEI may authorise a Judge sitting on the Ground Jury
to carry out functions for both the National Event and FEI Event (which would
otherwise be prohibited under the FEI General Regulations).

849. ROTATION OF OFFICIALS (ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ)
Το άρθρο αυτό αφορά τους Διεθνείς Αγώνες και δεν ισχύει για τους Εθνικούς Αγώνες.
Παρατίθεται μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα με πλάγια γραφή.

849.1

849.2

849.3

Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου 849 η έννοια «καθορισμένος Αξιωματούχος» περιλαμβάνει όλα τα μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής και του Ξένου Κριτή), τον
Τεχνικό Επιτετραμμένο, τον Επί Κεφαλής Επόπτη, και όλα τα μέλη της Κτηνιατρικής Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Κτηνιατρικής Επιτροπής και του Ξένου Κτηνιατρικού Επιτετραμμένου).
Όπου σε μία συγκεκριμένη εγκατάσταση διεξάγεται μόνον ένας Αγώνας κάθε έτος, ένα άτομο μπορεί να υπηρετήσει σαν καθορισμένος Αξιωματούχος σε αυτό
τον Αγώνα όχι περισσότερο από τρεις φορές σε οποιαδήποτε πενταετή κυλιόμενη περίοδο.
Όπου σε μία συγκεκριμένη εγκατάσταση διεξάγονται περισσότεροι από ένας Αγώνας κάθε έτος, ένα άτομο μπορεί να υπηρετήσει σαν καθορισμένος Αξιωματούχος σε αυτή την εγκατάσταση (α) σε όχι περισσότερο από τρεις Αγώνες ανά
έτος και (β) σε όχι περισσότερο από συνολικά εννέα Αγώνες σε οποιαδήποτε
πενταετή κυλιόμενη περίοδο.

850. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
Ο Κώδικας Συμπεριφοράς Αξιωματούχων FEI βρίσκεται σαν Παράρτημα στον
Γενικό Κανονισμό FEI. (βλ. και Παράρτημα 9 του παρόντος ΚΚΙΑ).
850.1.Ε. Ο ως άνω Κώδικας ισχύει και για τους Αξιωματούχους στους Εθνικούς Αγώνες
και για τους Εθνικούς Αξιωματούχους σε Διεθνείς Αγώνες.

850.1.
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851. OFFICIALS' PER DIEMS AND EXPENSES (PER DIEM ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ)
Το άρθρο αυτό αφορά τους Διεθνείς Αγώνες και δεν ισχύει για τους Εθνικούς Αγώνες.,
Παρατίθεται στο πρωτότυπο με πλάγια γραφή.
851.1

851.2
851.3

Officials are entitled to the following:
851.1
Daily per diems are not mandatory at FEI Events. If any per diems are
paid to Officials, they cannot exceed a maximum of CHF 500 per day
(or equivalent local monetary value).
851.1.2 The OC must confirm in writing to the Officials (in advance of the Official's acceptance of the appointment) the level of daily per diem that
will be paid (if any) and the number of days that will be covered (including e.g. travel days, Competition days, and/or other days when the
Officials are required to be present at the venue).
851.1.3 The OC must advise whether such per diem is subject to withholding
tax or similar within the country of the Event.
851.1.4 The OC and Official must agree (in advance of the relevant Event) the
basis upon which travel to and from the venue will be arranged or reimbursed. Travel arrangements must be such that Officials (i) arrive
no later than the day before the First (Pre-Ride) Inspection (if it takes
place in the morning) or the morning on the day of the First (Pre-Ride)
Inspection (if it takes place in the afternoon), and (ii) have sufficient
time to fully complete their duties on-site before they have to leave the
Event venue. In CEI 3* and Championships, the Foreign Veterinary
Delegate and President of the Ground Jury must be available at the
Event Venue at least until the morning after the Event finishes (or,
where the Competition takes place overnight, the specified Officials
must be available at least until 12 hours after the ride has finished).
The OC must arrange and reimburse accommodation and meals for
all Officials approved and listed in the Competition Schedule at the
relevant Event (accommodation arrangements must be made before
the Official travels to the relevant Event).
851.1.5 Payment of per diems and reimbursement of agreed expenses will
only be made after the Event is completed and all results have been
signed off by the President of the Ground Jury.
Subject to Article 851.1, no other gifts or fees may be provided to Officials.
Any per diem or reimbursement of expenses may be paid and arranged only by
the OC, and not (for example) by any other person, organisation, sponsor, etc.
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852. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΣ / ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
Ο Τεχνικός Επιτετραμμένος πρέπει να εγκρίνει τις τεχνικές και διαχειριστικές
ρυθμίσεις για την διεξαγωγή του Αγώνα, συμπεριλαμβανομένων (μεταξύ άλλων) της σωστής διαδικασίας δηλώσεων συμμετοχής, των εξετάσεων και επιθεωρήσεων Ίππων, της διαμονής (για Ίππους, Αθλητές και Μέλη Πληρωμάτων)
και της εποπτείας του Αγώνα.
852.2
Πριν από την έγκριση των ρυθμίσεων για τη διεξαγωγή του Αγώνα, ο Τεχνικός
Επιτετραμμένος έχει τον συνολικό έλεγχο και την ευθύνη για τις ρυθμίσεις του
Αγώνα. Από την στιγμή που ο Τεχνικός Επιτετραμμένος είναι ικανοποιημένος
με τις ρυθμίσεις για τον Αγώνα, πρέπει να ενημερώσει αναλόγως την Αγωνόδικο
Επιτροπή και σε εκείνο το σημείο ο συνολικός έλεγχος και ευθύνη για τη διεξαγωγή του Αγώνα μεταβιβάζεται στην Αγωνόδικο Επιτροπή. Ο Τεχνικός Επιτετραμμένος θα συνεχίσει να εποπτεύει την τεχνική και διαχειριστική διεξαγωγή
του Αγώνα μέχρι την ολοκλήρωσή του και θα συμβουλεύει και θα επικουρεί την
Αγωνόδικο Επιτροπή, την Κτηνιατρική Επιτροπή, και την ΟΕ.
852.3
Πριν από τον Αγώνα ο Τεχνικός Επιτετραμμένος σε συντονισμό με τον Σχεδιαστή Διαδρομών (εάν έχει οριστεί από την ΟΕ) πρέπει να ελέγξει και να εγκρίνει
τον σχεδιασμό της διαδρομής και τις συνθήκες ίππευσης, προκειμένου να διασφαλίσει την ευζωία των Ίππων και την ασφάλεια των Αθλητών, με βάση το
επίπεδο του(των) Αγωνίσματος(-των), τον βαθμό δυσκολίας της διαδρομής και
τις περίπλοκες καιρικές συνθήκες. Ο Σχεδιαστής Διαδρομών είναι υπό την εποπτεία του Τεχνικού Επιτετραμμένου. Για CEI, ο Τεχνικός Επιτετραμμένος μπορεί επίσης να ενεργεί και ως Σχεδιαστής Διαδρομών.
852.3.Ε. Στους Εθνικούς Αγώνες ο Τεχνικός Επιτετραμμένος έχει και την ιδιότητα του
Σχεδιαστή Διαδρομών.
852.4
Ο Τεχνικός Επιτετραμμένος θα επιβλέπει τις ενημερώσεις και τη συμπεριφορά
όλου του τεχνικού προσωπικού.
852.5
Ο Τεχνικός Επιτετραμμένος θα αναφέρει προς και θα συμβουλεύει την Αγωνόδικο Επιτροπή για όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την τεχνική και διαχειριστική ρύθμιση του Αγώνα, και θα επικουρεί όπου απαιτείται έτσι ώστε η Αγωνόδικος Επιτροπή να μπορεί να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις.
852.6
Σε οποιοδήποτε CEI, ο Τεχνικός Επιτετραμμένος, εάν έχει τα κατάλληλα προσόντα, μπορεί επίσης να υπηρετήσει στην Αγωνόδικο Επιτροπή. Στα CEI 1* και
2*, υπό την προϋπόθεση ότι δηλωμένοι στον Αγώνα είναι 30 ή λιγότεροι Ίπποι,
ο Τεχνικός Επιτετραμμένος μπορεί επίσης (εάν έχει τα κατάλληλα προσόντα)
να υπηρετήσει ως Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής, εφόσον εγκριθεί από
την FEI.
852.6.Ε. Στους Εθνικούς Αγώνες, ο Τεχνικός Επιτετραμμένος, εάν είναι και Κριτής, μπορεί να είναι επίσης Πρόεδρος ή Μέλος της Αγωνοδίκου Επιτροπής.
852.1

853. ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
853.1

853.2

Η Αγωνόδικος Επιτροπή θα εποπτεύει όλες τις ετοιμασίες που έχουν γίνει από
την ΟΕ για τον Κτηνιατρικό Έλεγχο, για την Εποπτεία και για την χρονομέτρηση
στο Αγώνισμα.
Από την στιγμή που ο Τεχνικός Επιτετραμμένος αναφέρει στην Αγωνόδικο Επιτροπή ότι είναι ικανοποιημένος με όλες τις ρυθμίσεις του Αγώνα, η Αγωνόδικος
Επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη για τον συνολικό έλεγχο και διεξαγωγή του
Αγώνα.
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Η ΟΕ πρέπει να εξασφαλίσει την συνδρομή του κατάλληλου αριθμού λοιπών
αξιωματούχων, Εποπτών και Κτηνιάτρων, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών (βλ. Παράρτημα 6)
The Foreign Judge or President of the Ground Jury (as indicated in the table
below) must provide a report to the FEI containing the information set out in the
FEI General Regulations within 15 days of the relevant Event:

Event
CEI 1* and 2* and
Regional Championships/Games
CEI 3* and Championships

FEI Official responsible for providing report
President of the Ground Jury
Foreign Judge

853.4–Ε Ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής αποστέλλει Έκθεση προς το ΔΣ της
ΕΟΙ με κοινοποίηση στην Τεχνική Επιτροπή Ιππικής Αντοχής και στην Κεντρική
Επιτροπή Κριτών της ΕΟΙ μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τον
Γενικό Κανονισμό της ΕΟΙ.

854.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κτηνιατρική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με,
και για την παροχή συμβουλών στην Αγωνόδικο Επιτροπή, επί όλων των θεμάτων που αφορούν, την υγεία, την ασφάλεια και την ευζωία των Ίππων στους
Αγώνες.
854.2
Η Οργανωτική Επιτροπή και ο Τεχνικός Επιτετραμμένος πρέπει, το νωρίτερο
δυνατόν, να συμβουλεύονται τον Πρόεδρο της Κτηνιατρικής Επιτροπής και τον
Ξένο Κτηνιατρικό Επιτετραμμένο, σχετικά με τον σχεδιασμό των Κτηνιατρικών
Πυλών και άλλα θέματα ασφάλειας των Ίππων στον Αγώνα.
854.3
Στα CEI1* και στους Εθνικούς Αγώνες, ο Πρόεδρος της Κτηνιατρικής Επιτροπής
θα είναι επίσης υπεύθυνος για τα καθήκοντα που αναλαμβάνει συνήθως ο Ξένος Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος
854.3-Ε. Στους Εθνικούς Αγώνες Ανάπτυξης ή άλλους μονοήμερους Αγώνες, όταν η
Πρώτη (Προ-Αγωνιστική) Επιθεώρηση γίνεται το πρωί πριν την εκκίνηση των
Αγωνισμάτων, μπορεί να ορίζεται μόνο ένας Κτηνίατρος Αγώνων, ο οποίος έχει
όλα τα καθήκοντα της Κτηνιατρικής Επιτροπής.
854.1

855. ΕΠΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ
855.1
855.2

855.3

Ο Επί Κεφαλής Επόπτης είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της Εποπτείας σε
όλον τον Αγώνα σε όλη την έκταση του Αγωνιστικού Χώρου.
Ο Επί Κεφαλής Επόπτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η ασφάλεια των στάβλων
είναι επαρκής για το επίπεδο του Αγώνα και ότι αρκετοί Επόπτες είναι διαθέσιμοι σε κάθε Κτηνιατρική Πύλη και στην διαδρομή.
Ο Επί Κεφαλής Επόπτης θα συνδράμει την ΟΕ, την Αγωνόδικο Επιτροπή και
τον Τεχνικό Επιτετραμμένο ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία όλων των
προγραμματισμένων λειτουργιών στην διάρκεια του Αγώνα, όπως οι τελετές έναρξης και λήξης ή οποιαδήποτε επίσημη εκδήλωση που διοργανώνεται κατά
τη διάρκεια του Αγώνα.
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Ο Επί Κεφαλής Επόπτης είναι υπεύθυνος για τη συνολική ασφάλεια και ευημερία - ευζωία των συμμετεχόντων στον Αγώνα σε όλο τον Αγωνιστικό Χώρο.
Ο Επί Κεφαλής Επόπτης πρέπει να είναι σε στενή επαφή με τον Πρόεδρο της
Αγωνοδίκου Επιτροπής, τον Τεχνικό Επιτετραμμένο και τον Πρόεδρο της Κτηνιατρικής Επιτροπής, και πρέπει να τον συμβουλεύεται η ΟΕ και ο Τεχνικός Επιτετραμμένος όσο το δυνατόν νωρίτερα όσον αφορά τον προγραμματισμό του
Αγώνα.

856. INDEPENDENT GOVERNANCE ADVISORS (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)

Το άρθρο αυτό αφορά τους Διεθνείς Αγώνες και δεν ισχύει για τους Εθνικούς Αγώνες
Παρατίθεται στο πρωτότυπο με πλάγια γραφή.
856.1

856.2

856.3
856.4

856.5
856.6

At all FEI Events, the FEI has the right to appoint an Independent Governance
Advisor to attend the Event and to report back to the FEI in relation to (i) the
organisation of the Competitions, the venue and the course, (ii) the performance
of the Officials, and (iii) suggested areas for improvement. Independent Governance Advisors must provide their reports to the FEI Endurance Department,
which will share a copy of those reports with the FEI Endurance Technical Committee on request. The FEI Endurance Department will publish an annual report
summarising the key findings of the Independent Governance Advisors (taking
account of any confidentiality requirements). The FEI Endurance Technical
Committee will also consider the Independent Governance Advisors' evaluation
of the performance of Officials when appointing such Officials for Events.
The FEI will appoint Independent Governance Advisors as follows:
856.2.1 Appointments are subject to the approval of the FEI Endurance Technical Committee.
856.2.2 The FEI may appoint veterinary and non-veterinary Independent Governance Advisors.
856.2.3 Independent Governance Advisors must at a minimum be qualified as
4* Officials and have ten years' active experience officiating at that
level.
856.2.4 Independent Governance Advisors will be appointed for a term of two
years, and may be re-appointed without term limits.
856.2.5 During any period in which a person acts as an Independent Governance Advisor, he may not accept any other FEI Official positions.
Independent Governance Advisors will attend Events unannounced, i.e. no prior
notice of their attendance may be given to the OC.
The FEI will pay the costs of the Independent Governance Advisors to attend
the selected Events, including per diems (as per the applicable FEI policy) and
expenses (economy travel, accommodation and meals).
The Independent Governance Advisors will not act (or be considered) as Officials at the Event, but may provide expert guidance or assistance if so required.
Serving as an Independent Governance Advisor will count for the purposes of
maintaining an FEI Official star rating.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ
857. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΈΠΑΘΛΑ & ΒΡΑΒΕΙΑ
Η διανομή των χρηματικών επάθλων διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό FEI.
Σε όλους τους Αθλητές, που τερμάτισαν επιτυχώς τη διαδρομή, πρέπει να απονέμεται έπαθλο σε αναγνώριση της ολοκλήρωσης (π.χ. μετάλλιο, κορδέλα,
πλάκα κ.λπ.). Δεν υπάρχει ελάχιστη αξία για αυτά τα έπαθλα.
857.3
Σε όλους τους Αθλητές, μέλη Ομάδας που κατατάσσεται για μετάλλια, θα απονεμηθεί ένα μετάλλιο ομάδας.
857.4.Ε. Στους Εθνικούς Αγώνες όσον αφορά στην κατανομή χρηματικών ή/και άλλων
επάθλων, ισχύει ο Γενικός Κανονισμός της ΕΟΙ, η Ετήσια Γενική Προκήρυξη
Ιππικής Αντοχής και οι εκάστοτε αποφάσεις της ΕΟΙ.
857.1
857.2

858. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

858.Ε.

