ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Άρθρο 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ο παρών Γενικός Κανονισμός (ΓΕ.Κ.), αποσκοπεί να εξασφαλίσει δίκαιους και ίσους
όρους σε όσους διαγωνίζονται στα Ιππικά Αθλήματα που καλλιεργεί εκάστοτε η Ελληνική
Ομοσπονδία Ιππασίας (Ε.Ο.Ι.), με κυρίαρχο στοιχείο την ευημερία των Ιππων. Εάν υπάρχει
οποιαδήποτε αμφιβολία γύρω από την έννοια οποιασδήποτε διατάξεως του ΓΕ.Κ. και
οποιουδήποτε άλλου εφαρμοστέου κανονισμού θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο που
θα εξασφαλίζει την δικαιότερη μεταχείριση για όλους τους Αγωνιζόμενους.
1.2 Κάθε Ιππικό Άθλημα διεξάγεται και βραβεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΕ.Κ, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις,των Διεθνών Γενικών Κανονισμών (FEIGR), και τις διατάξεις των
Διεθνών και Εθνικών κανονισμών που ρυθμίζουν τον τρόπο διεξαγωγής κάθε Ιππικού
Αθλήματος. Η Ε.Ο.Ι., στις γενικές και ειδικές Προκηρύξεις των Αγώνων που εκδίδει, μπορεί
να περιλαμβάνει διατάξεις που δεν είναι σύμφωνες σε όλα τους τα σημεία με τις διατάξεις
των Διεθνών Κανονισμών.
1.3 Η εφαρμογή του Διεθνούς Κτηνιατρικού Κανονισμού (VR) ή ορισμένων διατάξεων του,
θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στις γενικές ή / και ειδικές Προκηρύξεις Αγώνων που
εκδίδει η Ε.Ο.Ι.
1.4 Σε περίπτωση που οι διατάξεις των Εθνικών Κανονισμών, του ΓΕ.Κ και των Γενικών ή
Ειδικών Προκηρύξεων Αγώνων που εκδίδει η Ε.Ο.Ι. συγκρούονται με οποιεσδήποτε
διατάξεις των Διεθνών Κανονισμών, θα υπερισχύουν οι ειδικότερες προβλέψεις των
Εθνικών Κανονισμών, του ΓΕ.Κ και των Προκηρύξεων αυτών. Τέλος, η Αθλητική Νομοθεσία
και το Καταστατικό της Ε.Ο.Ι. υπερισχύουν κάθε Κανονισμού.
1.5 Η εφαρμογή του ΓΕ.Κ. είναι υποχρεωτική σε κάθε Ιππικό Αγώνα που διοργανώνεται από
την ΕΟΙ ή με έγκρισή της. Τα σωματεία ‐ μέλη της Ε.Ο.Ι., καθώς και άλλες ομάδες που
διοργανώνουν Ιππικές εκδηλώσεις, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους Εθνικούς
Κανονισμούςκαι τον ΓΕ.Κ.
Άρθρο 2
ΑΘΛΗΜΑ – ΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΑΓΩΝΑΣ
2.1 Ιππικό Άθλημα είναι κάθε διαγωνισμός ικανότητας Αθλητή – Ίππου που διεξάγεται
σύμφωνα με Κανονισμούς που καταρτίζονται ιδιαίτερα για αυτό. Τα Ιππικά Αθλήματα που
καλλιεργεί η Ε.Ο.Ι., προβλέπονται στο Καταστατικό της. Με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Ο.Ι. μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται ο αριθμός των Ιππικών
Αθλημάτων που καλλιεργούνται από αυτή.
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2.2 Ιππικό Αγώνισμα είναι κάθε διαγωνισμός ικανότητας Αθλητή ‐ Ίππου που διεξάγεται και
βραβεύεται όπως προβλέπεται από τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς και τη σχετική
Προκήρυξη διεξαγωγής του Ιππικού Αγωνίσματος.
2.3 Ιππικός Αγώνας είναι η οργανωμένη ιππική εκδήλωση που διεξάγεται σε μία ή
περισσότερες αγωνιστικές ημέρες και περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα Αγωνίσματα ενός ή
περισσοτέρων Αθλημάτων. Οι Ιππικοί Αγώνες που οργανώνονται από την Ε.Ο.Ι. ή με την
έγκριση της, μπορεί να είναι είτε Εθνικοί είτε Διεθνείς:
2.3.1 Οι Εθνικοί Ιππικοί Αγώνες μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή Πρωταθλημάτων,
Κυπέλλων, Αγώνων Πανελληνίων, Περιφερειακών, Τοπικών και Διασυλλογικών, Τουρνουά
και Grand Prix, καθώς και τη διεξαγωγή Ιππικών Ημερίδων. Για την διεξαγωγή
οποιασδήποτε μορφής Αγώνων ή Ημερίδων απαιτείται η έγγραφη έγκριση της Ε.Ο.Ι.
2.3.2 Διεθνείς Ιππικοί Αγώνες είναι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον
Διεθνή Γενικό Κανονισμό (FEIGR).
Άρθρο 3
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΙΠΠΟΙ
3.1 Αθλητικός Ίππος είναι κάθε Ίππος που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αθλητικών
Ίππων της Ε.Ο.Ι., σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
Προκειμένου να συμμετάσχει Ίππος σε Αγώνες της ΕΟΙ πρέπει:
(α)να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αθλητικών Ίππων της ΕΟΙ,
(β) να είναι κάτοχος εν ισχύ Εθνικού ή Διεθνούς Διαβατηρίου
(γ) να έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή «ενεργού Αθλητικού Ίππου» σύμφωνα με
το οικονομικό προσάρτημα του τρέχοντος αγωνιστικού έτους
(δ) να φέρει εμφύτευμα microchip σύμφωνα με την Ελληνική και την Κοινοτική
Νομοθεσία
(ε) να είναι 4 ετών και άνω
(στ) να είναι εμβολιασμένος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους Διεθνείς
Κτηνιατρικούς Κανονισμούς της FEI και από την Ελληνική Νομοθεσία και οι
εμβολιασμοί να είναι καταγεγραμμένοι στο διαβατήριό του
(ζ) Όλοι οι Ίπποι, φέρουν υποχρεωτικά κατά τους Εθνικούς Αγώνες τους αριθμούς του
Μητρώου Ίππων της ΕΟΙ σε εμφανές σημείο, ενώ κατά τους Διεθνείς Αγώνες οι Ίπποι
φέρουν τους αριθμούς, που λαμβάνουν από την οργανωτική επιτροπή.
(η) Αθλητικοί Ίπποι δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος σε οποιοδήποτε Εθνικό ή
Διεθνή Ιππικό Αγώνα, εάν δεν έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη από τους
Διεθνείς Κανονισμούς ηλικία, σύμφωνα με το Ιππικό Άθλημα στο οποίο συμμετέχουν.
3.2 Η συμμετοχή των Αθλητικών Ίππων στους Αγώνες όλων των Ιππικών Αθλημάτων
διέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας (Code of Conduct) της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Ιππασίας.
