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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ), μετά από εισήγηση 
των αρμόδιων επιτροπών της, ενέκρινε την τροποποίηση της παρούσας Γενικής Προκήρυξη και 
το Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Υπερπήδησης Εμποδίων για την περίοδο 2021 (1/1/2021 έως 
31/12/2021): 

Η ΕΟΙ είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των Εθνικών και Διεθνών Αγώνων που προκηρύσσει. 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα ΥΕ χωρίζεται σε δύο αγωνιστικές περιόδους (1ο και  2ο εξάμηνο) και 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες «Αγωνιστικές Εκδηλώσεις» Υπερπήδησης Εμποδίων που 
προκηρύσσονται ή εγκρίνονται από την ΕΟΙ: 

 

Ι. ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Α. Πρωτάθλημα Ελλάδας 

Β.  Πανελλήνιοι Αγώνες 

Γ.  Αγώνες Κυπέλλου  

Δ.  Αγώνες ΥΕ (Υπερπήδησης Εμποδίων) 

ΙΙ. ΑΙΑ  

Α. ΑΙΑ 

ΙΙΙ. ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Α. Αγώνες Ανάπτυξης Τοπικών Περιφερειών 

ΙV. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ 

Διεθνείς Αγώνες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό 

 

Oι ημερομηνίες των αγωνιστικών εκδηλώσεων δημοσιεύονται στο ενιαίο, ετήσιο καλεντάρι της 
ΕΟΙ. 
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I .  ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Α. Πρωτάθλημα Ελλάδας 

Ο Αγώνας «Πρωτάθλημα Ελλάδας 2021» διεξάγεται την 1η Αγωνιστική Περίοδο σε τρεις ή 
τέσσερεις αγωνιστικές ημέρες στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας σε καθεστώς Parc fermé. 

α. Κατηγορίες / Αγωνίσματα 
Ο Αγώνας «Πρωτάθλημα Ελλάδας 2021» περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
κατηγορίες/αγωνίσματα: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΥΨΟΣ (έως) 

    

Ν.ΙΠΠΩΝ 4,5,6,&7ετών 1,00 έως 1,30  

ΠΑΙΔΩΝ 1.15 έως 1.25* 

ΕΦΗΒΩΝ  1.30 έως 1.35 

ΑΜΑΖΟΝΩΝ 1.25 έως 1.30 

Ν.ΙΠΠΕΩΝ 1.30 έως 1.40 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1.40 έως 1.50 

* Δύναται ανάλογα με τις επιδόσεις των παίδων στο πρωτάθλημα Ελλάδας να φθάσει το ύψος της τελευταίας διαδρομής στο 
1.25μ.  
 

β. Τρόπος Διεξαγωγής Αγώνα, Αγωνισμάτων και Κατηγοριών 
 Ο τρόπος διεξαγωγής του αγώνα και των αγωνισμάτων ορίζεται από την ειδική 

προκήρυξη του αγώνα. Στην ειδική προκήρυξη δύναται να προβλέπονται και ελεύθερα 
αγωνίσματα.  
 

γ. Συμμετοχή αθλητών/ίππων στον αγώνα «Πρωτάθλημα Ελλάδας 2021»  

 Κάθε αθλητής λαμβάνει μέρος σε μία μόνο κατηγορία, που αναδεικνύει Πρωταθλητή. 
Κάθε αθλήτρια επιτρέπεται να αγωνισθεί στην Κατηγορία Αμαζόνων και  σε μια μόνο 
κατηγορία που αναδεικνύει Πρωταθλητή.  

 Κάθε αθλητής/αθλήτρια δικαιούται να συμμετάσχει στην αντίστοιχη κατηγορία με μέχρι 
2 ίππους και να λαμβάνει τα αντίστοιχα έπαθλα, αλλά αναδεικνύεται 1ος ή 2ος ή 3ος 
Πρωταθλητής και 1η ή 2η ή 3η Νικήτρια Αμαζόνα μόνο με τον ίππο, που έχει την καλύτερη 
τελική κατάταξη στη βαθμολογία για τους Πρωταθλητές και Νικήτρια Αμαζόνα 
Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητή με άλλον ίππο στην ηλικιακή του ή άλλη μεγαλύτερη 
κατηγορία μόνο για λόγους πρόκρισης σε διεθνή πρωταθλήματα, η δε συμμετοχή αυτή 
πραγματοποιείται «για εκπαιδευτικούς λόγους». 

 Κάθε ίππος μπορεί να συμμετάσχει σε μία μόνο κατηγορία που αναδεικνύει 
Πρωταθλητή, Νικήτρια Αμαζόνα ή νικητή Νεολέκτων Ίππων.  
 

δ. Ανάδειξη Πρωταθλητών & Αμαζόνας 2021 

2. Πρωταθλητές  Ελλάδας 2021 και Αμαζόνα 2021 

Οι Πρωταθλητές Ελλάδας στις Κατηγορίες Παίδων, Εφήβων, Νέων Ιππέων και Ενηλίκων και 
Αμαζόνα 2021 αναδεικνύονται στον Αγώνα «Πρωτάθλημα Ελλάδας 2021». Πρωταθλητής 
και Νικήτρια ΑΜΑΖΌΝΑ ανακηρύσσεται ο Αθλητής/ρια με την καλύτερη κατάταξη στον 
Αγώνα. 
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Β. Πανελλήνιοι Αγώνες 

Ο αγώνας «Πανελλήνιοι Αγώνες» διεξάγεται στο κλειστό ιπποδρόμιο στο Ολυμπιακό Κέντρο 
Ιππασίας. Στο πλαίσιο των Πανελληνίων Αγώνων διεξάγεται το  Πρωτάθλημα Νεολέκτων Ίππων 

α. Κατηγορίες / Αγωνίσματα 
Οι «Πανελλήνιοι Αγώνες» περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες/αγωνίσματα: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΣ ΥΨΟΣ (έως) σε 2 ή περισσότερους γύρους 
Ν.ΙΠΠΩΝ 4,5,6,&7ετών 1,00 έως 1,30 

ΠΑΙΔΩΝ 1.10 - 1.15 
ΕΦΗΒΩΝ  1.25 - 1.30 

ΑΜΑΖΟΝΩΝ 1.20 - 1.25 
Ν.ΙΠΠΕΩΝ 1.30 - 1.35 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1.35 - 1.40 

 
β. Τρόπος Διεξαγωγής Πανελληνίων /Ανάδειξη Πανελληνιονικών 

 Ο αγώνας «Πανελλήνιοι Αγώνες» αναδεικνύει τους Πανελληνιονίκες για το 2021 και 
τον/τους Πρωταθλητή/ές Νεολέκτων Ίππων 2021.  

 Ο τρόπος διεξαγωγής των αγωνισμάτων ορίζεται από την ειδική προκήρυξη αγώνα. 
 Στην ειδική προκήρυξη δύναται να προβλέπονται και άλλα αγωνίσματα.  

 
γ. συμμετοχή αθλητών/ίππων στον αγώνα «Πανελλήνιοι»  

 Κάθε αθλητής λαμβάνει μέρος σε μία κατηγορία, που ανακηρύσσει Πανελληνιονίκη, με 
εξαίρεση τις αθλήτριες της Κατηγορίας Αμαζόνων που επιτρέπεται να αγωνισθούν και 
στις ηλικιακές κατηγορίες.  

 Κάθε αθλητής δικαιούται να συμμετάσχει στην αντίστοιχη κατηγορία με έως 2 ίππους, 
αλλά αναδεικνύεται 1ος ή 2ος ή 3ος Πανελληνιονίκης μόνο με τον ίππο, που έχει την 
καλύτερη τελική κατάταξη. 

 Κάθε ίππος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε μία κατηγορία η οποία αναδεικνύει 
Πανελληνιονίκη ή Πρωταθλητή Ν. Ίππου. 

 

Γ. Αγώνες Κυπέλλου 

Οι αγώνες Κυπέλου διεξάγονται σε δύο ή τρεις αγωνιστικές ημέρες το 1ο και 2ο αγωνιστικό 
εξάμηνο, Κύπελλο Ανοίξεως και Κύπελλο Φθινοπώρου.  

Οι «Αγώνες Κυπέλλου» θα περιλαμβάνουν πρόγραμμα με ελεύθερα αγωνίσματα από ύψος 
0,80μ και άνω, συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικά και των ακόλουθων 
κατηγοριών/αγωνισμάτων:  

- Νέων Ίππων 5-6 ετών 
- Νέων Ίππων 7-8 ετών 
- Small Prix – 1,30 και άνω 
- Grand Prix – 1,40 και άνω 
- Under 16 (Κατηγορία για Αθλητές κάτω των 16 ετών) – 1,15 και άνω 
- Under 25 (Κατηγορία για Αθλητές κάτω των 25 ετών) – 1,25 και άνω 
- Αγώνισμα Ζευγαριών - 1,25 μ. 

Ο τρόπος διεξαγωγής των κατηγοριών/αγωνισμάτων θα ορίζονται από την ειδική Προκήρυξη 
του Αγώνα.  
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Δ. Αγώνες ΥΕ 

Οι αγώνες ΥΕ είναι αγώνες υπερπήδησης εμποδίων, που προκηρύσσονται και διοργανώνονται 
από σωματεία, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες εντός του Αγωνιστικού Προγράμματος 2021, 
κατόπιν έγκρισης του ΔΣ της ΕΟΙ και μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής ΥΕ. 
 
