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ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α’
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Άρθρο 1
1.1 Ο παρών Γενικός Κανονισμός (Γ.Ε.Κ.) αποσκοπεί να εξασφαλίσει
δίκαιους και ίσους όρους σε όσους διαγωνίζονται στα ιππικά
αθλήματα που καλλιεργεί εκάστοτε η Ελληνική Ομοσπονδία
Ιππασίας (Ε.Ο.Ι.). Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία γύρω από την
έννοια οποιασδήποτε διατάξεως του Γ.Ε.Κ. και οποιουδήποτε άλλου
εφαρμοστέου κανονισμού θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο που
θα εξασφαλίζει την δικαιότερη μεταχείριση για όλους τους
αγωνιζόμενους.
1.2 Κάθε ιππικό άθλημα διεξάγεται και βραβεύεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Γ.Ε.Κ., σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Διεθνών
Γενικών Κανονισμών (GR) και τις διατάξεις των Διεθνών Κανονισμών
και των Εθνικών Κανονισμών που ρυθμίζουν τον τρόπο διεξαγωγής
κάθε ιππικού αθλήματος. Η Ε.Ο.Ι., στις γενικές και ειδικές
προκηρύξεις των αγώνων που εκδίδει, μπορεί να περιλαμβάνει
διατάξεις που δεν είναι σύμφωνες σε όλα τους τα σημεία με τις
διατάξεις των Διεθνών Κανονισμών.
1.3 Η εφαρμογή του Διεθνούς Κτηνιατρικού Κανονισμού (VR) ή
ορισμένων διατάξεων του, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στις
γενικές ή / και ειδικές προκηρύξεις αγώνων που εκδίδει η Ε.Ο.Ι.
1.4 Σε περίπτωση που οι διατάξεις των Εθνικών Κανονισμών, του Γ.Ε.Κ.
και των Γενικών ή Ειδικών Προκηρύξεων Αγώνων που εκδίδει η Ε.Ο.Ι.
συγκρούονται με οποιεσδήποτε διατάξεις των Διεθνών Κανονισμών,
θα υπερισχύουν οι διατάξεις των Εθνικών Κανονισμών του Γ.Ε.Κ. και
των Προκηρύξεων αυτών. Τέλος, η αθλητική Νομοθεσία και το
Καταστατικό της Ε.Ο.Ι. υπερισχύουν κάθε κανονισμού.

1.5 Η εφαρμογή του Γ.Ε.Κ. είναι υποχρεωτική σε κάθε ιππικό αγώνα που
οργανώνεται από την Ε.Ο.Ι. με έγκριση της. Συνιστάται στα σωματεία
– μέλη της Ε.Ο.Ι., καθώς και σε άλλες ομάδες που διοργανώνουν
ιππικές εκδηλώσεις, να εφαρμόζουν τον Γ.Ε.Κ. ακόμη και σε
διοργανώσεις στις οποίες η εφαρμογή του δεν είναι υποχρεωτική,
σύμφωνα με τα παραπάνω.
Άρθρο 2
2.1 Ιππικό άθλημα είναι κάθε διαγωνισμός ικανότητας ιππέως – ίππου
που διεξάγεται σύμφωνα με κανονισμούς που καταρτίζονται ιδιαίτερα
για κάθε ένα από τα ιππικά αθλήματα. Τα ιππικά αθλήματα που
καλλιεργεί η Ε.Ο.Ι., προβλέπονται στο καταστατικό της. Με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ι. μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται ο
αριθμός των ιππικών αθλημάτων που καλλιεργούνται απ’ αυτή.
2.2 Ιππικό Αγώνισμα είναι κάθε διαγωνισμός ικανότητας ιππέως – ίππου
που διεξάγεται και βραβεύεται όπως προβλέπεται από τους εκάστοτε
ισχύοντες κανονισμούς και τη σχετική, με τη διεξαγωγή του ιππικού
αγωνίσματος, Προκήρυξη.
2.3 Ιππικός Αγώνας ή Αγώνας είναι η οργανωμένη ιππική εκδήλωση που
διεξάγεται σε μία ή περισσότερες αγωνιστικές ημέρες και περιλαμβάνει
ένα ή περισσότερα αγωνίσματα ενός ή περισσοτέρων αθλημάτων. Οι
ιππικοί αγώνες που οργανώνονται από την Ε.Ο.Ι. ή με την έγκριση της,
μπορεί να είναι είτε εθνικοί είτε διεθνείς :
2.3.1 Οι Εθνικοί Ιππικοί Αγώνες μπορεί να περιλαμβάνουν τη
διεξαγωγή πρωταθλημάτων, κυπέλλων, Αγώνων (Πανελληνίων‐
Περιφερειακών‐Τοπικών‐Διασυλλογικών) καθώς και τη διεξαγωγή
ιππικών ημερίδων. Για την διεξαγωγή οποιασδήποτε μορφής Αγώνων ή
Ημερίδων απαιτείται η έγγραφη έγκριση της Ε.Ο.Ι.
2.3.2 Οι Διεθνείς Ιππικοί Αγώνες είναι όσοι πληρούν τις
προϋποθέσεις που τίθενται από τον Διεθνή Γενικό Κανονισμό.
Άρθρο 3
3.1 Αθλητικός Ίππος είναι κάθε ίππος που εγγράφεται στα μητρώα
αθλητικών ίππων της Ε.Ο.Ι. διαδικασία. Αθλητικοί ίπποι που δεν έχουν
συμπληρώσει την προβλεπόμενη από τους Διεθνείς Κανονισμούς, ηλικία,
αναλόγως του ιππικού αθλήματος στο οποίο συμμετέχουν, δεν
επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος σε οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνή ιππικό
αγώνα.