3.3 Η Αγωνόδικος Επιτροπή σε περιπτώσεις τραυματισμού η ασθένειας Ίππου κατά την
διάρκεια των Αγώνων και αφού συμβουλευτεί τον Κτηνίατρο, αποφασίζει εάν ο Ίππος είναι
σε θέση να συνεχίσει στο Αγώνισμα ή στον Αγώνα.
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3.4 Οι Αθλητικοί Ίπποι μπορεί να κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τα
αποτελέσματα τους στους Εθνικούς και Διεθνείς Ιππικούς Αγώνες στους οποίους
συμμετέχουν. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ι. η οποία δημοσιεύεται
μαζί με την Γενική Προκήρυξη του Αγωνιστικού Προγράμματος για την εκάστοτε Αγωνιστική
περίοδο, καθορίζονται για κάθε Ιππικό Άθλημα οι κατηγορίες των Αθλητικών Ίππων και οι
περιορισμοί που τυχόν επιβάλλονται.
Άρθρο 4
ΑΘΛΗΤΗΣ
4.1 Προκειμένου να συμμετάσχει Αθλητής σε Εθνικούς Αγώνες της ΕΟΙ πρέπει:
(α) να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο της ΕΟΙ,
(β) να είναι κάτοχος Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας της Ε.Ο.Ι.,
(γ) να είναι κάτοχος Αδείας Ικανότητας Αθλητή για το Άθλημα στο οποίο συμμετέχει.
(δ) Να έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή «ενεργού αθλητή» σύμφωνα με το
οικονομικό προσάρτημα του τρέχοντος αγωνιστικού έτους και
(ε) Να έχει προσκομίσει εγκαίρως στην ΕΟΙ το προβλεπόμενο από τον Αθλητικό νόμο
2725/1999 αρθ. 33 παρ. 9, Δελτίο Υγείας Αθλητή.
4.2 Το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας χορηγείται μόνο σε Αθλητές που ανήκουν σε δύναμη
Σωματείου – Μέλους της Ε.Ο.Ι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Αθλητική Νομοθεσία.
4.3 Για την απόκτηση της Αδείας Ικανότητος Αθλητή οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλονται σε
δοκιμασία, σύμφωνα με το πρόγραμμα που εξαγγέλλεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ι. στην αρχή
κάθε Αγωνιστικής Περιόδου. Το πρόγραμμα της δοκιμασίας περιλαμβάνει και τον ορισμό
Εξεταστικής Επιτροπής η οποία εισηγείται στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Ι. τη χορήγηση Άδείας
Ικανότητας του Αθλητή, ο οποίος τελείωσε επιτυχώς τις εξετάσεις. Αθλητές εγγεγραμμένοι
στα μητρώα ξένων Ιππικών Ομοσπονδιών, δεν είναι υποχρεωμένοι να υποστούν δοκιμασία
για απόκτηση Άδειας Ικανότητας, εφόσον πιστοποιείται από την Ομοσπονδία στην οποία
είναι εγγεγραμμένοι ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε Αγώνες που οργανώνονται από την
Ομοσπονδία αυτή στο αντίστοιχο Άθλημα.
4.4 Αλλοδαποί Αθλητές, υπήκοοι κρατών εντός η εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να
συμμετέχουν, να βαθμολογούνται να αξιολογούνται και επίσης να βαθμολογηθούν για
έπαθλα σωματείων και να αξιολογηθούν για σκοπούς παροχής δικαιώματος ψήφου σε
όλους τους Αγώνες και όλα τα Αγωνίσματα όπως οι Έλληνες Αθλητές εφόσον είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου
μέλους της Ε.Ο.Ι, τουλάχιστον έναν χρόνο πριν από τον Ιππικό Αγώνα στον οποίο
επιθυμούν να συμμετάσχουν. Δύνανται να κατακτήσουν όλους τους ατομικούς τίτλους
πλην του τίτλου του Πρωταθλητή Ελλάδος και του Πανελληνιονίκη (βλ. 4.4.1 πιο κάτω).
Σε περίπτωση που διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας λιγότερο από έναν χρόνο
συμμετέχουν μόνο για την βράβευση και το χρηματικό έπαθλο της ημέρας, δεν
βαθμολογούνται και δεν αξιολογούνται.
4.4.1 Τον ατομικό τίτλο του «Πανελληνιονίκη» και του «Πρωταθλητή Ελλάδος» σε όλα τα
Ιππικά Αγωνίσματα και Αθλήματα μπορούν να διεκδικήσουν μόνο αθλητές με δικαίωμα
συμμετοχής στην Εθνική Oμάδα της Ελλάδος.
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4.5 Οι Αθλητές μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα Ιππικά Αθλήματα και σε όλα τα Ιππικά
Αγωνίσματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς Κανονισμούς.
Οι Προκηρύξεις των Αγώνων, είτε Γενικές είτε Ειδικές είναι δυνατόν να επιβάλλουν
περιορισμούς στη συμμετοχή των Αθλητών, λαμβάνοντας υπόψη τους και άλλα κριτήρια,
εκτός από εκείνα που περιέχουν οι Κανονισμοί.
Ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων Αθλητών,για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε
Ατομικού ή / και Ομαδικού Αγωνίσματος οποιουδήποτε Αθλήματος, καθορίζεται από τη
Γενική Προκήρυξη που εκδίδεται πριν από την έναρξη κάθε Αγωνιστικής Περιόδου.
4.6 Ανάλογα με την ηλικία τους, οι Αθλητές χαρακτηρίζονται Παίδες, Έφηβοι, Νέοι Ιππείς
και Ενήλικες, σύμφωνα με το παράρτημα Α΄ των Διεθνών Γενικών Κανονισμών της FEI
(FEIGR). Ήτοι:
 Παίδες 9‐14 ετών για τους Εθνικούς Αγώνες και 12‐14 για τους Διεθνείς Αγώνες.
 Έφηβοι 14‐18 ετών.
 Νέοι Ιππείς 16‐21 ετών.
 Ενήλικες 18 ετών και άνω.
 Αμαζόνες 15 ετών και άνω, η κατηγορία αυτή δεν αναφέρεται στον FEIGR.
 Ειδικά για τους Παίδες Αθλητές, οι ετήσιες Γενικές Προκηρύξεις των Ιππικών Αθλημάτων
καθώς και σχετικές εγκύκλιοι δύνανται να προβλέπουν περιορισμούς στη συμμετοχή
αυτών ανά ηλικιακό έτος.
 Το Δ.Σ. της ΕΟΙ δύναται να καθορίσει και έτερη ηλικιακή κατηγορία είτε σύμφωνα με
νέες αποφάσεις της FEI είτε με βάση τους αγωνιστικούς στόχους της.
4.7 Η Ε.Ο.Ι. με αποφάσεις της καθορίζει τις εκάστοτε ισχύουσες οικονομικές υποχρεώσεις
προς αυτήν, των Σωματείων, των Αθλητών, των Ιδιοκτητών Αθλητικών Ίππων κλπ. Μη
εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Αθλητή ή του Ίππου
ή του Σωματείου από κάθε Αγώνα ή άλλη εκδήλωση που οργανώνει η Ε.Ο.Ι. ή που
οργανώνεται με έγκριση της.
