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Τροποποιήσεις

εν ισχύ από

από 1/1/20141/1/2014



� το βίντεο (επίσηµο βίντεο) πρέπει να 

παραδοθεί στον Πρόεδρο της Α.Ε. το πολύ 

µέσα σε 30’30’ από την ανακοίνωση των 

τελικών αποτελεσµάτων

Άρθρο 200.5 Άρθρο 200.5 -- Χρήση ΒίντεοΧρήση Βίντεο



�� είναι αποδεκτά µόνο βίντεο από επίσηµο είναι αποδεκτά µόνο βίντεο από επίσηµο 
ή/και διαπιστευµένο ραδιοτηλεοπτικό ή/και διαπιστευµένο ραδιοτηλεοπτικό 
οργανισµό ή/και εταιρία βιντεοσκόπησης, οργανισµό ή/και εταιρία βιντεοσκόπησης, 
που έχουν οριστεί από την Οργανωτική που έχουν οριστεί από την Οργανωτική 
Επιτροπή ή την Επιτροπή ή την F.E.I.F.E.I., , 

Άρθρο 200.5 Άρθρο 200.5 -- Χρήση ΒίντεοΧρήση Βίντεο



�� σε καµία περίπτωση δεν είναι αποδεκτά σε καµία περίπτωση δεν είναι αποδεκτά 

βίντεο καταγραµµένα από οποιαδήποτε βίντεο καταγραµµένα από οποιαδήποτε 

άλλη οντότητα άλλη οντότητα 

Άρθρο 200.5 Άρθρο 200.5 -- Χρήση ΒίντεοΧρήση Βίντεο



� είναι στην διακριτική ευχέρεια του 

Προέδρου της Α.Ε. να εξετάσει ή όχι το 

βίντεο

Άρθρο 200.5 Άρθρο 200.5 -- Χρήση ΒίντεοΧρήση Βίντεο



� για να αλλάξει το αποτέλεσµα η 

Α.Ε. µετά την εξέταση βίντεο 

πρέπει το βίντεο να περιέχει 

αδιάψευστη µαρτυρίααδιάψευστη µαρτυρία ότι η αρχική 

απόφαση ήταν λανθασµένη

Άρθρο 200.5 Άρθρο 200.5 -- Χρήση ΒίντεοΧρήση Βίντεο



σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται 

να χρησιµοποιηθεί το βίντεο για να χρησιµοποιηθεί το βίντεο για 

χρονοµέτρηση της διαδροµής.χρονοµέτρηση της διαδροµής.

Άρθρο 200.5 Άρθρο 200.5 -- Χρήση ΒίντεοΧρήση Βίντεο



σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται 

να χρησιµοποιηθεί το βίντεο για να χρησιµοποιηθεί το βίντεο για 

χρονοµέτρηση της διαδροµής.χρονοµέτρηση της διαδροµής.

Άρθρο 200.5 Άρθρο 200.5 -- Χρήση ΒίντεοΧρήση Βίντεο



Άρθρο 204.3Άρθρο 204.3

Η αλλαγή του επιτρεπόµενου χρόνου, Η αλλαγή του επιτρεπόµενου χρόνου, 

σε περίπτωση µείωσης, ∆ΕΝ µπορεί να έχει σε περίπτωση µείωσης, ∆ΕΝ µπορεί να έχει 

σαν επακόλουθο την προσθήκη βαθµών σαν επακόλουθο την προσθήκη βαθµών 

ποινής σε κάποιο από τους Αθλητές που ποινής σε κάποιο από τους Αθλητές που 

έχουν ολοκληρώσει την διαδροµή τουςέχουν ολοκληρώσει την διαδροµή τους..



Άρθρο 205.1Άρθρο 205.1

Ο Σχεδιαστής πρέπει να σηµειώνεισηµειώνει

στο σχεδιάγραµµα της διαδροµής, 

που αναρτάται πριν το Αγώνισµα, 

την πορείαπορεία όπως την έχει µετρήσει.

Η πορεία σχεδιάζεται µε διακεκοµµένη 

γραµµή (προαιρετική πορεία).