Οι γενικές κατατάξεις της FEI για την Ιππική Αντοχή (και τα σχετικά βραβεία/έπαθλα) καθορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα 4.
Οι γενικές κατατάξεις της ΕΟΙ για την Ιππική Αντοχή (και τα σχετικά βραβεία/έπαθλα) καθορίζονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΟΙ, την Ετήσια
Γενική Προκήρυξη Ιππικής Αντοχής και τις εκάστοτε αποφάσεις της ΕΟΙ

859. ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ
859.1
859.2

Η Κτηνιατρική Επιτροπή πρέπει να αποκλείσει από την συμμετοχή στην τελετή
απονομής επάθλων κάθε ανίκανο Ίππο.
Οι Αθλητές και άλλα άτομα που λαμβάνουν μέρος σε τελετή απονομής επάθλων
πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα ενδυμασίας που ορίζεται στο Άρθρο
823.

860. BADGES ΟF HONOUR (ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ)
Το άρθρο αυτό αφορά τους Διεθνείς Αγώνες και δεν ισχύει για τους Εθνικούς Αγώνες
Παρατίθεται στο πρωτότυπο με πλάγια γραφή.
Badges of Honour will be awarded as follows to Athletes who successfully com
Σήματα Τιμής απονέμονται ως εξής σε Αθλητές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς Παγκόσμια
Πρωταθλήματα
α) A Gold Badge for three successful completions.
β) A Silver Badge for two successful completions.
γ) A Bronze Badge for one successful completion.
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861. ELITE ATHLETE STATUS (ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ)
Το άρθρο αυτό αφορά τους Διεθνείς Αγώνες και δεν ισχύει για τους Εθνικούς Αγώνες
Παρατίθεται στο πρωτότυπο με πλάγια γραφή.
861.1

861.2

861.3

861.4

Athletes who meet the criteria below will receive the recognition of Elite Athlete
Status. Elite Athlete Status will not result in automatic qualification for any
Championships.
Juniors and Young Riders: To achieve Junior/Young Rider Elite Athlete Status, Athletes must have successfully completed a minimum of ten CEI 2* or
higher. To maintain Junior/Young Rider Elite Athlete Status, Athletes must successfully complete at least one CEI 2* or higher within every successive two
years.
Seniors: To achieve Senior Elite Athlete Status, Athletes must have successfully completed a minimum of ten CEI 3* 160km. To maintain Senior Elite Athlete
Status, Athletes must successfully complete at least one CEI 3* 160 km within
every successive two years.
Removal Consequences of EADCMR and suspensions of Elite Athlete Status: Athletes who receive any form of a suspension If An Athlete who has not
yet achieved Elite Status (but who is in the process of qualifying for Elite Status)
receives any form of a suspension as defined under the FEI General Regulations or commit an offence under the FEI Equine Anti-Doping and Control Medication Regulations will automatically lose their Elite Status and will be required
to re-qualify again by completing all ten required CEIs starting (as applicable)
either from the date the period of suspension is imposed or the ‘fast track’ decision is finalised.

862. ΈΠΑΘΛΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
862.1

862.2

Η ΟΕ μπορεί σε οποιοδήποτε Αγώνισμα να διοργανώσει Έπαθλο Καλύτερης
Φυσικής Κατάστασης για τον Ίππο που έχει την καλύτερη φυσική κατάσταση
μεταξύ των Ίππων που, μετά την ολοκλήρωση του Αγωνίσματος, έχουν καταταγεί στις δέκα πρώτες θέσεις. Οι οδηγίες FEI για τον καθορισμό του Επάθλου
Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης ορίζονται στο Παράρτημα 2. Οι Αθλητές δεν
είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τον Ίππο τους για το Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης.
Όλοι οι συμμετέχοντες Ίπποι στο Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης υπόκεινται στον έλεγχο για απαγορευμένες ουσίες. Οι Ίπποι θεωρούνται πως
συμμετέχουν ακόμα ενεργά στον Αγώνα, μέχρι και την ολοκλήρωση της τελετής
απονομής του Επάθλου Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
863. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
863.1

863.2

Κάθε παράβαση του παρόντος ΚΚΙΑ ή άλλων Κανόνων και Κανονισμών FEI ΕΟΙ θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον παρόντα
ΚΚΙΑ ή (όπου δεν υπάρχουν) σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον
Γενικό Κανονισμό FEI ή άλλους ισχύοντες Κανόνες και Κανονισμούς FEI - ΕΟΙ.
Οι ποινές που αναφέρονται στον παρόντα ΚΚΙΑ δεν εξαντλούν την κύρωση.
Εφαρμόζονται αθροιστικά με κάθε άλλη ποινή που ορίζεται σε άλλους ισχύοντες
Κανόνες και Κανονισμούς FEI - ΕΟΙ.

864. ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
864.1

Ένας Αθλητής ή Προπονητής θα δεχτούν αυτόματα ο καθένας τον ακόλουθο
αριθμό βαθμών ποινής για κάθε συμβάν που αναφέρεται πιο κάτω:
Συμβάν

Βαθμοί Ποινής

Αποτυχία Πρόκρισης – μεταβολική (FTQ-ME)

10

Αποτυχία Πρόκρισης – Σοβαρός Τραυματισμός
(μεταβολικός)

25

Αποτυχία Πρόκρισης – Σοβαρός Τραυματισμός
(μυοσκελετικός) και/ή Καταστροφικός Τραυματισμός

80

Ίππος που συμμετέχει σε Διεθνή ή Εθνικό Αγώνα κατά την διάρκεια ισχύουσας υποχρεωτικής περιόδου «εκτός Αγώνων» (ανάπαυσης)

100 (εφαρμόζονται επί πλέον και οι ποινές
που προβλέπονται στα Άρθρα 839.3.3 και
866.1)

Ίππος που δεν παρουσιάζεται στον Κτηνιατρικό
Έλεγχο πριν φύγει από τον Χώρο Αγώνων

100 (εφαρμόζονται επί πλέον και οι ποινές
που προβλέπονται στα Άρθρα 810 και
866.1)

Ανάρμοστη συμπεριφορά (όπως ορίζεται στον
Γενικό Κανονισμό FEI)

100 (με μια κάρτα Ανάρμοστης Συμπεριφοράς σύμφωνα με το Άρθρο 865.2, Η Ανάρμοστη Συμπεριφορά μπορεί επίσης να τιμωρηθεί σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό FEI)

Παράλειψη του Υπεύθυνου Προσώπου να προσκομίσει στην FEI-ΕΟΙ αντίγραφο της κτηνιατρικής αναφοράς από καθορισμένη/εγκεκριμένη
κλινική παραπομπής σύμφωνα με το Άρθρο
840.

864.2

80

Οι Αθλητές και οι Προπονητές συγκεντρώνουν βαθμούς ποινής κατά την διάρκεια κυλιόμενης περιόδου ενός έτους. Οι βαθμοί ποινής αφαιρούνται από το
τρέχον σύνολο ένα έτος μετά την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν.
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865. ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
865.1

865.2

865.3

Κίτρινη Κάρτα Προειδοποίησης Ιππικής Αντοχής: Ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής, ο Επί Κεφαλής Επόπτης ή ο Τεχνικός Επιτετραμμένος μπορεί
να επιδώσει Κίτρινη Κάρτα Προειδοποίησης Ιππικής Αντοχής σε Υπεύθυνο
Πρόσωπο για αδικήματα που σχετίζονται με Κακομεταχείριση Ίππων, μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προστατευτικού καπέλου ή άλλως όπου ορίζεται
στον παρόντα ΚΚΙΑ. Για Ανάρμοστη Συμπεριφορά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο η Κάρτα Ανάρμοστης Συμπεριφοράς. Οι συνέπειες που ισχύουν εάν το
ίδιο άτομο λάβει μία ή περισσότερες Κίτρινες Κάρτες Προειδοποίησης Ιππικής
Αντοχής ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό FEI.
Κάρτα Ανάρμοστης Συμπεριφοράς: Ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής, ο Επί Κεφαλής Επόπτης ή ο Τεχνικός Επιτετραμμένος μπορεί να επιδώσει
μια Κάρτα Ανάρμοστης Συμπεριφοράς σε Αθλητή ή Προπονητή για Ανάρμοστη
Συμπεριφορά σύμφωνα με το Άρθρο 864.1. Μια Κάρτα Ανάρμοστης Συμπεριφοράς θα έχει αποτέλεσμα 100 βαθμούς ποινής, Αποβολή (DSQ) και δίμηνη
Απαγόρευση Συμμετοχής.
Ειδοποίηση: Το άτομο που λαμβάνει μια Κάρτα Προειδοποίησης πρέπει να
ειδοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου του Αγώνα ότι θα λάβει Κίτρινη
Κάρτα Προειδοποίησης Ιππικής Αντοχής ή Κάρτα Ανάρμοστης Συμπεριφοράς,
η οποία θα επιδοθεί είτε δια χειρός είτε με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.
Εάν μετά από εύλογες προσπάθειες το άτομο δεν μπορεί να ειδοποιηθεί κατά
τη διάρκεια του Αγώνα, το άτομο πρέπει να ειδοποιηθεί εγγράφως εντός 14 ημερών από τον Αγώνα. Μπορεί να εκδοθεί Κίτρινη Κάρτα Προειδοποίησης Ιππικής Αντοχής ή Κάρτα Ανάρμοστης Συμπεριφοράς επί πλέον από τυχόν άλλες
κυρώσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα ΚΚΙΑ, τον Γενικό Κανονισμό
FEI ή άλλους ισχύοντες Κανόνες και Κανονισμούς.

866. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ
866.1

866.2
866.3

Εάν Αθλητής ή Προπονητής συγκεντρώσει 100 ή περισσότερους βαθμούς ποινής, ο Αθλητής/Προπονητής θα δεχτεί αυτόματα μια δίμηνη περίοδο Απαγόρευσης Συμμετοχής σε Αγώνες. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου Απαγόρευσης
Συμμετοχής, το σύνολο των βαθμών ποινής του Αθλητή/Προπονητή μειώνεται
κατά 100 βαθμούς.
Οι συνέπειες κατά την διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου Απαγόρευσης Συμμετοχής ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό FEI
Εάν Ίππος που ιππεύει Αθλητής υποστεί Σοβαρό Τραυματισμό και/ή Καταστροφικό Τραυματισμό μέσα σε ένα έτος από άλλον Ίππο που ίππευσε ο ίδιος Αθλητής και που υπέστη Σοβαρό Τραυματισμό και/ή Καταστροφικό Τραυματισμό, ο Αθλητής αυτός θα τιμωρηθεί με Απαγόρευση Συμμετοχής στους Αγώνες
για έξη μήνες.

867. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Η διαδικασία Διαμαρτυρίας ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό FEI.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΆΡΘΡΟ 868.
Η μόνη επιτρεπόμενη ορολογία σε όλη τη σφαίρα δραστηριότητας του Αθλήματος είναι η
αναγραφόμενη σε αυτόν τον Κανονισμό.

ΆΡΘΡΟ 869.
Ο Παρών Κανονισμός θα συμπληρώνεται ή και θα τροποποιείται άμεσα με τις εκάστοτε
Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις της FEI, ως και, με Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ι., κατόπιν
προηγούμενης Εισήγησης της Τ.Ε./Ι.Α., σχετικά.

ΆΡΘΡΟ 890.
Εγκρίνεται την 11η Ιανουαρίου 2022 και τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022 συμπεριλαμβάνοντας τις προσθήκες-τροποποιήσεις, που θα εγκρίνει η FEI για το 2022,
σύμφωνα με το Άρθρο 869 του παρόντος.
Ε.Ο.Ι. 11 Ιανουαρίου 2022
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Καρακασίλης

