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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

4ου ΑΓΩΝΑ  ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 2013 
 

Θεσ/νίκη   16/10/2013 

 

H  Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει  το Σάββατο  16 Νοεμβρίου 2013 και την Κυριακή 

17 Νοεμβρίου 2013 τoν 4ο Αγώνα Ιππικής Αντοχής στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου 

Μεσογείων. 

 

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/11/2013 (για τις κατηγορίες Β-90 χλμ. & Γ-60 χλμ.)  

ώρα   15:00    Κτηνιατρική εξέταση – επιθεώρηση 

ώρα   16:00    Αναγνώριση Διαδρομής 

ώρα  18:00    Συνάντηση Επιτροπών (technical meeting) 

ώρα  18:30    Ενημέρωση Αρχηγών Ομάδων 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/11/2013 

ώρα 06:30    Κτηνιατρική επανεξέταση (για την κατηγορία Β-90 χλμ. ) 

ώρα 07:00    Εκκίνηση κατηγορίας Β 

ώρα 07:30    Κτηνιατρική επανεξέταση (για την κατηγορία Γ-60 χλμ. ) 

ώρα 08:00    Εκκίνηση κατηγορίας Γ 

 

(για τις κατηγορίες Α-120 χλμ. &  Δ-30 χλμ. ) 

ώρα  16:00   Κτηνιατρική εξέταση – επιθεώρηση 

ώρα  17:00    Αναγνώριση Διαδρομής 

ώρα 19:00    Συνάντηση Επιτροπών (technical meeting) 

ώρα 19:30    Ενημέρωση Αρχηγών Ομάδων 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/11/2013 

ώρα 05:30    Κτηνιατρική επανεξέταση (για την κατηγορία Α ) 

ώρα 06:00    Εκκίνηση κατηγορίας Α 

ώρα 09:30    Κτηνιατρική εξέταση (για την κατηγορία Δ ) 

ώρα 10:00    Εκκίνηση κατηγορίας Δ 

 

Σε περίπτωση περιορισμένου αριθμού συμμετοχών όλα τα αγωνίσματα ενδέχεται να διεξαχθούν την 
Κυριακή,οπότε θα αποσταλεί νέο πρόγραμμα . 
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2. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ   

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  Ε.Ο.Ι.  

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΣ 

 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ  

 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ 

 

ΕΠΟΠΤΕΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΟΜΙΛΟΥ 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΑΓΩΝΩΝ 

 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ 

 

ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  

 

IAΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 

ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΟΠΤΩΝ & ΣΗΜΕΙΩΤΕΣ 

Η. Μπάσδρας   (6977 711341) 

 

Ι. Γκούμας,  Γ. Παπαδόπουλος, Σ. Πατσιούρας  

 

Γ. Παπαδόπουλος, Θ. Βήτος, Γ. Ευθυμιάδης  

 

Γ. Παπαδόπουλος 

 

 Α. Μητσόπουλος, Κ. Τριανταφύλλου, Σ. Αγγελοπούλου  

 

Θ. Βήτος 

 

Κ. Παπακωνσταντίνου 

 

Ι. Γκούμας  (6973 788452) 

 

Γ. Ευθυμιάδης 

 

Κ. Παπακωνσταντίνου 

 

υπό την ευθύνη του διοργανωτή Ομίλου 

 

υπό την ευθύνη του διοργανωτή Ομίλου   

 

υπό την ευθύνη του διοργανωτή Ομίλου    

 

3.ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ 

Ο Αγώνας θα διεξαχθεί  σύμφωνα με τον Κανονισμό  (-www@hef.gr- Ομοσπονδία – Κανονισμοί) και τη 

Γενική Προκήρυξη Ιππικής Αντοχής 2013.  

Η κατηγορία Α-120 χλμ. είναι ελεύθερης ταχύτητας με κατώτερη επιτρεπτή  μέση ταχύτητα τα 12 χλμ. 

την ώρα . 

Η κατηγορία Β-90 χλμ. είναι ελεύθερης ταχύτητας με κατώτερη επιτρεπτή  μέση ταχύτητα τα 12 χλμ. 

την ώρα . 

Η  κατηγορία  Γ-60 χλμ. είναι ελεγχόμενης ταχύτητας με κατώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 10 

χλμ. την ώρα και ανώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα  12 χλμ. την ώρα. 

 Η  κατηγορία Δ-30 χλμ. είναι ελεγχόμενης ταχύτητας με κατώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 8 χλμ. 

την ώρα και ανώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα  10 χλμ. την ώρα. 

