ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ

Άρθρο 1ο
1. Σε εκτέλεση των επιταγών του άρθρου 46 του αθλητικού νόµου Ν.2725/99,
όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3057/2002, ο παρών Κανονισµός αποσκοπεί στο να ρυθµίσει τα θέµατα, που έχουν σχέση µε την διαιτησία και τους
Κριτές της Ιππασίας, στα αθλήµατα της Υπερπήδησης Εµποδίων, Ιππικής ∆εξιοτεχνίας, Ιππικού Τριάθλου, Αµαξοδήγησης, Ιππικής Αντοχής και κάθε άλλο
Ιππικό Άθληµα, που υπάγεται στην Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ) ή θα
υπαχθεί σε αυτήν σύµφωνα µε το Καταστατικό της, καθορίζοντας ταυτόχρονα
τη διαδικασία και τα κριτήρια, που αφορούν στην αξιολόγηση των Κριτών, το
πειθαρχικό δίκαιο των Κριτών, την αποζηµίωση, τους περιορισµούς, τα ασυµβίβαστα και τα κωλύµατά τους, θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις, που θα πρέπει
να διέπουν τις σχέσεις Κριτών – Αθλήµατος.
2. Θέµατα, που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισµό, καλύπτονται από
τους Κανονισµούς, που εκδίδει η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Ιππασίας (∆.Ο.Ι.) ή η
Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ). Σε περιπτώσεις, που άρθρα του παρόντος Κανονισµού συγκρούονται µε οποιεσδήποτε άλλες εν ισχύ διατάξεις υπερισχύουν κατά σειρά η Αθλητική Νοµοθεσία, το Καταστατικό της Ελληνικής
Οµοσπονδίας Ιππασίας, οι ∆ιεθνείς Κανονισµοί και οι Εθνικοί Κανονισµοί Ιππασίας.
Άρθρο 2ο
Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Κριτών
1. Οι Κριτές Ιππικών Αθληµάτων, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1 του παρόντος, έχουν σκοπό να κρίνουν τους διαγωνιζόµενους Αθλητές κατά τους Επίσηµους Αγώνες, που προκηρύσσουν είτε η ΕΟΙ είτε οι Περιφέρειες, που έχουν την σχετική εντολή και εξουσιοδότηση από την ΕΟΙ, καθώς
επίσης και σε Φιλικούς Αγώνες, που προκηρύσσουν τα αθλητικά σωµατεία και,
που έχουν λάβει για τον λόγο αυτό, την απαιτούµενη συγκατάθεση της Ε.Ο.Ι.
2. Τους Κριτές στους Αγώνες των Ιππικών Αθληµάτων, που περιγράφονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 και προκηρύσσονται βάσει του άρθρου 2 παράγραφος
1 του παρόντος Κανονισµού, ορίζει η Κεντρική Επιτροπή Κριτών (ΚΕΚ) δια των
αρµοδίων οργάνων της.
3. Συµµετοχή Κριτών σε Αγωνόδικες ή Ελλανόδικες Επιτροπές σε κάθε είδους
επίσηµη ή ανεπίσηµη αγωνιστική εκδήλωση, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2
παράγραφος 2 του παρόντος, µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα τον πειθαρχικό
έλεγχο τους από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών
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4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτών, οι Κριτές οφείλουν:
i.

Να εφαρµόζουν κατά τους Ιππικούς Αγώνες τους Κανονισµούς και τις Προκηρύξεις όπως αυτές ορίζονται και εκδίδονται από την ∆ιεθνή ή/και την Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας.

ii.

Να φροντίζουν επιµελώς να τηρούν τους Κανόνες του «Ευ Αγωνίζεσθαι»,
της ίσης αντιµετώπισης, τους Κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού, καθώς επίσης να τηρούν τους νόµους και τους κανονισµούς του αθλητικού πνεύµατος, προς αποφυγήν της βίας στους αθλητικούς χώρους.

iii.

Να προστρέχουν αρωγοί και συµπαραστάτες, τηρώντας τον Κώδικα ∆εοντολογίας της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας, σε περιπτώσεις που Ίππος χρειάζεται τη βοήθεια τους.

iv.

Να φροντίζουν για τον περιοδικό έλεγχο απαγορευµένων ουσιών σε Ίππους και Αθλητές, όπως προβλέπεται από την κείµενη Νοµοθεσία και τον
Κανονισµό "Ελέγχου Φαρµακοδιέγερσης και Προστασίας Ίππων & Ιππέων/Αθλητών".

v.

Να µεριµνούν για την ορθή συµπλήρωση των φύλλων αγώνα καθώς και την
συµπλήρωση των εκθέσεων, που οφείλουν, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης και σαφής απεικόνιση του Αγώνα και να τα παραδίδουν, µε ευθύνη του
εκάστοτε προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής, στην Γραµµατεία της ΕΟΙ
και στον αναγνωρισµένο Σύνδεσµο Κριτών.

5. Αποζηµίωση των Κριτών
i.

Η προσφορά των Κριτών είναι εθελοντική µη αµειβόµενη και προσφέρεται
αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς, από αγάπη προς το άθληµα.

ii.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η ΕΟΙ δύναται να αποζηµιώνει τους Κριτές,
οι οποίοι, κατ΄ εντολή της, µεταβαίνουν για να προσφέρουν έργο Κριτή, σε
πόλη, άλλη του τόπου διαµονής τους, για την τέλεση Αγώνα, που έχει προκηρυχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφο 1 των παρόντων Κανονισµών. Το ποσόν της αποζηµίωσης δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να
υπερβαίνει το σύνολο των εξόδων µετάβασης και επιστροφής, καθώς και τα
έξοδα διαβίωσης, που αποδεικνύονται από τις νόµιµες αποδείξεις, που καταθέτουν οι Κριτές, στην Γραµµατεία της ΕΟΙ.
Άρθρο 3
Όργανα ∆ιαιτησίας

