ΕΙΟ GRAND PRIX 2016 – Προκήρυξη Αγώνα
O Ελληνικός Ιππικός Όμιλος διοργανώνει τον Αγώνα Υπερπήδησης Εμποδίων “EIO Grand Prix 2016”, που θα διεξαχθεί
στις εγκαταστάσεις του στον Παράδεισο Αμαρουσίου, Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016, με χρηματικά έπαθλα
14.000 €
Το πρόγραμμα του αγώνα έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/11/2016
Αγωνόδικος Επιτροπή: Κυρκίνη Μιμή (Πρόεδρος), Στραβάκου Έλσα, Χριστοπούλου Ντόρα (Μέλη)
Δικ.

ΩΡΑ

ΥΨΟΣ

ΑΡΘΡΟ

1 10:00

1,10 μ.

Άρθρο 274.5.3, Πίν. Α
Αγώνισμα δύο φάσεων και οι δύο φάσεις ταχύτητας
Πλάτος: 1,20 μ., Ταχ. 350 m/sec

2 12:30

1,20 μ.

Άρθρο 274.5.6, Πίν. Α
Αγώνισμα δύο φάσεων, η α’ φάση όχι ενάντια στο χρόνο
Πλάτος: 1,30 μ., Ταχ. 350 m/sec

3 15:00

Özgörkey
Holding
ΑΤΟΜΙΚΟ
&
ΟΜΑΔΙΚΟ
1,30 μ.

Άρθρο 238.2.1, Πίν. Α, Αγώνισμα ενός γύρου ταχύτητας
----------------------------------------- & ----------------------------------------Άρθρο 265.2/238.2.1, Πίν. Α, Αγ. ενός γύρου ταχύτητας
Πλάτος: 1,40 μ., Ταχ. 350 m/sec

Έπαθλα Συμ.
800 €

20 €

1.000 €

30 €

700
----

40 €

2.500 €

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/11/2016
Αγωνόδικος Επιτροπή: Εγγλεζάκης Ευάγγελος (Πρόεδρος), Λιναράς Μιχάλης, Σπυρούνης Χρήστος (Μέλη)
Δικ.

ΩΡΑ

ΥΨΟΣ

ΑΡΘΡΟ

4 10:00

1,15 μ.

Άρθρο 269,
Αγώνισμα προοδευτικής δυσκολίας με Joker 1.35 m.
Πλάτος: 1,25 μ., Ταχ. 350 m./sec

5 12:30

1,25 μ.

6 15:00

COSMOTE
Grand Prix

Άρθρο 238.2.2, Πίν. Α
Αγώνισμα ενός γύρου με έναν αγώνα διαβάθμισης
Πλάτος: 1,30 μ., Ταχ. 350 m/sec
Άρθρο, 273.2.1 / 3.3.1 / 4.3 Πίν. Α’
Αγώνισμα 2 γύρων. Όλα τα ζευγάρια συμμετέχουν στον β’ γύρο. Κατάταξη
με άθροισμα βαθμών ποινής 2 γύρων και τον χρόνο β’ γύρου
Α’ γύρος: ύψ. 1,40 πλ. 1,45 – Β’ γύρος: ύψ. 1,45 πλ. 1,50 Ταχ. 375 m/sec

Έπαθλα Συμ.
900 €

20 €

1.100 €

30 €

7.000 €

50 €

Οι ώρες έναρξης των αγωνισμάτων είναι ενδεικτικές. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής με την υποχρέωση να
ενημερώσουν εγκαίρως τους συμμετέχοντες.

Ο αγώνας πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ («ΟΕ»):
Σχεδιαστής Διαδρομών:
Διευθυντής Αγώνα:

Το Δ.Σ. του Ε.Ι.Ο.
Andreas Bamberger, AUT – FEI Level 3
Γιώργος Δημαράς (6932 663411)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ : Όπως ορίζει η Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων 2016 της Ε.Ο.Ι. και οι
επίσημοι κανονισμοί του αθλήματος (Ε.Κ.Ι., FEI Rules) και η παρούσα προκήρυξη. H O.E. διατηρεί το δικαίωμα
αναπροσαρμογής του προγράμματος σε περίπτωση ανάγκης.
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΕΠΑΘΛΑ: Οι απονομές θα πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε αγωνίσματος. Στην βράβευση θα καλούνται
οι 6 πρώτοι/πρώτες ομάδες. Τα χρηματικά έπαθλα είναι προκαθορισμένα και θα αποδίδονται με βάση την κατάταξη του
κάθε αγωνίσματος και τον παρακάτω πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΘΛΩΝ
ΑΓΩΝ. ΣΥΝΟΛΟ
1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
800 € 240
1
200
160
100
60
40
1.000 € 300
2
250
200
120
80
50
3A
700 € 200
150
140
80
70
60
2.500 € 750
3B
600
450
300
240
160
900
€
4
270
230
180
100
70
50
1.100
€
5
320
270
220
130
90
70
7.000 € 2100
6
1750
1400
840
560
350
*Τα χρηματικά έπαθλα των αγωνισμάτων 1-5 θα καταβάλλονται αυθημερόν από τη Γραμματεία του Αγώνα.
** Τα χρηματικά έπαθλα του αγωνίσματος 6 – Grand Prix(με κόκκινο) θα καταβληθούν με τραπεζική κατάθεση.
Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να διαθέτουν αριθμό λογαριασμού (μορφή IBAN)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των ιππέων που περιλαμβάνονται στη Ranking List στο αγώνισμα 1, εκτός και αν
συμμετέχουν με ίππους έως και 6 ετών.
 Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει με έως και 3 ίππους σε κάθε αγώνισμα.
 Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά έως την Πέμπτη 3/11/2016
στην ιστοσελίδα των ΕΙΟ EVENTS: http://www.eioevents.com/entriesgr
 Late entries ατομικού γίνονται δεκτές χωρίς επιβάρυνση έως και μία ώρα πριν την έναρξη του αγωνίσματος. Ως
late entry θεωρείται κάθε διαφοροποίηση της αρχικής λίστας (αλλαγή ίππου ή ιππέα) και το νέο ζευγάρι,
αγωνίζεται υποχρεωτικά στην αρχή του αγωνίσματος.
 Late entries ομάδων δεν θα γίνονται δεκτές στο Ομαδικό Αγώνισμα 3Β. Η συμμετοχή και η σύνθεση των
ομάδων για το Ομαδικό αγώνισμα δηλώνονται υποχρεωτικά στο info@eio.org.gr έως την Παρασκευή, 4
Νοεμβρίου στις 12 μ. Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις ομάδων με δύο (2) αθλητές.
Ομάδα δεν μπορεί να αγωνιστεί με λιγότερα από τρία (3) μέλη. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης επιτρέπεται
αλλαγή ενός (1) μέλους εντός της ομάδας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αγωνίζεται ομάδα με δύο (2) αθλητές.
ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΙ



Εάν υπάρχει ενδιαφέρον για σταβλισμό παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του
Ελληνικού Ομίλου το αργότερο έως τις 27/10/2016.

Ενημερώνουμε τους αθλητές ότι όλα τα σκυλιά που κυκλοφορούν στο χώρο του αγώνα
πρέπει να είναι συνεχώς δεμένα ΜΕ ΛΟΥΡΙ !
Για τους αθλητές ιδιοκτήτες σκύλων, έχουμε προβλέψει την υπηρεσία Dog Sitting για όση
ώρα θα αγωνίζονται … δοκιμάστε την !
Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα απαγόρευσης συμμετοχής αθλητή ή απομάκρυνσης θεατή που δεν έχει υπό έλεγχο
το σκυλί του, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Παρακαλούμε να σεβαστείτε το χώρο και τους συναθλητές σας και να χρησιμοποιήσετε την
υπηρεσία dog-sitting, προσφορά του PetΤransport.gr

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Ελληνικός Ιππικός Όμιλος, Παραδείσου 18, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. 210 6812506
Email: info@eio.org.gr
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Γραμματεία Αγώνα:
Χρονομέτρηση:
Αποτελέσματα:
Ασθενοφόρο:
Ιατρός Αγώνων:
Κτηνίατρος Αγώνων :
Πεταλωτής:

Κατερίνα Λυμπέρη (6977998378)
Χρονομέτρης & Εξοπλισμός από ΕΟΙ
Jeproject.gr
Doctors Hospital
TBA
Αλέξανδρος Μητσόπουλος
Γιάννης Ζώης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Όλοι οι ιδιοκτήτες και συμμετέχοντες ευθύνονται προσωπικά για τυχόν ζημιά που προξενούν σε τρίτους με ευθύνη δική τους, των υπαλλήλων
τους, των προστιθέντων και των αλόγων τους. Αποτελεί ευθύνη τους να φροντίσουν για την εν ισχύ ασφαλιστική τους κάλυψη για αστική ζημιά
έναντι τρίτων από συμμετοχή σε ιππικές εκδηλώσεις. Σε περίπτωση απουσίας ή μη ισχύος τέτοιας ασφαλιστικής κάλυψης για οποιοδήποτε λόγο,
δεν πρόκειται να ισχύσει τυχόν υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη των Διοργανωτών. Οι συμμετέχοντες ευθύνονται για τα άλογα τους και όλο τον
αθλητικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό σταβλισμού τους καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα. Οι Διοργανωτές και οι εκπρόσωποι, υπάλληλοι ή
προστιθέντες αυτών δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, οποιουδήποτε είδους και μορφής, των συμμετεχόντων,
εκθετών, χορηγών και προσκεκλημένων, οι οποίοι απαλλάσσουν τους Διοργανωτές εκ των προτέρων από κάθε ευθύνη αναφορικά με
οποιαδήποτε ζημιά και τραυματισμό, κάθε μορφής και οιουδήποτε λόγου που υπέστη οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χορηγός ή εκθέτης, ή άλογο
ή άλλο ζώο το οποίο είναι υπεύθυνοι εντός του χώρου των αγώνων. 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.

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

LIVE STREAMING & ONLINE RESULTS by
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