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ΞΑΡΣΡΛΠΣ ΑΓΩΡΩΡ ΛΠΠΛΞΘ ΑΡΣΣΧΘ, ΛΧΤ 2017 

 

ΠΡΣΣΛΠΛΣ 
 

Ρ παρϊν Μανονιςμόσ των Αγϊνων Ιππικισ Αντοχισ είναι θ 9θ ζκδοςθ, τίκεται δε ςε ιςχφ από τθν 
1θ Ιανουαρίου 2017. Από τθν θμερομθνία αυτι και μετά, όλα τα άλλα κείμενα, τα οποία 
καλφπτουν το αυτό κζμα (προθγοφμενεσ εκδόςεισ, και όλα τα λοιπά επίςθμα ζγγραφα) που 
ζχουν εκδοκεί προγενζςτερα, ακυρϊνονται. 

Αν και το παρόν τεφχοσ προςδιορίηει με λεπτομζρεια τουσ κανόνεσ τθσ Δ.Ρ.Ι. (F.E.I.), που 
αφοροφν τουσ Διεκνείσ Αγϊνεσ Ιππικισ Αντοχισ, πρζπει να διαβαςτεί ςε ςχζςθ με το 
Ματαςτατικό, τον Γενικό Μανονιςμό και τον Μτθνιατρικό Μανονιςμό τθσ F.E.I.. 

λεσ οι περιπτϊςεισ δεν είναι δυνατόν να προβλεφκοφν μζςα ςτον παρόντα Μανονιςμό. Επί 
πλζον, ςε κάκε απρόβλεπτθ ι ειδικι περίπτωςθ, είναι κακικον τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ και 
των άλλων αξιωματοφχων τθσ F.E.I. να αποφαςίςουν μζςα ςτα πλαίςια του ακλθτικοφ πνεφματοσ 
και κατά τρόπο, που κα πλθςιάηει κατά το δυνατόν το πνεφμα του παρόντοσ Μανονιςμοφ και του 
Γενικοφ Μανονιςμοφ. 

Υτον παρόντα Μανονιςμό, χάριν ςυντομίασ, γίνεται χριςθ του αρςενικοφ γζνουσ. Αυτό κα 
ερμθνεφεται ότι ςυμπεριλαμβάνει και τα δφο γζνθ. ροι με κεφαλαίο το πρϊτο γράμμα ορίηονται 
ςτο γλωςςάριο του Μτθνιατρικοφ Μανονιςμοφ,  ςτο Γενικό Μανονιςμό τθσ F.E.I. ι ςτο Ματαςτατικό 
τθσ F.E.I.. 

 

Υθμείωςθ για τθν Ελλθνικι ζκδοςθ:  

Άρκρα με το χαρακτθριςτικό ‘Ε’ μετά τον αρικμό και μζςα ςε πλαίςιο ιςχφουν μόνο ςτουσ 

Εκνικοφσ Αγϊνεσ π.χ. 809.3 – Ε 

Άρκρα ι εδάφια που δεν ιςχφουν ςτουσ Εκνικοφσ Αγϊνεσ είναι γραμμζνα με πλαγιαςτά 
γράμματα. 

 

 



ΜΑΟΡΟΙΥΞΡΥ ΙΣΣΙΜΘΥ ΑΟΦΡΧΘΥ                                                                                                                                  ΜΩΔΙΜΑΥ ΥΧΞΣΕΤΙΦΡΤΑΥ ΦΘΥ F.E.I. ΓΙΑ ΦΘΟ ΕΧΗΩΛΑ ΦΡΧ ΙΣΣΡΧ                                          

4 
 

ΞΩΔΛΞΑ  ΤΠΠΕΡΛΦΣΡΑ ΣΘ Δ.Σ.Λ. (F.E.I.) ΓΛΑ ΣΘΡ ΕΤΗΩΝΑ ΣΣΤ ΛΠΠΣΤ 
Θ Διεκνισ Ρμοςπονδία Ιππαςίασ (F.E.I.) προςδοκά όλοι οι εμπλεκόμενοι ςτον διεκνι ιππικό 
ακλθτιςμό να ςυμμορφϊνονται με τον Μϊδικα Υυμπεριφοράσ τθσ (F.E.I.) και να αναγνωρίηουν και 
να δζχονται ότι, ανά πάςα ςτιγμι, θ ευηωία του ίππου πρζπει να είναι υπεράνω όλων και δεν 
πρζπει ποτζ να υποτάςςεται ςε ανταγωνιςτικζσ ι εμπορικζσ επιδράςεισ. 
 
1. Ευηωία του Μππου: 

α) Μαλι μεταχείριςθ του Κππου 
Υτα πλαίςια εφαρμογισ τθσ βζλτιςτθσ μεταχείριςθσ του Κππου ςυμπεριλαμβάνονται ο 
ςταβλιςμόσ και θ τροφι του. Μακαρό και καλισ ποιότθτασ άχυρο, τροφι και νερό πρζπει να είναι 
πάντα διακζςιμα. 

β) Ξζκοδοι εκπαίδευςθσ 
Ρι Κπποι πρζπει να εκπαιδεφονται ανάλογα με τισ ςωματικζσ τουσ ικανότθτεσ και το επίπεδο 
ωριμότθτάσ τουσ για τα αντίςτοιχα ακλιματα και δεν κα πρζπει να υποβάλλονται ςε μεκόδουσ 
βάναυςεσ ι μεκόδουσ που τουσ προξενοφν φόβο.  

γ) Σετάλωμα και ιπποςκευι 
Θ φροντίδα των ποδιϊν και το πετάλωμα πρζπει να είναι υψθλϊν προδιαγραφϊν. Θ ιπποςκευι 
πρζπει να είναι ζτςι ςχεδιαςμζνθ και να προςαρμόηεται χωρίσ κίνδυνο πόνου ι τραυματιςμοφ. 

 δ) Ξεταφορά 
Ματά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ οι Κπποι πρζπει να είναι πλιρωσ προςτατευμζνοι από 
τραυματιςμοφσ και άλλουσ κινδφνουσ. Φα οχιματα μεταφοράσ πρζπει να είναι αςφαλι, καλϊσ 
αεριηόμενα, καλοδιατθρθμζνα, να απολυμαίνονται τακτικά και να οδθγοφνται από ζμπειρο 
προςωπικό. Ικανοί χειριςτζσ  πρζπει πάντα να είναι διακζςιμοι για να χειρίηονται τουσ Κππουσ. 

ε) Διαδρομι μεταφοράσ 
λεσ οι διαδρομζσ μεταφοράσ πρζπει να είναι προςεκτικά ςχεδιαςμζνεσ, με τακτζσ ςτάςεισ 
ανάπαυςθσ για τουσ Κππουσ και πρόςβαςθ ςε τροφι και νερό, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ οδθγίεσ 
τθσ (F.E.I.). 
 
2. Λκανότθτα ςυμμετοχισ : 

α) Φυςικι κατάςταςθ και ικανότθτα 
 Κπποι και Ακλθτζσ πρζπει να βρίςκονται ςε καλι φυςικι κατάςταςθ και να είναι  αποδεδειγμζνα 
ικανοί για να τουσ επιτραπεί θ ςυμμετοχι ςε αγϊνεσ. Σρζπει να μεςολαβεί κατάλλθλο διάςτθμα 
ανάπαυςθσ των Κππων μεταξφ προπόνθςθσ και Αγϊνων και επιπλζον περίοδοσ ανάπαυςθσ μετά 
από μεταφορά τουσ. 

β) Ματάςταςθ υγείασ 
Κπποσ που κεωρείται ανίκανοσ να αγωνιςτεί, δε πρζπει να αγωνίηεται ι να ςυνεχίςει να 
αγωνίηεται, ςε περίπτωςθ αμφιβολίασ πρζπει να ηθτείται θ γνϊμθ Μτθνίατρου. 

γ) Φαρμακοδιζγερςθ και χριςθ φαρμάκων 
Ρποιαδιποτε ςκόπιμθ ενζργεια φαρμακοδιζγερςθσ ι χριςθ απαγορευμζνων φαρμάκων 
αποτελεί ςοβαρό κζμα ευηωίασ του Κππου και δεν είναι αποδεκτι. Ξετά από οποιαδιποτε 
Μτθνιατρικι κεραπεία, πρζπει να παρζχεται ο απαραίτθτοσ χρόνοσ για τθν πλιρθ ανάρρωςθ πριν 
τθ ςυμμετοχι ςε Αγϊνα. 

δ) Χειρουργικζσ επεμβάςεισ 
Δεν επιτρζπονται χειρουργικζσ επεμβάςεισ, που κζτουν ςε κίνδυνο τθν ευηωία αγωνιηόμενου 
Κππου ι τθν αςφάλεια άλλων Κππων ι/και Ακλθτϊν. 

ε) Φοράδεσ ζγκυεσ / με νεογζννθτα πουλάρια 
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Φοράδεσ μετά τον τζταρτο μινα εγκυμοςφνθσ ι φοράδεσ με νεογζννθτα πουλάρια δεν πρζπει να 
ςυμμετζχουν ςε Αγϊνεσ. 
ςτ) Νανκαςμζνθ χριςθ βοθκθμάτων 

Δεν είναι ανεκτι κακομεταχείριςθ Κππου με χριςθ φυςικϊν ι τεχνθτϊν βοθκθμάτων ίππευςθσ 
(μαςτίγιο, ςπιροφνια, κ.λ.π.)  

 
3. Σι Αγϊνεσ δεν πρζπει να κζτουν ςε κίνδυνο τθν ευηωία του Μππου : 

α) Χϊροσ Αγϊνων 
Ρι Κπποι κα πρζπει να προπονοφνται και να αγωνίηονται ςε εδάφθ κατάλλθλα και αςφαλι. Φα 
εμπόδια και οι ςυνκικεσ του Αγϊνα πρζπει να ςχεδιάηονται ζχοντασ υπόψθ τθν αςφάλεια του 
Κππου. 

β) Επιφάνειεσ εδάφουσ 
λεσ οι επιφάνειεσ ςτισ οποίεσ οι Κπποι βαδίηουν, προπονοφνται ι αγωνίηονται πρζπει να είναι 
ζτςι ςχεδιαςμζνεσ και ςυντθρθμζνεσ ϊςτε να μειϊνονται οι πικανότθτεσ που μπορεί να 
οδθγιςουν ςε τραυματιςμό. 

γ) Ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ 
Ρι Αγϊνεσ δεν πρζπει να διεξάγονται ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ οι οποίεσ μπορεί να κζςουν 
ςε κίνδυνο τθν ευηωία ι τθν αςφάλεια του Κππου. Σρζπει να προβλζπονται ςυνκικεσ και 
εξοπλιςμόσ για τον δροςιςμό των Κππων μετά τον Αγϊνα. 

 δ) Υταβλιςμόσ ςτουσ Αγϊνεσ 
Ρι ςτάβλοι πρζπει να είναι αςφαλείσ, κακαροί, άνετοι, καλϊσ αεριηόμενοι και επαρκοφσ 
μεγζκουσ για τον τφπο και τθν ιδιοςυγκραςία του Κππου. Σρζπει να υπάρχουν πάντα διακζςιμοι 
χϊροι για πλφςιμο και νερό. 
 
4. Πεταχείριςθ των Μππων από τον άνκρωπο : 

α) Μτθνιατρικι παρακολοφκθςθ 
Υτον Αγϊνα πρζπει πάντα να υπάρχουν εξειδικευμζνοι Μτθνίατροι. Εάν ζνασ Κπποσ τραυματιςτεί ι 
εξαντλθκεί κατά τθ διάρκεια του Αγωνίςματοσ, ο Ακλθτισ πρζπει να αποςυρκεί από το Αγϊνιςμα 
και πρζπει να διεξαχκεί Μτθνιατρικι εκτίμθςθ. 

β) Μζντα αναφοράσ (Μτθνιατρικζσ κλινικζσ) 
που είναι αναγκαίο, οι Κπποι πρζπει να περιςυλλεγοφν και να μεταφερκοφν με αςκενοφόρο 
ςτθν πλθςιζςτερθ Μτθνιατρικι κλινικι για περαιτζρω εκτίμθςθ και κεραπεία. Υε 
τραυματιςμζνουσ Κππουσ πρζπει να χορθγθκεί πλιρθσ υποςτθρικτικι κεραπεία πριν τθ 
μεταφορά τουσ. 

γ) Φραυματιςμοί ςτον Αγϊνα 
Σεριςτατικά τραυματιςμϊν κατά τθ διάρκεια του Αγϊνα πρζπει να παρακολουκοφνται. Ρι 
ςυνκικεσ του εδάφουσ, θ ςυχνότθτα των Αγϊνων και όποιοι άλλοι επικίνδυνοι παράγοντεσ 
πρζπει να εξετάηονται προςεκτικά προκειμζνου να βρεκοφν λφςεισ που να ελαχιςτοποιοφν τουσ 
τραυματιςμοφσ. 

δ) Ευκαναςία 
Αν τα τραφματα είναι πολφ ςοβαρά, ο Κπποσ μπορεί να χρειαςτεί να υποβλθκεί ςε ευκαναςία 
από Μτθνίατρο το ςυντομότερο δυνατό, με μοναδικό ςκοπό να υποφζρει το ελάχιςτο δυνατό.  

ε) Απόςυρςθ 
Ρι Κπποι πρζπει να αντιμετωπίηονται με ςυμπόνια και ανκρωπιά όταν αποςφρονται από τθν 
ενεργό Ακλθτικι δράςθ. 
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 5. Εκπαίδευςθ: 

Θ F.E.I. προτρζπει όςουσ εμπλζκονται με τον ιππικό ακλθτιςμό να αποκτοφν όςο το δυνατόν 
υψθλότερα επίπεδα εκπαίδευςθσ ςτον τομζα τθσ ειδικότθτάσ τουσ ςχετικά με τθ φροντίδα και τι 
διαχείριςθ του αγωνιηόμενου Κππου. 

Αυτόσ ο κϊδικασ ςυμπεριφοράσ για τθν ευηωία του Κππου μπορεί να τροποποιείται κατά 
διαςτιματα και καινοφριεσ απόψεισ είναι ευπρόςδεκτεσ. Θα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςε νζα 
αποτελζςματα ερευνϊν και θ F.E.I. ενκαρρφνει τθν περαιτζρω χρθματοδότθςθ και ςτιριξθ 
ερευνϊν για τθν  ευθμερία των Κππου.    
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ Λ – ΣΣ ΑΓΩΡΛΠΑ 

ΑΡΚΡΣ 800 – ΓΕΡΛΞΑ 

Ξϊδικασ για Ακλθτζσ και εγγεγραμμζνουσ ςτθ F.E.I. Προπονθτζσ, που ςυμμετζχουν ςε Διεκνείσ 
Αγϊνεσ Λππικισ Αντοχισ. 

1. Υφμφωνα με τον παρόντα κϊδικα υπάρχουν δφο ξεχωριςτοί ρόλοι ςχετικά με τθν 
προετοιμαςία  και τθ ςυμμετοχι ίππων ςτουσ Διεκνείσ Αγϊνεσ Ιππικισ Αντοχισ : Ακλθτισ και 
Σροπονθτισ 

2. Υτα πλαίςια του παρόντοσ Μϊδικα, ωσ «Ακλθτισ» ορίηεται ο Ακλθτισ του Κππου ςτον Αγϊνα. 

3. Υτα πλαίςια του παρόντοσ Μϊδικα, ωσ «Σροπονθτισ» ορίηεται ο υπεφκυνοσ για τθ ςωματικι 
και ψυχολογικι  προετοιμαςία του Κππου ςτον Αγϊνα. 

4. Σριν τον Αγϊνα ο Σροπονθτισ είναι υπεφκυνοσ να προετοιμάςει τον Κππο για να αγωνιςτεί, 
πράγμα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα προπόνθςθσ, τθ διατροφι του Κππου, τθν ανεφρεςθ τθσ 
κατάλλθλθσ Μτθνιατρικισ φροντίδασ και τθ διαχείριςθ των κεραπευτικϊν ουςιϊν υπό τθν 
κακοδιγθςθ Μτθνιάτρου. 

5. Υε πολλζσ περιπτϊςεισ, Ακλθτισ, είναι ςυγχρόνωσ ο Ακλθτισ και ο Σροπονθτισ του Κππου. 

6. Για να πετφχουν Ακλθτισ και Σροπονθτισ, πρζπει να ζχουν γνϊςθ των βθματιςμϊν, κακϊσ και 
τθσ αποτελεςματικισ και αςφαλοφσ χριςθσ του Κππου ςτο φυςικό περιβάλλον και να ζχουν 
ςυνεχϊσ κατά νου τθν αςφάλεια ανκρϊπου και Κππου.  

7. Ακλθτισ και Σροπονθτισ δεν πρζπει να δθλϊνουν ςυμμετοχι ι να ςυμμετζχουν με Κππο ο 
οποίοσ αςκενεί ι είναι τραυματιςμζνοσ ι λαμβάνει κεραπεία θ οποία κα επθρεάςει αρνθτικά ι 
κα βελτιϊςει τθν ικανότθτά του να αγωνιςκεί. 

 8. Θ F.E.I. προςδοκά όλοι οι εμπλεκόμενοι ςτον διεκνι ιππικό ακλθτιςμό να ςυμμορφϊνονται με 
τον Μϊδικα Υυμπεριφοράσ τθσ F.E.I. για τθν ευηωία του Κππου και να αναγνωρίηουν και να 
δζχονται ότι, ανά πάςα ςτιγμι, θ ευηωία του Κππου πρζπει να είναι υπεράνω όλων και δεν πρζπει 
ποτζ να υποτάςςεται ςε ανταγωνιςτικζσ ι εμπορικζσ επιδράςεισ. 

9. Ακλθτισ και Σροπονθτισ πρζπει να γνωρίηουν τουσ Διεκνείσ Μανονιςμοφσ Ιππικισ Αντοχισ, τον 
Διεκνι Μτθνιατρικό Μανονιςμό, τον Διεκνι Μανονιςμό Ελζγχου Φαρμακοδιζγερςθσ Κππων και 
Ακλθτϊν και επιπλζον να γνωρίηουν τον Γενικό Μανονιςμό. Σρζπει να διαςφαλίηουν ότι είναι 
ενιμεροι των κατ’ ζτοσ αλλαγϊν, ανατρζχοντασ τακτικά ςτουσ Διεκνείσ Μανονιςμοφσ Ιππικισ 
Αντοχισ, τουσ Μτθνιατρικοφσ Μανονιςμοφσ τθσ F.E.I. και να ςτθρίηουν τον «Μακαρό Ακλθτιςμό».  

10.  Ακλθτισ και Σροπονθτισ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τουσ κανόνεσ και τουσ κανονιςμοφσ 
κατά τθν προετοιμαςία τουσ και όταν αγωνίηονται. 

11. Θ Διεκνισ Ρμοςπονδία Ιππαςίασ (F.E.I.) ζχει το δικαίωμα να προβαίνει ςε πεικαρχικζσ 
κυρϊςεισ κατά Ακλθτι ι Σροπονθτι, οι οποίοι δε ςυμμορφϊνονται με αυτόν τον Μϊδικα και 
τουσ Διεκνείσ Μανόνεσ και Μανονιςμοφσ, εισ βάροσ τθσ ευηωίασ του Κππου και τθσ ακεραιότθτασ 
του ακλιματοσ. 

12. ταν Κπποσ Ιππικισ Αντοχισ εγγράφεται ςτθ F.E.I., πρζπει και ο Σροπονθτισ αυτοφ του Κππου 
να εγγράφεται και να καταβάλει το τζλοσ εγγραφισ ςτθ F.E.I.. ταν ο εγγεγραμμζνοσ ςτθ F.E.I. 
Σροπονθτισ είναι ιδθ εγγεγραμμζνοσ ςτθ F.E.I. ωσ Ακλθτισ, δεν χρειάηεται να καταβάλει τζλοσ 
εγγραφισ. Ρποιαδιποτε αλλαγι Σροπονθτι Κππου εγγεγραμμζνου ςτθ  F.E.I., πρζπει να 
κοινοποιείται ςτθ F.E.I., ϊςτε να ενθμερϊνεται  αντίςτοιχα θ εγγραφι του Σροπονθτι. 

800.1.      Θ Ιππικι Αντοχι είναι Αγϊνιςμα όπου δοκιμάηεται θ ικανότθτα του Ακλθτι να χειρίηεται  
με αςφάλεια τθν αντοχι και τθ φυςικι κατάςταςθ του Κππου ςε διαδρομι αντοχισ 
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κατά τθ διάρκεια Αγωνιςμάτων ενάντια τθσ χάραξθσ τθσ διαδρομισ, τθσ απόςταςθσ, 
του κλίματοσ, του εδάφουσ και του χρόνου. 

800.1.1    Θ ςθμαντικότερθ ευκφνθ του Φεχνικοφ Επιτετραμμζνου, τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ, 
των Εποπτϊν, τθσ Μτθνιατρικισ Επιτροπισ, των Αρχθγϊν Ρμάδοσ, των Μτθνιάτρων 
Ρμάδοσ, του Σροπονθτι, των Υταβλιτϊν και τελικά θ απόλυτθ ευκφνθ των Ακλθτϊν 
είναι να εξαςφαλίηουν τθν υγεία και ευηωία του Κππου, με προςεκτικι εφαρμογι των 
ικανοτιτων τουσ μαηί με μια επιμελι και ζμπειρθ ςυμπεριφορά εκ μζρουσ του Ακλθτι. 

800.1.2   Για να πετφχει, ο Ακλθτισ πρζπει να ζχει γνϊςθ των βθματιςμϊν, κακϊσ και τθσ 
αποτελεςματικισ και αςφαλοφσ χριςθσ του Κππου ςτο φυςικό περιβάλλον. 

800.1.3     Υτα Αγωνίςματα Ιππικισ Αντοχισ, οποιοδιποτε Ιπποειδζσ κεωρείται «Κπποσ». 

800.2        Ρ Αγϊνασ αποτελείται από ζναν αρικμό φάςεων. 

800.2.1   Μαμιά φάςθ δεν μπορεί να υπερβεί τα 40 χλμ. και κατ’ αρχιν, δεν πρζπει να   είναι 
μικρότερθ των 20 χλμ. και δεν επιτρζπεται να είναι μικρότερθ των 16 χλμ..   

800.2.2  Υτο τζλοσ κάκε φάςθσ, υπάρχει υποχρεωτικι ςτάςθ, για κτθνιατρικό ζλεγχο - 
επικεϊρθςθ. Υχετικά με το μικοσ κάκε φάςθσ και τον χρόνο κράτθςθσ, ςε κάκε 
Μτθνιατρικι Σφλθ πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ γνϊμθ του Πζνου Μτθνιατρικοφ 
Επιτετραμμζνου, του Σροζδρου τθσ Μτθνιατρικισ Επιτροπισ  και του Σροζδρου τθσ 
Αγωνοδίκου Επιτροπισ. 

800.2.3  Αποςτάςεισ 80-119 χλμ.  πρζπει να περιλαμβάνουν τουλάχιςτον δφο Μτθνιατρικζσ 
Σφλεσ, ςυν αυτι τθσ τελικισ επικεϊρθςθσ- ελζγχου (τρεισ φάςεισ). 

 Αποςτάςεισ 120-139 χλμ.  πρζπει να περιλαμβάνουν τουλάχιςτον τρεισ Μτθνιατρικζσ 
Σφλεσ, ςυν αυτι τθσ τελικισ επικεϊρθςθσ- ελζγχου (4 φάςεισ).  

Αποςτάςεισ 140-160 χλμ. πρζπει να περιλαμβάνουν τουλάχιςτον πζντε Μτθνιατρικζσ Σφλεσ, ςυν 
αυτι τθσ τελικισ επικεϊρθςθσ- ελζγχου (6 φάςεισ).Χπάρχει θ πικανότθτα να μειωκοφν 
οι φάςεισ ςε 5, υπό τθν αίρεςθ των υποδείξεων του Φεχνικοφ Επιτετραμμζνου και τθν 
αποδοχι του Σροζδρου τθσ Μτθνιατρικισ Επιτροπισ. 

800.2.4     Ρι φάςεισ μπορεί να εκτείνονται μζςα ςε μια ι περιςςότερεσ θμζρεσ. 

800.2.5 Ρι φάςεισ ενόσ Αγωνίςματοσ Ιππικισ Αντοχισ πρζπει να διαχωρίηονται από μια 
υποχρεωτικι περίοδο ανάπαυςθσ, ι χρόνου κράτθςθσ. 

800.2.6  Μάκε μζρα ενόσ Αγωνίςματοσ Ιππικισ Αντοχισ πρζπει να υποδιαιρείται ςε τουλάχιςτον 
τρεισ φάςεισ, διαχωριςμζνεσ από Μτθνιατρικι Επικεϊρθςθ-Ζλεγχο και υποχρεωτικι 
περίοδο ανάπαυςθσ, ι χρόνου κράτθςθσ. 

800.2.7   Υε κάκε Αγϊνιςμα Ιππικισ Αντοχισ πρζπει να υπάρχει τουλάχιςτο μια κράτθςθ όχι 
μικρότερθ των 40 λεπτϊν. 

800.2.8  Θ περίοδοσ κράτθςθσ για κακεμία από τισ φάςεισ του Αγϊνα πρζπει να καλφπτει τθν 
ελάχιςτθ ςχζςθ του 1 λεπτοφ ανά 1 χιλιόμετρο, για παράδειγμα ο ελάχιςτοσ χρόνοσ 
κράτθςθσ μετά από μία φάςθ 35 χλμ. κα είναι 35 λεπτά.  

800.2.9  Υε μονοιμερο Αγϊνα με μία μόνο κράτθςθ ο μζγιςτοσ προγραμματιςμζνοσ χρόνοσ 
κράτθςθσ είναι 60 λεπτά, και ςε Αγϊνεσ 3-αςτζρων και πάνω πρζπει να υπάρχει 
τουλάχιςτο μια κράτθςθ διάρκειασ το λιγότερο 50 λεπτϊν. 

800.2.10 Επίςθσ, οι χρόνοι κράτθςθσ ςε Μτθνιατρικζσ Σφλεσ που απαιτοφν  υποχρεωτικό ζλεγχο 
ανάνθψθσ (re-inspection) πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτον 40 λεπτά, και για αυτοφσ τουσ 
ελζγχουσ ανάνθψθσ οι Κπποι πρζπει να παρουςιάηονται όχι νωρίτερα από  15 λεπτά 
πριν τθν ϊρα αναχϊρθςισ τουσ. 
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800.3 Ρποιαδιποτε και εάν είναι θ ςειρά και οι κανόνεσ εκκίνθςθσ, κάκε Αγωνιηόμενοσ 
ολοκλθρϊνει ολόκλθρο το Αγϊνιςμα ςαν να είναι  μόνοσ και να αγωνίηεται ενάντια 
ςτον χρόνο. 

800.4  Φο ηεφγοσ που τερματίηει τθ διαδρομι ςτο ςυντομότερο χρόνο κατατάςςεται νικθτισ 
του Αγωνίςματοσ, αφοφ περάςει επιτυχϊσ όλεσ τισ τελικζσ Μτθνιατρικζσ Επικεωριςεισ 
–Ελζγχουσ και ζλεγχο απαγορευμζνων ουςιϊν κακϊσ και άλλεσ διαδικαςίεσ που 
προβλζπονται για τθν αςφάλεια Κππου και Ακλθτι από τον παρόντα Μανονιςμό, τον 
Γενικό Μανονιςμό ι τον Μτθνιατρικό Μανονιςμό ι οποιονδιποτε άλλο Μανόνα και 
Μανονιςμό τθσ F.E.I.. Φα Αγωνίςματα πρζπει να οργανϊνονται ζτςι ϊςτε να επιτρζπουν 
ςτουσ Ακλθτζσ να κακορίηουν το βθματιςμό τουσ (pace) αγωνιηόμενοι ενάντια ςτο  
χρόνο, υπό τουσ εξισ όρουσ: 

800.4.1 Αντίξοεσ ςυνκικεσ : Αν προκφψουν αντίξοεσ ςυνκικεσ ςτθ διαδρομι  ι άλλεσ 
περιπτϊςεισ όπωσ υψθλι υγραςία, υψθλζσ κερμοκραςίεσ που κα μποροφςαν να 
επιδράςουν αρνθτικά ςτθν δυνατότθτα τερματιςμοφ με αςφάλεια, θ Ρργανωτικι 
Επιτροπι ςε ςυνεννόθςθ με τον Φεχνικό Επιτετραμμζνο μποροφν να κακιερϊςουν 
μζγιςτο χρόνο για τμιμα τθσ διαδρομισ ι για φάςθ του Αγωνίςματοσ, ι/και χρονικό 
όριο για το κλείςιμο μίασ ι περιςςοτζρων Μτθνιατρικϊν Συλϊν, με ςτόχο οι Ακλθτζσ να 
μθν μζνουν υπερβολικά πίςω από τον πραγματικό βθματιςμό, και να εξαςφαλίηεται θ 
αςφάλεια των Κππων. 

800.4.2  Αςφάλεια διαδρομισ: Αντίκετα, λόγω ςυνκθκϊν ςχετικά με τθν αςφάλεια τθσ 
διαδρομισ, θ Ρργανωτικι Επιτροπι ςε ςυνεννόθςθ με τον Φεχνικό Επιτετραμμζνο 
μπορεί να κακιερϊςει τμιματα διαδρομισ όπου εφαρμόηονται ελεγχόμενοι 
βθματιςμοί του Κππου, ι/και μζγιςτεσ ταχφτθτεσ. Εν τοφτοισ αυτό εξαρτάται από τισ 
περιςτάςεισ μιασ ςυγκεκριμζνθσ διαδρομισ, ωσ και τθν ϊρα τθσ θμζρασ και γενικά δεν 
πρζπει να υπερβαίνει τα 5 χλμ. τθ φορά ι το 5% τθσ διαδρομισ. Γενικϊσ δεν πρζπει να 
υπάρχουν περιςςότερα του ενόσ τμιματα διαδρομισ ελεγχόμενθσ ταχφτθτασ ι/και 
οριςμζνου βθματιςμοφ ανά φάςθ τθσ διαδρομισ, και ποτζ ςτθν τελικι φάςθ. 

ΑΡΚΡΣ 801 – Θ ΔΛΑΔΡΣΠΘ / Σ «ΑΓΩΡΛΣΛΞΣ ΧΩΡΣ» 

801.1    Ρ Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ και ο Διεκνισ Υχεδιαςτισ Διαδρομισ (όπου ορίηεται)  
ςυνεννοοφνται με τθν Ρργανωτικι Επιτροπι και βοθκοφν ςτθ δθμιουργία διαδρομισ 
με τεχνικζσ προκλιςεισ ςε φυςικό περιβάλλον, εντόσ των περιοριςμϊν που παρζχουν 
το ζδαφοσ και οι καιρικζσ ςυνκικεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων αλλαγϊν ςτθν επιφάνεια 
του εδάφουσ, ϊςτε να δοκιμάηονται θ αντοχι και θ δεξιότθτα των ηευγϊν (Ακλθτι-
Κππου), χωρίσ να τίκεται ςε κίνδυνο θ ευηωία του Κππου.  

801.2   Θ διαδρομι πρζπει να περιλαμβάνει (χωρίσ να περιορίηεται μόνο ςε αυτά) φυςικά ι 
τεχνθτά χαρακτθριςτικά, όπωσ μονοπάτια, χαντάκια, απότομεσ αναβάςεισ ι 
καταβάςεισ ι υδάτινεσ διαβάςεισ κακϊσ και προκλιςεισ  ωσ προσ τθν επιφάνεια  το 
εδάφουσ, το υψόμετρο, τθν κατεφκυνςθ και τθν ταχφτθτα. 

801.3  Ρ τφποσ του εδάφουσ και οι υψομετρικζσ διαφορζσ πρζπει να αναφζρονται ςτο ςχζδιο 
διαδρομισ του Αγωνίςματοσ. 

801.4  Θ διαδρομι δεν πρζπει να περιζχει πάνω από 10% δθμόςιουσ  δρόμουσ ςκλθρισ 
επιφάνειασ προοριηόμενουσ για χριςθ από αυτοκίνθτα. 