Ο διοργανωτής πρέπει να καταθέσει αίτηση με το αναλυτικό πρόγραμμα και την προκήρυξη, 
τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν την ημερομηνία τέλεσης του αγώνα.  
 
Οι συντελεστές ορίζονται από τον διοργανωτή εκτός όσων ορίζονται από την ΕΟΙ και τις 
αρμόδιες Επιτροπές της, σύμφωνα με τους Κανονισμούς. 
 
Οι αγώνες ΥΕ αποτελούν και αυτοί εργαλεία για την ανάπτυξη του αθλήματος και λαμβάνονται 
υπόψη για την αξιολόγηση των σωματείων για σκοπούς δικαιώματος ψήφου, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται πιο κάτω στην Ενότητα VII. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ, και για τους λόγους αυτούς 
το πρόγραμμά τους πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα αγώνισμα ύψους 
1.00μ. και άνω με ενιαίο πινάκιο και βράβευση. 
 
Ελάχιστες προϋποθέσεις ανάληψης διοργάνωσης αγώνων ΥΕ: 
 

1. Δέσμευση για τη διοργάνωση του/των αγώνα/ων ΥΕ, που θα αναλάβει ο διοργανωτής 
με δυνατότητα: 
 
- δήλωσης αδυναμίας διοργάνωσης ενός αγώνα που έχει αναληφθεί μέχρι  2 

εβδομάδες πριν την ορισθείσα ημερομηνία 
- αναβολής μέσα στην εβδομάδα διεξαγωγής του αγώνα λόγω καιρικών 

συνθηκών ή για άλλο λόγο ανωτέρας βίας, για συγκεκριμένη άλλη ημερομηνία.  
 
Πέρα των ανωτέρω, σε περίπτωση ματαίωσης ή διακοπής αγώνα με ευθύνη 
αποκλειστικά του διοργανωτή, ο τελευταίος πληρώνει ποινή 500€ στην ΕΟΙ. 
 

2. Ανάληψη ευθύνης για τα οριζόμενα έπαθλα, σύμφωνα με τα κάτωθι 
 

3. Διοργάνωση ενός τουλάχιστον αγωνίσματος 1.00μ. και άνω για σκοπούς αξιολόγησης 
και (αν χρειαστεί) βαθμολογίας 
 

4. Αποδοχή διεξαγωγής ελέγχων αντιντόπινγκ με έξοδα του διοργανωτή και διάθεση 
στάβλου και όλων των απαραίτητων συνθηκών για τους ελέγχους 
Κατάθεση αναλυτικού προγράμματος και προκήρυξης, τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν 
την ημερομηνία τέλεσης του αγώνα, σύμφωνα με το σχέδιο της ΕΟΙ και προβολή του 
αγώνα σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΟΙ (σήμα ΕΟΙ, αιγίδα ΕΟΙ κλπ).  

 

Ειδικά για τον χαρακτηρισμό των αγώνων ως «Grand Prix» ορίζονται οι παρακάτω 
προϋποθέσεις:  
 
Οι Αγώνες «Grand Prix» διαχωρίζονται σε «αστέρια/*» ως εξής :  
 
Grand Prix 1*: Συνολικά Χρηματικά  από  3.000 ευρώ και άνω,  
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Ημέρες διεξαγωγής Αγώνα: έως δύο (2) – Αγώνισμα GP ύψους 1.35 και άνω (α’ γύρος) με 
ελάχιστο συνολικό έπαθλο αγωνίσματος GP από 1.000 ευρώ και άνω 
 
Grand Prix 1* Plus: Συνολικά Χρηματικά  από  4.000 ευρώ και άνω,  
Ημέρες διεξαγωγής Αγώνα: έως δύο (2) – Αγώνισμα GP ύψους 1.35 και άνω (α’ γύρος) με 
ελάχιστο συνολικό έπαθλο αγωνίσματος GP από 1.500 ευρώ και άνω 
 
Grand Prix 2*: Χρηματικά έπαθλα από  6.000 ευρώ και άνω,  
Ημέρες διεξαγωγής Αγώνα: έως δύο (2) – αγώνισμα GP ύψους 1.40 και άνω (α’ γύρος) με 
ελάχιστο συνολικό έπαθλο αγωνίσματος GP από 2.000 ευρώ και άνω 
 
Grand Prix 3*: Χρηματικά έπαθλα από 9.000 ευρώ και άνω, 
Ημέρες διεξαγωγής Αγώνα: έως τρεις (3) – αγώνισμα GP ύψους 1.40 και άνω (α’ γύρος) με 
ελάχιστο συνολικό έπαθλο αγωνίσματος GP από 2.500 ευρώ και άνω 
 
Ένας αγώνας Grand Prix μπορεί να συνδυαστεί με ή να αντικατασταθεί από ένα CSI. Σε αυτή 
την περίπτωση υπερισχύουν και εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί, όπου αυτό απαιτείται.  
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I I .  ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΗ (ΑΙΑ) 

 

Α. ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΗ (AIA) 

α. Κατηγορίες / Αγωνίσματα 

 Η ΑΙΑ είναι διοργάνωση ανάπτυξης που περιλαμβάνει στο πρόγραμμα της εξετάσεις 
Άδειας Ικανότητας Αθλητού (ΑΙΑ) και αγωνίσματα ύψους 80εκ. και 90εκ. 
 

β. Τρόπος Διεξαγωγής 
 Ο τρόπος διεξαγωγής της ΑΙΑ ορίζεται από την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΙ και τελείται 

σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει εγκύκλιος της ΕΟΙ για την απόκτηση ΑΙΑ. 
 Ο τρόπος διεξαγωγής των αγωνισμάτων ορίζεται από την ειδική προκήρυξη της 

διοργάνωσης. 
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Ι Ι Ι . ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Α. Αγώνες Ανάπτυξης Τοπικών Περιφερειών 

Όπως προβλέπει η Ειδική Προκήρυξη της διοργάνωσης που θα εκδοθεί από την κάθε Τοπική 
Περιφέρεια και θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΟΙ. Στην εκάστοτε Ειδική Προκήρυξη Αγώνων 
Ανάπτυξης Τοπικών Περιφερειών δύναται να προβλέπεται τρόπος ανάδειξης Πολυνικών 
αθλητών ανά κατηγορία, με την προϋπόθεση ότι κάθε αθλητής αναδεικνύεται Πολυνίκης, μόνο 
σε μια κατηγορία και μια θέση, την υψηλότερη θέση που κατέκτησε για την ανάδειξη Πολυνίκη 
μεταξύ των κατηγοριών που συμμετείχε. Σε περίπτωση που αθλητής είχε την ίδια κατάταξη για 
την ανάδειξη Πολυνίκη σε διαφορετικές κατηγορίες, βραβεύεται ως Πολυνίκης μόνο στην 
υψηλότερη κατηγορία.  
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ΙV. ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΑΓΩΝΕΣ  

Η ΕΟΙ έχει τη γενική ευθύνη και εποπτεία Διεθνών Αγώνων που διεξάγονται στην Ελλάδα. Η 
ΕΟΙ δύναται να αναθέσει τη διοργάνωση διεθνών αγώνων σε άλλον Οργανωτή.  

Η διεξαγωγή διεθνών Αγώνων στην Ελλάδα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει 
η Διεθνής Ομοσπονδία Ιππασίας.  

Οι Διεθνείς Αγώνες εντάσσονται στο ετήσιο καλεντάρι της ΕΟΙ  και της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ιππασίας. 

Για το 2021 η ΕΟΙ προγραμματίζει την οργάνωση των κάτωθι διεθνών διοργανώσεων ΥΕ: 

- Διεθνής Αγώνας Athens CSIO3*-W  
- Διεθνής Αγώνας Athens CSI1* 
- Διεθνής Αγώνας Athens CSIYH1* 
- Διεθνής Αγώνας Athens CSIOCh 
- Βαλκανικό Πρωτάθλημα ΙΔ & ΥΕ  
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V.  ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  

Η συμμετοχή Εθνικών Ομάδων σε διεθνείς αγώνες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, γίνονται 
σύμφωνα με τον ετήσιο σχεδιασμό κατόπιν πρότασης της ΤΕΥΕ και έγκρισης του ΔΣ της ΕΟΙ. 

Διεθνείς αγωνιστικοί στόχοι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας για το 2021 είναι η 
συμμετοχή Εθνικών Ομάδων στις διεθνείς οργανώσεις: 

Α. Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 2021 (Νεαρών Ιππέων, Εφήβων, Παίδων) - Πορτογαλία 

Β. Βαλκανικό Πρωτάθλημα Υπερπήδησης Εμποδίων 2021 –  Ελλάδα 

Γ. Διεθνείς Αγώνες – Σειρά Κυπέλλου Εθνών LONGINES EEF Series 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

Για τη δήλωση συμμετοχών σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, Παγκόσμιους 
Αγώνες και αγώνες όπου οι αθλητές εκπροσωπούν την Ελλάδα δύναται να θεσπιστούν από την 
ΕΟΙ, κατόπιν εισήγησης του Συμβούλου Εθνικών Ομάδων (εφόσον υπάρχει), 
επιπλέον  κριτήρια από αυτά που τίθενται από την Διεθνή Ομοσπονδία Ιππασίας (FEI). Τα 
συγκεκριμένα κριτήρια θα δημοσιευθούν μετά την οριστικοποίηση του Αγωνιστικού 
Προγράμματος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας (FEI) και θα περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένους διεθνείς αγώνες επιλογής και προετοιμασίας. 
 