3.2 Οι Αθλητικοί ίπποι μπορεί να κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα
με τα αποτελέσματα τους στους Εθνικούς και Διεθνείς ιππικούς αγώνες
που συμμετέχουν. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Ι.,
που δημοσιεύεται μαζί με τη Γενική Προκήρυξη του Αγωνιστικού
Προγράμματος για την προσεχή εκάστοτε αγωνιστική περίοδο,
καθορίζονται για κάθε ιππικό άθλημα οι κατηγορίες των αθλητικών
ίππων και οι περιορισμοί που τυχόν περιβάλλονται στη συμμετοχή τους
σε διάφορα αγωνίσματα βάσεις της κατατάξεως τους σε κατηγορίες.
Άρθρο 4
4.1 Για να χαρακτηρισθεί ένας ιππέας σαν αθλητής και να δικαιούται να
συμμετέχει σε Εθνικούς Αγώνες, πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάτοχος (α)
Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητος της Ε.Ο.Ι., και (β) Δελτίου Ικανότητος
Αθλητού.
4.2 Το Δελτίο Ταυτότητος Φιλάθλου χορηγείται μόνο σε ιππείς που
ανήκουν στη δύναμη Σωματείου – Μέλους της Ε.Ο.Ι. ή σε «οργανωμένη
ομάδα», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Αθλητική Νομοθεσία.
4.2.1 Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4.2.2
αλλοδαποί αθλητές εφ’ όσον είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
και διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητος της Ε.Ο.Ι. τουλάχιστον
έναν χρόνο πριν από τον ιππικό αγώνα στον οποίο επιθυμούν να
συμμετάσχουν, δικαιούνται να παίρνουν μέρος σε όλα τα
αθλήματα και αγωνίσματα, αξιολογούμενοι και βαθμολογούμενοι
όπως οι Έλληνες αθλητές. Σε περίπτωση που διαθέτουν Δελτίο
Αθλητικής Ιδιότητος χρονικό διάστημα λιγότερο του έτους
συμμετέχουν μόνον για την βράβευση και το χρηματικό έπαθλο της
ημέρας. Δεν βαθμολογούνται ούτε αξιολογούνται.
4.2.2 Πανελληνιονίκες και πρωταθλητές Ελλάδος σε όλα τα ιππικά
αγωνίσματα και αθλήματα απονέμεται η διάκριση αυτή,
ανακηρύσσονται μόνο Έλληνες αθλητές.
4.3 Για την απόκτηση του Δελτίου Ικανότητος Αθλητού οι ενδιαφερόμενοι
υποβάλλονται σε δοκιμασία, σύμφωνα με το πρόγραμμα που
εξαγγέλλεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ι. στην αρχή κάθε αγωνιστικής
περιόδου. Το πρόγραμμα της δοκιμασίας περιλαμβάνει και τον ορισμό
τριμελούς (3) τουλάχιστον επιτροπής, η οποία εισηγείται στο Δ.Σ. της
Ε.Ο.Ι. τη χορήγηση Δελτίου Ικανότητος. Ιππείς εγγεγραμμένοι στα
μητρώα ξένων Ιππικών Ομοσπονδιών, δεν είναι υποχρεωμένοι να
υποστούν δοκιμασία για απόκτηση Δελτίου Ικανότητας, εφόσον
πιστοποιείται από την Ομοσπονδία στην οποία είναι εγγεγραμμένοι ότι

έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες που οργανώνονται από την
Ομοσπονδία αυτή.
4.4 Οι Αθλητές μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα ιππικά αθλήματα και
σε όλα τα ιππικά αγωνίσματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους
σχετικούς κανονισμούς.
Οι Προκηρύξεις των Αγώνων, είτε Γενικές είτε Ειδικές. Είναι δυνατόν να
επιβάλλουν περιορισμούς στη συμμετοχή των αθλητών, λαμβάνοντας
υπόψη τους και άλλα κριτήρια, εκτός από εκείνα που περιέχουν οι
Κανονισμοί.
4.5 Ανάλογα με την ηλικία τους, οι αθλητές χαρακτηρίζονται σαν Παιδιά
ή Έφηβοι ή Νέοι Ιππείς ή Ενήλικες. Για το χαρακτηρισμό αθλητών σαν
Εφήβων ή Νέων Ιππέων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στη σχετική
διάταξη των GR (Άρθρο 124) ήτοι Έφηβοι 14 – 18 ετών. Νέων Ιππέων 16 –
21, ενώ ο χαρακτηρισμός αθλητών σαν Παιδιών διαφέρει από εκείνον της
παραπάνω διατάξεως των GR κατά το ελάχιστο όριο της ηλικίας που είναι
το 10ο έτος αντί του 12ου . Παίδες 10 – 14. Τέλος. Ενήλικες είναι όσοι δεν
είναι Παιδιά ή Έφηβοι ή Νέοι Ιππείς.
4.6 Η Ε.Ο.Ι. με αποφάσεις της καθορίζει τις εκάστοτε ισχύουσες
οικονομικές υποχρεώσεις προς αυτήν των Σωματείων των Αθλητών, των
Ιδιοκτητών Αθλητικών Ίππων κλπ. Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων
αυτών συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Αθλητή ή του Ίππου ή του
Σωματείου από κάθε αγώνα ή άλλη εκδήλωση που οργανώνει η Ε.Ο.Ι. ή
που οργανώνεται με έγκριση της.
4.7 Η συμμετοχή σε Εθνικές, Προεθνικές και σε ομάδες Επιλέκτων
αποτελεί τιμή για κάθε αθλητή ο οποίος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες
του καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια προκειμένου να
ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.
Άρθρο 5
Η Ε.Ο.Ι. εφαρμόζει σύστημα ελέγχου αθλητών και αθλητικών ίππων για
φαρμακοδιέγερση (anti doping control) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας καθώς και τον ειδικό Κανονισμό
Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης της Ε.Ο.Ι.