Γεώργιος Δημαράς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ
Α.1 Καθορισμένοι όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ΚΚΙΑ (συμβολίζονται με
αρχικά κεφαλαία γράμματα) έχουν την έννοια που τους δίνεται στο παρόν Παράρτημα 1, ή (εάν δεν αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα 1) έχουν την έννοια που τους
δίνεται στο Καταστατικό της FEI, στον Γενικό Κανονισμό FEI, στον Κτηνιατρικό Κανονισμό FEI, ή άλλους ισχύοντες Κανόνες και Κανονισμούς FEI - ΕΟΙ.
CEI: όπως περιγράφεται στα Άρθρα 802.1.1 και 802.2.
CEIO: όπως περιγράφεται στα Άρθρα 802.1.2 και 802.3.
Αγώνας: όπως ορίζεται στο Άρθρο 800.1 (Ένας Αγώνας μπορεί να περιλαμβάνει
ένα ή περισσότερα Αγωνίσματα).
Αγώνισμα: Μία ίππευση (ride) Ιππικής Αντοχής στην οποία οι Αθλητές κατατάσσονται κατά σειρά επιτυχίας και για την οποία μπορεί να απονεμηθούν έπαθλα.
Αγωνιστικός Χώρος: όπως ορίζεται στο Άρθρο 813.
Αθλητής: όπως ορίζεται στο Άρθρο 800.4.2
Αποβολή: όπως ορίζεται στο Άρθρο 809.5.2
Αποτυχία πρόκρισης: όπως ορίζεται στο Άρθρο 809.5.1 και περιγράφεται περεταίρω στο Παράρτημα 3 (κώδικες αποκλεισμού).
Δακτύλιος: όπως ορίζεται στο Άρθρο 814.1.
Εθνικός Αγώνας: αγώνες Ιππικής Αντοχής που οργανώνονται σε εθνικό επίπεδο
υπό την δικαιοδοσία των Εθνικών Ομοσπονδιών.
Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης: το Έπαθλο που περιγράφεται στο
Άρθρο 862 και στο Παράρτημα 2.
Επίλεκτος Αθλητής: η αναγνώριση που δίδεται σε Αθλητές οι οποίοι πληρούν τα
κριτήρια του Άρθρου 861.
Επίσημο Ομαδικό Αγώνισμα: ένα ομαδικό αγώνισμα σε Αγώνα CEIO.
Ζεύγος: Ζεύγος Ίππου και Αθλητή που συμμετέχουν σε Αγώνισμα.
Ιππική Αντοχή: όπως περιγράφεται στο Προοίμιο του παρόντος ΚΚΙΑ
Καλενδάριο FEI: το ημερολόγιο των εγκεκριμένων από την FEI (Διεθνών) Αγώνων
που διατίθεται στο: https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx
Κανόνες και Κανονισμοί FEI: όπως ορίζεται στο Άρθρο 800.1
Κάρτα Ανάρμοστης Συμπεριφοράς: όπως περιγράφεται στο Άρθρο 865.2.
Καταστροφικός Τραυματισμός: τραυματισμός ο οποίος κατά την άποψη του Προέδρου της Κτηνιατρικής Επιτροπής, του Προέδρου της Κτηνιατρικής Επιτροπής Θεραπειών και του Ξένου Κτηνιατρικού Επιτετραμμένου, απαιτεί άμεση ευθανασία ή συμβάλλει στον θάνατο Ίππου σε Αγώνισμα ή σαν αποτέλεσμα τραυματισμών που υπέστη κατά τη διάρκεια Αγωνίσματος, όπως
και αν προκλήθηκαν. (Για τις διαδικασίες σε περίπτωση θανάτου Ίππου, βλ.
Άρθρο 840, παράγραφος 6 του Παραρτήματος 5 και τους Κτηνιατρικούς Κανονισμούς FEI.)
Κατάχρηση Ίππου: βλέπε ορισμό της «Κατάχρησης Ίππου» στον Γενικό Κανονισμό FEI και Άρθρο 801 του παρόντος ΚΚΙΑ (η Κατάχρηση Ίππου αναφέρεται επίσης σαν «Κατάχρηση ενός Ίππου»)
Κίτρινη Κάρτα Προειδοποίησης Ιππικής Αντοχής: όπως περιγράφεται στο Άρθρο 865.1.
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Κτηνιατρική Πύλη: όπως ορίζεται στο Άρθρο 813.1.3.
Μέλος Πληρώματος: άτομο που δηλώνεται και επιτρέπεται να παρέχει βοήθεια
στον Αγωνιστικό Χώρο σε Ζεύγος.
Ξένος Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος: όπως ορίζεται στον Κτηνιατρικό Κανονισμό
FEI. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 854.3, εάν δεν έχει οριστεί Ξένος Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος, αυτός ο ρόλος θα αναληφθεί από τον Πρωτεύοντα Κτηνιατρικό Επιτετραμμένο.
ΟΕ: επιτροπή υπεύθυνη για την οργάνωση Αγώνα.
Ονομαστικές Δηλώσεις Συμμετοχής: η κατάσταση των Αθλητών και των Ίππων
που δηλώνονται ονομαστικά από Εθνική Ομοσπονδία για να συμμετάσχουν
σε Αγώνισμα από τους οποίους πρέπει να επιλεγούν οι Οριστικές Συμμετοχές και τυχόν αντικαταστάσεις.
Οριστικές Συμμετοχές: η κατάσταση των επιβεβαιωμένων δηλώσεων συμμετοχής
Αθλητών/Ίππων που υποβάλλει μια Εθνική Ομοσπονδία για να συμμετάσχουν σε Αγώνισμα (για τα Πρωταθλήματα και τους Παγκόσμιους Ιππικούς
Αγώνες FEI, οι Αθλητές/Ίπποι πρέπει να επιλεγούν από την κατάσταση των
Ονομαστικών Δηλώσεων Συμμετοχής).
Παρωπίδες: ένα ένδυμα (εξάρτημα) τοποθετημένο πάνω από το κεφάλι Ίππου με
τρύπες για τα μάτια και τα αυτιά, με μία ή και τις δύο οπές των ματιών να
είναι εφοδιασμένες με καλύμματα που κόβουν όλη την όραση προς τα πίσω
αλλά επιτρέπουν την πλήρη όραση προς τα εμπρός.
Περιοχή Αξιολόγησης: όπως ορίζεται στο Άρθρο 816.3.
Προπονητής: όπως ορίζεται στο Άρθρο 800.4.1.
Πρωτάθλημα: τα πρωταθλήματα Ιππικής Αντοχής που περιγράφονται στο Άρθρο
802.4.2.
Πρώτη (Προ-Αγωνιστική) Κτηνιατρική Επιθεώρηση: Η πρώτη Κτηνιατρική Επιθεώρηση που λαμβάνει χώρα στην αρχή του Αγωνίσματος πριν τον πρώτο
Δακτύλιο.
Σοβαρός Τραυματισμός: ένας σοβαρός τραυματισμός Ίππου μπορεί να ταξινομηθεί σαν μυοσκελετικός ή μεταβολικός.
Οι Σοβαροί Μυοσκελετικοί Τραυματισμοί περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κατάγματα, σοβαρές βλάβες τένοντα ή συνδέσμου, ή μυϊκοί τραυματισμοί που αποκλείουν την κανονική κίνηση. Ίππος που δεν φέρει βάρος,
ακόμα κι αν η αιτία είναι αδιάγνωστη, πρέπει να χαρακτηριστεί ως Σοβαρός
Τραυματισμός (μυοσκελετικός).
Οι Σοβαροί Μεταβολικοί Τραυματισμοί περιλαμβάνουν κάθε κατάσταση
που απαιτεί επείγουσα θεραπεία ή αποτυγχάνει να επιλυθεί πλήρως με θεραπεία στον χώρο και (μετά από ψηφοφορία με τουλάχιστον 2/3 πλειοψηφία) κατά τη γνώμη του Προέδρου της Κτηνιατρικής Επιτροπής, του Προέδρου της Κτηνιατρικής Επιτροπής Θεραπειών και του Ξένου Κτηνιατρικού
Επιτετραμμένου απαιτεί περαιτέρω αξιολόγηση και συνέχιση της κατάλληλης κτηνιατρικής φροντίδας πέρα από την περίοδο του Αγώνα. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε επίμονο κολικό, οξεία
νεφρική βλάβη, μυοπάθεια, κατάρρευση, θερμοπληξία και άλλες μεταβολικές καταστάσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την ευεξία
του Ίππου. Εάν η κατάσταση είναι τέτοια που να συνιστάται η παραπομπή,
πρέπει να θεωρείται Σοβαρός Τραυματισμός (μεταβολικός).
Τελική Κτηνιατρική Επιθεώρηση: η υποχρεωτική Κτηνιατρική Επιθεώρηση που
λαμβάνει χώρα στο τέλος του Αγωνίσματος.
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Υποχρεωτικές Περίοδοι Εκτός Αγώνων (MOOCP): η υποχρεωτική περίοδος
κατά την οποία ο Ίππος δεν μπορεί να αγωνιστεί σε κανένα Εθνικό ή Διεθνή
(FEI) Αγώνα όπως περιγράφεται στο Άρθρο 839.
Φάση: όπως ορίζεται στο Άρθρο 815.
Χρόνος Κράτησης: όπως περιγράφεται στο Άρθρο 816.8.
Α.2 Στον παρόντα ΚΚΙΑ, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά:
A.2.1 λέξεις που υποδεικνύουν ένα φύλο συμπεριλαμβάνουν και τα άλλα φύλα.
A.2.2 λέξεις στον ενικό συμπεριλαμβάνουν τον πληθυντικό και λέξεις στον πληθυντικό συμπεριλαμβάνουν τον ενικό.
A.2.3 παραπομπές σε Άρθρα και Παραρτήματα είναι παραπομπές σε άρθρα και
παραρτήματα του παρόντος ΚΚΙΑ, παραπομπές σε «παραγράφους» είναι
παραπομπές σε διατάξεις των Παραρτημάτων.
A.2.4 κάθε παραπομπή σε διάταξη κανόνα ή κανονισμού περιλαμβάνει τυχόν τροποποιήσεις ή διάδοχες διατάξεις που γίνονται ή εκδίδονται κατά καιρούς
A.2.5 κάθε παραπομπή σε νομοθεσία περιλαμβάνει κάθε τροποποίηση ή αναθεώρηση νομοθεσίας που έχει θεσπιστεί σε αντικατάσταση αυτής της νομοθεσίας, καθώς και οποιονδήποτε κανονισμό, ή εγκύκλιο ή άλλο μέσο που κατά
καιρούς εκδίδεται ή γίνεται βάσει αυτής της νομοθεσίας.
A.2.6 κάθε παραπομπή σε συμφωνία περιλαμβάνει αυτή την συμφωνία όπως
κατά καιρούς τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, επικαιροποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε.
A.2.7 αναφορά σε «εγγράφως» ή «γραπτό» περιλαμβάνει φαξ και email.
A.2.8 αναφορά σε «μπορεί» εννοεί «στην αποκλειστική ευχέρεια του προσώπου», αναφορά σε «δεν μπορεί» αποτελεί απαγόρευση.
A.2.9 αναφορά σε πρόσωπο περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα
και ανώνυμα πρόσωπα (είτε έχουν είτε όχι χωριστή νομική υπόσταση) και
περιλαμβάνει επίσης τους νομικούς εκπροσώπους, διαδόχους και εξουσιοδοτημένους να υπογράφουν για αυτά τα πρόσωπα.
A.2.10 αναφορά σε «ημέρα» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας και δεν
περιορίζεται σε εργάσιμη ημέρα, και αναφορά σε «μια ημέρα» ή «μονή ημέρα» σημαίνει μια συνεχόμενη 24ωρη περίοδο (για ένα αγώνισμα να ολοκληρωθεί σε μία ημέρα, δεν πρέπει να υπάρχει κανένα διάλειμμα μεταξύ της
έναρξης και του τερματισμού του αγωνίσματος εντός της 24ωρης περιόδου).
A.2.11 έκφραση χρόνου αναφέρεται στην μέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT)
A.2.12 επικεφαλίδες και πίνακες περιεχομένων προορίζονται μόνο για αναφορά και
δεν επηρεάζουν την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των εν λόγω Κανόνων ή
Κανονισμών και
A.2.13 οποιεσδήποτε λέξεις που ακολουθούν τους όρους «συμπεριλαμβανομένου», «συμπεριλαμβάνουν», «συγκεκριμένα», «όπως», «για παράδειγμα»
ή οποιασδήποτε παρόμοιες εκφράσεις, θα ερμηνευθούν ως ενδεικτικές και
δεν περιορίζουν την έννοια των λέξεων, την περιγραφή, τον ορισμό, την
φράση ή τον όρο που προηγείται αυτών των όρων.
Α.3 σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του παρόντος ΚΚΙΑ και του Καταστατικού της
FEI, υπερισχύει το καταστατικό της FEI. Εκτός εάν ορίζεται ρητώς διαφορετικά, σε
περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ του παρόντος ΚΚΙΑ και του Γενικού Κανονισμού FEI,
υπερισχύουν ο Γενικός Κανονισμός FEI.
FEI-E-GRE_2022_01_01.docx

εν. 15 / σελ. 64

01/01/2022

Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
Παράρτημα
2
–
Οδηγίες
για

το

Έπαθλο

Καλύτερης

FEI-ΕΟΙ 01-01-2022
Φυσικής
Κατάστασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΠΑΘΛΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η ΟΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες οδηγίες για το Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης (εάν λαμβάνει χώρα από την ΟΕ).
1.
Το Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης θα αποφασιστεί την ημέρα (ή την τελευταία ημέρα) του Αγωνίσματος από μια επιτροπή τριών μελών (συμπεριλαμβανομένου του προέδρου), αποτελούμενη από (i) δύο Επίσημους Κτηνιάτρους και έναν Κριτή, ή (ii) από τρεις Επίσημους Κτηνιάτρους, όπως επιλέχθηκαν από τον Πρόεδρο της Κτηνιατρικής Επιτροπής. Λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να κριθεί το έπαθλο πρέπει να ανακοινωθούν πριν από την έναρξη
της αξιολόγησης.
2.
Μόνο Ίπποι που έχουν καταταγεί στις 10 πρώτες θέσεις του Αγωνίσματος μπορούν
να συμμετάσχουν στο Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Αγώνισμα σε χρόνο που βρίσκεται εντός
ενός πρόσθετου ποσοστού του χρόνου του νικητή (τέτοιο ποσοστό θα καθοριστεί
από την Αγωνόδικο Επιτροπή).
3.
Η διαδικασία αξιολόγησης των Ίππων για το Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης θα έχει ως εξής:
3.1
Πρώτο στάδιο: Πριν από οποιαδήποτε έφιππη εξέταση, ο Ίππος θα αξιολογείται χωρίς να ιππεύεται ως προς τον βηματισμό, τις μεταβολικές παραμέτρους και επιφανειακούς τραυματισμούς.
3.2
Δεύτερο στάδιο: Εάν δεν αποκλειστεί στο πρώτο στάδιο, ο Ίππος πρέπει
να τροχαστεί 40μ μπρος-πίσω, και στην συνέχεια να τροχαστεί σε σχήμα
οκταριού.
3.3
Τρίτο (προαιρετικό) στάδιο: Το Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης
μπορεί να περιλαμβάνει μία έφιππη φάση. Εάν περιλαμβάνεται έφιππη
φάση και υπό την προϋπόθεση ότι ο Ίππος δεν έχει αποκλειστεί σε προηγούμενη φάση, θα ζητηθεί από τον Αθλητή, σύμφωνα με οδηγίες από τον
Πρόεδρο της επιτροπής του Επάθλου Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης, να
επιδείξει τις ιππικές ικανότητες του σε μια ελεύθερη παρουσίαση της επιλογής του. Ο σκοπός αυτής της επίδειξης είναι να επιδείξει την καλή φυσική
κατάσταση του Ίππου, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της ευελιξίας και
της προθυμίας του να αγωνιστεί. Αυτή η ελεύθερη ιππική επίδειξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε λεπτά.
3.4
Εάν η επιτροπή θεωρήσει ότι ο Ίππος έχει ακανόνιστο βηματισμό, είναι ανίκανος να ολοκληρώσει τον τροχασμό λόγω έλλειψης ώθησης ή λόγω εξάντλησης, ή αποτυγχάνει να επιτύχει τα μεταβολικά κριτήρια, ο Ίππος θα αποκλειστεί από το Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης.
4
Η βαθμολογία χωρίζεται σε τέσσερεις ενότητες ίσων βαθμών (100 βαθμοί για κάθε
τμήμα):
4.1
Ενότητα 1: απονέμονται βαθμοί στην βάση της κατάταξης του Ίππου σε σύγκριση με τον Ίππο που τερμάτισε πρώτος.
4.2
Ενότητα 2: απονέμονται βαθμοί στην βάση του χρόνου ανάνηψης του Ίππου για κάθε Φάση, εκτός του τερματισμού. Ο χρόνος ανάνηψης είναι ο
χρόνος μεταξύ του τερματισμού του Δακτυλίου και της παρουσίασης του
Ίππου για την Κτηνιατρική Επιθεώρηση (προς αποφυγή αμφιβολίας, για να
θεωρηθεί ολοκληρωμένη η φάση, ο Ίππος πρέπει να περάσει επιτυχώς την
επιθεώρηση).
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Ενότητα 3: απονέμονται βαθμοί στην βάση των αποτελεσμάτων του Ίππου
κατά την Κτηνιατρική Επιθεώρηση (που λαμβάνει χώρα σαν τμήμα του Επάθλου Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης) και βαθμολογείται ως εξής:

Ενότητα 4: αυτή η ενότητα είναι προαιρετική. Απονέμονται βαθμοί με την
αφαίρεση του βάρους του Αθλητή που εξετάζεται από το βάρος του βαρύτερου Αθλητή του οποίου ο Ίππος συμμετέχει στο Έπαθλο Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης. Η βαθμολογία προκύπτει με αφαίρεση της διαφοράς
από το 100.
Νικητής του Επάθλου Καλύτερης Φυσικής Κατάστασης θα ανακηρυχθεί ο Ίππος με
την υψηλότερη βαθμολογία μετά την προσθήκη των βαθμών των παραπάνω τεσσάρων ενοτήτων.
4.4

5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
WD: Υπαναχώρηση (Withdrawn)
-

Το Ζεύγος δεν εμφανίζεται στον Αγώνα
Το Ζεύγος αποφασίζει να μην συμμετάσχει στο Αγώνισμα κατά την ή πριν την
Πρώτη (Προ-Αγωνιστική) Κτηνιατρική Επιθεώρηση σύμφωνα με το Άρθρο
809.5.3.

RET: Απόσυρση (Retired)
-

Το Ζεύγος αποφασίζει να μην συνεχίσει στο Αγώνισμα σύμφωνα με το Άρθρο
809.5.4.

DSQ: Αποβολή (Disqualified)
-

-

Ένα Ζεύγος Αποβάλετε σύμφωνα με το Άρθρο 809.5.2.
Ένας λόγος Αποβολής πρέπει να κοινοποιηθεί στη FEI μέσω των επίσημων αποτελεσμάτων και αναφορών. Ο λόγος Αποβολής θα επαληθευτεί με τους εμπλεκόμενους Αξιωματούχους
Ένας Ίππος μπορεί να Αποβληθεί και επίσης να χαρακτηριστεί ως Αποτυχών να
Προκριθεί για Κτηνιατρικούς ή άλλους λόγους (βλέπε πιο κάτω την λίστα για FTQ)

FNR: Ολοκλήρωσε Δεν Κατετάγη (Finished Not Ranked)
-

FNR σημαίνει ότι το Ζεύγος ολοκλήρωσε (ή θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει) ένα
Αγώνισμα (συμπεριλαμβανομένης της Κτηνιατρικής Επιθεώρησης) αλλά δεν κατατάσσεται στην τελική κατάταξη (βλέπε π.χ. Άρθρο. σχετικά με λάθος διαδρομής).

-

Ένα Ζεύγος μπορεί να χαρακτηριστεί FNR με την έγκριση του Προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής και/ή του Τεχνικού Επιτετραμμένου. Οι Αξιωματούχοι πρέπει
να δώσουν λόγους για τον χαρακτηρισμό FNR.
Εάν επί πλέον από τον χαρακτηρισμό FNR το Ζεύγος λάβει πιστοποιητικό ολοκλήρωσης από τους Αξιωματούχους του Αγώνα, το Αγώνισμα θα θεωρηθεί σαν «επιτυχής ολοκλήρωση» για σκοπούς πρόκρισης.

-

FTQ: Αποτυχία Πρόκρισης (Failed to Qualify)
Ο χαρακτηρισμός FTQ πρέπει να συνοδεύεται από ένα ή περισσότερους από
τους ακόλουθους κώδικες:
- SP: Ταχύτητα (μη τήρηση τυχόν ισχύοντα περιορισμό ταχύτητας)
- GA: Ακανόνιστος Βηματισμός
- ME: Μεταβολικό
- MI: Ελαφρύς Τραυματισμός (π.χ. ελαφρύς πόνος, πληγή κ.λπ.)
- SI-MUSCU: Σοβαρός Τραυματισμός (μυοσκελετικός)
- SI-META: Σοβαρός Τραυματισμός (μεταβολικός)
- CI: Καταστροφικός Τραυματισμός
- OT: Εκτός Χρόνου (αποτυχία ολοκλήρωσης ενός Δακτυλίου εντός του προβλεπόμενου χρόνου, αλλά περνάει την Κτηνιατρική Επιθεώρηση μετά τον Δακτύλιο αυτό)
- FTC: Αποτυχία Ολοκλήρωσης (μη ολοκλήρωση ενός Δακτυλίου, αλλά περνάει την
Κτηνιατρική Επιθεώρηση μετά τον Δακτύλιο αυτό). Οι Αξιωματούχοι πρέπει να παρέχουν τους λόγους για τον προσδιορισμό FTC και μια εξήγηση για το τι συνέβη
στο Ζεύγος.
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Οι πιο πάνω κώδικες FTQ μπορεί να είναι σωρευτικοί, όπως φαίνεται στον πιο κάτω
πίνακα:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: FEI WORLD ENDURANCE RANKINGS
Το παράρτημα αυτό αφορά τους Διεθνείς Αγώνες και δεν ισχύει για τους Εθνικούς Αγώνες.
Το παράρτημα παρατίθεται στο πρωτότυπο με πλάγια γραφή.