801.4.1 Φα τμιματα τθσ διαδρομισ, υπό τον απόλυτο ζλεγχο του Υχεδιαςτι διαδρομισ ι του 
Φεχνικοφ Επιτετραμμζνου, δεν πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνα για ταχφτθτεσ που να 
κζτουν ςε κίνδυνο τραυματιςμοφ τουσ Κππουσ κατά τθ διάρκεια του Αγωνίςματοσ. 
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801.5 Φο πιο απαιτθτικό τμιμα τθσ διαδρομισ πρζπει να βρίςκεται ςτα αρχικά τμιματα του 
Αγωνίςματοσ. 

801.6 Φο μικοσ των φάςεων κακορίηεται από τθν Ρργανωτικι Επιτροπι και δθμοςιεφεται 
ςτθν προκιρυξθ. 

801.7 ςο το δυνατόν, οι κάκε είδουσ τεχνικζσ προκλιςεισ πρζπει να αφινονται ςτθν φυςικι 
τουσ κατάςταςθ. Αν χρειάηεται, κα ιςχυροποιοφνται, ζτςι ϊςτε να παραμείνουν ςτθν 
ίδια κατάςταςθ ςε όλθ τθν διάρκεια του Αγωνίςματοσ. 

801.8 Ρ τερματιςμόσ πρζπει να ζχει μεγάλο μικοσ και να είναι αρκετά πλατφσ, ϊςτε να 
επιτρζπει ςε πολλοφσ Κππουσ να τερματίςουν με ταχφτθτα, χωρίσ να ενοχλοφν ο ζνασ 
τον άλλο, και να ζχει αρκετι ευκεία μετά, ϊςτε να μποροφν οι Ακλθτζσ να 
ςταματιςουν με αςφάλεια μόλισ περάςουν τθ γραμμι τερματιςμοφ με οποιοδιποτε 
βθματιςμό ι καλπαςμό. Θ κζςθ του πρζπει να είναι όςο γίνεται πιο κοντά ςτθν 
Μτθνιατρικι Σφλθ. 

801.8.1 Ωσ «Αγωνιςτικόσ Χϊροσ» ορίηεται : θ διαδρομι (φάςεισ), οι περιοχζσ πλθρωμάτων 
βοικειασ ςτθ διαδρομι ι εντόσ τθσ Μτθνιατρικισ Σφλθσ, ο χϊροσ Μτθνιατρικισ 
εξζταςθσ και ο χϊροσ κράτθςθσ κοντά ι εντόσ τθσ Μτθνιατρικισ Σφλθσ. Για 
Σρωτακλιματα, κα υπάρχει ελεγχόμενθ πρόςβαςθ ςτον Αγωνιςτικό Χϊρο, όπωσ 
ορίηεται ςτθν Σροκιρυξθ. 

801.8.2 Ρ μζγιςτοσ αρικμόσ βοθκϊν εντόσ των Μτθνιατρικϊν Συλϊν είναι 5 ανά Κππο, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται ο απαραίτθτοσ χϊροσ ξεκοφραςθσ για τον Κππο. Θ πρόςβαςθ ςτθν 
Μτθνιατρικι Σφλθ και ςτο χϊρο Μτθνιατρικισ Επικεϊρθςθσ-Ελζγχου  μπορεί να 
περιοριςτεί από το Διοργανωτι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Διεκνοφσ Φεχνικοφ 
Επιτετραμμζνου. Ρι περιοριςμοί αυτοί πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ ςτθν 
Σροκιρυξθ. Ξετά τθν απομάκρυνςθ ενόσ Κππου από το Αγϊνιςμα, οι βοθκοί δεν ζχουν 
πλζον δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτισ Μτθνιατρικζσ Σφλεσ. 

801.8.2–ΕΥτουσ Εκνικοφσ αγϊνεσ ο μζγιςτοσ αρικμόσ βοθκϊν εντόσ των Μτθνιατρικϊν Συλϊν 

είναι 3 ανά Κππο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ο απαραίτθτοσ χϊροσ ξεκοφραςθσ για τον 
Κππο. Θ πρόςβαςθ ςτθν Μτθνιατρικι Σφλθ και ςτο χϊρο Μτθνιατρικισ  Επικεϊρθςθσ-
Ελζγχου  μπορεί να περιοριςτεί από το Διοργανωτι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του  
Φεχνικοφ Επιτετραμμζνου. Ρι περιοριςμοί αυτοί πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ 
ςτθν Σροκιρυξθ. Ξετά τθν απομάκρυνςθ ενόσ Κππου από το Αγϊνιςμα, οι βοθκοί δεν 
ζχουν πλζον δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτισ Μτθνιατρικζσ Σφλεσ. 

801.8.3 λοι οι Κπποι πρζπει να παραμζνουν ςε κζςθ που να μποροφν οι Μτθνίατροι, θ 
Αγωνόδικοσ Επιτροπι και οι Επόπτεσ να τουσ παρατθροφν εφκολα. Επί ποινι αποβολισ 
και επίδοςθσ Σροειδοποιθτικισ Μίτρινθσ Μάρτασ, δεν επιτρζπεται θ χριςθ 
παραπεταςμάτων, οιουδιποτε τφπου εξοπλιςμοφ ι φράγματοσ που να εμποδίηει αυτι 
τθν παρατιρθςθ.  

ΑΡΚΡΣ 802 - ΘΠΑΡΘ ΣΘ ΔΛΑΔΡΣΠΘ 

802.1 Γενικζσ Απαιτιςεισ: Θ ςιμανςθ τθσ διαδρομισ πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε 
να μθν υπάρχει καμία αμφιβολία για το πϊσ κα ακολουκθκεί θ διαδρομι. Θ ςιμανςθ 
μπορεί να γίνει με ςθμαίεσ, κορδζλεσ, ςθματοδότεσ, αςβζςτθ, χρϊμα, χρωματιςτοφσ 
κϊνουσ, κοκ. 

802.2 Ματεφκυνςθ Διαδρομισ: Ρι αγωνιηόμενοι πρζπει να ολοκλθρϊςουν τθ διαδρομι ςτθν 
κατεφκυνςθ που ορίηεται ςτον χάρτθ που αναφζρεται ςτο Άρκρο 802.6.  

802.3 Υφάλμα Διαδρομισ: επί ποινι αποβολισ, κάκε ςφάλμα διαδρομισ πρζπει να 
διορκϊνεται από το ςθμείο όπου άρχιςε. Εναλλακτικά, εάν θ διόρκωςθ ςφάλματοσ δεν 



ΜΑΟΡΟΙΥΞΡΥ ΙΣΣΙΜΘΥ ΑΟΦΡΧΘΥ                                                                                                                                                                                               ΜΕΦΑΝΑΙΡ Ι – ΦΡ ΑΓΩΟΙΥΞΑ                                          

11 
 

είναι δυνατι ι/και υπζρ των ςυμφερόντων του Κππου, θ Αγωνόδικοσ Επιτροπι μπορεί 
να ορίςει μια εναλλακτικι διαδρομι, που κα απαιτεί από το ηεφγοσ τθν κάλυψθ 
ιςοδφναμθσ απόςταςθσ πάνω ςε ίδιο τφπο εδάφουσ, κάλυψθ που πρζπει να γίνει μζςα 
ςτθν ίδια φάςθ, εξαςφαλίηοντασ ζτςι το ότι ο Ακλθτισ περνά από κάκε Μτθνιατρικι 
Σφλθ με τθ ςωςτι ςειρά και μζςα ςτα ιςχφοντα χρονικά όρια. Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ 
το ηεφγοσ κα καταταγεί μόνο ωσ «ολοκλθρϊςασ τθ διαδρομι». Φο ηεφγοσ, με αυτοφ του 
είδουσ τθν επίδοςθ, μπορεί να κερδίςει Σιςτοποιθτικό Ικανότθτοσ ι να καλφψει άλλα 
Μριτιρια Σρόκριςθσ αλλά δεν μπορεί να λθφκεί υπ’ όψθ για το Ζπακλο Μαλφτερθσ 
Ματάςταςθσ ι για τθν βακμολογία ομάδασ ι για ατομικι κατάταξθ για βράβευςθ. 

802.4 Υθμαίεσ Ρριοκζτθςθσ: Υθμαίεσ οριοκζτθςθσ ι άλλοι αποδεκτοί ςθματοδότεσ πρζπει να 
χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςιμανςθ κακοριςμζνων τμθμάτων τθσ διαδρομισ, και για να 
ςθματοδοτοφν τισ γραμμζσ εκκίνθςθσ και τερματιςμοφ. Επί ποινι αποβολισ αυτζσ οι 
ςθμαίεσ ι ςθματοδότεσ κ.λ.π. πρζπει να ακολουκοφνται οπουδιποτε  ευρίςκονται 
μζςα ςτθν διαδρομι. Ρπουδιποτε ςτθ διαδρομι υπάρχει δυνατότθτα για «κόψιμο 
δρόμου», θ Ρργανωτικι Επιτροπι πρζπει να τοποκετεί ζναν Επόπτθ για να ελζγχει ότι 
τθρείται θ υποχρεωτικι διάβαςθ. 

802.5 Υιμανςθ Διαδρομισ: Υθμαίεσ ι ςιματα κατεφκυνςθσ ςκοπό ζχουν να δείχνουν τθ 
γενικι κατεφκυνςθ και πορεία που πρζπει να ακολουκοφν οι Ακλθτζσ για να βρουν το 
δρόμο τουσ. Σρζπει να τοποκετοφνται ζτςι ϊςτε οι Ακλθτζσ να τισ αναγνωρίηουν χωρίσ 
χάςιμο χρόνου. Μάκε 10 χλμ. πρζπει να τοποκετείται δείκτθσ απόςταςθσ. 

802.6 Σχεδιάγραμμα Διαδρομισ: Κάκε Ακλθτισ πρζπει να ζχει εξαρχισ πρόςβαςθ ςε χάρτθ ι 
ςχεδιάγραμμα όπου φαίνεται θ πορεία διαδρομισ και θ τοποκεςία των υποχρεωτικϊν 
ςτάςεων ι υποχρεωτικϊν εμποδίων. Στα Ρρωτακλιματα ι αγϊνεσ 4-αςτζρων, οι 
Οργανωτικζσ Επιτροπζσ πρζπει επίςθσ να παρζχουν, ςτον κάκε Ακλθτι, αντίγραφα 
τζτοιων χαρτϊν και ςχεδιαγραμμάτων. 

802.6– Ε Υχεδιάγραμμα Διαδρομισ: Υτουσ Εκνικοφσ Αγϊνεσ κάκε Ακλθτισ πρζπει να ζχει εξαρχισ 

πρόςβαςθ ςε χάρτθ ι ςχεδιάγραμμα όπου φαίνεται θ πορεία διαδρομισ και θ 
τοποκεςία των υποχρεωτικϊν ςτάςεων ι υποχρεωτικϊν εμποδίων. Σροαιρετικά οι 
Ρργανωτικζσ Επιτροπζσ μποροφν να παρζχουν, ςτον κάκε αγωνιηόμενο, αντίγραφα 
τζτοιων χαρτϊν και ςχεδιαγραμμάτων. 

802.7 Εκκίνθςθ και Φερματιςμόσ: Θ εκκίνθςθ κι ο τερματιςμόσ κάκε φάςθσ πρζπει να 
ςθμαίνονται ευκρινϊσ και ςαφϊσ με τισ κατάλλθλεσ ενδείξεισ. 

ΑΡΚΡΣ 803 – ΧΕΔΛΑΓΡΑΠΠΑ  ΔΛΑΔΡΣΠΘ  

803.1 Χάρτθσ: χάρτθσ κλίμακασ τουλάχιςτον 1: 50.000 πρζπει να διατίκεται ςτουσ Ακλθτζσ 
όταν οριςτικοποιθκεί θ διαδρομι, προτιμότερα κατά τθν ενθμζρωςθ πριν τον Αγϊνα 
και οπωςδιποτε πριν τθν εκκίνθςθ τουσ. 

803.1– Ε Χάρτθσ: Υτουσ Εκνικοφσ Αγϊνεσ πρόςβαςθ ςε χάρτθ κλίμακασ τουλάχιςτον 1: 50.000 

πρζπει να ζχουν όλοι οι Ακλθτζσ όταν οριςτικοποιθκεί θ διαδρομι, προτιμότερα κατά 
τθν ενθμζρωςθ πριν τον Αγϊνα και οπωςδιποτε πριν τθν εκκίνθςθ τουσ. Σροαιρετικά 
οι Ρργανωτικζσ Επιτροπζσ μποροφν να παρζχουν, ςτον κάκε Ακλθτι, αντίγραφα 
τζτοιων χαρτϊν.  

803.2  Ρλοκλιρωςθ του Υχεδιαγράμματοσ τθσ Διαδρομισ: Θ διαδρομι Αγωνίςματοσ Ιππικισ 
Αντοχισ πρζπει να ολοκλθρϊνεται επίςθμα τουλάχιςτον 7 μζρεσ προ τθσ ζναρξθσ του 
Αγωνίςματοσ και να εγκρίνεται από τον Φεχνικό Επιτετραμμζνο προτοφ να παραδοκεί 
ςτθν Αγωνόδικο Επιτροπι. 
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ΑΡΚΡΣ 804 – ΠΕΣΑΒΣΟΕ ΔΛΑΔΡΣΠΘ & ΡΕΣ ΠΡΣΓΡΑΠΠΑ/ΞΑΚΤΣΕΡΘΘ Ι ΑΞΤΡΩΘ ΑΓΩΡΩΡ 

804.1  Ξεταβολζσ Διαδρομισ: Ξετά από τθν επίςθμθ ολοκλιρωςθ τθσ διαδρομισ, καμιά 
μετατροπι δεν επιτρζπεται χωρίσ τθν ζγκριςθ του Φεχνικοφ Επιτετραμμζνου και τθσ 
Αγωνοδίκου Επιτροπισ. 

804.2  Οζο Σρόγραμμα / Μακυςτζρθςθ Αγϊνα: Υε εξαιρετικζσ καταςτάςεισ, όπωσ ορίηει 
γενικϊσ το άρκρο 804.2.4, δφναται ο Αγϊνασ να προγραμματιςτεί εκ νζου ι να 
κακυςτεριςει θ ζναρξι του, με απόφαςθ λαμβανομζνθ από τουσ:  

804.2.1  Σριν τον Αγϊνα (μζχρι μια ϊρα πριν τθν Σρϊτθ Μτθνιατρικι Επικεϊρθςθ): Απόφαςθ 
του Φεχνικοφ Επιτετραμμζνου ςε ςυνεννόθςθ με εκπρόςωπο τθσ Ρργανωτικισ 
Επιτροπισ, τον Πζνο Μτθνιατρικό Επιτετραμμζνο, τον Σρόεδρο τθσ Μτθνιατρικισ 
Επιτροπισ και τον Σρόεδρο τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ . 

804.2.2 Ξετά τθν Ζναρξθ του Αγϊνα: Απόφαςθ του Σροζδρου τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ ςε 
ςυνεννόθςθ με τα μζλθ τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ, τον εκπρόςωπο τθσ Ρργανωτικισ 
Επιτροπισ, τον Πζνο Μτθνιατρικό Επιτετραμμζνο, τον Σρόεδρο τθσ Μτθνιατρικισ 
Επιτροπισ και τον Φεχνικό Επιτετραμμζνο. 

804.2.3 Ευκφνθ Ρργανωτικισ Επιτροπισ: Υτισ Ρργανωτικζσ Επιτροπζσ ςυνιςτάται κατά τθν 
οργάνωςθ Αγϊνων να προβλζπουν τθ δυνατότθτα είτε κακυςτζρθςθσ ςτθν ζναρξθ του 
Αγϊνα μζχρι 30 ϊρεσ, ι/και τον εκ νζου προγραμματιςμό του. Υε επίςθμουσ διεκνείσ 
(CEIO) αγϊνεσ, ςε Αγϊνεσ 4-αςτζρων και ςε Σρωτακλιματα, θ Ρργανωτικι Επιτροπι 
πρζπει να περιλαμβάνει ςτθν Σροκιρυξθ αναφορά ςε αυτι τθν πικανότθτα. 

804.2.4 Εξαιρετικζσ Ματαςτάςεισ: Είναι εκείνεσ που προκφπτουν χωρίσ προειδοποίθςθ και 
μπορεί λογικά να προβλεφκεί ότι κα προκαλζςουν παράλογουσ και αδικαιολόγθτουσ 
κινδφνουσ ςτουσ Ακλθτζσ ι/και ςτουσ Κππουσ κατά τθ διεξαγωγι του Αγϊνα. 
Σαραδείγματα και ςυμβουλζσ για τον κακοριςμό τζτοιων καταςτάςεων δίδονται ςτισ 
«Υθμειϊςεισ Ιππικισ Αντοχισ –Ρδθγόσ». 

804.3 Ακφρωςθ Αγϊνα: ταν, ςτον Αγϊνα ι κατά τθν διάρκειά του, προκφπτουν 
καταςτροφικά ςυμβάντα ι ςυνκικεσ, όπωσ περιγράφονται γενικά ςτο άρκρο 804.3.4, ο 
Αγϊνασ μπορεί να ακυρωκεί με απόφαςθ λαμβανομζνθ ςφμφωνα με τα κάτωκι: 

804.3.1 Σριν τον Αγϊνα (μζχρι μια ϊρα πριν τθν Σρϊτθ Μτθνιατρικι Επικεϊρθςθ): Απόφαςθ 
του Φεχνικοφ Επιτετραμμζνου ςε ςυνεννόθςθ με εκπρόςωπο τθσ Ρργανωτικισ 
Επιτροπισ, τον Πζνο Μτθνιατρικό Επιτετραμμζνο, τον Σρόεδρο τθσ Μτθνιατρικισ 
Επιτροπισ και τον Σρόεδρο τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ. 

804.3.2 Ξετά τθν Ζναρξθ του Αγϊνα: Απόφαςθ του Σροζδρου τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ ςε 
ςυνεννόθςθ με τα μζλθ τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ, εκπρόςωπο τθσ Ρργανωτικισ 
Επιτροπισ, τον Πζνο Μτθνιατρικό Επιτετραμμζνο, τον Σρόεδρο τθσ Μτθνιατρικισ 
Επιτροπισ και τον Φεχνικό Επιτετραμμζνο. 

804.3.3 Ευκφνθ Ρργανωτικισ Επιτροπισ: Υτισ Ρργανωτικζσ Επιτροπζσ ςυνιςτάται κατά τθν 
οργάνωςθ αγϊνων να προβλζπουν τθν πικανότθτα ακφρωςθσ του Αγϊνα και 
εκκζνωςθσ του χϊρου. 

804.3.4 Ματαςτροφικά Υυμβάντα ι Ματαςτάςεισ: Είναι εκείνα που προκφπτουν χωρίσ 
προειδοποίθςθ και κρίνονται ςαν ιδιαίτερα επικίνδυνα για τθν αςφάλεια Ακλθτϊν 
ι/και Κππων, και τα οποία δεν μποροφν να αποφευχκοφν με μεταβολζσ τθσ διαδρομισ, 
νζο προγραμματιςμό ι κακυςτζρθςθ του Αγϊνα. Σαραδείγματα και ςυμβουλζσ για τον 
κακοριςμό τζτοιων καταςτάςεων δίδονται ςτισ «Υθμειϊςεισ Μακοδιγθςθσ Ιππικισ 
Αντοχισ - Ρδθγόσ». 
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804.4 Θ Φφςθ τθσ Ιππικισ Αντοχισ: Υε κάκε περίπτωςθ πρζπει να κυμόμαςτε πωσ αυτό το 
άκλθμα προβλζπει Αγωνίςματα όπου δοκιμάηεται θ αντοχι μζςα και από τισ 
προκλιςεισ του εδάφουσ, του καιροφ και των ςυνκθκϊν, άρα κακυςτεριςεισ, νζοι 
προγραμματιςμοί και ακυρϊςεισ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνο ςαν εξαιρετικζσ 
λφςεισ. 

804.5 Ανακοινϊςεισ: Υε κάκε περίπτωςθ από τισ παραπάνω, οι Ακλθτζσ  ι/και Αρχθγοί 
Ρμάδων κακϊσ και θ Ρργανωτικι Επιτροπι, θ Ρμάδα Χρονομζτρθςθσ και όλοι οι 
Αξιωματοφχοι του Αγϊνα πρζπει να ειδοποιοφνται για τθν απόφαςθ επίςθμα και 
προςωπικά μόλισ αυτό είναι πρακτικϊσ δυνατό, οπωςδιποτε πριν τθν εκκίνθςθ ι πριν 
τθ φάςθ που αφοροφν. 

ΑΡΚΡΣ 805 – ΣΡΣΠΣ ΕΞΞΛΡΘΘ  

805.1 Ρι Κπποι δεν πρζπει να περνοφν τθ γραμμι εκκίνθςθσ προτοφ να δοκεί το ςιμα 
εκκίνθςθσ1 

805.2  Αν ζνα ηεφγοσ κάνει κατά οποιονδιποτε τρόπο λάκοσ εκκίνθςθ, οφείλει, επί ποινι 
αποβολισ να επιςτρζψει και να διαςχίςει ξανά τθ γραμμι εκκίνθςθσ. Εντοφτοισ ο 
χρόνοσ εκκίνθςθσ του κα καταγραφεί ςαν να εκκίνθςε όταν του δόκθκε αρχικά το 
ςιμα. 

805.3  Ρ χρόνοσ εκκίνθςθσ Ακλθτι που δεν παρουςιάηεται εγκαίρωσ καταγράφεται ςαν να 
είχε εκκινιςει ςτθν ϊρα του. Επί ποινι αποβολισ δεν επιτρζπεται ςε Ακλθτι να 
εκκινιςει 15 λεπτά αργότερα από τθν οριςμζνθ ϊρα εκκίνθςισ του. 

805.4  Θ εκκίνθςθ, τισ επόμενεσ  (από τθν πρϊτθ) θμζρεσ των πολυιμερων Αγϊνων μπορεί να 
είναι μαηικι ι κλιμακωτι. Υτθν περίπτωςθ κλιμακωτισ εκκίνθςθσ, τα ηεφγθ πρζπει να 
εκκινοφν τθν επόμενθ θμζρα τθρϊντασ τθν ίδια διαφορά χρόνου, όπωσ καταγράφθκε 
κατά τθν άφιξθ τθσ προθγοφμενθσ θμζρασ. Αυτό κα ςυνεχιςτεί για περίοδο (π.χ.  μία 
ϊρα) που κζτει κατά τθν κρίςθ του ο Σρόεδροσ τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ και ο 
Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ ςε ςυνεννόθςθ με τθν Ρργανωτικι Επιτροπι. Ξετά, όςα 
ηεφγθ απομζνουν κα εκκινιςουν ςυγχρόνωσ. 

ΑΡΚΡΣ 806 – ΣΘΡΘΘ ΧΡΣΡΣΤ ΞΑΛ ΞΑΣΑΓΡΑΦΘ 

806.1 Επειδι θ χρονομζτρθςθ παίηει ςπουδαίο ρόλο ςτο Αγϊνιςμα, οι Ρργανωτικζσ 
Επιτροπζσ πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν ακριβι καταγραφι του χρόνου εκκίνθςθσ-
τερματιςμοφ κάκε Ακλθτι από καλϊσ ειδικευμζνα άτομα, χρθςιμοποιϊντασ μζκοδο 
ςυγχρονιςμζνθσ χρονομζτρθςθσ. (βλ. «Υθμειϊςεισ Ιππικισ Αντοχισ -Ρδθγόσ»). 

806.2 Για κάκε Ακλθτι εκδίδεται μια κάρτα χρόνου ι αποδεκτό και αξιόπιςτο εναλλακτικό 
μζςο για κάκε Αγϊνα (βλ. «Υθμειϊςεισ Ιππικισ Αντοχισ-Ρδθγόσ»).  

806.3 ταν θ πρωτεφουςα καταγραφι γίνεται με χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων, οι 
Ρργανωτικζσ Επιτροπζσ πρζπει να φροντίηουν για εναλλακτικι παροχι ρεφματοσ και 
εφεδρικι λφςθ για τθν καταγραφι τθσ χρονομζτρθςθσ και όλεσ τισ καταγεγραμμζνεσ 
πλθροφορίεσ. Υτθν εκκίνθςθ και ςτον τερματιςμό κάκε φάςθσ, θ οποία χρονομετρείται, 
απαιτοφνται ςυςτιματα χρονομζτρθςθσ εποπτευόμενα από Επόπτεσ ι/και 
Χρονομζτρεσ ϊςτε να καταγράφεται ο χρόνοσ κάκε Ακλθτι. 

806.4 Ρ χρόνοσ μετράται από τθ ςτιγμι που δίνεται το ςιμα εκκίνθςθσ ωσ τθ ςτιγμι που το 
ηεφγοσ διαςχίηει τθ γραμμι τερματιςμοφ. 

                                            
1
 Η εκκίνηζη δίδεηαι από ηον Επόπηη Εκκίνηζης με ηο τέρι ή ηην θωνή ή όποιο άλλο ηρόπο θεωρεί ασηός πρόζθορο ζε 

ζσνεννόηζη με ηον Σετνικό Επιηεηραμμένο. 
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806.5  Υτισ υποχρεωτικζσ ςτάςεισ πρζπει να χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα Μτθνιατρικϊν Συλϊν 
(βλ. «Υθμειϊςεισ Ιππικισ Αντοχισ-Ρδθγόσ»). 

806.6 Υτισ Μτθνιατρικζσ Σφλεσ θ χρονομζτρθςθ των ηευγϊν πρζπει να γίνεται ζτςι ϊςτε να 
αποφεφγεται θ κακυςτζρθςθ ςτθ χρονομζτρθςθ που προκαλείται από τθ ςφγχρονθ 
άφιξθ πολλϊν Κππων προσ ζλεγχο. 

ΑΡΚΡΣ 807 – ΑΓΩΡΑ ΞΑΛ ΕΤ ΑΓΩΡΛΗΕΚΑΛ 

807.1 Ακλθτισ μπορεί να οδθγεί πεηόσ ι να ακολουκεί πεηόσ τον ίππο του ςτθ διαδρομι, 
αλλά, επί ποινι αποβολισ, πρζπει να είναι ζφιπποσ ςτθν εκκίνθςθ κάκε θμζρασ και 
ςτον τερματιςμό τθσ τελευταίασ φάςθσ κάκε θμζρασ.  

807.2 Ακλθτισ που δεν ςζβεται τα δοκζντα όρια χρόνου, κεωρείται ότι απζτυχε να προκρικεί 
ςτθν επόμενθ φάςθ ι ςτθν τελικι κατάταξθ. 

807.3 Από τθ ςτιγμι που ξεκίνθςε ζνα ηεφγοσ ςτο Αγϊνιςμα, δεν επιτρζπεται, επί ποινι 
αποβολισ, κανείσ άλλοσ πλθν του Ακλθτι να οδθγεί πεηόσ ι να ιππεφει τον 
ςυγκεκριμζνο Κππο ςτθ διαδρομι. 

807.4  Θ από πρόκεςθ παρεμπόδιςθ του ηεφγουσ που προςπερνά, από το βραδφτερα 
κινοφμενο ηεφγοσ το οποίο προθγείται, τιμωρείται με αποβολι. Αυτό δεν ζχει ςτόχο να 
μειϊςει τθν άμιλλα των Ακλθτϊν κατά τθν διαδρομι για τθν κατάταξθ, αλλά 
προβλζπεται να ιςχφει ςε περιςτάςεισ όπου γίνεται προςπζραςθ επειδι το βραδφτερα 
κινοφμενο ηεφγοσ  βαδίηει με ςθμαντικά αργότερο ρυκμό, ι γιατί αντιμετωπίηει 
προβλιματα άρνθςθσ ι προβλιματα ιπποςκευισ. 

807.5 Φο ηεφγοσ που δεν προκρίνεται ςτθν επόμενθ φάςθ του Αγωνίςματοσ ι που 
αποβάλλεται για οποιαδιποτε αιτία, πρζπει να φφγει αμζςωσ από τθ διαδρομι και δεν 
δικαιοφται να ςυνεχίςει εκτόσ και εάν δεν υπάρχει βατι εναλλακτικι λφςθ και αυτό 
μόνο αφοφ πάρει τθν ζγκριςθ μζλουσ τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ, ι όταν δεν υπάρχει 
διακζςιμο, ενόσ Επόπτθ. 

807.6 Επιτρεπόμενθ Βοικεια κατά τθν διάρκεια Αγϊνα ι ςτθ Διαδρομι: 

807.6.1 Υτθν Σροκιρυξθ του Αγϊνα κακορίηεται ποφ επιτρζπεται θ παρουςία πλθρωμάτων 
βοικειασ είτε μζςα ςτισ Μτθνιατρικζσ Σφλεσ είτε ςτθ  διαδρομι του Αγϊνα. 

807.6.2 Φα ηεφγθ πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςε νερό κατά τθ διάρκεια τθσ διαδρομισ 
τουλάχιςτο κάκε 10 χιλιόμετρα.  

807.6.3 Επιτρζπεται να παραςχεκεί βοικεια ςτο ηεφγοσ ακόμθ και όταν βρίςκεται ςτθν 
διαδρομι ςε κάκε περίπτωςθ μετά από πτϊςθ ι εάν ο Ακλθτισ αποχωριςτεί από τον 
Κππο του, ι ςε περίπτωςθ χαλάρωςθσ ι απϊλειασ πετάλων.  

807.6.4 Για άλλεσ Επιτρεπόμενεσ Βοικειεσ, παρακαλείςτε να δείτε τισ «Υθμειϊςεισ Ιππικισ 
Αντοχισ-Ρδθγόσ». Θ Σροκιρυξθ του Αγϊνα κακορίηει τισ λεπτομζρειεσ για κάκε 
Αγϊνα. 

807.7 Ξθ Επιτρεπόμενθ Βοικεια: οι ακόλουκοι τφποι ενεργειϊν, όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 
807.7.1 ζωσ 807.7.8, απαγορεφονται και ο Ακλθτισ και/ι ο εγγεγραμμζνοσ 
Σροπονθτισ, που υποπίπτουν ςε αυτζσ, υπόκεινται ςε ποινι όπωσ ορίηεται παρακάτω 
για κάκε ενζργεια. 

807.7– Ε Ξθ Επιτρεπόμενθ Βοικεια: οι ακόλουκοι τφποι ενεργειϊν, όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 

807.7.1 ζωσ 807.7.8, απαγορεφονται και ο Ακλθτισ που υποπίπτει ςε αυτζσ, υπόκειται 
ςε ποινι όπωσ ορίηεται παρακάτω για κάκε ενζργεια : 
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807.7.1 το να ακολουκεί, να προπορεφεται ι να ςυνοδεφει το ηεφγοσ ςε οποιοδιποτε τμιμα 
τθσ διαδρομισ, ποδθλατιςτισ, πεηόσ ι Ακλθτισ μθ μετζχων ςτον Αγϊνα, επί ποινι 
επίδοςθσ Σροειδοποιθτικισ Μίτρινθσ Μάρτασ. 

807.7.2 όταν παρζχεται βοικεια ςε οποιοδιποτε τμιμα τθσ διαδρομισ, όπου δεν ζχει ειδικά 
προβλεφκεί αυτοφ του είδουσ θ βοικεια, επί ποινι επίδοςθσ Σροειδοποιθτικισ 
Μίτρινθσ Μάρτασ. 

807.7.3 όταν παρζχεται βοικεια ςε οποιοδιποτε τμιμα τθσ διαδρομισ από άτομο μθ 
εξουςιοδοτθμζνο να παράςχει αυτι τθν βοικεια, επί ποινισ επίδοςθσ 
Σροειδοποιθτικισ Μίτρινθσ Μάρτασ. 

807.7.4 όταν μθ εξουςιοδοτθμζνο όχθμα ακολουκεί, προπορεφεται ι ςυνοδεφει το ηεφγοσ, ςε 
οποιοδιποτε τμιμα τθσ διαδρομισ ι ςε άμεςα παρακείμενο μονοπάτι πρόςβαςθσ(βλ. 
«Υθμειϊςεισ Ιππικισ Αντοχισ-Ρδθγόσ») μθ επιτρεπτό ςφμφωνα με το άρκρο 807.6.1, 
επί ποινι επίδοςθσ Σροειδοποιθτικισ Μίτρινθσ Μάρτασ. 