4.8 Η συμμετοχή σε Εθνικές, Προεθνικές και σε ομάδες Επιλέκτων αποτελεί τιμή για κάθε
αθλητή ο οποίος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή
προσπάθεια προκειμένου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.
Άρθρο 5
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ
Η Ε.Ο.Ι. εφαρμόζει σύστημα ελέγχου Αθλητών και Αθλητικών Ίππων για φαρμακοδιέγερση
(antidopingcontrol) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους Κανονισμούς της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας καθώς και τον ειδικό
Κανονισμό Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης της Ε.Ο.Ι.
Η Αγωνόδικος Επιτροπή δικαιούται να επιλέγει Αθλητικούς Ίππους για διενέργεια ελέγχου
ντόπινγκ, σύμφωνα με τους Διεθνείς Κτηνιατρικούς Κανονισμούς, τους Κανονισμούς και τις
αποφάσεις του Δ.Σ της Ε.Ο.Ι

4

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
6.1 Υπεύθυνος για τον ίππο κατά τον παρόντα Κανονισμό όπως και για τους ισχύοντες
Κτηνιατρικό και Γενικό Κανονισμό της FEI, είναι ο Αθλητής που τον ιππεύει ή οδηγεί κατά την
διάρκεια του Αγώνα εκτός εάν ο ιδιοκτήτης του Ίππου έχει δηλώσει εγγράφως ότι ο ίδιος
είναι Υπεύθυνος ή εγγράφως έχει ορίσει τρίτο Πρόσωπο.
6.2 Εφόσον ο Αθλητής έχει ηλικία κάτω των 18 ετών, ο υπεύθυνος για τον Ίππο του ορίζεται
από τον ιδιοκτήτη του Ίππου εγγράφως. Δύναται δε να είναι ο ίδιος, ένας από τους γονείς
του Αθλητή, ο Αρχηγός της Ομάδας, ο Προπονητής του ή άλλος Ενήλικας, ο οποίος όμως
πρέπει να παρευρίσκεται στον Αγώνα και να έχει δηλωθεί εγγράφως στην γραμματεία της
Οργανωτικής Επιτροπής.
6.3 Ο Υπεύθυνος για τον ίππο είναι και νομικά υπόλογος για αυτόν και οφείλει να γνωρίζει
τον παρόντα Κανονισμό, υπόκειται δε στις ποινές κατά τα προβλεπόμενα από τους
κανονισμούς εάν βρεθούν απαγορευμένες ουσίες κατά τον Αγώνα.
6.4 Ο Αρχηγός της Ομάδας μαζί με τον Υπεύθυνο για τον Ίππο είναι υπεύθυνοι για την
φυσική κατάσταση και την υγιεινή του.
6.5 Ο Υπεύθυνος για τον Ίππο είναι υπόλογος για κάθε πράξη που πραγματοποιείται στον
Ίππο του μέσα στους στάβλους από τον ίδιο ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει πρόσβαση
σε αυτόν.
Άρθρο 7
ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πριν την έναρξη κάθε Αγωνιστικής Περιόδου η Ε.Ο.Ι. εκδίδει :
7.1

(α) Γενική Προκήρυξη Αγωνιστικού Προγράμματος με την οποία καθορίζονται
γενικές και ειδικές προϋποθέσεις διεξαγωγής των Εθνικών Αγώνων στα διάφορα
Ιππικά Αθλήματα που καλλιεργεί και
(β) Ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα Εθνικών και Διεθνών Αγώνων.
Αλλαγή του προγράμματος αυτού επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ι.

7.2 Δεν ανακηρύσσονται Πρωταθλητές, Κυπελλούχοι, Πολυνίκες, Πανελληνιονίκες κλπ., εάν
για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί τουλάχιστον το 50% των προγραμματισμένων Αγώνων.
Η Γενική Προκήρυξη μπορεί να προβλέπει ότι το ποσοστό των προγραμματισμένων Αγώνων
που πρέπει να διεξαχθούν για να ανακηρυχθεί Πρωταθλητής ή Κυπελλούχος ή Πολυνίκης ή
Πανελληνιονίκης κλπ. σε κάποιες κατηγορίες μπορεί να είναι και μεγαλύτερο του 50%.
Άρθρο 8
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ΣΩΜΑΤΕΙΑ
8.1 Οι Οργανωτικές Επιτροπές/Σωματεία ορίζονται ή εγκρίνονται από την Ε.Ο.Ι.
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Η Οργανωτική Επιτροπή κάθε Αγώνα συνεργάζεται με την Ε.Ο.Ι. και υποχρεούται πέντε (5)
ημέρες, τουλάχιστον, πριν από την τέλεση του Αγώνα που οργανώνει, να στέλνει
προκήρυξη, σε όλα τα Σωματεία μέλη της Ε.Ο.Ι και να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα
εξής:
1. Ακριβή χρόνο και τόπο τέλεσης του Αγώνα,
2. Αγωνίσματα και Αθλήματα με τις διατάξεις των Ειδικών Κανονισμών βάσει των
οποίων κρίνονται,
3. Βραβεία,
4. Δικαιώματα Συμμετοχής,
5. Συντελεστές Αγώνων,
6. Εκπρόσωπος ΕΟΙ ή και Σωματείου, και
7. Υπεύθυνο πρόσωπο για δηλώσεις Συμμετοχών.
8.2 Η Οργανωτική Επιτροπή έχει την απόλυτη ευθύνη για την οργάνωση των Αγώνων αλλά
δεν μπορεί να παρέμβει στα καθήκοντα της Αγωνοδίκου Επιτροπής. Τα μέλη της
Οργανωτικής Επιτροπής μπορούν να εκτελούν παράλληλα και καθήκοντα Χρονομέτρη,
Εκφωνητή ή Γραμματέα.
8.3 Τυχόν αλλαγές σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία της Προκήρυξης,
επιτρέπονται εάν οφείλονται σε εξαιρετικό γεγονός αλλά πρέπει να γνωστοποιούνται στα
Σωματεία το ταχύτερο δυνατόν με κάθε μέσο (fax, email, κλπ.) εγκαίρως πριν από την
έναρξη των Αγώνων στους οποίους αναφέρεται η Προκήρυξη.
Άρθρο 9
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ
9.1 Κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε οποιοδήποτε Εθνικό Αγώνα με
απεριόριστο αριθμό Αθλητών και Αθλητικών Ίππων.
9.2 Κάθε Αθλητικός Ίππος μπορεί να συμμετέχει σε Αγώνες ανα Αγωνιστική ημέρα όσες
φορές αναφέρονται στις εκάστοτε Ειδικές και Γενικές Προκηρύξεις των Ιππικών Αθλημάτων.
9.3 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως ως ορίζει η εκάστοτε
προκήρυξη, και πάντως όχι αργότερα από μια (1) ημέρα πριν από την ημερομηνία
διεξαγωγής του Ιππικού Αγώνα, κατά τα προβλεπόμενα στην Ειδική Προκήρυξη για τον
συγκεκριμένο Αγώνα.
9.4 Μόνα αρμόδια για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής είναι τα Σωματεία δια του
Αρχηγού της Ομάδας τους ή του Αναπληρωτή του, οι οποίοι γνωστοποιούν στην Ε.Ο.Ι. και
τις διαφοροποιήσεις που αφορούν τη δήλωση συμμετοχής των Αθλητών τους.