Οι Εθνικές ομάδες καταρτίζονται  κατόπιν εισήγησης του Συμβούλου Εθνικών Ομάδων (εφόσον 
υπάρχει) και έγκρισης του  ΔΣ.. 

 
 

 

- 
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VΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΠΑΘΛΑ  

Α. Έπαθλα Σωματείων 

Α1. Πρωταθλητής Όμιλος 

Πρωταθλητής Όμιλος ανακηρύσσεται το σωματείο που ανήκει στην δύναμη της ΕΟΙ και θα 
συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία προσθέτοντας τις ατομικές βαθμολογίες των 
αθλητών στους αγώνες «Πρωτάθλημα Ελλάδας 2021» και «Πανελλήνιοι Αγώνες 2021» 
σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.  

Πίνακας Βαθμολογιών Κατηγοριών για την Ανάδειξη του Πρωταθλητή Ομίλου 

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΒΑΘΜΟΙ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΑΙΔΩΝ  

20,18,16,14…2  
ΑΜΑΖΟΝΩΝ  

ΕΦΗΒΩΝ   
Ν. ΙΠΠΕΩΝ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ 

SMALL PRIX 

20,18,16,14…2 GRAND PRIX 
UNDER 16 
UNDER 25 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 

SMALL PRIX 

20,18,16,14…2 GRAND PRIX 
UNDER 16 
UNDER 25 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

ΠΑΙΔΩΝ  

20,18,16,14…2 
ΑΜΑΖΟΝΩΝ  

ΕΦΗΒΩΝ   
Ν. ΙΠΠΕΩΝ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

Α2. Πολυνίκες Όμιλοι 

Οι περιφέρειες της ΕΟΙ δύναται να προκηρύσσουν έπαθλο Πολυνίκη Ομίλου. Ο τρόπος και η 
βαθμολογία για την ανάδειξη του Πολυνίκη Ομίλου ορίζεται από την ειδική προκήρυξη των 
Περιφερειών. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αθλοθέτησης ειδικών βραβείων για τα έπαθλα 
ομίλων, που προκηρύσσονται στην παρούσα, καθώς και η αθλοθέτηση επιπλέον ειδικών 
επάθλων (σε σωματεία ή/και αθλητές) από τρίτους, μετά από έγκριση του ΔΣ της ΕΟΙ. 
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VΙΙ .  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Α.  Ευθύνη & Εποπτεία Αγώνων 

Η ΕΟΙ  έχει την γενική ευθύνη της διοργάνωσης των Αγώνων και Αγωνιστικών Εκδηλώσεων, 
που προκηρύσσει και διεξάγονται στο Ο.Κ.Ι.Μ ή σε άλλη εγκατάσταση που της παραχωρείται.  

Η ΕΟΙ έχει τη γενική εποπτεία των Αγώνων και Αγωνιστικών Εκδηλώσεων, που προκηρύσσει 
αναθέτουσα συγχρόνως την ευθύνη διοργάνωσής τους σε Αθλητικό Ιππικό Σωματείο.   

Η ΕΟΙ έχει την εποπτεία όσων Αγώνων διοργανώνονται υπό την αιγίδα της ή κατόπιν εγκρίσεώς 
της, από Αθλητικά Ιππικά Σωματεία ή άλλους Οργανωτές, αναφερόμενοι από εδώ και στο εξής 
από κοινού ως «ο Οργανωτής». 

Ο Οργανωτής έχει την γενική ευθύνη της διοργάνωσης των Αγώνων, που του έχουν ανατεθεί 
από την ΕΟΙ και όσων Αγώνων προκηρύσσει μετά από έγκριση της ΕΟΙ. 

Η ΕΟΙ ορίζει Εκπρόσωπό της σε όλους τους Αγώνες ΥΕ του Αγωνιστικού Προγράμματος στους 
οποίους έχει την ευθύνη διοργάνωσης.  

Το ΔΣ της ΕΟΙ δύναται να εξουσιοδοτεί τις Περιφέρειες (βλ. Κεφ. ΙΧ Περιφέρειες ΕΟΙ) να 
προκηρύσσουν και διοργανώνουν Αγώνες σε Αθλητικά Σωματεία της Περιφέρειας τους, 
έχοντας την αντίστοιχη γενική εποπτεία των Αγώνων αυτών. Οι Επιτροπές της αντίστοιχης 
Περιφέρειας της ΕΟΙ έχουν την ευθύνη για την ειδική προκήρυξη της Περιφέρειας τους, οι 
οποίες επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσης. 

 

Β. Παράγοντες Αγώνων & Λοιποί Συντελεστές Αγώνων 

Σε όλους τους Αγώνες η Αγωνόδικος Επιτροπή, οι Επόπτες και ο πρόεδρος της Ελλανοδίκου 
Επιτροπής (όπου προβλέπεται Ελλανόδικος Επιτροπή) ορίζονται από την ΕΟΙ μέσω των 
αρμοδίων οργάνων της (Κ.Ε.Κ. – Ε.Ο.Κ.), σύμφωνα με τους ισχύοντες πίνακες Εθνικών Κριτών 
και Εποπτών ανεξαρτήτως Περιφερείας. 

Σε όλους τους Αγώνες Εμποδίων ο Σχεδιαστής Διαδρομών ορίζεται ή εγκρίνεται από την ΕΟΙ. 
Το ΔΣ της ΕΟΙ δύναται να εξουσιοδοτεί τις Περιφέρειες να επιλέγουν και ορίζουν τον Σχεδιαστή, 
στους Αγώνες που προκηρύσσουν. 

Σε όλους τους Αγώνες, των οποίων την ευθύνη διοργάνωσης έχει η ΕΟΙ, οι υπόλοιποι 
Παράγοντες (ιατροί, κτηνίατροι, πεταλωτές κ.α.) και η γραμματεία (γραμματεία, χρονομέτρες, 
αποτελέσματα, εκφωνητές) των Αγώνων ορίζονται από την ΕΟΙ.  

Σε όλους τους λοιπούς Αγώνες οι υπόλοιποι Παράγοντες (κτηνίατροι, ιατροί, πεταλωτές) και η 
γραμματεία (αποτελέσματα, γραμματεία, εκφωνητές, χρονομέτρες) των Αγώνων ορίζονται 
από τον Οργανωτή και εγκρίνονται από την ΕΟΙ.  

Σε όλους τους Αγώνες και τις Αγωνιστικές Εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική η παρουσία Ιατρού 
Αγώνων και Κτηνιάτρου στο χώρο διεξαγωγής. Σύμφωνα με την ειδική προκήρυξη του αγώνα, 
ο Πεταλωτής δύναται να ορίζεται σε τηλεφωνική ετοιμότητα. 

 

Γ. Υλικοτεχνική Υποδομή Αγώνων 

Ο Οργανωτής έχει την ευθύνη διάθεσης των χώρων και του εξοπλισμού, που απαιτείται για 
την διοργάνωση των Αγώνων. 
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Η ΕΟΙ δύναται να διαθέτει στους Οργανωτές εξοπλισμό αγώνων με χρέωση σύμφωνα με το 
ετήσιο Οικονομικό Προσάρτημα της ΕΟΙ. Η μεταφορά όμως του εξοπλισμού καθώς και η 
ακεραιότητα αυτού είναι ευθύνη του Οργανωτή, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
παραλαβής και της παράδοσης αυτού από τις εγκαταστάσεις της ΕΟΙ καθώς και την 
επιδιόρθωση τυχόν ζημιών ακόμη και την πλήρη αντικατάσταση του όπου απαιτείται. 

 

Δ. Ασφάλεια Αγώνων 

Ο Οργανωτής σε συνεργασία με την ΕΟΙ υποχρεούται να μεριμνεί για την παρουσία 
ασθενοφόρου τις ημέρες και ώρες του Αγώνα ενημερώνοντας παράλληλα και το Εθνικό Κέντρο 
Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) για την διεξαγωγή Αγώνων. Σε κάθε περίπτωση για λόγους ασφαλείας 
ο Οργανωτής υποχρεούται να έχει διαθέσιμα φορείο μεταφοράς ασθενούς και ιδιωτικό όχημα 
κατάλληλο για μεταφορά τραυματία. 

Επίσης ο Οργανωτής πρέπει να διαθέτει σε ετοιμότητα ασθενοφόρο ίππου (τρέιλερ) και 
αυτοκίνητο κατάλληλο για την ρυμούλκησή του, που να μπορεί να μεταβεί σε οποιοδήποτε 
σημείο του αγώνα. 