The scale of points for the calculation of rankings for Endurance is set out below.
For each ranking list, a rider obtains points depending on the place he obtained in
the different Events as described in the following table (points for CEIOs follow the
star rating of CEIs):
Place

WEG/WEC

Continental

CEI3*

World

Championships

CEI2*

CEI1*/
Regional

Championships

Championships/
Regional Games

1

200

160

120

80

40

2

195

156

117

78

39

3

190

152

114

76

38

4

185

148

111

74

37

5

180

144

108

72

36

6

175

140

105

70

35

7

170

136

102

68

34

8

165

132

99

66

33

9

160

128

96

64

32

10

155

124

93

62

31

5

4

…
until

3

2

1

Calculating the rankings:
The ranking is established by taking into account all of the results of the Athlete,
Combination or Horse (depending on the ranking). Rankings are defined for a period of time that spans from 1 January until 31 December of the calendar year.
A minimum of five Athletes must start the relevant CEI for an Athlete to earn 100%
of the available ranking points for that Event. If the CEI has less than five Athletes
competing, the competing Athletes shall be eligible only to earn 50% of the otherwise available ranking points.
At the end of the calendar year, Athletes who have not incurred any EADCMR
violation, Penalty Points, Endurance Yellow Warning Card and/or Incorrect Behaviour Card during the relevant calendar year will be awarded bonus ranking points,
as follows:
*No EADCMR violation:
250 points
No Penalty Points:
200 points
No Endurance Yellow Warning Card:
150 points
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No Incorrect Behaviour Card:
150 points
* For the avoidance of doubt, where an EADCMR violation occurs during a particular calendar year but the decision confirming the EADCMR violation is not issued
until the following calendar year (or in the case of the Administrative Procedure,
the PR does not accept the applicable sanctions until the following calendar year),
the Athlete shall be ineligible to receive the 'No EADCMR violation' bonus points
in the calendar year that the decision is issued (or in the case of the Administrative
Procedure the calendar year that the PR accepts the sanction) and any calendar
year during which the PR is serving a period of ineligibility. For example, if an Athlete commits an EADCMR violation in November 2020 but the FEI Tribunal does
not issue its final decision confirming the violation until March 2021, the Athlete
shall be eligible for the 'No EADCMR violation' bonus points in the 2020 calendar
year but not in the 2021 calendar year.
The bonus ranking points are attributed on a cumulative basis. An Athlete may
earn up to 750 bonus ranking points.
Prizes and Awards for Athletes for the Open Riders World Endurance Ranking and
Young Riders World Endurance Ranking
Prize Money (if applicable) will be apportioned as follows:
1st place: 50%
2nd place: 30%
3rd place: 20%
Awards:
Athletes finishing in 1st, 2nd and 3rd place will each receive (i) an FEI Medal or
Trophy, and (ii) certificate.
Athletes finishing in 4th to 10th place will each receive a certificate of recognition.
Prizes and Awards for Horses for the Open Horse World Endurance Ranking and
Young Riders Horse World Endurance Ranking
Awards:
Horse finishing in 1st: trophy and certificate
Horses finishing in 2nd to 10th: certificate of recognition
Prizes and Awards for Combinations for the Open Combination World Endurance
Ranking and Young Riders Combination World Endurance Ranking
Awards:
Horse finishing in 1st: trophy and certificate
Horses finishing in 2nd to 10th: certificate of recognition
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,
ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ
1.
Κτηνιατρική Επιτροπή και Ευζωία του Ίππου
1.1 Όπως ορίζεται στο Άρθρο 854.1, η Κτηνιατρική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη
λήψη αποφάσεων σε σχέση με, και την παροχή συμβουλών στην Αγωνόδικο Επιτροπή για όλα τα θέματα που αφορούν, την υγεία, την ασφάλεια και την ευζωία των
Ίππων στους Αγώνες.
1.2 Εκτός εάν ορίζεται άλλως, κάθε απόφαση που απαιτείται να ληφθεί από τριμελή
επιτροπή Κτηνιάτρων θα βασίζεται σε πλειοψηφική ψήφο. Όπου απαιτείται η επιτροπή να ορίσει εάν ένας Ίππος θα χαρακτηρισθεί ως «Αποτυχών να Προκριθεί»
κάθε ένας από τους τρεις Κτηνιάτρους πρέπει ανεξάρτητα (χωρίς συνεννόηση μεταξύ τους) να γράψει την απόφασή του σε ένα εμπιστευτικό ψηφοδέλτιο (όπου σημειώνει πέρασε ή απέτυχε) και να το δώσει κατευθείαν σε ένα μέλος της Αγωνοδίκου
Επιτροπής.
1.3 Η Αγωνόδικος Επιτροπή θα λάβει αποφάσεις σχετικά με την ευζωία των Ίππων
βάσει των αποφάσεων και των συμβουλών της Κτηνιατρικής Επιτροπής. Οποιαδήποτε απόφαση της Κτηνιατρικής Επιτροπής ή της Αγωνοδίκου Επιτροπής που λαμβάνεται μετά από άμεση συμβουλή της Κτηνιατρικής Επιτροπής είναι οριστική και
δεν επιδέχεται έφεση.
1.4 Όπου η Αγωνόδικος Επιτροπή χαρακτηρίζει Ίππο ως «Αποτυχόντα να Προκριθεί»,
πρέπει να δώσει τους λόγους του χαρακτηρισμού, οι οποίοι πρέπει να καταγραφούν
σύμφωνα με τις πιο κάτω παραγράφους 3.1 και 3.4(γ):
2.
Ξένος Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος / Πρωτεύων Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος
Με την επιφύλαξη του Άρθρου 854.3, εάν στον Αγώνα δεν έχει οριστεί Ξένος Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος, αυτός ο ρόλος θα αναληφθεί από τον Πρωτεύοντα Κτηνιατρικό Επιτετραμμένο.
3.
Αρχεία των Ίππων
3.1 Σε κάθε Αγώνα, πρέπει να εκδίδονται μεμονωμένες Κτηνιατρικές Κάρτες για κάθε
Ίππο πριν από την Πρώτη (Προ-Αγωνιστική) Κτηνιατρική Επιθεώρηση και πρέπει
να συμπληρώνονται σε όλες τις επόμενες Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις. Οι Κτηνιατρικές Κάρτες μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, υπό την προϋπόθεση
ότι χρησιμοποιούνται μόνο έντυπα / ηλεκτρονικά έντυπα που εκδίδονται από την
FEI και (εάν η ΟΕ επιλέξει να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική μορφή), τότε η ΟΕ
πρέπει να το προσδιορίσει στην Προκήρυξη του Αγώνα.
3.2 Όλες οι σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται κατά τις Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις
(βλ. Παράγραφο 9.2) και κάθε άλλη λεπτομέρεια από άλλες Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις / Εξετάσεις ή όπως άλλως απαιτείται σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα 5 ή
τους Κτηνιατρικούς Κανονισμούς FEI πρέπει να καταγράφονται στην Κτηνιατρική
Κάρτα για κάθε Ζεύγος και πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλες τις επόμενες Επιθεωρήσεις και Εξετάσεις.
3.3 Οι Αθλητές, αμέσως μετά από κάθε Κτηνιατρική Επιθεώρηση, δικαιούνται να δουν
και να αντιγράψουν το αρχείο που αναφέρεται στον Ίππο τους.
3.4 Μετά κάθε Αγώνα:
(α)
πρέπει να καταγράφονται στην Κτηνιατρική Κάρτα οι λεπτομέρειες της απόστασης που ολοκλήρωσε ο Ίππος έως την πλησιέστερη Κτηνιατρική Πύλη,
FEI-E-GRE_2022_01_01.docx

εν. 19 / σελ. 71

01/01/2022

Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
Παράρτημα 5 – : Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις, Εξετάσεις, Έλεγχος Λήψης Φαρμάκων.