1. Στην Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας λειτουργεί πενταµελής Κεντρική Επιτροπή Κριτών (ΚΕΚ), αποτελούµενη από τον πρόεδρο και τέσσερα µέλη, της
οποίας η θητεία είναι διετής. Η ΚΕΚ συγκεντρώνει για το άθληµα όλες τις αρµοδιότητες σχετικά µε την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισµό, και τον πειθαρχικό έλεγχο των Κριτών, των Παρατηρητών ∆ιαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων Κρίσης, που απαιτούνται για την διεξαγωγή όλων των επισήµων αλλά και των φιλικών αγώνων όλων των αθληµάτων, που υπάγονται
στην ΕΟΙ.
2. Η ΚΕΚ στελεχώνεται από µη εν ενεργεία ∆ιεθνείς Κριτές υψηλού κύρους ή Καθηγητές ∆ιαιτησίας και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από µη εν ενεργεία
Κριτές της Ανώτατης Κατηγορίας Αγώνων. Τα µέλη της ορίζονται από το ∆Σ
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της ΕΟΙ µε πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των µελών του και µπορούν να
παυθούν µόνο µε απόφαση των 4/5 των µελών του ∆.Σ. για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο.
3. Η ΚΕΚ συνεργάζεται µε την ΕΟΙ και τον αναγνωρισµένο Σύνδεσµο Κριτών, ο
οποίος για το άθληµα της Ιππασίας σύµφωνα µε το άρθρο 43Α παρ.2 και το
άρθρο 45 παρ.1 του Ν. 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον
Ν.3057/2002 λογίζεται ως Οµοσπονδία Κριτών, για θέµατα που αφορούν την
ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας του Αθλήµατος. Ειδικότερα µε τον
αναγνωρισµένο Σύνδεσµο Κριτών συνεργάζεται για την προεπιλογή και αξιολόγηση των Κριτών και τη διοργάνωση των περιφερειακών και κεντρικών σεµιναρίων.
4. Προκειµένου να διευκολυνθεί και να αποκεντρωθεί το έργο των Κριτών αλλά
και της Οµοσπονδίας του Αθλήµατος, µπορούν να συγκροτηθούν µε απόφαση
του ∆Σ της ΕΟΙ και µετά από πρόταση της ΚΕΚ, τριµελή ή µονοµελή όργανα
(επιτροπές) στα οποία να δοθούν συγκεκριµένες αρµοδιότητες.
5. Ειδικότερα µπορεί να συγκροτηθούν σαν όργανα της ΚΕΚ, Επιτροπές Ορισµού Κριτών για κάθε Ιππικό Άθληµα ή/και Τοπική Επιτροπή των οποίων τουλάχιστον ο πρόεδρος είναι µέλος της ΚΕΚ και τα µέλη κριτές.
6. Η θητεία των οργάνων αυτών είναι διετής και σε κάθε περίπτωση λήγει συγχρόνως µε τη λήξη της θητείας της ΚΕΚ.
7. Οι αποφάσεις της ΚΕΚ και των οργάνων, που συγκροτεί, είναι οριστικές, άµεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της
Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας.
8. Το έργο και τις εργασίες της ΚΕΚ υποβοηθάει και παρακολουθεί χωρίς δικαίωµα ψήφου ένας µη εν ενεργεία κριτής, που ορίζεται µε απόφαση του ∆Σ του
αναγνωρισµένου Συνδέσµου Κριτών.
9. Έργο του αναγνωρισµένου Συνδέσµου (Οµοσπονδίας) Κριτών σύµφωνα µε
τον νόµο 2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3057/2002 είναι:
i.
Η λειτουργία των Σχολών Κριτών και ο ορισµός καθηγητών διαιτησίας στις
σχολές αυτές.
ii. Η υποβολή και η συµπλήρωση πινάκων των εν ενεργεία και των µη εν ενεργεία Κριτών στην ΕΟΙ.
iii.
Η ονοµασία Καθηγητών ∆ιαιτησίας
iv. Η διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των Κριτών
v.
Η συνεργασία µε την ΚΕΚ και την ΕΟΙ για τα θέµατα που περιγράφονται
στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του παρόντος Κανονισµού και για κάθε άλλο
θέµα, για το οποίο η συµβολή του θα θεωρηθεί χρήσιµη.
10. Ο σύνδεσµος των Κριτών έχει διοικητική, οικονοµική και διαχειριστική αυτοτέλεια.
Στη περίπτωση, που δεν υπάρχει ή πάψει να υφίσταται Σύνδεσµος/ Οµοσπονδία
Κριτών το έργο αυτό ασκείται από την Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας.
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Άρθρο 4
Αξιολόγηση Κριτών, επιλογή Παρατηρητών διαιτησίας
1. Με τις παρούσες διατάξεις τίθενται τα κριτήρια, που θα λαµβάνονται υπ΄ όψη
κατά την αξιολόγηση των Κριτών καθώς και η διαδικασία ένταξής των στους
Πίνακες Εθνικών Κριτών, τα κριτήρια επιλογής των Παρατηρητών ∆ιαιτησίας,
το Πειθαρχικό ∆ίκαιο των Κριτών, που έχει σχέση µε την εκ µέρους τους διεύθυνση των αγώνων, τους περιορισµούς, τα ασυµβίβαστα, τα κωλύµατα των
Κριτών καθώς και ό,τι άλλο συναφές προς τούτο θέµα.
2. Για την αξιολόγηση των Κριτών, λαµβάνονται υπ΄ όψη τα κριτήρια, που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφο 2 του νόµου 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3057/2002. Ειδικότερα για τους Κριτές της αθλητικής ιππασίας, λαµβάνονται υπ΄ όψη και τα εξής:
i.

Πτυχίο, της Σχολής Κριτών, που λειτουργεί από τον αναγνωρισµένο Σύνδεσµο Κριτών, στα πλαίσια του Ν.2725/99 & Ν.3057/2002, και πτυχίο, που
έχει εκδώσει ή αναγνωρίσει η ΕΟΙ, πριν την έναρξη λειτουργίας του Συνδέσµου Κριτών και που αποδεικνύει την θεωρητική και πρακτική κατάρτιση
του Κριτή.

ii.

Γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής η της Γαλλικής γλώσσας (επίσηµες γλώσσες της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας) κρίνεται απαραίτητη για τους ∆ιεθνείς κριτές.

iii.

Η ηλικία, καθώς και η καλή φυσική κατάσταση, λαµβάνονται υποχρεωτικώς
υπ΄ όψη για τον ορισµό ατόµου ως Κριτή. ∆όκιµος Κριτής ορίζεται άτοµο εφ'
όσον έχει συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Κριτής και Εθνικός
Κριτής ορίζεται άτοµο εφ' όσον έχει συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας
του. Τίθεται όριο ενεργού συµµετοχής, ως ορίζει ο αντίστοιχος ∆ιεθνής Κανονισµός, το τέλος του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο ο αναφερόµενος
συµπληρώνει το 70ο έτος της ηλικίας του, του ορίου αυτού δυναµένου να
παραταθεί κατά 4 ακόµη έτη. Θέµατα υγείας κρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών κατά περίπτωση, λαµβάνοντας υπ' όψη γνωµοδότηση αρµοδίου ιατρού.

iv.

Η εµπειρία, που αποδεικνύεται από τη συµµετοχή σε Αγώνες Εθνικών Αγώνων και Πρωταθληµάτων όλων των κατηγοριών.

v.

Η απόδοση σε Εθνικούς Αγώνες και Αγώνες Εθνικών Πρωταθληµάτων
όπως προκύπτει από την βαθµολογία των Παρατηρητών.

vi.

Η διαγωγή και η συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων.

vii.

Σε περίπτωση, που ∆όκιµος Κριτής, Κριτής ή Εθνικός Κριτής απέχει αναιτιολογήτως αρνούµενος, καίτοι προσκαλείται αρµοδίως, να εκτελέσει καθήκοντα Κριτού (εν ενεργεία και µη εν ενεργεία) επί δύο έτη συνεχώς, θεωρείται ότι απώλεσε την εµπειρία και ετοιµότητα της αµέσου και ορθής κρίσεως
και πρέπει να παρακολουθήσει ειδικά σεµινάρια επιµόρφωσης, διάφορα
αυτών των Υποψηφίων ∆οκίµων Κριτών, τα οποία θα οργανώνει η ΕΟΙ σε
συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Κριτών, για την οµαλή του επανένταξη στην
διαδικασία κρίσεως Αγώνων
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Απαγορεύεται να συµπεριληφθεί στις συνθέσεις των Αγωνοδίκων ή/και Ελλανοδίκων Επιτροπών Κριτής, εναντίον του οποίου εκκρεµεί τελεσίδικη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Κριτών για πειθαρχικό παράπτωµα.