Όλοι οι ιδιοκτήτες και συμμετέχοντες ευθύνονται προσωπικά για τυχόν ζημιά που προξενούν 
σε τρίτους με ευθύνη δική τους, των υπαλλήλων τους, των προστιθέντων και των αλόγων τους. 
Αποτελεί ευθύνη τους να φροντίσουν για την εν ισχύ ασφαλιστική τους κάλυψη για αστική 
ζημιά έναντι τρίτων από συμμετοχή σε ιππικές εκδηλώσεις. Σε περίπτωση απουσίας ή μη 
ισχύος τέτοιας ασφαλιστικής κάλυψης για οποιοδήποτε λόγο, δεν πρόκειται να ισχύσει τυχόν 
υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη των Διοργανωτών. Οι συμμετέχοντες ευθύνονται για τα 
άλογα τους και όλο τον αθλητικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό σταβλισμού τους καθ’ όλη την 
διάρκεια του αγώνα. Οι Διοργανωτές και οι εκπρόσωποι, υπάλληλοι ή προστιθέντες αυτών δεν 
φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, οποιουδήποτε είδους και 
μορφής, των συμμετεχόντων, εκθετών, χορηγών και προσκεκλημένων, οι οποίοι απαλλάσσουν 
τους Διοργανωτές εκ των προτέρων από κάθε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε ζημιά και 
τραυματισμό, κάθε μορφής και οιουδήποτε λόγου που υπέστη οποιοσδήποτε συμμετέχων ή 
χορηγός ή εκθέτης, ή άλογο ή άλλο ζώο το οποίο είναι υπεύθυνοι εντός του χώρου των 
αγώνων. Συνεπώς, από την στιγμή της εισόδου τους στους χώρους ευθύνης των Διοργανωτών, 
οι συμμετέχοντες αποποιούνται όλων των σχετικών δικαιωμάτων τους να στραφούν κατά των 
Διοργανωτών για τους ανωτέρω λόγους. 

Ο διοργανωτής έχει την ευθύνη της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων που 
προβλέπονται  τόσο από την ΕΟΙ όσο και από τις αρμόδιες αρχές. 

 

Ε. Αναβολή Αγώνων / Τροποποίηση Διάρκειας / Ακύρωση 

Έως μία ώρα πριν την έναρξη του 1ου αγωνίσματος, σε όλους τους Αγώνες, αποφάσεις 
αναβολής ή ακύρωσης λόγω καιρικών συνθηκών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο λαμβάνονται 
από την Τεχνική Επιτροπή Εμποδίων σε συνεργασία με τον Οργανωτή.  

Η ενημέρωση των Αθλητικών Σωματείων και των λοιπών παραγόντων των Αγώνων γίνεται με 
ευθύνη της Γραμματείας των Αγώνων. 

Μετά την έναρξη δικαιοδοσίας της Αγωνοδίκου Επιτροπής (μία ώρα πριν την έναρξη του 1ου 
αγωνίσματος) οι αποφάσεις λαμβάνονται από αυτήν σε συνεργασία με τον Οργανωτή και με 
τον εκπρόσωπο της ΕΟΙ, εφόσον προβλέπεται. 
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Αποφάσεις για νέες ημερομηνίες αναβληθέντων αγώνων λαμβάνονται από το ΔΣ της ΕΟΙ 
κατόπιν εισηγήσεως των αρμόδιων επιτροπών της. 

 

ΣΤ. Βραβεύσεις 

Οι βραβεύσεις, τα έπαθλα και χρηματικά έπαθλα ορίζονται στις ειδικές προκηρύξεις των 
Αγώνων 

Ο Οργανωτής είναι υπεύθυνος για την αγορά-προμήθεια των επάθλων για τους νικητές των 
αγωνισμάτων σύμφωνα με την ειδική Προκήρυξη κάθε Αγώνα 
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VIII .  ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Α.  Αθλητές  

Α1. Συμμετοχή Αθλητών στους Εθνικούς Αγώνες 

Προκειμένου να συμμετάσχει Αθλητής σε Αγώνες Εμποδίων της ΕΟΙ πρέπει: 

α. να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Αθλητών της ΕΟΙ,  

β. να είναι κάτοχος Άδειας Ικανότητας Αθλητή Εμποδίων,  

γ. να έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή «ενεργού Αθλητή» σύμφωνα με το οικονομικό 
προσάρτημα του τρέχοντος αγωνιστικού έτους και  

δ. να έχει προσκομίσει εγκαίρως στην ΕΟΙ την προβλεπόμενη από τον Αθλητικό Νόμο Κάρτα 
Υγείας Αθλητή. 

A2. Κατηγορίες Αθλητών  

Η ηλικία των Αθλητών θεωρείται ότι αλλάζει την 1η Ιανουαρίου του έτους που έχει γεννηθεί ο 
Αθλητής για την κατηγορία στην οποία εισέρχεται ο Αθλητής και διατηρείται μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου για την κατηγορία που εγκαταλείπει. 

Η ηλικία των Αθλητών, που συμμετέχουν στους Αγώνες Εμποδίων, είναι αυτή που αναφέρεται 
στους Κανονισμούς Εμποδίων με τις αναφερόμενες στον ΓΕΚ τροποποιήσεις για τους Εθνικούς 
Αγώνες ήτοι: 

Παίδες (Εθνικοί Αγ.) 9 – 14  
Παίδες (Διεθνείς Αγ.) 12 - 14 
Έφηβοι 14 - 18 
Αμαζόνες 15 και άνω 
Νεαροί Ιππείς  16 - 21 
Ενήλικες 18 και άνω 

Έλληνες εκπαιδευτές και προπονητές δύνανται να συμμετέχουν, να βαθμολογούνται και να 
αξιολογούνται σε όλους τους αγώνες και αγωνίσματα και δύνανται να κατακτήσουν όλους τους 
ατομικούς τίτλους. 

A3. Δήλωση Συμμετοχής 

Οι δηλώσεις συμμετοχής Αθλητών στους Αγώνες της ΕΟΙ γίνονται μέσω των Σωματείων τους.  

Τα Σωματεία δηλώνουν τους Αθλητές τους στους Εθνικούς Αγώνες μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος δηλώσεως συμμετοχής της ΕΟΙ τηρώντας τις προθεσμίες, που ορίζει η Ειδική 
Προκήρυξη του Αγώνα. 

Δηλώσεις πέραν της προθεσμίας, που ορίζει η Ειδική Προκήρυξη του Αγώνα, διεκπεραιώνονται 
ως δηλώσεις τελευταίας στιγμής (βλ. Α5. πιο κάτω).  

Α4. Επιβεβαίωση Συμμετοχής 

Κατά τη διάρκεια των Αγώνων οι Αρχηγοί Ομάδος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του 
Σωματείου, υποχρεούνται να επιβεβαιώνουν στην Γραμματεία, ποιοι από τους αθλητές του 
Σωματείου θα λάβουν μέρος καταβάλλοντας συγχρόνως τα παράβολα συμμετοχής για κάθε 
Αγώνισμα. Καταβληθέν παράβολο συμμετοχής δεν επιστρέφεται. Οι επιβεβαιώσεις 
συμμετοχής λήγουν μισή ώρα πριν από την έναρξη του κάθε Αγωνίσματος. Σε περίπτωση μη 
έγκαιρης επιβεβαίωσης συμμετοχής οι Αθλητές αυτοί δεν θα λαμβάνουν μέρος στο αγώνισμα. 
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Α5. Δήλωση Τελευταίας Στιγμής  

Μετά την προθεσμία δήλωσης του εκάστοτε αγώνα και μέχρι μια ώρα το αργότερο πριν από 
την έναρξη κάθε Αγωνίσματος, κάθε Σωματείο μπορεί να δηλώνει δια του Αρχηγού Ομάδος 
του πρόσθετες συμμετοχές (δηλώσεις τελευταίας στιγμής) σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς. Κάθε τέτοια δήλωση επιβαρύνεται με 10€ επιπλέον του παραβόλου συμμετοχής. 

Α6. Σειρά Εκκίνησης 

Η σειρά εκκίνησης των Αθλητών είναι αρμοδιότητα της Γραμματείας Αγώνων η οποία οφείλει 
να την έχει έτοιμη πριν την έναρξη του Αγωνίσματος. 

Α7. Περιορισμοί Συμμετοχών αθλητών και αριθμός ίππων 

Αριθμός Ίππων: 

Είναι ελεύθερη η συμμετοχή των αθλητών σε όλα τα αγωνίσματα και τις κατηγορίες του αγώνα 
με έως 3 ίππους ανά αγώνισμα και υπό την αίρεση ότι οι αθλητές δεν υπόκεινται στους 
περιορισμούς της παρούσας. Ο Οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού αριθμού ίππων 
ανά αγώνισμα στην ειδική προκήρυξη του αγώνα.  

Α8. Αγωνίσματα συμμετοχής παίδων αθλητών 

Οι Αθλητές της Κατηγορίας Παίδων επιτρέπεται να συμμετέχουν σε μικτά αγωνίσματα ως 
κάτωθι: 

Ηλικία 9  μέχρι 0.95μ. 

Ηλικία 10-11  μέχρι 1.20μ. 

Ηλικία 12-13  μέχρι 1.30μ. 

Ηλικία 14  μέχρι 1.40μ. 

καθώς και σε μεγαλύτερα ύψη σε ειδικά αγωνίσματα προετοιμασίας που θα προκηρυχθούν 
μόνο για Παίδες. 

Α9. Συμμετοχές Εκτός Συναγωνισμού  

Επιτρέπονται συμμετοχές εκτός συναγωνισμού για διαφόρους λόγους και, υπό την αίρεση των 
ειδικών διατάξεων της παρούσας. Οι αγωνιζόμενοι εκτός συναγωνισμού καταβάλλουν τα 
παράβολα συμμετοχής, αγωνίζονται στο τέλος της κατηγορίας δεν βραβεύονται, δεν 
βαθμολογούνται και δεν αξιολογούνται. 

