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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-2 Fax: 22990 49617
Website: www.hef.gr

Μαρκόπουλο, 22 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
69 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΥΠΕΡΠΗ∆ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ
ΩΝ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει τους 69ους Πανελληνίους Αγώνες Υπερπήδησης
Εμποδίων.
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι Αγώνες θα διεξαχθούν την Παρασκευή 09, το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 ∆εκεμβρίου 2016 στο
κλειστό ιπποδρόμιο του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας στο Μαρκόπουλο.
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Παρασκευή, 09 ∆εκεμβρίου 2016 - Ώρα Έναρξης: 10.00
ο

Αγώνισμα 1 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η
Ύψος εμποδίων 1.00μ., πλάτος 1.20μ., ταχ. 325μ./ λεπτό.
Πίνακας Α – Άρθρο 274.5.6 (Αγώνισμα 2 φάσεων – η 1η φάση όχι ενάντια στο χρόνο, η 2η ενάντια στο χρόνοόλοι πάνε στην 2η Φάση)

Αγώνισμα 2ο: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε*
Ύψος εμποδίων 1.10μ., πλάτος 1.20μ., ταχ. 350μ./ λεπτό
Πίνακας Α – Άρθρο 238.2.1 (Αγώνισμα 1 γύρου ταχύτητας)

Αγώνισμα 3ο : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΟΛΕΚΤΩΝ ΙΠΠΩΝ 6 & 7 ετών*
Ύψος εμποδίων 1.15μ./1.20μ., πλάτος έως 1.40μ., ταχ. 350μ./ λεπτό.
Πίνακας Α – Άρθρο 273.3.1 & 4.1 (Αγώνισμα 2 γύρων σε 2 ημέρες, με 1 αγώνα διαβάθμισης). Σύστημα handicap. Ο
ος
ο
1 γύρος ταχύτητας. Στον 2 γύρο όλα τα ζευγάρια αγωνίζονται με σειρά αντίστροφη από τη σειρά
ο
κατάταξης στον 1 γύρο
Έπαθλα ημέρας: ροζέτες

Αγώνισμα 4ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ* & Αγώνισμα 5ο : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΟΜΙΛΩΝ»*
Ύψος εμποδίων 1.20μ., πλάτος 1.40μ., ταχ. 350μ./ λεπτό
Πίνακας Α – Άρθρο 238.2.1 (Αγώνισμα 1 γύρου ταχύτητας)
Πίνακας Α – Άρθρο 265.2/238.2.1 Αγώνισμα 1 γύρου ταχύτητας. Η κάθε ομάδα αποτελείται από 3 ζευγάρια
υποχρεωτικά. Για την κατάταξη λαμβάνεται υπόψη τα 2 καλύτερα αποτελέσματα της κάθε
ομάδας και το άθροισμα των χρόνων των ζευγαριών που συνυπολογίστηκαν. Κάθε
όμιλος συμμετέχει με 1 ομάδα.
Η διαδρομή των Κατηγοριών Γ και Ομαδικού είναι ίδια και τηρείται ενιαία ατομική κατάταξη.

*η ακριβής ώρα έναρξης των αγωνισμάτων θα ανακοινωθεί με την ολοκλήρωση των συμμετοχών
Σάββατο, 10 ∆εκεμβρίου 2016 - Ώρα Έναρξης: 10.00
ο

Αγώνισμα 6 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙ∆ΩΝ – 1ος γύρος
Ύψος εμποδίων 1.15μ, πλάτος έως 1.30μ.,ταχ. 350μ./λεπτό
Πίνακας Α – Άρθρο 273.3.1 (Αγώνισμα 2 γύρων σε 2 ημέρες, με 1 αγώνα διαβάθμισης). Ο 1ος γύρος ταχύτητας. Στον
ο
ο
2 γύρο όλα τα ζευγάρια αγωνίζονται με σειρά αντίστροφη προς τη σειρά κατάταξης στον 1 γύρο
Έπαθλα ημέρας: ροζέτες

Αγώνισμα 7ο: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜΑΖΟΝΩΝ – 1ος γύρος*
Ύψος εμποδίων 1.25μ, πλάτος έως 1.40μ. (Αγώνισμα 2 γύρων σε 2 ημέρες, με 1 αγώνα διαβάθμισης).
ος