Άρθρο 208.7 Άρθρο 208.7 –– ΕµπόδιαΕµπόδια

Οι προδιαγραφές, που αφορούν στο ύψος και στο πλάτος των 
εµποδίων, που καθορίζονται στον παρόντα Κανονισµό και στην 
οριστική Προκήρυξη πρέπει να τηρούνται µε την µεγαλύτερη 
προσοχή. Εν τούτοις, εάν προκύπτει ότι µία µεγίστη διάσταση 
ξεπεράστηκε οριακά σαν αποτέλεσµα του χρησιµοποιουµένου 
υλικού για την κατασκευή ή/και από την θέση του εµποδίου στο 
έδαφος, δεν θα θεωρηθεί ότι έχει γίνει υπέρβαση των µεγίστων 
καθορισθέντων διαστάσεων,

όµως η µέγιστη επιτρεποµένη απόκλιση είναι 5εκ. στο 

ύψος και 10εκ. στο πλάτος.



Άρθρο 208.7 Άρθρο 208.7 –– ΕµπόδιαΕµπόδια

Οι προδιαγραφές, που αφορούν στο ύψος και στο πλάτος των 
εµποδίων, που καθορίζονται στον παρόντα Κανονισµό και στην 
οριστική Προκήρυξη πρέπει να τηρούνται µε την µεγαλύτερη 
προσοχή. Εν τούτοις, εάν προκύπτει ότι µία µεγίστη διάσταση 
ξεπεράστηκε οριακά σαν αποτέλεσµα του χρησιµοποιουµένου 
υλικού για την κατασκευή ή/και από την θέση του εµποδίου στο 
έδαφος, δεν θα θεωρηθεί ότι έχει γίνει υπέρβαση των µεγίστων 
καθορισθέντων διαστάσεων,

υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει κάθε δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει κάθε δυνατή 
προσπάθεια, µε το διαθέσιµο υλικό, να µην γίνει προσπάθεια, µε το διαθέσιµο υλικό, να µην γίνει 
υπέρβαση των µεγίστων διαστάσεων όπως ορίζονται υπέρβαση των µεγίστων διαστάσεων όπως ορίζονται 
στην Προκήρυξη.στην Προκήρυξη.



Άρθρο 211.Άρθρο 211.11

Για να ονοµασθεί ένα 

εµπόδιο «λίµνη» θα 

πρέπει να µην υπάρχει 

κανένα εµπόδιο ούτε 

µπροστά, ούτε στην 

µέση ούτε πίσω από 

την επιφάνεια του 

νερού.



Άρθρο 211.Άρθρο 211.11 (συν.)(συν.)

Η επιφάνεια του νερού 

πρέπει να έχει ελάχιστο 

πλάτος µεγαλύτερο από 

2,00 µέτρα και πρέπει η 

λίµνη να είναι σκαµµένη 

µέσα στο έδαφος.

Λεπτοµέρειες για την 

κατασκευή της Λίµνης 

στο παράρτηµα παράρτηµα VIIVII



Άρθρο 211.Άρθρο 211.1 1 (συν.)(συν.)

Εάν η λίµνη δεν είναι 

σύµφωνη µε τις προδιαγραφές 

που περιγράφονται στο

παράρτηµα VII, πρέπει να 

τοποθετηθεί ένα κάθετο 

εµπόδιο πάνω από την λίµνη 

όπως περιγράφεται στο 

Άρθρο 211.10 



Άρθρο 211.Άρθρο 211.1010

Πάνω από την λίµνη 
µπορεί να τοποθετηθεί 
µόνο ένα κάθετο εµπόδιο 
µέχρι το πολύ 1,50µ ύψος 
µε οποιοδήποτε αριθµό 
βαλβίδων αλλά µε την 
χρήση υποστηριγµάτων 
ασφαλείας εγκεκριµένων 
από την FEI. 



Άρθρο 211.Άρθρο 211.1010 (συν.)(συν.)

Το κάθετο εµπόδιο 

δεν πρέπει να 

τοποθετηθεί πέρα από 

2 µέτρα από τη 

πλευρά απογείωσης 

της λίµνης. 



Άρθρο 211.Άρθρο 211.10 10 (συν.)(συν.)

Το εµπόδιο αυτό κρίνεται 
σαν κάθετο εµπόδιο και όχι 
σαν λίµνη. Για το λόγο 
αυτό δεν είναι απαραίτητο 
να χρησιµοποιηθεί πήχης 
ή άλλη κατασκευή για να 
οριστούν τα όρια του από από 
την πλευρά προσγείωσης.την πλευρά προσγείωσης.