FEI-ΕΟΙ 01-01-2022

λόγοι για μη κατάταξη (μεταβολικός, ακανόνιστος βηματισμός ή και τα δύο),
θεραπείες στο χώρο, παραπομπή για νοσηλεία, Υποχρεωτική Περίοδος Εκτός Αγώνων και τυχόν άλλα σχόλια απαραίτητα για την προστασία της μελλοντικής ασφάλειας και ευζωίας του Ίππου που κρίνονται απαραίτητα από
την Κτηνιατρική Επιτροπή ·
(β)
όλες οι Κτηνιατρικές Κάρτες πρέπει να αποστέλλονται στο Κτηνιατρικό
Τμήμα (Διεύθυνση) της FEI σε ηλεκτρονική μορφή εντός 72 ωρών από το
τέλος του Αγώνα, αλλά η ΟΕ μπορεί επίσης να κρατήσει αντίγραφα (εάν
χρησιμοποιούνται χάρτινες κάρτες κατά τη διάρκεια του Αγώνα, πρέπει να
σαρωθούν ή να φωτογραφηθούν ή πρέπει οι λεπτομέρειες να εισαχθούν
χειροκίνητα σε ηλεκτρονική μορφή, π.χ. Word). και
(γ)
Η Κτηνιατρική Έκθεση για τον Αγώνα πρέπει να σταλεί στο Κτηνιατρικό
Τμήμα (Διεύθυνση) της FEI σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τους Κτηνιατρικούς Κανονισμούς FEI και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις για αναφορά ορίζονται στους Κτηνιατρικούς Κανονισμούς FEI. Αυτή η αναφορά
πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τυχόν τραυματισμό ή ασθένεια
που υπέστη Ίππος και τη θεραπεία που παρασχέθηκε για τέτοιο τραυματισμό / ασθένεια.
3.5 Μόνο η Κτηνιατρική Επιτροπή και/ή ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής μπορεί
να κάνει εγγραφές στο επίσημο αρχείο.
4.
Κτηνιατρική επίβλεψη στους Αγώνες.
Για να εξασφαλιστεί ότι οι Ίπποι έχουν επαρκή ανάπαυση μεταξύ ταξιδιού και Αγωνίσματος, και για την εξασφάλιση επαρκούς κτηνιατρικής επίβλεψης πριν και
μετά το Αγώνισμα, σε όλα τα CEI 2*, CEI 3* και Πρωταθλήματα, με την επιφύλαξη
της διακριτικής ευχέρειας της Κτηνιατρικής Επιτροπής, όλοι οι αγωνιζόμενοι Ίπποι
πρέπει να παραμείνουν στη περιοχή των στάβλων του Αγώνα υπό κτηνιατρική
επίβλεψη (από τον Πρόεδρο της Κτηνιατρικής Επιτροπής, τον Ξένο Κτηνιατρικό
Επιτετραμμένο, ένα μέλος της Κτηνιατρικής Επιτροπής ή/και έναν Θεράποντα Κτηνίατρο) για (i) τουλάχιστον οκτώ ώρες πριν από την Πρώτη (Προ-Αγωνιστική) Κτηνιατρική Επιθεώρηση για CEI 2* και CEI 3* (υπό την αίρεση των δημοσιευμένων
ωρών κλεισίματος των στάβλων) και (ii) τουλάχιστον οκτώ ώρες μετά την προγραμματισμένη ολοκλήρωση του Αγωνίσματος.
Εάν Ίππος δεν έχει ολοκληρώσει όλες τις Φάσεις του Αγωνίσματος, ο Πρόεδρος
της Κτηνιατρικής Επιτροπής, ο Ξένος Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος και ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής μπορούν να εγκρίνουν την απελευθέρωση του
Ίππου σε νωρίτερο χρόνο.
Ίπποι που συμμετέχουν σε Πρωτάθλημα πρέπει να σταβλίζονται στην εγκατάσταση του Αγώνα το βράδυ και πρέπει να εισέλθουν στους στάβλους το αργότερο
4 ώρες πριν την επίσημη ώρα κλεισίματος των στάβλων την παραμονή της Πρώτης Επιθεώρησης
Στην περίπτωση απρόβλεπτων και εξαιρετικών περιστάσεων, Ίππος μπορεί να
παρουσιαστεί έως και μία ώρα πριν την ώρα κλεισίματος των στάβλων, με την
επιφύλαξη της ειδικής έγκρισης τόσο του Τεχνικού Επιτετραμμένου όσο και του
Ξένου Κτηνιατρικού Επιτετραμμένου.
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5.
Κτηνιατρικές υπηρεσίες και μετέπειτα φροντίδα
5.1 Ο Πρόεδρος της Κτηνιατρικής Επιτροπής ή ο Ξένος Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος
υποχρεούνται να παρέχουν κατάλληλες υπηρεσίες μετέπειτα φροντίδας και κτηνιατρικές υπηρεσίες όπως ορίζονται στους Κτηνιατρικούς Κανονισμούς του FEI. Για τα
Πρωταθλήματα, πρέπει να παρέχονται επί τόπου διευκολύνσεις για ταξινόμηση και
επείγουσες θεραπείες, και πρέπει επίσης να έχει γίνει συνεννόηση με ένα καθορισμένο κέντρο παραπομπής για παραπομπή των Ίππων για περαιτέρω αξιολόγηση
και θεραπεία εάν αυτό είναι απαραίτητο. Τέτοιες ρυθμίσεις πρέπει να αναγράφονται
με σαφήνεια στην Προκήρυξη και να εγκρίνονται από τον Τεχνικό Επιτετραμμένο σε
συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κτηνιατρικής Επιτροπής και τον Ξένο Κτηνιατρικό
Επιτετραμμένο πριν από την Εξέταση κατά την Άφιξη.
5.2 Μετά την Πρώτη (Προ-Αγωνιστική) Κτηνιατρική Επιθεώρηση, ο Πρόεδρος της Κτηνιατρικής Επιτροπής και ο Ξένος Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος σε συνεννόηση με
την Αγωνόδικο Επιτροπή μπορεί να συστήσουν αλλαγές στις ρυθμίσεις θεραπείας,
συμπεριλαμβανομένης της θέσης μελών της Κτηνιατρικής Επιτροπής ή του προγραμματισμού της διαθεσιμότητάς τους, για βοήθεια στην περιοχή θεραπείας / μετέπειτα φροντίδας. Τέτοιες ρυθμίσεις πρέπει να προσδιορίζουν τον/τους Θεράποντες Κτηνίατρο(ους) και η ομάδα θεραπείας πρέπει να περιλαμβάνει έναν Κτηνίατρο
που έχει άδεια ασκήσεως της Κτηνιατρικής σε αυτή τη γεωγραφική θέση.
6.
Θάνατος Ίππων
6.1 Εάν Ίππος πεθάνει από οποιαδήποτε αιτία σε Αγώνα, ο Ξένος Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα εκτελεστούν οι διαδικασίες που ορίζονται
στον Κτηνιατρικό κανονισμό FEI.
6.2 Εάν Ίππος που αγωνίστηκε σε Αγώνα πεθάνει για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με τη συμμετοχή του σε αυτόν τον Αγώνα (συμπεριλαμβανομένου εάν ο Ίππος
υπέστη Καταστροφικό ή Σοβαρό Τραυματισμό που απαιτεί παραπομπή σε ένα καθορισμένο κέντρο παραπομπής), το Υπεύθυνο Πρόσωπο (όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό FEI) και η Εθνική Ομοσπονδία του Ίππου πρέπει να ειδοποιήσουν
το Κτηνιατρικό Τμήμα της FEI όπως απαιτείται σύμφωνα με τον Κτηνιατρικό Κανονισμό FEI και επίσης να συμμορφωθούν με τις διαδικασίες που ορίζονται στο Άρθρο
840 του ΚΚΙΑ και στον Κτηνιατρικό Κανονισμό FEI.
ΤΜΗΜΑ Β: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ
7.
Εξέταση κατά την Άφιξη
7.1 Εξέταση κατά την Άφιξη πρέπει να γίνεται σε όλους τους Διεθνείς Αγώνες FEI και
να πραγματοποιείται σε μια καθορισμένη περιοχή Εξέτασης κατά την Άφιξη, όπως
περιγράφεται στον Κτηνιατρικό Κανονισμό FEI. Ο Ξένος Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος (ή ο ορισμένος από αυτόν, ο οποίος πρέπει να είναι Κτηνίατρος FEI) πρέπει να
εξετάσει όλους τους Ίππους που φθάνουν στο χώρο του Αγώνα και να παραλάβει
τα FEI διαβατήρια τους, πριν τους επιτραπεί να εισέλθουν στους στάβλους.
(α)
Για τα CEI, η Εξέταση κατά την Άφιξη μπορεί να συνδυαστεί με την Πρώτη
(Προ-Αγωνιστική) Κτηνιατρική Επιθεώρηση, αλλά (για λόγους βιοασφάλειας) οι Ίπποι δεν μπορούν να εισέλθουν στους στάβλους του Αγώνα πριν
από την ολοκλήρωση της Εξέτασης κατά την Άφιξη.
(β)
Στα CEIO και στα Πρωταθλήματα, η Εξέταση κατά την Άφιξη και η Πρώτη
(Προ-Αγωνιστική) Κτηνιατρική Επιθεώρηση πρέπει να πραγματοποιηθούν
χωριστά και αρκετά νωρίς ώστε να μπορέσουν να απομονωθούν οι ύποπτοι
Ίπποι και όσοι Ίπποι ταξίδεψαν μαζί τους έως ότου ικανοποιηθούν ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την υγεία τους. Για τον σκοπό αυτό η ΟΕ πρέπει
να παρέχει επαρκείς εγκαταστάσεις απομόνωσης.
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7.2 Κατά την Εξέταση κατά την Άφιξη, ένα μέλος της Κτηνιατρικής Επιτροπής πρέπει:
(α)
να επαληθεύσει την ταυτότητα του Ίππου από το Διεθνές (FEI) διαβατήριο
του, χρησιμοποιώντας το διάγραμμα, τη περιγραφή, και (εάν ισχύει) τον αριθμό μικροτσίπ.
(β)
να ελέγξει ότι ο Ίππος έχει εμβολιαστεί κατά της γρίπης των ιπποειδών σύμφωνα με τον Κτηνιατρικό Κανονισμό FEI.
(γ)
να επαληθεύσει εάν όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτοποίηση του
Ίππου, το αρχείο εμβολιασμού και άλλες απαιτήσεις υγείας καταγράφονται
σωστά στο Διαβατήριο του Ίππου.
(δ)
να βεβαιωθεί ότι ο Ίππος δεν έχει κλινικά συμπτώματα μολυσματικών ασθενειών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κλινική εξέταση για την αξιολόγηση της
καρδιάς, του αναπνευστικού ρυθμού, της θερμοκρασίας σώματος και τον
έλεγχο τυχόν άλλων κλινικών παραμέτρων, και
(ε)
να ψηλαφήσει τα άκρα και/ή το σώμα ψηλάφηση των άκρων και / ή του
σώματος μόνο όταν υπάρχει ανησυχία για ύποπτο τραυματισμό ή ασθένεια
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
7.3 Σε συνέχεια της Εξέτασης κατά την Άφιξη, κάθε Ίππος που θεωρείται μη ικανός για
να αγωνιστεί πρέπει να αναφέρεται στην Αγωνόδικο Επιτροπή πριν από την Πρώτη
(Προ-Αγωνιστική) Κτηνιατρική Επιθεώρηση. Η Κτηνιατρική Επιτροπή / Ξένος Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος πρέπει να συζητήσει το θέμα με την Αγωνόδικο Επιτροπή, και η Αγωνόδικος Επιτροπή (εάν το θεωρεί απαραίτητο) μπορεί να αφαιρέσει τον Ίππο από το Αγώνισμα πριν από την Πρώτη (Προ-Αγωνιστική) Κτηνιατρική
Επιθεώρηση
7.4 Στους Ίππους που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της γρίπης των ιπποειδών, όπως
απαιτείται βάσει του Κτηνιατρικού Κανονισμού FEI ή των οποίων η κατάσταση εμβολιασμού δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί (π.χ. αποτυχία παράδοσης διαβατηρίου
FEI) πρέπει να απαγορεύεται η είσοδος στους στάβλους του Αγώνα και να σταβλίζονται στους στάβλους απομόνωσης
7.5 Ίπποι που έχουν κλινικά ευρήματα σύμφωνα με μη λοιμώδεις ασθένειες ή τραυματισμούς πρέπει να αναφέρονται στην Κτηνιατρική Επιτροπή / Ξένο Κτηνιατρικό Επιτετραμμένο το συντομότερο δυνατό
7.6 Ίπποι που παρουσιάζουν κλινικά σημάδια μολυσματικής νόσου ή έχουν έρθει σε
επαφή με άλλους Ίππους που εμφανίζουν κλινικά σημάδια μολυσματικών ασθενειών πρέπει να σταβλίζονται στους στάβλους απομόνωσης. Σε αυτούς τους Ίππους πρέπει να απαγορευθεί να εισέλθουν στους στάβλους του Αγώνα και να σταβλίζονται σε στάβλους απομόνωσης εν αναμονή ανάρρωσης, ή έως ότου γίνουν
εναλλακτικές ρυθμίσεις..
7.7 Κάθε ανησυχία` για τη βιοασφάλεια πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην Κτηνιατρική
Επιτροπή / Ξένο Κτηνιατρικό Επιτετραμμένο
8.
Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις
8.1 Σε συνέχεια της Εξέτασης κατά την Άφιξη, όλες οι Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις κατά
τη διάρκεια του Αγωνίσματος θα πραγματοποιηθούν από την Κτηνιατρική Επιτροπή
και θα ακολουθήσουν την ίδια μορφή. Εάν υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των Κτηνιατρικών Επιθεωρήσεων, αυτό πρέπει να ανακοινωθεί από την Αγωνόδικο Επιτροπή πριν από το Αγώνισμα ή να δημοσιευτεί στην Προκήρυξη του Αγώνα.
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8.2 Πρώτη (Προ-Αγωνιστική) Κτηνιατρική Επιθεώρηση: Η Πρώτη (Προ-Αγωνιστική) Κτηνιατρική Επιθεώρηση θα λάβει χώρα είτε την παραμονή είτε νωρίς την
ημέρα που εκκινεί ο πρώτος Δακτύλιος του Αγωνίσματος.
8.3 Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις σε κάθε Κτηνιατρική Πύλη: Οι Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις θα λαμβάνουν χώρα στην Περιοχή Αξιολόγησης στην Κτηνιατρική Πύλη,
μετά από κάθε Δακτύλιο.
8.4 Υποχρεωτικές επανα-επιθεωρήσεις: Η Κτηνιατρική Επιτροπή, σε συνεννόηση με
την Αγωνόδικο Επιτροπή, μπορεί να ζητήσει όλοι οι Ίπποι του Αγωνίσματος (ή όλοι
οι Ίπποι που πληρούν ορισμένα κριτήρια, βλ. π.χ. Άρθρο 816.6.5) να παρουσιαστούν για υποχρεωτική επανα-επιθεώρηση σε ορισμένες Κτηνιατρικές Πύλες. Οι υποχρεωτικές επανα-επιθεωρήσεις λαμβάνουν χώρα τα τελευταία 15 λεπτά του χρόνου κράτησης του Ζεύγους στην σχετική Κτηνιατρική Πύλη.
8.5 Αιτηθείσες επανα-επιθεωρήσεις: Οποιοδήποτε μέλος της Κτηνιατρικής Επιτροπής μπορεί να ζητήσει από Αθλητή να παρουσιάσει τον Ίππο του για επανα-επιθεώρηση εάν έχει οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τον Ίππο. Οι αιτηθείσες από
Κτηνίατρο επανα-επιθεωρήσεις λαμβάνουν χώρα τα τελευταία 15 λεπτά του χρόνου
κράτησης του Ζεύγους στην σχετική Κτηνιατρική Πύλη.
8.6 Τελική Κτηνιατρική Επιθεώρηση: Η Τελική Κτηνιατρική Επιθεώρηση θα λάβει
χώρα μετά την διέλευση του Ίππου από την γραμμή τερματισμού του Αγωνίσματος.
8.7 Κτηνιατρική Επιθεώρηση σε περίπτωση εμφανούς αίματος: Εάν κατά την Κτηνιατρική Επιθεώρηση υπάρχει εμφανές αίμα σε Ίππο, ο Ίππος πρέπει να εξεταστεί
από τριμελή επιτροπή Κτηνιάτρων. Εάν η επιτροπή των Κτηνιάτρων καθορίσει (i)
ότι ο Ίππος έχει ελεύθερη ροή αίματος από τραυματισμό ή στόμιο, ή (ii) ότι η συνέχιση του Αγωνίσματος θα θέσει σε κίνδυνο (ή κινδυνεύει να θέσει) την ευημερία του
Ίππου, ο Ίππος πρέπει να χαρακτηριστεί ως Αποτυχών να Προκριθεί (FTQ). Ο Ίππος μπορεί να συνεχίσει στο Αγώνισμα μόνο εφόσον η επιτροπή των Κτηνιάτρων
καθορίσει ότι το αίμα δεν έχει ελεύθερη ροή και ότι η συνέχιση του Αγωνίσματος με
κανέναν τρόπο δεν θέτει σε κίνδυνο (ή κινδυνεύει να θέσει) την ευημερία του Ίππου
(π.χ. όταν ο Ίππος έχει ένα μικρό τσαγκρούνισμα από κλαδί δένδρου). Ο Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος πρέπει να αναφέρει στην Κτηνιατρική Έκθεση του Αγώνα κάθε
περίπτωση αίματος σε Ίππο (άσχετα από την απόφαση της τριμελούς επιτροπής)
(βλ. Κτηνιατρικό Κανονισμό FEI) συμπεριλαμβανομένου του FEI Αριθμού Μητρώου
του Ίππου, την περιγραφή της κάκωσης, την φωτογραφία της κάκωσης, την απόφαση της επιτροπής με δικαιολόγηση, και τα ονόματα και FEI Αριθμούς Μητρώου
κάθε ενός από τα τρία μέλη της επιτροπής που εξέτασε τον Ίππο).
8.8 Άλλες Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις: Κατά την διάρκεια του Αγωνίσματος η Κτηνιατρική Επιτροπή ή η Αγωνόδικος Επιτροπή μπορούν ανά πάσα στιγμή να επιλέξουν
τυχαία οποιουσδήποτε Ίππους για να υποβληθούν σε Κτηνιατρική Επιθεώρηση.
9.
Αξιολογήσεις κατά τις Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις
9.1 Οι ευθύνες των Κτηνιάτρων να αξιολογήσουν έναν Ίππο είναι οι ίδιες για όλες τις
Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις, δηλαδή ισχύουν τα ίδια πρότυπα για την αξιολόγηση
της φυσικής κατάστασης να συνεχίσει ο Ίππος στο Αγώνισμα σε σχέση με τον καρδιακό ρυθμό, την μεταβολική κατάσταση, το βηματισμό και την γενική κατάσταση
του έως και συμπεριλαμβανομένης της Τελικής Κτηνιατρικής Επιθεώρησης.
9.2 Αξιολογήσεις για όλες τις Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις: Ο Κτηνίατρος που διεξάγει την Επιθεώρηση του Ίππου θα αξιολογήσει την γενική κατάσταση του Ίππου
και την μεταβολική του κατάσταση, ενώ λαμβάνει υπ’ όψη τον χρόνο ανάνηψης (βλ.
Άρθρο 816.2). Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει καρδιακό ρυθμό, χρόνο επαναπλή-
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ρωσης των τριχοειδών, εντερική δραστηριότητα (ήχοι εντέρου), εκτιμώμενη κατάσταση ενυδάτωσης, και συμπεριφορά. Ο Κτηνίατρος θα αξιολογήσει επίσης τον βηματισμό του Ίππου και θα αξιολογήσει κάθε πόνο στην ψηλάφηση της πλάτης και
της χώρας του επόχου, την υφή και οποιαδήποτε ευαισθησία των μυών, καθώς και
τυχόν μικρούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων στο στόμα ή των περιοχών
γύρω από την σέλα και το έποχο. Αυτές οι αξιολογήσεις και κάθε άλλη παρατήρηση
σχετικά με την κατάσταση του Ίππου πρέπει να καταγράφονται στην Κτηνιατρική
Καρτέλα.
9.3 Διαδικασίας αξιολόγησης καρδιακού ρυθμού
(α)
Όλες οι αξιολογήσεις καρδιακού ρυθμού πρέπει να διεξάγονται από ένα μέλος της Κτηνιατρικής Επιτροπής. Ο καρδιακός ρυθμός είναι η πρώτη παράμετρος που θα εξεταστεί και θα καταγραφεί κατά την Κτηνιατρική Επιθεώρηση. Είναι ένα βασικό κριτήριο για την ακριβή αξιολόγησης της ανάνηψης
του Ίππου και της ικανότητάς του να συνεχίσει. Ο χρόνος ανάνηψης του
Ίππου πρέπει να είναι διαθέσιμος στον Κτηνίατρο που διεξάγει την Κτηνιατρική Επιθεώρηση.
(β)
Οι μέγιστες παράμετροι καρδιακού ρυθμού τίθενται στο Άρθρο 816.6.1 (οι
παράμετροι υπόκεινται σε τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 816.9). Δεν
θα επιτραπεί σε Ίππους με υψηλότερους καρδιακούς ρυθμούς από τις μέγιστες παραμέτρους καρδιακού ρυθμού να συνεχίσουν στο Αγώνισμα και
θα χαρακτηριστούν ως Αποτυχόντες να Προκριθούν-μεταβολικό (FTQ-ME).
Τυχόν μη φυσιολογικοί ήχοι καρδιάς πρέπει να καταγράφονται στην Κτηνιατρική Καρτέλα.
(γ)
Πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να ληφθεί με ακρίβεια ο καρδιακός ρυθμός. Εάν η μέτρηση του καρδιακού ρυθμού διακοπεί λόγω κίνησης
ή έξαψης του Ίππου καθιστώντας την εξέταση αδύνατη ή ανακριβή, η εξέταση θα σταματήσει και θα επαναληφθεί όταν ο Ίππος ηρεμήσει. Εάν ο Αθλητής, το Μέλος του Πληρώματος, ή άλλο Υπεύθυνο Πρόσωπο (όπως
αυτό ορίζεται στον Γενικό κανονισμό FEI) διαταράσσει σκόπιμα την Κτηνιατρική Επιθεώρηση, ο Ίππος θα αποτύχει στην Επιθεώρηση.
(δ)
Ο καρδιακός ρυθμός του Ίππου πρέπει να μετρηθεί με την χρήση στηθοσκοπίου ή εγκεκριμένου από την FEI ηλεκτρονικού παλμογράφου. Όταν ο
Ίππος παρουσιαστεί για επιθεώρηση, το στηθοσκόπιο ή ο ηλεκτρονικός
παλμογράφος πρέπει να εφαρμοστεί στην αριστερή πλευρά του στήθους
περίπου στο ύψος του αγκώνα. Ο εξεταστής πρέπει να εντοπίσει την καλύτερη θέση για τη μέτρηση του καρδιακού ρυθμού.
(ε)
Έναρξη και χρονομέτρηση αξιολόγησης
(i) Όταν χρησιμοποιείται στηθοσκόπιο, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα
χρονόμετρο για την χρονομέτρηση της μέτρησης. Η αξιολόγηση πρέπει να ληφθεί σε 15 δεύτερα και (εάν είναι απαραίτητο πέραν των παρακάτω διατάξεων) σε 60 δεύτερα. Για την αξιολόγηση του καρδιακού
ρυθμού σε 15 δεύτερα σύμφωνα με την παράγραφο (στ)(i) πιο κάτω,
το πλήθος των καρδιακών παλμών που μετρούνται σε 15 δεύτερα
πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί τέσσερα. Το χρονόμετρο πρέπει να
ξεκινήσει όταν ο καρδιακό παλμός ακούγεται και τότε η μέτρηση ξεκινάει με τον επόμενο παλμό.
(ii) Όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός παλμογράφος, ο παλμογράφος
πρέπει να παρέχει αξιολόγηση ανά 15 δεύτερα. Η αξιολόγηση ξεκινάει

FEI-E-GRE_2022_01_01.docx

εν. 19 / σελ. 76

01/01/2022

Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
Παράρτημα 5 – : Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις, Εξετάσεις, Έλεγχος Λήψης Φαρμάκων.