Άρθρο 6
Πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου η Ε.Ο.Ι. εκδίδει :
6.1 (α) Γενική Προκήρυξη Αγωνιστικού Προγράμματος μα την οποία
καθορίζονται γενικές και ειδικές προϋποθέσεις διεξαγωγής των
Εθνικών Αγώνων στα διάφορα ιππικά αθλήματα που καλλιεργεί η
Ε.Ο.Ι., και
(β) Το ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα Εθνικών και Διεθνών Αγώνων.
Αλλαγή του προγράμματος αυτού επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ι.
6.2 Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί τουλάχιστον το 50% των
προγραμματισμένων Αγώνων από τα αποτελέσματα των οποίων
αναδεικνύεται Πρωταθλητής ή Κυπελλούχος ή Πολυνίκης κλπ., δεν
ανακηρύσσεται Πρωταθλητής ή Κυπελλούχος ή Πολυνίκης. Η Γενική
Προκήρυξη μπορεί να προβλέπει ότι το ποσοστό των
προγραμματισμένων αγώνων που πρέπει να διεξαχθούν για να
ανακηρυχθεί Πρωταθλητής ή Κυπελλούχος ή Πολυνίκης κλπ. Σε
κάποια ή κάποιες κατηγορίες μπορεί να είναι και μεγαλύτερο του 50%.
Άρθρο 7
7.1 Οι Οργανωτικές Επιτροπές ορίζονται από την Ε.Ο.Ι. Η Οργανωτική
Επιτροπή κάθε Αγώνα συνεργάζεται με την Ε.Ο.Ι. και υποχρεούνται
τέσσερις (4) ημέρες, τουλάχιστον, πριν από την τέλεση του αγώνα που
οργανώνει, να στέλνει προκήρυξη σε όλα τα Σωματεία μέλη της Ε.Ο.Ι. που
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τα εξής:
1. Ακριβή χρόνο και τόπο τελέσεως,
2. Αγωνίσματα και Αθλήματα και τις διατάξεις του Ειδικού
Κανονισμού επί τη βάσει των οποίων κρίνονται,
3. Βραβεία,
4. Δικαιώματα Συμμετοχής,
5. Άρχοντες Αγώνων, και
6. Υπεύθυνο πρόσωπο για συνεννοήσεις – δηλώσεις
7.2 Τυχόν αλλαγές σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία της
Προκήρυξης, επιτρέπονται εάν οφείλονται σε εξαιρετικό γεγονός αλλά
πρέπει να γνωστοποιούνται στα Σωματεία το ταχύτερο δυνατόν με κάθε
μέσο (fax, τηλεγράφημα, κλπ.) τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την
έναρξη των αγώνων στους οποίους αναφέρεται η Προκήρυξη.

Άρθρο 8
8.1 Κάθε σωματείο ή / και οργανωμένη ομάδα έχει δικαίωμα να
συμμετέχει σε οποιοδήποτε Εθνικό Αγώνα με απεριόριστο αριθμό
Αθλητών και Αθλητικών Ίππων.
8.2 Κάθε αθλητικός ίππος μπορεί να διαγωνίζεται μόνο 2 φορές ανά
αγωνιστική ημέρα.
8.3 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στην
αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή ως ορίζει η εκάστοτε προκήρυξη και
πάντως όχι αργότερα από τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία
διεξαγωγής του Ιππικού Αγώνα, κατά τα προβλεπόμενα στην Ειδική
Προκήρυξη για το συγκεκριμένο Ιππικό Αγώνα.
8.4 Μόνα αρμόδια για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής είναι τα
Σωματεία δια του αρχηγού της ομάδας τους ή του αναπληρωτή του. Το
ίδιο ισχύει αναλογικά για τις οργανωμένες ομάδες.
8.5 Αθλητές που συμμετέχουν με αθλητικούς ίππους ιδιοκτησίας Ε.Ο.Ι. και
όσοι έχουν επιλεγεί στην Εθνική Ομάδα για το χρονικό διάστημα που
διαρκεί η συμμετοχή τους σ’ αυτήν, συμμετέχουν σε Ιππικούς Αγώνες
βάσει δηλώσεων της Ε.Ο.Ι., εφ’ όσον δεν έχει εγγράφως γνωστοποιηθεί σ’
αυτήν από το Σωματείο τους, απόφαση ποινής αποκλεισμού τους από
τους Αγώνες για οποιαδήποτε λόγο. Τα αποτελέσματα των Αθλητών
αυτών λαμβάνονται υπόψη για την ανακήρυξη τους σαν Πρωταθλητών
και Πανελληνιονικών κλπ., αλλά η απόδοση τους δεν λαμβάνεται υπόψη
για την αξιολόγηση του Σωματείου τους.
8.6 Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη κάθε αγώνα, μια (1)
ώρα, το αργότερο, πριν από την έναρξη του πρώτου αγωνίσματος, οι
αρχηγοί των ομάδων και σε περίπτωση αδυναμίας τους, ειδικά
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος κάθε Σωματείου, υποχρεούνται να
δηλώσουν στην Οργανωτική Επιτροπή, ποιοι από τους αθλητές του
Σωματείου θα πάρουν τελικά μέρος στα αγωνίσματα της ημέρας και να
καταβάλλουν το σύνολο των δικαιωμάτων συμμετοχής, εάν προβλέπεται
από την Προκήρυξη καταβολή τέτοιων δικαιωμάτων. Καταβληθέν
δικαίωμα συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