Πίνακας Α – Άρθρο 273.3.1 (Αγώνισμα 2 γύρων σε 2 ημέρες, με 1 αγώνα διαβάθμισης). Ο 1 γύρος
ταχύτητας. Στον 2ο γύρο όλα τα ζευγάρια αγωνίζονται με σειρά αντίστροφη προς τη σειρά κατάταξης
ο
στον 1 γύρο
Έπαθλα ημέρας: ροζέτες
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Αγώνισμα 8ο: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ – 1ος γύρος *
Ύψος εμποδίων 1.30μ, πλάτος έως 1.55μ.,ταχ. 350μ./λεπτό
Πίνακας Α – Άρθρο 273.3.1 (Αγώνισμα 2 γύρων σε 2 ημέρες, με 1 αγώνα διαβάθμισης). Ο 1ος γύρος ταχύτητας. Στον
ο
ο
2 γύρο όλα τα ζευγάρια αγωνίζονται με σειρά αντίστροφη προς τη σειρά κατάταξης στον 1 γύρο.
Έπαθλα ημέρας: ροζέτες

Αγώνισμα 9ο: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β*
Ύψος εμποδίων 1.30μ., πλάτος έως 1.55μ.,ταχύτητα 350μ./λεπτό
Πίνακας Α – Άρθρο 238.2.1 (Αγώνισμα 1 γύρου ταχύτητας)

Αγώνισμα 10ο: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΡΩΝ ΙΠΠΕΩΝ – 1ος γύρος*
Ύψος εμποδίων 1.30μ.,.πλάτος έως 1.55μ., ταχ. 350μ/λεπτό.
Πίνακας Α – Άρθρο 273.3.1 (Αγώνισμα 2 γύρων σε 2 ημέρες, με 1 αγώνα διαβάθμισης).
ος
ο
Ο 1 γύρος ταχύτητας. Στον 2 γύρο όλα τα ζευγάρια αγωνίζονται με σειρά αντίστροφη προς τη σειρά
ο
κατάταξης στον 1 γύρο
Έπαθλα ημέρας: ροζέτες

Αγώνισμα 11ο : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ– 1ος γύρος *
Ύψος εμποδίων 1.35μ, πλάτος έως 1.60μ.,ταχ. 350μ./λεπτό
Πίνακας Α – Άρθρο 273.3.1 (Αγώνισμα 2 γύρων σε 2 ημέρες, με 1 αγώνα διαβάθμισης). Ο 1ος γύρος ταχύτητας. Στον
2ο γύρο όλα τα ζευγάρια αγωνίζονται με σειρά αντίστροφη προς τη σειρά κατάταξης στον 1ογύρο
Έπαθλα ημέρας: ροζέτες

*η ακριβής ώρα έναρξης των αγωνισμάτων θα ανακοινωθεί με την ολοκλήρωση των συμμετοχών
Κυριακή, 11 ∆εκεμβρίου 2016 - Ώρα Έναρξης: 10.00
ο

Αγώνισμα 12 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆
Ύψος εμποδίων 1.15μ., πλάτος 1.35μ.
Πίνακας Γ – Άρθρο 239 (Αγώνισμα 1 γύρου ταχύτητας)

Αγώνισμα 13ο : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΟΛΕΚΤΩΝ ΙΠΠΩΝ 6 & 7 ετών – 2ος γύρος*
Ύψος εμποδίων 1.15μ./1.20μ., πλάτος έως1.40μ., ταχ. 350μ./ λεπτό.
Έπαθλα (συνολική κατάταξη 2 ημερών)

Αγώνισμα 14ο : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙ∆ΩΝ – 2ος γύρος*
Ύψος εμποδίων 1.15μ., πλάτος έως 1.35μ., ταχ. 350μ./λεπτό
Έπαθλα (συνολική κατάταξη 2 ημερών για Πανελληνιονίκη)

Αγώνισμα 15ο : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AΜΑΖΟΝΩΝ – 2ος γύρος*
Ύψος εμποδίων 1.25μ., πλάτος έως 1.45μ., ταχ. 350μ./λεπτό
Έπαθλα (συνολική κατάταξη 2 ημερών για Πανελληνιονίκη)

Αγώνισμα 16ο : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ – 2ος γύρος*
Ύψος εμποδίων 1.30μ., πλάτος έως 1.50μ., ταχ. 350μ./λεπτό
Έπαθλα (συνολική κατάταξη 2 ημερών για Πανελληνιονίκη)

Αγώνισμα 17ο : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΡΩΝ ΙΠΠΕΩΝ– 2ος γύρος*
Ύψος εμποδίων 1.35μ., πλάτος έως 1.55μ., ταχ. 350μ/λεπτό.
Έπαθλα (συνολική κατάταξη 2 ημερών για Πανελληνιονίκη)