807.7.5 όταν τρίτο άτομο ενκαρρφνει Κππο να τροχάςει μζςα ςε Μτθνιατρικι Σφλθ, επί ποινι 
επίδοςθσ Σροειδοποιθτικισ Μίτρινθσ Μάρτασ. 

807.7.6 όταν τρίτο άτομο ενκαρρφνει τον Κππο εντόσ τθσ διαδρομισ με οποιονδιποτε τρόπο, 
επί ποινισ επίδοςθσ Σροειδοποιθτικισ Μίτρινθσ Μάρτασ και αποβολισ. 

 807.7.7 όταν κοποφν ςυρματοπλζγματα, ι αλλοιωκεί τμιμα περίφραξθσ επί ι μζςα ςτθν 
διαδρομι με ςκοπό να ανοιχτεί δίοδοσ ι κοποφν δζντρα ι αφαιρεκοφν εμπόδια ι να 
εξαλειφκοφν προκλιςεισ ι να αλλοιωκοφν τεχνικά ςτοιχεία τθσ διαδρομισ, επί ποινισ 
επίδοςθσ Σροειδοποιθτικισ Μίτρινθσ Μάρτασ. 

807.7.8 όταν γίνει αποδεκτι οποιαςδιποτε παρζμβαςθ τρίτου ατόμου, είτε ηθτικθκε αυτι είτε 
όχι, με πρόκεςθ να δοκεί πλεονζκτθμα ςτον Ακλθτι ι τον Κππο του επί ποινι επίδοςθσ 
Σροειδοποιθτικισ Μίτρινθσ Μάρτασ και αποβολι. 

ΑΡΚΡΣ 808 – ΠΡΣΞΘΡΤΘ ΣΣΤ ΑΓΩΡΑ 

808.1 Υτθν Σροκιρυξθ που δθμοςιεφει θ Ρργανωτικι Επιτροπι Αγϊνα Ιππικισ Αντοχισ, δεν 
είναι αναγκαίο να επαναλαμβάνεται ο Γενικόσ Μανονιςμόσ ι οι Μανόνεσ του παρόντοσ. 
Αρκεί θ παράκεςθ τθσ κατθγορίασ του Αγωνίςματοσ, οι αποςτάςεισ, οι ταχφτθτεσ, τα 
όρια χρόνου και το πικανόν όριο χρόνου κάκε φάςθσ, ο τρόποσ κατάταξθσ, οι κανόνεσ 
εκκίνθςθσ, θ μζκοδοσ ςιμανςθσ τθσ διαδρομισ, οι διαδικαςίεσ ςτισ υποχρεωτικζσ 
ςτάςεισ, το περίγραμμα τθσ διαδρομισ (με τισ αλλαγζσ υψόμετρου) και τθσ πικανισ 
φπαρξθσ εμποδίων. 

808.2 Για περαιτζρω λεπτομζρειεσ ςχετικά με τισ Σροκθρφξεισ Ιππικισ Αντοχισ, 
παρακαλείςτε να αναφζρεςτε ςτισ «Υθμειϊςεισ Ιππικισ Αντοχισ-Ρδθγόσ». 

808.3 Εκτόσ από τισ ςυνκικεσ του Αγωνίςματοσ (προκεςμία  υποβολισ τελικϊν δθλϊςεων, 
τόπο και ϊρα εκκίνθςθσ διεξαγωγισ, αρικμό και  χρονικι διάρκεια υποχρεωτικϊν 
ςτάςεων, δικαιϊματα ςυμμετοχισ και  ζπακλα), είναι ςφνθκεσ να 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν Σροκιρυξθ διευκρινίςεισ που αφοροφν ςτθ διοργάνωςθ, 
όπωσ μεταφορζσ, διαμονι Ακλθτϊν και Ακλθτϊν, ςταβλιςμόσ, ςίτιςθ Κππων, κ.ο.κ. 

ΑΡΚΡΣ 809 - ΞΩΔΛΞΑ ΕΡΔΤΠΑΛΑ 

809.1 Είναι υποχρεωτικό όλα τα άτομα ςε όλουσ τουσ Αγϊνεσ Ιππικισ Αντοχισ, όταν είναι 
ζφιπποι, να φοροφν καπζλο αςφαλείασ Ιππαςίασ / Ιππικισ Αντοχισ εγκεκριμζνου 
τφπου και ςωςτά ςτερεωμζνο. 
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809.2 Είναι υποχρεωτικό όλα τα άτομα ςε όλουσ τουσ Αγϊνεσ Ιππικισ Αντοχισ, όταν είναι 
ζφιπποι, να φοροφν αςφαλι υπόδθςθ με τακοφνια 12 χιλ. και άνω, ι εναλλακτικά 
κλειςτοφσ αναβολείσ ι αναβολείσ αςφαλείασ. 

809.3 Υτουσ Αγϊνεσ Ιππικισ Αντοχισ, απαιτείται ενδυμαςία κατάλλθλθ και όχι υποτιμθτικι 
για τθν εικόνα Αγϊνων. 

                         Υε όλουσ τουσ Διεκνείσ Αγϊνεσ είναι υποχρεωτικι θ παρακάτω ενδυμαςία : 

809.3.1  Για όςουσ ςυμμετζχουν ςτθν Μτθνιατρικι Επικεϊρθςθ προ του Αγϊνα/Φελετι ζναρξθσ, 
ςτο Ζπακλο Μαλφτερθσ Ματάςταςθσ και ςτισ Φελετζσ Απονομισ Βραβείων και Επάκλων: 

 Ιππείσ: Επίςθμεσ Υτολζσ Ρμάδοσ ι Ατομικζσ 

 Αρχθγοί Ρμάδων, Υταβλίτεσ, Σλθρϊματα Βοικειασ: Επίςθμεσ Υτολζσ Ρμάδοσ ι 
Ατομικζσ 

 Αξιωματοφχοι Αγϊνων: Αξιοπρεπισ ενδυμαςία, με ςακάκι και γραβάτα όπου 
απαιτείται 

 Δεν επιτρζπονται κοντά παντελόνια (ςορτσ) ι ςανδάλια.   

809.3.2  Ματά τθν διάρκεια του Αγωνίςματοσ: 

●   Ιππείσ: Σρζπουςα ενδυμαςία ιππζα, με πουκάμιςο/πόλο ςυμπεριλαμβανομζνου 
πάντα γιακά. 

●   Αρχθγοί Ρμάδων, Υταβλίτεσ, Σλθρϊματα Βοικειασ : Επίςθμθ ενδυμαςία Ρμάδοσ ι 
Ατομικι. Δεν επιτρζπονται ςορτσ μζςα ςτο χϊρο τθσ Μτθνιατρικισ Σφλθσ, ι 
ςανδάλια ςτον Αγωνιςτικό Χϊρο (λόγοι αςφάλειασ). 

●   Αξιωματοφχοι Αγϊνων: Αξιοπρεπισ ενδυμαςία, όχι ςορτσ ι ςανδάλια. 

809.3.3  Υχετικά με τθ διαφιμιςθ ιςχφει ο Γενικόσ Μανονιςμόσ τθσ F.E.I. 

809.3 – Ε    Για τουσ Εκνικοφσ Αγϊνεσ αυτό ςθμαίνει 

Ενδυμαςία ςωςτι και προςαρμοςμζνθ ςτο άκλθμα. 

Σαντελόνι ιππαςίασ θ κολάν παντελόνι ιππικισ αντοχισ. 

Ξπότεσ ι παποφτςια  με τακοφνια 12χιλ. και άνω με μίνι-τςαπσ ι εναλλακτικά οτιδιποτε κλειςτά 
παποφτςια όταν ο Ακλθτισ ιππεφει με κλειςτοφσ αναβολείσ. 

Σουκάμιςο ι πόλο με γιακά ι ςτολι Ρμίλου. 

Ανάλογα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ μπορεί να προςτίκενται κατάλλθλα ενδφματα, όμωσ ο αρικμόσ 
Αγϊνα (ςαλιάρα) πρζπει να είναι πάντα εμφανισ και ευανάγνωςτοσ. 

Φο άτομο, που παρουςιάηει τον Κππο ςτθν Μτθνιατρικι Επικεϊρθςθ πρζπει να φοράει τον αρικμό 
Αγϊνα (ςαλιάρα), παντελόνι, πόλο με γιακά ι πουκάμιςο και κλειςτά παποφτςια. 

Ματά τθν απονομι των επάκλων: 

Ενδυμαςία ιππαςίασ κακαρι, ςωςτι και προςαρμοςμζνθ ςτο Άκλθμα. 

ΑΡΚΡΣ 810 - ΛΠΠΣΞΕΤΘ ΞΑΛ ΕΣΠΟΛΠΣ 

Ματ’ αρχιν δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτθ ςαγι, αλλά πρζπει να είναι αςφαλισ και να ταιριάηει 
ςτο ςϊμα του Κππου (βλ. Διεκνι Μτθνιατρικό Μανονιςμό). Απαγορεφονται όλα τα είδθ θνίων, που 
μπορεί να περιορίςουν τθν ελεφκερθ κίνθςθ τθσ κεφαλισ του Κππου ςε μεγάλο βακμό, μεταξφ 
των οποίων τα Γερμανικά θνία / Γαλλικά Θνία και τα ςτακερά ανάςπαςτα. 

810.1 Ειδικά μζςα αςφάλειασ, όπωσ ανακλαςτιρεσ ι άλλα, μπορεί να απαιτοφνται όπωσ 
ορίηεται ςτθν προκιρυξθ του Αγϊνα. 
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810.2 Απαγορεφονται τα μαςτίγια (ι χριςθ οποιουδιποτε αντικειμζνου ωσ μαςτίγιο) και τα 
ςπιροφνια. 

810.3 Επιτρζπεται θ χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων και ςυςκευϊν πλοιγθςθσ. Για κάκε άλλο 
είδοσ ςυςκευισ επικοινωνίασ πρζπει να ζχει λθφκεί άδεια από τθν Αγωνόδικο 
Επιτροπι πριν τθν ζναρξθ του Αγωνίςματοσ. 

810.4        Ιςχφει ο Διεκνισ Γενικόσ Μανονιςμόσ ςχετικά με τθ διαφιμιςθ.  

810.5      Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ κακϊσ και θ πρόςδεςθ οποιουδιποτε ξζνου υλικοφ ςτα 
αυτιά των Κππων. Φα αυτιά των Κππων δεν πρζπει να είναι φραγμζνα. Απαγορεφονται οι 
ωταςπίδεσ. Ξπορεί να επιτραπεί θ χριςθ Σαρωπίδων, χωρίσ τροποποιιςεισ,  εφ’ όςον 
επιτρζπουν τθν πλιρθ όραςθ προσ τα εμπρόσ και πρζπει να αφαιροφνται ςτισ 
Μτθνιατρικζσ Σφλεσ. Ρ οριςμόσ των παρωπίδων παρζχεται ςτισ «Υθμειϊςεισ  Ιππικισ 
Αντοχισ-Ρδθγόσ». 

ΑΡΚΡΣ 811 – ΞΟΘΡΣΣΘΣΑ  

811.1 Ρποιαδιποτε πράξθ ι ςφνολο ενεργειϊν, που κατά τθ γνϊμθ τθσ Αγωνοδίκου 
Επιτροπισ μπορεί ςαφϊσ να οριςτεί ςαν βάναυςθ ι καταχρθςτικι τιμωρείται με 
αποβολι και με ότι άλλθ ποινι επιτρζπεται από τον Γενικό Μανονιςμό και ο 
εμπλεκόμενοσ κα αναφερκεί ςτθ F.E.Ι.. 

811.1–Ε  Ρποιαδιποτε πράξθ ι ςφνολο ενεργειϊν, που κατά τθ γνϊμθ τθσ Αγωνοδίκου 

Επιτροπισ μπορεί ςαφϊσ να οριςτεί ςαν βάναυςθ ι καταχρθςτικι τιμωρείται με 
αποβολι και με ότι άλλθ ποινι επιτρζπεται από τον Γενικό Μανονιςμό και ο 
εμπλεκόμενοσ Ιππζασ κα αναφερκεί ςτθ Ε.Ρ.Ι.. Θ αναφορά κα γίνει μζςα ςτθν ζκκεςθ 
του Σροζδρου τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ προσ τθν Ε.Ρ.Ι., όπωσ ορίηουν το 
Ματαςτατικό τθσ Ε.Ρ.Ι. και οι Εκνικοί Μανονιςμοί Ιππαςίασ. 

811.2 Αναφορζσ τζτοιων πράξεων πρζπει να ςυνοδεφονται, αν είναι δυνατόν, από τισ 
υπογραφζσ και διευκφνςεισ αυτοπτϊν μαρτφρων. Ρι αναφορζσ πρζπει να δίνονται 
ςτθν Αγωνόδικο Επιτροπι, ι το Γραμματζα τθσ Ρργανωτικισ Επιτροπισ, όςο το 
δυνατόν ταχφτερα. 

ΑΡΚΡΣ 812 – ΒΑΡΘ (ΛΠΠΕΩΡ) 

812.1 Σε όλα τα Ρρωτακλιματα Ενθλίκων CEI4* το ελάχιςτο βάροσ των Ακλθτϊν είναι 75 κιλά 
μαηί με όλον τον ιππικό εξοπλιςμό (άρκρο 812.6). 

812.2 Σε όλουσ τουσ Αγϊνεσ Ενθλίκων CEI3* το ελάχιςτο βάροσ των Ακλθτϊν μπορεί να είναι 
75 κιλά – οι λεπτομζρειεσ ορίηονται ςαφϊσ ςτθν τελικι Ρροκιρυξθ του Αγϊνα. 

812.3 Στουσ αγϊνεσ CEI1* και CEI2* μπορεί να επιτραποφν κατατάξεισ βάςει βάρουσ ι 
γζνουσ, με προχπόκεςθ τθν προζγκριςθ τθσ F.E.Ι. και πρζπει να αναφζρονται ςαφϊσ 
ςτθν προκιρυξθ του Αγϊνα. 

812.3 - Ε Υτουσ Εκνικοφσ Αγϊνεσ δεν ιςχφουν περιοριςμοί βάρουσ Ακλθτϊν. Εν τοφτοισ θ Ε.Ρ.Ι. 

μπορεί να προβλζπει, ςτθν Γενικι Σροκιρυξθ του ζτουσ ι ςτισ Ειδικζσ Σροκθρφξεισ των 
Αγϊνων, κατατάξεισ βάςει βάρουσ ι γζνουσ Ακλθτϊν. 

812.4 Δεν υπάρχουν περιοριςμοί ελάχιςτου βάρουσ ςε Αγϊνεσ Οεαρϊν Ιππζων ι/και 
Εφιβων. 

812.5 ταν απαιτείται ελάχιςτο βάροσ, ο ζλεγχοσ βάρουσ πρζπει να γίνεται πριν τθν εκκίνθςθ 
και, όπου απαιτείται, μετά τον τερματιςμό, μπορεί δε να γίνει με τυχαία επιλογι και 
κατά τθ διάρκεια του Αγϊνα. 

812.6 Ρι Ακλθτζσ πρζπει να ηυγίηονται ςτον τερματιςμό, και όπου απαιτείται, με όλα τα είδθ 
ςαγισ (εκτόσ του χαλινοφ). Ρ Ακλθτισ πρζπει να διατθρεί το ελάχιςτο βάροσ ςε όλθ τθ 
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διάρκεια των φάςεων του Αγϊνα επί ποινι αποβολισ. Αποτελεί ευκφνθ του Ακλθτι να 
ηυγιςτεί αμζςωσ μετά τθ διάβαςθ τθσ γραμμισ τερματιςμοφ αν αυτό του ηθτθκεί από 
Αξιωματοφχο του Αγϊνα. 

812.7 Ρι Ρργανωτζσ πρζπει να παρζχουν αξιόπιςτθ βακμονομθμζνθ  ηυγαριά με δυνατότθτα 
επαναβακμονόμθςθσ. 

ΑΡΚΡΣ 813 – ΞΑΣΑΣΑΘ 

813.1 Ατομικι: ςε Αγϊνιςμα Ιππικισ Αντοχισ νικθτισ είναι το ηεφγοσ με το ςυντομότερο 
χρόνο ίππευςθσ που περνά επιτυχϊσ ι ςυμμορφϊνεται ςφμφωνα με όλα τα 
πρωτόκολλα και τισ απαιτιςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ τελικισ Μτθνιατρικισ 
Εξζταςθσ αλλά όχι περιοριςμζνθσ ςε αυτιν. Θ Σροκιρυξθ πρζπει να κακορίηει με 
ςαφινεια τον τρόπο ατομικισ κατάταξθσ. 

813.2 Ρμαδικι: Οικιτρια ομάδα είναι αυτι που ζχει τον καλφτερο χρόνο μετά τθν πρόςκεςθ 
τθσ τελικισ κατάταξθσ των τριϊν καλφτερων ηευγϊν τθσ ομάδοσ. Υε περίπτωςθ 
ιςοβακμίασ, νικιτρια ομάδα είναι αυτι τθσ οποίασ το τρίτο ςτθ ςειρά ηεφγοσ ζχει το 
καλφτερο χρόνο. Υε περίπτωςθ που κατατάςςονται λιγότερα από 3 μζλθ μίασ ομάδασ, 
αυτι δεν κατατάςςεται ςαν ομάδα. 

813.3 Ιςοπαλία: ταν δυο ι περιςςότερα ηεφγθ, που εκκίνθςαν ςυγχρόνωσ, ζχουν τον ίδιο 
ςυνολικό χρόνο ίππευςθσ, κατατάςςονται ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ διάβαςθ τουσ 
από τθν γραμμι τερματιςμοφ. 

813.4 Αποβολι, Απόςυρςθ ι Αποτυχία Σρόκριςθσ ςτθν επόμενθ Φάςθ ορίηονται ωσ εξισ: 

813.4.1 Αποβολι: όταν ο Ακλθτισ τιμωρθκεί από τθν Αγωνόδικο Επιτροπι και αποκλείεται από 
τθν ςυνζχεια του Αγϊνα για παράβαςθ του παρόντοσ Μανονιςμοφ, του Διεκνοφσ 
Γενικοφ Μανονιςμοφ, του Διεκνοφσ Μτθνιατρικοφ Μανονιςμοφ ι τθσ Σροκιρυξθσ. 

813.4.2 Αποτυχία Σρόκριςθσ ςτθν Επόμενθ Φάςθ: όταν το ηεφγοσ εξαιρείται από τον Αγϊνα 
λόγω: αποτυχίασ του να περάςει επιτυχϊσ μια Μτθνιατρικι Επικεϊρθςθ-Ζλεγχο, να 
ολοκλθρϊςει ολόκλθρθ τθν διαδρομι με τον τρόπο που απαιτείται, ι να τθριςει όλα 
τα απαιτοφμενα χρονικά όρια για τθν παρουςίαςθ του ι για τθν ολοκλιρωςθ του 
Αγωνίςματοσ. 

813.4.3 Απόςυρςθ: όταν ο Ακλθτισ οικειοκελϊσ αποςφρεται του Αγϊνα, αλλά κεωρείται 
οικειοκελισ και Απόςυρςθ μόνον όταν: το ηεφγοσ ζχει ολοκλθρϊςει ςωςτά όλεσ τισ 
φάςεισ μζχρι εκείνο το ςθμείο, το ηεφγοσ ζχει ολοκλθρϊςει τθν πιο πρόςφατθ φάςθ 
ζχοντασ περάςει τισ απαιτοφμενεσ κτθνιατρικζσ επικεωριςεισ-ελζγχουσ που 
ακολουκοφν τθν εν λόγω φάςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υποχρεωτικισ 
επικεϊρθςθσ ανάνθψθσ, ι τθσ αιτθκείςασ επικεϊρθςθσ ανάνθψθσ, και εφ’ όςον ςτο 
Άρκρο 813 του παρόντοσ δεν υπάρχει άλλθ πρόβλεψθ για τθν απομάκρυνςι του από 
το Αγϊνιςμα. 

813.5 λοι οι Κπποι, που αποχωροφν από τον Αγϊνα είτε οικειοκελϊσ είτε για άλλο λόγο ςε 
οποιοδιποτε ςθμείο τθσ διαδρομισ, πρζπει να προςζλκουν για κτθνιατρικι 
επικεϊρθςθ-ζλεγχο από τθν Μτθνιατρικι Επιτροπι ι τθν Επιτροπι Θεραπόντων 
Μτθνιάτρων εντόσ 30 λεπτϊν από τθν απομάκρυνςθ ι  εκτόσ αν δοκεί άδεια από τθν 
Μτθνιατρικι Επιτροπι για άμεςθ μεταφορά του Κππου από τον Αγωνιςτικό Χϊρο ςε 
εγκεκριμζνο κζντρο κεραπείασ, το δε Μτθνιατρικό Ξμθτρϊο του που πρζπει να 
ενθμερωκεί ανάλογα. Υε περίπτωςθ άρνθςθσ ςυμμόρφωςθσ αποδίδεται 
Σροειδοποιθτικι Μίτρινθ Μάρτα ςτον Ακλθτι ι ςτον εγγεγραμμζνο Σροπονθτι και 
επιβάλλεται υποχρεωτικι περίοδοσ ανάπαυςθσ του Κππου για εξιντα θμζρεσ.  
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ ΛΛ – ΣΡΛΠΣ ΑΓΩΡΩΡ ΛΠΠΛΞΘ ΑΡΣΣΧΘ 

ΑΡΚΡΣ 814 – ΞΑΣΘΓΣΡΛΕ ΑΓΩΡΩΡ ΛΠΠΛΞΘ ΑΡΣΣΧΘ 

 

 

Οι Διεκνείσ Αγϊνεσ Ιππικισ Αντοχισ διακρίνονται ςε : 

 CEI  

 CEIO 

Οι Διεκνείσ Αγϊνεσ Ιππικισ Αντοχισ, όπωσ επεξθγοφνται παρακάτω, διζπονται από τουσ Γενικοφσ 
Κανονιςμοφσ, τουσ Κτθνιατρικοφσ Κανονιςμοφσ και αυτοφσ τουσ Κανονιςμοφσ Ιππικισ Αντοχισ τθσ 
Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Ιππαςίασ. Διακρίνονται ςε: 

814.1           Αγϊνεσ CEI  

814.1.1   Ρρζπει να ςυμμορφϊνονται ςτισ απαιτιςεισ των Γενικϊν Κανονιςμϊν και των  
Κανονιςμϊν Ιππικισ Αντοχισ τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Ιππαςίασ. 

814.1.2       Σε αυτοφσ τουσ Αγϊνεσ, πρζπει να υπάρχει μόνον επίςθμθ ατομικι κατάταξθ. 

814.1.3       Τα Ομαδικά Αγωνίςματα μπορεί να μθ κεωρθκοφν ωσ Επίςθμα Ομαδικά Αγωνίςματα 
και κάκε μζλοσ τθσ Ομάδασ μπορεί να αξιολογθκεί ςτο Ατομικό Αγϊνιςμα. Ο αρικμόσ 
των Ομάδων που μπορεί να γίνουν αποδεκτζσ είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
Οργανωτικισ Επιτροπισ. Οι Ομάδεσ μπορεί να αποτελοφνται από τρεισ ζωσ πζντε 
Ακλθτζσ, όχι απαραίτθτα τθσ ίδιασ Εκνικότθτασ και οι λεπτομζρειεσ κα διευκρινίηονται 
ςτθν εγκεκριμζνθ Ρροκιρυξθ. 

814.1.4      Αυτοί οι Αγϊνεσ μποροφν να διεξαχκοφν ςε ςυνδυαςμό με Εκνικοφσ Αγϊνεσ ι με ςειρά 
Αγϊνων υπό τθν ζγκριςθ τθσ  Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Ιππαςίασ, ςε ςυνεννόθςθ με τθν 
Τεχνικι Επιτροπι, θ οποία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει να διεξαχκεί αυτι θ ςειρά 
των Αγϊνων υπό τισ απαιτιςεισ των CEIO ι CEI4* Αγϊνων, ανεξαρτιτων των 
αποςτάςεων. 

814.1.5    Οι CEI διοργανϊςεισ ορίηονται ςτο Καλεντάρι  τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Ιππαςίασ. 
Διακρίνονται ςε τζςςερα επίπεδα : 

814.1.5.1  Τεςςάρων Αςτζρων (4*) : Ρρωτακλιματα Ενθλίκων ι τουλάχιςτον 160 χλμ. ςε μία 
θμζρα, Ρρωτακλιματα Νζων Κππων 7ετϊν με μζγιςτθ απόςταςθ 130 χλμ., 
Ρρωτακλιματα Εφιβων και Νζων Ιππζων τουλάχιςτον 120 χλμ. και 130 χλμ. ανά 
θμζρα το μζγιςτο. Τοπικά Ρρωτακλιματα, όπου θ Οργανωτικι Επιτροπι μπορεί να 
ηθτιςει αλλαγι τθσ απόςταςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ κλιματικζσ ι άλλεσ ςυνκικεσ. 
Μζγιςτοσ αρικμόσ παλμϊν ςτισ Κτθνιατρικζσ Ρφλεσ: 64 παλμοί/ λεπτό εντόσ 20 
λεπτϊν. 

814.1.5.2  Τριϊν Αςτζρων (3*):  Πλοι οι Αγϊνεσ 140-160 χλμ. ςε μία θμζρα ι 90-100 χλμ. ανά 
θμζρα ςε περιςςότερεσ των δφο θμερϊν, ι 70-80 χλμ. ανά θμζρα ςε περιςςότερεσ 
των τριϊν θμερϊν. Μζγιςτοσ αρικμόσ παλμϊν ςτισ Κτθνιατρικζσ Ρφλεσ: 64 παλμοί/ 
λεπτό εντόσ 20 λεπτϊν. 

814.1.5.3    Δφο Αςτζρων (2*):   Πλοι οι Αγϊνεσ 120-139 χλμ. ςε μία θμζρα ι 70-89 χλμ. ανά θμζρα 
ςε περιςςότερεσ των δφο θμερϊν. Μζγιςτοσ αρικμόσ παλμϊν ςτισ Κτθνιατρικζσ 
Ρφλεσ: 64 παλμοί/ λεπτό εντόσ 20 λεπτϊν. 

814.1.5.4  Ενόσ αςτζροσ (1*): Πλοι οι Αγϊνεσ 80-119 χλμ. ςε μία θμζρα. Μζγιςτοσ αρικμόσ 
παλμϊν ςτισ Κτθνιατρικζσ Ρφλεσ: 64 παλμοί/ λεπτό εντόσ 20 λεπτϊν. 

Φο άρκρο αυτό αναφζρεται ςτισ κατθγορίεσ των Διεκνϊν Αγϊνων και δεν ζχει εφαρμογι ςτουσ 
Εκνικοφσ Αγϊνεσ για τουσ οποίουσ ιςχφει θ ετιςια Γενικι Σροκιρυξθ τθσ Ε.Ρ.Ι. 
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814.1.5.5   Στθν τελικι Κτθνιατρικι Επικεϊρθςθ ο μζγιςτοσ αρικμόσ παλμϊν ςτισ Κτθνιατρικζσ 
Ρφλεσ κα είναι 64 παλμοί/ λεπτό εντόσ 30 λεπτϊν. 

814.1.5.6 Πλοι οι Ακλθτζσ και οι Κπποι, προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςε Διοργανϊςεισ 
επικυρωμζνεσ από τθ Διεκνι Ομοςπονδία Ιππαςίασ, πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι 
ςτθ Διεκνι Ομοςπονδία Ιππαςίασ, ςφμφωνα με τουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ.  

814.1.6     Η Διεκνι Ομοςπονδία Ιππαςίασ μπορεί να δθμιουργιςει ειδικζσ κατθγορίεσ Αγϊνων 
και να εφαρμόςει τισ απαιτιςεισ ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ αςτζρων, όςον αφορά 
ςτουσ Αξιωματοφχουσ και ςτισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, ανεξαρτιτωσ τθσ 
απόςταςθσ, ςε περιπτϊςεισ κρατϊν ι περιοχϊν όπου το άκλθμα αναπτφςςεται  ι ςε 
περίπτωςθ ζρευνασ για μελλοντικζσ αλλαγζσ αυτϊν των Κανονιςμϊν, όπωσ επίςθσ 
μπορεί να προβεί ςε αλλαγζσ βάρουσ ι ςτθ διεξαγωγι ειδικϊν κατθγοριϊν ι 
υποκατθγοριϊν. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ κα υπάρχει διαρκισ επικοινωνία με τισ  
Εκνικζσ Ομοςπονδίεσ και τθ Διεκνι Κτθνιατρικι Επιτροπι  για ςυνεχόμενθ ειςαγωγι 
δεδομζνων.   

814.1.7     Η Διεκνι Ομοςπονδία Ιππαςίασ κα κακορίςει, ςε ςυνεννόθςθ με τθ Διεκνι Κτθνιατρικι 
Επιτροπι, τθν Οργανωτικι Επιτροπι και τισ αντίςτοιχεσ Εκνικζσ Ομοςπονδίεσ το 
ςφςτθμα Αςτζρων το οποίο κα εφαρμόςει ςε Αγϊνεσ Ραγκοςμίου Κυπζλλου ι 
Τελικοφσ, κακϊσ επίςθσ ςε ςειρά Εκνικϊν, Τοπικϊν, Ηπειρωτικϊν ι Ραγκόςμιων 
ςειρϊν Αγϊνων ι ςε προγράμματα Κυπζλλου Αγϊνων. 

814.1.8     Ο αρικμόσ των παλμϊν μπορεί να μειωκεί κατά τθ διάρκεια του Αγϊνα αν, κατά τθ 
γνϊμθ του Ρροζδρου τθσ Κτθνιατρικισ Επιτροπισ, ςε ςυνδυαςμό με τθ γνϊμθ του 
Ξζνου Τεχνικοφ Επιτετραμμζνου, του Ρροζδρου τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ και του 
Τεχνικοφ Επιτετραμμζνου υπάρχει κίνδυνοσ για τθν αςφάλεια των Κππων.  

814.2          CEIOs 

814.2.1   Ρρζπει να ςυμμορφϊνονται ςτισ απαιτιςεισ των Γενικϊν Κανονιςμϊν και των  
Κανονιςμϊν Ιππικισ Αντοχισ τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Ιππαςίασ. 

814.2.2     Στισ CEIOs διοργανϊςεισ πρζπει να υπάρχει Ατομικό και Ομαδικό Αγϊνιςμα. Κάκε 
κράτοσ μπορεί να δθλϊςει μόνο μία Ομάδα. Θα πρζπει να ςυμμετάςχουν τουλάχιςτον 
τρεισ Ομάδεσ προκειμζνου ζνα Ομαδικό Αγϊνιςμα να κεωρθκεί Επίςθμο. Κάκε 
Ομάδα κα πρζπει να αποτελείται από τουλάχιςτον τρία ηεφγθ. Τα τρία καλφτερα 
αποτελζςματα τθσ Ομάδασ κα λθφκοφν υπόψθ για τθν τελικι κατάταξθ. Στθν 
περίπτωςθ που λιγότερα από τρία ηεφγθ μιασ Ομάδασ ζχουν λάβει κατάταξθ, θ 
αντίςτοιχθ Ομάδα δε μπορεί να αξιολογθκεί, ακόμθ κι αν αυτό ςυνεπάγεται τθν 
φπαρξθ μεταλλίου ι βραβείου  που δε κα απονεμθκεί. 

814.3   Ρεριφερειακοί Αγϊνεσ 

Αυτοί οι Αγϊνεσ Ιππικισ Αντοχισ πρζπει να ςυμμορφϊνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ Διεκνοφσ 
Ολυμπιακισ Επιτροπισ ςε ςυνδυαςμό με τισ Επιτροπζσ των Τοπικϊν Ραιχνιδιϊν, αυτοφσ τουσ 
Κανονιςμοφσ και τουσ Κανονιςμοφσ τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Ιππαςίασ. 