Πρέπει ναΠρέπει να χρησιµοποιηθείχρησιµοποιηθεί
στοιχείο απογείωσης στοιχείο απογείωσης 
(Άρθρο 211.2)(Άρθρο 211.2)



Άρθρο 211.Άρθρο 211.10 10 (συν.)(συν.)

Εάν χρησιµοποιηθεί πήχης 

θα θεωρηθεί µόνον σαν 

οπτικό βοήθηµα. 

Αποτυπώµατα πάνω στον 

πήχη δεν θα επιφέρουν 

ποινή. Το ίδιο ισχύει και για 

µετακίνηση του στοιχείου 

απογείωσης 



Άρθρο 211.10 Άρθρο 211.10 (συν.)(συν.)

�� Σε κάθετο εµπόδιο, που τοποθετείται Σε κάθετο εµπόδιο, που τοποθετείται 

πάνω από νερό, επιτρέπεται να πάνω από νερό, επιτρέπεται να 

χρησιµοποιηθούν µόνο βαλβίδες µε χρησιµοποιηθούν µόνο βαλβίδες µε 

ελάχιστο µήκος 3,50µελάχιστο µήκος 3,50µ



Άρθρο 211.10 Άρθρο 211.10 (συν.)(συν.)



Άρθρο 211.11Άρθρο 211.11

Με εξαίρεση Με εξαίρεση τηντην περίπτωση του Άρθρου περίπτωση του Άρθρου 

211.10211.10, όταν χρησιµοποιείται νερό κάτω, 

µπροστά ή πίσω από νερό (το ονοµαζόµενο 

«Liverpool») το συνολικό πλάτος του εµποδίου 

(µαζί µε το νερό) δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 

δύο µέτρα.

ΑνοιχτόΑνοιχτό νερό µε πλάτος πάνω από δύο νερό µε πλάτος πάνω από δύο 

µέτρα δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί µέτρα δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί 

σαν σαν Liverpool.Liverpool.



Άρθρο 2Άρθρο 2226.6.1 1 –– Χρόνος ∆ιαδροµήςΧρόνος ∆ιαδροµής

Χρόνος διαδροµής καταγραφόµενος σε

δευτερόλεπτα και εκατοστά του δευτερολέπτου, 

είναι ο χρόνος, τον οποίο χρειάζεται Αθλητής

για να ολοκληρώσει την διαδροµή, συν τις

πιθανές διορθώσεις του χρόνου (Άρθρο 232).



Άρθρο 2Άρθρο 2226.6.1 1 –– Χρόνος ∆ιαδροµήςΧρόνος ∆ιαδροµής



Άρθρο 2Άρθρο 2226.6.1 1 –– Χρόνος ∆ιαδροµήςΧρόνος ∆ιαδροµής

ΟΟ χρόνοςχρόνος τηςτης διαδροµήςδιαδροµής τουτου ΑθλητήΑθλητή αρχίζειαρχίζει
νανα µετράειµετράει είτεείτε µόλιςµόλις περάσειπεράσει τηντην γραµµήγραµµή
εκκίνησηςεκκίνησης σύµφωνασύµφωνα µεµε τοτο ΆρθροΆρθρο 226.2 226.2 ήή τηντην
στιγµήστιγµή, , πουπου λήγειλήγει ηη αντίστροφηαντίστροφη µέτρησηµέτρηση
τωντων 4545’’’’ δευτερολέπτωνδευτερολέπτων ((ΆρθροΆρθρο 203.1.2), 203.1.2), 
όποιοόποιο απόαπό τατα δύοδύο συµβείσυµβεί πρώτοπρώτο. . 



Άρθρο 2Άρθρο 2226.6.1 1 –– Χρόνος ∆ιαδροµήςΧρόνος ∆ιαδροµής

ΟΟ χρόνοςχρόνος τηςτης διαδροµήςδιαδροµής τουτου ΑθλητήΑθλητή αρχίζειαρχίζει
νανα µετράειµετράει είτεείτε µόλιςµόλις περάσειπεράσει τηντην γραµµήγραµµή
εκκίνησηςεκκίνησης σύµφωνασύµφωνα µεµε τοτο ΆρθροΆρθρο 226.2 226.2 ήή τηντην
στιγµήστιγµή, , πουπου λήγειλήγει ηη αντίστροφηαντίστροφη µέτρησηµέτρηση
τωντων 4545’’’’ δευτερολέπτωνδευτερολέπτων ((ΆρθροΆρθρο 203.1.2), 203.1.2), 
όποιοόποιο απόαπό τατα δύοδύο συµβείσυµβεί πρώτοπρώτο. . 