Αγώνισμα 18ο : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – 2ος γύρος*
Ύψος εμποδίων 1.40μ, πλάτος έως 1.60μ.,ταχ. 350μ./λεπτό
Έπαθλα (συνολική κατάταξη 2 ημερών για Πανελληνιονίκη)

*η ακριβής ώρα έναρξης των αγωνισμάτων θα ανακοινωθεί με την ολοκλήρωση των συμμετοχών
Στον 2ο γύρο στις κατηγορίες Νέων Ίππων, Εφήβων, Νεαρών Ιππέων, Ενηλίκων, Παίδων και Αμαζόνων
λαμβάνουν μέρος μόνο όσα ζευγάρια τερματίσουν στον 1ο γύρο.
Κατάταξη : Οι Αθλητές κατατάσσονται σύμφωνα με τους βαθμούς ποινής και τον χρόνο του αγώνα
διαβάθμισης. Οι υπόλοιποι Αθλητές κατατάσσονται σύμφωνα με το σύνολο των βαθμών ποινής των δύο
γύρων και τον χρόνο του πρώτου γύρου.
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3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ / ΑΡΘΡΑ / ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ / ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α.
 Ανακηρύσσονται Πανελληνιονίκες και βραβεύονται με κύπελλο, μετάλλια, ροζέτες και χρηματικά
έπαθλα τα 3 πρώτα ζευγάρια ιππέων – ίππων στις κατηγορίες Πανελληνιονικών Ενηλίκων,
Νεαρών Ιππέων, Εφήβων, Παίδων, Αμαζόνων και οι 3 πρώτες ομάδες στο Ομαδικό Ομίλων. Βάσει
του αριθμού των συμμετοχών (που αγωνίστηκαν) λαμβάνουν ροζέτες και χρηματικά έπαθλα μέχρι
το 4ο ζευγάρι όταν ο αριθμός είναι 13-18, μέχρι το 5ο για 19-23, και μέχρι το 6ο για 24 και άνω
 Στις υπόλοιπες κατηγορίες/αγωνίσματα θα γίνεται βράβευση με κύπελλο και μετάλλια των 3
πρώτων ζευγαριών ιππέων – ίππων και βάσει του αριθμού των συμμετοχών (που αγωνίστηκαν)
θα λαμβάνουν ροζέτες και χρηματικά έπαθλα ως εξής:
για συμμετοχές
έως 12
13-18
19-23
24 και άνω
βραβεύονται
3
4
5
6
 Σε όλες τις κατηγορίες, όπου η τελική κατάταξη προκύπτει από τα αποτελέσματα 2 ημερών, την
πρώτη ημέρα η βράβευση γίνεται μόνο με ροζέτες ως εξής:
για συμμετοχές
έως 12
13-18
19-23
24 και άνω
βραβεύονται
3
4
5
6
Β. Η συμμετοχή των ιππέων είναι ελεύθερη σε όλα τα αγωνίσματα, υπό την αίρεση των περιορισμών
που αναφέρονται στη ΓΠ2016 και στην παρούσα.
Απαγορεύεται, στο χώρο και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα, η ίππευση ίππων
που συμμετέχουν στις κατηγορίες Εφήβων, Παίδων και Νεαρών Ιππέων από οποιονδήποτε
άλλο εκτός του ιππέα με τον οποίο συμμετέχουν σε αυτές τις κατηγορίες.
Γ. Σε εφαρμογή της Γενικής Προκήρυξης 2016 κάθε αθλητής μπορεί να λάβει μέρος σε μία κατηγορία
που ανακηρύσσει Πανελληνιονίκη και στο Ομαδικό, με εξαίρεση τις αθλήτριες της Κατηγορίας
Αμαζόνων (γεννηθείσες μέχρι την 31.12.2001) που επιτρέπεται να αγωνισθούν και στις ηλικιακές
τους κατηγορίες. Στις Κατηγορίες Παίδων, Εφήβων, Νεαρών Ιππέων, Ενηλίκων και Αμαζόνων
κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει με έως 2 ίππους, κατατάσσεται και λαμβάνει έπαθλα μόνο με
τον ίππο, που έχει την καλύτερη κατάταξη.