 

ΑΡΚΡΣ 814 Ε – ΞΑΣΘΓΣΡΛΕ ΕΚΡΛΞΩΡ ΑΓΩΡΩΡ ΛΠΠΛΞΘ ΑΡΣΣΧΘ 

Ρι Ματθγορίεσ των Εκνικϊν Αγϊνων, ορίηονται ςτθν Γενικι Σροκιρυξθ του Ζτουσ. 

814.1.8 Ε    Υτουσ Εκνικοφσ Αγϊνεσ ο αρικμόσ των παλμϊν, που προβλζπονται ςτο «Μεφάλαιο 

ΙΙΙ», μπορεί να μειωκεί κατά τθ διάρκεια του Αγϊνα αν, κατά τθ γνϊμθ του Σροζδρου 
τθσ Μτθνιατρικισ Επιτροπισ, ςε ςυνδυαςμό με τθ γνϊμθ του Σροζδρου τθσ 
Αγωνοδίκου Επιτροπισ και του Φεχνικοφ Επιτετραμμζνου, υπάρχει κίνδυνοσ για τθν 
αςφάλεια των Κππων.  
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ΑΡΚΡΣ 815 – ΠΡΣΫΠΣΚΕΕΛ ΤΠΠΕΣΣΧΘ  

815.1  Ρποιοδιποτε άτομο, από το ζτοσ, κατά το οποίο ςυμπλθρϊνει το 14ο ζτοσ τθσ θλικίασ 
του και ζχει τθν ζγκριςθ τθσ Εκνικισ Ρμοςπονδίασ ςτθν οποία ανικει, ζχει δικαίωμα να 
λάβει μζροσ ςε όλουσ τουσ Αγϊνεσ Ιππικισ Αντοχισ (CEI, CEIO και Σρωτακλιματα 
Ενθλίκων και Εφιβων/Οζων Ιππζων). 

815.1–Ε     Ρποιοδιποτε άτομο, από το ζτοσ κατά το οποίο ςυμπλθρϊνει το 14ο ζτοσ τθσ θλικίασ 

του και ζχει λάβει Άδεια Ικανότθτασ Ακλθτι από τθν Ε.Ρ.Ι. για το άκλθμα τθσ Ιππικισ 
Αντοχισ, ζχει δικαίωμα να λάβει μζροσ ςε όλουσ τουσ Εκνικοφσ Αγϊνεσ Ιππικισ 
Αντοχισ είτε ωσ άτομο είτε ςαν μζλοσ ομάδοσ, ςφμφωνα και με τισ προχποκζςεισ που 
τίκενται ςτο Άρκρο 816. 

815.2  Μπποι 

 815.2 - Ε Θ ΕΡΙ ςτθν Γενικι Σροκιρυξθ του ζτουσ προβλζπει τισ ελάχιςτεσ θλικίεσ των Κππων για 

τισ κατθγορίεσ των Εκνικϊν Αγϊνων. Ρι Κπποι πρζπει να είναι τουλάχιςτο 5 ετϊν για να 
λάβουν μζροσ ςε Εκνικοφσ Αγϊνεσ. μωσ θ ΕΡΙ μπορεί να προβλζπει ςτθν Γενικι 
Σροκιρυξθ του ζτουσ ειδικοφσ εκπαιδευτικοφσ Αγϊνεσ για Κππουσ 4 ετϊν οπωςδιποτε 
με ελεγχόμενθ ταχφτθτα. 

  815.2.1 Ρι Κπποι πρζπει να είναι τουλάχιςτο 5 ετϊν για να προκρικοφν ωσ Οεόλεκτοι. 

  815.2.2 Ρι Κπποι πρζπει να είναι τουλάχιςτον 6 ετϊν για να λάβουν μζροσ ςε Αγϊνεσ CEI 1 ζωσ 
2 αςτζρων. 

  815.2.3 Ρι Κπποι πρζπει να είναι τουλάχιςτον 7 ετϊν για να λάβουν μζροσ ςε Αγϊνεσ 3 
αςτζρων. 

  815.2.4 Ρι Κπποι πρζπει να είναι τουλάχιςτον 8 ετϊν για να λάβουν μζροσ ςε Αγϊνεσ 4 
αςτζρων, CEIOs και Σρωτακλιματα (εξαιροφνται τα Σρωτακλιματα Ματθγορίασ 
Οεόλεκτων ίππων, όπου θ ελάχιςτθ θλικία πρζπει να είναι 7 ετϊν) . 

  815.2.5  Φοράδεσ εμφανϊσ προχωρθμζνθσ εγκυμοςφνθσ, ιτοι άνω των 120 θμερϊν, ι με το 
πουλάρι δίπλα τουσ δεν επιτρζπεται να ςυμμετάςχουν ςε οποιοδιποτε Αγϊνα CEI. 

815.2.5-Ε Φοράδεσ εμφανϊσ προχωρθμζνθσ εγκυμοςφνθσ, ιτοι άνω των 120 θμερϊν, ι με το 

πουλάρι δίπλα τουσ δεν επιτρζπεται να ςυμμετάςχουν ςε οποιοδιποτε Εκνικό Αγϊνα 
Ιππικισ Αντοχισ . 

  815.2.6  λεσ οι θλικίεσ Κππων ιςχφουν για τθν θμερομθνία που ζχουν αποκτιςει δικαίωμα 
ςυμμετοχισ ςε Αγϊνεσ, και πρζπει να βεβαιϊνονται είτε μζςω αξιόπιςτων ατομικϊν 
βιβλιαρίων, είτε με ζγγραφθ γνϊμθ Μτθνιάτρου, που καταγράφεται ςτα Διαβατιρια. Ρι 
Κπποι κεωροφνται πωσ ζχουν γενζκλια τθν 1θ Ιανουαρίου.  

  815.3  Χποχρεωτικι Ανάπαυςθ Κππων (βλ.«Σθμειϊςεισ Ιππικισ Αντοχισ – Οδθγόσ ») 
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  815.3.1 Ξετά τθ ςυμμετοχι του ςε Αγϊνα Ιππικισ Αντοχισ Διεκνι ι Εκνικό, πρζπει να δοκεί 
ςτον Κππο υποχρεωτικι ελάχιςτθ περίοδοσ ανάπαυςθσ όπωσ ορίηεται εδϊ, πριν 
επιτραπεί να ςυμμετάςχει ξανά ςε Εκνικό ι Διεκνι αγϊνα.  

Απόςταςθ που ολοκλθρϊκθκε   

0 - 46 χλμ.                               5 θμζρεσ  

Από 46 - 86 χλμ.                    12 θμζρεσ 

Από 86  126 χλμ.                   19 θμζρεσ 

Από 126 -146 χλμ.                 26 θμζρεσ 

Από 146 χλμ. και άνω          33 θμζρεσ 

Σαρατεταμζνθ περίοδοσ ανάπαυςθσ κα εφαρμοςτεί αν ζνασ Κπποσ απζτυχε να 
προκρικεί και του χορθγικθκε άμεςθ κεραπεία ι απζτυχε λόγω ακανόνιςτων 
βθματιςμϊν (βλ. άρκρα 815.3.2 και 815.3.3).  

Θ ςυνολικι περίοδοσ ανάπαυςθσ ξεκινά από τα μεςάνυχτα τθσ θμζρασ που 
ολοκλθρϊνεται ο Αγϊνασ (ϊρα 24.00) - λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μζγιςτθ επιτρεπτι 
χρονικι διάρκεια Αγϊνα - και τελειϊνει τθν ίδια ϊρα τθσ τελευταίασ ολόκλθρθσ θμζρασ 
τθσ περιόδου ανάπαυςθσ. Θ ϊρα ζναρξθσ του επόμενου Αγϊνα του Κππου κα πρζπει 
να είναι μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου ανάπαυςθσ. 

 

  815.3.2 Σαρατεταμζνεσ περίοδοι ανάπαυςθσ λόγω επεμβατικισ κεραπείασ: 

Ρποιαδιποτε κεραπεία Κππου που περιλαμβάνει παρακζντθςθ ι τομι τθσ επιδερμίδασ 
ι είςοδο οποιουδιποτε εργαλείου ι ξζνου υλικοφ εντόσ του ςϊματοσ του Κππου 
κεωρείται επεμβατικι κεραπεία (εξαίρεςθ αποτελοφν θ χριςθ ςτοματικϊν 
θλεκτρολυτϊν και ο βελονιςμόσ). Θ περίπτωςθ που Κπποσ απζτυχε να προκρικεί για 
λόγουσ μεταβολικοφσ και δεν αντιμετωπίςτθκε άμεςα, κεωρείται ότι κζτει ςε κίνδυνο 
τθν ευηωία του Κππου και απαιτεί επεμβατικι κεραπεία. Ρ Πζνοσ Μτθνιατρικόσ 
Επιτετραμμζνοσ και ο Θεράπων Μτθνίατροσ πρζπει να εξετάςουν ςτον τζλοσ του Αγϊνα 
ζναν προσ ζναν όλουσ τουσ Κππουσ που χρειάηονται κεραπεία και να αξιολογιςουν 
κάκε περίπτωςθ ςχετικά με το αν χρειάηεται επεμβατικι κεραπεία που ςυνεπάγεται 
παρατεταμζνθ περίοδο ανάπαυςθσ ι απλά εγκεκριμζνθ κεραπεία που δεν απαιτεί 
παρατεταμζνθ περίοδο ανάπαυςθσ. 

Εάν ζνασ Κπποσ  αποτφχει να προκρικεί για μεταβολικοφσ λόγουσ, οι οποίοι απαιτοφν 
άμεςθ επεμβατικι κεραπεία, ςε οποιοδιποτε Διεκνι ι Εκνικό αγϊνα εντόσ ζτουσ, 
πρζπει να του παρζχεται υποχρεωτικι περίοδοσ ανάπαυςθσ, όπωσ ορίηεται παρακάτω, 
πριν αποκτιςει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε νζο Διεκνι ι Εκνικό Αγϊνα. 

Επεμβατικι Θεραπεία    1ο περιςτατικό         60 θμζρεσ ςτο ςφνολο 

Επεμβατικι Θεραπεία    2ο περιςτατικό         90 θμζρεσ ςτο ςφνολο 

Χποχρεωτικι περίοδοσ ανάπαυςθσ ςε 2ο περιςτατικό εφαρμόηεται όταν ο Κπποσ 
αποτφχει να προκρικεί για μεταβολικοφσ λόγουσ που απαιτοφν άμεςθ επεμβατικι 
κεραπεία ςε 2 ςυνεχόμενουσ Διεκνείσ ι Εκνικοφσ Αγϊνεσ ι δφο φορζσ εντόσ χρονικισ 
περιόδου τριϊν μθνϊν. 

  815.3.3 Σαρατεταμζνεσ περίοδοι ανάπαυςθσ λόγω ακανόνιςτου βθματιςμοφ: 

                    Εάν Κπποσ αποτφχει να προκρικεί λόγω ακανόνιςτου βθματιςμοφ ςε οποιοδιποτε 
Διεκνι ι Εκνικό Αγϊνα εντόσ ζτουσ, πρζπει να του δοκεί, πζραν τθσ περιόδου 
ανάπαυςθσ όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 815.3.1, επιπλζον περίοδοσ ανάπαυςθσ, όπωσ 
ορίηεται παρακάτω, πριν αποκτιςει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε Διεκνι ι Εκνικό Αγϊνα.  
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Ακανόνιςτοσ Βθματιςμόσ  1ο περιςτατικό    14 θμζρεσ επιπρόςκετα 

Ακανόνιςτοσ Βθματιςμόσ  2ο περιςτατικό    21 θμζρεσ επιπρόςκετα  

Χποχρεωτικι περίοδοσ ανάπαυςθσ ςε 2ο περιςτατικό εφαρμόηεται όταν ο Κπποσ 
αποτφχει να προκρικεί λόγω ακανόνιςτου βθματιςμοφ ςε 2 ςυνεχόμενουσ Διεκνείσ ι 
Εκνικοφσ Αγϊνεσ.  

Υε περίπτωςθ αποτυχίασ πρόκριςθσ λόγω ακανόνιςτου βθματιςμοφ ςε 3ο ςυνεχόμενο 
Διεκνι ι Εκνικό Αγϊνα, κα πρζπει να επιβλθκεί υποχρεωτικι περίοδοσ ανάπαυςθσ : 

Ακανόνιςτοσ Βθματιςμόσ  3ο περιςτατικό    90 θμζρεσ επιπρόςκετα  

  815.3.4  Υε περίπτωςθ αποτυχίασ πρόκριςθσ Κππου λόγω ακανόνιςτου βθματιςμοφ ςε 
οποιουςδιποτε 4 ςυνεχόμενουσ Διεκνείσ ι Εκνικοφσ Αγϊνεσ εντόσ ζτουσ, κα πρζπει να 
επιβλθκεί υποχρεωτικι περίοδοσ ανάπαυςθσ 6 μθνϊν και κα πρζπει ο Κπποσ να 
περάςει από Μτθνιατρικι Εξζταςθ 4 εβδομάδεσ πριν τον επόμενο Αγϊνα, προκειμζνου 
να μπορζςει να ςυμμετάςχει ςε Διεκνι ι Εκνικό Αγϊνα. 

Υε περίπτωςθ αποτυχίασ πρόκριςθσ Κππου λόγω ακανόνιςτου βθματιςμοφ ςε 
περιςςότερουσ από 4 ςυνεχόμενουσ Διεκνείσ ι Εκνικοφσ Αγϊνεσ, κα πρζπει να 
απαγορευτεί θ ςυμμετοχι του ςε μελλοντικοφσ Αγϊνεσ Ιππικισ Αντοχισ. 

  815.3.5   Τα αποτελζςματα Εκνικϊν Αγϊνων δεν μποροφν να μεταβάλλουν τισ παρατεταμζνεσ 
περιόδουσ ανάπαυςθσ, που εφαρμόηονται ςε Κππουσ εγγεγραμμζνουσ ςτα μθτρϊα τθσ 
F.E.I., οι οποίοι απζτυχαν να προκρικοφν λόγω ακανόνιςτων βθματιςμϊν ι για 
μεταβολικοφσ λόγουσ ςε δφο ςυνεχόμενουσ Διεκνείσ ι Εκνικοφσ Αγϊνεσ. 

  815.3.6     Η  F.E.I. ςε ςυνεργαςία με τθν Τεχνικι Επιτροπι τθσ F.E.Ι. και το Κτθνιατρικό τμιμα τθσ 
F.E.I. μποροφν να αποφαςίςουν τθ δθμιουργία ςυμπλθρωματικοφ προγράμματοσ. 

Κάκε Ακλθτισ, του οποίου ο Κπποσ ζχει αποκλειςτεί ςε Διεκνι Αγϊνα για λόγουσ 
μεταβολικοφσ ι πολφ ςοβαρό τραυματιςμό, λαμβάνει βακμοφσ ποινισ. Οι βακμοί 
ποινισ που ςυγκεντρϊνει ζχουν διάρκεια 12 μθνϊν. Μόλισ περάςει διάςτθμα 12 μθνϊν 
από τθν θμερομθνία απόκτθςθσ οριςμζνων βακμϊν ποινισ, οι βακμοί αυτοί 
αφαιροφνται από το ςφνολο.  

100 βακμοί ποινισ ιςοδυναμοφν αυτομάτωσ με αποχι 2 μθνϊν από αγϊνεσ. Μετά τθν 
πάροδο των 2 μθνϊν, το ςφνολο των βακμϊν μθδενίηεται. 

 Κάκε αποκλειςμόσ για μεταβολικοφσ λόγουσ ιςοδυναμεί με 10 βακμοφσ ποινισ. 

 Αν ζνασ Κπποσ αποκλειςτεί για μεταβολικοφσ λόγουσ που απαιτοφν επεμβατικι 
κεραπεία ο Ακλθτισ κα χρεωκεί με 25 βακμοφσ ποινισ. 

 Αν ζνασ Κπποσ ζχει υποςτεί πολφ ςοβαρό τραυματιςμό κατά τθ διάρκεια ενόσ 
Διεκνοφσ Αγϊνα, ο Ακλθτισ κα χρεωκεί με 80 βακμοφσ ποινισ. 

 Αν ζνασ Κπποσ ςυμμετζχει ςε Διεκνι ι Εκνικό Αγϊνα κατά τθ διάρκεια 
υποχρεωτικισ περιόδου ανάπαυςθσ (όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 815.3.1), ο Ακλθτισ 
κα χρεωκεί με 100 βακμοφσ ποινισ(βλ.«Σθμειϊςεισ Ιππικισ Αντοχισ – Οδθγόσ»). 

 Αν ζνασ Ακλθτισ δεν παρουςιάςει τον Κππο του ςτον Κτθνιατρικό Ζλεγχο – 
Επικεϊρθςθ χρεϊνεται με 100 βακμοφσ ποινισ. 

 Σε αντίκεςθ με το άρκρο 169.7.1 των Γενικϊν Κανονιςμϊν, ανάρμοςτθ 
ςυμπεριφορά ςε Αξιωματοφχο του Αγϊνα ι οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο ςχετικό 
με τον Αγϊνα (άλλον Ακλθτι, δθμοςιογράφο, Δθμόςιο πρόςωπο, κ.ο.κ.) και/ι 
Αξιωματοφχουσ, Κτθνιάτρουσ, ςυνοδοφσ και/ι  οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο 
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εμπλεκόμενο ςτθ ςυλλογι δείγματοσ ελζγχου φαρμακοδιζγερςθσ, ςυνεπάγεται 
επιβολι 100 βακμϊν ποινισ. 

Επιπλζον των προαναφερόμενων κυρϊςεων, μποροφν να εφαρμοςτοφν και άλλεσ 
κυρϊςεισ και οι παραβιάςεισ των ςχετικϊν Κανονιςμϊν κα αντιμετωπιςτοφν από 
το Δικαςτιριο τθσ F.E.I.. 

815.3.6–Ε  Φο Άρκρο αυτό αναφζρεται ςτο ςφςτθμα Βακμϊν Σοινισ (Penalty Points), από 

ςυμμετοχζσ ςε Διεκνισ Αγϊνεσ και δεν κα προςμετροφνται Βακμοί Σοινισ από 
ςυμμετοχζσ ςτουσ Εκνικοφσ Αγϊνεσ. 

                  Σαρόλα αυτά:                 . 

  Αν ζνασ Κπποσ εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα τθσ F.E.Ι. ςυμμετζχει ςε Διεκνι ι Εκνικό 
Αγϊνα κατά τθ διάρκεια υποχρεωτικισ περιόδου ανάπαυςθσ (όπωσ ορίηεται ςτο 
άρκρο 815.3.1), ο Ακλθτισ, εφόςον είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα τθσ F.E.Ι. ,κα 
χρεωκεί με 100 βακμοφσ ποινισ. 

 Υτουσ Εκνικοφσ Αγϊνεσ αν ζνασ Κπποσ ςυμμετζχει ςε Διεκνι ι Εκνικό Αγϊνα κατά 
τθ διάρκεια υποχρεωτικισ περιόδου ανάπαυςθσ (όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 
815.3.1), ςτον Ακλθτι κα επιβάλλεται αποχι 2 μθνϊν από Αγϊνεσ. 

  815.3.7   Αν ζνασ Κπποσ, που ιππεφεται από ζναν Ακλθτι, υποςτεί πολφ ςοβαρό τραυματιςμό 
εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ 12 μθνϊν από επίςθσ ςοβαρό τραυματιςμό ενόσ 
προθγοφμενου Κππου, που είχε ιππευτεί από τον ίδιο Ακλθτι, τότε ο ςυγκεκριμζνοσ 
Ακλθτισ αποβάλλεται αυτομάτωσ από τουσ Αγϊνεσ για ζξι μινεσ.  

Σολφ ςοβαρόσ τραυματιςμόσ ορίηεται ο τραυματιςμόσ ο οποίοσ, ςφμφωνα με τθ 
γνϊμθ τθσ Μτθνιατρικισ Επιτροπισ, απαιτεί  άμεςθ ευκαναςία ι ζχει ωσ αποτζλεςμα 
με οποιονδιποτε τρόπο το κάνατο του Κππου κατά τθ διάρκεια του Αγϊνα.   

ΑΡΚΡΣ 816 –  ΔΛΑΔΛΞΑΛΑ ΠΡΣΞΡΛΘ ΞΑΛ ΠΛΣΣΠΣΛΘΣΛΞΑ  ΛΞΑΡΣΣΘΣΣ    

(Βλ. Υθμειϊςεισ Ιππικισ Αντοχισ-Ρδθγόσ για μεταβατικζσ διατάξεισ)  

 

 

 

 

816.1      Ρρόκριςθ Νεολζκτων : υπό τον ζλεγχο τθσ κάκε Εκνικισ Ομοςπονδίασ   

Η φόρμα κριτθρίων πρόκριςθσ για τουσ Νεόλεκτουσ (Ραράρτθμα 2 των Κανονιςμϊν 
Ιππικισ Αντοχισ) πρζπει να ςυμπλθρωκεί ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα τθσ F.E.I. προτοφ θ 
αντίςτοιχθ Εκνικι Ομοςπονδία δθλϊςει τον Νεόλεκτο Ακλθτι / Κππο. 

  816.1.1     Κπποι και Ακλθτζσ πρζπει, όχι απαραίτθτα ωσ ςυνδυαςμόσ : 

816.1.1.1 να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ 2  Αγϊνεσ απόςταςθσ 40-79 χλμ. και 2 Αγϊνεσ 80-90 
χλμ. με ταχφτθτα 16 χμ/ϊρα το ανϊτερο.  

  816.1.2     Οι Κπποι πρζπει να ολοκλθρϊςουν τισ απαιτοφμενεσ προκρίςεισ τουσ εντόσ διαςτιματοσ 
24 μθνϊν από τον πρϊτο αγϊνα πρόκριςισ τουσ. Οι Κπποι, ζχοντασ ολοκλθρϊςει τουσ 
απαιτοφμενουσ αγϊνεσ πρόκριςθσ με τισ επιτρεπτζσ ταχφτθτεσ και τθρϊντασ τουσ 
περιοριςμοφσ των υποχρεωτικϊν περιόδων ανάπαυςθσ, ζχουν το δικαίωμα να 
ςυμμετάςχουν ςε Αγϊνα CEI1* 12 μινεσ μετά τον 1ο αγϊνα των προκρίςεϊν τουσ, Με 
τθν ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων προκρίςεων, οι Κπποι μποροφν να ςυμμετάςχουν 
ςε   Αγϊνα CEI1* για χρονικό διάςτθμα 24 μθνϊν. 

  816.1.3  Οι Ακλθτζσ πρζπει να ολοκλθρϊςουν τισ απαιτοφμενεσ προκρίςεισ τουσ εντόσ 
διαςτιματοσ 24 μθνϊν από τον πρϊτο αγϊνα πρόκριςισ τουσ. Οι Ακλθτζσ, ζχοντασ 

ΣΣ ΑΡΚΡΣ ΑΤΣΣ ΑΡΑΦΕΡΕΣΑΛ Ε ΔΛΕΚΡΕΛ ΑΓΩΡΕ ΞΑΛ ΔΕΡ ΕΧΕΛ ΕΦΑΡΠΣΓΘ ΣΣΤ ΕΚΡΛΞΣΤ ΑΓΩΡΕ . 

Φο αντίςτοιχο Εκνικό ςφςτθμα πρόκριςθσ από κατθγορία ςε κατθγορία ορίηεται ςτθ Γενικι Σροκιρυξθ του 
ζτουσ και αναπτφςςεται παράλλθλα με τθν ανάπτυξθ του Ακλιματοσ και τθν δθμιουργία των εκνικϊν 

κατθγοριϊν αγωνιςμάτων. 
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ολοκλθρϊςει τουσ απαιτοφμενουσ αγϊνεσ πρόκριςθσ, μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε 
Αγϊνα CEI1* 6 μινεσ μετά τον 1ο αγϊνα των προκρίςεϊν τουσ. Αν ζνασ Ακλθτισ που 
ζχει αποκτιςει τισ απαιτοφμενεσ προκρίςεισ, δεν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ εντόσ 24μινου  
Αγϊνα CEI1*, κα πρζπει να ανανεϊςει τισ προκρίςεισ του. 

  816.1.4  Οι Κπποι 8 ετϊν και άνω, εξαιροφνται από τα άρκρα 816.1.2 και 816.1.3, εάν ζχουν 
ςυγκεντρϊςει, όχι απαραίτθτα ωσ ςυνδυαςμόσ με ςυγκεκριμζνο Ακλθτι, τουλάχιςτον 
240 χλμ. ςε 3 Εκνικοφσ Αγϊνεσ το ανϊτερο εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ 36 μθνϊν. 

  816.2      Διεκνζσ Σφςτθμα Ρρόκριςθσ: κακορίηεται ςφμφωνα με τα αρχεία και τθ βάςθ δεδομζνων   
τθσ F.E.I. και τισ επιβεβαιϊςεισ κάκε Εκνικισ Ομοςπονδίασ. 

  816.2.1   Πλοι οι Κπποι και οι Ακλθτζσ πρζπει να ζχουν  αποκτιςει τισ προκρίςεισ Νεόλεκτων 
προκειμζνου να ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διεκνζσ Σφςτθμα Ρρόκριςθσ.  

  816.2.2   Κπποι και Ακλθτζσ, όχι απαραίτθτα ωσ ςυνδυαςμόσ, πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει 
επιτυχϊσ Διεκνείσ Αγϊνεσ για να προχωριςουν ςτο Διεκνζσ Σφςτθμα Ρρόκριςθσ, 
ξεκινϊντασ από τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ αγϊνα ενόσ αςτζροσ και ανεβαίνοντασ 
κατθγορίεσ όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 814. 

  816.2.3    Το επίπεδο 3 αςτζρων, ςφμφωνα με το Διεκνζσ Σφςτθμα Ρρόκριςθσ, για τουσ Ακλθτζσ 
κα ζχει ιςχφ για 5 χρόνια και μπορεί να διατθρθκεί με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
Διεκνοφσ Αγϊνα που ανταποκρίνεται ςτο ςυγκεκριμζνο επίπεδο του Ακλθτι ι ιςάξιου 
Εκνικοφ Αγϊνα. 

  816.2.4    Οι προκρίςεισ των Κππων, ςφμφωνα με το Διεκνζσ Σφςτθμα Ρρόκριςθσ, ζχουν ιςχφ για 
24 μινεσ. Αν ζνασ Κπποσ δεν αποκτιςει τθν πρόκριςθ για το επόμενο επίπεδο εντόσ 
αυτισ τθσ χρονικισ περιόδου, κα πρζπει να διεκδικιςει ξανά τθν πρόκριςθ για το 
επίπεδο που είχε. 

 

816.3     Πρωταθλήματα 4* : 

              Εφήβων / Νζων Ιππζων 

              Κπποι : 

  816.3.1  Οι Κπποι πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει όλεσ τισ διαδικαςίεσ πρόκριςθσ που 
περιγράφθκαν παραπάνω και να διακζτουν το απαιτοφμενο πιςτοποιθτικό ικανότθτασ 
ςυμμετοχισ  ςτον Αγϊνα που πρόκειται να ςυμμετάςχουν. 

  816.3.2     Οι Κπποι πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον 2 Αγϊνεσ CEI2* και άνω. 

  816.3.3    Από αυτοφσ τουσ 2 Αγϊνεσ, ο ζνασ τουλάχιςτον πρζπει να ζχει ταχφτθτα όχι μικρότερθ 
των 14χλμ./ϊρα, χιλιομετρικι απόςταςθ και χρονικό όριο ίςα  ι μεγαλφτερα αυτϊν του 
Ρρωτακλιματοσ 4* και να ζχει διεξαχκεί όχι νωρίτερα από 24 μινεσ και όχι αργότερα 
από τθ λιξθ των προτεινόμενων (nominated) ςυμμετοχϊν του Ρρωτακλιματοσ και/ι 
60 θμζρεσ πριν τον Αγϊνα, όποιο ςυμβεί πρϊτο. Σε αυτόν τον ζναν Αγϊνα, ο Κπποσ 
πρζπει να ζχει ιππευτεί από τον υποψιφιο για το Ρρωτάκλθμα Ακλθτι, εκτόσ και αν  
αυτόσ ο Ακλθτισ είναι  Elite Ζφθβοσ / Νζοσ Ιππζασ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ο Κπποσ 
μπορεί να ιππευτεί από οποιονδιποτε Ακλθτι αυτισ τθσ κατθγορίασ. 

 

               Αθλητζσ : 

  816.3.4    Για να επιτφχουν οι Ζφθβοι/Νζοι Ιππείσ Ακλθτζσ τθ διάκριςθ Elite, κα πρζπει να ζχουν 
ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον δζκα CEI2* Αγϊνεσ 120 χλμ. και άνω. Για να 
διατθριςουν τθ ςυγκεκριμζνθ διάκριςθ να ολοκλθρϊνουν επιτυχϊσ τουλάχιςτον ζναν 
CEI Αγϊνα 120 χλμ. και άνω κάκε 24 μινεσ. 
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  816.3.5   Οι Ακλθτζσ που ζχουν λάβει οποιαδιποτε μορφι ποινισ, ςφμφωνα με τουσ Διεκνείσ 
Γενικοφσ Κανονιςμοφσ ι ζχουν υποβλθκεί ςε παράπτωμα ςφμφωνα με τουσ Διεκνείσ 
Κανονιςμοφσ Ελζγχου Φαρμακολθψίασ, χάνουν τθ διάκριςθ Elite, και για να τθν 
αποκτιςουν εκ νζου κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ δζκα CEI2* Αγϊνεσ, 
ξεκινϊντασ είτε μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου ποινισ τουσ ι με τθν οριςτικοποίθςθ τθσ με 
ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ λθφκείςασ απόφαςθσ. 

  816.3.6  Οι Ακλθτζσ πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει όλεσ τισ διαδικαςίεσ πρόκριςθσ που 
περιγράφθκαν παραπάνω και να διακζτουν το απαιτοφμενο πιςτοποιθτικό ικανότθτασ 
ςυμμετοχισ  ςτον αγϊνα που πρόκειται να ςυμμετάςχουν. 

  816.3.7    Οι Ακλθτζσ πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον 3 αγϊνεσ CEI2* και 
άνω. 

  816.3.8  Από αυτοφσ τουσ 3 Αγϊνεσ, ο ζνασ τουλάχιςτον πρζπει να ζχει ταχφτθτα όχι μικρότερθ 
των 14χλμ./ϊρα, χιλιομετρικι απόςταςθ και χρονικό όριο ίςα  ι μεγαλφτερα αυτϊν του 
Ρρωτακλιματοσ 4* και να ζχει διεξαχκεί όχι νωρίτερα από 24 μινεσ και όχι αργότερα 
από τθ λιξθ των προτεινόμενων (nominated) ςυμμετοχϊν του Ρρωτακλιματοσ  και/ι 
60 θμζρεσ πριν τον Αγϊνα, όποιο ςυμβεί πρϊτο. Σε αυτόν τον ζναν Αγϊνα, ο Ακλθτισ 
πρζπει να ζχει ςυμμετάςχει με τον υποψιφιο για το Ρρωτάκλθμα Κππο, εκτόσ και αν 
αυτόσ ο Ακλθτισ είναι  Elite Ζφθβοσ/Νζοσ Ιππζασ.  

                 Αποδεικτικά προκρίςεων : όςον αφορά τα αποτελζςματα Ακλθτϊν/Κππων, απαιτοφνται 
εγκεκριμζνα ςτοιχεία προκειμζνου να ειςαχκοφν ςτθ βάςθ δεδομζνων και 
Διαβατθρίων τθσ F.E.I.. Εντοφτοισ, θ τελικι ευκφνθ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ανικει ςτθν 
κάκε Εκνικι Ομοςπονδία.  

               Ενήλικεσ : 

              Κπποι : 

  816.3.9  Οι Κπποι πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει όλεσ τισ διαδικαςίεσ πρόκριςθσ που 
περιγράφθκαν παραπάνω και να διακζτουν το απαιτοφμενο πιςτοποιθτικό ικανότθτασ 
ςυμμετοχισ  ςτον Αγϊνα που πρόκειται να ςυμμετάςχουν. 