(στ)

FEI-ΕΟΙ 01-01-2022

όταν ο παλμογράφος έρχεται σε επαφή με το στήθος του Ίππου και
λαμβάνει τον πρώτο καρδιακό παλμό.
Προσδιορισμός εάν ο καρδιακός ρυθμός του Ίππου συμμορφώνεται με τις
μέγιστες παραμέτρους καρδιακού ρυθμού:
(i) Εάν ο καρδιακός ρυθμός είναι 5bpm ή περισσότερο κάτω από την μέγιστη παράμετρο καρδιακού ρυθμού μετά το πρώτο διάστημα των 15
δευτερολέπτων, τότε η μέτρηση μπορεί να καταγραφεί και η επιθεώρηση ολοκληρώνεται. Εν τούτοις ο Κτηνίατρος μπορεί να επιλέξει να
συνεχίσει την αξιολόγηση για 60 δεύτερα στην περίπτωση που έχει
ενδοιασμούς για την ακρίβεια της αξιολόγησης.
.
(π.χ., εάν ο μέγιστος καρδιακός ρυθμός είναι 64bpm, η αξιολόγηση
μπορεί να σταματήσει μετά τα πρώτα 15 δεύτερα όταν i) ο ηλεκτρονικός παλμογράφος δείχνει ότι ο καρδιακός ρυθμός του Ίππου είναι
59bpm ή μικρότερος ή ii) ο Κτηνίατρος μετράει 14 καρδιακούς παλμούς ή λιγότερους χρησιμοποιώντας στηθοσκόπιο επειδή 14 x 4 = 56,
ενώ 15 x 4 = 60).
(ii) Εάν ο καρδιακός ρυθμός είναι εντός 4bpm, ίσο ή μεγαλύτερο από την
μέγιστη παράμετρο καρδιακού ρυθμού μετά το πρώτο διάστημα των
15 δευτερολέπτων, η αξιολόγηση πρέπει να συνεχίσει για τα πλήρη 60
δεύτερα.
.
(π.χ., εάν ο μέγιστος καρδιακός ρυθμός είναι 64bpm, η αξιολόγηση
πρέπει να συνεχίσει για πλήρη 60 δεύτερα εάν μετά τα πρώτα 15 δεύτερα i) ο καρδιακός ρυθμός του Ίππου είναι 60bpm ή περισσότερο
όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός παλμογράφος, ή ii) ο Κτηνίατρος
μετράει 15 καρδιακούς παλμούς ή περισσότερους χρησιμοποιώντας
στηθοσκόπιο)
(iii) Εάν μετά από 60 δεύτερα ο καρδιακός ρυθμός του Ίππου είναι ίσος ή
μικρότερος από την μέγιστη παράμετρο καρδιακού ρυθμού, τότε η μέτρηση θα καταγραφεί και η επιθεώρηση ολοκληρώνεται.
(iv) Εάν ο καρδιακός ρυθμός είναι μεγαλύτερος από την μέγιστη παράμετρο καρδιακού ρυθμού μετά την αξιολόγηση των 60 δευτερολέπτων:
(Α) Εκτός από την τελική Κτηνιατρική Επιθεώρηση (όπου επιτρέπεται μόνο μια παρουσίαση), εάν υπάρχει αρκετός χρόνος για μια
δεύτερη παρουσίαση (βλ. Άρθρο 816.6), ο Ίππος μπορεί να παρουσιαστεί για δεύτερη φορά για επανεξέταση του καρδιακού
ρυθμού. Για την δεύτερη παρουσίαση ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες των πιο πάνω παραγράφων (α)-(στ).
(Β) Εάν δεν υπάρχει χρόνος για επανεξέταση καρδιακού ρυθμού ή
εάν ο Ίππος δεν πληροί τις μέγιστες παραμέτρους καρδιακού
ρυθμού κατά την επανεξέταση καρδιακού ρυθμού ή στην τελική
Κτηνιατρική Επιθεώρηση (όπου επιτρέπεται μόνο μία παρουσίαση), τότε πρέπει να ολοκληρωθεί μια διαδικασία επιβεβαίωσης
της αποτυχίας αξιολόγησης. Για τη διαδικασία επιβεβαίωσης, ο
Ίππος πρέπει να παρουσιαστεί σε δεύτερο κτηνίατρο αμέσως
μετά την αποτυχία αξιολόγησης. Εάν χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικός παλμογράφος για την αποτυχημένη αξιολόγηση, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας δεύτερος ηλεκτρονικός παλμογράφος (ή, εάν δεν είναι διαθέσιμος, ένα στηθοσκόπιο). Ο Κτηνίατρος θα αξιολογήσει τον καρδιακό ρυθμό του Ίππου μόνο για 15
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δεύτερα. Εάν ο Ίππος πρόκειται να χαρακτηριστεί ως «Αποτυχών να Προκριθεί» τότε κατά την διαδικασία επιβεβαίωσης ο καρδιακός ρυθμός του Ίππου πρέπει είτε να διατίθεται σε δημόσια
ηλεκτρονική οθόνη ή να κοινοποιείται σε ένα μέλος της Αγωνοδίκου Επιτροπής. Εάν ο καρδιακός ρυθμός του Ίππου είναι μεγαλύτερος από την μέγιστη παράμετρο καρδιακού ρυθμού κατά την
διαδικασία επιβεβαίωσης, ο Ίππος θα χαρακτηριστεί σαν «Αποτυχών να Προκριθεί – μεταβολικό» (FTQ-ME).
(ζ)
Δείκτης καρδιακής αποκατάστασης(CRI):
Ως μέρος της μεταβολικής αξιολόγησης του Ίππου, θα μετρηθεί (και θα καταγραφεί) σε κάθε Κτηνιατρική Επιθεώρηση ο δείκτης καρδιακής αποκατάστασης. (CRI) του Ίππου. Μόλις ο καρδιακός ρυθμός του Ίππου καταγραφεί
σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία στην παράγραφο 9.3, ο Κτηνίατρος
θα αξιολογήσει τον βηματισμό του Ίππου μέσω τροχασμού στην γραμμή
ελέγχου. Ο Αθλητής/Μέλος Πληρώματος πρέπει να τροχάσει τον Ίππο 80μ
(40μ μπρος και 40μ πίσω). Ο Κτηνίατρος θα ξεκινήσει ένα χρονόμετρο στην
εκκίνηση του τροχασμού, θα το σταματήσει μετά ένα λεπτό, και στην συνέχεια θα μετρήσει τον καρδιακό ρυθμό του Ίππου για 60 δεύτερα με χρήση
στηθοσκοπίου. Η διαφορά μεταξύ πρώτης και δεύτερης μέτρησης καρδιακού ρυθμού είναι ο CRI. Κατά τη μέτρηση του δεύτερου καρδιακού ρυθμού,
ο Κτηνίατρος θα εξετάσει επίσης εάν υπάρχουν παθολογικά συμπτώματα
(π.χ. καρδιακά φυσήματα ή αρρυθμίες) που μπορεί να υποδηλώνουν ότι ο
Ίππος δεν είναι ικανός να συνεχίσει. Ο Κτηνίατρος πριν να λάβει τον δεύτερο καρδιακό ρυθμό δεν πρέπει να κάνει οποιαδήποτε χειραγώγηση είναι
πιθανό να προκαλέσει τεχνητή αύξηση του καρδιακού ρυθμού του Ίππου
(όπως εξετάζοντας το κεφάλι του Ίππου).
Αναπνευστικό σύστημα: Ανωμαλίες στο ρυθμό ή στον χαρακτήρα αναπνοής που
θεωρείται από την Κτηνιατρική Επιτροπή ότι είναι τέτοιας φύσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ίππου θα έχει ως αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό «Αποτυχία
Πρόκρισης».
Γενική κατάσταση και μεταβολική κατάσταση: Ίπποι σε μια γενικά κακή κατάσταση ή με μια ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία θα χαρακτηριστούν ως Αποτυχόντες να Προκριθούν – μεταβολικό (FTQ-ME)
Μεταβολική κατάσταση: Η μεταβολική κατάσταση θα αξιολογηθεί από την εξέταση
και την καταγραφή εκείνων των παραμέτρων που δείχνουν την ικανότητα του Ίππου
να συνεχίσει στο Αγώνισμα, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών βλεννογόνων, του χρόνου αναπλήρωσης των τριχοειδών, της ενυδάτωσης, της εντερικής
δραστηριότητας (ήχοι του εντέρου), της συμπεριφοράς και του δείκτη καρδιακής αποκατάστασης. Αποτυχία πρόκρισης λόγω μεταβολικής κατάστασης, μυοσκελετικών τραυματισμών ή άλλων αιτίων απαιτεί την εξέταση από τριμελή επιτροπή Κτηνιάτρων.
Ακανόνιστος βηματισμός: κατά την διάρκεια οποιασδήποτε Επιθεώρησης στην
διάρκεια διαδρομής, Ίππος με ακανόνιστο βηματισμό που είναι εμφανής με αξιολόγηση τροχάζοντας τον Ίππο με ελεύθερα ηνία στο χέρι ευθεία μπρος-πίσω, χωρίς
προηγούμενη κάμψη ή βαθιά ψηλάφηση, που παρατηρείται ότι προκαλεί πόνο ή
απειλεί την άμεση ικανότητα του Ίππου να συνεχίσει στο Αγώνισμα, θα αφαιρεθεί
από το Αγώνισμα και θα χαρακτηριστεί ως Αποτυχών να Προκριθεί – ακανόνιστος
βηματισμός ((FTQ-GA). Για να αξιολογηθεί ακανόνιστος βηματισμός:
(α)
Η επιθεώρηση πρέπει να διεξαχθεί σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια.
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(β)

Εάν, αφού ο Ίππος τροχάσει μια φορά, ο Κτηνίατρος που τον ελέγχει έχει
αμφιβολία για την δυνατότητα του Ίππου να συνεχίσει, ο Ίππος θα τροχάσει
μπροστά σε μια τριμελή επιτροπή Κτηνιάτρων που θα συνοδεύονται από
ένα μέλος της Αγωνοδίκου Επιτροπής.
(γ)
Οποιοσδήποτε από τους τρεις Κτηνιάτρους μπορεί, εάν επιθυμεί, να ζητήσει
για ένα επιπλέον τροχασμό πριν ψηφίσει, παρέχοντας στον Ίππο και τον
Αθλητή το πλεονέκτημα της αμφιβολίας, και θα γνωστοποιήσει το αίτημα
αυτό στο μέλος της Αγωνοδίκου Επιτροπής, το οποίο θα ζητήσει να τροχάσει ξανά ο Ίππος.
(δ)
Εάν μετά από τρεις προσπάθειες δεν μπορεί να αξιολογηθεί ο βηματισμός
του Ίππου λόγω κακής παρουσίασης ή αδυναμίας του Ίππου να τροχάσει
όλη την απόσταση, ή ο Ίππος θεωρείται μη ικανός να συνεχίσει λόγω ακανόνιστου βηματισμού ο Ίππος θα χαρακτηριστεί ως «Αποτυχών να Προκριθεί – ακανόνιστος βηματισμός» (FTQ-GA)
(ε)
Οποιοδήποτε ασυνήθιστο χαρακτηριστικό σχετικά με τον βηματισμό Ίππου
πρέπει να καταγραφεί στην Κτηνιατρική Κάρτα του Ίππου, είτε θεωρείται
λόγος για τον χαρακτηρισμό «Αποτυχία Πρόκρισης» είτε όχι. Όπου χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά συστήματα, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για
αυτό.
9.8 Πόνος, τραυματισμός και πληγές: Οποιαδήποτε ένδειξη πόνου, τραυματισμών ή
/ και πληγών στο στόμα, στα άκρα και / ή στο σώμα (συμπεριλαμβανομένων του
επόχου και πληγών σέλας) πρέπει να καταγράφονται στην Κτηνιατρική Κάρτα του
Ίππου. Εάν η συμμετοχή ή η συνέχιση στο Αγώνισμα είναι πιθανό να επιδεινώσει
τέτοιο πόνο, τραυματισμό ή πληγή ή με οποιονδήποτε τρόπο θέτει σε κίνδυνο (ή
κινδυνεύει να θέσει) την ευημερία του Ίππου, δεν θα επιτραπεί στον Ίππο να συνεχίσει και θα χαρακτηριστεί ως «Αποτυχία Πρόκρισης - μικρός τραυματισμός» (FTQMI).
9.9 Πέταλα και οπλές: Οι Ίπποι μπορεί να ιππεύονται χωρίς πέταλα, αλλά εάν είναι
πεταλωμένοι πρέπει να είναι πεταλωμένοι σωστά και τα πέταλα να είναι σε κατάλληλη κατάσταση για το Αγώνισμα. Ίπποι που είναι πεταλωμένοι στην Πρώτη (ΠροΑγωνιστική) Κτηνιατρική Επιθεώρηση μπορούν να διέλθουν από τον τερματισμό
χωρίς ένα ή περισσότερα πέταλα. Ωστόσο, εάν οι οπλές ή τα πέταλα του Ίππου
εμποδίζουν την ικανότητά του να αγωνίζεται με ασφάλεια ή φαίνεται να προκαλούν
πόνο στον Ίππο, τότε ο Ίππος θα χαρακτηριστεί ως Αποτυχών Πρόκριση- ακανόνιστος βηματισμός (FTQ-GA). Εάν το ζητήσει η Κτηνιατρική Επιτροπή μποτάκια ίππου (equi-boots) και υποθέματα (pads) θα πρέπει να αφαιρεθούν.
9.10 Ειδικές πρόσθετες διαδικασίες για την Τελική Κτηνιατρική Επιθεώρηση:
(α)
Ο σκοπός της Τελικής Κτηνιατρικής Επιθεώρησης είναι να προσδιοριστεί
εάν ο Ίππος εξακολουθεί να είναι ικανός να συνεχίσει μετά από μια κανονική
περίοδο ανάπαυσης για έναν άλλο πλήρη Δακτύλιο.
β)
Οι αξιολογήσεις θα πραγματοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο και με εφαρμογή
των ίδιων κριτηρίων, όπως οι προηγούμενες Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις
κατά τη διάρκεια της διαδρομής, εκτός του ότι θα υπάρχει μόνο μία ευκαιρία
για να παρουσιαστεί ο Ίππος και ο πρώτος τροχασμός πρέπει να γίνει
μπροστά σε μια τριμελή επιτροπή Κτηνιάτρων που θα συνοδεύονται από
ένα μέλος της Αγωνοδίκου Επιτροπής. Ένα μέλος της επιτροπής μπορεί να
ζητήσει να δει τον Ίππο να τροχάζει μόνο μία ακόμη φορά πριν από την
ψηφοφορία.
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10. Ευπρέπεια κατά τις Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις:
10.1
Η Αγωνόδικος Επιτροπή, οι Επόπτες και τα μέλη της Κτηνιατρικής Επιτροπής είναι υπεύθυνοι για την επιβολή της ευπρέπειας στην Κτηνιατρική Επιθεώρηση.
10.2
Οι περιοχές Κτηνιατρικών Επιθεωρήσεων πρέπει (κατά το δυνατόν) να είναι
ήσυχες και χωρίς περισπασμούς από σεβασμό για τους Αθλητές και τους
Ίππους που βρίσκονται υπό τις πιέσεις του έντονου ανταγωνισμού και για
την ευημερία των Ίππων.
10.3
Αθλητές και άλλα άτομα που βοηθούν τους Αθλητές κατά τη διάρκεια της
Κτηνιατρικής Επιθεώρησης πρέπει να σέβονται την ευπρέπεια της Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και να μην κάνουν (ή αποτυγχάνουν να κάνουν) οτιδήποτε μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην Κτηνιατρική Επιθεώρηση ή σε
οποιοδήποτε από τους Ίππους στην περιοχή της Κτηνιατρικής Επιθεώρησης.
10.4
Οι Ίπποι παρουσιάζονται στην Επιθεώρηση με χαλινό ή (με την επιφύλαξη
του άρθρου 825.2.11) φορβιά (καπίστρι), αλλά χωρίς άλλη ιπποσκευή, όπως σέλα, γκέτες, μάσκες για μύγες, παρωπίδες/ και άλλη ιπποσκευή. Η
ιπποσκευή πρέπει να αφαιρείται στην περιοχή ανάνηψης πριν την είσοδο
στην περιοχή αξιολόγησης. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε τοπική εφαρμογή οποιουδήποτε είδους στο δέρμα του Ίππου, η Κτηνιατρική Επιτροπή θα απαιτήσει την αφαίρεσή της πριν από την παρουσίαση του Ίππου για την
Κτηνιατρική Επιθεώρηση (βλ. Άρθρο 824). Εάν Ίππος παρουσιαστεί στην
περιοχή αξιολόγησης με ιπποσκευή (εκτός από το χαλινό ή το καπίστρι) ή
οποιαδήποτε τοπική εφαρμογή οποιουδήποτε είδους στο δέρμα που δεν
έχει αφαιρεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Κτηνιατρικής Επιτροπής τότε ο
Ίππος αυτός θα αποτύχει την πρώτη παρουσίαση. Ο χρόνος στην περιοχή
ελέγχου θα ακυρωθεί και ο Ίππος πρέπει να εξέλθει από την περιοχή αξιολόγησης και να παρουσιαστεί για μια δεύτερη (τελική) παρουσίαση (εκτός
στην Τελική Κτηνιατρική Επιθεώρηση όπου δεν υπάρχει ευκαιρία να παρουσιαστεί ξανά).
10.5
Ίπποι που παρουσιάζονται για αξιολόγηση πρέπει να προχωρήσουν, σύμφωνα με τις οδηγίες, απευθείας από την είσοδο της περιοχής αξιολόγησης
προς τον καθορισμένο Κτηνίατρο στην γραμμή ελέγχου (όπως παραγγέλλουν οι Επόπτες) επιδεικνύοντας σταθερή προς τα εμπρός κίνηση. Δεν πρέπει να γίνει καμία ενέργεια για να συγκρατηθεί ο Ίππος ή να αποτραπεί η
συνεχής προς τα εμπρός κίνηση του Ίππου. Ο Ίππος δεν πρέπει να εισέλθει
στην γραμμή ελέγχου έως ότου αξιολογηθεί ο καρδιακός ρυθμός του και δεν
πρέπει να τροχάσει μέχρι να δοθεί σχετική εντολή από τον αρμόδιο Κτηνίατρο. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της διάταξης, θα επιβληθεί στον Αθλητή καθορισμένη ποινή πέντε λεπτών ή / και Κίτρινη Κάρτα Προειδοποίησης Ιππικής Αντοχής.
10.6
Κανένα κόλπο δεν θα είναι ανεκτό όσον αφορά καθυστέρηση ή παρέμβαση
στην Κτηνιατρική Επιθεώρηση. Κατά διαστήματα, η FEI μπορεί να παρέχει
ένα κατάλογο συμπεριφορών που απαγορεύονται ειδικά κατά τη διάρκεια
των Κτηνιατρικών Επιθεωρήσεων. Απαγορευμένη συμπεριφορά σε σχέση
με την αξιολόγηση του καρδιακού ρυθμού περιλαμβάνει το γονάτισμα μπροστά στον Ίππο, το τράβηγμα του κεφαλιού του Ίππου προς τα κάτω, τη
σίτιση του Ίππου ή το άγγιγμα με οποιονδήποτε τρόπο του Ίππου σε προσπάθεια να επηρεαστεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του καρδιακού ρυθμού. Απαγορευμένη συμπεριφορά σε σχέση με την παρουσίαση του Ίππου
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για αξιολόγηση βηματισμού περιλαμβάνει τον αδικαιολόγητο περιορισμό
της κίνησης του κεφαλιού του Ίππου και/ή την ενθάρρυνση του Ίππου να
τροχάσει (εκτός από ότι επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 822.5.3). Επανειλημμένη αποτυχία να παρουσιαστεί Ίππος σωστά για την αξιολόγηση
βηματισμού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο Ίππος να χαρακτηριστεί ως
«Αποτυχών να Προκριθεί» όπως ορίζεται στην παράγραφο 9.7 (δ) πιο
πάνω. Απαγορεύεται το σφύριγμα ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά εντός
της περιοχής αξιολόγησης για να ενθαρρυνθεί Ίππος να ουρήσει.
Αποτυχία συμμόρφωσης με την ευπρέπεια της Κτηνιατρικής Επιθεώρησης
ή με τον κατάλογο απαγορευμένων συμπεριφορών που μπορεί να παρέχεται από την FEI, μπορεί (εκτός από τυχόν συγκεκριμένες κυρώσεις που
ορίζονται στην παρούσα παράγραφο 10) να οδηγήσει σε Αποβολή ή άλλη
πειθαρχική δράση και/ή άλλα μέτρα που θα θεωρήσουν κατάλληλα για την
περίσταση η Αγωνόδικος Επιτροπή και οι Επόπτες. Η Αγωνόδικος Επιτροπή και οι Επόπτες έχουν μεγάλο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας για να
καθορίσουν ποια είναι τα κατάλληλα βήματα σε σχέση με οποιοδήποτε παράπτωμα κατά τη διάρκεια των Κτηνιατρικών Επιθεωρήσεων.