ΤελειώνειΤελειώνει τηντην στιγµήστιγµή, , κατάκατά τηντην οποίαοποία οο
έφιπποςέφιππος ΑθλητήςΑθλητής διέρχεταιδιέρχεται απόαπό τηντην γραµµήγραµµή
τερµατισµούτερµατισµού προςπρος τητη σωστήσωστή κατεύθυνσηκατεύθυνση, , 
αφούαφού έχειέχει υπερπηδήσειυπερπηδήσει τοτο τελευταίοτελευταίο
εµπόδιοεµπόδιο..



Άρθρο 2Άρθρο 2226.6.2 2 –– Χρόνος ∆ιαδροµήςΧρόνος ∆ιαδροµής

Η διαδροµή αρχίζει όταν ο έφιππος Αθλητής

διέλθει από την γραµµή εκκίνησης στην ορθή

κατεύθυνση, τηντην πρώτηπρώτη φοράφορά µετάµετά τοτο

εναρκτήριοεναρκτήριο σήµασήµα.. Τελειώνει την στιγµή, κατά

την οποία ο έφιππος Αθλητής διέρχεται από την

γραµµή τερµατισµού προς τη σωστή

κατεύθυνση, αφού έχει υπερπηδήσει το

τελευταίο εµπόδιο. 



Άρθρο 246.7Άρθρο 246.7

Το πολύ δύο επί πλέον απλά εµπόδια µπορούν 
να προστεθούν στην διαδροµή ενός αγώνα 
διαβάθµισης. Και τα δύο εµπόδια πρέπει να 
ευρίσκονται στο ιπποδρόµιο κατά την 
αναγνώριση της διαδροµής C 

<ή να κτισθούν από εµπόδια από τον <ή να κτισθούν από εµπόδια από τον 
προηγούµενο γύρο ή γύρους.προηγούµενο γύρο ή γύρους.

Μπορεί να είναι δύο εµπόδια σε πλάτος, δύο 
κάθετα ή ένα εµπόδιο σε πλάτος και ένα 
κάθετο. 



Άρθρο 246.7 Άρθρο 246.7 (συν.)(συν.)

Πρέπει να είναι εµφανώς σηµειωµένο και στο 

σχεδιάγραµµα και στα εν λόγω εµπόδια εάν 

το(τα) εµπόδιο(α) µπορούν να υπερπηδηθούν 

από τις δύο κατευθύνσεις ή µόνον από την µία.

Εάν ένα εµπόδιο προηγούµενουπροηγούµενου γύρου(-ων), 

υπερπηδάται από την αντίθετη πλευρά στον 

Αγώνα ∆ιαβάθµισης, τότε το εµπόδιο αυτό 

θεωρείται ότι είναι το ένα από τα δύο επί πλέον 

απλά εµπόδια που επιτρέπονται. 



Άρθρο 246.7 Άρθρο 246.7 (συν.)(συν.)

Ένα κάθετο εµπόδιο στον 1ο ή 2ο γύρο Ένα κάθετο εµπόδιο στον 1ο ή 2ο γύρο 

µπορεί να µετατραπεί σε εµπόδιο πλάτους µπορεί να µετατραπεί σε εµπόδιο πλάτους 

ή αντίστροφα στον Αγώνα ∆ιαβάθµισης, ή αντίστροφα στον Αγώνα ∆ιαβάθµισης, 

οπότε θεωρείται ότι είναι το ένα από τα δύο οπότε θεωρείται ότι είναι το ένα από τα δύο 

επί πλέον απλά εµπόδια που επιτρέπονται. επί πλέον απλά εµπόδια που επιτρέπονται. 