3. Οι υποψήφιοι για αξιολόγηση και ένταξη στους εγκεκριµένους πίνακες Εθνικών
Κριτών, από τη στιγµή, που πληρούν τα κριτήρια, που έχουν θέσει οµού ο
Σύνδεσµος Κριτών και η ΚΕΚ-ΕΟΙ, περάσουν δε και τη σχετική δοκιµασία, ώστε να προαχθούν από ∆όκιµοι σε Εθνικούς Κριτές, πρέπει να υποβάλλουν,
προς τον Σύνδεσµο Κριτών, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
i.

∆ήλωση συµµετοχής

ii.

Αντίγραφο ποινικού µητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται καταδίκη για τα αδικήµατα, που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ.1 του αθλητικού
νόµου. (Ν.2725/99 & Ν.3057/2002).

iii.

Αποδεικτικό, ότι υπεβλήθη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, σύµφωνα µε
το άρθρο 46 παρ.3 του αθλητικού νόµου, στον Αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου κατά τις διατάξεις του Ν.2429/1966 (ΦΕΚ 155 Α')

iv.

Η δήλωση αυτή, µε συνηµµένα τα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στο
άρθρο 4 παρ.3 § ii & § iii, είναι µοναδική και υποβάλλεται στον αναγνωρισµένο Σύνδεσµο Κριτών, έτσι ώστε, οι νέοι Εθνικοί Κριτές, να ενταχθούν
στον εγκεκριµένο πίνακα. Ο Σύνδεσµος Κριτών υποχρεούται όπως εντός
20ηµέρου από την παραλαβή των δηλώσεων, να καταρτίσει νέο πίνακα, ο
οποίος θα συµπληρώνει τον έως τότε ισχύοντα και να ενηµερώσει την ΚΕΚ
για τις µεταβολές.

v.

Ο τρόπος εγγραφής των υπαρχόντων Εθνικών Κριτών ρυθµίστηκε από την
µεταβατική διάταξη των Κανονισµών ∆ιαιτησίας, που εκδόθηκαν αµέσως
µετά την έναρξη της ισχύος του Ν. 2725/99.

4. Για την αξιολόγηση των Παρατηρητών ∆ιαιτησίας, πέραν των λαµβανοµένων
υπ΄ όψη κριτηρίων για την αξιολόγηση των Κριτών λαµβάνονται υπ΄ όψη επιπροσθέτως και τα εξής:
i.

πολυετής προϋπηρεσία ως Κριτής και δη οκταετής υπηρεσία ως Εθνικός
Κριτής ή να είναι ∆ιεθνής Κριτής τουλάχιστον επί διετία και

ii.

να µην έχει επιβληθεί εις βάρος του πειθαρχική ποινή για παράβαση του
Πειθαρχικού ∆ικαίου των Κριτών.
Άρθρο 5
Πειθαρχικό δίκαιο Κριτών,
που έχει σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων τους.

1. Η Κεντρική Επιτροπή Κριτών ασκεί τον Πειθαρχικό έλεγχο των Κριτών, προεδρεύοντος του προέδρου της, µετά από σχετική καταγγελία ή αυτεπάγγελτα,
όπου αυτό προβλέπεται από τους κανονισµούς. Πριν από την παραποµπή,
συνιστάται να γίνει µία προσπάθεια φιλικής επίλυσης του θέµατος, µεταξύ των
εµπλεκοµένων µερών, µε την πρωτοβουλία της ΚΕΚ.
2. Κάθε καταγγελία εναντίον κριτή θα πρέπει να είναι έγγραφη, ενυπόγραφη, να
απευθύνεται προς την Κεντρική Επιτροπή Κριτών και να υποβάλλεται, στην
Γραµµατεία της ΕΟΙ, το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από
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του συµβάντος, το οποίον θα καταγγέλλεται. Ο καταγγέλων υποχρεούται να
αναφέρει δύο µάρτυρες, που θα µπορούσαν να πιστοποιήσουν το συµβάν και
οι οποίοι θα κληθούν, από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών, να το πιστοποιήσουν.
3. Πειθαρχικές ποινές, που µπορούν να επιβληθούν σε ένα Κριτή, ανάλογα µε το
µέγεθος του πειθαρχικού παραπτώµατος και την ενδεχόµενη υποτροπή, είναι η
σύσταση, η προφορική επίπληξη, η έγγραφος επίπληξη, ο αποκλεισµός του
κριτή από έργο Κριτή για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µη δυνάµενο να
υπερβεί τον ένα χρόνο ή η πρόταση της διαγραφής του από τους εγκεκριµένους πίνακες.
4. Η απόφαση για πρόταση διαγραφής, πρέπει να ληφθεί µε πλειοψηφία των 4/5
των µελών της ΚΕΚ και στη συνέχεια να υποβληθεί, πλήρως αιτιολογηµένη,
στον αναγνωρισµένο Σύνδεσµο Κριτών προς έγκριση.
5. Για την αντιστοιχία παραπτώµατος-ποινής, λαµβάνεται εκτός των άλλων υπ'
όψη και το Άρθρο 169 του Γενικού Κανονισµού της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας, το οποίο προσαρτάται στην µετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα ως
παράρτηµα στον παρόντα Κανονισµό.
Άρθρο 6
Περιορισµοί, ασυµβίβαστα και κωλύµατα κριτών
1. Σύµφωνα µε τον αθλητικό νόµο Ν. 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε από
τον Ν.3057/2002, απαγορεύεται να ασκούν έργο Κριτή, άτοµα τα οποία εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 44 του νόµου και να κρίνουν σε Ιππικούς Αγώνες, όπως αυτοί περιγράφονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 1, των παρόντων Κανονισµών.
2. Σε περίπτωση, που Κριτής εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6 §1, τότε απαγορεύεται να κρίνει σε Επισήµους Αγώνες, καθώς επίσης να συµµετέχει σε
∆.Σ. Συνδέσµου ή Οµοσπονδίας Κριτών ή σε άλλα όργανα και σε Επιτροπές
Κριτών.Οι διατάξεις άρθρου 3 παρ.1 του Ν.2725/99, έχουν ισχύ στους Κριτές.
3. Οι Κριτές απαγορεύεται να είναι µέλη ∆ιοικητικών Συµβουλίων ή Εξελεγκτικών
Επιτροπών αθλητικού σωµατείου, όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο Α του
Ν.2725/99 (Άρθρα 1-8), ούτε να είναι αντιπρόσωποι του Σωµατείου σε υπερκείµενες Ενώσεις ή Οµοσπονδίες. (Άρθρο 3 §3)
4. Οι Κριτές µπορούν να είναι µέλη αθλητικών σωµατείων, όπως αυτά ορίζονται
στο Κεφάλαιο Α άρθρο 1 του αθλητικού Νόµου, εφ΄ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1α,1β,1γ & 1δ του Ν. 2725/99.
5. Απαγορεύεται Αθλητής/Κριτής να κρίνει καθ' όλη την διάρκεια Αγωνιστικής Περιόδου, αγώνισµα σε Ιππικούς Αγώνες, όπως αυτοί περιγράφονται στο Άρθρο
2 παρ. 2.3, 2.3.i & 2.3.ii του Γ.Ε.Κ. των Εθνικών Κανονισµών Ιππασίας, εάν
συµµετέχει, ως Αθλητής, στην κατηγορία του αγωνίσµατος αυτού µέσα στην ίδια Αγωνιστική Περίοδο.
6. Απαγορεύεται όπως Κριτές- συγγενείς αθλητών (µέχρι 3ου βαθµού) ή Κριτέςιδιοκτήτες ίππων να είναι µέλη Αγωνοδίκου Επιτροπής σε Αγωνίσµατα οποιασδήποτε κατηγορίας εάν σε αυτά συµµετέχουν Αθλητές- συγγενείς τους ή Ίπποι ιδιοκτησίας τους. Επίσης απαγορεύεται να λαµβάνουν µέρος ως µέλη Ελ-
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λανοδίκου Επιτροπής κατά την εκδίκαση υπόθεσης που αφορά Αθλητές- συγγενείς τους (µέχρι 3ου βαθµού) ή Ίππους ιδιοκτησίας τους.
7. Για τα ασυµβίβαστα των Κριτών ισχύει και το Άρθρο 158 του Γενικού Κανονισµού της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας, το οποίο προσαρτάται στην µετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα ως παράρτηµα στον παρόντα Κανονισµό.
8. Οι ίδιοι περιορισµοί, ασυµβίβαστα και κωλύµατα ισχύουν και για τους Παρατηρητές, τους Επόπτες, τους Χρονοµέτρες, τους Σηµειωτές και κάθε άλλο όργανο
που ασκεί έργο κρίσης στα αθλήµατα της ιππασίας.
Άρθρο 7
1. Ο παρών Κανονισµός υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση, εάν διαγνωστούν,
στην πράξη, ελλείψεις.
2. Πριν από την έναρξη κάθε Αγωνιστικής περιόδου και ύστερα από τη σχετική
γνωµάτευση της Οµοσπονδίας/Συνδέσµου Κριτών, µε πρόταση της ΚΕΚ προς
το ∆.Σ. της ΕΟΙ, πρέπει να κατατίθενται γραπτές προτάσεις, προς έγκριση,
πλήρως αιτιολογηµένες, για τα άρθρα, που πρέπει να αλλάξουν, διατυπωθούν
διαφορετικά ή προστεθούν, ούτως ώστε ο Κανονισµός να γίνει πληρέστερος.
Άρθρο 8
1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό ή τους Κανονισµούς της
∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (F.E.I.) ή τους Κανονισµούς της ∆ιεθνούς
Οµοσπονδίας Ιππασίας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (F.R.D.I.) ή είναι ασαφές,
γνωµοδοτεί µε εγκύκλιο της η ΚΕΚ και εντάσσει τις σχετικές προτάσεις ή/και διευκρινήσεις της στην κατά το προηγούµενο Άρθρο 7 ετήσια πρότασή της.
2. Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή διατάξεων του παρόντος Κανονισµού απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Σωµατείων – Μελών της Ε.Ο.Ι. και έγκριση από τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό.
3. Ο παρών Κωδικοποιηµένος Κανονισµός αποτελούµενος από 8 (οκτώ) Άρθρα
και 3 (τρία) Παραρτήµατα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση
της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας την ∆ευτέρα 28 Μαρτίου 2011.
4. Ο Κανονισµός αυτός ισχύει από την ηµέρα εγκρίσεώς του από τον αρµόδιο για
τον Αθλητισµό Υπουργό, όπως ο Ν.2725/99 µε την τροποποίησή του µε το
Ν.3057/2002 προβλέπει.
***
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 1
Α.1.