8.7 Μια ώρα (60’) το αργότερο πριν από την έναρξη κάθε αγωνίσματος,
όσον αφορά στο άθλημα της Υπερπήδησης Εμποδίων, κάθε Σωματείο
μπορεί να δηλώνει δια του αρχηγού της ομάδος του, δύο (2) κατά
κατηγορία πρόσθετες συμμετοχές για κάθε Ατομικό Αγώνισμα,
καταβάλλοντας το διπλάσιο του καθοριζομένου από την εκάστοτε
προκήρυξη δικαιώματος συμμετοχής. Οι αθλητές αυτοί αγωνίζονται
υποχρεωτικά πριν από εκείνους που έχουν δηλωθεί, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 7.3.
8.8 Στα Ομαδικά Αγωνίσματα κάθε Σωματείο μία (1) ώρα πριν από την
έναρξη του Αγωνίσματος μπορεί να αντικαθιστά όσους αθλητικούς
ίππους και ιππείς επιθυμεί ανά Ομάδα.
8.9 Επανειλημμένη παράλειψη ενός Σωματείου να προβεί στην δήλωση
της παραγράφου 7.6, θεωρείται αθλητικό και πειθαρχικό παράπτωμα και
ελέγχεται όπως ορίζει το Καταστατικό της Ε.Ο.Ι.
8.10 Συμμετοχές εκτός συναγωνισμού επιτρέπονται μόνο εάν εφ’ όσον
ρητά προβλέπονται από τη Γενική Προκήρυξη Αγωνιστικού
Προγράμματος και υπό τον όρο ότι οι αθλητές και οι ίπποι θα δηλωθούν
σύμφωνα με τους Εθνικούς Κανονισμούς, τις γενικές και ειδικές
Προκηρύξεις Αγώνων του κάθε Αθλήματος. Η Αγωνόδικος Επιτροπή
ορίζει τη σειρά στην οποία θα αγωνίζονται οι εκτός συναγωνισμού
μετέχοντες και μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να ρυθμίζει όλες τις
λεπτομέρειες που αφορούν τις συμμετοχές αυτές, ακόμη και να μη τις
δεχθεί.
Οι εκτός συναγωνισμού μετέχοντες βραβεύονται εκ παραλλήλου χωρίς
να λαμβάνουν κύπελλο, μετάλλια και χρηματικά έπαθλα.
8.11 Στους αγώνες Αναπτύξεως της Υπερπήδησης Εμποδίων δύναται ο
ίππος παίδα και εφήβου ιππέα να ιππεύεται κατά την προθέρμανση από
τρίτους ενήλικες ή μη. Για όλους τους υπόλοιπους αγώνες ισχύουν οι
Διεθνείς Κανονισμοί της Δ.Ο.Ι.
Άρθρο 9
9.1 Κάθε σωματείο ή οργανωμένη ομάδα προκειμένου να λάβει μέρος σε
Εθνικούς Αγώνες μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής των Αθλητών, οφείλει
να γνωστοποιεί και το όνομα του αρχηγού της αθλητικής του ομάδας και
τον αναπληρωτή του. Αρχηγός και αναπληρωτής του δεν μπορούν να
είναι μέλη Οργανωτικής, Αγωνοδίκου ή Ελλανοδίκου Επιτροπής. Ο
αρχηγός της Ομάδας είναι ο μόνος αρμόδιος να υποβάλλει οριστικές