  816.3.10   Οι Κπποι πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον 3 Αγϊνεσ CEI2* και άνω. 

  816.3.11   Από αυτοφσ τουσ 3 Αγϊνεσ, ο ζνασ τουλάχιςτον πρζπει να ζχει ταχφτθτα όχι μικρότερθ 
των 14χλμ./ϊρα, χιλιομετρικι απόςταςθ και χρονικό όριο ίςα  ι μεγαλφτερα αυτϊν του 
Ρρωτακλιματοσ 4* και να ζχει διεξαχκεί όχι νωρίτερα από 24 μινεσ και όχι αργότερα 
από τθ λιξθ των προτεινόμενων δθλϊςεων (nominated) ςυμμετοχϊν του 
Ρρωτακλιματοσ  και/ι 60 θμζρεσ πριν τον Αγϊνα, όποιο ςυμβεί πρϊτο. Σε αυτόν τον 
ζναν Αγϊνα, ο Κπποσ πρζπει να ζχει ιππευτεί από τον υποψιφιο για το Ρρωτάκλθμα 
Ακλθτι, εκτόσ και αν  αυτόσ ο Ακλθτισ είναι ςτθν κατθγορία Elite Ενιλικασ. Σε αυτζσ τισ 
περιπτϊςεισ ο Κπποσ μπορεί να ιππευτεί από οποιονδιποτε Ακλθτι αυτισ τθσ 
κατθγορίασ. 

                 Αθλητζσ : 

  816.3.12  Για να επιτφχουν οι Ενιλικεσ Ακλθτζσ τθ διάκριςθ Elite, κα πρζπει να ζχουν 
ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον δζκα  CEI3* Αγϊνεσ 160 χλμ. και άνω. Για να 
διατθριςουν τθ ςυγκεκριμζνθ διάκριςθ να ολοκλθρϊνουν επιτυχϊσ τουλάχιςτον ζναν 
CEI3* Αγϊνα 160 χλμ. και άνω κάκε 24 μινεσ. 

  816.3.13  Οι Ακλθτζσ που ζχουν λάβει οποιαδιποτε μορφι ποινισ, ςφμφωνα με τουσ Διεκνείσ 
Γενικοφσ Κανονιςμοφσ ι ζχουν υποβλθκεί ςε παράπτωμα ςφμφωνα με τουσ Διεκνείσ 
Κανονιςμοφσ Ελζγχου Φαρμακολθψίασ, χάνουν τθ διάκριςθ Elite, και για να τθν 
αποκτιςουν εκ νζου κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ δζκα CEI3* Αγϊνεσ, 
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ξεκινϊντασ είτε μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου ποινισ τουσ ι με τθν οριςτικοποίθςθ τθσ 
ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ λθφκείςασ απόφαςθσ. 

  816.3.14 Οι Ακλθτζσ πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει όλεσ τισ διαδικαςίεσ πρόκριςθσ που 
περιγράφθκαν παραπάνω και να διακζτουν το απαιτοφμενο πιςτοποιθτικό ικανότθτασ 
ςυμμετοχισ  ςτον Αγϊνα που πρόκειται να ςυμμετάςχουν. 

  816.3.15 Οι Ακλθτζσ πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον 5 Αγϊνεσ CEI2* και 
άνω. 

816.3.16    Από αυτοφσ τουσ 5 Αγϊνεσ, ο ζνασ τουλάχιςτον πρζπει να ζχει ταχφτθτα όχι μικρότερθ 
των 14χλμ./ϊρα, χιλιομετρικι απόςταςθ και χρονικό όριο ίςα  ι μεγαλφτερα αυτϊν του 
Ρρωτακλιματοσ 4* και να ζχει διεξαχκεί όχι νωρίτερα από 24 μινεσ και όχι αργότερα 
από τθ λιξθ των προτεινόμενων δθλϊςεων (nominated) ςυμμετοχϊν του 
Ρρωτακλιματοσ και/ι 60 θμζρεσ πριν τον Αγϊνα, όποιο ςυμβεί πρϊτο. Σε αυτόν τον 
ζναν Αγϊνα, ο Ακλθτισ πρζπει να ζχει ςυμμετάςχει με τον υποψιφιο για το 
Ρρωτάκλθμα Κππο, εκτόσ και αν  αυτόσ ο Ακλθτισ είναι  ςτθν κατθγορία Elite Ενιλικασ.  

Αποδεικτικά προκρίςεων : όςον αφορά τα αποτελζςματα Ακλθτϊν/Κππων, απαιτοφνται 
εγκεκριμζνα ςτοιχεία προκειμζνου να ειςαχκοφν ςτθ βάςθ δεδομζνων και 
Διαβατθρίων τθσ F.E.I.. Εντοφτοισ, θ τελικι ευκφνθ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ανικει ςτθν 
κάκε Εκνικι Ομοςπονδία.  

ΑΡΚΡΣ 817 – ΠΡΣΞΟΘΕΛ 

 

817.1     CEIs 

Ο αρικμόσ των φιλοξενοφμενων Αξιωματοφχων και Ακλθτϊν, είτε αυτοί αγωνίηονται 
ατομικά είτε ωσ μζλθ ανεπίςθμων Ομάδων, είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
Οργανωτικισ Επιτροπισ. Ο αρικμόσ των Ακλθτϊν που μποροφν να γίνου δεκτοί κα 
πρζπει να δθλϊνονται ςτθν επίςθμθ πρόςκλθςθ προσ τισ Εκνικζσ Ομοςπονδίεσ. 

817.2     CEIOs, Ρρωτακλιματα 

Ρζντε Ακλθτζσ και επτά Κπποι, ζνασ αρχθγόσ Ομάδοσ (μθ ςυμμετζχων ςτον Αγϊνα), 
ζνασ χειρουργόσ Κτθνίατροσ ωσ Κτθνίατροσ Ομάδοσ πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθν 
επίςθμθ πρόςκλθςθ προσ τισ Εκνικζσ Ομοςπονδίεσ. 

817.2.1  Ραγκόςμιοι Ιππικοί Αγϊνεσ 

Τζςςερισ Ακλθτζσ και τζςςερισ Κπποι και ζνα αναπλθρωματικό ηεφγοσ, ζνασ αρχθγόσ 
Ομάδοσ (μθ ςυμμετζχων ςτον Αγϊνα), ζνασ χειρουργόσ Κτθνίατροσ ωσ Κτθνίατροσ 
Ομάδοσ πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθν επίςθμθ πρόςκλθςθ προσ τισ Εκνικζσ 
Ομοςπονδίεσ.   

Στο Ομαδικό Αγϊνιςμα, ζνα από τα αποτελζςματα δε μετράει και το αναπλθρωματικό 
ηεφγοσ δε κα μπορεί να ςυμμετάςχει ςε αυτό εάν δεν είναι ςτθν Ομάδα. 

Στο Ατομικό Αγϊνιςμα, 2 Ακλθτζσ το μζγιςτο ανά χϊρα. 

817.3      Σταβλίτεσ   

Η Οργανωτικι Επιτροπι ςε ζναν αγϊνα CEI, CEIO και Ρρωτάκλθμα πρζπει να δεχτεί 
ζναν ςταβλίτθ για κάκε Κππο. 

817.4     Ομαδικό και Ατομικό Αγϊνιςμα 

817.4.1  Ομάδεσ :  

ΣΣ ΑΡΚΡΣ ΑΤΣΣ ΑΡΑΦΕΡΕΣΑΛ Ε ΔΛΕΚΡΕΛ ΑΓΩΡΕ ΞΑΛ ΔΕΡ ΕΧΕΛ ΕΦΑΡΠΣΓΘ ΣΣΤ ΕΚΡΛΞΣΤ ΑΓΩΡΕ . 
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Αν μία Ομοςπονδία δθλϊςει τρία ι περιςςότερα ηεφγθ, τα αποτελζςματα όλων των 
ηευγϊν μετροφν για τθν Ατομικι κατάταξθ και μόνο τα τρία καλφτερα ηεφγθ μετροφν 
για τθν κατάταξθ του Ομαδικοφ. Εντοφτοισ και οι υπόλοιπο Ακλθτζσ τθσ ίδιασ Ομάδοσ, 
που ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ τον Αγϊνα, κα λάβουν Ομαδικό μετάλλιο. 

Αν ζνα ηεφγοσ, το αποτζλεςμα του οποίου ιταν διακζςιμο να μετριςει για το Ομαδικό, 
ακολοφκωσ δεν περάςει τον  ζλεγχο Φαρμακοδιζγερςθσ τθσ F.E.I., κα ζχει ωσ ςυνζπεια 
τθν ακφρωςθ του ατομικοφ αποτελζςματοσ κακϊσ και αυτοφ τθσ Ομάδοσ. 

Η απϊλεια τθσ Ομαδικισ κατάταξθσ δε κα επθρεάςει τθν ατομικι κατάταξθ των 
υπόλοιπων μελϊν τθσ Ομάδοσ. 

817.4.2   Ατομικό: 

Αν μία Ομοςπονδία δθλϊςει λιγότερα από τρία ηεφγθ, αυτά μποροφν να αξιολογθκοφν 
μόνο ςτο Ατομικό Αγϊνιςμα και όχι ωσ Ομάδα. 

  817.4.3 Σχετικά με τον αρικμό των Ομάδων που απαιτοφνται ςτα Ρρωτακλιματα, εφαρμόηεται το 
άρκρο 104 του Διεκνοφσ Γενικοφ Κανονιςμοφ. 

817.5     Ζξοδα & Ρρονόμια 

Η Οργανωτικι Επιτροπι των Ραγκοςμίων και Ηπειρωτικϊν Ρρωτακλθμάτων μπορεί να 
ζχει τθν ευκφνθ κάλυψθσ των εξόδων μεταφοράσ και διαμονισ των Ακλθτϊν, Κππων, 
Σταβλιτϊν, των Αρχθγϊν Ομάδων και των Κτθνιάτρων από τθν προθγοφμενθ θμζρα τθσ 
πρϊτθσ Κτθνιατρικισ Επικεϊρθςθσ μζχρι τθν επόμενθ τθσ θμζρασ λιξθσ των 
Ρρωτακλθμάτων. Αυτό πρζπει να δθμοςιευκεί ςτθν Ρροκιρυξθ. 

 Η Οργανωτικι Επιτροπι των Ραγκοςμίων Ιππικϊν Αγϊνων  πρζπει να ζχει τθν ευκφνθ 
κάλυψθσ των εξόδων μεταφοράσ και διαμονισ των Ακλθτϊν, Κππων, Σταβλιτϊν, των 
Αρχθγϊν Ομάδων και των Κτθνιάτρων από τθν προθγοφμενθ θμζρα τθσ πρϊτθσ 
Κτθνιατρικισ Επικεϊρθςθσ μζχρι τθν επόμενθ τθσ θμζρασ λιξθσ των Ρρωτακλθμάτων. 
Αυτό πρζπει να δθμοςιευκεί ςτθν Ρροκιρυξθ. 

ΑΡΚΡΣ 818 – ΔΘΟΩΕΛ ΤΠΠΕΣΣΧΘ 

 

 

  818.1   Ο αρικμόσ των Κππων που μποροφν μα δθλωκοφν ςε ζναν Αγϊνα πρζπει να είναι 
ςφμφωνοσ με τθν Ρροκιρυξθ.  

  818.2    Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςε ζναν Διεκνι Αγϊνα Ακλθτζσ πρζπει να δθλωκοφν από τισ 
Εκνικζσ Ομοςπονδίεσ τουσ. Πλοι οι Ξζνοι Ακλθτζσ που ζχουν επιλεγεί από τισ 
Ομοςπονδίεσ τουσ πρζπει να γίνουν αποδεκτοί από τθν Οργανωτικι Επιτροπι. Οι 
Οργανωτικζσ Επιτροπζσ μποροφν να μθ δεχκοφν άλλεσ ςυμμετοχζσ.  

  818.3        Οι Εκνικζσ Ομοςπονδίεσ μποροφν να δθλϊςουν ςε Ραγκόςμια Ρρωτακλιματα τθσ Δ.Ο.Ι. 
μόνον Ακλθτζσ που ζχουν προκρίςεισ υπό προχποκζςεισ, ςφμφωνα με τθ γνϊμθ τθσ 
αντίςτοιχθσ Τεχνικισ Επιτροπισ και υπό τθν ζγκριςθ του Γραφείου τθσ F.E.I..    

  818.4      Σε καμία περίπτωςθ θ Οργανωτικι Επιτροπι δε μπορεί να περιορίςει τον αρικμό των 
Ακλθτϊν ι των Ομάδων που δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν ςε ζνα Ρρωτάκλθμα τθσ 
F.E.I.. 

  818.5     Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςε Ρρωτακλιματα τθσ F.E.Ι. και ςε Ραγκόςμιουσ Ιππικοφσ 
Αγϊνεσ, πρζπει να γίνονται ςφμφωνα με τα Άρκρα 116.2 των Γενικϊν Κανονιςμϊν τθσ 
F.E.I.. 

ΣΣ ΑΡΚΡΣ ΑΤΣΣ ΑΡΑΦΕΡΕΣΑΛ Ε ΔΛΕΚΡΕΛ ΑΓΩΡΕ ΞΑΛ ΔΕΡ ΕΧΕΛ ΕΦΑΡΠΣΓΘ ΣΣΤ ΕΚΡΛΞΣΤ ΑΓΩΡΕ . 
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818.5.1     Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςε Διεκνείσ Αγϊνεσ :Οι οριςτικζσ (Definite) δθλϊςεισ πρζπει να 
ςταλοφν ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι τουλάχιςτον τζςςερισ θμζρεσ πριν τον Αγϊνα. 
Μετά τθν αποςτολι των οριςτικϊν (Definite) δθλϊςεων, αντικαταςτάςεισ Ακλθτϊν 
και/ι Κππων μποροφν να γίνουν μόνο με τθν άδεια τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ.    

  818.6      Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ των Ακλθτϊν και Κππων πρζπει να περιλαμβάνουν το όνομά 
τουσ, τον αρικμό εγγραφισ ςτο Μθτρϊο τθσ F.E.I. (FEI  ID) και τισ προκρίςεισ, όπου 
αυτζσ απαιτοφνται.  

818.7     Αν μία Ομοςπονδία ςτείλει Ακλθτζσ και/ι Κππουσ περιςςότερουσ από αυτοφσ των 
προτεινόμενων (Nominated) ςυμμετοχϊν, θ Οργανωτικι Επιτροπι δεν είναι 
υποχρεωμζνθ να φιλοξενιςει αυτοφσ ι να τουσ επιτρζψει να ςυμμετάςχουν ςτον 
Αγϊνα. 

  818.8         Σε ζναν Αγϊνα, ζνασ Ακλθτισ μπορεί να αποςφρει ζναν ι όλουσ τουσ Κππουσ του, αλλά 
δε μπορεί να προςκζςει ζναν Κππο που δεν ζχει δθλωκεί ςε αυτόν τον αγϊνα χωρίσ τθν 
ζγκριςθ τθσ  Οργανωτικι Επιτροπι και τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ.   

  818.9      Αν μια Ομοςπονδία ζχει ςυμπεριλάβει ςτισ προτεινόμενεσ (Nominated)  δθλϊςεισ μία 
Ομάδα και διαπιςτϊςει ότι δε μπορεί τελικά αυτι να ςυμμετάςχει, πρζπει αμζςωσ να 
ενθμερϊςει τθν Οργανωτικι Επιτροπι. 

  818.10    Ομάδεσ ι Ακλθτζσ του Ατομικοφ που ζχουν δθλωκεί από τισ Ομοςπονδίεσ τουσ ςτον 
Αγϊνα και τελικά δε ςυμμετζχουν χωρίσ ευςτακι δικαιολογία, πρζπει να αναφερκοφν 
από τον Ξζνο Κριτι/Τεχνικό Επιτετραμμζνο ςτο Γενικό Γραμματζα για να 
παραπεμφκοφν ςτο Δικαςτιριο τθσ Δ.Ο.Ι..Η δικαιολογία τθσ ςυμμετοχι τουσ ςε άλλον 
Αγϊνα που διεξάγεται τθν ίδια χρονικι περίοδο με τον ςυγκεκριμζνο αγϊνα δεν είναι 
αποδεκτι. 

  818.11      Μια Εκνικι Ομοςπονδία δε μπορεί να αποςτείλει οριςτικζσ (Definite)δθλϊςεισ του 
ίδιου ηεφγουσ Ακλθτοφ/Κππου ςε περιςςότερεσ από μία Οργανωτικζσ Επιτροπζσ, επί 
ποινισ αποβολισ αυτοφ του ηεφγουσ από τον Αγϊνα ςτον οποίο το ηεφγοσ τελικά 
ςυμμετείχε.  

 818.12       Σε περίπτωςθ απόςυρςθσ μετά τθν θμερομθνία των οριςτικϊν (Definite) δθλϊςεων ι 
μθ εμφάνιςθσ, θ Οργανωτικι Επιτροπι κα πρζπει να αποηθμιωκεί για χρθματικζσ 
απϊλειεσ (π.χ. ςταβλιςμόσ, ζξοδα διαμονισ Ακλθτϊν).   

  818.13       Κανζνασ Ακλθτισ δε μπορεί να αγωνιςτεί με περιςςότερουσ από ζναν Κππουσ ςε Αγϊνα 
Ιππικισ Αντοχισ.  

  818.14    Στα Ρρωτακλιματα, όςοι εφεδρικοί Κπποι είναι επιτρεπτοί από τθν Οργανωτικι 
Επιτροπι μποροφν να προςζλκουν ςτον Αγϊνα, αλλά πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται 
ςτθ λίςτα των προτεινόμενων (Nominated)   δθλϊςεων.  

ΑΡΚΡΣ 819 - ΑΡΑΞΣΛΡΩΘ ΣΩΡ ΕΞΞΛΡΣΤΡΣΩΡ  

 

 

               CEI1*,2*,3* 

  819.1    Κάκε Ακλθτισ μπορεί να φζρει ζναν επιπλζον Κππο ςτον Αγϊνα, δεδομζνθσ τθσ 
ικανότθτασ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ να τον φιλοξενιςει (αυτό κα πρζπει να 
διευκρινίηεται ςτθν εγκεκριμζνθ από τθ F.E.Ι. Ρροκιρυξθ). Η διλωςθ αυτϊν των Κππων 
κα πρζπει να γίνει με ςωςτό τρόπο ςτο όνομα ενόσ ςυγκεκριμζνου Ακλθτι, ο οποίοσ κα 
πλθρϊςει ζνα επιπλζον δικαίωμα ςυμμετοχισ, όπωσ αυτό οριςτεί από τθν Οργανωτικι 
Επιτροπι. 

ΣΣ ΑΡΚΡΣ ΑΤΣΣ ΑΡΑΦΕΡΕΣΑΛ Ε ΔΛΕΚΡΕΛ ΑΓΩΡΕ ΞΑΛ ΔΕΡ ΕΧΕΛ ΕΦΑΡΠΣΓΘ ΣΣΤ ΕΚΡΛΞΣΤ ΑΓΩΡΕ . 
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  819.1.1    Οι Ακλθτζσ μποροφν να παρουςιάςουν και τουσ δφο Κππουσ  που ζχουν δθλωκεί ςτο 
όνομά τουσ ςτθν πρϊτθ Κτθνιατρικι Επικεϊρθςθ. Αν ζνασ Κπποσ ζχει δθλωκεί από 
περιςςότερουσ από ζναν Ακλθτζσ ςε ζναν Αγϊνα, αυτόσ κα πρζπει να παρουςιαςτεί 
μόνο μία φορά. 

  819.1.2   Αμζςωσ μετά τθν Κτθνιατρικι Επικεϊρθςθ κάκε Ακλθτισ πρζπει να δθλϊςει ςτθν 
Αγωνόδικο Επιτροπι με ποιον από τουσ Κππουσ που ζχουν δθλωκεί ςτο όνομά του κα 
αγωνιςτεί. 

  819.1.3     Κάκε Ακλθτισ είναι υπεφκυνοσ να διαςφαλίςει τθν ορκι επίβλεψθ, φροντίδα και 
ςίτιςθ του εφεδρικοφ Κππου, που δε κα ςυμμετάςχει ςτον Αγϊνα, κατά τθν απουςία 
του τθν θμζρα διεξαγωγισ του Αγϊνα. 

                  CEIO & Πρωταθλήματα 

  819.2     Κάκε Ομοςπονδία μπορεί να ςτείλει το μζγιςτο αρικμό Κππων που ορίηονται ςτθν 
Ρροκιρυξθ και υπάρχουν ςτθ λίςτα των οριςτικϊν δθλϊςεων, οι οποίοι υπόκεινται 
ςτθν ικανότθτα τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ για φιλοξενία. 

  819.2.1    Οι αρχθγοί Ομάδων πρζπει να δθλϊςουν γραπτϊσ ςτθ Γραμματεία των Οργανωτικϊν 
Επιτροπϊν τα ονόματα των Ακλθτϊν και των αντίςτοιχων Κππων τουσ που κα οριςτικά 
κα αγωνιςτοφν και ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ επίςθμεσ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ. Η 
ανακοίνωςθ των εκκινοφντων από τον αρχθγό Ομάδοσ ι τον αντιπρόςωπο αυτοφ κα 
γίνει από μία ζωσ τρεισ ϊρεσ μετά τθν πρϊτθ Κτθνιατρικι Επικεϊρθςθ και ζπεται τθσ 
αντίςτοιχθσ ανακοίνωςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ.  

  819.2.2    Κάκε Αρχθγόσ Ομάδοσ και/ι ζνα άλλο άτομο είναι υπεφκυνοι να διαςφαλίςουν τθν 
ορκι επίβλεψθ, φροντίδα και ςίτιςθ κάκε εφεδρικοφ Κππου τθν θμζρα διεξαγωγισ του 
Αγϊνα. 

  819.3      Αντικαταςτάςεισ (CEI 1*, 2*, 3*, CEIO & Ρρωτακλιματα) 

  819.3.1  Αντικαταςτάςεισ μετά τισ οριςτικζσ (Definite) δθλϊςεισ: μετά τθν αποςτολι των 
οριςτικϊν (Definite) δθλϊςεων, αντικαταςτάςεισ Κππων και/ι Ακλθτϊν μποροφν να 
γίνουν μόνο με γραπτι άδεια από τθν Εκνικι Ομοςπονδία και τθν Οργανωτικι 
Επιτροπι, ςε περίπτωςθ δε άρνθςθσ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ, αυτι κα πρζπει να είναι 
απόλυτα δικαιολογθμζνθ. Πλοι οι αντικαταςτάτεσ Κπποι και /ι Ακλθτζσ πρζπει να ζχουν 
τισ ανάλογεσ προκρίςεισ ςφμφωνα με το άρκρο 816.3. 

  819.3.2   Αντικαταςτάςεισ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αρρϊςτιασ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι 
αρρϊςτιασ Ακλθτοφ ι Κππου, που ςυμβαίνει μεταξφ τθσ διλωςθσ των εκκινοφντων και 
τθσ ζναρξθσ του Αγϊνα, που κακιςτά αδφνατθ τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον Αγϊνα, 
αντικαταςτάςεισ αυτϊν μποροφν να γίνουν μζχρι και δφο ϊρεσ πριν τθν ζναρξθ του 
Αγϊνα. Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τισ αντικαταςτάςεισ είναι : 1) βεβαίωςθ τθσ 
κατάςταςθσ υγείασ του Ακλθτι από ζναν επίςθμα αναγνωριςμζνο ιατρό και του Κππου 
από τον χειρουργό Κτθνίατρο/Κτθνίατρο Ομάδοσ και 2) άδεια από τον Ρρόεδρο τθσ 
Αγωνοδίκου Επιτροπισ. 

  819.3.3    Ζνασ Ακλθτισ ι ζνασ Κπποσ ι και οι δφο μποροφν να αντικαταςτακοφν από άλλον 
Ακλθτι ι Κππο ι ηεφγοσ Ακλθτι/Κππου που ζχουν ιδθ αρχικά δθλωκεί κα ο Κπποσ ζχει 
περάςει επιτυχϊσ τθν πρϊτθ Κτθνιατρικι Επικεϊρθςθ. 
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ ΛΛΛ – ΕΠΛΚΕΩΡΘΕΛ, ΕΕΣΑΕΛ, ΕΟΕΓΧΣ ΑΠΑΓΣΡΕΤΠΕΡΩΡ ΣΤΛΩΡ 

ΑΡΚΡΣ 820 – ΞΣΘΡΛΑΣΡΛΞΣ ΕΟΕΓΧΣ 

820.1     Θ Μτθνιατρικι Επιτροπι ζχει τον απόλυτο ζλεγχο επί παντόσ κζματοσ, που   αφορά ςτθν 
ευηωία των Κππων. 

820.2 Υε όλουσ τουσ Διεκνείσ Αγϊνεσ Ιππικισ Αντοχισ εφαρμόηεται ο Μτθνιατρικόσ 
Μανονιςμόσ τθσ F.Ε.Ι. 

820.2.Ε Υε όλουσ τουσ Εκνικοφσ Αγϊνεσ Ιππικισ Αντοχισ ζχουν εφαρμογι ο Μτθνιατρικόσ 

Μανονιςμόσ τθσ F.E.I., ο Εκνικόσ Μανονιςμόσ Φαρμακοδιζγερςθσ και Σροςταςίασ Κππων 
& Ιππζων / Ακλθτϊν και τα ςχετικά Άρκρα τθσ Ελλθνικισ Ακλθτικισ Οομοκεςίασ. 

820.3  Θ ςειρά  Επικεωριςεων - Ελζγχων και εξετάςεων, που απαιτοφνται ςτον παρόντα 
Μανονιςμό κακιερϊνεται για τθν προάςπιςθ τθσ υγείασ, τθσ αςφάλειασ και τθσ ευηωίασ 
του Κππου ςτον Αγϊνα. 

820.4  Θ απόφαςθ τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ, που λαμβάνεται ςφμφωνα με τθν άμεςθ 
ςυμβουλι των Επίςθμων Μτθνιάτρων Αγϊνων είναι τελεςίδικθ χωρίσ δικαίωμα 
ζνςταςθσ. Εντοφτοισ, ςε κάκε περίπτωςθ, θ Αγωνόδικοσ Επιτροπι υποχρεοφται να 
δίνει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ προζβθ ςτον αποκλειςμό οποιουδιποτε Κππου. 

820.5  Εάν κάποιοσ αγωνιηόμενοσ Κπποσ πεκάνει από οποιαςδιποτε αιτία κατά το χρόνο 
μεταξφ τθσ πρϊτθσ και τθσ τελικισ Επικεϊρθςθσ -Ελζγχου, ο Πζνοσ Μτθνιατρικόσ 
Επιτετραμμζνοσ βοθκά τθν Αγωνόδικο Επιτροπι να ςυντάξει αναφορά για το 
περιςτατικό προσ τθν Ρμοςπονδία τθσ Χϊρασ όπου διεξάγεται ο Αγϊνασ, θ οποία 
αναφορά υποβάλλεται ςτθν Μτθνιατρικι Επιτροπι τθσ F.E.Ι. προσ εξζταςθ του 
περιςτατικοφ. 

820.5-Ε  Εάν, ςε Εκνικό Αγϊνα, κάποιοσ αγωνιηόμενοσ Κπποσ πεκάνει από οποιαςδιποτε αιτία 

κατά το χρόνο μεταξφ τθσ πρϊτθσ και τθσ τελικισ Επικεϊρθςθσ-Ελζγχου, θ Αγωνόδικοσ 
Επιτροπι υποχρεοφται να ςυντάξει αναφορά για το περιςτατικό προσ τθν Ελλθνικι 
Ρμοςπονδία Ιππαςίασ, θ οποία αναφορά υποβάλλεται ςτθν Μτθνιατρικι Επιτροπι τθσ 
F.E.I. προσ εξζταςθ του περιςτατικοφ. 

820.6  Εάν Κπποσ, που αγωνίςτθκε πεκάνει από οποιαςδιποτε αιτία εντόσ οριςμζνου 
διαςτιματοσ (βλ. Διεκνείσ Κτθνιατρικοφσ Κανονιςμοφσ) από τθν λιξθ Αγϊνα 
Σρωτακλιματοσ, θ Εκνικι Ρμοςπονδία όπου ανικει πρζπει να υποβάλει ζγγραφθ 
αναφορά του ςυμβάντοσ ςτθ Μτθνιατρικι Επιτροπι τθσ F.E.Ι. προσ εξζταςθ του 
περιςτατικοφ. 

820.6 - Ε  Εάν Κπποσ, που αγωνίςτθκε πεκάνει εξ οιαςδιποτε αιτίασ εντόσ οριςμζνου χρονικοφ 

διαςτιματοσ θ Εκνικι Ρμοςπονδία πρζπει να υποβάλει ζγγραφθ αναφορά του 
ςυμβάντοσ ςτθ Μτθνιατρικι Επιτροπι τθσ F.E.I. προσ εξζταςθ του περιςτατικοφ. 

820.7  Ξόνον οι Ακλθτζσ, των οποίων οι Κπποι ζχουν περάςει επιτυχϊσ όλεσ τισ Επικεωριςεισ-
Ελζγχουσ και Εξετάςεισ ζχουν δικαίωμα κατάταξθσ ςτισ τελικζσ λίςτεσ αποτελεςμάτων. 

820.8  Ξετά από κάκε Αγϊνα Ιππικισ Αντοχισ όλεσ οι λεπτομζρειεσ που αφοροφν ζναν Κππο, 
όπωσ διανυκείςα απόςταςθ μετροφμενθ ζωσ τθν πλθςιζςτερθ Μτθνιατρικι Σφλθ, 
αιτίεσ για μθ κατάταξθ (μεταβολικζσ, ακανόνιςτου βθματιςμοφ ι αμφότερεσ), 
επιτόπιεσ κεραπείεσ, παραπομπι για νοςθλεία, υποχρεωτικζσ περιόδουσ ανάπαυςθσ, 
και όποια άλλα ςχόλια κεωροφνται αναγκαία από τθν Μτθνιατρικι Επιτροπι για τθ 
μελλοντικι αγωνιςτικι αςφάλεια και ευηωία του Κππου, πρζπει να καταγράφονται είτε 
ςτο διαβατιριο του Κππου είτε ςτο Εκνικό Ατομικό Ξθτρϊο Κππου τθσ αντίςτοιχθσ 
Ρμοςπονδίασ. Ξόνον ο Μτθνιατρικόσ Επιτετραμμζνοσ, ο Σρόεδροσ τθσ Αγωνοδίκου 
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Επιτροπισ και ο Σρόεδροσ τθσ Ελλανοδίκου Επιτροπισ επιτρζπεται να ειςάγουν 
δεδομζνα ςε αυτό το επίςθμο ζγγραφο. 

820.9  λεσ οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ, που απαιτοφνται ςτισ επικεωριςεισ και εξετάςεισ 
πρζπει να καταγράφονται ςε ατομικό Μτθνιατρικό μθτρϊο (ιςτορικό) για κάκε ηεφγοσ, 
και πρζπει, κατά κανόνα, να είναι διακζςιμεσ ςε κάκε επόμενθ επικεϊρθςθ και 
εξζταςθ. Φα μθτρϊα αυτά, αναπαράγονται θλεκτρονικά (με μπακ-απ) ι τυπωμζνα ςε 
χαρτί. Ρι Ακλθτζσ ζχουν δικαίωμα να δουν και να αντιγράψουν το μθτρϊο που αφορά 
τουσ Κππουσ τουσ, αμζςωσ μετά τθν επικεϊρθςθ ι τθν εξζταςθ. Ρι Μτθνιατρικζσ 
καρτζλεσ μποροφν να φυλάςςονται από τθν Ρργανωτικι Επιτροπι. Ρι κτθνιατρικζσ 
καρτζλεσ ίππων που ζλαβαν άμεςθ επεμβατικι κεραπεία κακϊσ και λεπτομζρειεσ 
ςχετικά με τθ κεραπεία που χορθγικθκε  πρζπει να αποςτζλλονται ςτθ F.E.I. από τον 
Πζνο Μτθνιατρικό Επιτετραμμζνο. 