Κριτές Ιππικών Αθληµάτων

Για να ενταχθεί άτοµο στην κατηγορία των κριτών πρέπει πρώτα να παρακολουθήσει την Σχολή Κριτών, που σύµφωνα µε την Αθλητική Νοµοθεσία λειτουργεί από
την οικεία Οµοσπονδία ή Σύνδεσµο Κριτών.
Οι συµµετέχοντες στην σχολή κριτών ονοµάζονται Υποψήφιοι Κριτές (Υ.Κ.).
Για την επιλογή τους λαµβάνεται υπ’ όψιν κυρίως το ήθος και η σοβαρότητά τους
ως άτοµα καθώς και οι ιππικές τους γνώσεις.
Στα µαθήµατα της σχολής περιλαµβάνονται θεωρητικές παραδόσεις (γενικοί και
ειδικοί κανονισµοί) και πρακτική άσκηση ανάλογα µε το Ιππικό Άθληµα.
Στην πρακτική άσκηση των Υποψηφίων Κριτών περιλαµβάνονται:
Για την Υπερπήδηση Εµποδίων:
α) εκτέλεση καθηκόντων γραµµατέως Αγωνοδίκου Επιτροπής
β) εκφώνηση σφαλµάτων και χρονοµέτρηση (µε επίβλεψη του προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής)
γ) εποπτεία προθέρµανσης
Για την Ιππική ∆εξιοτεχνία:
α) εκτέλεση καθηκόντων γραµµατέως (αξιολογούµενη από τον κριτή για τον οποίο
γράφει)
β) «σκιώδη κρίση» (αξιολογούµενη από τον πρόεδρο της ηµέρας ή τον παρατηρητή)
γ) εκτέλεση καθηκόντων «κινητού κριτή» (εποπτεία προθέρµανσης)
Όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο των θεωρητικών µαθηµάτων και της πρακτικής
άσκησης όπως αυτός καθορίζεται από το πρόγραµµα της σχολής και εφ΄ όσον
συµπληρώσουν όλες τις τεθείσες προϋποθέσεις (παρουσίες, επίδοση κλπ) οι Υποψήφιοι Κριτές συµµετέχουν σε γραπτές εξετάσεις ανάλογα µε το Ιππικό Άθληµα. Για την Ιππική ∆εξιοτεχνία η «σκιώδης κρίση» επέχει ρόλο γραπτών εξετάσεων ανά κατηγορία.
Α.2.

Κριτές Υπερπήδησης Εµποδίων

Οι Κριτές Υπερπήδησης Εµποδίων κατατάσσονται στις πιο κάτω βαθµίδες στις
οποίες προάγονται και παραµένουν όπως στην συνέχεια περιγράφεται.
Α.2.1. ∆όκιµοι Κριτές
Πρώτη βαθµίδα είναι οι ∆όκιµοι Κριτές (∆.Κ.)
Οι συµµετέχοντες στην σχολή Κριτών Υπερπήδησης Εµποδίων θα πρέπει για να
προαχθούν σε «∆όκιµους Κριτές Υπερπήδησης Εµποδίων» να επιτύχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις της σχολής ποσοστό άνω του 70%.
Î Όσοι προάγονται σε ∆όκιµους Κριτές πρέπει να είναι για τα δύο επόµενα έτη
ενεργοί. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να επανέλθουν στις αντίστοιχες εξετάσεις
της Σχολής Κριτών.
Α.2.2. Εθνικοί Κριτές

∆εύτερη βαθµίδα είναι οι Εθνικοί Κριτές (Ε.Κ.)
Προϋπόθεση για να δώσει προαγωγικές εξετάσεις ∆όκιµος Κριτής Υπερπήδησης
Εµποδίων είναι να έχει:
9 συµµετάσχει σε Αγωνόδικες Επιτροπές Αγώνων Υπερπήδησης Εµποδίων τουλάχιστον σε 20 διαφορετικές πλήρεις αγωνιστικές ηµέρες.
1

