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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΩΝΑ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΑΣ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 

Α] Δικαιοδοσία / Αρμοδιότητες 

 

1. Πρόεδρος Αγώνα 

α] Δικαιοδοσία 

 Από μία ώρα πριν την Κτηνιατρική Επιθεώρηση, ή το πρώτο Αγώνισμα (εάν δεν έχει Κ.Ε.) επί 

24ωρου βάσης, έως μισή ώρα μετά την ανακοίνωση των τελευταίων αποτελεσμάτων της τελευταίας 

μέρας. 

 

β] Αρμοδιότητες 

 Συνολική ευθύνη για την διεξαγωγή του Αγώνα. 

 Λύση όλων των οργανωτικών θεμάτων σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή. 

 Όλες τις αρμοδιότητες της Ελλανοδίκου Επιτροπής.  

 Όλες τις αρμοδιότητες του Επί Κεφαλής Επόπτη, στην περίπτωση Αγώνων χωρίς park ferme. 

 

2. Πρόεδρος Ημέρας  

α] Δικαιοδοσία  

 Από μία ώρα πριν το πρώτο Αγώνισμα της ημέρας του έως μισή ώρα μετά την ανακοίνωση των 

τελευταίων αποτελεσμάτων της ημέρας του. 

 

β] Αρμοδιότητες 

 Είναι υπεύθυνος (μαζί με τα μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής του) για την Κρίση και Κατάταξη όλων 

των Αγωνισμάτων της ημέρας.  

 Ελέγχει ο ίδιος, ή όποιος άλλος Κριτής της Αγωνοδίκου έχει ορισθεί, όλα τα αποτελέσματα στο 

τέλος κάθε Αγωνίσματος πριν την απονομή των επάθλων και, αν όχι όλα, τουλάχιστον όσα 

αποτελέσματα δίνουν βαθμολογία σε Αθλητή. 

 Διαχειρίζεται τις διαμαρτυρίες που αφορούν σε γεγονότα που συνέβησαν μέσα στο στίβο την ώρα 

που αγωνίζεται Αθλητής και ενημερώνει τον Πρόεδρο του Αγώνα. 
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Β] Καθήκοντα  

 

1. Πρόεδρος Αγώνα 

α] Πριν τον Αγώνα 

 Από τις προηγούμενες ημέρες έρχεται σε επαφή με τους Προέδρους, που είναι ορισμένοι για την 

κάθε ημέρα, και βεβαιώνεται για την παρουσία τους και για την παραλαβή της Προκήρυξης του 

Αγώνα. 

 Συνεννοείται εγκαίρως με την Ομοσπονδία για το αν θα γίνει ο Αγώνας υπό καθεστώς Park Ferme η 

όχι. 

 Σε κάθε περίπτωση συνεννοείται με την υπεύθυνη Επιτροπή Ορισμού Κριτών και Εποπτών για τον 

ορισμό Επί Κεφαλής Επόπτη (Chief Steward, σε περίπτωση Park Ferme) και Εποπτών. 

 Στην περίπτωση Park Ferme ενημερώνεται και συνεργάζεται με τον Επί Κεφαλής Επόπτη (Chief 

Steward) για τις απαιτήσεις του Αγώνα σε εποπτεία (Κτηνιατρική Επιθεώρηση, Στάβλοι, 

Προθέρμανση, έλεγχος Φαρμακοδιέγερσης, έλεγχος γκετών) και πληροφορείται από αυτόν το 

καθημερινό πρόγραμμα των Εποπτών και ποια είναι η ορισμένη αρμοδιότητά τους. Επίσης θα 

συμφωνήσει με τον Επί Κεφαλής Επόπτη τον τρόπο μεταξύ τους επικοινωνίας. 

 Στις άλλες περιπτώσεις, και όποτε δεν ορίζεται Επί Κεφαλής Επόπτης (Chief Steward), 

ενημερώνεται από την Ε.Ο.Κ. για τις απαιτήσεις του Αγώνα σε εποπτεία (Προθέρμανση, έλεγχος 

Φαρμακοδιέγερσης, έλεγχος γκετών) και πληροφορείται το καθημερινό πρόγραμμα των ορισμένων 

Εποπτών και των αρμοδιοτήτων τους. Επίσης θα συμφωνήσει με τους Επόπτες τον τρόπο μεταξύ 

τους επικοινωνίας. 

 Πληροφορείται από την ΕΟΙ για την ύπαρξη πεταλωτή (όνομα και τηλέφωνο) την ύπαρξη 

ασθενοφόρου, την ύπαρξη κτηνιάτρου ορισμένου ανά ημέρα (όνομα και τηλέφωνο) και ζητά τον 

ορισμό στάβλου για την λήψη των δειγμάτων. 

 

β]  Κάθε ημέρα. 

 Ασχολείται με τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται και εμποδίζουν την σωστή ροή των 

αγωνισμάτων. 

 Αναγνωρίζει και αυτός τις διαδρομές, έχει επαφή με τον Σχεδιαστή για θέματα του συνολικού 

Αγώνα, και προσφέρει την βοήθειά του στην Αγωνόδικο εάν και εφόσον του ζητηθεί. 

  Ελέγχει την κατάσταση των στίβων προθέρμανσης σε συνεργασία με τον Επί Κεφαλής Επόπτη και 

τους Επόπτες στις προθερμάνσεις. 

 Ορίζει ανά κατηγορία ποιοί Ίπποι θα ελεγχθούν για φαρμακοδιέγερση. 
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 Συνεννοείται με τον Κτηνίατρο για την διαδικασία και του υποδεικνύει ποιος είναι ο ορισμένος 

στάβλος, και εάν δεν υπάρχει Επί Κεφαλής Επόπτης ελέγχει αυτός την καθαριότητα του στάβλου 

και φροντίζει να είναι το κλειδί άμεσα διαθέσιμο. 