συμμετοχές, διαγραφές, ενστάσεις για την εμφάνιση των ίππων, την
εμφάνιση και συμπεριφορά αθλητών του Σωματείου του και να
συνεννοείται για οποιοδήποτε θέμα με την Αγωνόδικο Επιτροπή και τη
Γραμματεία των Αγώνων.
9.2 Οι αγωνιζόμενοι αθλητές, οφείλουν μόλις μπουν στον αγωνιστικό
χώρο και πριν αρχίσουν την προσπάθεια τους, να χαιρετίσουν την
Αγωνόδικο Επιτροπή εκτός εάν, ειδικά στο άθλημα της Υπερπήδησης
Εμποδίων, η ίδια η Επιτροπή δώσει αντίθετη εντολή.
9.3 Όλοι οι αθλητές που λαμβάνουν μέρος σε Εθνικούς Αγώνες οφείλουν
να φορούν την επίσημη στολή καθώς και τα προβλεπόμενα από τους
ειδικούς κανονισμούς κάθε ιππικού αθλήματος, με το διακριτικό σήμα του
Σωματείου τους. Η Ε.Ο.Ι. μπορεί να εκδίδει οδηγίες αναφερόμενες στις
επίσημες στολές των Σωματείων.
9.4 Όσοι ιππεύουν μέσα στον ευρύτερο χώρο που διεξάγονται οι αγώνες,
συνίσταται να φορούν το προβλεπόμενο από τους Διεθνείς Κανονισμούς
για το ιππικό άθλημα τους, καπέλο. Κατά την διάρκεια της
προθέρμανσης, και εφόσον το άθλημα στο οποίο αγωνίζονται
περιλαμβάνει άλματα, υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να φορούν
καπέλο τριών σημείων το οποίο δεν δύναται να αποχωρισθεί από την
κεφαλή τους.
9.5 Οι ίπποι πρέπει να είναι υγιείς και πληρούν τους όρους της ορθής
ιπποκομίας. Η Αγωνόδικος Επιτροπή μπορεί να αποκλείσει όποιον ιππέα
δεν συμμορφώνεται με τα ανωτέρω και να μην επιτρέπει τη συμμετοχή σε
αγώνα ίππου ή ιππέα που είναι ασθενής.
9.6 Η Αγωνόδικος Επιτροπή δικαιούνται να επιλέγει αθλητικούς ίππους
και αθλητές για διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ, σύμφωνα με τους Διεθνείς
Κτηνιατρικούς Κανονισμούς.
9.7 Τα καθήκοντα της Αγωνοδίκου και της Ελλανοδίκου Επιτροπής
αρχίζουν μία (1) ώρα πριν την έναρξη του πρώτου αγωνίσματος της
πρώτης αγωνιστικής ημέρας κάθε διοργάνωσης και λήγουν μισή ώρα (30)
μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του τελευταίου Αγωνίσματος.

Άρθρο 10
10.1 Τα βραβεία που απονέμονται καθορίζονται στην προκήρυξη που
εκδίδεται πριν από κάθε αγών ή στη Γενική Προκήρυξη του Ετησίου
Αγωνιστικού Προγράμματος. Τα κύπελλα, μετάλλια και διπλώματα,
απονέμονται στους αθλητές ενώ τυχόν άλλα έπαθλα απονέμονται στους
Ιδιοκτήτες των Αθλητικών Ίππων.
Οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση αποτελεί συμβολή στη δαπάνη
συντηρήσεως ή μεταφοράς των ίππων και δίδεται στους ιδιοκτήτες.
10.2 Ειδικά βραβεία ή χρηματικά έπαθλα, είναι δυνατό να αθλοθετηθούν
από κάθε ενδιαφερόμενο για ένα ή περισσότερους αγώνες ή κατηγορίες
αγωνισμάτων υπό την προϋπόθεση ότι η αθλοθέτηση τους θα έχει
εγκριθεί από την Ε.Ο.Ι.
10.3 Η αθλοθέτηση ειδικών επάθλων γνωστοποιείται στα Σωματεία πέντε
(5) ημέρες τουλάχιστον πριν από τον αγώνα ή από την έναρξη της
περιόδου των αγώνων τους οποίους αφορά.
Άρθρο 11
Ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων αθλητών για τη διεξαγωγή
οποιουδήποτε Ατομικού ή / και Ομαδικού Αγωνίσματος οποιουδήποτε
αθλήματος, καθορίζεται από τη Γενική Προκήρυξη που εκδίδεται πριν
από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.
Άρθρο 12
Η οργάνωση του αθλήματος της Ιππασίας και η οργάνωση και η
διεξαγωγή των ιππικών αθλημάτων υποστηρίζεται εθελοντικά από
φιλάθλους που διακρίνονται από την αγάπη τους για τους για τους
ίππους και την ιππασία, διαθέτουν ιππικό και αθλητικό πνεύμα καθώς
και τις απαραίτητες γνώσεις και προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες
τους. Η Ε.Ο.Ι. μεριμνά για την εκπαίδευση των ατόμων αυτών στους
διάφορους τομείς απασχόλησης τους όπως μέλη επιτροπών, οργανωτικών
στελεχών, εποπτών, χρονομετρών, κ.α.

Άρθρο 13
13.1 Η οργανωτική Επιτροπή έχει την απόλυτη ευθύνη και εξουσία για
την οργάνωση των αγώνων αλλά δεν μπορεί να παρέμβει στα καθήκοντα
της Αγωνοδίκου Επιτροπής. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής
μπορούν να εκτελούν παράλληλα και καθήκοντα χρονομέτρη ή
εκφωνητή.
13.2 Η Αγωνόδικος Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή
των αγώνων, την τήρηση του ΓΕΚ, και εν γένει των εφαρμοστέων
Κανονισμών και Προκηρύξεων.
13.3 Δεν μπορούν να είναι μέλη Αγωνοδίκου Επιτροπής αθλητές
συμμετέχοντες στο κρινόμενο αγώνισμα, ως και μέλη Ελλανοδίκου
Επιτροπής. Επίσης, αποκλείεται η συμμετοχή σε Ελλανόδικο ή Αγωνόδικο
Επιτροπή οποιουδήποτε αρχηγού ομάδας.
13.4 Συγγενείς αθλητών οποιουδήποτε βαθμού και ιδιοκτήτες
συμμετεχόντων ίππων επιτρέπεται να είναι Μέλη της Αγωνοδίκου και της
Ελλανοδίκου Επιτροπής. Το ίδιο ισχύει και για τον Σχεδιαστή Διαδρομών.
Πάρα ταύτα συνίσταται στις Επιτροπές να αποφεύγεται η διατύπωση
αποφασιστικής γνώμης από πρόσωπα που συμμετέχουν σ’ αυτές εάν η
κρινόμενη αμφισβήτηση αφορά ή επηρεάζει αποτελέσματα Αθλητού που
συνδέεται με το πρόσωπο αυτό με οποιοδήποτε τρόπο με τους
αναφερόμενους παραπάνω.
Άρθρο 14
Οποιαδήποτε παράβαση ή /και προσβολή με οποιοδήποτε τρόπο, των
διατάξεων του Καταστατικού της Ε.Ο.Ι., των Κανονισμών της, των αρχών
του «Ευ Αγωνίζεσθε» και γενικά του Αθλητικού Πνεύματος, που
επισυμβαίνει κατά τη διάρκεια ή σε άμεση σχέση με οποιοδήποτε εθνικό
ιππικό αγώνα, που οργανώνεται από την Ε.Ο.Ι. ή και την έγκρισή της,
κρίνεται και τιμωρείται (1) από την Αγωνόδικο Επιτροπή, (2) την
Ελλανόδικο Επιτροπή, και (3) την Δικαστική Επιτροπή, κατά τα κατωτέρω
προβλεπόμενα.

