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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ YE & ΙΔ 2017  

 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ 
 
Τετάρτη 31 Μαΐου 2017, 15.00. 
 
Η αναγνώριση του κεντρικού Ιπποδρομίου επιτρέπεται μόνο στα ζεύγη ίππων/ιππέων τα οποία μετέχουν 
στις κατηγορίες Πρωταθλήματος, στην κατηγορία Αμαζόνων και στις κατηγορίες Νεολέκτων Ίππων και θα 
πραγματοποιηθεί σε 3 διαφορετικά ύψη 1.10-1.20-1.30. 
 
Οι αθλητές πρέπει να δηλώσουν κατά τον κτηνιατρικό έλεγχο σε ποια διαδρομή επιθυμούν να συμμετέχουν. 
 
Η σειρά εκκίνησης στην αναγνωριστική διαδρομή θα οριστεί με αλφαβητική σειρά ανά σωματείο (π.χ. ΙΟΑ-
ΙΟΒΟΠ-ΙΟΕ κτλ).  
 
Για τα ζεύγη τα οποία συμμετέχουν στα ελεύθερα αγωνίσματα, την Τετάρτη 31 Μαΐου και μόνο θα είναι 
ανοιχτό με δύο εμπόδια το ιπποδρόμιο με χόρτο 90Χ90. 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΣ 
 
Οι αθλητές που μετέχουν στον αγώνα «Πρωτάθλημα Ελλάδας» μπορούν και συνιστάται να καταθέσουν το 
δικαίωμα συμμετοχής και το κόστος σταβλισμού στο λογαριασμό της ΕΟΙ: 
ALPHA BANK 269 002002 000438 
ΙΒΑΝ GR19 0140 2690 2690 0200 2000 438 
Δικαιούχος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 
 
Σε διαφορετική περίπτωση το δικαίωμα συμμετοχής και το κόστος σταβλισμού θα πρέπει να εξοφληθούν 
στην γραμματεία των αγώνων.  
 
ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΠΠΩΝ 
 
Οι ιδιοκτήτες των φορτηγών και των Ι.Χ. οφείλουν να τα απομακρύνουν από το χώρο των στάβλων μέχρι  
μισή ώρα πριν την έναρξη της Κτηνιατρικής Επιθεώρησης. Ο χώρος στάθμευσης των φορτηγών είναι δίπλα 
από το Grooms’ Village. 
 
Για θέματα σταβλισμού μπορείτε να επικοινωνείτε με τους κ. Rien De Rijcke, 6977235035 και κ. Μιχάλη 
Καραβοκύρη, 6993706519. 
 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΤΑΒΛΩΝ ΑΠΟΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ. 
 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ και ώρες λειτουργίας  
 
Ιπποδρόμια Προπόνησης / Προθέρμανσης ΥΕ: 
Για επίπεδη προπόνηση: D2-D3-90x90(ιπποδρόμιο με χόρτο) 
 



Για προπόνηση με εμπόδια: Κλειστό Ιπποδρόμιο 
Τελική προθέρμανση ΥΕ: J4 (επιτρέπεται μόνο ένα (1) άλμα) 
Τελική προθέρμανση ΙΔ: D4 (final warm-up dressage) 
 
Τα ιπποδρόμια προπόνησης ανοίγουν  08.00 και κλείνουν 20.30. 
 
Η πόρτα των στάβλων προς τα ιπποδρόμια προπόνησης θα ανοίγει στις 08.00 και θα κλείνει 20.30.  
 
Για θέματα εποπτείας οι αθλητές και αρχηγοί ομάδων μπορούν να επικοινωνούν με τον Επικεφαλή Επόπτη κ. 
Γιώργο Μεσσάρη, κιν. 6977391885. 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 
Οι αθλητές που θα αγωνιστούν στα αγωνίσματα  freestyle της Κυριακής, 04 Ιουνίου πρέπει  να φέρουν στην 
Γραμματεία των αγώνων μέχρι το Σάββατο, 03 Ιουνίου, “usb sticks” με γραμμένη τη μουσική τους σε MP3. 
Δεν θα γίνει δεκτό κανένα CD, μόνο USB με MP3. 
 
ΑΠΟΝΟΜΕΣ 
 
Οι απονομές επάθλων των Πρωταθλητών ΥΕ & ΙΔ 2017 καθώς και της Nικήτριας Aμαζόνας  2017 θα 
πραγματοποιηθούν στο κεντρικό ιπποδρόμιο με χόρτο μετά το πέρας της τελευταίας κατηγορίας ΥΕ της 
Κυριακής 04 Ιουνίου. 
Οι απονομές θα γίνουν σε βάθρο και οι αθλητές με τους ίππους στους θα συγκεντρωθούν στο ιπποδρόμιο 
προθέρμανσης με χόρτο (J4) αμέσως μετά τη λήξη του τελευταίου αγωνίσματος. 
 

Από τη Γραμματεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας 

 