Σε όλα τα αγωνίσματα μέχρι και 1.10μ δεν επιτρέπεται η εντός συναγωνισμού συμμετοχή 
Αθλητών: 

α. των 40 πρώτων αθλητών  του «Πίνακα Ιππέων – Ranking List», όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 
VI Ranking List (σελ. 29) της παρούσας. 

Στους ως άνω Αθλητές επιτρέπεται η εντός συναγωνισμού συμμετοχή σε αυτές τις κατηγορίες 
μόνο με ίππους έως και 6 ετών. 

β. που συμμετείχαν το τελευταίο έτος σε Εθνική ομάδα (εκτός των παίδων αθλητών), μόνο 
όταν πρόκειται για συμμετοχή με τον ίππο που ήταν στην Εθνική ομάδα και παραμένουν στην 
ίδια ηλικιακή κατηγορία.  
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Α10.  Συμμετοχή Αλλοδαπών Αθλητών Στους Εθνικούς Αγώνες 

 Αλλοδαποί Αθλητές, υπήκοοι κρατών εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται 
να συμμετέχουν, να βαθμολογούνται και να αξιολογούνται σε όλους τους Αγώνες και όλα 
τα Αγωνίσματα, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι Δελτίου Αθλητικής 
Ιδιότητας Σωματείου μέλους της ΕΟΙ Δύνανται να κατακτήσουν όλους τους ατομικούς 
τίτλους, εκτός από τον ατομικό τίτλο «Πρωταθλητής Ελλάδας» και «Πανελληνιονίκης». 

 Αλλοδαποί Αθλητές δύνανται να βαθμολογηθούν για έπαθλα σωματείων και να 
αξιολογηθούν για σκοπούς παροχής δικαιώματος ψήφου σε όλους τους Αγώνες και όλα 
τα Αγωνίσματα όπως οι Έλληνες Αθλητές, μόνο εφόσον είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα και διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου μέλους της ΕΟΙ 
τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από τον συγκεκριμένο Αγώνα. Σε περίπτωση που διαθέτουν 
Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, συμμετέχουν 
μόνο για τη βράβευση και το χρηματικό έπαθλο της ημέρας. (ΕΚΙ σελ. 3 παρ. 4.2.1) 

 Αλλοδαποί Αθλητές που δεν διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου της ΕΟΙ, 
δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλους τους Αγώνες εντός συναγωνισμού (με εξαίρεση τις 
επίσημες κατηγορίες του Αγώνα Πρωταθλήματος και των Πανελληνίων Αγώνων) μετά 
από έκδοση Ειδικής Άδειας Αλλοδαπού Αθλητή από την ΕΟΙ αντί χρηματικού τέλους και 
την προσκόμιση της ανάλογης άδειας της οικείας Ομοσπονδίας της χώρας τους. 

Α11. Συμμετοχή Αθλητών σε Αγώνες Εκτός Ελλάδος 

1. Συμμετοχή σε Διεθνείς Αγώνες 

Η πρόθεση συμμετοχής Ελλήνων Αθλητών σε Διεθνείς Αγώνες του εξωτερικού υποβάλλεται 
στην ΕΟΙ μέσω των σωματείων τους. Η ΕΟΙ ως εντεταλμένος αρμόδιος φορέας, κατόπιν 
εγκρίσεως του ΔΣ της, υποβάλλει τις δηλώσεις συμμετοχής μετά από εισήγηση της ΤΕΥΕ.  

Για τους Έλληνες αθλητές που διαμένουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να λάβουν μέρος σε 
Διεθνείς Αγώνες, οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στην ΕΟΙ υπόψη της ΤΕΥΕ. 
Υποχρεούνται δε να αποστέλλουν στην ΕΟΙ τα αποτελέσματά τους σε αγώνες στο εξωτερικό, 
ώστε η ΕΟΙ να είναι ενήμερη για την αθλητική κατάσταση τόσο του αθλητού όσο και του/των 
ίππου/ων του. 

2. Άδεια συμμετοχής σε Εθνικούς Αγώνες στο εξωτερικό 

Η πρόθεση συμμετοχής Ελλήνων Αθλητών σε Εθνικούς Αγώνες στο εξωτερικό υποβάλλεται 
στην ΕΟΙ μέσω των σωματείων τους. Η ΕΟΙ ως εντεταλμένος αρμόδιος φορέας, κατόπιν 
εγκρίσεως του ΔΣ της αποστέλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Ομοσπονδίες.  

Α12. Ενδυμασία 

Καπέλο τριών σημείων: Είναι υποχρεωτική η ίππευση με καπέλο τριών σημείων σε όλους τους 
χώρους των αγώνων και στους χώρους προθέρμανσης.  

Γιλέκο Προστασίας: Είναι υποχρεωτική η ίππευση με προστατευτικό θώρακα για τους παίδες 
αθλητές. 

Ο εξοπλισμός ίππου και ιππέα ορίζεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό και τον Κανονισμό 
Υπερπήδησης Εμποδίων.  

Αναβολείς Ασφαλείας: Είναι υποχρεωτική η ίππευση με αναβολείς ασφαλείας  για τους παίδες 
αθλητές. 

Σήμα και Στολή Ομίλου: Οι Όμιλοι δηλώνουν την στολή με την οποία οι αθλητές τους θα 
συμμετέχουν στους επίσημους εθνικούς αγώνες. Το σήμα των ομίλων στο σακάκι του αθλητή 
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είναι υποχρεωτικό. Επίσης για τους παίδες αθλητές, που φορούν θώρακα, το σήμα του Ομίλου 
να βρίσκεται στο αριστερό μανίκι του σακακιού 

Η ΕΟΙ καθορίζει τη στολή με την οποία οι αθλητές της εθνικής ομάδας θα συμμετέχουν στους 
διεθνείς αγώνες, είτε αυτοί διεξάγονται στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό.  

Α13. Έλεγχος απαγορευμένων ουσιών Αθλητών 

Η ΕΟΙ θα εφαρμόζει σύστημα ελέγχου απαγορευμένων ουσιών για Αθλητές, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και 
την Ελληνική Νομοθεσία μέσω του «Εθνικού Συμβούλιου Καταπολέμησης του 
Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) , όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο. 

 

Β. Ίπποι 

Β1. Συμμετοχή Ίππων Στους Αγώνες 

Προκειμένου να συμμετάσχει Ίππος σε Αγώνες Εμποδίων της ΕΟΙ πρέπει: 

α. να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Αθλητικών Ίππων της ΕΟΙ,  

β. να είναι κάτοχος εν ισχύ Εθνικού ή Διεθνούς Διαβατηρίου  

γ. να έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή «ενεργού Αθλητικού Ίππου» σύμφωνα με το 
οικονομικό προσάρτημα του τρέχοντος αγωνιστικού έτους  

δ. να φέρει εμφύτευμα microchip σύμφωνα με την Ελληνική και την Κοινοτική Νομοθεσία 

ε. να είναι εμβολιασμένος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατωτέρω και οι εμβολιασμοί να 
είναι καταγεγραμμένοι στο διαβατήριό του. 

στ. να είναι 4 ετών και άνω 

Κατ’ εξαίρεση του ως άνω σημείου α., ίπποι από την αλλοδαπή μπορούν να λάβουν ειδική 
άδεια με προσωρινό αριθμό Μητρώου Ίππων, σύμφωνα με την παρούσα Γενική Προκήρυξη 
2018, το οικονομικό προσάρτημα αυτής και τους εν ισχύ Εθνικούς Κανονισμούς της ΕΟΙ. 

Όλοι οι Ίπποι, φέρουν υποχρεωτικά κατά τους Εθνικούς Αγώνες τους αριθμούς του Μητρώου 
Ίππων της ΕΟΙ σε εμφανές σημείο, ενώ κατά τους Διεθνείς Αγώνες οι Ίπποι φέρουν τους 
αριθμούς, που λαμβάνουν από την οργανωτική επιτροπή. 

Β2. Περιορισμοί Συμμετοχής Ίππων Στους Αγώνες 

1. Γενικοί Περιορισμοί συμμετοχής Ίππων 

 Κάθε ίππος συμμετέχει σε 2 διαφορετικά Αγωνίσματα ανά αγωνιστική ημέρα, σε έως 3 
διαφορετικά Αγωνίσματα σε διήμερο Αγώνα και σε έως 4 διαφορετικά Αγωνίσματα σε 
τριήμερο Αγώνα. Η διαδρομή των 2 διαφορετικών κατηγοριών στην ίδια ημέρα, ένας 
ίππος, επιτρέπεται να είναι η ίδια εφόσον διαφέρουν τα ύψη. 

 Κάθε ίππος συμμετέχει εντός συναγωνισμού με ένα μόνο Αθλητή. Στην περίπτωση 
αλλαγής Αθλητή στον ίδιο αγώνα, ο δεύτερος Αθλητής αγωνίζεται για εκπαιδευτικούς 
λόγους (ΕΛ) και πάντα μετά τον εντός συναγωνισμού Αθλητή, πληρώνει τα παράβολα 
συμμετοχής, όμως δεν αξιολογείται και δεν βραβεύεται. Η συμμετοχή ΕΛ του δεύτερου 
αθλητή δεν τον αποκλείει από εντός συναγωνισμού συμμετοχή του με άλλον ίππο στον 
ίδιο αγώνα.  