ΤΜΗΜΑ Γ: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Βλέπε Κεφάλαιο V (Κτηνιατρικά φάρμακα) του Κτηνιατρικού Κανονισμού FEI για λεπτομέρειες των επιτρεπόμενων / απαγορευμένων κτηνιατρικών θεραπειών κατά την
διάρκεια Αγώνων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ)
The tables below set out the requirements for the appointment of Officials at Events, including (i) the minimum number of Officials
required (and any additional Officials required based on the ratio of Officials to entries), (ii) the required qualification level of those
Officials (i.e. 'minimum rate'), and (iii) which body is responsible for appointing those Officials. If FEI Headquarters is responsible for
appointing any Official, it may consult as necessary with the FEI Endurance Technical Committee and/or the OC. For the purposes of
this Annex 6, and save where stated otherwise, CEIOs must comply with the requirements applicable to CEIs of the same star level.
For CEIs with 20 entries or less, the FEI will consult with the OC to appoint Officials. For CEIs with more than 20 entries, Officials will be
appointed in accordance with the tables below:
Technical Delegates:
Technical Delegate
Minimum rate

Number

Appointment

4

1 (see note 1)

FEI Headquarters

4

1 (see note 1)

FEI Headquarters

Regional Championships

3

1

OC, subject to FEI approval

CEI 3*

3

1

FEI Headquarters

CEI 2*

3

1

OC, subject to FEI approval

CEI 1*

3

1

OC, subject to FEI approval

WEG/World Championships
Regional Games/Continental
Championships;
Championships for Seniors,
Juniors / Young Riders, or Young
Horses

(1)

The Technical Delegate must be 'Foreign', in accordance with Article 848.4.

FEI-E-GRE_2022_01_01.docx

εν. 20 / σελ. 82

01/01/2022

Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
Παράρτημα 6 – : Απαιτούμενοι Αξιωματούχοι για τους Διεθνείς Αγώνες.

FEI-ΕΟΙ 01-01-2022

Stewarding team:
Stewarding Team
Chief Steward

Stewards

Minimum
rate

Number

Appointment

Minimum rate

Minimum
number

WEG/World Championships

4

1

FEI Headquarters

2

One per 15
entries

Regional Games/Continental Championships; Championships for Seniors, Juniors/Young Riders, or Young
Horses

4

1

2

One per 15
entries

Regional Championships

3

1

OC, subject to FEI approval

National or above

One per 20
entries

CEI 3*

3

1

FEI Headquarters

National or above

One per 20
entries

CEI 2*

3

1

OC, subject to FEI approval

National or above

One per 20
entries

CEI 1*

3

1

OC, subject to FEI approval

National or above

One per 20
entries
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Ground Jury:
Ground Jury
President (see note 2)

Foreign Judge (see note 2)

Minimum
rate

Number

4

1

FEI
Headquarters

4

1

4

1

FEI
Headquarters

4

1

Regional Championships

3

1

OC, subject to
FEI approval

CEI 3*

3

1

FEI
Headquarters

CEI 2*

3

1

OC, subject to
FEI approval

1

OC, subject to
FEI approval

WEG/World Championships

Appointment

Minimum
rate

Number

Members
Extra

Minimum
rate

Minimum
number

FEI
Headquarters

3

3

FEI
Headquarters

1 per 30
Entries

FEI
Headquarters

3

2

FEI
Headquarters

1 per 30
Entries

National or
above

1

OC, subject to
FEI approval

1 per 30
Entries

National or
above

1

OC, subject to
FEI approval

1 per 30
Entries

National or
above

1

OC, subject to
FEI approval

1 per 30
Entries

National or
above

1

OC, subject to
FEI approval

1 per 30
Entries s

Appointment

Appointment

member

Regional
Games/
Continental
Championships;
Championships for
Seniors,
Juniors/Young
Riders, or
Young Horses

CEI 1*

(2)

3

Not required

3

1

Not required

FEI
Headquarters

The FEI reserves the right to appoint the President of Ground Jury and the Foreign Judge at all CEIOs (regardless of star level).
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Veterinary Commission:
Veterinary Commission
President (see note 6)
Minimum
Rate

Number

WEG/World

Appointment

Foreign Veterinary Delegate
(see note 6)
Minimum
Rate

Number

Appointment

Members
Minimum
Rate

Minimum
number

Appointment

Extra
Member

EOV 4

1

FEI
Headquarters

EOV 4

1

FEI
Headquarters

EOV 3

3

FEI
Headquarters

1 per 15
entries

EOV 4

1

FEI
Headquarters

EOV 4

1

FEI
Headquarters

EOV 3

3

FEI
Headquarters

1 per 15
entries

EOV 3

1

OC, subject to
FEI approval

EOV 2

2

OC, subject to
FEI approval

1 per 20
entries

CEI 3* (see notes 3 & 4)

EOV 3

1

FEI Headquarters

EOV 3

1

FEI Headquarters

EOV 2

1

OC, subject to
FEI approval

1 per 20
entries

CEI 2*

EOV 3

1

OC, subject to
FEI approval

EOV 3

1

OC, subject to
FEI approval

EOV 2

1

OC, subject to
FEI approval

1 per 20
entries

CEI 1*

EOV 3

1

OC, subject to
FEI approval

EOV 2

2

OC, subject to
FEI approval

1 per 20
entries

Championships
(see note 3 & 5)
Regional
Games/Continental
Championships;
Championships for
Seniors,
Juniors/Young
Riders, or Young
Horses (see note 3 & 5)
Regional
ships

Champion-

Not required

Not required

(3) At least half of the members of the Veterinary Commission (including the President and Foreign Veterinary Delegate) must be 'Foreign', in accordance with Article 848.4.
(4) At least half of the members of the Veterinary Commission must be Level 3 EOVs or higher
(5) At least half of the members of the Veterinary Commission must be Level 4 EOVs.

(6) The FEI reserves the right to appoint the President of the Veterinary Commission and Foreign Veterinary Delegate at all CEIOs (regardless of star level).
Where a Foreign Veterinary Delegate is not required, a Primary Veterinary Delegate must be appointed to fulfil the role of the Foreign Veterinary Delegate.
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Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
Παράρτημα 6 – : Απαιτούμενοι Αξιωματούχοι για τους Διεθνείς Αγώνες.

FEI-ΕΟΙ 01-01-2022

Treating Veterinarians:
Treating Veterinary Commission

Minimum
Rate
WEG/World
Championships

Number

Veterinary Service Manager
(see note 9)

Members

President
Appointment

Minimum
Rate

Minimum
number

Appointment

Extra
Member

Minimum
Rate

Number

Appointment

EVT 4

1

FEI
Headquarters

EVT 3

1

FEI
Headquarters

1 per 20
entries

EVT 3

1

OC, subject to
FEI approval

Regional
Games/Continental
Championships;
Championships for
Seniors,
Juniors/Young
Riders, or Young
Horses (see note
7)

EVT 4

1

FEI
Headquarters

EVT 3

1

FEI
Headquarters

1 per 20
entries

EVT 3

1

OC, subject to
FEI approval

Regional Championships
(see note 8)

EVT 3

1

OC, subject to
FEI approval

PTV

N/A

OC, subject to
FEI approval

1 per 50
entries

EVT 2

1

OC, subject to
FEI approval

CEI 3* (see note 8)

EVT 3

1

FEI
Headquarters

PTV

1

OC, subject to
FEI approval

1 per 30
entries

EVT 2

1

OC, subject to
FEI approval

CEI 2* (see note 8)

EVT 3

1

OC, subject to
FEI approval

PTV

N/A

OC, subject to
FEI approval

1 per 50
entries

EVT 2

1

OC, subject to
FEI approval

CEI 1* (see note 8)

EVT 3

1

OC, subject to
FEI approval

PTV

N/A

OC, subject to
FEI approval

1 per 50
entries

EVT 2

1

OC, subject to
FEI approval

(see note 7)

(7) At least half of the members of the Treating Veterinary Commission must be Level 4 Endurance Veterinary Treatment Officials.
(8) Permitted Treating Veterinarians can be appointed as members of the Treating Veterinary Commission in regions/countries with an insufficient number of licensed Endurance
Veterinary Treatment Officials, otherwise preference should be given to Level 2 Endurance Veterinary Treatment Officials.
(9) The President or a Member of the Treating Veterinary Commission can be appointed as the VSM.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3Η (’Η ΕΠΟΜΕΝΗ) FTQ-GA
Πέρα από τον πίνακα στο άρθρο 839.2.1, μετά την τρίτη (ή μεταγενέστερη) φορά σε ένα
κυλιόμενο έτος που Ίππος Αποτυγχάνει να Προκριθεί για ακανόνιστο βηματισμό (FTQGA), πριν ο Ίππος μπορέσει να επιστρέψει σε Αγώνα, πρέπει να εφαρμοστεί η ακόλουθη
διαδικασία ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Ίππος έχει αναρρώσει σωστά πριν Αγωνιστεί ξανά:
1.
Γνωστοποίηση
1.1
Ο Ίππος πρέπει να σημανθεί στη βάση δεδομένων της FEI ως Αποτυχών
Πρόκριση για ακανόνιστο βηματισμό τρεις (ή περισσότερες) φορές σε ένα
κυλιόμενο έτος.
1.2
Εάν Αθλητής σκοπεύει να ιππεύσει Ίππο που είχε τρεις (ή περισσότερες)
Αποτυχίες Πρόκρισης για ακανόνιστο βηματισμό σε ένα κυλιόμενο έτος, αυτός ο Αθλητής (ή ο Προπονητής) πρέπει να γνωστοποιήσει στην Διεύθυνση
Ιππικής Αντοχής της FEI το επόμενο Αγώνισμα του Ίππου τουλάχιστον τέσσερεις εβδομάδες πριν το επόμενο Αγώνισμα του Ίππου.
1.3
Η Διεύθυνση Ιππικής Αντοχής της FEI θα ενημερώσει την Κτηνιατρική Διεύθυνση της FEI για την κατάσταση του Ίππου και θα ζητήσει να κανονίσει
ώστε ο Ίππος να εξεταστεί σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα 7. Η Διεύθυνση Ιππικής Αντοχής της FEI θα ενημερώσει επίσης τον Πρόεδρο της
Αγωνοδίκου Επιτροπής για την κατάσταση του Ίππου και την πρόσθετη εξέταση.
1.4
Η Κτηνιατρική Διεύθυνση της FEI θα ενημερώσει τον Ξένου Κτηνιατρικό Επιτετραμμένο και την Κτηνιατρική Επιτροπή για την κατάσταση του Ίππου
και την απαιτούμενη πρόσθετη εξέταση.
2.
Διαδικασία Εξέτασης:
2.1
Πριν την Πρώτη (Προ-Αγωνιστική) Κτηνιατρική Επιθεώρηση, μια τριμελής
επιτροπή Κτηνιάτρων (Περιλαμβανομένου του Προέδρου της Κτηνιατρικής
Επιτροπής, του Ξένου Κτηνιατρικού Επιτετραμμένου και ενός μέλους της
Κτηνιατρικής Επιτροπής) πρέπει να πραγματοποιήσει λεπτομερή εξέταση
ώστε να προσδιορίσει εάν ο Ίππος είναι ικανός να αγωνιστεί.
Στους Αγώνες CE1* η διαδικασία Εξέτασης πρέπει να γίνεται από τον Πρόεδρο της Κτηνιατρικής Επιτροπής και δύο μέλη της Κτηνιατρικής Επιτροπής. Η Εξέταση πρέπει να γίνεται στους Αγώνες CEI
2.2
Η εξέταση πρέπει να αποτελείται, αλλά δεν περιορίζεται, από:
(α) Βάδην και τροχασμός σε ευθεία γραμμή
(β) Βάδην και τροχασμός σε κύκλο και από τις δύο πλευρές και
(γ) Ψηλάφηση των σχετικών ιστών.
2.3
Η τριμελής επιτροπή των Κτηνιάτρων πρέπει να ενημερώνει την Αγωνόδικο
Επιτροπή για τα αποτελέσματα της εξέτασης (σύμφωνα με τον Κτηνιατρικό
Κανονισμό της FEI). Η Αγωνόδικος Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει εάν ο
Ίππος είναι ικανός να συνεχίσει στο Αγώνισμα στην Πρώτη (Προ-Αγωνιστική) Κτηνιατρική Επιθεώρηση ή όχι.
2.4
Κατά την διάρκεια του Αγωνίσματος η Κτηνιατρική Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί στενά τον Ίππο.
2.5
Εάν ο Ίππος περάσει την Τελική Κτηνιατρική Επιθεώρηση, το Τμήμα Ιππικής Αντοχής της FEI θα αφαιρέσει την σήμανση από το προφίλ του Ίππου
στην βάση δεδομένων της FEI.
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Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
Παράρτημα 8 – : Σκίτσα Παρωπίδων και Παραγναθιδίων