∆. Στις κατηγορίες που δεν αναδεικνύεται Πανελληνιονίκης, κάθε ιππέας επιτρέπεται να συμμετέχει με
μέχρι 3 ίππους σε κάθε αγώνισμα.
Ε. Κάθε ίππος επιτρέπεται να συμμετέχει σε έως 2 διαδρομές την ημέρα και έως 4 διαδρομές στη
διάρκεια των Πανελληνίων (το ομαδικό αγώνισμα θεωρείται μία διαδρομή) αλλά σε μία μόνο
κατηγορία που αναδεικνύει Πανελληνιονίκη.
ΣΤ. Τα έπαθλα, το πρόγραμμα, το ωράριο και η σειρά των αγωνισμάτων είναι δυνατόν να
τροποποιηθούν ανάλογα με τον τελικό αριθμό συμμετοχών ή με την τηλεοπτική μετάδοση. Οι ώρες
έναρξης είναι ενδεικτικές για λόγους προγραμματισμού. Για το τυχόν νέο πρόγραμμα θα
ενημερωθούν οι όμιλοι εγκαίρως.
Ζ. Επισημαίνεται στους αγωνιζόμενους ότι η εμφάνισή τους πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη. Οι
αθλητές πρέπει να φορούν την επίσημη στολή του Σωματείου τους με το διακριτικό σήμα του
Ομίλου τους τόσο κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης της διαδρομής όσο και κατά τη διάρκεια του
αγώνα. Οι ίπποι πρέπει να φέρουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ τον αριθμό μητρώου ίππων της Ε.Ο.Ι. σε
ευδιάκριτη θέση.
Η. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή όλων των ίππων στους Πανελληνίους Αγώνες είναι να
διαθέτουν Εθνικό ή ∆ιεθνές ∆ιαβατήριο Ίππου της Ε.Ο.Ι.. Επισημαίνεται επίσης ότι οι ιππείς
υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων Αγώνων τα διαβατήρια των
ίππων τους, δεδομένου ότι θα διενεργηθούν έλεγχοι διαβατηρίων και ταυτοπροσωπίας ίππων. Οι
ίπποι πρέπει να είναι σωστά εμβολιασμένοι επί ποινή αποβολής από τον Αγώνα
Θ. Οι απονομές όλων των αγωνισμάτων και γύρων θα γίνονται αμέσως μετά τη λήξη των
αγωνισμάτων και γύρων.
Ι. Ια. Συμμετοχή Αλλοδαπών Αθλητών εκτός μητρώου ΕΟΙ: Οι αθλητές συμμετέχουν σε όλες τις
κατηγορίες εκτός από το Ομαδικό Αγώνισμα, βραβεύονται εκ παραλλήλου και λαμβάνουν ως
χρηματικό έπαθλο, όπου προβλέπεται, το δικαίωμα συμμετοχής τους. Για τη συμμετοχή τους στους
Πανελληνίους Αγώνες απαιτείται να έχουν προσκομίσει με τις δηλώσεις συμμετοχής έγγραφή
άδεια από την οικεία Ομοσπονδία και τα διαβατήρια των ίππων τους, τα οποία θα πρέπει να είναι
ενημερωμένα ως προς τον εμβολιασμό τους.
Ιβ. Συμμετοχή Αλλοδαπών Αθλητών εγγεγραμμένων στο μητρώο ΕΟΙ: Οι αθλητές
συμμετέχουν κανονικά στις κατηγορίες που δεν ανακηρύσσουν Πανελληνιονίκη σύμφωνα με τους
κανονισμούς. Στις κατηγορίες που ανακηρύσσουν Πανελληνιονίκη με εξαίρεση το Ομαδικό
Αγώνισμα, βραβεύονται εκ παραλλήλου και λαμβάνουν ως έπαθλο το δικαίωμα συμμετοχής τους.
4. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΠΑΘΛΑ: Οι δηλώσεις συμμετοχής για
όλα τα αγωνίσματα και τα αιτήματα για σταβλισμό ίππων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα της ΕΟΙ, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 07 ∆εκεμβρίου 2016 και ώρα 16:00.