Οι ταχύτητες δύναται να τροποποιηθούν πριν την έναρξη του Αγώνα μόνο  εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

Οι αθλητές στις κατηγορίες Δ και Γ θα ξεκινούν σε ζεύγη ανά 5 λεπτά, ενώ στις κατηγορίες Α και Β η 

εκκίνηση θα είναι ομαδική. 

 

4.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α) Οι αθλητές θα πρέπει να προσκομίσουν το διαβατήριο του ίππου με τον οποίο αγωνίζονται στη 

Γραμματεία των Αγώνων κατά την κτηνιατρική εξέταση. 

mailto:-www@hef.gr-
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β) Οι αθλητές να πρέπει να φέρουν το διακριτικό σήμα του Ομίλου τους και οι ίπποι τον αριθμό 

μητρώου τους. 

γ) Σε περίπτωση αρνητικής γνωμάτευσης υγείας ΙΠΠΟΥ στην πρώτη εξέταση, ο ενδιαφερόμενος 

μπορεί να ζητήσει επανεξέταση την επόμενη μέρα πριν την εκκίνηση του Αγώνα Ιππικής Αντοχής  και 

σε περίπτωση δεύτερης ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ γνωμάτευσης αποκλείεται η συμμετοχή του ίππου στον Αγώνα. 

δ) Δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση στον κυρίως χώρο της διοργάνωσης σε όσους δεν είναι στον κατάλογο 

συμμετοχών ή δεν διαθέτουν έγγραφα υγείας για τους ίππους τους.   

ε) Το Σάββατο και την Κυριακή όποιος δεν παρουσιαστεί στην κτηνιατρική επανεξέταση εγκαίρως εντός 

15΄ από την προβλεπόμενη ώρα αποκλείεται από τον αγώνα.  

στ) Οι εκκινήσεις θα είναι Ομαδικές ή Ατομικές και θα ανακοινωθούν. 

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Οι  δηλώσεις  συμμετοχής  (επισυναπτόμενο έντυπο) υποβάλλονται  στα  γραφεία   της  Τ.Ε.Ι.Β.Ε. με  τη  

σφραγίδα  του  σωματείου  και  υπογραφή  του  αρχηγού ομάδος  μέχρι  την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013  ΚΑΙ  ΩΡΑ  14:00.  
Συμμετοχές πέραν αυτής της ημερομηνίας  δεν θα γίνονται δεκτές.  
 

 

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για να συμμετάσχει ένα ζευγάρι ίππου – ιππέα στον Αγώνα θα πρέπει: 

α) ο ίππος να διαθέτει Εθνικό ή Διεθνές Διαβατήριο και να είναι τουλάχιστον : 

 έξι (6) ετών για τις κατηγορίες Β (90 χλμ.)  και Α(120 χλμ.) 

 πέντε (5) ετών για την κατηγορία Γ (60 χλμ.) 

 τεσσάρων (4) ετών για την κατηγορία Δ(30 χλμ.) 

β) ο αθλητής/τρια να ανήκει σε οργανωμένο Σωματείο ενταγμένο στη δύναμη της ΕΟΙ και να έχει 

αποκτήσει την Άδεια Ικανότητας Αθλητού Ιππικής Αντοχής 

γ) ίπποι και ιππείς να έχουν ολοκληρώσει την κατηγορία 30 χλμ. για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην 

κατηγορία Γ (60 χλμ.) 

δ) ίπποι και ιππείς να έχουν ολοκληρώσει την κατηγορία 60 χλμ. για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην 

κατηγορία Β (90 χλμ.) 

ε) ίπποι και ιππείς να έχουν ολοκληρώσει την κατηγορία 90 χλμ. για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην 

κατηγορία Α (120 χλμ.) 

στ) κάθε ίππος να αγωνιστεί μόνο σε μια κατηγορία στον αγώνα 

ζ) το ελάχιστο βάρος στις κατηγορίες Α (120 χλμ.) και Β (90 χλμ.) να είναι τουλάχιστον 70 κιλά.  

η) ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ & ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ) ΣΤΗΝ ΤΕΙΒΕ  ΕΩΣ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013. 

Θ) ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΠΠΕΩΝ (10€) ΚΑΙ ΙΠΠΩΝ (10€) ΓΙΑ ΤΟ 2013 

ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013. 

Ι) ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΤΩΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕ ΘΑ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ. 
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7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Με την έναρξη του Κτηνιατρικού ελέγχου οι Αθλητές θα πρέπει να προσέλθουν στην Γραμματεία 

Αγώνων έτσι ώστε: 

α) να επιβεβαιώσουν τις συμμετοχές 

β) να καταβάλουν το αντίτιμο συμμετοχής, το οποίο ορίζεται στα 50 € για όλες τις κατηγορίες 

γ) να παραλάβουν το νούμερο συμμετοχής τους(σαλιάρα) την οποία θα πρέπει να φορούν καθ’ όλη την 

διάρκεια του Αγώνα  

 
 

8. ΔΙΑΔΡΟΜΗ  

Αφετηρία και Τερματισμός και για τους τέσσερις Αγώνες θα είναι  οι εγκαταστάσεις του Ομίλου. 