Άρθρο 15
15.1 Οι αρμοδιότητες της Αγωνοδίκου Επιτροπής Προβλέπονται από τους
Ειδικούς Κανονισμούς κάθε Ιππικού Αθλήματος.
Ειδικά στην Υπερπήδηση Εμποδίων, η Αγωνόδικος Επιτροπή κατά
τον χρόνο που ασκεί τα καθήκοντά της, είναι αρμόδια να κρίνει και
να αποφασίσει:
(α) επί οποιασδήποτε παράβασης ή/και προσβολής των διατάξεων
του Καταστατικού της Ε.Ο.Ι., των κανονισμών της και των
Προκηρύξεων της,
(β) επί οποιασδήποτε ένστασης που αφορά:
(i)
συμμετοχή ίππου‐ιππέως
(ii)
κατάσταση ιπποδρομίου
(iii) σχεδιασμό και κτίσιμο διαδρομής, και
(iv) οποιοδήποτε γεγονός κατά την διάρκεια τελέσεως
αγωνίσματος
(v)
κατάταξη ζεύγους ίππου‐ιππέως
Όλες οι ενστάσεις που αναφέρονται αμέσως παραπάνω, πρέπει να
υποβάλλονται εγγράφως προς τον Πρόεδρο της Αγωνοδίκου
Επιτροπής από τους αρχηγούς των ομάδων είκοσι λεπτά (20’) πριν
από την έναρξη του αγωνίσματος στο οποίο αφορούν (όπως η ώρα
αυτή ενάρξεως ανακοινώνεται από την Αγωνόδικο Επιτροπή
αμέσως μετά το πέρας του προηγούμενου αγωνίσματος) εάν αφορά
περίπτωση υπό τα στοιχεία (i), (ii) και (iii) ανωτέρω, και τριάντα
λεπτά (30’) μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του
διεξαχθέντων αγωνίσματος στο οποίο αναφέρονται, εάν αφορούν
περίπτωση υπό το στοιχείο (iv) ανωτέρω,
και
(γ) Επί κάθε καταγγελίας κακομεταχείρισης ίππου. Σε τέτοια
καταγγελία που πρέπει να απευθύνεται προς την Αγωνόδικο
Επιτροπή μπορεί να προβεί οποιοσδήποτε, με έγγραφό του, που θα
περιλαμβάνει, εκτός από τα γεγονότα που συνιστούν την
επικαλούμενη κακομεταχείριση και ονόματα προσώπων που
μπορούν να την επιβεβαιώσουν. Η καταγγελία πρέπει να είναι
υπογεγραμμένη από τον καταγγέλλοντα και να προσυπογράφεται
και από δύο (2) τουλάχιστον μάρτυρες.

15.2 Η Αγωνόδικος Επιτροπή πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση οφείλει να
εξετάσει και να αξιολογήσει κάθε εύλογο κατά την κρίση της μέσο
αποδείξεως, περιλαμβανομένης καταθέσεως των απόψεων του τυχόν
εγκαλούμενου προσώπου. Σε περίπτωση που αυτό είναι δυνατό, η
Αγωνόδικος Επιτροπή επιχειρεί να συμβιβάσει τις διιστάμενες απόψεις
μέσα στα πλαίσια του δικαίου, του αθλητικού πνεύματος και της ηθικής.
15.3 Οι ποινές που μπορεί να επιβάλλει η Αγωνόδικος Επιτροπή είναι:
(α) επίπληξη
(β) πρόστιμο μέχρι του ανώτατου ποσού των δραχμών τριάντα
χιλιάδων (30.000)
(γ) αποκλεισμό συμμετοχής του αθλητή με οποιοδήποτε ίππο του
στο συγκεκριμένο αγώνισμα και
(δ) απαγόρευση συμμετοχής του αθλητή με οποιοδήποτε ίππο του
στο επόμενο αγώνισμα και παραπομπή στην Ελλανόδικο Επιτροπή
για την επιβολή αυστηρότερης ποινής, εάν η πράξη ή η παράλειψη
κατά την κρίσης της Αγωνοδίκου Επιτροπής πρέπει να τιμωρηθεί
με αυστηρότερη ποινή εκείνων της οποίας μπορεί να υποβάλλει η
Αγωνόδικος Επιτροπή.
15.4 Η απόφαση της Αγωνοδίκου Επιτροπής πρέπει να ανακοινώνεται
στον ενδιαφερόμενο και να καταχωρείται στην Έκθεση του Προέδρου της
Αγωνοδίκου Επιτροπής που υποβάλλεται στο ΔΣ της Ε.Ο.Ι. μετά το πέρας
κάθε αγώνα.
Άρθρο 16
16.1 Οι αρμοδιότητες της Ελλανοδίκου Επιτροπής προβλέπονται από τους
ειδικούς κανονισμούς κάθε Ιππικού Αθλήματος
Ειδικά στην Υπερπήδηση Εμποδίων, Ελλανόδικος Επιτροπή, κατά τον
χρόνο που ασκεί τα καθήκοντά της, είναι αρμόδια να κρίνει:
(α) Τελεσιδίκως επί ενστάσεων κατά αποφάσεων της Αγωνοδίκου
Επιτροπής. Από την ανωτέρα ρύθμιση εξαιρούνται αποφάσεις της
Aγωνοδίκου Επιτροπής που αφορούν:
i.
ii.
iii.