Το Παράρτηµα Α’ προσετέθη στον «Κανονισµό Κριτών» της ΕΟΙ µε απόφαση του ∆Σ της ΕΟΙ
στην συνεδρίαση της Τετάρτης 23 Ιουλίου 2008, µετά από πρόταση της ΚΕΚ.
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9 θετική αξιολόγηση από τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς προέδρους Αγωνοδίκων Επιτροπών ή Παρατηρητές
9 τουλάχιστον 2 (δύο) έτη από την προαγωγή του σε ∆όκιµο Κριτή και όχι περισσότερο από 4 (τέσσερα) έτη.
Εάν µέσα σε τέσσερα έτη ο ∆όκιµος Κριτής δεν έχει πετύχει τις δυο πρώτες προϋποθέσεις διαγράφεται από τον κατάλογο των ∆οκίµων Κριτών. Στην περίπτωση
που θελήσει να επανέλθει, πρέπει να παρακολουθήσει εξ αρχής την Σχολή Κριτών
και να ακολουθήσει εκ νέου όλη την διαδικασία.
Για να προαχθεί ∆όκιµος Κριτής σε «Εθνικό Κριτή Υπερπήδησης Εµποδίων»
πρέπει να επιτύχει στις αντίστοιχες εξετάσεις της Σχολής Κριτών ποσοστό άνω του
70%.
Î Οι Εθνικοί Κριτές, που επιτυγχάνουν στις προαγωγικές εξετάσεις πρέπει να
είναι για τα δύο επόµενα έτη ενεργοί. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να επανέλθουν στις αντίστοιχες εξετάσεις της Σχολής Κριτών.
Α.2.3. Εθνικοί Κριτές –Πρόεδροι Αγωνοδίκων Επιτροπών

Τρίτη βαθµίδα είναι οι Εθνικοί Κριτές, που ορίζονται πρόεδροι σε Αγωνόδικες Επιτροπές, και εξ αυτών ανήκουν στην Ανώτατη Κατηγορία Αγώνων, που προβλέπει
ο Νόµος, όσοι πληρούν και τις προϋποθέσεις για να προεδρεύσουν σε Αγώνα που
έχει περισσότερες από µία αγωνιστικές ηµέρες και οπωσδήποτε οι ∆ιεθνείς και οι
Καθηγητές.
Προϋπόθεση, για να περιληφθεί ένας Εθνικός Κριτής στην τρίτη βαθµίδα είναι να
έχει:
9 συµµετάσχει σε Αγωνόδικες Επιτροπές Αγώνων Υπερπήδησης Εµποδίων τουλάχιστον 30 διαφορετικές πλήρεις αγωνιστικές ηµέρες
9 θετική αξιολόγηση από τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς προέδρους Αγωνοδίκων Επιτροπών ή Παρατηρητές.
9 να έχουν περάσει τουλάχιστον 2 (δύο) έτη από την προαγωγή του σε Εθνικό
Κριτή
Î Πριν οριστεί σαν πρόεδρος πρέπει να παρακολουθήσει ειδικό σεµινάριο µε θέµατα σχετικά µε την διεύθυνση των αγώνων και
Î στην συνέχεια να οριστεί τρεις φορές πρόεδρος Αγωνοδίκου Επιτροπής, στην
οποία θα µετέχει ως µέλος έµπειρος εθνικός κριτής - πρόεδρος (κάθε φορά διαφορετικός), ο οποίος θα τον υποστηρίξει και θα τον αξιολογήσει. Αφού αξιολογηθεί
θετικά στην διαδικασία αυτή ο εν λόγω Εθνικός Κριτής περνάει στην τρίτη βαθµίδα.
Α.2.4. ∆ιεθνείς Κριτές

Οι ∆ιεθνείς Κριτές κατατάσσονται σε τρεις βαθµίδες όπως καθορίζεται από τους
Κανονισµούς της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (FEI). Προάγονται και παραµένουν ως κριτές σύµφωνα µε τα εκάστοτε καθοριζόµενα και ζητούµενα από την FEI.
Οι βαθµίδες των ∆ιεθνών Κριτών είναι οι εξής:
∆όκιµος ∆ιεθνής Κριτής (Candidate International Judge)
∆ιεθνής Κριτής (International Judge)
Επίσηµος ∆ιεθνής Κριτής (Official International Judge)
Η ΚΕΚ προτείνει προς το ∆Σ της ΕΟΙ πόσα και ποια άτοµα από τους κριτές Υπερπήδηση Εµποδίων της Ανωτάτης Κατηγορίας Αγώνων θα µπορούσαν να ενταχθούν σε διαδικασία προαγωγής τους σε ∆ιεθνείς Κριτές.
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Για την πρόταση της ΚΕΚ λαµβάνονται υπ΄ όψη οι ανάγκες του αθλήµατος σε
σχέση µε τον αριθµό των ∆ιεθνών Αγώνων, η αξιολόγηση των Παρατηρητών, η εν
γένει παρουσία και αξιολόγηση των Κριτών, η γνώση τουλάχιστον µίας από τις
δύο επίσηµες γλώσσες της FEI (Αγγλικά – Γαλλικά) και όποιο άλλο στοιχείο η ΚΕΚ
θεωρήσει βοηθητικό για να ληφθεί απόφαση.
Η ΕΟΙ υπογράφει και υποβάλλει προς την FEI τα απαραίτητα έγγραφα για την διαδικασία προαγωγής Εθνικών Κριτών σε ∆όκιµους ∆ιεθνείς και ∆οκίµων ∆ιεθνών
σε ∆ιεθνείς.
Α.2.5. Σεµινάρια – Συναντήσεις / παρακολούθηση & συµµετοχή.
Î Όλοι οι Κριτές πρέπει τουλάχιστον µια φορά κάθε τρία έτη να παρακολουθούν
ένα σεµινάριο «αναµνηστικό – αξιολόγησης», που θα οργανώνεται από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών ή/και τον Σύνδεσµο Κριτών. Οι ∆ιεθνείς Κριτές καλύπτονται από τις αντίστοιχες σχετικές απαιτήσεις της FEI.
Î Όλοι οι Κριτές πρέπει να συµµετέχουν στις συναντήσεις, που οργανώνονται
από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών ή/και τον Σύνδεσµο Κριτών µε θέµατα σχετικά
µε τους Αγώνες και τους Κανονισµούς.
Î Επί πλέον η Κεντρική Επιτροπή Κριτών οργανώνει κατ΄έτος σεµινάρια και συναντήσεις κριτών, ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) µε µετάκληση ξένου έµπειρου
κριτή, σε µορφή στρογγυλής τραπέζης µε ανάπτυξης θεµάτων από τους συµµετέχοντες, συζητήσεις για την Γενική Προκήρυξη, προετοιµασία για µεγάλους αγώνες
κλπ
Î Η συµµετοχή στα σεµινάρια και τις συναντήσεις αποτελούν στοιχεία της αξιολόγησης των Κριτών.
Α.2.6. Υποχρεώσεις των Κριτών σε υπηρεσίες