820.10  Ρ χρόνοσ άφιξθσ ςτθν Μτθνιατρικι Σφλθ πρζπει να καταγράφεται και ο Κπποσ πρζπει να 
παρουςιαςκεί ςτθν Μτθνιατρικι Επιτροπι προσ επικεϊρθςθ, εντόσ του χρόνου 
παρουςίαςθσ, ςφμφωνα με τον παρόντα Μανονιςμό και ωσ ορίηεται ςτθν Σροκιρυξθ. 

 Ρι υποχρεωτικζσ ςτάςεισ διενεργοφνται εντόσ μιασ ηϊνθσ επικεϊρθςθσ-ελζγχου ςτθ 
περιοχι των Μτθνιατρικϊν Συλϊν, όπου ειςζρχονται Ακλθτζσ / βοθκοί-πλιρωμα με τον 
Κππο, όταν κρίνουν ότι ο Κπποσ είναι ζτοιμοσ να περάςει τθν Μτθνιατρικι επικεϊρθςθ. 
ταν οι Ακλθτζσ/βοθκοί/πλιρωμα ειςζλκουν ςτθ ηϊνθ επικεϊρθςθσ, πρζπει να 
φζρουν τον Κππο κατευκείαν ςτον οριςμζνο Μτθνίατρο με κανονικό βθματιςμό, που 
δείχνει ςτακερι κίνθςθ προσ τα εμπρόσ. Δεν επιτρζπεται να ςυνοδεφουν τον Κππο 
περιςςότερα από 3 άτομα ςτθ ηϊνθ επικεϊρθςθσ-ελζγχου, ο δε αρικμόσ τουσ μπορεί 
να περιοριςκεί από τθν Σροκιρυξθ, ι με απόφαςθ τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ που 
ανακοινϊνεται εκ των προτζρων. Επιπρόςκετα, ςε Σρωτακλιματα και CΕΙΡs, o 
Μτθνίατροσ Ρμάδοσ και ο Αρχθγόσ Ρμάδοσ ζχουν πρόςβαςθ ςτθν Μτθνιατρικι Σφλθ 
κατά τθ διάρκεια του Aγϊνα και πρζπει να αναφζρουν τθν παρουςία τουσ ςτον 
Σρόεδρο τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ. 

820.11  Ματά τθν περίοδο αυτι ο Κπποσ μπορεί να επικεωρθκεί επανειλθμμζνα εάν το 
αποφαςίςει θ Μτθνιατρικι ι θ Αγωνόδικοσ Επιτροπι. Εντοφτοισ, πριν το τζλοσ του 
προγραμματιςμζνου χρόνου παρουςίαςθσ, ο Κπποσ πρζπει να επιδείξει ότι ζχει τθν 
ικανότθτα να ςυνεχίςει τον Αγϊνα, ικανότθτα που αξιολογείται με τρία κριτιρια: 
αποκατάςταςθ ςφυγμοφ, μεταβολικι ςτακερότθτα και (ομαλόσ) βθματιςμόσ. 

820.12  Ρι επικεωριςεισ αποκατάςταςθσ ςφυγμοφ, μεταβολικισ ςτακερότθτασ και ομαλοφ 
βθματιςμοφ πρζπει να γίνονται ςυγχρόνωσ και ο Κπποσ πρζπει να πλθροί τα ελάχιςτα 
κριτιρια για τθν κατθγορία του Αγϊνα. Αν υπάρχει οποιαδιποτε αλλαγι για το πϊσ κα 
γίνουν οι επικεωριςεισ, τοφτο πρζπει να ανακοινωκεί πριν τον Αγϊνα από τθν 
Αγωνόδικο Επιτροπι, ι να περιλαμβάνεται ςτθν Σροκιρυξθ. 

820.13  Ξόλισ ο Κπποσ περάςει επιτυχϊσ τον ζλεγχο ςφυγμοφ, ο χρόνοσ κράτθςθσ, που ζχει 
αρχίςει τθ ςτιγμι που παρουςιάςτθκε ςτθν Μτθνιατρικι Επιτροπι, ςυνεχίηεται ζωσ να 
ςυμπλθρωκεί ο κακοριςμζνοσ χρόνοσ. Υτθ διάρκεια του χρόνου κράτθςθσ, πρζπει να 
λάβουν χϊρα όλα τα λοιπά ςτοιχεία τθσ επικεϊρθςθσ-ελζγχου, ςυμπεριλαμβανομζνου 
του ελζγχου τροχαςμοφ του ίππου. 

820.14  Ρ Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ ι θ Αγωνόδικοσ Επιτροπι μαηί με τθν Μτθνιατρικι Επιτροπι 
δφνανται να αποφαςίςουν τθν αλλαγι διάρκειασ του χρόνου κράτθςθσ λόγω ακραίων 
καιρικϊν ςυνκθκϊν, ι άλλων τυχόν εξαιρετικϊν περιςτάςεων. Θ αλλαγι πρζπει να 
ανακοινωκεί ςε όλουσ τουσ Ακλθτζσ ι/και τουσ Αρχθγοφσ Ρμάδων πριν τθν ζναρξθ τθσ 
ςχετικισ φάςθσ. Σροκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ ευθμερία του Κππου και θ αςφάλεια 
του Ακλθτι, θ Μτθνιατρικι Επιτροπι, ςε ςυνεργαςία με τον Φεχνικό Επιτετραμμζνο και 



ΜΑΟΡΟΙΥΞΡΥ ΙΣΣΙΜΘΥ ΑΟΦΡΧΘΥ                                                                                                     ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΙΙΙ – ΕΣΙΘΕΩΤΘΥΕΙΥ, ΕΠΕΦΑΥΕΙΥ, ΕΝΕΓΧΡΥ ΑΣΑΓΡΤΕΧΞΕΟΩΟ ΡΧΥΙΩΟ 

33 
 

τθν Αγωνόδικο Επιτροπι, κα εκτιμιςει τισ ςυνζπειεσ που μπορεί να ζχουν οι ςυνκικεσ 
του Αγϊνα και κα ςυμβουλεφςει τθν Αγωνόδικο Επιτροπι για τισ κατάλλθλεσ αλλαγζσ 
ςχετικά με τθν παρουςίαςθ του Κππου και τουσ καρδιακοφσ παλμοφσ:      

 Ξείωςθ του μζγιςτου ορίου καρδιακϊν παλμϊν 

 Ξείωςθ του χρόνου παρουςίαςθσ του Κππου 

 Αφξθςθ του Χρόνου Μράτθςθσ, που επθρεάηει τθν Ευθμερία του Κππου. 

Ματά τθ διάρκεια του Αγϊνα, ο Σρόεδροσ τθσ Μτθνιατρικισ Επιτροπισ, ο Πζνοσ 
Μτθνιατρικόσ Επιτετραμμζνοσ και ο Σρόεδροσ τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ πρζπει να 
επιβλζπουν τισ ςυνκικεσ  του Αγϊνα ςε ςυνδυαςμό με τον αρικμό των Κππων που 
αποτυγχάνουν να προκρικοφν ςε κάκε Μτθνιατρικι Επικεϊρθςθ - Ζλεγχο.     

820.15  Θ Ρργανωτικι Επιτροπι, ο Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ, ο Σρόεδροσ τθσ Μτθνιατρικισ 
Επιτροπισ, ο Πζνοσ Μτθνιατρικόσ Επιτετραμμζνοσ και ο Σρόεδροσ τθσ Αγωνοδίκου 
Επιτροπισ πρζπει να μεριμνοφν για τισ ςωςτζσ φροντίδεσ και τουσ ελζγχουσ 
κτθνιατρικϊν κεραπειϊν, μαηί και τθν εξαςφάλιςθ μιασ κτθνιατρικισ κλινικισ με 
χειρουργικό τμιμα. Υε αγϊνεσ CEI 4-αςτζρων και Σρωτακλιματα πρζπει να υπάρχουν 
επί τόπου οι δυνατότθτεσ ταχείασ παραπομπισ και επείγουςασ κεραπείασ. Αυτζσ οι 
προβλζψεισ πρζπει ν’ αναγράφονται ευκρινϊσ ςτθν Σροκιρυξθ και να εγκρίνονται από 
τον Φεχνικό Επιτετραμμζνο πριν τθν Σρϊτθ Εξζταςθ. Ξετά τθν πρϊτθ Εξζταςθ, ο 
Σρόεδροσ τθσ Μτθνιατρικισ Επιτροπισ κι ο Πζνοσ Μτθνιατρικόσ Επιτετραμμζνοσ, ςε 
ςυνεννόθςθ με τθν Αγωνόδικο Επιτροπι μποροφν να ειςθγθκοφν αλλαγζσ ςε κζματα 
κεραπείασ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ τοποκζτθςθσ μελϊν τθσ Μτθνιατρικισ 
Επιτροπισ, ι προγράμματοσ διακεςιμότθτασ τουσ για βοικεια εντόσ τθσ ηϊνθσ 
κεραπείασ/αποκεραπείασ. Επίςθσ πρζπει να κακορίηονται οι Θεράποντεσ Μτθνίατροι 
Αγϊνοσ, από τουσ οποίουσ πρζπει τουλάχιςτον ζνασ να ζχει άδεια αςκιςεωσ ςτθν 
περιοχι του Αγϊνα.  

ΑΡΚΡΣ 821 – ΞΣΘΡΛΑΣΡΛΞΕ ΕΠΛΚΕΩΡΘΕΛ ΞΑΛ ΕΕΣΑΕΛ ΛΠΠΩΡ 

821.1       Ξτθνιατρικι Εξζταςθ  

821.1.1    Θ πρϊτθ εξζταςθ λαμβάνει χϊρα όςο το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν άφιξθ των 
Κππων ςτουσ ςτάβλουσ του Αγϊνα Ιππικισ Αντοχισ και οπωςδιποτε πριν οι Κπποι 
ειςζλκουν ςτουσ κακοριςμζνουσ ςτάβλουσ τουσ.  

821.1.2    Σρζπει να διενεργείται από επίςθμο Μτθνίατρο οριςμζνο από τθν Ρργανωτικι Επιτροπι 
κι αν δεν υπάρχει, από Μτθνίατρο τθσ φιλοξενοφςασ χϊρασ. Ρ Σρόεδροσ τθσ 
Αγωνοδίκου Επιτροπισ και ο Πζνοσ Μτθνιατρικόσ Επιτετραμμζνοσ πρζπει να 
παρίςτανται, όταν αυτό είναι δυνατόν. 

821.1.3  Υκοπόσ είναι πρϊτον να βεβαιωκεί θ ταυτότθτα των Κππων (Διαβατιρια, Σιςτοποιθτικά 
Εγγραφισ, κλπ.) και δεφτερον, να βεβαιωκεί γενικϊσ θ υγεία του Κππου και ιδιαιτζρωσ 
να διαγνωςτεί οποιαδιποτε τυχόν μεταδοτικι νόςοσ. Φα φποπτα περιςτατικά πρζπει 
να αναφζρονται ςτον Πζνο Μτθνιατρικό Επιτετραμμζνο ι τθν Αγωνόδικο Επιτροπι κατά 
τθν άφιξι τουσ, αλλά οπωςδιποτε όχι αργότερα από μια ϊρα πριν τθν πρϊτθ 
Επικεϊρθςθ. 

821.1.4  Υε Αγϊνεσ CEIs θ Μτθνιατρικι Εξζταςθ μπορεί να ςυμπζςει με τθν πρϊτθ Μτθνιατρικι 

Επικεϊρθςθ-Ζλεγχο. 

821.4–Ε  Υε Εκνικοφσ Αγϊνεσ θ Μτθνιατρικι Εξζταςθ μπορεί να ςυμπζςει με τθν πρϊτθ 

Μτθνιατρικι Επικεϊρθςθ-Ζλεγχο. 
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821.1.5  Υε CEIOs και Σρωτακλιματα, αυτζσ οι εξετάςεισ πρζπει να γίνονται ξεχωριςτά και 
αρκετά νωρίσ για να επιτρζψουν τθν απομόνωςθ (καραντίνα) των φποπτων Κππων και 
των Κππων που ςυνταξίδευαν μαηί τουσ, μζχρισ ότου επιλυκοφν τυχόν απορίεσ για 
προβλιματα υγείασ. Φοφτο ςθμαίνει επίςθσ ότι θ Ρργανωτικι Επιτροπι πρζπει να 
παρζχει αςφαλείσ εγκαταςτάςεισ απομόνωςθσ (καραντίνασ) για αυτό το ςκοπό. 

821.2     Ξτθνιατρικζσ Επικεωριςεισ-Ζλεγχοι (επανεξζταςθ καρδιακϊν παλμϊν, αιτοφμενεσ, 
υποχρεωτικζσ, τελικζσ επικεωριςεισ):  

821.2.1     Αρχικι Επικεϊρθςθ-Ζλεγχοσ: Ματά κανόνα πρζπει να λαμβάνει χϊρα τθν παραμονι τθσ 
ζναρξθσ του Αγϊνα και διεξάγεται από τθν Μτθνιατρικι Επιτροπι μαηί με τθν 
Αγωνόδικο Επιτροπι. Εκτελείται ςφμφωνα με τισ αρχζσ κάκε επικεϊρθςθσ, όπωσ 
περιγράφεται κατωτζρω και περιλαμβάνει: Μαρδιακό Τυκμό, Αναπνευςτικό Υφςτθμα, 
Γενικι Ματάςταςθ, Αξιολόγθςθ Βθματιςμοφ, Ευαιςκθςία ςτον πόνο, Σλθγζσ, 
Φραφματα, Εφροσ Μινιςεων κακϊσ και άλλα κζματα και ςτοιχεία που από καιροφ εισ 
καιρόν μπορεί να προςτίκενται ςτθν Μτθνιατρικι Μαρτζλα. 

821.2.2   Επικεωριςεισ-Ζλεγχοι: Δεν υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των ευκυνϊν που ζχουν οι 
Μτθνίατροι ςτθν αξιολόγθςθ Κππου μεταξφ τθσ Σρϊτθσ και τθσ Φελικισ Επικεϊρθςθσ-
Ελζγχου. Ιςχφουν πάντα τα ίδια κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ 
του Κππου να ςυνεχίςει ςτον Αγϊνα, από άποψθ μεταβολικισ ικανότθτασ, επαναφοράσ 
ςφυγμοφ και από τθν άποψθ τθσ αξιολόγθςθσ των βθματιςμϊν. 

821.2.3    Σρωτόκολλο εκτίμθςθσ καρδιακϊν παλμϊν 

Θ μζτρθςθ των καρδιακϊν παλμϊν πρζπει να γίνεται από μζλοσ τθσ  Μτθνιατρικισ 
Επιτροπισ. 

1. Θ πρϊτθ παράμετροσ που εξετάηεται και καταγράφεται ςτθν επικεϊρθςθ-ζλεγχο 
είναι ο ςφυγμόσ. Είναι πολφ ςθμαντικό να εκτιμθκοφν ςωςτά θ ανάνθψθ του Κππου 
και θ ικανότθτά του να ςυνεχίςει.   

2. Μάκε δυνατι προςπάκεια πρζπει να γίνεται ϊςτε  να καταγραφοφν ςωςτά οι 
παλμοί. Αν θ διαδικαςία μζτρθςθσ αυτϊν διακοπεί λόγω κίνθςθσ ι ανθςυχίασ του 
Κππου, κακιςτϊντασ τθν εξζταςθ αδφνατθ ι ανακριβι, κα πρζπει να επαναλθφκεί 
μόλισ ο Κπποσ θρεμιςει. 

3. Ρι ανϊτεροι επιτρεπτοί καρδιακοί παλμοί είναι 64 ανά λεπτό ι όπωσ αναγράφεται 
ςτθν προκιρυξθ. 

                Εξζταςθ με το ςτθκοςκόπιο 

1.  ταν ο Κπποσ παρουςιάηεται ςτθν επικεϊρθςθ-ζλεγχο, το ςτθκοςκόπιο 
τοποκετείται ςτθν αριςτερι πλευρά του ςτικουσ και ςτο φψοσ του αγκϊνα 
περίπου.  

2.  Ρ εξεταςτισ πρζπει να εντοπίςει τθν καλφτερθ κζςθ για να ακροαςκεί τθν καρδιά, 
π.χ. ςτο ςθμείο που οι παλμοί ακοφγονται ευκρινϊσ . 

3.  Ζνα χρονόμετρο πρζπει να χρθςιμοποιθκεί για τθν καταμζτρθςθ. 

4.  Ξόλισ οι παλμοί μποροφν να ακουςτοφν ευκρινϊσ, το χρονόμετρο ενεργοποιείται 
και θ καταμζτρθςθ αρχίηει από τον επόμενο καρδιακό παλμό. Φο χρονόμετρο 
ςταματά ςτα 15 δευτερόλεπτα όταν οι παλμοί είναι 16 ι λιγότεροι ι ςτα 30 
δευτερόλεπτα όταν οι παλμοί είναι 32 ι λιγότεροι. Μαι ςτισ δφο περιπτϊςεισ είναι 
64 ι λιγότεροι και θ επικεϊρθςθ μπορεί να ςυνεχιςτεί για τισ άλλεσ παραμζτρουσ. 

5.  Αν οι καρδιακοί παλμοί είναι άνω των 16 ι 32 ςτα 15 ι 30 δευτερόλεπτα 
αντίςτοιχα ι αν είναι ακανόνιςτοι, αν υπάρχει δυςκολία ςτθν ακρόαςθ ι αν 
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ακοφγεται κάποιο φφςθμα, θ καταμζτρθςθ πρζπει να ςυνεχιςτεί για 1 λεπτό. Ρ 
Κπποσ  μπορεί να επικεωρθκεί ξανά ι να μθν προκρικεί ςτθν επόμενθ φάςθ. 

6.  Θ επαναφορά καρδιακοφ ρυκμοφ καταγράφεται ςε κάκε επικεϊρθςθ-ζλεγχο και 
περιλαμβάνει τθν εξζταςθ και καταγραφι των καρδιακϊν παλμϊν ςτθν αρχι τθσ 
επικεϊρθςθσ-ελζγχου και ζνα λεπτό μετά. Αφοφ ολοκλθρωκεί θ πρϊτθ μζτρθςθ, το 
χρονόμετρο ξαναρχίηει κι ο Κπποσ ζχει ζνα λεπτό να τροχάςει 80 μ. (40 μ. μπροσ και 
40μ. πίςω). Υτο τζλοσ του λεπτοφ, γίνεται θ δεφτερθ μζτρθςθ. Θ διαφορά των δυο 
μετριςεων αποτελεί το δείκτθ ανάκαμψθσ του καρδιακοφ ρυκμοφ. Θ πρϊτθ 
μζτρθςθ των παλμϊν μπορεί να γίνει  με ςτθκοςκόπιο (όπωσ περιγράφεται 
παραπάνω) ι με εγκεκριμζνο θλεκτρονικό ςφςτθμα καταγραφισ. 

7.  Θ δεφτερθ μζτρθςθ των παλμϊν για τθν εφρεςθ του δείκτθ καρδιακισ ανάκτθςθσ 
πρζπει να γίνει  με ςτθκοςκόπιο. Θ μζτρθςθ γίνεται για  ζωσ 1 λεπτό και εξετάηεται 
αν υπάρχουν πακολογικά ευριματα που υποδεικνφουν ότι ο Κπποσ δεν είναι ικανόσ 
να ςυνεχίςει.   

                Θλεκτρονικό ςφςτθμα καταγραφισ καρδιακϊν παλμϊν εγκεκριμζνο από τθ F.E.I. : 

1. ταν ο Κπποσ παρουςιάηεται ςτθν επικεϊρθςθ-ζλεγχο, ο θλεκτρονικόσ ανιχνευτισ 
καρδιακϊν παλμϊν τοποκετείται ςτθν αριςτερι πλευρά του ςτικουσ και ςτο φψοσ 
του αγκϊνα περίπου.  

2. Ρ εξεταςτισ πρζπει να εντοπίςει τθν καλφτερθ κζςθ για να καταγράψει τουσ 
καρδιακοφσ παλμοφσ. 

3. Ρ ανιχνευτισ ενεργοποιείται και θ εκτίμθςθ ξεκινά. Φο ςφςτθμα πρζπει να παρζχει 
εκτίμθςθ ςτα 15, ςτα 30, ςτα 45 και ςτα 60  δευτερόλεπτα. Αν ςε οποιαδιποτε 
ςτιγμι οι παλμοί είναι 64 ι λιγότερο, θ μζτρθςθ μπορεί να ςταματιςει και να 
καταγραφεί θ μζτρθςθ. 

4. Αν οι καρδιακοί παλμοί είναι πάνω από 16 ςτα 15 δευτερόλεπτα, πάνω από 32 ςτα 
30 δευτερόλεπτα και πάνω από 64 ςτα 60 δευτερόλεπτα, κα πρζπει να γίνει 
επανζλεγχοσ των καρδιακϊν παλμϊν εντόσ του ορίου χρόνου, και αν και πάλι οι 
παλμοί είναι πάνω από 64, δεν μπορεί να προκρικεί. 

821.2.4  Θ επιβεβαίωςθ τω υψθλϊν καρδιακϊν παλμϊν πρζπει να διεξαχκεί          ςφμφωνα με 
το παραπάνω πρωτόκολλο, θ δεφτερθ εκτίμθςθ να λάβει χϊρα άμεςα με ζναν δεφτερο 
καρδιακό ανιχνευτι παλμϊν, ςτθ οποία αν και πάλι οι καρδιακοί παλμοί δεν πλθροφν 
τα απαιτοφμενα κριτιρια, ο Κπποσ κα χαρακτθριςτεί ωσ αποτυχϊν. 

821.2.5  Ευπρζπεια Επικεϊρθςθσ-Ελζγχου: Υτισ περιοχζσ επικεϊρθςθσ-ελζγχου πρζπει να 
επικρατεί θςυχία και θρεμία, με ςεβαςμό προσ Ακλθτζσ και Κππουσ που βρίςκονται 
υπό το ςτρεσ ενόσ ζντονου αγϊνα, θ δε Αγωνόδικοσ Επιτροπι και οι Επόπτεσ ζχουν τθν 
ευκφνθ για τθν τιρθςθ αυτϊν των ςυνκθκϊν. Υυγχρόνωσ, οι Ακλθτζσ και οι  βοθκοί 
τουσ ι οι ιδιοκτιτεσ ι το Σροςωπικό Ρμάδων είναι εξ ίςου υπεφκυνοι για το ςεβαςμό 
τθσ φφςθσ των τεκταινομζνων, τθσ επικεϊρθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ υγείασ και τθσ 
ικανότθτοσ των Κππων να ςυνεχίςουν υπό ςυνκικεσ ςτρεσ. Υυνεπϊσ δεν κα γίνεται 
δεκτό κανζνα «παιχνίδι» με ςκοπό τθν κακυςτζρθςθ ι παρεμβολι ςτθ ςωςτι 
παρουςίαςθ. Θ F.E.I. μπορεί κατά καιροφσ να εκδίδει κατάλογο απαγορευμζνων 
ςυμπεριφορϊν που τιμωροφνται με ποινι αποβολισ, ι/και άλλων πεικαρχικϊν 
κυρϊςεων. Εντοφτοισ ο κατάλογοσ αυτόσ δεν δφναται να περιζχει όλα τα πικανά 
ενδεχόμενα και γι’ αυτό  θ κρίςθ τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ και των Εποπτϊν κα είναι 
θ τελικι (βλ. Σθμειϊςεισ Ιππικισ Αντοχισ-Οδθγόσ).  

821.2.6    Τποχρεωτικζσ Επικεωριςεισ- Αποκατάςταςθσ: Θ Μτθνιατρικι Επιτροπι, ςε ςυνεννόθςθ 
με τθν Αγωνόδικο Επιτροπι, κακορίηει ςε ποιεσ Μτθνιατρικζσ Σφλεσ κα απαιτείται θ 
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παρουςίαςθ Κππων προσ υποχρεωτικι Επικεϊρθςθ Αποκατάςταςθσ, και όχι νωρίτερα 
από 15 λεπτά πριν τον προγραμματιςμζνο χρόνο εκκίνθςθσ του Ακλθτι από τθν εν 
λόγω Μτθνιατρικι Σφλθ. 

821.2.7  Αιτοφμενεσ Επικεωριςεισ Ανάνθψθσ: Ρ εξετάηων Μτθνίατροσ μπορεί να ηθτιςει από 
τον Ακλθτι να φζρει τον Κππο του προσ επανεξζταςθ κατά τθ διάρκεια του χρόνου 
κράτθςθσ και όχι νωρίτερα από 15 λεπτά πριν τθν εκκίνθςι του, αν αφοφ ο Κπποσ ζχει 
περάςει επιτυχϊσ, ο Μτθνίατροσ διατθρεί αμφιβολίεσ για τθ ςτακερότθτα τθσ 
κατάςταςθσ του. Αυτόσ ο κανόνασ εφαρμόηεται ςε περίπτωςθ αμφιβολίασ για τθν 
ικανότθτα του Κππου να ςυνεχίςει.  

821.2.8  Επικεϊρθςθ Ξτθνιατρικισ Πφλθσ: Θ πρϊτθ υποχρεωτικι επικεϊρθςθ-ζλεγχοσ του 
Κππου ςτο τζλοσ κάκε φάςθσ. 

821.2.9   Επανεξζταςθ καρδιακϊν παλμϊν: Εάν κατά τθν επικεϊρθςθ Μτθνιατρικισ Σφλθσ ο 
καρδιακόσ ρυκμόσ του Κππου είναι υψθλότεροσ των ορίων που ζχουν τεκεί για τθν 
Επικεϊρθςθ αυτι, τότε ο Κπποσ μπορεί να προςζλκει για δεφτερθ φορά εντόσ των 
ορίων χρόνου που ιςχφουν.  

821.2.10 Ξαρδιακόσ Ρυκμόσ: Κπποι με αφφςικα υψθλοφσ καρδιακοφσ παλμοφσ, ι καρδιακοφσ 
παλμοφσ υψθλότερουσ των ορίων που κακορίηονται ςτθν προκιρυξθ, ι όπωσ 
τροποποιικθκαν από τθν Αγωνόδικο Επιτροπι κατόπιν ειςθγιςεωσ τθσ Μτθνιατρικισ 
Επιτροπισ, δεν επιτρζπεται να ςυνεχίςουν τον αγϊνα και κεωροφνται ότι απζτυχαν να 
προκρικοφν ςτθν επόμενθ φάςθ. Μάκε αφφςικοσ καρδιακόσ ιχοσ πρζπει να 
καταγράφεται. ταν ζνασ Κπποσ δεν προκρίνεται ςτθν  επόμενθ φάςθ λόγω καρδιακϊν 
παλμϊν,  πρζπει αμζςωσ ζνασ δεφτεροσ Μτθνίατροσ να επιβεβαιϊςει  ότι οι καρδιακοί 
παλμοί του Κππου ξεπερνοφν το όριο που ορίηεται ςτθν προκιρυξθ.  

821.2.11  Αναπνευςτικό φςτθμα: Διαταραχζσ ςτθν αναπνευςτικι ςυχνότθτα και ςτον τφπο τθσ 
αναπνοισ, που κρίνονται από τθν Μτθνιατρικι Επιτροπι πωσ είναι τζτοιασ φφςθσ ϊςτε 
να κζτουν ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια του Κππου, αποτελοφν λόγο για αποτυχία 
πρόκριςθσ ςτθν επόμενθ φάςθ. 

821.2.12  Γενικι Ξατάςταςθ & μεταβολικι ικανότθτα: Κπποι ςε γενικι κακι κατάςταςθ ι με 
αφφςικα υψθλι κερμοκραςία δεν μποροφν να προκρικοφν ςτθν επόμενθ φάςθ.  

Πεταβολικι ικανότθτα : θ μεταβολικι ικανότθτα εκτιμάται με τθν εξζταςθ και τθν 
καταγραφι των παραμζτρων που υποδεικνφουν τθν ικανότθτα του Κππου να ςυνεχίςει 
και περιλαμβάνουν (χωρίσ να περιορίηονται αποκλειςτικά ςε αυτζσ) τουσ 
βλεννογόνουσ, το χρόνο αναπλιρωςθσ τριχοειδϊν, τθν ενυδάτωςθ, τθν κινθτικότθτα 
εντζρου, τθ ςυμπεριφορά και τθν επαναφορά καρδιακοφ ρυκμοφ. 

Υε περίπτωςθ αποτυχίασ ενόσ Κππου να προκρικεί ςτθν επόμενθ φάςθ για 
μεταβολικοφσ λόγουσ, τραυματιςμό μαλακϊν ιςτϊν ι για άλλουσ λόγουσ απαιτείται 
αξιολόγθςθ από τριμελι Μτθνιατρικι επιτροπι, που κα ψθφίςουν ο κακζνασ μυςτικά 
και κα μεταβιβάςουν άμεςα τθν ψιφο τουσ ςε μζλοσ τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ. 

821.2.13 Ακανόνιςτοι Βθματιςμοί: Υτθν αρχικι ι ςτθν τελικι επικεϊρθςθ-ζλεγχο ι ςε 
οποιαδιποτε επικεϊρθςθ-ζλεγχο κατά τθ διάρκεια του Αγϊνα, Κπποι με ακανόνιςτουσ 
βθματιςμοφσ, που παρατθροφνται ςυνεχϊσ ςτον τροχαςμό ι ςε αντίςτοιχο βθματιςμό 
και είναι εμφανείσ ςτθν αξιολόγθςθ όταν ο Κπποσ τροχάηει ςτθν ευκεία μπροσ - πίςω με 
ελεφκερα θνία και χωρίσ να ζχει προθγθκεί κάμψθ ι εν τω βάκει ψθλάφθςθ του άκρου 
και προξενοφν ευκρινι πόνο ι κζτουν ςε κίνδυνο τθν ικανότθτα του Κππου για αςφαλι 
ςυνζχιςθ του Αγϊνα, δε κα μποροφν να προκρικοφν ςτθν επόμενθ φάςθ και κα 
απομακρφνονται από τον Αγϊνα.  

      821.2.13.1 Ρι επικεωριςεισ-ζλεγχοι πρζπει να διεξάγονται ςε επίπεδθ ςτακερι επιφάνεια. 
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      821.2.13.2 Αν μετά τον αρχικό τροχαςμό ο εξετάηων Μτθνίατροσ αμφιςβθτεί τθν  ικανότθτα του 
Κππου να ςυνεχίςει τον Αγϊνα ο Κπποσ τροχάηει εκ νζου ενϊπιον τριμελοφσ επιτροπισ 
Μτθνιάτρων. Θ αξιολόγθςθ γίνεται παρουςία των τριϊν Μτθνιάτρων, οι οποίοι με 
ατομικι μυςτικι ψιφο αποφαίνονται υπζρ ι κατά του να επιτραπεί ςτον Κππο να 
αγωνιςτεί και επικοινωνοφν το αποτζλεςμα άμεςα ςε μζλοσ τθσ Αγωνοδίκου 
Επιτροπισ. 

      821.2.13.3 Μακζνασ εκ των τριϊν Μτθνιάτρων μπορεί, εάν το επικυμεί, να ηθτιςει  νζο τροχαςμό 
πριν ψθφίςει, δίνοντασ ςτον Κππο και ςτον Ακλθτι πλεονζκτθμα λόγω αμφιβολίασ, και 
κα απευκφνει αυτό το αίτθμα ςτο μζλοσ τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ, που είναι παρόν 
και το οποίο κα ηθτιςει ο Κπποσ να τροχάςει εκ νζου. Θ τελικι απόφαςθ, βαςιςμζνθ 
ςτθν πλειοψθφία των τριϊν Μτθνιάτρων, χωριςτά και χωρίσ ςυηιτθςθ, είναι τελεςίδικθ. 

      821.2.13.4  Εντοφτοισ εάν μετά από τρεισ τροχαςμοφσ (ζνα από τον αρχικό εξετάηοντα και δυο από 
τθν επιτροπι) θ τριμελισ επιτροπι δεν μπορεί να αποφανκεί ότι ο Κπποσ μπορεί να 
ςυνεχίςει είτε λόγω αποτυχίασ ςτθ παρουςίαςθ είτε ςφμφωνα με κτθνιατρικά 
κριτιρια, ο Κπποσ κα αποκλειςτεί. 