4
Οι συμμετοχές επιβεβαιώνονται από τον Αρχηγό Ομάδος κάθε ομίλου (ή έναν εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό του) επί τόπου στη γραμματεία αγώνα και με ταυτόχρονη υποχρεωτική καταβολή του
δικαιώματος συμμετοχής μέχρι 1 ώρα πριν από την ανωτέρω ανακοινωμένη ώρα έναρξης του
αγωνίσματος. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η δήλωση συμμετοχής σε ένα αγώνισμα μέχρι τη λήξη του
αμέσως προηγούμενου αγωνίσματος και μόνο σε ίππους που συμμετείχαν σε αυτό (το προηγούμενο),
και εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις διατάξεις της παρούσας. Τα ζευγάρια αυτά θα αγωνίζονται
αναγκαστικά στην αρχή του αγωνίσματος αυτού.
Δικ. Συμ.

1ος

2ος

3ος

4ος

5ος

6ος

Σύνολο

Κατηγορία Η ‐ 1.00μ.

20

75

25

25

25

25

25

200

Κατηγορία Ε ‐ 1.10μ

20

100

30

30

30

30

30

250

Κατηγορία Δ ‐ 1.15μ.

20

125

35

35

35

35

35

300

Κατηγορία Γ ‐ 1.20μ.

20

150

50

50

50

50

50

400

60/ανά ομάδα

300

200

100

Κατηγορία Β ‐ 1.30μ.

20

175

65

65

65

65

65

500

Νέων Ίππων

50

100

50

50

50

50

50

350

Παίδων

50

Εφήβων

50

300

200

100

Νεαρών Ιππέων

50

200

100

100

Ενηλίκων

50

600

300

150

150

150

150

1500

Αμαζόνων

50

300

200

100

100

100

100

900

Κατηγορία

Ομαδικό

600

Επιστροφή Δικαιώματος Συμμετοχής
100

100

300
100

900
400

Το δικαίωμα συμμετοχής για τις κατηγορίες Νεολέκτων Ίππων, Παίδων, Εφήβων, Νέων Ιππέων,
Ενηλίκων και Αμαζόνων καταβάλλεται μία φορά και είναι 50 ευρώ.
Στο ομαδικό αγώνισμα για την κάθε ομάδα είναι 60 ευρώ (20ευρώ ανά αθλητή).
5. ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΣ ΑΛΟΓΩΝ & ∆ΙΑΜΟΝΗ ΙΠΠΟΚΟΜΩΝ
Οι ίπποι μπορούν να σταβλιστούν στις εγκαταστάσεις του ΟΚΙΜ για το διάστημα από την Πέμπτη 1
∆εκεμβρίου μέχρι ∆ευτέρα 11 ∆εκεμβρίου.
Σταβλισμός:
80€ ανά ίππο, ανεξαρτήτως ημερών σταβλισμού
Ροκανίδι:
10€ το σακί
∆ιαμονή ιπποκόμου:
Χωρίς χρέωση (Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φέρουν τα δικά τους
κλινοσκεπάσματα)

Για κρατήσεις στάβλων και δωματίων ιπποκόμων επικοινωνήστε με τον κ. Μιχάλη Καραβοκύρη
(22990 49350,γραφεία ΕΟΙ) έως την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016.
6. ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΠΠΩΝ. Η είσοδος των Φορτηγών αλόγων θα γίνεται από την Κεντρική πύλη (πύλη των
γραφείων της ΕΟΙ) του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας και η στάθμευσή τους στο χώρο στάθμευσης των
φορτηγών ίππων στην περιοχή των στάβλων.
∆έν επιτρέπεται η στάθμευση των φορτηγών στο χώρο του κλειστού ιπποδρομίου καθώς και το
δέσιμο ίππων στις περιφράξεις των ιπποδρομίων.
7. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΟΙ: ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ
8. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΩΝ:
Παρασκευή 09.12: Τζάκα Μ. (ΠΡ) Πολυτσοπούλου Β. , Χωρατατζή Σ. , Παπάζογλου Σ.
Σάββατο 10.12: Τζάκα Μ. (ΠΡ) ∆εμιροπούλου Β. , Comes E.
Κυριακή 11.12: Τζάκα Μ. (ΠΡ) Εγγλεζάκη Ε. , Τσαρδάκα Μ. , Πλαστήρα Ρ.
9. ΕΠΟΠΤΕΣ: (Π) Haward Κ. , Πανταζάτου Ν. (Σ) Αρβανιτάκης Γ. , Παπάζογλου Σ. (Κ) Αρβανιτάκης Γ. ,
Comes E.
10. ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ: Β.Σπυρόπουλος – Γ.Φραδελάκης (Βοηθός Σχεδιαστή)
11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κ. Μουρκούση, Ε. Χαραλαμποπούλου
12. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΣΤΑΒΛΩΝ: Μ. Καραβοκύρης
13. ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ : Επιμέλεια ΕΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