9.5 Οι Αρχηγοί Ομάδων και σε περίπτωση αδυναμίας τους, ειδικά εξουσιοδοτημένος
Εκπρόσωπος κάθε Σωματείου, μία ώρα (60΄) πριν απο την έναρξη του πρώτου
Αγωνίσματος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Προκήρυξη του Αγώνα, υποχρεούνται
να δηλώσουν στην Οργανωτική Επιτροπή, ποιοι από τους αθλητές τους θα πάρουν τελικά
μέρος στα Αγωνίσματα της ημέρας και να καταβάλλουν το σύνολο των παραβόλων
συμμετοχής εάν αυτό προβλέπεται από την Προκήρυξη.
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9.6 Οσον αφορά στο Αθλημα της Υπερπήδησης Εμποδίων, μία ώρα (60’) πριν από την
έναρξη κάθε Αγωνίσματος κάθε Σωματείο μπορεί να δηλώνει πρόσθετες συμμετοχές για
κάθε Ατομικό Αγώνισμα, καταβάλλοντας επιπλέον του καθοριζομένου από την εκάστοτε
Προκήρυξη παραβόλου συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο εκάστοτε
Οικονομικό Προσάρτημα της Ε.Ο.Ι. ή την συγκεκριμένη Προκήρυξη. Οι Αθλητές αυτοί
αγωνίζονται υποχρεωτικά πριν από εκείνους που έχουν δηλωθεί, όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 9.3
9.7 Στα Ομαδικά Αγωνίσματα κάθε Σωματείο μία ώρα (60΄) πριν από την έναρξη του
Αγωνίσματος μπορεί να αντικαθιστά όσους Αθλητικούς Ίππους και Ιππείς επιθυμεί ανά
Ομάδα.
9.8 Συμμετοχές εκτός συναγωνισμού και για εκπαιδευτικούς λόγους επιτρέπονται μόνο εάν
προβλέπονται από τη Γενική Προκήρυξη του Αγωνιστικού Προγράμματος και τις ειδικές
Προκηρύξεις Αγώνων του κάθε Αθλήματος και υπό τον όρο ότι οι Αθλητές και οι Ιπποι θα
δηλωθούν σύμφωνα με τους Εθνικούς Κανονισμούς. Η Αγωνόδικος Επιτροπή ορίζει τη
σειρά στην οποία θα αγωνίζονται οι εκτός συναγωνισμού και για εκπαιδευτικούς λόγους
συμμετέχοντες και μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες
που αφορούν τις συμμετοχές αυτές, ακόμη και να μη τις δεχθεί.
Οι συμμετέχοντες εκτός συναγωνισμού και για εκπαιδευτικούς λόγους Αθλητές δεν
βραβεύονται, δεν αξιολογούνται και δεν παίρνουν έπαθλα.
9.9 Συμμετοχές εκ παραλλήλου επιτρέπονται σε αθλητές που αγωνίζονται σε διαφορετική
περιφέρεια από αυτή που ανήκει το Σωματείο τους και σε Αθλητές εκτός μητρώου Ε.Ο.Ι.,
και υπό τον όρο ότι οι Αθλητές και οι Ίπποι θα δηλωθούν σύμφωνα με τους Εθνικούς
Κανονισμούς. Οι συμμετέχοντες εκ παραλλήλου αξιολογούνται, αλλά δεν βαθμολογούνται,
ενώ βραβεύονται εκ παραλλήλου και παίρνουν έπαθλα εφόσον αυτό προβλέπεται στις
ειδικές Προκηρύξεις Αγώνων.
9.10 Στους Αγώνες Ανάπτυξης της Υπερπήδησης Εμποδίων δύναται ο ίππος Παίδα, Εφήβου
και Νεαρού Ιππέα να ιππεύεται κατά την προθέρμανση από τρίτους Ενήλικες ή μη. Για
όλους τους υπόλοιπους Αγώνες ισχύουν οι Διεθνείς Κανονισμοί της FEI.
Άρθρο 10
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
10.1 Κάθε σωματείο προκειμένου να λάβει μέρος σε Εθνικούς Αγώνες μαζί με τις δηλώσεις
συμμετοχής των Αθλητών, οφείλει να γνωστοποιεί και το όνομα του Αρχηγού της Αθλητικής
του Ομάδας και τον Αναπληρωτή του. Αρχηγός και Αναπληρωτής του δεν μπορούν να είναι
μέλη Οργανωτικής, Αγωνοδίκου ή Ελλανοδίκου Επιτροπής. Κατά την διάρκεια του Αγώνα ο
Αρχηγός της Ομάδας είναι ο μόνος αρμόδιος (για τους αθλητές του Σωματείου του και για
δηλώσεις αθλητών σύμφωνα με το άρθρο 9.4 ανωτέρω) :
α. να υποβάλλει οριστικές συμμετοχές, διαγραφές, ενστάσεις,
β. υπεύθυνος για την εμφάνιση των Ίππων, την εμφάνιση και συμπεριφορά Αθλητών
του Σωματείου του και
γ. να συνεννοείται για οποιοδήποτε θέμα με την Αγωνόδικο Επιτροπή, την
Ελλανόδικο Επιτροπή και τη Γραμματεία των Αγώνων.
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10.2 Οι αγωνιζόμενοι Αθλητές, οφείλουν μόλις μπουν στον αγωνιστικό χώρο και πριν
αρχίσουν την προσπάθεια τους, να χαιρετίσουν την Αγωνόδικο Επιτροπή εκτός εάν, ειδικά
στο Άθλημα της Υπερπήδησης Εμποδίων, η ίδια η Επιτροπή δώσει διαφορετική εντολή.
10.3 Όλοι οι Αθλητές που λαμβάνουν μέρος σε Εθνικούς Αγώνες οφείλουν να φορούν την
επίσημη στολή καθώς και τα προβλεπόμενα από τους ειδικούς Κανονισμούς κάθε Ιππικού
Αθλήματος, και με το διακριτικό σήμα του Σωματείου τους. Η Ε.Ο.Ι. μπορεί να εκδίδει
οδηγίες αναφερόμενες στις επίσημες στολές των Σωματείων.
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
10.1 (FEIGR 140.1) Οποιοσδήποτε ιππεύει στον χώρο του Αγώνα (ιπποδρόμια αγώνων και
προθέρμανσης, περιβάλλον χώρος κλπ) υποχρεούται να φοράει καλά δεμένο προστατευτικό
καπέλο σύμφωνα με τους Ειδικούς Κανονισμούς του σχετικού Αθλήματος.
Παράλειψη να φοράει αυτό το καπέλο όπου και όταν απαιτείται (είτε σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού είτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού
Κανονισμού Αθλήματος) και εάν δεν συμμορφωθεί μετά από μια προφορική προειδοποίηση
Αξιωματούχου, ο Αθλητής, που αγωνίζεται με αυτόν τον Ίππο, θα δεχθεί μια Κίτρινη Κάρτα
Προειδοποίησης, εκτός εάν ισχύουν εξαιρετικές περιστάσεις
Δεν επιτρέπεται η χρήση κάμερας πάνω στον Αθλητή ή σε εξαρτήματα (όπως προστατευτικό
κράνος, καπέλο, άμαξα). Κατ’ εξαίρεση μπορεί η ΕΟΙ να δώσει ειδική έγγραφη άδεια αλλά η
επιλογή του Αθλητή να φέρει την κάμερα ενώ αγωνίζεται θεωρείται εθελούσια και με
αποκλειστική ευθύνη του Αθλητή.