      821.2.13.5 Θ οποιαδιποτε (αςυνικθσ) ιδιομορφία ςτθν κίνθςθ Κππου πρζπει να ςθμειϊνεται ςτθν 
κτθνιατρικι καρτζλα, είτε κεωρείται λόγοσ αποκλειςμοφ είτε όχι. 

      821.2.14  Ευαιςκθςίεσ, Σραφματα, Πλθγζσ: Ρποιαδιποτε ζνδειξθ ευαιςκθςίασ, πλθγϊν ι 
τραυμάτων ςτο ςτόμα, ςτα άκρα και ςτο ςϊμα του Κππου, περιλαμβανομζνων και των 
τραυματιςμϊν από ζποχο και ςζλλα, πρζπει να καταγράφονται. Αν θ ςυμμετοχι ι θ 
ςυνζχιςθ ςτον Αγϊνα πρόκειται να χειροτερεφςει ςοβαρά τα όποια τραφματα, εκδορζσ 
ι πλθγζσ, τότε δεν επιτρζπεται ςτον Κππο να μετάςχει ι να ςυνεχίςει. 

821.2.15  Σπλζσ και Άκρα: Ρι Κπποι μποροφν να ιππεφονται χωρίσ πζταλα,  αλλά εάν  είναι 
πεταλωμζνοι πρζπει να είναι πεταλωμζνοι ςωςτά και τα πζταλα να βρίςκονται ςε 
κατάςταςθ κατάλλθλθ για τον Αγϊνα. Κπποι, που είναι πεταλωμζνοι ςτθν αρχικι 
επικεϊρθςθ, μποροφν να τερματίςουν χωρίσ ζνα ι περιςςότερα πζταλα. Επιτρζπονται 
τα ειδικά μποτάκια Κππων και οι (ςόλεσ) πάτοι πετάλων. Εν τοφτοισ ςε κάκε περίπτωςθ 
πρζπει να ελζγχεται ςυνεχϊσ θ κατάςταςθ των άκρων τουσ και αν παρατθρείται ότι 
επθρεάηεται άμεςα θ ακλθτικι απόδοςι τουσ ι ότι προκαλείται πόνοσ, αυτό κα ζχει 
ωσ ςυνζπεια τθν αποτυχία πρόκριςισ τουσ ςτθν επόμενθ φάςθ. 

      821.3      Ξτθνιατρικζσ Ξαρτζλεσ Μππων 

Ρι Μτθνιατρικζσ Μαρτζλεσ Κππων  πρζπει να χορθγοφνται πριν τθν πρϊτθ επικεϊρθςθ-
ζλεγχο και να ςυμπλθρϊνονται μετά από κάκε επικεϊρθςθ-ζλεγχο. 

          821.4      Σελικι Επικεϊρθςθ-Ζλεγχοσ 

                      Υτθν τελικι επικεϊρθςθ-ζλεγχο, ο πρϊτοσ τροχαςμόσ όλων των Κππων πρζπει να γίνει 
ενϊπιον τριμελοφσ επιτροπισ Μτθνιάτρων. Ζνα μζλοσ τθσ επιτροπισ μπορεί να ηθτιςει 
να τροχάςει ο Κπποσ για μία μόνον ακόμθ φορά πριν λάβει χϊρα θ ψθφοφορία. 

                  Υτθν τελικι επικεϊρθςθ, που γίνεται αφοφ ο Κπποσ διαβεί τθ γραμμι τερματιςμοφ του 
Αγωνίςματοσ, επιτρζπεται μόνο μια παρουςίαςθ του Κππου και πρζπει να γίνει εντόσ 
των ορίων χρόνου που ιςχφουν. 

      821.4.1     Για να προκρικεί ο Κπποσ από τθν Μτθνιατρικι Επιτροπι κατά τθν τελικι  επικεϊρθςθ-
ζλεγχο, οι καρδιακοί παλμοί του πρζπει να είναι 64 παλμοί/λεπτό ι λιγότεροι μζςα ςε 
(ςτα επόμενα) 30 λεπτά (ι ςφμφωνα νε τισ παραμζτρουσ που ορίηονται ςτθν 
προκιρυξθ) από τθν ςτιγμι που πζραςε από τθν γραμμι τερματιςμοφ. Ρι ίπποι που 
δεν πλθροφν αυτό το κριτιριο δεν προκρίνονται αλλά πρζπει να προςζλκουν ςτθν 
Μτθνιατρικι Επιτροπι για επικεϊρθςθ-ζλεγχο μζςα ςε 30 λεπτά μετά τον τερματιςμό. 
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      821.4.2     Υε κάκε περίπτωςθ ο καρδιακόσ παλμόσ πρζπει να λαμβάνεται και να καταγράφεται 
ςτθν Μτθνιατρικι Μαρτζλα μζςα ςτα χρονικά όρια τθσ Σροκιρυξθσ. 

      821.4.3   Θ Φελικι Επικεϊρθςθ-ζλεγχοσ γίνεται για να αποφαςιςτεί εάν ο Κπποσ είναι ακόμα 
ικανόσ να ςυνεχίςει μετά τθν περίοδο ανάπαυςθσ για άλλθ μια φάςθ, και 
πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο και κριτιρια όπωσ οι προθγθκείςεσ επικεωριςεισ, 
με εξαίρεςθ το ότι υπάρχει μόνο μια ευκαιρία για παρουςίαςθ του Κππου ςε αυτιν. 
Μάκε Κπποσ ελζγχεται λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κτθνιατρικι καρτζλα του. 

821.4.4    Υε όλουσ τουσ Αγϊνεσ Ιππικισ Αντοχισ άνω των 160 χλμ. μζςα ςε  μια   θμζρα, ι με 
μζςο όρο 100 χλμ. ςε 2 ι περιςςότερεσ θμζρεσ, οι αγωνιηόμενοι Κπποι πρζπει να 
μείνουν ςτθ περιοχι των ςτάβλων του Αγϊνα υπό τθν επίβλεψθ Μτθνιάτρων για μια 
περίοδο ωρϊν που ορίηεται από τθν Μτθνιατρικι επιτροπι. 

     821.5    Πρόςκετεσ Επικεωριςεισ 

Σρόςκετεσ επικεωριςεισ μπορεί να γίνονται από τθν Αγωνόδικο  Επιτροπι ι τουσ 
Επίςθμουσ Μτθνιάτρουσ ςε όλουσ ι ςε όποιουσ Κππουσ επιλζγονται τυχαία ςε 
οποιοδιποτε χρόνο κατά τθ διάρκεια του Αγϊνα. 

 

       ΑΡΚΡΣ 822 - ΕΠΑΚΟΣ ΞΑΟΤΣΕΡΘ ΦΤΛΞΘ ΞΑΣΑΣΑΘ 

822.1  Υε όλουσ τουσ Αγϊνεσ Ιππικισ Αντοχισ, υπό τθν ζγκριςθ τθσ F.E.Ι., θ Ρργανωτικι 
Επιτροπι μπορεί να διοργανϊςει Ζπακλο Μαλφτερθσ  Φυςικισ Ματάςταςθσ. 

Υε όλουσ τουσ Εκνικοφσ Αγϊνεσ Ιππικισ Αντοχισ υπό τθν ζγκριςθ τθσ Ε.Ρ.Ι. θ 
Ρργανωτικι Επιτροπι μπορεί να διοργανϊςει Ζπακλο                 Μαλφτερθσ Φυςικισ 
Ματάςταςθσ. 

822.2  Υκοπόσ του Επάκλου αυτοφ είναι να βρεκεί ο Κπποσ με τθν καλφτερθ φυςικι 
κατάςταςθ, αφοφ ζχει ολοκλθρϊςει τθ διαδρομι και ζχει καταταγεί μεταξφ των 
καλφτερων Κππων (μζςα ςτουσ δζκα πρϊτουσ Κππουσ το ανϊτερο). 

822.3  Ρ Κπποσ μπορεί να δθλωκεί για το Ζπακλο Μαλφτερθσ Φυςικισ Ματάςταςθσ μόνον εάν 
τερματίςει επιτυχϊσ τθ διαδρομι μζςα ςε χρόνο που βρίςκεται εντόσ πρόςκετου 
ποςοςτοφ, για το οποίο αποφαςίηει θ Αγωνόδικοσ Επιτροπι, από τον χρόνο του νικθτι. 

822.4  Κπποι που δθλϊνονται για το Ζπακλο Μαλφτερθσ Φυςικισ Ματάςταςθσ κεωροφνται πωσ 
ακόμα ςυμμετζχουν ενεργά ςτον Αγϊνα, μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ τθσ τελετισ 
απονομισ του Επάκλου Μαλφτερθσ Φυςικισ Ματάςταςθσ. 

822.5  Ρι Ακλθτζσ δεν είναι υποχρεωμζνοι να δθλϊςουν τον Κππο τουσ για το Ζπακλο 
Μαλφτερθσ Φυςικισ Ματάςταςθσ. 

822.6  Θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ «Υθμειϊςεισ Ιππικισ Αντοχισ - Ρδθγόσ» πρζπει να 
ακολουκείται για τθν τεκμθρίωςθ του Επάκλου Μαλφτερθσ Φυςικισ Ματάςταςθσ. λοι 
οι ςυμμετζχοντεσ ίπποι ςτο Ζπακλο Μαλφτερθσ Φυςικισ Ματάςταςθσ υπόκεινται ςτον 
ζλεγχο για απαγορευμζνεσ ουςίεσ. 

822.7       Φο Ζπακλο Μαλφτερθσ Φυςικισ Ματάςταςθσ μπορεί να περιλαμβάνει μία ζφιππθ φάςθ 
επιπλζον τθσ βαςικισ εξζταςθσ. Ξετά τθν ολοκλιρωςθ Αγϊνα 160 χλμ. μζςα ςε  μια 
θμζρα, ι με μζςο όρο 100 χμ. ςε 2 θμζρεσ, κα γίνει επιλογι των Κππων που πλθροφν τα 
κριτιρια προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτο  Ζπακλο Μαλφτερθσ Φυςικισ Ματάςταςθσ. 

                  Σριν τθν ζφιππθ εξζταςθ οι ίπποι κα εξεταςτοφν χωρίσ να ιππεφονται  ωσ προσ το 
βθματιςμό, τισ μεταβολικζσ παραμζτρουσ και τισ επιφανειακζσ εκδορζσ. Κπποι που 
ζχουν ακανόνιςτουσ βθματιςμοφσ ι δεν ικανοποιοφν τισ μεταβολικζσ παραμζτρουσ 
αποκλείονται από το  Ζπακλο Μαλφτερθσ Φυςικισ Ματάςταςθσ. 

822.1-E 
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                 Ρ Σρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Επάκλου  Μαλφτερθσ Φυςικισ Ματάςταςθσ καλεί ςτθ 
ςυνζχεια τα επιτυχόντα ηεφγθ να ολοκλθρϊςουν τθν ζφιππθ φάςθ του Διαγωνιςμοφ. 
Θα ηθτθκεί από τα ηεφγθ να τροχάςουν 40 μζτρα μπροσ και πίςω και ςτθ ςυνζχεια να 
τροχάςουν και να καλπάςουν διαγράφοντασ το ςχιμα οκτϊ. Ζνα ηεφγοσ μπορεί να 
αποκλειςτεί ςε οποιαδιποτε φάςθ  του Επάκλου Μαλφτερθσ Φυςικισ Ματάςταςθσ αν θ 
Επιτροπι κρίνει ότι αυτό εμφανίηει ακανόνιςτο βθματιςμό. 

                 Ξπορεί επίςθσ να ηθτθκεί από τον Σρόεδρο τθσ Επιτροπισ ςτον Ακλθτι να επιδείξει 
τοισ ιππικζσ του δεξιότθτεσ, εκτελϊντασ μία παρουςίαςθ τθσ δικισ του επιλογισ που 
κα αποδείξει τθν καλι φυςικι κατάςταςθ, τθν ευλυγιςία  του Κππου και τθν προκυμία 
του να αγωνιςτεί. Αυτι θ παρουςίαςθ δεν κα υπερβεί τα πζντε λεπτά.  

 ΑΡΚΡΣ 823 – ΚΕΡΑΠΕΛΕ ΛΠΠΩΡ ΞΑΣΑ ΣΘΡ ΔΛΑΡΞΕΛΑ ΣΣΤ ΑΓΩΡΑ 

Ματά τθ διάρκεια του Αγϊνα δεν επιτρζπεται να γίνονται Θεραπείεσ ςε Κππουσ χωρίσ ζγγραφθ 
ζγκριςθ τθσ Μτθνιατρικισ Επιτροπισ. Θεραπείεσ που εγκρίκθκαν δεν επθρεάηουν τθν κατάταξθ 
των ίππων(βλ. Μτθνιατρικοφσ Μανονιςμοφσ τθσ F.E.Ι.) 

      Απόςπαςμα από Ξτθνιατρικό Ξανονιςμό 

      Άρκρο 1046 

      Κεραπεία με ελεγχόμενεσ ουςίεσ φαρμακευτικισ αγωγισ 

 1. Ελεγχόμενεσ ουςίεσ φαρμακευτικισ αγωγισ, όπωσ ορίηονται ςτον κατάλογο των 
απαγορευμζνων ουςιϊν Iπποειδϊν τθσ F.E.I., που χορθγοφνται ςτουσ ίππουσ κατά τθ διάρκεια ι 
πριν τον Αγϊνα, μπορεί να ζχουν ωσ αποτζλεςμα αρνθτικό δείγμα ανάλυςθσ ςφμφωνα  με τον 
κανονιςμό EADCMRs. 

 2. Ματά τθ διάρκεια Αγϊνων, θ χοριγθςθ φαρμακευτικισ αγωγισ και υποςτθρικτικϊν κεραπειϊν 
πρζπει να εγκρικεί από τθν Μτθνιατρικι Επιτροπι/τον Μτθνιατρικό Επιτετραμμζνο πριν 
χορθγθκεί, χρθςιμοποιϊντασ τθν αντίςτοιχθ Μτθνιατρικι φόρμα. 

      3. Θ χριςθ απαγορευμζνων ουςιϊν είναι πάντοτε αυςτθρϊν απαγορευμζνθ. 

4. Θ χοριγθςθ υποςτθρικτικισ κεραπείασ, εάν εγκρικεί, πρζπει να γίνεται μόνον από Μτθνίατρο 
τθσ F.E.I. εξαιρουμζνων των ουςιϊν που χορθγοφνται από το ςτόμα ι με νεφελοποιθτι. 

Υε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ όταν διακινδυνεφεται θ ευηωία του Κππου, θ κεραπευτικι αγωγι μπορεί 
να χορθγθκεί άμεςα. Ξετά τθ χοριγθςθ θ Μτθνιατρικι Φόρμα 1 πρζπει να προςκομίηεται για 
ακόλουκθ ζγκριςθ και απόφαςθ, όπου είναι απαραίτθτο, ςχετικά με τον αν ο Κπποσ μπορεί να 
λάβει μζροσ ςτον Αγϊνα. Θ Μτθνιατρικι Φόρμα 1 πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να ςυμπλθρωκεί 
πριν ο Κπποσ αποχωριςει από τον Αγϊνα και πριν τθ λιξθ τθσ περιόδου του. 

                      5. Θ χριςθ ελεγχόμενων ουςιϊν φαρμακευτικισ αγωγισ μπορεί μόνο να εγκρικεί για κεραπεία 
κατά τθ διάρκεια του Αγϊνα ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, ςφμφωνα με τουσ Μτθνιατρικοφσ, τουσ 
Γενικοφσ Μανονιςμοφσ και τον κανονιςμό EADCMRs. 

                      6. Δεν επιτρζπεται καμία ενδο-αρκρικι χοριγθςθ φαρμάκων κατά τθ διάρκεια Διεκνϊν 
διοργανϊςεων.  

7. Θεραπείεσ που χορθγοφνται πριν μια διοργάνωςθ τθσ F.E.I (π.χ. κατά τθ μεταφορά) μποροφν 
να εγκρικοφν εκ των υςτζρων, χρθςιμοποιϊντασ τθν αντίςτοιχθ Μτθνιατρικι φόρμα, (ςφμφωνα με 
τουσ Μτθνιατρικοφσ Μανονιςμοφσ) από τθν Μτθνιατρικι Επιτροπι / τον Μτθνιατρικό Επιτετραμμζνο 
κατά τθν άφιξθ ςτον Αγϊνα. Θ αναδρομικι ζγκριςθ δεν είναι βζβαιθ, ςτθρίηεται ςτθν απόφαςθ 
του Μτθνιατρικοφ Επιτετραμμζνου και τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ. 

8. Υφμφωνα με τον Μϊδικα ςυμπεριφοράσ για τθν ευηωία του Κππου, θ Μτθνιατρικι Επιτροπι/ο 
Μτθνιατρικόσ Επιτετραμμζνοσ κα πρζπει να εξακριβϊςουν, πριν υπογράψουν τθν Μτθνιατρικι 
φόρμα, εάν θ κεραπεία που χορθγικθκε ι πρόκειται να χορθγθκεί, επθρεάςει : 
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       α) τθν ικανότθτα του Κππου να αγωνιςτεί 

       β) τθν εντιμότθτα του Αγϊνα και / ι 

      γ) τθν ευηωία του Κππου και/ι του Ακλθτι  
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ ΛV – ΑΛΩΠΑΣΣΤΧΣΛ ΑΓΩΡΩΡ ΛΠΠΛΞΘ ΑΡΣΣΧΘ 

Οι προχποκζςεισ ςχετικά με το οριςμό, προαγωγι και διατιρθςθ των βακμίδων όλων των 
αξιωματοφχων  τθσ F.E.Ι. τθσ Ιππικισ Αντοχισ κα ανακοινωκοφν κανονικά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
F.E.Ι. και κα είναι ςφμφωνεσ με τθν εκπαίδευςι τουσ και τα βαςικά κριτιρια . 

ΑΡΚΡΣ 824 – ΞΑΚΘΞΣΡΣΑ ΑΛΩΠΑΣΣΤΧΩΡ ΑΓΩΡΩΡ 
 

 

Θ F.E.Ι. διατθρεί το δικαίωμα να ορίηει τον Σρόεδρο τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ, τον Πζνο Μριτι, 
τον Σρόεδρο τθσ Μτθνιατρικισ Επιτροπισ, τον Πζνο Φεχνικό Επιτετραμμζνο ςε όλεσ τουσ Αγϊνεσ 
3* και ςτουσ CEIO. Υτουσ Αγϊνεσ CEI1* και  CEI2*, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, θ F.E.Ι., ςε ςυνεργαςία 
με τθν Ρργανωτικι Επιτροπι, ζχουν το δικαίωμα να ηθτιςουν και να αποφαςίςουν εγκαίρωσ μια 
διαφορετικι επιλογι αξιωματοφχων - αναλόγωσ τθσ εμπειρίασ και των προςόντων αυτϊν - από 
αυτιν που προτείνεται ςτθν Σροκιρυξθ του Αγϊνα. 

Υε όλουσ τουσ Αγϊνεσ CEI1*, 2* και 3* θ F.E.Ι. μπορεί να προβεί ςε εξαιρζςεισ από τουσ Γενικοφσ 
Μανονιςμοφσ τθσ Δ.Ρ.Ι. (αρκρ. 149.10) μετά από αίτθμα κάκε Εκνικισ Ρμοςπονδίασ και ςφμφωνα 
με όςα ορίηονται  ςτισ Υθμειϊςεισ Ιππικισ Αντοχισ-Ρδθγόσ. 

ΚΩΔΙΚΑ για Διεθνείσ Αξιωματοφχουσ Ιππικήσ Αντοχήσ 

1.Ζνασ Διεκνισ Αξιωματοφχοσ Ιππικισ Αντοχισ είναι ζνα άτομο που πρζπει να ζχει γνϊςεισ των 
Αρχϊν τθσ Ιππικισ Αντοχισ, των Κανονιςμϊν τθσ F.E.Ι.  και, ανάλογα με τθ βακμό του, ζχει τα 
ανάλογα προςόντα για να κρίνει ζναν Διεκνι Αγϊνα Ιππικισ Αντοχισ ανάλογων αςτζρων .  
2.Ζνασ Διεκνισ Αξιωματοφχοσ Ιππικισ Αντοχισ πρζπει να αποφεφγει οποιαδιποτε ςφγκρουςθ 
ςυμφερόντων. Ρρζπει να είναι ουδζτεροσ, ανεξάρτθτοσ και δίκαιοσ απζναντι ςτουσ Ακλθτζσ, 
Ιδιοκτιτεσ, Ρροπονθτζσ, Διοργανωτζσ και τουσ υπόλοιπουσ Αξιωματοφχουσ και να ζχει  ομαδικό 
πνεφμα ςυνεργαςίασ. Οικονομικά και/ι προςωπικά  κριτιρια δεν πρζπει να επθρεάηουν τον 
τρόπο κρίςθσ του.  

Ραραδείγματα ενεργειϊν, που οδθγοφν ι μπορεί να οδθγιςουν ςε ςφγκρουςθ ςυμφερόντων, 
είναι τα ακόλουκα : 

 Να είναι Αρχθγόσ Ομάδοσ Εκνικϊν Ομάδων ςε Διεκνζσ επίπεδο ι να είναι 
υπεφκυνοσ/ςυνυπεφκυνοσ ςτθν επιλογι Ομάδων ι Ακλθτϊν ι να προπονεί Ακλθτζσ 
τθσ Ομάδοσ. 

 Να είναι ιδιοκτιτθσ/ςυνιδιοκτιτθσ Κππων που παίρνουν μζροσ ςτον Αγϊνα. 

 Να εξαρτάται οικονομικά ι να ζχει οικονομικό κζρδοσ από ιδιοκτιτεσ, Ακλθτζσ, 
εκπαιδευτζσ, διοργανωτζσ ι άλλων ςχετικϊν οργανιςμϊν.  

 Να ζχει ςτενι προςωπικι ςχζςθ με ζναν Ακλθτι. 

 Να ζχει Εκνικιςτικι κρίςθ. 

Επιπροςκζτωσ των απαιτιςεων ενθμζρωςθσ, όπωσ ορίηονται παρακάτω ςτο ςθμείο 7, κάκε 
Διεκνισ Αξιωματοφχοσ είναι υπεφκυνοσ να ενθμερϊνει τθν Οργανωτικι Επιτροπι ςχετικά με τα 
παραπάνω παραδείγματα ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων.  

3. Κατά τθ διάρκεια ενόσ Αγϊνα Ιππικισ Αντοχισ  ζνασ Διεκνισ Αξιωματοφχοσ πρζπει να είναι 
ςυνεπισ και επαγγελματίασ ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά και τα κακικοντά του.  
4. Ζνασ Διεκνισ Αξιωματοφχοσ  πρζπει να είναι καλά προετοιμαςμζνοσ για τον Αγϊνα και πρζπει 
να ςυνεργάηεται καλά με το διοργανωτι και τουσ ςυνεργάτεσ του. 
5. Ζνασ Διεκνισ Αξιωματοφχοσ πρζπει να είναι κατάλλθλα ενδεδυμζνοσ και να ζχει πάντα κατά 
νου ότι εκπροςωπεί τθ F.E.Ι.. 
6. Η F.E.Ι. ζχει το δικαίωμα να προβεί ςε πεικαρχικζσ κυρϊςεισ εναντίον Διεκνϊν Αξιωματοφχων, 
που δεν ακολουκοφν τον Κϊδικα και τουσ Κανονιςμοφσ τθσ F.E.Ι., όπωσ 1) προειδοποιθτικι 
επιςτολι 2)προςωρινι αναςτολι και 3) προςωρινι/οριςτικι διαγραφι από τον κατάλογο των 
Διεκνϊν Αξιωματοφχων τθσ F.E.Ι.. 

Σ ΞΩΔΛΞΑ ΓΛΑ ΣΣΤ ΑΛΩΠΑΣΣΤΧΣΤ ΑΓΩΡΩΡ ΛΠΠΛΞΘ ΑΡΣΣΧΘ ΣΘ F.E.Λ. ΞΑΛ ΣΣ ΕΔΑΦΛΣ ΓΛΑ ΣΣ 
Per Diem ΔΕΡ ΑΦΣΡΑ ΕΚΡΛΞΣΤ ΑΓΩΡΕ. 
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7. Σφγκρουςθ ςυμφερόντων : Διεκνείσ Αξιωματοφχοι που ζχουν ι υποψιάηονται ότι ζχουν  
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων, πρζπει να ενθμερϊνουν τθν Οργανωτικι Επιτροπι, αφοφ γίνει ο 
οριςμόσ τουσ ι μόλισ προκφψει ανάλογο κζμα πριν τθ διεξαγωγι του Αγϊνα. Αν αυτό το κζμα, 
επθρεάηει, κατά τθν άποψθ του Ρροζδρου τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ, τθν κρίςθ του 
Αξιωματοφχου ςτον Αγϊνα, κα πρζπει ο τελευταίοσ να απομακρυνκεί από τον Αγϊνα. Οι 
δθλϊςεισ ανάλογων κεμάτων πρζπει να γνωςτοποιοφνται ςτουσ Ακλθτζσ και τουσ Αξιωματοφχουσ 
ςτθν ενθμζρωςθ πριν τον Αγϊνα.  
8. Σφγκρουςθ ςυμφερόντων : υπάλλθλοι Εκνικϊν Ομοςπονδιϊν, χορθγοί και μζλθ Οργανωτικϊν 
Επιτροπϊν να οριςτοφν ωσ Διεκνείσ Αξιωματοφχοι Ιππικισ Αντοχισ ςε Διεκνείσ Αγϊνεσ που 
διοργανϊνονται από τθν αντίςτοιχθ Διεκνι Ομοςπονδία, τον αντίςτοιχο χορθγό και τθν 
αντίςτοιχθ Οργανωτικι Επιτροπι. 

Per Diem (διάφορα ημερήςια ζξοδα) Διεθνών Αξιωματοφχων Ιππικήσ Αντοχήσ 

Τα Per Diem δεν είναι υποχρεωτικά ςε Διεκνείσ Αγϊνεσ Ιππικισ Αντοχισ. Ραρ’ όλα αυτά, τα Per 
Diem για Αξιωματοφχουσ (εκτόσ των Κτθνιάτρων) αν υπάρξουν, δε πρζπει να ξεπερνοφν τα 500 
ελβετικά φράγκα (ι του αντίςτοιχου τοπικοφ νομίςματοσ). 

   Το ποςό του θμεριςιου per diem (αν υπάρξει) πρζπει να επιβεβαιωκεί γραπτϊσ από τθν 
Οργανωτικι Επιτροπι ςτουσ Αξιωματοφχουσ πριν τθν αποδοχι του οριςμοφ τουσ.  

   Οι Οργανωτικζσ Επιτροπζσ πρζπει να παρζχουν όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ όπωσ 
παρακράτθςθ φόρου που ιςχφει ςτθ διοργανϊτρια χϊρα. 

   Οι λεπτομζρειεσ ςχετικά με τον τρόπο μετάβαςθσ προσ και από το τόπο διεξαγωγισ του 
Αγϊνα και τθν ανάλογθσ αποηθμίωςθ πρζπει να ςυμφωνθκοφν προκαταβολικά μεταξφ τθσ 
Οργανωτικισ Επιτροπισ και των Αξιωματοφχων.  

   Τα ζξοδα διαμονισ και ςίτιςθσ γνωςτοποιοφνται ςτουσ Αξιωματοφχουσ πριν το ταξίδι τουσ. 

   Η καταβολι των per diem και των αποηθμιϊςεων των προςυμφωνθμζνων εξόδων κα 
γίνουν μετά το τζλοσ τθσ διοργάνωςθσ και αφοφ τα αποτελζςματα ζχουν υπογραφεί από 
τον  Ρρόεδρο τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ.  

 Εκτόσ των παραπάνω δε παρζχονται άλλου είδουσ δϊρα ι χρθματικά ποςά. 

Τα παραπάνω χρθματικά ποςά δεν παρζχονται απ’ ευκείασ από το χορθγό ςτουσ Αξιωματοφχουσ 
παρά μόνον από τθν Οργανωτικι Επιτροπι.   

824.1       Αγωνόδικοσ Επιτροπι 

824.1.1  Θ Αγωνόδικοσ Επιτροπι επιβλζπει όλο το ςχεδιαςμό, που πραγματοποιεί θ 
Ρργανωτικι Επιτροπι ςχετικά με τθν κρίςθ, τον Μτθνιατρικό ζλεγχο και τθ 
χρονομζτρθςθ του Αγϊνα Ιππικισ Αντοχισ. 

824.1.2  Θ Ρργανωτικι Επιτροπι μπορεί να εξαςφαλίηει τθν ςυνδρομι και άλλων 
Αξιωματοφχων Αγϊνων, Εποπτϊν και Μτθνιάτρων, ανάλογα με τον αρικμό των 
ςυμμετοχϊν, αλλά θ Αγωνόδικοσ Επιτροπι ζχει τθν ολικι επίβλεψθ του Αγϊνα.  

824.2       Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ / Υχεδιαςτισ  Διαδρομισ 

824.2.1  Ρ Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ, ςε ςυνεργαςία με τον οριςμζνο από τθ F.E.Ι. Υχεδιαςτι 
Διαδρομισ (εάν ορίηεται), πρζπει να ελζγχει και να εγκρίνει εκ των προτζρων το 
ςχεδιαςμό τθσ διαδρομισ, τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν και το βακμό δυςκολίασ ςε 
κάκε τμιμα τθσ διαδρομισ κακϊσ και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, προκειμζνου να 
διαςφαλίςει τθν ευθμερία του Κππου και τθν αςφάλεια του Ακλθτι. Υτουσ Αγϊνεσ 1*, 
2* και 3* ο Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ, μπορεί να ζχει επίςθσ τθν ιδιότθτα του Υχεδιαςτι 
Διαδρομισ. Υτουσ Aαγϊνεσ 4* και ςτα Σρωτακλιματα, θ F.E.Ι. ςε ςυνεργαςία με τθν 
Ρργανωτικι Επιτροπι, ορίηει ζναν εγκεκριμζνο Υχεδιαςτι Διαδρομισ, ο οποίοσ 
ςχεδιάηει τθ διαδρομι με τθν Ρργανωτικι Επιτροπι. 
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824.2.1 - Ε Υτουσ Εκνικοφσ Αγϊνεσ ο Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ ζχει και τθν ιδιότθτα του Υχεδιαςτι 

Διαδρομισ. 

824.2.2  Ρ Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ πρζπει να εγκρίνει τισ τεχνικζσ και λειτουργικζσ 
λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθν διεξαγωγι του Αγϊνα, τθν ορκότθτα των  δθλϊςεων 
ςυμμετοχισ, τισ εξετάςεισ και τισ επικεωριςεισ-ελζγχουσ των Κππων, τθ διαμονι των 
Ακλθτϊν, το ςταβλιςμό των Κππων και τθν εποπτεία του Αγϊνα. 

824.2.3  Ρ Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ επιβλζπει όλεσ τισ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ και τθ 
ςυμπεριφορά όλου του τεχνικοφ προςωπικοφ. 

824.2.4  Ρ Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ διερευνά τα πάντα και τα αναφζρει ςτθν Αγωνόδικο 
Επιτροπι, όπωσ επίςθσ παρζχει ςυμβουλζσ προσ τθν Αγωνόδικο Επιτροπι, ςχετικά με 
τθ λιψθ αποφάςεων. 

824.2.5  Ξζχρι ο Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ να αναφζρει ςτθν Αγωνόδικο Επιτροπι ότι είναι 
ικανοποιθμζνοσ με όλεσ τισ διαδικαςίεσ, θ εξουςία του είναι απόλυτθ. Από το ςθμείο 
αυτό και μετά, ο Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ ςυνεχίηει να επιβλζπει τθν τεχνικι και τθ 
λειτουργικι διεξαγωγι του Αγϊνα και να ςυμβουλεφει και να βοθκά τθν Αγωνόδικο 
Επιτροπι, τθν Μτθνιατρικι Επιτροπι και τθν Ρργανωτικι Επιτροπι. 