Άρθρο 246.7Άρθρο 246.7

1.1. κάθετο από την άλλη

7

14



Άρθρο 246.7Άρθρο 246.7

1.1. κάθετο από την άλλη

7

14



Άρθρο 246.7Άρθρο 246.7

2.2. οξέρ από την άλλη

7

14



Άρθρο 246.7Άρθρο 246.7

2.2. οξέρ από την άλλη

7

14



Άρθρο 246.7Άρθρο 246.7

7

3.3. κάθετο � οξέρ
14 14



Άρθρο 246.7Άρθρο 246.7

7

3.3. κάθετο � οξέρ
14 14



Άρθρο 246.7Άρθρο 246.7

7

3.3. κάθετο � οξέρ
14 14



Άρθρο 246.7Άρθρο 246.7

7

4.4. οξέρ� κάθετο 



Άρθρο 246.7Άρθρο 246.7

7

4.4. οξέρ� κάθετο 
14 14



Άρθρο 246.7Άρθρο 246.7

7

4.4. οξέρ� κάθετο 
14 14



Άρθρο 256.1.2Άρθρο 256.1.2

Όταν αναγνωρίζουν την διαδροµή, η στολή πρέπει 

να είναι καθαρή και προσεγµένη. Σε κάθε 

περίπτωση οι Αθλητές πρέπει να φορούν µπότες 

ιππασίας, άσπρο ήή ανοιχτόανοιχτό µπεζµπεζ παντελόνι 

ιππασίας, πουκάµισο µεµε µακριάµακριά ήή κοντάκοντά

µανίκιαµανίκια και λευκή γραβάτα ήή φουλάριφουλάρι. . ΤαΤα

πουκάµισαπουκάµισα πρέπειπρέπει νανα έχουνέχουν λευκόλευκό γιακάγιακά, , τατα

µακρυµάνικαµακρυµάνικα πουκάµισαπουκάµισα πρέπειπρέπει νανα έχουνέχουν

καικαι λευκέςλευκές µανσέτεςµανσέτες. . 



Άρθρο 256.1.4Άρθρο 256.1.4



Άρθρο 256.1.4Άρθρο 256.1.4

Είναι υποχρεωτικό κάθε άτοµο, όταν ιππεύει, να

φοράει σωστά στερεωµένο προστατευτικόπροστατευτικό

καπέλο µε υποσιάγωνο στερέωσης τριών

σηµείων.



Άρθρο 256.1.4Άρθρο 256.1.4

Είναι υποχρεωτικό κάθε άτοµο, όταν ιππεύει, να

φοράει σωστά στερεωµένο προστατευτικόπροστατευτικό

καπέλο µε υποσιάγωνο στερέωσης τριών

σηµείων.

ΑθλητήςΑθλητής, , οο οποίοςοποίος χάνειχάνει τοτο καπέλοκαπέλο τουτου ήή

λύνεταιλύνεται τοτο υποσιάγωνουποσιάγωνο κατάκατά τηντην διάρκειαδιάρκεια

τηςτης διαδροµήςδιαδροµής τουτου πρέπειπρέπει νανα τοτο µαζέψειµαζέψει καικαι

νανα τοτο ξαναβάλειξαναβάλει καικαι στηνστην περίπτωσηπερίπτωση τουτου

λυµένουλυµένου υποσιάγωνουυποσιάγωνου νανα τοτο ξαναδέσειξαναδέσει. . 



Άρθρο 256.1.4Άρθρο 256.1.4



Άρθρο 256.1.4Άρθρο 256.1.4

ΟΟ ΑθλητήςΑθλητής δενδεν επιβαρύνεταιεπιβαρύνεται γιαγια τηντην στάσηστάση

γιαγια νανα ξαναπάρειξαναπάρει τοτο καπέλοκαπέλο τουτου καικαι//ήή νανα

δέσειδέσει τοτο υποσιάγωνουποσιάγωνο, ΑΛΛΑ το χρονόµετρο , ΑΛΛΑ το χρονόµετρο 

∆ΕΝ θα σταµατήσει∆ΕΝ θα σταµατήσει



Άρθρο 256.1.4Άρθρο 256.1.4



Άρθρο 256.1.4Άρθρο 256.1.4

ΑθλητήςΑθλητής πουπου υπερπηδάυπερπηδά ήή προσπαθείπροσπαθεί νανα

υπερπηδήσειυπερπηδήσει εµπόδιοεµπόδιο µεµε λάθοςλάθος δεµένοδεµένο τοτο

υποσιάγωνουποσιάγωνο θαθα αποκλεισθείαποκλεισθεί



Άρθρο 256.1.4Άρθρο 256.1.4

ΑθλητήςΑθλητής πουπου υπερπηδάυπερπηδά ήή προσπαθείπροσπαθεί νανα

υπερπηδήσειυπερπηδήσει εµπόδιοεµπόδιο µεµε λάθοςλάθος δεµένοδεµένο τοτο

υποσιάγωνουποσιάγωνο θαθα αποκλεισθείαποκλεισθεί

εκτόςεκτός εάνεάν οιοι συνθήκεςσυνθήκες είναιείναι τέτοιεςτέτοιες πουπου είναιείναι