αποκλεισμό ίππου για κτηνιατρικούς λόγους
επιβολή ποινής επιπλήξεως
άμεσο αποκλεισμό κατά την διάρκεια διεξαγωγής αγωνίσματος,
εφόσον αυτός εναπόκειται σύμφωνα με τον εφαρμοστέο
Κανονισμό στην κρίση της Αγωνοδίκου Επιτροπής, και

iv.

ενστάσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με την κατάσταση του
ιπποδρομίου και του κτισίματος της διαδρομής περιπτώσεις των
παραγράφων i, ii, iii και iv του άρθρου 16.1(α)

Ενστάσεις υποβαλλόμενες κατά παράβαση των αμέσως ανωτέρω,
απορρίπτονται υποχρεωτικά από την Ελλανόδικο Επιτροπή ως
απαράδεκτες.
(β) Σε πρώτο βαθμό, επί υποθέσεων που παραπέμπονται προς εκδίκαση
σ΄ αυτήν από την Αγωνόδικο Επιτροπή ως απαράδεκτες,
(γ) Επίσης, η Ελλανόδικος Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει σε
πρώτο βαθμό επί διαμαρτυρίας κατά των ενεργειών (πράξεων και
παραλείψεων) πάντως προσώπου το οποίο αναμιγνύεται στην οργάνωση
και διεξαγωγή ιππικών αγώνων που οργανώνονται από την Ε.Ο.Ι. η με
την έγκρισή της, εάν και εφ’ όσον οι διαμαρτυρίες αυτές δεν αφορούν
παράβαση των κανονισμών, προκηρύξεων κλπ., αλλά αφορούν
συμπεριφορά που παραβαίνει τις αρχές της καλής πίστεως, της ευγένειας,
ευπρέπειας κλπ. Η διαμαρτυρία θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως
προς την Ελλανόδικο Επιτροπή και να υπογράφεται από τον αρχηγό της
διαμαρτυρόμενης ομάδας, ο οποίος και θα πρέπει να την παραδώσει
αυτοπροσώπως προς τον Πρόεδρο της Ελλανοδίκου Επιτροπής.
16.2 Η Ελλανόδικος Επιτροπή πριν Λάβει οποιαδήποτε απόφαση οφείλει
να εξετάσει και να αξιολογήσει κάθε εύλογο κατά την κρίση της μέσο
αποδείξεως, περιλαμβανομένης καταθέσεως των απόψεων της
Αγωνοδίκου Επιτροπής του τυχόν εγκαλουμένου προσώπου. Σε
περίπτωση που αυτό είναι δυνατό, η Ελλανόδικος Επιτροπή επιχειρεί να
συμβιβάσει τις διιστάμενες απόψεις μέσα στα πλαίσια του δίκαιου, του
αθλητικού πνεύματος και της ηθικής.
16.3 Οι ποινές που μπορεί να επιβάλλει η Ελλανόδικος Επιτροπή είναι:
(α) επίπληξη,
(β) πρόστιμο μέχρι το ανώτατου ποσού των δραχμών πενήντα χιλιάδων
50.000,
(γ) αποκλεισμό συμμετοχής του αθλητή με οποιοδήποτε ίππο του στο
συγκεκριμένο αγώνισμα,
(δ) απαγόρευση συμμετοχής του αθλητή με οποιοδήποτε ίππο του στο
επόμενο αγώνισμα, και
(ε) απαγόρευση συμμετοχής του αθλητή με οποιοδήποτε ίππο του στα
υπόλοιπα αγωνίσματα του συγκεκριμένου ιππικού αγώνα και αναφορά
της υποθέσεως στον Γενικό Γραμματέα της Ε.Ο.Ι. προς περαιτέρω