824.2.6  Υε Aγϊνεσ 3* ι λιγότερων αςτζρων, ο Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ, εάν διακζτει τα 
απαιτοφμενα προςόντα, μπορεί να είναι επίςθσ μζλοσ τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ. 

824.2.6 Ε Υτουσ Εκνικοφσ Αγϊνεσ, ο Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ, εάν είναι και Kριτισ, μπορεί να 

είναι επίςθσ μζλοσ τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ. 

824.2.7  Υε Αγϊνεσ 4* ο Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ πρζπει να είναι Πζνοσ. 

824.3       Μτθνιατρικι Επιτροπι 
824.3.1  Θ Μτθνιατρικι Επιτροπι ζχει απόλυτο ζλεγχο ςε κάκε κζμα που αφορά ςτθν αςφάλεια, 

τθν υγεία και τθν ευηωία των ίππων. Ρ Μτθνιατρικόσ Μανονιςμόσ τθσ F.E.Ι. ιςχφει ςε 
κάκε Αγϊνα Ιππικισ Αντοχισ υπό τθν αιγίδα τθσ. 

824.3.2  Θ Ρργανωτικι Επιτροπι και ο Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ πρζπει να ςυμβουλεφονται τον 
Σρόεδρο τθσ Μτθνιατρικισ Επιτροπισ και τον Πζνο Φεχνικό Επιτετραμμζνο, όςο 
νωρίτερα είναι δυνατόν, ςε ςχζςθ με τον ςχεδιαςμό των Μτθνιατρικϊν Συλϊν και άλλα 
κζματα αςφάλειασ των Κππων ςτον Αγϊνα. 

824.3.3    Υε Αγϊνεσ 1* ο Σρόεδροσ τθσ Μτθνιατρικισ Επιτροπισ μπορεί να ζχει και τθν ιδιότθτα 
του Πζνου Μτθνιατρικοφ Επιτετραμμζνου.  

824.4       Επικεφαλισ Επόπτθσ 
824.4.1  Ρ Επικεφαλισ Επόπτθσ είναι υπεφκυνοσ για τθν οργάνωςθ τθσ εποπτείασ ςε όλθ τθ 

διάρκεια του Αγϊνα. 

824.4.2  Ρ Επικεφαλισ Επόπτθσ πρζπει να εξαςφαλίηει ότι θ αςφάλεια των ςτάβλων είναι 
επαρκισ για το επίπεδο του Αγϊνα και ότι υπάρχουν αρκετοί διακζςιμοι επόπτεσ ςτθν 
κάκε Μτθνιατρικι Σφλθ και ςτθ διαδρομι.  

824.4.3  Ρ Επικεφαλισ Επόπτθσ βοθκάει τθν Ρργανωτικι Επιτροπι, τθν Αγωνόδικο Επιτροπι 
και τον Φεχνικό Επιτετραμμζνο ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ διεξαγωγισ όλων των 
προκακοριςμζνων εκδθλϊςεων κατά τθ διάρκεια του Αγϊνα, όπωσ τελετζσ ζναρξθσ και 
λιξθσ, ι κάκε άλλθ απαιτοφμενθ οργανωμζνθ εκδιλωςθ του Αγϊνα. 

824.4.4  Ρ Επικεφαλισ Επόπτθσ είναι υπεφκυνοσ ςυνολικά για τθν αςφάλεια και ευηωία όλων 
των ςυμμετεχόντων ςτον Αγϊνα. 

824.4.5  Ρ Επικεφαλισ Επόπτθσ πρζπει να είναι ςε ςυνεχι επαφι με τον Σρόεδρο τθσ 
Αγωνοδίκου Επιτροπισ, τον Φεχνικό Επιτετραμμζνο και τον Σρόεδρο τθσ Μτθνιατρικισ 
Επιτροπισ, πρζπει δε θ Ρργανωτικι Επιτροπι και ο Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ να τον 
ςυμβουλεφονται όςο νωρίτερα είναι εφικτό ςχετικά με τον ςχεδιαςμό του Αγϊνα. 
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824.5       Ελλανόδικοσ Επιτροπι 
Φα κακικοντα τθσ Ελλανοδίκου Επιτροπισ κακορίηονται ςτο Γενικό και τον Μτθνιατρικό 
Μανονιςμό τθσ F.E.Ι.. 

824.6 Independent Governance Advisors (Ανεξάρτθτοι Εντεταλμζνοι φμβουλοι) 
 

 

 

824.6.1  Σε όλουσ τουσ Διεκνείσ Αγϊνεσ  Ιππικισ Αντοχισ θ F.E.Ι. ζχει το δικαίωμα να ορίςει  
ζναν Ανεξάρτθτο Εντεταλμζνο Σφμβουλο για να παρακολουκιςει τον Αγϊνα και να 
ςτείλει τθν αναφορά του ςτθ F.E.Ι. ςχετικά με τθ διοργάνωςθ του Αγϊνα, το χϊρο 
διοργάνωςθσ, τθ διαδρομι, τθν απόδοςθ των Αξιωματοφχων Ιππικισ Αντοχισ και τισ 
προτάςεισ του για βελτίωςθ. 

 

824.6.2   Η F.E.Ι. κα καλφψει τα ζξοδα του Ανεξάρτθτου Εντεταλμζνου Συμβοφλου, που ζχει 
επιλζξει για να παρακολουκιςει τον Αγϊνα, εκτόσ των εξόδων διαμονισ του που 
καλφπτονται από τθν Οργανωτικι Επιτροπι, κακϊσ οι Ανεξάρτθτοι Εντεταλμζνοι 
Σφμβουλοι δεν ενεργοφν ωσ Αξιωματοφχοι του Αγϊνα, αλλά είναι πάντα διακζςιμοι να 
παρζχουν κακοδιγθςθ και βοικεια όταν τουσ ηθτθκεί. 

824.6.3  Οι Ανεξάρτθτοι Εντεταλμζνοι Σφμβουλοι ορίηονται ανά δφο ζτθ από τθ F.E.Ι. (βλ. 
Σθμειϊςεισ Ιππικισ Αντοχισ – Οδθγόσ). Η F.Ε.Ι. ορίηει τουσ Κτθνιατρικοφσ 
Εντεταλμζνουσ Σφμβουλουσ κακϊσ και τουσ υπόλοιπουσ Εντεταλμζνουσ Σφμβουλουσ. 
Κατά τθν περίοδο του οριςμοφ τουσ, δεν μποροφν να αποδεχτοφν άλλα κακικοντα ωσ 
Αξιωματοφχοι τθσ F.E.Ι.. 

 

ΑΡΚΡΣ 825 – ΑΛΩΠΑΣΣΤΧΣΛ  ΔΛΕΚΡΩΡ ΑΓΩΡΩΡ ΛΠΠΛΞΘ ΑΡΣΣΧΘ 

 

 

Ρι Πζνοι Αξιωματοφχοι, όπου απαιτοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 825, δεν μπορεί να είναι 
κάτοικοι τθσ ίδιασ χϊρασ ςτθν οποία διεξάγεται ο Αγϊνασ εκτόσ και αν είναι κάτοικοι ςε 
διαφορετικι ηϊνθ ϊρασ από αυτι του τόπου διοργάνωςθσ. 

 

825.1        Σαγκόςμια Σρωτακλιματα 

825.1.1  Θ Αγωνόδικοσ Επιτροπι αποτελείται από τον Σρόεδρο και τουλάχιςτον τζςςερα μζλθ  
από τον κατάλογο Μριτϊν Ιππικισ Αντοχισ τθσ F.E.Ι., ζνασ από τουσ οποίουσ πρζπει να 
είναι Πζνοσ, οριςμζνοσ από τθ F.E.Ι. και μετά από ςυνεννόθςθ με τθ Διεκνι Επιτροπι 
Ιππικισ Αντοχισ και τθν Ρργανωτικι Επιτροπι. λα τα μζλθ πρζπει να πλθροφν τα 
μζχρι τότε απαιτοφμενα κριτιρια για τουσ Μριτζσ Ιππικισ Αντοχισ. 

825.1.2  Θ Μτθνιατρικι Επιτροπι πρζπει να αποτελείται από τον Σρόεδρο, τον Πζνο Μτθνιατρικό 
Επιτετραμμζνο και ζναν επιπλζον Μτθνίατρο ανά 15 Κππουσ, με ελάχιςτον αρικμό 5 
άτομα, ςυμπεριλαμβανομζνων του Σροζδρου τθσ Μτθνιατρικισ Επιτροπισ και του  
Πζνου Μτθνιατρικοφ Επιτετραμμζνου. Φα μιςά τουλάχιςτον από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 
πρζπει να είναι Πζνοι, επιλεγμζνοι από τον κατάλογο των Μτθνιάτρων Ιππικισ Αντοχισ 
τθσ F.E.Ι., οριςμζνοι από τθ F.E.Ι. και μετά από ςυνεννόθςθ με τθ Διεκνι Επιτροπι 
Ιππικισ Αντοχισ και τθν Ρργανωτικι Επιτροπι. λα τα μζλθ πρζπει να πλθροφν τα 
μζχρι τότε απαιτοφμενα κριτιρια για τουσ Μτθνιάτρουσ Ιππικισ Αντοχισ. 

825.1.3    Ρι Θεράποντεσ Μτθνίατροι Ιππικισ Αντοχισ πρζπει να είναι εγκεκριμζνοι Θεράποντεσ 
Μτθνίατροι τθσ F.E.Ι., οριςμζνοι από τθ F.E.Ι. και ςε ςυνεννόθςθ με τθ Διεκνι Επιτροπι 

ΣΣ ΕΔΑΦΛΣ ΑΤΣΣ ΛΧΤΕΛ ΓΛΑ ΣΣΤ ΔΛΕΚΡΕΛ ΑΓΩΡΕ ΞΑΛ ΔΕΡ ΕΧΕΛ ΕΦΑΡΠΣΦΘ ΣΣΤ 
ΕΚΡΛΞΣΤ ΑΓΩΡΕ 

ΣΣ ΑΡΚΡΣ ΑΤΣΣ ΛΧΤΕΛ ΓΛΑ ΣΣΤ ΔΛΕΚΡΕΛ ΑΓΩΡΕ ΞΑΛ ΔΕΡ ΕΧΕΛ ΕΦΑΡΠΣΓΘ ΣΣΤ ΕΚΡΛΞΣΤ ΑΓΩΡΕ 
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Ιππικισ Αντοχισ και τθ Διεκνι Μτθνιατρικι Επιτροπι. Σρζπει να υπάρχει τουλάχιςτον 1 
Θεράπων Μτθνίατροσ Ιππικισ Αντοχισ ανά 20 αγωνιηόμενουσ Κππουσ. Φο 50% 
τουλάχιςτον αυτϊν πρζπει να διακζτουν εμπειρία Αγϊνων CEI επιπζδου 
Σρωτακλιματοσ. 

825.1.4   Ρ Πζνοσ Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ πρζπει να ζχει επιλεγεί από τον κατάλογο των 
Φεχνικϊν Επιτετραμμζνων Ιππικισ Αντοχισ τθσ F.E.Ι. και να είναι οριςμζνοσ από τθ 
F.E.Ι., ςε ςυνεννόθςθ με τθ Διεκνι Επιτροπι Ιππικισ Αντοχισ και τθν Ρργανωτικι 
Επιτροπι και να πλθροί τα μζχρι τότε απαιτοφμενα κριτιρια για τουσ Φεχνικοφσ 
Επιτετραμμζνουσ Ιππικισ Αντοχισ. 

825.1.5   Ρ Επικεφαλισ Επόπτθσ πρζπει να ζχει επιλεγεί από τον κατάλογο των Επικεφαλισ 
Εποπτϊν Ιππικισ Αντοχισ τθσ F.E.Ι. και να είναι οριςμζνοσ από τθν Ρργανωτικι 
Επιτροπι. 

825.1.6  Ρ εγκεκριμζνοσ από τθ F.E.Ι. Υχεδιαςτισ Διαδρομισ κα οριςτεί από τθ F.E.Ι., ςε 
ςυνεννόθςθ με τθ Διεκνι Επιτροπι Ιππικισ Αντοχισ και τθν Ρργανωτικι Επιτροπι. 

825.1.7    Ελλανόδικοσ Επιτροπι : Υφμφωνα με τουσ Διεκνείσ Γενικοφσ Μανονιςμοφσ, θ Επιτροπι 
αυτι είναι υποχρεωτικι και ορίηεται από τθ F.E.Ι. ςε ςυνεννόθςθ με τθ Διεκνι 
Επιτροπι Ιππικισ Αντοχισ και τθν Ρργανωτικι Επιτροπι. 

825.2      CEIOs Φοπικοί Αγϊνεσ και Θπειρωτικά Σρωτακλιματα Ενθλίκων, Οζων Ιππζων και/ι 
Εφιβων και άλλοι CEI 4* Αγϊνεσ Ιππικισ Αντοχισ 

825.2.1  Θ Αγωνόδικοσ Επιτροπι αποτελείται από τον Σρόεδρο και τουλάχιςτον τρία μζλθ  από 
τον κατάλογο Μριτϊν Ιππικισ Αντοχισ τθσ F.E.I., ζνασ από τουσ οποίουσ πρζπει να είναι 
Πζνοσ, οριςμζνοσ από τθ F.E.Ι. και μετά από ςυνεννόθςθ με τθ Διεκνι Επιτροπι Ιππικισ 
Αντοχισ και τθν Ρργανωτικι Επιτροπι. λα τα μζλθ πρζπει να πλθροφν τα μζχρι τότε 
απαιτοφμενα κριτιρια για τουσ Μριτζσ Ιππικισ Αντοχισ. 

825.2.2  Θ Μτθνιατρικι Επιτροπι πρζπει να αποτελείται από τον Σρόεδρο, τον Πζνο Μτθνιατρικό 
Επιτετραμμζνο και ζναν επιπλζον Μτθνίατρο ανά 15 Κππουσ, με ελάχιςτον αρικμό 5 
άτομα, ςυμπεριλαμβανομζνων του Σροζδρου τθσ Μτθνιατρικισ Επιτροπισ και του  
Πζνου Μτθνιατρικοφ Επιτετραμμζνου. Φα μιςά τουλάχιςτον από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 
πρζπει να είναι Πζνοι, επιλεγμζνοι από τον κατάλογο των Μτθνιάτρων Ιππικισ Αντοχισ 
τθσ F.E.Ι., οριςμζνοι από τθ F.E.Ι. και μετά από ςυνεννόθςθ με τθ Διεκνι Επιτροπι 
Ιππικισ Αντοχισ και τθν Ρργανωτικι Επιτροπι. λα τα μζλθ πρζπει να πλθροφν τα 
μζχρι τότε απαιτοφμενα κριτιρια για τουσ Μτθνιάτρουσ Ιππικισ Αντοχισ. 

825.2.3    Υε CEI4* Αγϊνεσ οι Θεράποντεσ Μτθνίατροι Ιππικισ Αντοχισ ςτο χϊρο του Αγϊνα πρζπει 
να είναι εγκεκριμζνοι Θεράποντεσ Μτθνίατροι τθσ F.E.Ι., οριςμζνοι από τθ F.E.Ι. και ςε 
ςυνεννόθςθ με τθ Διεκνι Επιτροπι Ιππικισ Αντοχισ και τθ Διεκνι Μτθνιατρικι 
Επιτροπι. Σρζπει να υπάρχει τουλάχιςτον 1 Θεράπων Μτθνίατροσ Ιππικισ Αντοχισ ανά 
20 αγωνιηόμενουσ Κππουσ. Φο 50% τουλάχιςτον αυτϊν πρζπει να διακζτουν εμπειρία 
Αγϊνων CEI επιπζδου Σρωτακλιματοσ. 

825.2.4  Ρ Πζνοσ Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ πρζπει να ζχει επιλεγεί από τον κατάλογο των 
Φεχνικϊν Επιτετραμμζνων Ιππικισ Αντοχισ τθσ F.E.Ι. και να είναι οριςμζνοσ από τθ 
F.E.Ι., ςε ςυνεννόθςθ με τθ Διεκνι Επιτροπι Ιππικισ Αντοχισ και τθν Ρργανωτικι 
Επιτροπι και να πλθροί τα μζχρι τότε απαιτοφμενα κριτιρια για τουσ Φεχνικοφσ 
Επιτετραμμζνουσ Ιππικισ Αντοχισ. 

825.2.5  Ρ εγκεκριμζνοσ από τθ F.E.Ι. Υχεδιαςτισ Διαδρομισ που απαιτείται, ορίηεται από τθν 
Ρργανωτικι Επιτροπι. 

825.2.6  Ρ Επικεφαλισ Επόπτθσ πρζπει να ζχει επιλεγεί από τον κατάλογο των Επικεφαλισ 
Εποπτϊν Ιππικισ Αντοχισ τθσ F.E.Ι. και να είναι οριςμζνοσ από τθν Ρργανωτικι 
Επιτροπι. 
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825.2.7  Ελλανόδικοσ Επιτροπι : Υφμφωνα με τουσ Διεκνείσ Γενικοφσ Μανονιςμοφσ, θ Επιτροπι 
αυτι είναι υποχρεωτικι και ορίηεται από τθ F.E.Ι. ςε ςυνεννόθςθ με τθ Διεκνι 
Επιτροπι Ιππικισ Αντοχισ και τθν Ρργανωτικι Επιτροπι. 

825.3       CEI3* Αγϊνεσ Ιππικισ Αντοχισ 

825.3.1  Θ Αγωνόδικοσ Επιτροπι αποτελείται από τον Σρόεδρο και ζναν Πζνο Μριτι, 
επιλεγμζνουσ από τον κατάλογο Μριτϊν Ιππικισ Αντοχισ τθσ F.E.Ι. και ορίηονται από τθν 
Ρργανωτικι Επιτροπι για 30 ςυμμετοχζσ το μζγιςτο. Για κάκε επιπλζον 30 ςυμμετοχζσ 
απαιτείται ζνα ακόμθ μζλοσ, με μζγιςτο αρικμϊν Μριτϊν τζςςερισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου και του Σροζδρου. Φα επιπλζον από τα παραπάνω μζλθ, αν 
υπάρχουν, μπορεί να είναι Εκνικοί Μριτζσ Ιππικισ Αντοχισ , οριςμζνοι  από τθν 
Ρργανωτικι Επιτροπι. λα τα μζλθ πρζπει να πλθροφν τα μζχρι τότε απαιτοφμενα 
κριτιρια για τουσ Μριτζσ Ιππικισ Αντοχισ. 

825.3.2  Θ Μτθνιατρικι Επιτροπι πρζπει να αποτελείται από τον Σρόεδρο και δφο μζλθ από τον 
κατάλογο των Μτθνιάτρων τθσ F.E.Ι., οριςμζνοι από τθν Ρργανωτικι Επιτροπι από τουσ 
οποίουσ ο ζνασ πρζπει να είναι Πζνοσ. Σρζπει να υπάρχει τουλάχιςτον ζνασ 
Μτθνιάτρουσ για κάκε 20 αγωνιηόμενουσ Κππουσ. λα τα μζλθ πρζπει να πλθροφν τα 
μζχρι τότε απαιτοφμενα κριτιρια για τουσ Μτθνιάτρουσ Ιππικισ Αντοχισ και να είναι 
ζμπειροι. 

825.3.3   Σρζπει να υπάρχει ςτο χϊρο του Αγϊνα τουλάχιςτον 1 Θεράπων Μτθνίατροσ Ιππικισ 
Αντοχισ από τον κατάλογο των Μτθνιάτρων τθσ F.E.Ι., ανά 30 αγωνιηόμενουσ Κππουσ. 

825.3.4    Ρ Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ πρζπει να ζχει επιλεγεί από τον κατάλογο των Φεχνικϊν 
Επιτετραμμζνων Ιππικισ Αντοχισ τθσ F.E.Ι., να είναι οριςμζνοσ από τθν Ρργανωτικι 
Επιτροπι και να πλθροί τα μζχρι τότε απαιτοφμενα κριτιρια για τουσ Φεχνικοφσ 
Επιτετραμμζνουσ Ιππικισ Αντοχισ. Ρ Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ μπορεί επίςθσ να είναι 
μζλοσ τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ με τθν ζναρξθ του Αγϊνα. 

825.3.5  Ρ Επικεφαλισ Επόπτθσ πρζπει να ζχει επιλεγεί από τον κατάλογο των Επικεφαλισ 
Εποπτϊν Ιππικισ Αντοχισ τθσ F.E.Ι. και να είναι οριςμζνοσ από τθν Ρργανωτικι 
Επιτροπι. 

825.3.6    Δεν απαιτείται Ελλανόδικοσ Επιτροπι.  

825.4       CEI1* & 2* Αγϊνεσ Ιππικισ Αντοχισ 

825.4.1  CEI1* : Θ Αγωνόδικοσ Επιτροπι αποτελείται από τον Σρόεδρο που πρζπει να πλθροί τα 
μζχρι τότε απαιτοφμενα κριτιρια για τουσ Μριτζσ Ιππικισ Αντοχισ, να ζχει επιλεγεί από 
τον κατάλογο Μριτϊν Ιππικισ Αντοχισ τθσ F.E.Ι. και να ζχει οριςτεί από τθν Ρργανωτικι 
Επιτροπι για 30 ςυμμετοχζσ το μζγιςτο. Για κάκε επιπλζον 40 ςυμμετοχζσ απαιτείται 
ζνα ακόμθ μζλοσ, με μζγιςτο αρικμϊν Μριτϊν τζςςερισ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του 
Σροζδρου. Φα άλλα μζλθ, αν υπάρχουν, μπορεί να είναι ζμπειροι Εκνικοί Μριτζσ. 

825.4.2  Θ Μτθνιατρικι Επιτροπι πρζπει να αποτελείται από τον Σρόεδρο, επιλεγμζνο από τον 
κατάλογο Μτθνιάτρων τθσ F.E.Ι. και δφο τουλάχιςτον μζλθ, που μπορεί να είναι Εκνικοί 
Μτθνίατροι Ιππικισ Αντοχισ. λοι οι Εκνικοί Μτθνίατροι πρζπει να είναι ζμπειροι και 
οριςμζνοι από τθν Ρργανωτικι Επιτροπι. 

825.4.3    Υτουσ CEI1* Αγϊνεσ πρζπει να υπάρχει ςτο χϊρο του Αγϊνα τουλάχιςτον 1 Θεράπων 
Μτθνίατροσ Ιππικισ Αντοχισ από τον κατάλογο των Μτθνιάτρων τθσ F.E.Ι., ανά 50 
αγωνιηόμενουσ Κππουσ. 

825.4.4    Ρ Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ πρζπει να ζχει επιλεγεί από τον κατάλογο των Φεχνικϊν 
Επιτετραμμζνων Ιππικισ Αντοχισ τθσ F.E.Ι., να είναι οριςμζνοσ από τθν Ρργανωτικι 
Επιτροπι και να πλθροί τα μζχρι τότε απαιτοφμενα κριτιρια για τουσ Φεχνικοφσ 
Επιτετραμμζνουσ Ιππικισ Αντοχισ. Ρ Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ μπορεί επίςθσ να είναι 
μζλοσ τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ με τθν ζναρξθ του Αγϊνα. 
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825.4.5  Ρ Επικεφαλισ Επόπτθσ πρζπει να ζχει επιλεγεί από τον κατάλογο των Επικεφαλισ 
Εποπτϊν Ιππικισ Αντοχισ τθσ F.E.Ι. και να είναι οριςμζνοσ από τθν Ρργανωτικι 
Επιτροπι. 

825.4.6    Δεν απαιτείται Ελλανόδικοσ Επιτροπι.  

825.4.7  CEI2* : Θ Αγωνόδικοσ Επιτροπι αποτελείται από τον Σρόεδρο που πρζπει να πλθροί τα 
μζχρι τότε απαιτοφμενα κριτιρια για τουσ Μριτζσ Ιππικισ Αντοχισ, να ζχει επιλεγεί από 
τον κατάλογο Μριτϊν Ιππικισ Αντοχισ τθσ F.E.Ι. και να ζχει οριςτεί από τθν Ρργανωτικι 
Επιτροπι για 20 ςυμμετοχζσ το μζγιςτο. Για κάκε επιπλζον 20 ςυμμετοχζσ απαιτείται 
ζνα ακόμθ μζλοσ. Φα άλλα μζλθ, αν υπάρχουν, μπορεί να είναι ζμπειροι Εκνικοί Μριτζσ. 

 825.4.8  Θ Μτθνιατρικι Επιτροπι πρζπει να αποτελείται από τον Σρόεδρο και δφο μζλθ  που 
ζχουν επιλεγεί από τον κατάλογο Μτθνιάτρων τθσ F.E.Ι.. και ζχουν οριςτεί από τθν 
Ρργανωτικι Επιτροπι. λα τα μζλθ πρζπει να πλθροφν τα μζχρι τότε απαιτοφμενα 
κριτιρια για τουσ Μτθνιάτρουσ Ιππικισ Αντοχισ και ζνα από αυτά πρζπει να είναι Πζνοσ 
Μτθνίατροσ. λα τα υπόλοιπα μζλθ πρζπει να είναι ζμπειροι Εκνικοί Μτθνίατροι 
οριςμζνοι από τθν Ρργανωτικι Επιτροπι.  

825.4.9  Υτουσ CEI2* Αγϊνεσ πρζπει να υπάρχει ςτο χϊρο του Αγϊνα τουλάχιςτον 1 Θεράπων 
Μτθνίατροσ Ιππικισ Αντοχισ από τον κατάλογο των Μτθνιάτρων τθσ F.E.Ι., ανά 50 
αγωνιηόμενουσ Κππουσ. 

825.4.10  Ρ Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ πρζπει να ζχει επιλεγεί από τον κατάλογο των Φεχνικϊν 
Επιτετραμμζνων Ιππικισ Αντοχισ τθσ F.E.Ι., να είναι οριςμζνοσ από τθν Ρργανωτικι 
Επιτροπι και να πλθροί τα μζχρι τότε απαιτοφμενα κριτιρια για τουσ Φεχνικοφσ 
Επιτετραμμζνουσ Ιππικισ Αντοχισ. Ρ Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ μπορεί επίςθσ να είναι 
μζλοσ τθσ Αγωνοδίκου Επιτροπισ με τθν ζναρξθ του Αγϊνα. 

825.4.11  Ρ Επικεφαλισ Επόπτθσ πρζπει να ζχει επιλεγεί από τον κατάλογο των Επικεφαλισ 
Εποπτϊν Ιππικισ Αντοχισ τθσ F.E.Ι. και να είναι οριςμζνοσ από τθν Ρργανωτικι 
Επιτροπι. 

825.4.12  Δεν απαιτείται Ελλανόδικοσ Επιτροπι.  

 

  825 – Ε    –   ΑΛΩΠΑΣΣΤΧΣΛ  ΕΚΡΛΞΩΡ ΑΓΩΡΩΡ ΛΠΠΛΞΘ ΑΡΣΣΧΘ 

825.1-Ε            Εκνικοί Αγϊνεσ 

825.1.1 - Ε  Θ Αγωνόδικοσ Επιτροπι απαρτίηεται από τον Σρόεδρο και 2 μζλθ, που πρζπει να 

πλθροφν τα απαιτοφμενα κριτιρια για τουσ Μριτζσ Ιππικισ Αντοχισ και επιλζγονται 
από τον κατάλογο Μριτϊν Ιππικισ Αντοχισ τθσ ΕΡΙ. Θ Αγωνόδικοσ Επιτροπι 
ορίηεται από τθν Μεντρικι Επιτροπι Μριτϊν τθσ ΕΡΙ. 

825.1.2 - Ε  Θ Μτθνιατρικι Επιτροπι απαρτίηεται από τον Σρόεδρο και τουλάχιςτο, 2 μζλθ 

επιλεγμζνα από τον κατάλογο Μτθνιάτρων Ιππικισ Αντοχισ τθσ ΕΡΙ, οριςμζνα από 
τθν Ρργανωτικι Επιτροπι. Ρ Σρόεδροσ ορίηεται από τθν Μτθνιατρικι Επιτροπι τθσ 
ΕΡΙ. Φα άλλα μζλθ πρζπει να είναι ζμπειροι Μτθνίατροι Αγϊνων Ιππικισ Αντοχισ 
και ορίηονται από τθν Ρργανωτικι Επιτροπι και εγκρίνονται από τθν Μτθνιατρικι 
Επιτροπι τθσ ΕΡΙ. 

825.1.3 - Ε  Υτουσ Εκνικοφσ Αγϊνεσ πρζπει να υπάρχει τουλάχιςτον ζνασ Θεράπων Μτθνίατροσ 

Αγϊνων ανά 50 αγωνιηόμενουσ ίππουσ. Υτουσ Εκνικοφσ Αγϊνεσ οι Θεράποντεσ  
Μτθνίατροι μποροφν να είναι και μζλθ τθσ Μτθνιατρικισ Επιτροπισ εφόςον 
πλθροφν τα απαιτοφμενα κριτιρια. 

825.1.4 - Ε  Ρ Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ επιλζγεται από τθ λίςτα Φεχνικϊν Επιτετραμμζνων τθσ 

ΕΡΙ, και ορίηεται από τθν Μεντρικι Επιτροπι Μριτϊν μετά από πρόταςθ τθσ 
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Ρργανωτικισ Επιτροπισ. Ρ Φεχνικόσ Επιτετραμμζνοσ μπορεί να είναι και Ξζλοσ τθσ 
Αγωνοδίκου Επιτροπισ με τθν ζναρξθ του αγϊνα. 

825.1.5 - Ε  Ρ Επικεφαλισ Επόπτθσ επιλζγεται από τον Ματάλογο Εποπτϊν τθσ ΕΡΙ και ορίηεται 

από τθν Μεντρικι Επιτροπι Μριτϊν μετά από πρόταςθ τθσ Ρργανωτικισ Επιτροπισ. 

825.1.6 - Ε  Δεν απαιτείται Ελλανόδικοσ Επιτροπι.
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ V – ΕΠΑΚΟΑ & ΣΕΟΕΣΕ ΑΠΣΡΣΠΘ ΕΠΑΚΟΩΡ 

ΑΡΚΡΣ 826 - ΕΠΑΚΟΑ  

826.1  Υε όλουσ τουσ Ακλθτζσ, που τερμάτιςαν επιτυχϊσ τθ διαδρομι, πρζπει να απονζμεται 
ζπακλο. 

826.2  Δεν υπάρχει ελάχιςτο όριο αξίασ για τα ζπακλα Αγϊνων Ιππικισ Αντοχισ. 

826.3  ςον αφορά ςτθν κατανομι χρθματικϊν επάκλων, ιςχφει ο Γενικόσ Μανονιςμόσ τθσ 
F.E.I. 

826.3 - Ε Υτουσ Εκνικοφσ Αγϊνεσ όςον αφορά ςτθν κατανομι χρθματικϊν επάκλων, ιςχφει ο 

Γενικόσ Μανονιςμόσ τθσ Ε.Ρ.Ι. 

  

ΑΡΚΡΣ 827 - ΣΕΟΕΣΕ ΑΠΣΡΣΠΘ ΕΠΑΚΟΩΡ 

Θ Μτθνιατρικι Επιτροπι οφείλει να εξαιρεί οποιοδιποτε Κππο που δεν ζχει καλι 
φυςικι κατάςταςθ, από τθ ςυμμετοχι του ςτθν τελετι απονομισ.
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ VΛ – ΣΛΠΘΣΛΞΕ  ΞΣΡΞΑΡΔΕ 

 

 ΑΡΘΡΟ 828 

Τιμθτικζσ Κονκάρδεσ κα απονζμονται ςτουσ Ακλθτζσ που ολοκλθρϊνουν Ραγκόςμια Ρρωτακλιματα 
ωσ ακολοφκωσ : 

α)  Χρυςι Τιμθτικι Κονκάρδα για ολοκλιρωςθ 3 Ραγκόςμιων Ρρωτακλθμάτων 

β)  Αςθμζνια Τιμθτικι Κονκάρδα για ολοκλιρωςθ 2 Ραγκόςμιων Ρρωτακλθμάτων 

γ)  Χάλκινθ Τιμθτικι Κονκάρδα για ολοκλιρωςθ 2 Ραγκόςμιων Ρρωτακλθμάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 