10.2 Η Αγωνόδικος Επιτροπή μετά από συνεννόηση με τον Ιατρό του Αγώνα μπορεί
οποιαδήποτε στιγμή να εξαιρέσει από περαιτέρω συμμετοχή στο Αγώνισμα και /ή τον
Αγώνα κάθε Αθλητή, που δεν είναι σε θέση να συνεχίσει εξ αιτίας σοβαρού ή πιθανόν
σοβαρού τραυματισμού ή κατάστασης της υγείας του.
Άρθρο 12
ΒΡΑΒΕΙΑ ‐ ΕΠΑΘΛΑ
12.1 Τα βραβεία που απονέμονται καθορίζονται στην Προκήρυξη που εκδίδεται πριν από
κάθε αγώνα ή στη Γενική Προκήρυξη του Ετησίου Αγωνιστικού Προγράμματος. Τα Κύπελλα,
Μετάλλια και Διπλώματα, απονέμονται στους Αθλητές ενώ τυχόν άλλα έπαθλα
απονέμονται στους Ιδιοκτήτες των Αθλητικών Ίππων. Οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση
αποτελεί συμβολή στη δαπάνη συντηρήσης ή μεταφοράς των ίππων και δίδεται στους
ιδιοκτήτες.
12.2 Ειδικά βραβεία ή χρηματικά έπαθλα, είναι δυνατό να αθλοθετηθούν από κάθε
ενδιαφερόμενο για ένα ή περισσότερους αγώνες ή κατηγορίες αγωνισμάτων υπό την
προϋπόθεση ότι η αθλοθέτηση τους θα έχει εγκριθεί από την Ε.Ο.Ι.
12.3 Η αθλοθέτηση ειδικών επάθλων γνωστοποιείται στα Σωματεία πέντε (5) ημέρες
τουλάχιστον πριν από τον αγώνα ή από την έναρξη της περιόδου των αγώνων τους οποίους
αφορά.
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Άρθρο 13
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
Η οργάνωση του Αθλήματος της Ιππασίας και η οργάνωση και ηδιεξαγωγή των Ιππικών
Αθλημάτων υποστηρίζεται εθελοντικά από Φιλάθλους που διακρίνονται από την αγάπη
τους για τους Ιππους και την Ιππασία, διαθέτουν Ιππικό και Αθλητικό Πνεύμα καθώς και τις
απαραίτητες γνώσεις και προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους. Η Ε.Ο.Ι. μεριμνά
για την εκπαίδευση των ατόμων αυτών στους διάφορους τομείς απασχόλησης τους, όπως
μέλη Επιτροπών, Κριτών, Εποπτών, Χρονομετρών, και άλλων οργανωτικών στελεχών.
Άρθρο 14
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Κεφάλαιο VIIIΤο Νομικό Σύστημα Άρθρο 157 Προοίμιο
(Μετάφραση από τον Διεθνή Γενικό Κανονισμό FEIGR)
14.1 Το νομικό σύστημα προβλέπει τα ακόλουθα:
14.1.1 Τις νομικές εξουσίες και αρμοδιότητες των Αξιωματούχων και των οργάνων που
ορίζονται σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΟΙ, τους Εθνικούς και Διεθνείς Γενικούς
Κανονισμούς και τους Ειδικούς Κανονισμούς Αθλημάτων.
14.1.2 Την κλίμακα ποινών.
14.1.3 Την διαδικασία υποβολής διαμαρτυριών ενάντια σε ενέργειες ή συμπεριφορά ατόμων
ή οργάνων υπό την δικαιοδοσία της Ε.Ο.Ι.
14.1.4 Την διαδικασία προσφυγής σε ανώτερο όργανο κατά αποφάσεων, που έχουν ληφθεί,
ή ποινών, που έχουν επιβληθεί, από οποιοδήποτε πρόσωπο ή όργανο που ενεργεί σύμφωνα
με το Καταστατικό της Ε.Ο.Ι., τους Εθνικούς και Διεθνείς Γενικούς Κανονισμούς και τους
Ειδικούς Κανονισμούς Αθλημάτων.
14.2 Πριν προβεί στην λήψη Απόφασης σχετικά με οποιαδήποτε Διαμαρτυρία η Ένσταση, το
αρμόδιο όργανο πρέπει να εξετάσει τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, γραπτά η
προφορικά, να ακούσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όπου ενδείκνυται σύμφωνα με τους
Κανόνες (υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμα) και να λάβει υπ΄ όψιν όλο το σχετικό
υλικό. Σε κάθε περίπτωση προσπαθεί να επιτύχει μια δίκαιη και σωστή Απόφαση. Όταν μία
πλευρά ισχυρίζεται ότι το όργανο στο οποίο υπεβλήθει η προσφυγή δεν έχει αρμοδιότητα
ή/και το ίδιο το όργανο αμφισβητεί την αρμοδιότητά του, τότε το όργανο πρέπει να εξετάσει
τα υπέρ και τα κατά και να εκδώσει απόφαση σχετικά με την αρμοδιότητα του πριν από την
εξέταση της ουσίας της διαφοράς. Όλοι οι Αθλητές, οι ιδιοκτήτες, το υποστηρικτικό
προσωπικό και κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει ή επωφελείται από δραστηριότητες της
ΕΟΙ αποδέχεται αυτό το Νομικό Σύστημα και τους μηχανισμούς της επίλυσης των διαφορών
ως προϋπόθεση για την συμμετοχή στις δραστηριότητες της ΕΟΙ ή/και στην λήψη
οπουδήποτε οφέλους από δραστηριότητες της.
14.3 Η κρίση των Αγωνισμάτων πρέπει να είναι δίκαιη για όλους τους Αθλητές. Για να
επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η χρήση κάθε διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας που περιλαμβάνει,
αλλά δεν περιορίζεται σε αυτές, τις επίσημες βιντεοσκοπημένες εγγραφές (επίσημη
βιντεοσκοπημένη εγγραφή θεωρείται ό,τι έχει βιντεοσκοπηθεί από δίκτυο μετάδοσης ή
εταιρεία λήψης βίντεο που της έχει ανατεθεί από την Οργανωτική Επιτροπή) επιτρέπεται να
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βοηθήσει τους Αξιωματούχους να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντα τους σύμφωνα με τους
Κανονισμούς.
Για να γίνουν αποδεκτές, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, οι εγγραφές βίντεο για τους
σκοπούς μίας Διαμαρτυρίας, πρέπει να υποβληθούν εντός της απαιτούμενης χρονικής
περιόδου. Εάν το αρμόδιο όργανο βασισθεί σε βιντεοσκόπηση για να μεταβάλει το
αποτέλεσμα οπουδήποτε Αγωνίσματος μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, η εν
λόγω εγγραφή πρέπει να περιέχει αδιαμφισβήτητες αποδείξεις ότι η αρχική απόφαση ήταν
εσφαλμένη. Η χρήση του βίντεο πρέπει να περιορίζεται στα πλαίσια των εν ισχύ Κανονισμών
και δεν πρέπει ποτέ από την χρήση του να τροποποιούνται αυτοί οι Κανονισμοί.