 Εξαίρεση αποτελούν τα αγωνίσματα μέχρι και 1.10μ, όπου ένας ίππος μπορεί να 
συμμετάσχει με δύο (2) Αθλητές στο ίδιο ή διαφορετικό αγώνισμα εντός συναγωνισμού. 
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Σε αυτή την περίπτωση, οι συγκεκριμένοι 2 Αθλητές δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν 
στον ίδιο Αγώνα με άλλον ίππο. 

 Σε περίπτωση αναβολής κάποιας αγωνιστικής ημέρας ενός αγώνα περισσότερων 
ημερών, η εξ αναβολής αγωνιστική ημέρα η οποία ορίζεται μετά πάροδο τουλάχιστον 
πέντε (5) ημερών, θεωρείται για τις ανωτέρω περιπτώσεις ως ξεχωριστός αγώνας.  
 

2. Ειδικοί Περιορισμοί συμμετοχής Ίππων 

 Νεόλεκτοι Ίπποι: Ίπποι, οι οποίοι αγωνίζονται στις Κατηγορίες Νεολέκτων Ίππων, 
μπορούν να αγωνίζονται και να βαθμολογούνται σε όλα τα αγωνίσματα ανεξαρτήτως 
ύψους, με εξαίρεση τους ίππους μέχρι και 5 ετών, που επιτρέπεται εντός του ίδιου 
ημερολογιακού έτους να συμμετέχουν μόνο σε αγωνίσματα με ύψος μέχρι και 1.25μ. 

Β3. Διαβατήρια Ίππων   

Όλοι οι αθλητικοί ίπποι έχουν υποχρεωτικά έγκυρα ανανεωμένα διαβατήρια, τα οποία 
ανανεώνονται από την ΕΟΙ.  

Αλλαγές στα στοιχεία του Ίππου (αλλαγή ιδιοκτησίας, απόσυρση από την αγωνιστική δράση, 
απώλεια κλπ.) γίνονται με έγγραφη ενημέρωση της Γραμματείας της ΕΟΙ.  

Αλλαγή ονόματος ίππου ή προσθήκη ονόματος χορηγού, επιφέρει καταβολή τέλους σύμφωνα 
με το οικονομικό προσάρτημα της ΕΟΙ και τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ιππασίας. 

Το διαβατήριο πρέπει να είναι διαθέσιμο για έλεγχο, σε κάθε ζήτηση από την Αγωνόδικο 
Επιτροπή ή τον Επόπτη ή τον εντεταλμένο Κτηνίατρο. 

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ταυτοπροσωπίας μπορούν να γίνονται από Κτηνίατρο ή από Κριτή ή 
από Επόπτη οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια του Αγώνα. 

Β4. Εμβολιασμοί 

Όλοι  οι ίπποι πρέπει να εμβολιάζονται κάθε εξάμηνο  ή έτος  (ανάλογα) με τα εμβόλια, που 
προβλέπονται από τον Κτηνιατρικό Κανονισμό της FEI και την Ελληνική Νομοθεσία (Γρίπη τ
ων  Ιπποειδών,  Ρινοπνευμονία,  Τέτανο  κλπ.).  Τα  εμβόλια  πρέπει  να  καταγράφονται  στο
  διαβατήριο  του  ίππου.  Ίππος  που  δεν  πληροί  τα  απαιτούμενα  όσον  αφορά  τους 
εμβολιασμούς δεν θα αγωνίζεται και η Αγωνόδικος Επιτροπή μπορεί να διατάξει την άμεση 
απομάκρυνση του από τον χώρο των Αγώνων, καθώς και την επιβολή του αναλόγου 
προστίμου.  

Eφιστάται η προσοχή στους Αθλητές ότι οι συμμετέχοντες Ίπποι πρέπει να έχουν εμβολιαστ
εί για την Γρίπη των Ιπποειδών το πολύ 6 (έξη) μήνες πριν τον Αγώνα και ότι απαγορεύεται 
συμμετοχή ίππων σε Αγώνες μέσα στις πρώτες 7 (επτά) ημέρες από τον εμβολιασμό.   

Β5. Υπεύθυνο Πρόσωπο για κάθε Ίππο 

Για κάθε ίππο προβλέπεται Υπεύθυνο Πρόσωπο. Κατά κανόνα είναι ο Αθλητής.  

Για Αθλητές κάτω των 18 ετών οφείλει ο ιδιοκτήτης του ίππου ή ο κηδεμόνας του Αθλητή να 
ορίσει εγγράφως «Υπεύθυνο Πρόσωπο», που πρέπει να παρίσταται στον Αγώνα. Στην 
περίπτωση αυτή μπορεί να οριστεί ως Υ.Π. ο ένας από τους γονείς του Αθλητή ή ο Αρχηγός 
Ομάδος ή ο Προπονητής του ή κάποιος άλλος ενήλικας. Εάν δεν υπάρχει έγγραφος ορισμός 
«Υπεύθυνο Πρόσωπο» θεωρείται οποιοδήποτε από τα ως άνω πρόσωπα παρίσταται στον 
Αγώνα. 
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Β6. Έλεγχος απαγορευμένων ουσιών Ίππων 

Η ΕΟΙ εφαρμόζει σύστημα ελέγχου απαγορευμένων ουσιών για Ίππους (anti-doping control), 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας, της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής και την Ελληνική Νομοθεσία. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ετήσιο 
πρόγραμμα ελέγχου, το οποίο καταρτίζεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΙ κατόπιν εισήγησης των 
αρμοδίων επιτροπών της καθώς και όποτε κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο κατά την διάρκεια 
οποιωνδήποτε Αγώνων προβλέπονται από την Προκήρυξη αυτή. 

 
Β7. Ελληνικοί Ίπποι και Δρόμωνες Ίπποι  

Ελληνικός Ίππος θεωρείται ο ίππος ο οποίος έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. 

Δρόμωνας Ίππος θεωρείται ο ίππος που είναι αποδεδειγμένα πρώην Δρόμωνας ίππος στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

Για τους Ελληνικούς και Δρόμωνες αθλητικούς ίππους που αγωνίζονται στην Υπερπήδηση 
Εμποδίων και για την ενίσχυση της εγχώριας ιπποπαραγωγής και της απορρόφησης πρώην 
Δρομώνων ίππων για αθλητικούς σκοπούς, δύναται να υλοποιηθεί πρόγραμμα επιδότησης και 
αθλοθέτησης ειδικών επάθλων. 
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IX. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

Α.  Προϋποθέσεις Διεξαγωγής Αγωνισμάτων  

Για να διεξαχθεί οποιοδήποτε Αγώνισμα Υπερπήδησης Εμποδίων πρέπει να συμμετέχουν στο 
Αγώνισμα αυτό τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικοί Αθλητές κατά την αναγνώριση της 
διαδρομής. Εάν στους 3 Αθλητές περιλαμβάνονται δηλώσεις τελευταίας στιγμής, αυτοί 
συνυπολογίζονται μόνο αν τερματίσουν τη διαδρομή. 

Σε περίπτωση, που λόγω διαγραφών, μείνουν λιγότεροι από τρεις (3) Αθλητές, το Αγώνισμα 
δεν διεξάγεται.  

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Για Αγωνίσματα προετοιμασίας ή πρόκρισης δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού 
αθλητών. 

Β. Κανονισμοί Διεξαγωγής Αγωνισμάτων 

Όλα τα αγωνίσματα Υπερπήδησης Εμποδίων διεξάγονται σύμφωνα με τους εν ισχύ Εθνικούς 
και Διεθνείς Κανονισμούς Υπερπήδησης Εμποδίων. 

Γ.  Διαφοροποίηση από τους Κανονισμούς Εμποδίων  

Στα αγωνίσματα ύψους έως και 1.05, ισχύει σύστημα τριών αρνήσεων και οι βαθμοί ποινής 
των υπολογίζονται ως εξής, 1η άρνηση 4 βαθμοί ποινής, 2η άρνηση 8 βαθμοί ποινής, 3η άρνηση 
αποκλεισμός. 

Δ.  Δικαίωμα Ψήφου Σωματείων 

Τα Αγωνίσματα των κατηγοριών ύψους 1.00μ. και άνω των εθνικών αγώνων και των αγώνων 
Grand Prix παρέχουν δικαίωμα ψήφου στα σωματεία, των οποίων οι Αθλητές λαμβάνουν 
μέρος.  
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X. IΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι Εθνικοί Αγώνες Υπερπήδησης Εμποδίων διεξάγονται σύμφωνα με τους ακόλουθους 
Κανονισμούς: 

 Εθνικός Κανονισμός Ιππασίας – Γενικός Κανονισμός (ΕΚΙ-ΓΕΚ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ιππασίας (ΕΟΙ) 

 Κανονισμοί Εμποδίων (Εθνικός και Διεθνής 2021) 

 Κανονισμός Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης και Προστασίας Ίππων και Ιππέων / Αθλητών της 
ΕΟΙ 

 Κτηνιατρικός Κανονισμός της FEI  

 Κανονισμός Κριτών της ΕΟΙ 

 Πειθαρχικός Κανονισμός της ΕΟΙ 

 Κανονισμός Εγγραφών - Μεταγραφών Ελλήνων Αθλητών 

 Κανονισμός Εθνικών-Προεθνικών Ομάδων και Επίλεκτων Αθλητών 

όπως εκάστοτε, τροποποιημένοι, ισχύουν καθώς και ότι άλλο Κανονισμό και Εγκύκλιο εγκρίνει 
ή/και εκδώσει η ΕΟΙ σχετικό με το Άθλημα της Υπερπήδησης Εμποδίων ή/και γενικά για τους 
Αγώνες. 
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ΧI.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΟΙ 

Τα αθλητικά σωματεία μέλη της ΕΟΙ, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος σε ιππικούς αγώνες, 
σύμφωνα με την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, το καταστατικό της ΕΟΙ και τον ΓΕΚ.  