Ένας εν ενεργεία κριτής, πρέπει να συµµετέχει τουλάχιστον σε 10 πλήρης αγωνιστικές ηµέρες ανά διετία.
Στην περίπτωση, που (µε υπαιτιότητα του) αυτό δεν γίνεται, ο κριτής θεωρείται ότι
απέχει από τους αγώνες µερικά και ενηµερώνεται ο Σύνδεσµος Κριτών.
Α.2.7. Αποχή – Επανένταξη
• Εάν ένας Εθνικός Κριτής, της δεύτερης βαθµίδας, απέχει από τους αγώνες, για
οποιαδήποτε αιτία, δύο χρόνια ή περισσότερο, πρέπει να οριστεί και να συµµετάσχει ως υπεράριθµος σε Αγωνόδικο Επιτροπή τουλάχιστον τρεις φορές και να ενηµερωθεί για τις τυχόν αλλαγές των κανονισµών από καθηγητή διαιτησίας, που
θα οριστεί σε συνεννόηση από την Σχολή Κριτών και την ΚΕΚ.
• Εάν ένας Εθνικός Κριτής, της τρίτης βαθµίδας, απέχει από τους αγώνες, για
οποιαδήποτε αιτία, επί ένα έτος, για να επανέλθει, πρέπει να συµπεριληφθεί τρεις
φορές ως µέλος σε Αγωνόδικο Επιτροπή πριν οριστεί πάλι ως πρόεδρος.
• Εάν ένας Εθνικός Κριτής, της τρίτης βαθµίδας, απέχει από τους αγώνες, για
οποιαδήποτε αιτία, δύο χρόνια ή περισσότερο, για να επανέλθει πρέπει να συµπεριληφθεί ως µέλος σε Αγωνόδικο Επιτροπή τουλάχιστον έξη φορές και να ενηµερωθεί για τις τυχόν αλλαγές των κανονισµών από καθηγητή διαιτησίας, που θα
οριστεί σε συνεννόηση από την Σχολή Κριτών και την ΚΕΚ, πριν οριστεί πάλι ως
πρόεδρος.
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Κριτές Ιππικής ∆εξιοτεχνίας

Οι Κριτές Ιππικής ∆εξιοτεχνίας κατατάσσονται στις πιο κάτω βαθµίδες στις οποίες
προάγονται και παραµένουν όπως στην συνέχεια περιγράφεται.
Α.3.1. ∆όκιµοι κριτές
Πρώτη βαθµίδα είναι οι ∆όκιµοι Κριτές (∆.Κ.)
Οι συµµετέχοντες στην σχολή Κριτών Ιππικής ∆εξιοτεχνίας πρέπει για να προαχθούν σε «∆όκιµους Κριτές Ιππικής ∆εξιοτεχνίας» να συµπληρώσουν αθροιστικά
τα πιο κάτω κριτήρια
α) να έχουν διατελέσει γραµµατείς τουλάχιστον επί ένα έτος. και να έχουν θετική
αξιολόγηση από έναν έµπειρο κριτή για τον οποίο έγραψαν.
β) να έχουν συµµετάσχει τουλάχιστον σε τρεις αγώνες ως σκιώδεις κριτές και να
έχουν θετική αξιολόγηση από τον πρόεδρο των κριτών της ηµέρας ή τον παρατηρητή.
γ) να έχουν στήσει µία φορά τον στίβο Ιππικής ∆εξιοτεχνίας.
Όταν οι ∆όκιµοι Κριτές αρχίζουν να κρίνουν έχουν ως γραµµατείς αναγνωρισµένους κριτές, που σχολιάζουν µαζί τους την βαθµολογία, µε αποφασιστική βεβαίως
την γνώµη του ∆οκίµου Κριτή, που κρίνει.
Αφού αξιολογηθεί θετικά στην διαδικασία αυτή, ο ∆όκιµος Κριτής αρχίζει να κρίνει
στην µικρότερη κατηγορία, εν συνεχεία στην εποµένη, στην συνεχεία επανέρχεται
στην κατωτέρα κατηγορία ως πρόεδρος κ.ο.κ. έως την κατηγορία «Μ»
Î Όσοι προάγονται σε ∆όκιµους Κριτές πρέπει να είναι για τα δύο επόµενα έτη
ενεργοί. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να επανέλθουν στην πρακτική διαδικασία
της σχολής.
Α.3.2. Κριτές

∆εύτερη βαθµίδα είναι οι Κριτές (όταν µπορεί να προεδρεύει στην Κατηγορία «Μ»)
Προϋπόθεση για να προαχθεί ∆όκιµος Κριτής Ιππικής ∆εξιοτεχνίας σε Κριτή Ιππικής ∆εξιοτεχνίας είναι:
α) να έχει φθάσει να κρίνει ως πρόεδρος την κατηγορία «Μ»
β) να έχει παρακολουθήσει το σεµινάριο της Σχολής Κριτών πάνω σε θέµατα Γενικών Κανονισµών (Γενικός, Κτηνιατρικός, ∆ιαβατήρια κλπ) και να επιτύχει στις αντίστοιχες εξετάσεις ποσοστό άνω του 70%.
Αφού αξιολογηθεί θετικά στην διαδικασία αυτή, ο Κριτής µε την ίδια ως άνω διαδικασία φθάνει να κρίνει ως πρόεδρος έως την κατηγορία «S» (δηλαδή κρίνει στην
µικρότερη κατηγορία, εν συνεχεία στην εποµένη, στην συνεχεία επανέρχεται στην
κατωτέρα κατηγορία ως πρόεδρος κ.ο.κ.).
Î Όσοι προάγονται σε Κριτές πρέπει να είναι για τα δύο επόµενα έτη ενεργοί. Σε
αντίθετη περίπτωση πρέπει να επανέλθουν για χρονικό διάστηµα ενός έτους στην
πρακτική διαδικασία του ∆όκιµου Κριτή.
Α.3.3. Εθνικοί Κριτές

Τρίτη βαθµίδα είναι οι Εθνικοί Κριτές (Ε.Κ.) (όταν µπορεί να προεδρεύει στην Κατηγορία «S»)
Α.3.4. ∆ιεθνείς Κριτές
Οι ∆ιεθνείς Κριτές κατατάσσονται σε τρεις βαθµίδες όπως καθορίζεται από τους
Κανονισµούς της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (FEI). Προάγονται και παραµένουν ως κριτές σύµφωνα µε τα εκάστοτε καθοριζόµενα και ζητούµενα από την FEI.
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Οι βαθµίδες των ∆ιεθνών Κριτών είναι οι εξής:
∆όκιµος ∆ιεθνής Κριτής (Candidate International Judge)
∆ιεθνής Κριτής (International Judge)
Επίσηµος ∆ιεθνής Κριτής (Official International Judge)
Η ΚΕΚ προτείνει προς το ∆Σ της ΕΟΙ πόσα και ποια άτοµα από τους Εθνικούς
Κριτές Ιππικής ∆εξιοτεχνίας θα µπορούσαν να ενταχθούν σε διαδικασία προαγωγής τους σε ∆ιεθνείς Κριτές.
Για την πρόταση της ΚΕΚ λαµβάνονται υπ΄ όψη η εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Ιππικής ∆εξιοτεχνίας, οι ανάγκες του αθλήµατος σε σχέση µε τον αριθµό των
∆ιεθνών Αγώνων, η αξιολόγηση των Παρατηρητών, η εν γένει παρουσία και αξιολόγηση των Κριτών, η γνώση τουλάχιστον µίας από τις δύο επίσηµες γλώσσες της
FEI (Αγγλικά – Γαλλικά) και όποιο άλλο στοιχείο η ΚΕΚ θεωρήσει βοηθητικό για να
ληφθεί απόφαση.
Η ΕΟΙ υπογράφει και υποβάλλει προς την FEI τα απαραίτητα έγγραφα για την διαδικασία προαγωγής Εθνικών Κριτών σε ∆όκιµους ∆ιεθνείς και ∆οκίµων ∆ιεθνών
σε ∆ιεθνείς.
Α.3.5. Σεµινάρια – Συναντήσεις / παρακολούθηση & συµµετοχή.
Î Όλοι οι Κριτές πρέπει τουλάχιστον µια φορά κάθε τρία έτη να παρακολουθούν
ένα σεµινάριο «αναµνηστικό – αξιολόγησης», το οποίο µε την εισήγηση και την
τεχνική υποστήριξη της Τεχνικής Επιτροπής Ιππικής ∆εξιοτεχνίας θα οργανώνεται
από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών ή/και τον Σύνδεσµο Κριτών. Οι ∆ιεθνείς Κριτές
καλύπτονται από τις αντίστοιχες σχετικές απαιτήσεις της FEI.
Î Όλοι οι Κριτές πρέπει να συµµετέχουν στις συναντήσεις, που οργανώνονται