Μια βιντεοσκοπημένη εγγραφή δεν μπορεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο αποδεικτικό
του χρόνου ενός Αθλητή.
Άρθρο 15
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ
15.1 Δεν μπορούν να είναι μέλη Αγωνοδίκου και Ελλανοδίκου Επιτροπής Αθλητές
συμμετέχοντες στο κρινόμενο Αγώνισμα. Επίσης, αποκλείεται η συμμετοχή σε Ελλανόδικο ή
Αγωνόδικο Επιτροπή οποιουδήποτε Αρχηγού Ομάδας.
15.2 Συγγενείς Αθλητών οποιουδήποτε βαθμού και Ιδιοκτήτες συμμετεχόντων Ίππων
επιτρέπεται να είναι Μέλη της Αγωνοδίκου και της Ελλανοδίκου Επιτροπής. Το ίδιο ισχύει
και για τον Σχεδιαστή Διαδρομών.
Πάρα ταύτα συνιστάται στις Επιτροπές να αποφεύγεται η έκφραση αποφασιστικής γνώμης
από πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτές και που συνδέονται με τον κρινόμενο Αθλητή με
οποιαδήποτε σχέση, και που μπορεί να αμφισβητούν το αποτέλεσμά του.
15.3 «ΑΡΘΡΟ 158 – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ) (Μετάφραση από τον
Διεθνή Γενικό Κανονισμό FEIGR)
Όταν οποιοσδήποτε μπορεί να συμπεράνει με τη λογική, από τα αντικειμενικά στοιχεία που
έχει στη διάθεση του, ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων τότε θεωρούμε ότι υπάρχει
περίπτωση ασυμβίβαστου. Ως σύγκρουση συμφερόντων ορίζεται κάθε προσωπική,
επαγγελματική ή οικονομική σχέση μεταξύ ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων
μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας, που μπορεί να επηρεάσουν ή να φαίνεται ότι
επηρεάζουν την αντικειμενικότητα τους, όταν αυτά εκπροσωπούν ή χειρίζονται υποθέσεις,
ή λειτουργούν βάσει άλλων συμφωνιών με την FEI ή για λογαριασμό της FEI. Τα
Ασυμβίβαστα πρέπει να αποφεύγονται οποτεδήποτε είναι εφικτό. Καμιά φορά όμως, τα
ασυμβίβαστα μπορεί να συνυπάρχουν σε κάποια άτομα, με την εμπειρία και γνώση που
απαιτούνται για τον ορισμό Αξιωματούχων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η ξεχωριστή ισορροπία
μεταξύ σύγκρουσης συμφερόντων και γνώσης θα οριοθετείται και θα ρυθμίζεται από τους
σχετικούς Κανόνες του Αθλήματος.»
Άρθρο 16
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Οποιαδήποτε παράβαση ή /και προσβολή με οποιοδήποτε τρόπο, των διατάξεων του
Καταστατικού της Ε.Ο.Ι., των Κανονισμών της, των αρχών του «Ευ Αγωνίζεσθαι» και γενικά
του Αθλητικού Πνεύματος, που επισυμβαίνει κατά τη διάρκεια ή σε άμεση σχέση με
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οποιοδήποτε Εθνικό Ιππικό Αγώνα, που οργανώνεται από την Ε.Ο.Ι. ή και την έγκρισή της,
κρίνεται και τιμωρείται (1) από την Αγωνόδικο Επιτροπή, (2) την Ελλανόδικο Επιτροπή, και
(3) την Δικαστική Επιτροπή, κατά τα κατωτέρω προβλεπόμενα.
Άρθρο 17
ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
17.1 Η Αγωνόδικος Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή των Αγώνων, την
τήρηση του ΓΕΚ, και εν γένει των εφαρμοστέων Κανονισμών και Προκηρύξεων.
Οι αρμοδιότητες της Αγωνοδίκου Επιτροπής προβλέπονται από τους Ειδικούς Κανονισμούς
κάθε Ιππικού Αθλήματος.
17.2 Οι αρμοδιότητες της Αγωνοδίκου Επιτροπής ξεκινούν μία ώρα πριν από την έναρξη του
Αγώνα και λήγουν, μισή ώρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τελευταίου
Αγωνίσματος, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από τους Ειδικούς Κανονισμούς του
Αθλήματος.
17.3 Κατά τον χρόνο που ασκεί τα καθήκοντά της, είναι αρμόδια να κρίνει και να
αποφασίσει:
(α) Επί οποιασδήποτε παράβασης ή/και προσβολής των διατάξεων του
Καταστατικού της Ε.Ο.Ι., των Κανονισμών της και των Προκηρύξεων της,
(β) επί οποιασδήποτε ένστασης που αφορά:
(i) συμμετοχή Ίππου ‐ Αθλητή.
(ii) κατάσταση ιπποδρομίου.
(iii) σχεδιασμό και κτίσιμο διαδρομής, και
(iv) οποιοδήποτε γεγονός κατά την διάρκεια τελέσεως αγωνίσματος.(159.7.1)
(v) κατάταξη ζεύγους Ίππου ‐ Αθλητή.
Όλες οι ενστάσεις που αναφέρονται αμέσως παραπάνω, πρέπει να υποβάλλονται
εγγράφως προς τον Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής από τους Αρχηγούς των
Ομάδων το αργότερο είκοσι λεπτά (20’) πριν από την έναρξη του Αγωνίσματος στο
οποίο αφορούν (η ώρα ενάρξεως ανακοινώνεται από την Αγωνόδικο Επιτροπή μετά
το πέρας του προηγούμενου αγωνίσματος), εάν αφορά περίπτωση υπό τα στοιχεία
(i), (ii) και (iii), και τριάντα λεπτά (30’) μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του
διεξαχθέντος αγωνίσματος στο οποίο αναφέρονται, εάν αφορούν περιπτώσεις υπό
το στοιχείο (iv) και (v).
(γ) Επί κάθε καταγγελίας κακομεταχείρισης ίππου, η οποία πρέπει να απευθύνεται
προς την Αγωνόδικο Επιτροπή, και που μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε με
έγγραφό του, και να περιλαμβάνει, εκτός από τα γεγονότα που συνιστούν την
επικαλούμενη κακομεταχείριση και ονόματα προσώπων που μπορούν να την
επιβεβαιώσουν. Η καταγγελία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον
καταγγέλλοντα και να συνυπογράφεται από δύο (2) τουλάχιστον μάρτυρες.
17.4 Η Αγωνόδικος Επιτροπή πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση, οφείλει να εξετάσει και
να αξιολογήσει κάθε μέσο απόδειξης κατά την κρίση της, συμπεριλαμβανομένης της
κατάθεσης των απόψεων του εγκαλούμενου προσώπου. Η Αγωνόδικος Επιτροπή, επιχειρεί
να συμβιβάσει τις διιστάμενες απόψεις σε περίπτωση που αυτό είναι δυνατό, μέσα στα
πλαίσια του Δικαίου, του Αθλητικού Πνεύματος και της Ηθικής.