Εντάσσονται σε 4 γεωγραφικές περιφέρειες ως εξής: 

1. Περιφέρεια Νοτίου Αττικής (ΠΕΑΝΑ): Ιππικός Όμιλος Αθηνών (ΙΟΑ), Αττικός Όμιλος 
Ιππασίας (ΑΟΙ), Πανελλήνιος Ιππικός Όμιλος (ΠΙΟ), Ιππικός Όμιλος Μεσογείων (ΙΟΜ), 
Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Βάρης (ΑΙΟΒ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Μαραθώνα (ΑΙΟΜ), Ιππικός 
Όμιλος Σείριος (ΙΠΠΟΣ), Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Μαραθώνα (ΚΕΙΜ), Ιππικός Όμιλος 
Καλυβίων St George (ΙΟΚΑΛSG), Ιππικός Όμιλος Αλέξανδρος & Βουκεφάλας (ΙΠΟΑΒ), Αθλητικό 
Σωματείο «Πύργος Βραυρώνας» (ΠΥΡΒΡΑ), Ιππικός Όμιλος Αχαΐας (ΙΟΑΧ), Ιππικός Όμιλος 
Καλαμάτας (ΙΠΠΟΚ), Εθνικός Ιππικός Όμιλος Τατοίου (ΕΘΙΟΤ), Ιππικός Όμιλος Κουβαράς 
(ΙΟΚΟΥΒ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Κορινθίας (ΑΙΟΚ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Αττικής 
(ΑΙΟΑΤ) . 

2. Περιφέρεια Βορείου Αττικής (ΠΕΑΒΑ): Ελληνικός Ιππικός Όμιλος (ΕΙΟ), Αθλητικός  Όμιλος 
Τατοΐου (ΑΟΤ), Ιππικός Όμιλος Βαρυμπόμπης (ΙΟΒ), Ιππικός Όμιλος Βορείων Προαστίων 
(ΙΟΒΟΠ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Εκάλης (ΑΙΟΕ), Ιππικός Όμιλος Δεκέλειας (ΙΟΔ), Ιππικός 
Όμιλος Κεφαλαρίου (ΙΟΚ), Ιππικός Όμιλος Αυλώνα (ΙΠΟΑ), Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας 
Αθηνών (ΚΕ.ΙΠΠ.Α.), Ιππικός Όμιλος Πάρνηθας (ΙΟΠ), Ιππικός Όμιλος Μega Sports (IOMS), 
Ιππικός Όμιλος Κένταυρος (ΙΟΚΕΝ), Ιππικός Όμιλος Θρακομακεδόνων (ΙΟΘΡΑΚ), Ιππικός Όμιλος 
Μελισσίων (ΙΠΟΜ), Ιππικός Όμιλος Φθιώτιδος (ΙΠΟΦ), Ιππικός Αθλητικός Όμιλος Φιλίππων 
(ΙΑΟΦ), Ιππικός Όμιλος Ελλάδος (ΙΟΕ), Ιππικός Όμιλος Χαλκίδος (ΙΟΧ), Αθλητικός Όμιλος 
Άρτεμις (ΑΟΑΡ), Αθλητικό Κέντρο Ιππασίας Βαρυμπόμπης (ΑΚΙΒ), Όμιλος Ιππικής Αντοχής 
(ΟΙΑ), Ιππικός Όμιλος Σαλαμίνας (ΙΟΣΑΛ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Λαμίας Jockey Club 
(ΑΙΟΛJC). 

3. Περιφέρεια Βορείου Ελλάδος (ΤΕΙΒΕ): Ιππικός Όμιλος Βορείου Ελλάδος (ΙΟΒΕ), Ιππικός 
Όμιλος Cavalier (ΙΟC), Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Θεσσαλονίκης (ΚΕΙΘ), Ιππικός Όμιλος 
Καλαμαριάς «ο Πήγασος» (ΙΟΚΑΛ), Ιππικός Όμιλος Θεσσαλονίκης (ΙΟΘ), Ιππικός Όμιλος Βόλου 
(ΙΟΒΟΛ), Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας (ΙΚΕΜ), Ιππικός Όμιλος Θέρμης (ΙΟΘΕΡ), Αθλητικός Όμιλος 
Ιππασίας Βασιλικών (ΑΟΙΒ), Ιππικός Σύλλογος Σερρών (ΙΣΥΣ), Ιππικός Όμιλος Τριάθλου & Ιππική 
Σχολή (ΙΠΟΤΙΣ), Ιππικός Όμιλος Πιερίας (ΙΟΠΙ), Ιππικό Κέντρο Θεσσαλίας (ΙΠΚΕΘΕ), Ιππικός 
Αθλητικός Όμιλος Καβάλας (ΙΑΟΚΑΒ), Ιππικός Όμιλος Κιλκίς «Ράντσο Κιλκίς» (IOKIΛ), Ιππικός 
Όμιλος Ν. Ιωαννίνων (ΙΟΝΙ), Όμιλος Φιλίππων Ιωαννίνων (ΟΦΙ), Ιππικός Φυσιολατρικός Όμιλος 
Μηλέων (ΙΦΟΜ), Κέντρο Αθλητικής Ιππασίας (ΚΑΙ), Ιππικός Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος 
Φλώρινας «Άγιος Γεώργιος» (ΙΑΠΣΙΦ), Κέντρο Ιππασίας Σέσκλου (ΚΙΣ), Κέντρο Εκπαιδεύσεως 
Ιππασίας Σερρών (ΚΕΘΙΣ), Ιππικό Κέντρο Μίκρας (ΙΠΚΕΜΙ), Ιππικός Όμιλος Χαλκιδικής 
«Ιππολύτη» (ΙΟΧΙ), Αθλητικό Κέντρο Ιππασίας Θεσσαλονίκης (ΑΚΙΘ), Ιππικός Αθλητικός Όμιλος 
Μπαρικίου Κέρκυρας (ΙΑΟΜΚ), Αλεξάνδρειο Ιππικό Κέντρο (ΑΙΚ) Κέντρο Θεραπευτικής 
Ιππασίας Ιωαννίνων (ΚΕΘΙΠΙΩ), Σίλβα Ιππικό Κέντρο (ΣΙΚ), Κέντρο Εκπαίδευσης Ιππασίας 
Πυλαίας-Χορτιάτη (ΚΕΙΠΧ), Ιππικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης (ΙΟΑΛΞ) . 

4. Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου (ΠΕΝΑ): Ιππικός Όμιλος Ρόδου «Ο Κάδμος» (ΙΟΡΟΔ), Ιππικός 
Όμιλος Κυκλάδων (ΙΟΚΥΚ), Ιππικός Όμιλος Κω (ΙΟΚΩ), Ιππική Ακαδημία Κρήτης (ΙΑΚ), Κέντρο 
Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Ρόδου (ΚΕΙΡ),Ιππικός Όμιλος Χανίων (ΙΑΟΧ), Ιππικός Όμιλος Ρεθύμνου 
(ΙΟΡ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Πλακιά (ΑΙΟΠ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Κρήτης-Ιππόσχεση 
(ΑΟΚΙΠΠ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Κρήτης (ΑΙΟΚ). 
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Για κάθε περιφέρεια συγκροτείται επιτροπή για την οποία το ΔΣ της ΕΟΙ ορίζει τους Προέδρους 
και ως μέλη συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος από κάθε σωματείο με δικαίωμα ψήφου της 
Περιφέρειας.  

Οι Επιτροπές των Περιφερειών της ΕΟΙ έχουν την ευθύνη της οργάνωσης σειράς αγώνων της 
περιφέρειας τους σύμφωνα με την ειδική περιφερειακή προκήρυξη, προσάρτημα της 
παρούσης.  

Για αγωνιστικούς λόγους προβλέπεται και δύναται μετά από έγκριση του ΔΣ της ΕΟΙ η 
ενοποίηση περιφερειών.  
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ΧII.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΠΠΕΩΝ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΠΠΩΝ 
(RANKING LIST) 

Από το 2009 τηρείται ο διαρκής 12μηνος Πίνακας (Κατάταξης) Ελλήνων Ιππέων (Ranking List), 
που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΙ, και ο διαρκής Πίνακας (Κατάταξης) Ίππων, που 
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ίππων – Εμποδίων (Μ.Ι.) της ΕΟΙ  

Στόχος του Πίνακα Ιππέων και του Πίνακα Ίππων είναι να προσφέρουν μια αντικειμενική 
τρέχουσα απεικόνιση της κατάστασης και κατάταξης των Ελλήνων Ιππέων και του κάθε Ίππου 
τους ξεχωριστά, με βάση τις αγωνιστικές επιτυχίες υψηλού επιπέδου.  

Οι Πίνακες ενημερώνονται και δημοσιεύονται μηνιαίως από την ΕΟΙ. 