 Συνεννοείται με τον Πρόεδρο Ημέρας για τον ορισμό ατόμου από την Αγωνόδικο, ή με τον Επί 

Κεφαλής Επόπτη για το άτομο, που θα συνοδεύσει τον Ίππο και θα παραμείνει με αυτόν καθ’ όλη 

την διάρκεια της διαδικασίας. 

 Συνεννοείται με τον Επί Κεφαλής Επόπτη (Chief Steward) και υποδεικνύει τις κατηγορίες στις 

οποίες θα γίνει έλεγχος γκετών. Εάν δεν υπάρχει Επί Κεφαλής Επόπτης ει δυνατόν παραβρίσκεται 

αυτός στον έλεγχο. 

 Καταγράφει γεγονότα, που πρέπει να γνωρίζει ο Πρόεδρος της κάθε Ημέρας πριν αναλάβει 

υπηρεσία στην Αγωνόδικο, όπως: αλλαγές ωραρίου, πιθανές αλλαγές αγωνισμάτων, επίπληξη, 

κίτρινη κάρτα, αποβολή από αγώνισμα με ισχύ και σε άλλη ημέρα, τραυματισμός, κακή διαγωγή και 

ότι άλλο έχει προκύψει. 

 Μετά τον Αγώνα συντάσσει έκθεση επί όλων των πεπραγμένων του Αγώνα, στην οποία εντάσσει ή 

επισυνάπτει τις ημερήσιες εκθέσεις των προέδρων ημέρας. 

 Είναι προφανές από τα ανωτέρω, ότι από τη φύση των καθηκόντων του, ο Πρόεδρος του Αγώνα 

είναι υποχρεωμένος, έχοντας την γενική εποπτεία, να έχει προσωπική παρουσία σε όλη την έκταση 

των εγκαταστάσεων του Αγώνα και να μην είναι ακινητοποιημένος οπουδήποτε. 

 

2. Πρόεδρος Αγωνισμάτων ημέρας 

α] Πριν τον Αγώνα 

 Πριν τον Αγώνα συνεννοείται με τους Κριτές της δικής του Αγωνοδίκου για την παρουσία τους και 

την παραλαβή της προκήρυξης. 

 Αν υπάρχει πρόβλημα με την διαθεσιμότητα των Κριτών συνεννοείται με την Επιτροπή Ορισμού 

Κριτών. 

 

β] Την ίδια ημέρα 

 Ορίζει τις βάρδιες των Κριτών ανά κατηγορία και αναλόγως των δυνατοτήτων καθενός για την 

ομαλή διεξαγωγή του κάθε αγωνίσματος. 

 Ελέγχει με την γραμματεία την τήρηση του ορίου των 10 τουλάχιστον Αθλητών, που θα πρέπει να 

υπάρχουν στο ενδιάμεσο των 2 ή 3 Ίππων ενός Αθλητή. 

 Υποχρεούται ο ίδιος η άλλος έμπειρος Κριτής της Αγωνοδίκου, ορισμένος από τον ίδιο, να 

περπατήσει όλες τις διαδρομές μαζί και με τους υπόλοιπους Κριτές και να τηρήσει το 20΄ για την 

έναρξη του αγωνίσματος μετά το κτύπημα του κουδουνιού για την αναγνώριση της διαδρομής. 
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 Καταγράφει τις ώρες έναρξης και τερματισμού των αγωνισμάτων. 

 Είναι υπεύθυνος (μαζί με τα μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής του) για την Κρίση και Κατάταξη όλων 

των Αγωνισμάτων της ημέρας. 

 Ελέγχει ο ίδιος η όποιος άλλος Κριτής της Αγωνοδίκου έχει ορισθεί όλα τα αποτελέσματα στο τέλος 

κάθε Αγωνίσματος και πριν την απονομή και αν όχι όλα τουλάχιστον όσα αποτελέσματα δίνουν 

βαθμολογία σε Αθλητή. 

 Προσέχει ιδιαίτερα 2 πράγματα κατά την διάρκεια του αγώνα  

1. Στην κατηγορία παίδων να φορούν όλοι τα ειδικά προστατευτικά γιλέκα όταν εισέρχονται στον 

αγωνιστικό στίβο και  

2. Το καπέλο να είναι σωστά δεμένο στην διάρκεια του Αγωνίσματος και να ξαναφορεθεί μετά την 

απονομή για τον γύρο του θριάμβου από τους ενήλικες Αθλητές. 

 Ενημερώνει τον Πρόεδρο του Αγώνα για την επιβολή ποινής σε Αθλητή. 

 Συντάσσει Έκθεση για την ημέρα και είναι υποχρεωμένος να καταγράψει όλα τα γεγονότα που 

συνέβησαν ή/και καταγγέλθηκαν στην Αγωνόδικο Επιτροπή. Την έκθεση παραδίδει στον Πρόεδρο 

του Αγώνα, ο οποίος την εντάσσει ή την επισυνάπτει στην έκθεση του Αγώνα. 

 Αποφασίζει για την αλλαγή άρθρου εάν υπάρχει ανάγκη αφού πρώτα συνεννοηθεί με τον Πρόεδρο 

της Τ.Ε. της ΕΟΙ, τους Αρχηγούς Ομάδων ή τους Αθλητές και τον Σχεδιαστή των Διαδρομών και 

ενημερώνει τον Πρόεδρο του Αγώνα. 