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17.5

Οι ποινές που μπορεί να επιβάλλει η Αγωνόδικος Επιτροπή είναι:
(α) επίπληξη.
(β) επίδειξη κίτρινης προειδοποιητικής κάρτας
(γ) πρόστιμο μέχρι του ανώτατου ποσού των 100 ευρώ
(δ) Αποκλεισμό ή/και Αποβολή Αθλητή(ών) με τον (τους) Ίππο(ους) του από
Αγώνισμα(‐τα) ή και από ένα Αγώνα.
(ε) Αυτόματη Αποβολή από όλο τον Αγώνα Ίππου ο οποίος βρέθηκε εκτός της
περιφραγμένης περιοχής, όταν ο περιορισμός είναι σε ισχύ, (Εθνικό Πρωτάθλημα,
Διεθνείς Αγώνες και σε όποιους Αγώνες προβλέπεται).
(ζ) Αποβολή για 24 ώρες, Αθλητή που Ίππος(οι) του βρέθηκαν εκτός της
περιορισμένης περιοχής των Αγώνων χωρίς άδεια. (Όταν ο περιορισμός είναι σε
ισχύ).
(η) Σε σοβαρότερες περιπτώσεις εκτός της ποινής που επιβάλλει η Αγωνόδικος
Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στην Ελλανόδικο Επιτροπή για την
επιβολή αυστηρότερης ποινής. Εάν δεν υπάρχει Ελλανόδικος Επιτροπή η υπόθεση
παραμπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή.

17.6 Η απόφαση της Αγωνοδίκου Επιτροπής πρέπει να ανακοινώνεται προφορικά ή γραπτά
στον ενδιαφερόμενο και να καταχωρείται στην Έκθεση του Προέδρου της Αγωνοδίκου
Επιτροπής που υποβάλλεται στο ΔΣ της Ε.Ο.Ι. μετά το τέλος κάθε Αγώνα.
17.7 Δεν υπάρχει ένσταση κατά των αποφάσεων της Αγωνοδίκου Επιτροπής, που έχουν
σχέση με τον Αγωνιστικό χώρο, και οι οποίες είναι τελικές και δεσμευτικές, όπως είναι
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όπου η Απόφαση βασίζεται σε πραγματική παρατήρηση της επίδοσης κατά την
διάρκεια Αγωνίσματος ή την απόδοση βαθμών για επίδοση. Για το εάν εμπόδιο
καταρρίφθηκε. Εάν Ίππος αρνήθηκε σε εμπόδιο ή το κατέρριψε ενώ το
υπερπηδούσε, εάν Αθλητής ή Ίππος έπεσε, εάν Ίππος έκανε κύκλο σε σύνθετο
εμπόδιο ή αρνήθηκε ή υπέκφυγε, ο χρόνος της διαδρομής, εάν εμπόδιο
υπερπηδήθηκε μέσα στον χρόνο, και/ή εάν η συγκεκριμένη διαδρομή που
ακολούθησε ο Αθλητής προκάλεσε την επιβολή ποινής σύμφωνα με το σχετικό
Κανονισμό Αθλήματος.
(β) Ο Αποκλεισμός ή η Αποβολή Ίππου για κτηνιατρικούς λόγους,
συμπεριλαμβανομένης της μη αποδοχής Ίππου σε Κτηνιατρική Επιθεώρηση εκτός
εάν άλλως καθορίζεται.
(γ) Ο Αποκλεισμός ή η Αποβολή Αθλητή για ιατρικούς λόγους ή λόγους φυσικής
κατάστασης να αγωνιστεί.
(δ) Επιβολή Προειδοποίησης χωρίς πρόσθετες κυρώσεις ή μιας Κίτρινης Κάρτας
Προειδοποίησης.
(ε) Αποκλεισμός και/ή Αποβολή κατά την διάρκεια Αγώνα.
Άρθρο 18
ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
18.1 Οι αρμοδιότητες της Ελλανοδίκου Επιτροπής προβλέπονται από τους ειδικούς
Kανονισμούς κάθε Ιππικού Αθλήματος.
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18.2 Οι αρμοδιότητες της Ελλανοδίκου Επιτροπής ξεκινούν μία ώρα πριν από την έναρξη του
Αγώνα και λήγουν, μισή ώρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τελευταίου
Αγωνίσματος, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από τους Ειδικούς Κανονισμούς του Αθλήματος.
18.3 Η Ελλανόδικος Επιτροπή, κατά τον χρόνο που ασκεί τα καθήκοντά της, είναι αρμόδια να
κρίνει:
(α) Τελεσιδίκως επί ενστάσεων κατά αποφάσεων της Αγωνοδίκου Επιτροπής. Από την
ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται αποφάσεις της Aγωνοδίκου Επιτροπής που αφορούν στο
άρθρο 17.1.β:
i. Aποκλεισμό Ίππου για κτηνιατρικούς λόγους.
ii. επιβολή ποινής επιπλήξεως
iii . επίδειξη κίτρινης προειδοποιητικής κάρτας
iv. άμεσο Aποκλεισμό κατά την διάρκεια διεξαγωγής Aγωνίσματος, εφόσον αυτός
εναπόκειται σύμφωνα με τον εφαρμοστέο Κανονισμό στην κρίση της Αγωνοδίκου
Επιτροπής, και
v. ενστάσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με την κατάσταση του ιπποδρομίου και του
κτισίματος της διαδρομής περιπτώσεις των παραγράφων ii, iii του άρθρου 17.3(β).
Ενστάσεις υποβαλλόμενες κατά παράβαση των αμέσως ανωτέρω, απορρίπτονται
υποχρεωτικά από την Ελλανόδικο Επιτροπή ως μη αποδεκτές.
(β) Σε πρώτο βαθμό, επί υποθέσεων που παραπέμπονται προς εκδίκαση σ΄ αυτήν, από την
Αγωνόδικο Επιτροπή, και όλες τις περιπτώσεις τις οποίες δεν είναι αρμόδια να κρίνει η
Αγωνόδικος Eπιτροπή.
(γ) Σε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν κτηνιατρικά θέματα,ο πρόεδρος της Κτηνιατρικής
Επιτροπής ή ο Επιτετραμμένος Κτηνίατρος προσκαλείται να συμμετέχει στην Ελλανόδικο
Επιτροπή συμβουλευτικά.
(δ) Επίσης, η Ελλανόδικος Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί
Διαμαρτυρίας κατά των ενεργειών (πράξεων και παραλείψεων) παντός προσώπου το οποίο
εμπλέκεται στην οργάνωση και διεξαγωγή Ιππικών Αγώνων που οργανώνονται από την
Ε.Ο.Ι. ή με την έγκρισή της, εάν και εφ’ όσον οι διαμαρτυρίες αυτές δεν αφορούν
παράβαση των κανονισμών, προκηρύξεων κλπ., αλλά αφορούν συμπεριφορά που
παραβαίνει τις αρχές της καλής πίστεως, της ευγένειας, της ευπρέπειας κλπ. Η
Διαμαρτυρία θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Ελλανόδικο Επιτροπή και να
υπογράφεται από τον αρχηγό της διαμαρτυρόμενης ομάδας, ο οποίος και θα πρέπει να την
παραδώσει αυτοπροσώπως στον Πρόεδρο της Ελλανοδίκου Επιτροπής.