 

9. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

Όπως ορίζεται στο Γενικό Κανονισμό Ιππικής Αντοχής.  

α) Το καπέλο ιππασίας τριών σημείων είναι υποχρεωτικό.  

β) Δεν επιτρέπεται η χρήση  μαστιγίου.  

γ) Επιτρέπονται μόνο παπούτσια ιππασίας με τακούνι 12 χιλιοστών ή ίσια παπούτσια με κλειστούς 

αναβολείς. 

δ) Επιτρέπεται μόνον παντελόνι ιππασίας. 

 

 

10. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

Η αναγνώριση των διαδρομών ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, μόνο με  κατάλληλα μηχανοκίνητα μέσα, την 

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου από τις 16.00 έως τις 18.00  και το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013  από τις 

17:00 έως τις 19:00 και πάντα μετά από έγκριση της Αγωνοδίκου Επιτροπής.  

 

 

11. ΕΠΑΘΛΑ-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ -ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

α) Κατηγορίες Γ & Δ (ελεγχόμενης ταχύτητας) 

Βραβεύονται τα έξι πρώτα ζεύγη ίππου –ιππέα που έχουν περάσει με επιτυχία όλους τους κτηνιατρικούς 

ελέγχους κι έχουν πετύχει το υψηλότερο score, που υπολογίζεται ως εξής: 

1ος : Κύπελλο - μετάλλιο - κονκάρδα  

2ος : μετάλλιο - κονκάρδα  

3ος :μετάλλιο – κονκάρδα 

4ος-6ος : κονκάρδα   

 

β) Κατηγορία Α & Β (ελεύθερης ταχύτητας) 

Βραβεύονται τα έξι πρώτα ζεύγη ίππου –ιππέα που έχουν περάσει με επιτυχία όλους τους κτηνιατρικούς 

ελέγχους κι έχουν τερματίσει στον μικρότερο χρόνο. 

1ος : Κύπελλο - μετάλλιο - κονκάρδα  

2ος : μετάλλιο - κονκάρδα  

3ος :μετάλλιο – κονκάρδα 

4ος-6ος : κονκάρδα   

score =      [(απόσταση / συνολικό χρόνο* ) – ελάχιστη ταχύτητα] X 100 

                                        παλμοί τερματισμού 

 

*συνολικός χρόνος = ώρα τερματισμού - ώρα εκκίνησης - χρόνος αναμονής + 2 Χ διαφορά χρόνου 
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γ) Τα Έπαθλα Καλύτερης Κατάστασης απονέμονται σύμφωνα με το άρθρο 822 του Κανονισμού Ιππικής 

Αντοχής στους ίππους με την καλύτερη φυσική κατάσταση στις κατηγορίες Β (90 χλμ.)  και Α (120 χλμ.). 

 

 

 

12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ  

Πρωταρχικό μέλημα των διοργανωτών αποτελεί η ασφάλεια των αλόγων και των συμμετεχόντων.  Στα 

δύσκολα περάσματα από άσφαλτο υπάρχει πρόβλεψη για τοποθέτηση δύο ατόμων οι οποίοι θα έχουν την 

ευθύνη για το ασφαλές πέρασμα αλόγων και ιππέων από τα σημεία αυτά.  

Συνιστάται σε όλους τους συμμετέχοντες να αγωνιστούν έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλειά 

τους και των αλόγων τους. 

Επιπροσθέτως όλοι οι ιδιοκτήτες και συμμετέχοντες ευθύνονται προσωπικά για τυχόν ζημιά  που 

προξενούν σε τρίτους με ευθύνη δική τους και των αλόγων τους. 

Οι συμμετέχοντες ευθύνονται για τα άλογά τους και όλο τον αθλητικό εξοπλισμό τους καθ’ όλη την 

διάρκεια του αγώνα. Οι διοργανωτές και οι εκπρόσωποι, υπάλληλοι ή προστιθέμενοι αυτών δεν φέρουν 

καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους και μορφής των 

συμμετεχόντων και συνοδών, απαλλάσσουν δε τους διοργανωτές εκ των προτέρων από κάθε ευθύνη 

αναφορικά με οποιαδήποτε ζημιά και τραυματισμό κάθε μορφής και οιουδήποτε λόγου που υπέστη 

οποιοσδήποτε συμμετέχων ή άλογο. 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 .  