παραπομπή, κατά την κρίση του ΔΣ, της υποθέσεως, στη Δικαστική
Επιτροπή για την επιβολή αυστηρότερης ποινής, εάν η πράξη ή η
παράλειψη κατά την αιτιολογημένη κρίση της Ελλανοδίκου Επιτροπής
πρέπει να τιμωρηθεί με αυστηρότερη ποινή εκείνων της οποίας μπορεί να
υποβάλλει η Ελλανόδικος Επιτροπή.
16.4 Η απόφαση της Ελλανοδίκου Επιτροπής πρέπει να ανακοινώνεται
στον ενδιαφερόμενο και να καταχωρείται στην Έκθεση του Προέδρου της
Ελλανοδίκου Επιτροπής που υποβάλλεται στο ΔΣ της Ε.Ο.Ι. μετά το πέρας
κάθε αγώνα.
Άρθρο 17
17.1 Μετά το τέλος κάθε Αγώνα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για
κάθε ιππικό άθλημα, ο πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής ή ο Επόπτης
διεξαγωγής Αγώνος συντάσσει και υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της
Ε.Ο.Ι. έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται και κάθε παράπτωμα,
παράβαση, έκτακτο περιστατικό ή ποινή, που υπεβλήθη τόσο από την
Αγωνόδικο όσο και από την Ελλανόδικο Επιτροπή, κατά τη διάρκεια του
ιππικού αγώνος. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη του
τη παραπάνω έκθεση, να ζητήσει από το συμβούλιο την παραπομπή
πάντως υπευθύνου για οποιαδήποτε παράβαση, στη Δικαστική Επιτροπή.
17.2 Μετά τη λήξη της περιόδου ασκήσεως καθηκόντων από την
Αγωνόδικο και Ελλανόδικο Επιτροπή και επί πέντε (5) ημέρες στις οποίες
δε συμπεριλαμβάνεται και η ημέρα των αγώνων που διεξήχθησαν,
επιτρέπεται η επιβολή ενστάσεων, αναφορών και διαμαρτυριών προς τον
Γενικό Γραμματέα του ΔΣ της Ε.Ο.Ι. το οποίο μπορεί να αποφασίσει την
περαιτέρω παραπομπή των αποβληθεισών ενστάσεων, αναφορών και
διαμαρτυριών προς εκδίκαση στη Δικαστική Επιτροπή. Τέτοιες ενστάσεις,
αναφορές και διαμαρτυρίες είναι δεκτές μόνο εάν τα περιστατικά στα
οποία στηρίζονται έγιναν δεκτά μετά τη λήξη των καθηκόντων της
Αγωνοδίκου ή και της Ελλανοδίκου Επιτροπής.
Άρθρο 18
Όλες οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο εγγράφως, υπογράφονται από τον
Αρχηγό της Ομάδας ή τον αναπληρωτή του και συνοδεύονται με
παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την Ε.Ο.Ι.. Οι ενστάσεις
απευθύνονται στην Αγωνόδικο Επιτροπή ή στην Ε.Ο.Ι. αναλόγως
περιπτώσεως. Αν γίνει δεκτή η ένσταση, το παράβολο επιστρέφεται,
άλλως καταπίπτει υπέρ της Ε.Ο.Ι. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετική
ρύθμιση από τις διατάξεις του παρόντος, τις ενστάσεις, αναφορές και

διαμαρτυρίες που υποβάλλονται εγγράφως, υπογράφουν οι αρχηγοί των
ομάδων ή εξουσιοδοτημένοι, ειδικά, εκπρόσωποι των Σωματείων. Καμία
ένσταση, αναφορά ή διαμαρτυρία δεν είναι αποδεκτή εάν δεν συνοδεύεται
από την καταβολή παράβολου, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την
Ε.Ο.Ι. στην ετήσια Γενική Προκήρυξη. Εάν η ένσταση, αναφορά ή
διαμαρτυρία γίνουν δεκτά, το παράβολο επιστρέφεται, άλλως, καταπίπτει
υπέρ της Ε.Ο.Ι.
Άρθρο 19
19.1 Κατά τον μήνα Μάιο κάθε χρόνου, συνέρχεται στην Ε.Ο.Ι. Επιτροπή
Αναθεωρήσεως του ΓΕΚ. Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από δύο (2)
εκπροσώπους της Ε.Ο.Ι. οι οποίοι ορίζονται ως Πρόεδρος και Γραμματέας
και από ένα αντιπρόσωπο από κάθε Σωματείο της δυνάμεως της Ε.Ο.Ι., το
οποίο έχει αθλητική δραστηριότητα κατά τον νόμο. Τα Σωματεία πρέπει
να γνωστοποιούν στην Ε.Ο.Ι. τα ονόματα των αντιπροσώπων με τους
αναπληρωτές τους κατά τον μήνα Απρίλιο κάθε χρόνο.
19.2 Η Επιτροπή Αναθεωρήσεως συγκαλείτε από τον Πρόεδρο δέκα (10)
ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον, εκτός
του Προέδρου και του Γραμματέα, παρίστανται και εκπρόσωποι πέντε (5)
τουλάχιστον Σωματείων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία.
19.3 Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αναθεωρήσεως έχουν συμβουλευτικό
χαρακτήρα και υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 31 Αυγούστου κάθε
χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ι. το οποίο είναι και το αρμόδιο
όργανο για να αποφασίσει την τροποποίηση οποιονδήποτε διατάξεων του
ΓΕΚ και την υποβολή του για έγκριση στην Γενική Συνέλευση των
Ιππικών Σωματείων της Ε.Ο.Ι., του Οκτωβρίου.
Άρθρο 20
20.1 Για ότι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό ή τους
Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας (FEI) ή τους
Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας (FRDI) ή είναι ασαφές
αποφασίζει οριστικά το ΔΣ της Ε.Ο.Ι.
20.2 Για κάθε τροποποίηση του παρόντος κανονισμού απαιτείται
απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων‐Μελών της Ε.Ο.Ι. και
έγκριση από τον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό.
20.3 Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από την ημέρα εγκρίσεως του, από τον
αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό, όπως ο Ν.2725/99 προβλέπει.