18.4 Η Ελλανόδικος Επιτροπή πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση, οφείλει να εξετάσει και να
αξιολογήσει κάθε εύλογο κατά την κρίση της μέσο απόδειξης, συμπεριλαμβανομένης της
καταθέσης των απόψεων της Αγωνοδίκου Επιτροπής και του εγκαλούμενου προσώπου. Σε
περίπτωση που αυτό είναι δυνατό, η Ελλανόδικος Επιτροπή επιχειρεί να συμβιβάσει τις
διαφορετικές απόψεις μέσα στα πλαίσια του Δικαίου, του Αθλητικού Πνεύματος και της
Ηθικής.
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18.5 Οι ποινές που μπορεί να επιβάλλει η Ελλανόδικος Επιτροπή είναι:
(α) επίπληξη,
(β) επίδειξη κίτρινης προειδοποιητικής κάρτας.
(γ) πρόστιμο μέχρι του ανώτατου ποσού των 150 ευρώ
(δ) αποκλεισμό συμμετοχής σε Αθλητή με οποιοδήποτε Ίππο του στο συγκεκριμένο
Αγώνισμα,
(ε) απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητή με οποιοδήποτε ίππο του στο επόμενο
αγώνισμα, και
(στ) αυτόματη Αποβολή από όλο τον Αγώνα σε Ίππο ο οποίος βρέθηκε εκτός της
περιφραγμένης περιοχής, όταν ο περιορισμός είναι σε ισχύ, (Εθνικό Πρωτάθλημα,
Διεθνείς Αγώνες ή και σε όποιους Αγώνες προβλέπεται).
(ζ) αποβολή για 24 ώρες, Αθλητή που Ίππος(οι) του βρέθηκαν εκτός της
περιορισμένης περιοχής των Αγώνων χωρίς άδεια. (Όταν ο περιορισμός είναι σε
ισχύ).
(η) αποβολή Αθλητή με οποιοδήποτε Ίππο του στα υπόλοιπα Αγωνίσματα του
συγκεκριμένου Ιππικού Αγώνα και αναφορά της υποθέσεως στον Γενικό Γραμματέα
της Ε.Ο.Ι. προς περαιτέρω παραπομπή, κατά την κρίση του ΔΣ, της υποθέσεως, στη
Δικαστική Επιτροπή για την επιβολή αυστηρότερης ποινής, εάν η πράξη ή η
παράλειψη κατά την αιτιολογημένη κρίση της Ελλανοδίκου Επιτροπής πρέπει να
τιμωρηθεί με αυστηρότερη ποινή από εκείνες τις οποίεςμπορεί να επιβάλλει η
Ελλανόδικος Επιτροπή.
18.6 Η απόφαση της Ελλανοδίκου Επιτροπής πρέπει να ανακοινώνεται προφορικά ή γραπτά
στον ενδιαφερόμενο και να καταχωρείται στην Έκθεση του Προέδρου της Ελλανοδίκου
Επιτροπής που υποβάλλεται στο ΔΣ της Ε.Ο.Ι. μετά το τέλος κάθε Αγώνα.
18.7 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ελλανόδικος Επιτροπή οι παραπάνω αρμοδιότητες
ασκούνται από την Αγωνόδικο Επιτροπή.
Άρθρο 19
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ‐ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ‐ ΕΠΟΠΤΩΝ
19.1 Μετά το τέλος κάθε Αγώνα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για κάθε Ιππικό
Αθλημα, ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Ελλανοδίκου Επιτροπής
(εάν υπάρχει),και ο Επί Κεφαλής Επόπτης, υποβάλλουν στον Γενικό Γραμματέα της Ε.Ο.Ι.
έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται, παραπτώματα, παραβάσεις, έκτακτα περιστατικά ή
ποινές, που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ιππικού Αγώνα. Ο Γενικός Γραμματέας
μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη του τη παραπάνω έκθεση, να ζητήσει από το Διοικητικό
Συμβούλιο την παραπομπή παντός υπευθύνου για οποιαδήποτε παράβαση, στη Δικαστική
Επιτροπή.
19.2 Μετά τη λήξη της περιόδου ασκήσης των καθηκόντων από την Αγωνόδικο και
Ελλανόδικο Επιτροπή και επί πέντε (5) ημέρες στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται και η
ημέρα των Αγώνων που διεξήχθησαν, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, αναφορών και
διαμαρτυριών προς τον Γενικό Γραμματέα του ΔΣ της Ε.Ο.Ι. το οποίο ΔΣ μπορεί να
αποφασίσει την περαιτέρω παραπομπή των υποβληθεισών Ενστάσεων, Αναφορών και
Διαμαρτυριών προς εκδίκαση στη Δικαστική Επιτροπή. Τέτοιες Ενστάσεις, Αναφορές και
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Διαμαρτυρίες είναι δεκτές μόνο εάν τα περιστατικά στα οποία στηρίζονται έγιναν γνωστά
μετά τη λήξη των καθηκόντων της Αγωνοδίκου και της Ελλανοδίκου Επιτροπής.
Αποφάσεις της Ελλανοδίκου Επιτροπής για ενστάσεις οι οποίες υποβλήθηκαν εναντίον των
αποφάσεων της Αγωνοδίκου Επιτροπής είναι πάντα τελεσίδικες και οριστικές.
Άρθρο 20
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Όλες οι Ενστάσεις οι Αναφορές και οι Διαμαρτυρίες υποβάλλονται μόνο εγγράφως,
υπογράφονται από τον Αρχηγό της Ομάδας ή τον Αναπληρωτή του ή ειδικά
εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπο Σωματείου και συνοδεύονται με παράβολο το ύψος του
οποίου καθορίζεται από την Ε.Ο.Ι. στην ετήσια Γενική Προκήρυξη. Οι Ενστάσεις
απευθύνονται στην Αγωνόδικο Επιτροπή, στην Ελλανόδικο Επιτροπή ή στην Ε.Ο.Ι.
αναλόγως περιπτώσεως. Αν γίνει αποδεκτή η ένσταση, το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς
αποδίδεται στην Ε.Ο.Ι.
Άρθρο 21
ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
21.1 Για ότι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό ή τους Κανονισμούς της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας (FEI) ή τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Ιππασίας (FRDI) ή είναι ασαφές αποφασίζει οριστικά το ΔΣ της Ε.Ο.Ι.
21.2 Για κάθε τροποποίηση του παρόντος κανονισμού απαιτείται απόφαση Γενικής
Συνέλευσης των Σωματείων Μελών της Ε.Ο.Ι. και έγκριση από τον αρμόδιο για τον
Αθλητισμό Υπουργό.
21.3 Ο παρών Κωδικοποιημένος Κανονισμός αποτελούμενος από 21 Άρθρα εγκρίθηκε και
ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας την 19η
Μαρτίου 2018.
21.4 Ο Κανονισµός αυτός ισχύει από την ηµέρα εγκρίσεως του, από τον αρµόδιο για τον
Αθλητισµό Υπουργό όπως προβλέπει ο Ν. 2725/99, ως ούτος ισχύει._
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