Για τα αποτελέσματα σε διοργανώσεις εκτός των Εθνικών και Διεθνών αγώνων που 
διοργανώνει η ΕΟΙ, η ευθύνη ενημέρωσης των Πινάκων και υποχρεωτικής αποστολής στην ΕΟΙ 
επικυρωμένων αποτελεσμάτων ανήκει αποκλειστικά στους ιππείς και ιδιοκτήτες ίππων. 

Λαμβάνονται υπόψη τα 30 καλύτερα αποτελέσματα ιππέα και ίππου εντός των τελευταίων 12 
μηνών. Οι βαθμοί διατηρούνται για ένα έτος από την ημερομηνία λήψης τους, οπότε και 
διαγράφονται, έτσι ώστε η εκάστοτε τρέχουσα βαθμολογία να καλύπτει την αμέσως 
προηγούμενη περίοδο 12 μηνών. Τον Δεκέμβριο κάθε έτους γίνεται αξιολόγηση της 
διαδικασίας και προσαρμογές, εφόσον απαιτείται. 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΠΠΕΩΝ 

Όλοι οι ιππείς που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΕΟΙ λαμβάνουν βαθμούς για τον 
Πίνακα Ιππέων με όσα άλογα αγωνίζονται. 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΠΠΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Όλοι οι ίπποι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Ίππων-Εμποδίων της ΕΟΙ λαμβάνουν 
βαθμούς για τον Πίνακα Ίππων, ανεξαρτήτως ιππέα. 

Γ. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ με βαθμολογία για τους Πίνακες 

Για να ληφθεί υπόψη ένα αποτέλεσμα για τον Πίνακα Ιππέων και Πίνακα Ίππων, θα πρέπει να 
μην υπερβαίνει τους 8 βαθμούς ποινής σε αγωνίσματα ύψους 1.35μ. και άνω. 

Για τον Πίνακα Ιππέων και τον Πίνακα Ίππων βαθμολογούνται οι ακόλουθοι αγώνες ως εξής: 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
Αγωνίσματα 1.35μ. 1ος 10 βαθμούς  10ος 1 βαθμό 

Αγωνίσματα 1.40μ. και άνω 1ος 15 βαθμούς  10ος 1,5 βαθμό 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (χωρίς όριο ύψους και με μέσο όρο βαθμών ποινής 8) 
Πρωτάθλημα Ελλάδας – Εφήβων 1ος 15 βαθμούς  10ος 1,5 βαθμό 
Πρωτάθλημα Ελλάδας – Ν. Ιππέων 1ος 20 βαθμούς  10ος 2 βαθμούς 
Πρωτάθλημα Ελλάδας – Ενηλίκων 1ος 30 βαθμούς  10ος 3 βαθμούς 
Πρωτάθλημα Ελλάδας – Αμαζόνων 1ος 15 βαθμούς  10ος 1,5 βαθμό 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ (χωρίς όριο ύψους και με μέσο όρο βαθμών ποινής 8) 
Πανελληνιονίκες Εφήβων 1ος 10 βαθμούς 10ος1βαθμό 
Πανελληνιονίκες Ενηλίκων 1ος 20 βαθμούς  10ος 2 βαθμούς 
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Πανελληνιονίκες Ν. Ιππέων 1ος 10 βαθμούς  10ος 1 βαθμούς 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΥΕ & ΑΓΩΝΕΣ GRAND PRIX  
1.35 και άνω κατηγορία απλή  1ος 10 βαθμούς  10ος 1 βαθμό 
1.35 μέχρι1.40μ.(α’ γύρος) κατηγορία GP 1ος 15 βαθμούς  10ος 1,5 βαθμούς 
1.45 και άνω (α’ γύρος) κατηγορία GP 1ος 20 βαθμούς  10ος 2 βαθμούς 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (χωρίς όριο ύψους και με μέσο όρο βαθμών ποινής 8) 

Ενήλικες Ατομικό 1ος 40 βαθμούς 10ος 4 βαθμούς 
 Ομαδικό (θέση) 1η 20 βαθμούς  2η 10 βαθμούς 
Νεαροί Ιππείς Ατομικό 1ος 30 βαθμούς  10ος 3 βαθμούς 
 Ομαδικό (θέση) 1η 15 βαθμούς  2η 10 βαθμούς 
Έφηβοι Ατομικό 1ος 25 βαθμούς  10ος 2,5 βαθμούς 
 Ομαδικό (θέση) 1η 10 βαθμούς  2η 5 βαθμούς 
Αμαζόνες Ατομικό 1ος 15 βαθμούς  10ος 1,5 βαθμούς 
 Ομαδικό (θέση) 1η 10 βαθμούς  2η βαθμούς 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (χωρίς όριο ύψους και με μέσο όρο βαθμών ποινής 8) 

Ενήλικες Ατομικό 1ος 500 βαθμούς  25ος 20 βαθμούς 
 Ομαδικό (θέση) 1η 300 βαθμούς 10η 30 βαθμούς 
Νεαροί Ιππείς Ατομικό 1ος 300 βαθμούς  25ος 12 βαθμούς 
 Ομαδικό (θέση) 1η 180 βαθμούς 10η 18 βαθμούς 
Έφηβοι Ατομικό 1ος 200 βαθμούς  25ος 8 βαθμούς 
 Ομαδικό (θέση) 1η 120 βαθμούς 10η 12 βαθμούς 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ((χωρίς όριο ύψους και με μέσο όρο βαθμών ποινής 8)  

Ενήλικες Ατομικό   1ος 1000 βαθμούς  25ος 40 βαθμούς 

Ομαδικό (θέση)   1η 600 βαθμούς 10η 60 βαθμούς 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (χωρίς όριο ύψους και με μέσο όρο βαθμών ποινής 8) 

Ενήλικες Ατομικό  1ος 250 βαθμούς  10ος 25 βαθμούς 
 Ομαδικό (θέση)  1η 150 βαθμούς  6η 25 βαθμούς 

CSI 
CSI1* κατηγορία απλή άνω του 1.35μ. 1ος 10 βαθμούς  10ος 1 βαθμό 
CSI1* κατηγορία GP    1ος 20 βαθμούς  10ος 2 βαθμούς 
CSI2* κατηγορία απλή άνω του 1.35μ. 1ος 10 βαθμούς  10ος 1 βαθμό 
CSI2* κατηγορία GP    1ος 30 βαθμούς  10ος 3 βαθμούς 
CSIO2* Nations Cup (για κάθε γύρο)  0 βαθμοί ποινής  20 βαθμούς 
      4 βαθμοί ποινής  15 βαθμούς 
      8 βαθμοί ποινής  10 βαθμούς 
CSI3* 1.35-1.40μ. κατηγορία απλή  1ος 10 βαθμούς  10ος  1 βαθμό 
CSI3* 1.45μ. και άνω κατηγορία απλή 1ος 20 βαθμούς  10ος 2 βαθμούς 
CSI3* κατηγορία GP    1ος 50 βαθμούς  10ος 5 βαθμούς 
CSIO3* Nations Cup (για κάθε γύρο)  0 βαθμοί ποινής  30 βαθμούς 



 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 2021  

15/12/2020 10:37:16 

28

      4 βαθμοί ποινής  25 βαθμούς 
      8 βαθμοί ποινής  20 βαθμούς 
CSI4* μέχρι 1.40μ. κατηγορία απλή  1ος 20 βαθμούς  10ος 2 βαθμούς 
CSI4* 1.45μ. και άνω κατηγορία απλή 1ος 30 βαθμούς  10ος 3 βαθμούς 
CSI4* κατηγορία GP    1ος 70 βαθμούς  10ος 7 βαθμούς 
CSIO4* Nations Cup (για κάθε γύρο)  0 βαθμοί ποινής  40 βαθμούς 
      4 βαθμοί ποινής  35 βαθμούς 
      8 βαθμοί ποινής  30 βαθμούς 
CSI5* μέχρι 1.50μ. κατηγορία απλή  1ος 50 βαθμούς  10ος 5 βαθμούς 
CSI5* 1.55μ. και άνω κατηγορία απλή 1ος 70 βαθμούς  10ος 7 βαθμούς 
CSI5* κατηγορία GP    1ος 200 βαθμούς  10ος 20 βαθμούς 
CSIO5* Nations Cup (για κάθε γύρο)  0 βαθμοί ποινής  50 βαθμούς 
      4 βαθμοί ποινής  45 βαθμούς 
      8 βαθμοί ποινής  40 βαθμούς 
CSI-J Κατηγορία απλή 1.35μ. και άνω 1ος 10 βαθμούς  10ος 1 βαθμό 
CSI-J Κατηγορία GP    1ος 20 βαθμούς  10ος 2 βαθμούς 
CSIO-J Nations Cup (για κάθε γύρο)  0 βαθμοί ποινής  15 βαθμούς 
      4 βαθμοί ποινής  10 βαθμούς 
      8 βαθμοί ποινής  5 βαθμούς 
CSI- Y Κατηγορία απλή 1.35μ. και άνω 1ος 10 βαθμούς  10ος 1 βαθμό 
CSI- Y Κατηγορία GP    1ος 30 βαθμούς  10ος 3 βαθμούς 
CSIO-Y Nations Cup (για κάθε γύρο)  0 βαθμοί ποινής  20 βαθμούς 
      4 βαθμοί ποινής  15 βαθμούς 
      8 βαθμοί ποινής  10 βαθμούς 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 
 