από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών ή/και τον Σύνδεσµο Κριτών ή/και την Τεχνική
Επιτροπή Ιππικής ∆εξιοτεχνίας, µε θέµατα σχετικά µε τους Αγώνες και τους Κανονισµούς.
Î Επί πλέον η Κεντρική Επιτροπή Κριτών οργανώνει κατ΄έτος σεµινάρια (θεωρη-

τικά και πρακτικά) και συναντήσεις κριτών, ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) µε µετάκληση ξένου έµπειρου κριτή, σε µορφή στρογγυλής τραπέζης µε ανάπτυξης θεµάτων από τους συµµετέχοντες, συζητήσεις για την Γενική Προκήρυξη, προετοιµασία για µεγάλους αγώνες, θέµατα ορολογίας κλπ
Î Όλοι οι Κριτές πρέπει να παρακολουθούν και να συµµετέχουν στις συναντή-

σεις, που οργανώνονται στα πλαίσια των Εθνικών Αγώνων µε τον µετακαλούµενο
εκάστοτε Ξένο Κριτή.
Î Η συµµετοχή στα σεµινάρια και τις συναντήσεις αποτελούν στοιχεία της αξιο-

λόγησης των Κριτών.
Α.3.6. Αποχή - Επανένταξη
•

Εάν ένας Κριτής απέχει από τους αγώνες, για οποιαδήποτε αιτία, δύο χρόνια ή
περισσότερο, πρέπει να επανέλθει από την διαδικασία του ∆οκίµου Κριτή.
• Εάν ένας Εθνικός Κριτής απέχει από τους αγώνες, για οποιαδήποτε αιτία, δύο
χρόνια ή περισσότερο, πρέπει να επανέλθει από την διαδικασία του Κριτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Από τον Γενικό Κανονισµό της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (FEI)
(23η έκδοση 01.01.2009, ενηµέρωση 01.01.2011)
Κεφάλαιο VIII - Νοµικό Σύστηµα2
ΑΡΘΡΟ 169 – ΠΟΙΝΕΣ (Μετάφραση)
1. Προκειµένου να ληφθεί απόφαση για την επιβολή της αρµόζουσας ποινής, οι ακόλουθοι παράγοντες θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη, µαζί µε κάθε άλλο σχετικό στοιχείο
που υπάρχει στη διάθεση µας.
1.1.
Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη είχε σαν αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένα άδικο
πλεονέκτηµα, προς όφελος του παραβάτη ή κάποιου Αθλητή.
1.2.
Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη είχε σαν αποτέλεσµα υλική ζηµία, σε οποιοδήποτε
εµπλεκόµενο άτοµο ή νοµικό πρόσωπο.
1.3.
Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη συνεπάγεται κακή συµπεριφορά έναντι των Ίππων.
1.4.
Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη επηρεάζει την αξιοπρέπεια ή εντιµότητα οποιουδήποτε ατόµου που έχει σχέση µε το άθληµα
1.5.
Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη, συνεπάγεται απάτη, βία, ή κακή συµπεριφορά, ή
παρόµοιες εγκληµατικές πράξεις ή γενικότερα παραβατική συµπεριφορά.
1.6.
Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη θεωρείται ότι έγινε από πρόθεση.
2. Σε περιπτώσεις µικρών παραβάσεων ή παραλείψεων, που διεπράχθησαν ακουσίως
και χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις, αρµόζουσα ποινή είναι η γραπτή ή προφορική προειδοποίηση.
3. Ένα πρόστιµο είναι η αρµόζουσα ποινή σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο παραβάτης
ενήργησε µε αµέλεια.
4. Η Αποβολή (disqualification) είναι η κατάλληλη ποινή, όταν προβλέπεται στο Καταστατικό, στον Γενικό Κανονισµό ή στους Κανονισµούς του Αθλήµατος ή όταν οι συνθήκες απαιτούν άµεση ενέργεια.
4.1.
Αποβολή (disqualification) από ένα Αγώνισµα σηµαίνει ότι ο Αθλητής και ο Ίππος
ή οι Ίπποι τους οποίους αφορά η ποινή– ακόµη και εάν αλλάξουν ιδιοκτήτη – αφαιρούνται
από τον κατάλογο των εκκινησάντων αλλά και από την κατάταξη και περιλαµβάνει την
κατάσχεση των χρηµατικών επάθλων, που κέρδισαν στο συγκεκριµένο Αγώνισµα
4.2.
Αποβολή (disqualification) από έναν Αγώνα σηµαίνει ότι ο Αθλητής και ο Ίππος ή
οι Ίπποι, τους οποίους αφορά η ποινή – ακόµη και εάν αλλάξουν ιδιοκτήτη – δεν µπορούν
πλέον να λάβουν µέρος στον Αγώνα και µπορεί να περιλαµβάνει (επιπρόσθετα από τα
εντελλόµενα σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1) την κατάσχεση των χρηµατικών επάθλων,
που κέρδισε σε προηγούµενα Αγωνίσµατα αυτού του Αγώνα, όπου αυτό προβλέπεται
στον Γενικό Κανονισµό ή στους Κανονισµούς του Αθλήµατος.
5. Η Απαγόρευση Συµµετοχής (Suspension), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που
µπορεί να επιβάλλει το ∆ικαστήριο της ∆.Ο.Ι., είναι κατάλληλη ποινή σε περιπτώσεις εκούσιας ή λόγω βαρείας αµέλειας παραβάσεων ή παραλείψεων και καταπατήσεων. Σε
ορισµένες περιπτώσεις η Απαγόρευση Συµµετοχής µπορεί να είναι αυτόµατη σύµφωνα µε
το Καταστατικό, τους Γενικούς Κανονισµούς και τους Κανονισµούς των Αθληµάτων.
5.1.
Η Απαγόρευση Συµµετοχής (Suspension) πρέπει να καλύπτει συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και κατά την περίοδο αυτή το άτοµο ή Ίππος ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο
επεβλήθη δεν µπορεί να λάβει µέρος σε κανένα Αγώνισµα ή Αγώνα σαν Αθλητής, Ίππος
ή Αξιωµατούχος ή στην οργάνωση ή να συµµετέχει σε Αγώνα υπό την αιγίδα της ∆.Ο.Ι. ή
σε αγώνα υπό την αιγίδα οποιασδήποτε Εθνικής Οµοσπονδίας σύµφωνα µε το Άρθρο 37
του Καταστατικού.
5.2.
Στην απόφαση για την ηµεροµηνία έναρξης της Απαγόρευσης Συµµετοχής (Suspension), το αρµόδιο όργανο θα πρέπει να λάβει υπ' όψη του την σοβαρότητα της παράβασης ώστε να εξασφαλίσει δίκαιη ποινή.
2
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6.
6.1.