ανασφαλέςανασφαλές γιαγια τοντον ΑθλητήΑθλητή νανα σταµατήσεισταµατήσει

αµέσωςαµέσως γιαγια νανα ξαναδέσειξαναδέσει τοτο υποσιάγωνουποσιάγωνο



Άρθρο 256.1.4Άρθρο 256.1.4

ΑθλητήςΑθλητής πουπου υπερπηδάυπερπηδά ήή προσπαθείπροσπαθεί νανα

υπερπηδήσειυπερπηδήσει εµπόδιοεµπόδιο µεµε λάθοςλάθος δεµένοδεµένο τοτο

υποσιάγωνουποσιάγωνο θαθα αποκλεισθείαποκλεισθεί

εκτόςεκτός εάνεάν οιοι συνθήκεςσυνθήκες είναιείναι τέτοιεςτέτοιες πουπου είναιείναι

ανασφαλέςανασφαλές γιαγια τοντον ΑθλητήΑθλητή νανα σταµατήσεισταµατήσει

αµέσωςαµέσως γιαγια νανα ξαναδέσειξαναδέσει τοτο υποσιάγωνουποσιάγωνο

((ππ..χχ. . εάνεάν τοτο υποσιάγωνουποσιάγωνο λυθείλυθεί στοστο µέσονµέσον

σύνθετουσύνθετου εµποδίουεµποδίου ήή έναένα µεµε δύοδύο βήµαταβήµατα πρινπριν τοτο

ενεν λόγωλόγω εµπόδιοεµπόδιο..))
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Σαν εξαίρεση στον κανόνα αυτό επιτρέπεται

στους ενήλικες Αθλητές να βγάλουν το καπέλο

τους
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Σαν εξαίρεση στον κανόνα αυτό επιτρέπεται

στους ενήλικες Αθλητές να βγάλουν το καπέλο

τους

µόνοµόνο ότανόταν δέχονταιδέχονται τατα έπαθλαέπαθλα ήή ότανόταν

ανακρούονταιανακρούονται ΕθνικοίΕθνικοί ΎµνοιΎµνοι, , 
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Σαν εξαίρεση στον κανόνα αυτό επιτρέπεται

στους ενήλικες Αθλητές να βγάλουν το καπέλο

τους

µόνοµόνο ότανόταν δέχονταιδέχονται τατα έπαθλαέπαθλα ήή ότανόταν

ανακρούονταιανακρούονται ΕθνικοίΕθνικοί ΎµνοιΎµνοι, , 

πρέπειπρέπει νανα ξαναδέσουνξαναδέσουν τοτο καπέλοκαπέλο τουςτους πρινπριν τοντον

γύρογύρο τουτου θριάµβουθριάµβου..



Άρθρο 262.4 Άρθρο 262.4 �� MastersMasters

Νέο Αγώνισµα

ένας γύρος µε 4 Αγώνες ∆ιαβάθµισης
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� το κουδούνι σηµαίνει το τέλος του

ορισµένου χρόνου
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βασικές αλλαγές 

� το κουδούνι σηµαίνει το τέλος του

ορισµένου χρόνου

� ο Αθλητής πρέπει να περάσει από τον

τερµατισµό (άλλως αποκλείεται)



Άρθρο 270 Άρθρο 270 –– ΜεγίστηςΜεγίστης ΒαθµολογίαςΒαθµολογίας

βασικές αλλαγές 

� το κουδούνι σηµαίνει το τέλος του

ορισµένου χρόνου

� ο Αθλητής πρέπει να περάσει από τον

τερµατισµό (άλλως αποκλείεται)

� η πτώση Αθλητή ή/και Ίππου αποκλείει

τον Αθλητή