FEI-ΕΟΙ 01-01-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: ΣΚΙΤΣΑ ΠΑΡΩΠΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΝΑΘΙΔΙΩΝ
Τα ακόλουθα παρέχουν εικονογράφηση των επιτρεπόμενων / απαγορευμένων Παρωπίδων και Παραγναθιδίων, όπως περιγράφονται στα Άρθρα 825.2.7, 825.2.8 και 825.3.7.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - :ΑΠΟ FEI GENERAL REGULATIONS - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ FEI
ΑΠΟ ΤΟ FEI GENERAL REGULATIONS
23RD EDITION, 1 JANUARY 2009 UPDATES EFFECTIVE 1 JANUARY 2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΞΙΩAPPENDIX H - FEI OFFICIALS‘ CODE OF
ΜΑΤΟΥΧΩΝ FEI
CONDUCT
As an FEI Official I undertake to respect
all FEI Rules and Regulations at all times,
and in particular the FEI Code of Ethics
and Conflict of Interest Policy and the FEI
Code of Conduct for the Welfare of the
Horse.
I am aware that I am a representative of
the FEI while officiating at any FEI Event
(hereinafter the “Event/s”). I am also conscious of my role as an authority and of
the associated obligation to have adequate knowledge of the principles of
equestrian sport and the relevant FEI
Rules and Regulations, and to apply them
at all times in a fair and consistent way.
I will fulfil all FEI requirements (including
maintaining the necessary qualification)
relevant to each Event to which I am appointed.
While I am officiating:
• I will act in an appropriate and respectful manner towards humans and animals, paying constant attention to their
safety and I will carry out all duties in
a professional manner.
• I will refrain from consuming alcohol
and I will not use any substances
and/or medications that would impair
my judgement.
• I will not compete at the Event.
• I will be willing to answer the questions
of stakeholders (including but not limited to Athletes, Owners and Trainers,
Organisers, Grooms and my colleagues). I will take the time to politely
and objectively explain my decisions
where possible.
•
•
•

I will be familiar with all the relevant
FEI Rules and Regulations and will be
well prepared for every Event.
I will cooperate with the Organiser of
the Event and with my colleagues.
I will be punctual and dress appropriately.
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Ως Αξιωματούχος της FEI αναλαμβάνω να σέβομαι πάντα όλους τους Κανόνες και Κανονισμούς
της FEI, και ειδικά τον Κώδικα Ηθικής και την Πολιτική Ασυμβιβάστων και τον Κώδικα της FEI για
την Ευζωία των Ίππων.
Γνωρίζω ότι όταν εκτελώ υπηρεσία σε οποιονδήποτε Διεθνή Αγώνα FEI (στο εξής «Αγώνας/ες)
εκπροσωπώ την FEI. Έχω επίσης συνείδηση του
ρόλου μου ως αρχή (εξουσία) και τη σχετική υποχρέωση να γνωρίζω επαρκώς τις αρχές του Ιππικού Αθλητισμού και τους σχετικούς Κανόνες και
Κανονισμούς της FEI και να τα εφαρμόζω ανά
πάσα στιγμή με δίκαιο και συνεπή τρόπο.
Θα εκπληρώνω όλες τις απαιτήσεις της FEI (συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των απαιτούμενων προσόντων) σχετικά με κάθε Αγώνα
στον οποίο ορίζομαι.
Ενόσω εκτελώ υπηρεσία:
• Θα ενεργώ με κατάλληλο τρόπο και με σεβασμό προς τους ανθρώπους και τα ζώα, δίνοντας συνεχή προσοχή στην ασφάλειά τους και
θα εκπληρώνω όλα τα καθήκοντα μου με επαγγελματικό τρόπο.
• Δεν θα καταναλώνω αλκοόλ και δεν θα χρησιμοποιώ ουσίες και/ή φάρμακα που θα έβλαπταν την κρίση μου.
• Δεν θα αγωνίζομαι στον Αγώνα.
• Θα απαντώ πρόθυμα στα ερωτήματα των ενδιαφερομένων (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, Αθλητών, Ιδιοκτητών και Εκπαιδευτών, Οργανωτών, Ιπποκόμων και συναδέλφων μου). Θα αφιερώνω τον απαιτούμενο
χρόνο να εξηγώ ευγενικά και αντικειμενικά τις
αποφάσεις μου όπου είναι δυνατόν.
• Θα είμαι εξοικειωμένος με όλους τους σχετικούς Κανόνες και Κανονισμούς της FEI και θα
είμαι καλά προετοιμασμένος για κάθε Αγώνα.
• Θα συνεργάζομαι με τον Οργανωτή του Αγώνα και με τους συναδέλφους μου.
• Θα είμαι συνεπής στην ώρα και θα ντύνομαι
κατάλληλα.
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Παράρτημα 9 - : Από FEI General Regulations - Παράρτημα Η – Κώδικας Συμπεριφοράς Αξιωματούχων

I commit to avoid any actual or perceived
conflict of interest. A conflict of interest is
defined as any personal, professional or
financial relationship, including relationships of family members that could influence or be perceived to influence objectivity when representing or conducting business or other dealings for or on behalf of
the FEI.
I will maintain a neutral, independent and
fair position towards Athletes, Owners,
Trainers, Grooms, Organisers, other Officials and stakeholders. Financial and/or
personal interests will never influence my
officiating duties and I will spare no effort
to avoid any such perception.
I will not engage in nationalistic judging.
Activities that lead or may lead to a conflict
of interest when officiating at an FEI Event
include but are not limited to:
Acting as a Chef d’ Equipe or being responsible / co-responsible for selecting
teams and/or individuals or training Athletes within a NF present at the Event, if
the teams and/or individuals participate in
a competition falling within the level and
age group of the authority of the Official.
• Being the Owner/part-Owner of a
Horse taking part in a competition that
I am officiating at.
• Being in a situation of financial dependence or gaining financial profit
from participating Owners, Athletes,
Trainers or Organisers (excluding any
payment(s) permitted under the FEI
Rules and Regulations, such as per
diems). The same rule applies with regard to National Federations or other
organisations involved in the Event, if
the dependence exceeds a regular
employment. Employees of participating National Federations cannot act as
President of the Ground Jury, President of the Appeal Committee, Chief
Steward, Veterinary Delegates, or
Course Designer at Official International Events, International Championships and Games.
• Having a close personal relationship
with an Athlete competing in a competition that I am officiating at.
• Having recently treated a Horse competing in a Competition that I am officiating at.
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Δεσμεύομαι να αποφεύγω οποιαδήποτε πραγματική ή φαινόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Ως
σύγκρουση συμφερόντων ορίζεται κάθε προσωπική, επαγγελματική ή οικονομική σχέση, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών σχέσεων,
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν την αντικειμενικότητα μου όταν εκπροσωπώ ή χειρίζομαι υποθέσεις ή έχω
άλλες δοσοληψίες για την FEI ή για λογαριασμό
της.
Θα διατηρώ ουδέτερη, ανεξάρτητη και δίκαια
θέση έναντι των Αθλητών, Ιδιοκτητών, Προπονητών, Ιπποκόμων, Οργανωτών, λοιπών Αξιωματούχων και εμπλεκομένων. Οικονομικά ή/και
προσωπικά συμφέροντα δεν θα επηρεάσουν
ποτέ τα καθήκοντά μου και δεν θα φεισθώ προσπαθειών να αποφύγω την δημιουργία τέτοιας αντίληψης.
Δεν θα εμπλακώ σε εθνικιστική κρίση.
Δραστηριότητες, που οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε ασυμβίβαστα όταν εκτελώ χρέη Αξιωματούχου σε Διεθνή Αγώνα FEI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
Να είμαι Αρχηγός Ομάδος ή υπεύθυνος / συν-υπεύθυνος για την επιλογή ομάδων ή/και ατομικά
αγωνιζομένων ή να προπονώ Αθλητές μιας Εθνικής Ομοσπονδίας, που συμμετέχει στον Αγώνα,
εφόσον οι Ομάδες και/ή οι Αθλητές που συμμετέχουν σε Αγώνισμα περιλαμβάνονται στο επίπεδο
ή στην ηλικιακή ομάδα ευθύνης μου.
• Να είμαι ιδιοκτήτης/συνιδιοκτήτης Ίππου, που
συμμετέχει σε Αγώνισμα, στο οποίο εκτελώ
χρέη Αξιωματούχου.
Να ευρίσκομαι σε θέση οικονομικής εξάρτησης ή
να ωφελούμαι οικονομικά από συμμετέχοντες Ιδιοκτήτες, Αθλητές, Προπονητές ή Οργανωτές
(με εξαίρεση τις πληρωμές που επιτρέπονται
σύμφωνα με τους Κανόνες και Κανονισμούς της
FEI, όπως τα per diem). Ο ίδιος κανόνας ισχύει
σε σχέση με τις Εθνικές Ομοσπονδίες ή άλλες οργανώσεις που εμπλέκονται στον Αγώνα, εάν η εξάρτηση υπερβαίνει μια κανονική απασχόληση.
Υπάλληλοι Εθνικών Ομοσπονδιών, που συμμετέχουν, δεν μπορούν να ενεργούν ως Πρόεδρος
της Αγωνοδίκου Επιτροπής, Πρόεδρος της Ελλανοδίκου Επιτροπής, Επί Κεφαλής Επόπτης, Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος ή Σχεδιαστής Διαδρομών σε Επίσημους Διεθνείς Αγώνες, Διεθνή Πρωταθλήματα και «Αγώνες».
• Το να έχω στενή προσωπική σχέση με Αθλητή που αγωνίζεται σε Αγώνισμα στο οποίο
έχω υπηρεσία.
• Το να έχω πρόσφατα θεραπεύσει Ίππο που
αγωνίζεται σε Αγώνισμα στο οποίο έχω υπηρεσία.
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On becoming aware of a potential Conflict
of Interest I undertake to promptly notify
the FEI HQ (or where the conflict only
arises and/or is identified on-site, the
President of the Ground Jury) of any of the
above or other possible conflicts of interest or circumstances that may be perceived as such.
Conflicts must be avoided whenever practicable. However, conflicts may be linked
to experience and expertise that is necessary to qualify Officials. The specific balance between conflict and expertise is
regulated by the General Regulations and
the relevant Sport Rules.

In the course of my duties or when representing the FEI I will refrain from making
any public statements, including to the
media or in social media, that might cause
harm to the FEI or to equestrian sport in
general. This includes statements that
might create a perception of bias.
I will not place bets on Athletes and
Horses competing at FEI Events or otherwise receive any financial or other gain as
a product of a particular result.
The breach of any obligation assumed under this Code of Conduct and/or any
breach of the FEI Rules and Regulations
may lead to any of the following sanctions
as stipulated in the FEI Rules:
•
•
•
•
•
•

Warning letter
Obligation to attend an FEI course
and/or to pass an exam
Fine
Suspension from officiating duties
(provisional or for a stated period of
time)
Removal from the relevant and appropriate FEI lists of Officials
Any other sanctions as stated in the
relevant FEI Rules or Regulations.
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Μόλις αντιληφθώ ότι υπάρχει πιθανή Σύγκρουση
Συμφερόντων, αναλαμβάνω να ενημερώσω άμεσα τα Κεντρικά Γραφεία της FEI (ή εφόσον το
ασυμβίβαστο προκύψει και/ή ταυτοποιηθεί επί τόπου, τον Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής)
για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω ή περίσταση
που μπορεί να θεωρηθεί ασυμβίβαστο.
Συγκρούσεις πρέπει να αποφεύγονται οποτεδήποτε είναι εφικτό. Καμιά φορά όμως, τα ασυμβίβαστα μπορεί να συνυπάρχουν με την εμπειρία
και εξειδίκευση που απαιτούνται για την επιλογή
Αξιωματούχων. Η ειδική ισορροπία μεταξύ ασυμβιβάστου και εξειδίκευσης ρυθμίζεται από τον Γενικό Κανονισμό και τους σχετικούς Κανόνες του
Αθλήματος.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ή όταν εκπροσωπώ την FEI, δεν θα προβαίνω σε δημόσιες
δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων στα μέσα μαζικής επικοινωνίας ή στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη
στην FEI ή γενικά στον ιππικό αθλητισμό. Αυτό
περιλαμβάνει δηλώσεις, που θα μπορούσαν να
δημιουργήσουν μια αντίληψη προκατάληψης.
Δεν θα στοιχηματίζω σε Αθλητές ή Ίππους που
αγωνίζονται σε Αγώνες FEI ή να δεχτώ οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλου είδους κέρδος ως
προϊόν συγκεκριμένου αποτελέσματος.
Η παραβίαση οποιασδήποτε υποχρέωσης, που
αναλαμβάνεται βάσει αυτού του Κώδικα Συμπεριφοράς και/ή οποιασδήποτε παραβίασης των Κανόνων και Κανονισμών της FEI μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κυρώσεις
όπως ορίζεται στους Κανόνες FEI:
• Επιστολή προειδοποίησης
• Υποχρέωση συμμετοχής σε ένα σεμινάριο
της FEI και/ή υποβολή σε εξετάσεις
• Πρόστιμο
• Αναστολή από την άσκηση καθηκόντων
(προσωρινά ή για καθορισμένο χρονικό διάστημα)
• Αφαίρεση από τον σχετικό και κατάλληλο πίνακα Αξιωματούχων της FEI.
• Οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις, όπως αναφέρονται στους σχετικούς Κανόνες ή Κανονισμούς της FEI.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10: ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Athlete = Αθλητής
bit = στομίδα
blinkers = παρωπίδες
bridle = χαλινό
cheek pieces = παραγναθίδια
Chef d’ Equipe = Αρχηγός Ομάδος
Chief Steward = Επί Κεφαλής Επόπτης
Combination = Ζεύγος (Αθλητή/Ίππου)
Competition = Αγώνισμα
Course = Διαδρομή
Course Design = Σχέδιο Διαδρομής
Course Plan = Σχεδιάγραμμα Διαδρομής
Crew = Πλήρωμα
Crew Member = Μέλος Πληρώματος
Crew Point = Σημείο Εξωτερικής Βοήθειας
Dead heat = Ισοπαλία
Definite Entries = Οριστικές Δηλώσεις Συμμετοχής
designated referral centre = καθορισμένη κλινική παραπομπής
Disqualification (DSQ) = Αποβολή (DSQ)
ear bonnets/hoods = καλύμματα αυτιών
ear plugs = ωτοασπίδες
equi-boots = μποτάκια ίππου (equi-boots)
Event = Αγώνας
eye cowls = καλύμματα ματιών
Failure to Qualify (FTQ) = Αποτυχία Πρόκρισης (FTQ)
Field of Play = Αγωνιστικός Χώρος
Fly mask = μάσκες για μύγες
Foreign Veterinary Delegate = Ξένος Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος
gag = ανορθωτική στομίδα
Ground Jury (Member of the) = Μέλος Αγωνοδίκου Επιτροπής
Ground Jury (President of the) = Πρόεδρος Αγωνοδίκου Επιτροπής
Ground Jury = Αγωνόδικος Επιτροπή
guidance document = οδηγός
head collars = φορβιά (καπίστρι)
heart rate = Καρδιακός Ρυθμός
Hold Area = Περιοχή Κράτησης
Hold Time = Χρόνος Κράτησης
Horse Inspection = Κτηνιατρική Επιθεώρηση
Loop = Δακτύλιος
martingale = ανάσπαστο
Member of the Ground Jury = Μέλος Αγωνοδίκου Επιτροπής
FEI-E-GRE_2022_01_01.docx
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Nominated Entry = Ονομαστική Δήλωση Συμμετοχής.
noseband = επιρρίνιο
Official = Αξιωματούχος
pads = υποθέματα (pads)
Person Responsible = Υπεύθυνο Πρόσωπο
Phase = Φάση
President of the Ground Jury = Πρόεδρος Αγωνοδίκου Επιτροπής
President of the Treating Veterinary Commission = Πρόεδρος της Κτηνιατρικής Επιτροπής Θεραπειών
President of the Veterinary Commission = Πρόεδρος της Κτηνιατρικής Επιτροπής
Primary Veterinary Delegate = Πρωτεύων Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος
recovery Area = Περιοχή Ανάνηψης
reins = ηνία
Retirement = Απόσυρση (RET)
shank (lever arm) = μοχλοβραχίονας
spurs = σπιρούνια
Steward = Επόπτης
Suspension = Απαγόρευση Συμμετοχής
Technical Delegate = Τεχνικός Επιτετραμμένος
Trainer = Προπονητής
Treating Veterinary Commission (President of the) =
Treating Veterinary Commission = Κτηνιατρική Επιτροπή Θεραπειών
Vet lane = γραμμή ελέγχου
Veterinarian = Κτηνίατρος
Veterinary Commission (President of the) = Πρόεδρος της Κτηνιατρικής Επιτροπής
Veterinary Commission = Κτηνιατρική Επιτροπή
Veterinary Delegate (Foreign) = Ξένος Κτηνιατρικός Επιτετραμμένος
Veterinary Gate = Κτηνιατρική Πύλη
Vetting = Αξιολόγηση
Vetting Area = Περιοχή Αξιολόγησης
visors = προσωπίδες
whip = μαστίγιο
Withdrawal (WD) = Υπαναχώρηση (WD)
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