Παρά την οποιαδήποτε πιθανή αντίθεση µε τις παραγράφους 3 έως 5 πιο πάνω, οι
ποινές που προβλέπονται στον Κανονισµό EADCM3 εφαρµόζονται σε περιπτώσεις που
υπάγονται στις προβλέψεις των κανονισµών EADCM
6.2.
Κακή µεταχείριση ίππου σε οποιαδήποτε µορφή (barrιng, ευαισθητοποίηση ή απευαισθητοποίηση των άκρων, απαγορευµένες µέθοδοι προπόνησης κλπ) επισύρει πρόστιµο εκ. 200 – έως 15.000 CHF και/ή Απαγόρευση Συµµετοχής (Suspension) από 3
(τρεις) µήνες έως οριστική.
6.3.
Ανάρµοστη συµπεριφορά έναντι των Αξιωµατούχων του Αγώνα ή κάθε άλλου τρίτου προσώπου σε σχέση µε τον Αγώνα (άλλος Αθλητής, δηµοσιογράφος, κοινό κλπ) επισύρει πρόστιµο εκ CHF. 200 – έως 10.000 και/ή Απαγόρευση Συµµετοχής (Suspension)
από 3 (τρεις) έως 12 (δώδεκα) µήνες.
6.4.
Απάτη κάθε είδους, βία ή άλλη πράξη, που ορίζεται ως εγκληµατική από το εθνικό
δίκαιο της χώρας, που φιλοξενεί τον Αγώνα επισύρει πρόστιµο εκ CHF. 1.000 – έως
15.000 και/ή Απαγόρευση Συµµετοχής (Suspension) από 1 (ένα) µήνα έως οριστική.
7. Στις περιπτώσεις παραπτωµάτων, που αναφέρονται στις παραγράφους 6.2 και 6.3
πιο πάνω και εφ' όσον είναι λιγότερο σοβαρής φύσης, και/ή στις περιπτώσεις που προσδιορίζονται στους Κανονισµούς των Αθληµάτων:
7.1.
Ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Ελλανοδίκου Επιτροπής
και ο Επί Κεφαλής Επόπτης, δύνανται να επιδώσουν στο Υπεύθυνο Πρόσωπο µία κίτρινη
προειδοποιητική κάρτα, είτε δια χειρός είτε δι' όποιου άλλου πρόσφορου µέσου.
7.2.
Εάν το ίδιο Υπεύθυνο Πρόσωπο λάβει µία επί πλέον κίτρινη προειδοποιητική κάρτα στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε άλλο ∆ιεθνή Αγώνα εντός ενός έτους από την επίδοση της
πρώτης κίτρινης προειδοποιητικής κάρτας, το Υπεύθυνο Πρόσωπο θα Αποκλεισθεί αυτόµατα από Συµµετοχή σε Αγώνες για µια περίοδο 2 (δύο) µηνών αρχοµένη από την εποµένη ηµέρα του Αγώνα στον οποίο αγωνίζεται το Υπεύθυνο Πρόσωπο. Είναι ευθύνη του
Γενικού Γραµµατέα να ειδοποιήσει το Υπεύθυνο Πρόσωπο για τον Αποκλεισµό του από
Συµµετοχή (Suspension).
8. Η ποινή, που επιβάλλεται σε οποιαδήποτε περίπτωση µπορεί να αποτελείται από
συνδυασµό προστίµου, Απαγόρευσης Συµµετοχής και Αποβολής. Το ύψος του προστίµου
και η διάρκεια της Απαγόρευσης Συµµετοχής θα αποφασιστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες,
που αναφέρονται στην παράγραφο 6 πιο πάνω και τις συνθήκες της περίπτωσης.
9. Όλα τα χρηµατικά πρόστιµα που επιβάλλονται από οποιονδήποτε σύµφωνα µε το ισχύον Νοµικό Σύστηµα οφείλονται στην ∆.Ο.Ι.. ∆εν πρέπει να πληρωθούν στην Οργανωτική Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο όργανο, αλλά στην ∆ΟΙ µε την λήψη της απαίτησης.
Αυτόµατα θα απαγορεύεται η συµµετοχή κάθε ατόµου, που δεν πλήρωσε ένα πρόστιµο
εντός 30 ηµερών από την λήψη της απαίτησης για πληρωµή του, µέχρι να πληρωθεί το
πρόστιµο. Εάν πρόστιµα πληρωθούν κατά λάθος στην Οργανωτική Επιτροπή ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αυτά τα πρόστιµα πρέπει να αποδοθούν στην ∆.Ο.Ι.
10. Αποφάσεις της ∆ικαστικής Επιτροπής της ∆.Ο.Ι. µπορούν επίσης να καταλογίζουν στα
µέρη των οποίων η ενοχή απεδείχθη τα δικαστικά έξοδα της ∆ΟΙ, ποσού που µπορεί να
είναι από CHF. 500.– έως 7.500.- Επί πλέον, ένα εκ των µερών µπορεί να υποχρεωθεί
στην πληρωµή περαιτέρω εξόδων µη υπερβαίνοντα CHF 10.000 εάν τα έξοδα ακρόασης
της ∆.Ο.Ι. αυξήθηκαν από το γεγονός ότι η ακρόαση έγινε σε ειδικό µέρος, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, ή εξαιτίας της υπερβολικής επιµήκυνσης του χρόνου ακρόασης
µε υπαιτιότητά του, ή για οποιοδήποτε άλλο εξαιρετικό λόγο. Για λόγους εντιµότητας, το
κόστος της ∆.Ο.Ι. για κάθε ακρόαση, η οποία γίνεται σε συνδυασµό µε άλλες ακροάσεις ή
µε διοικητικές συναντήσεις του ∆ικαστηρίου της ∆.Ο.Ι. θα υπολογίζεται χωριστά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
Από τον Γενικό Κανονισµό της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (FEI)
(23η έκδοση 01.01.2009, ενηµέρωση 01.01.2011)
Κεφάλαιο VIII - Νοµικό Σύστηµα4
ΑΡΘΡΟ 158 – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ) (Μετάφραση)
Όταν οποιοσδήποτε µπορεί να συµπεράνει µε τη λογική, από τα αντικειµενικά στοιχεία
που έχει στη διάθεση του, ότι υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων τότε θεωρούµε ότι υπάρχει περίπτωση ασυµβίβαστου. Ως σύγκρουση συµφερόντων ορίζεται κάθε προσωπική, επαγγελµατική ή οικονοµική σχέση µεταξύ ατόµων, συµπεριλαµβανοµένων των σχέσεων µεταξύ µελών της ίδιας οικογένειας, που µπορεί να επηρεάσουν ή να φαίνεται ότι
επηρεάζουν την αντικειµενικότητα τους, όταν αυτά εκπροσωπούν ή χειρίζονται υποθέσεις,
ή λειτουργούν βάσει άλλων συµφωνιών µε την ∆.Ο.Ι. ή για λογαριασµό της ∆.Ο.Ι.
Τα Ασυµβίβαστα πρέπει να αποφεύγονται οποτεδήποτε είναι εφικτό. Καµιά φορά όµως,
τα ασυµβίβαστα µπορεί να συνυπάρχουν σε κάποια άτοµα, µε την εµπειρία και γνώση
που απαιτούνται για τον ορισµό Αξιωµατούχων.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η ξεχωριστή ισορροπία µεταξύ σύγκρουσης συµφερόντων και
γνώσης θα οριοθετείται και θα ρυθµίζεται από τους σχετικούς Κανόνες του Αθλήµατος.
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