
 
  Μαρκόπουλο, 10 Σεπτεμβρίου 2021  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
2ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΟΥ & ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ διοργανώνει την 2η Άδεια Ικανότητος Αθλητού & Αγώνα Ανάπτυξης Νοτίου Ελλάδος στις 
εγκαταστάσεις του Αττικού Ομίλου Ιππασίας το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09:00. Οι εξετάσεις της ΑΙΑ θα διεξαχθούν με 
βάση τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα των δύο αθλημάτων, Ιππικής Δεξιοτεχνίας και Υπερπήδησης Εμποδίων : 
https://www.hef.gr/attachments/article/69/Ygeionomiko%20Protokollo%20ID%2021.7.pdf  
https://www.hef.gr/attachments/article/68/Ygeionomiko%20Protokollo%20YE%2021.7.pdf  
 

ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΟΥ 
 
Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
Η εξεταστέα ύλη για την ΑΙΑ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ, www.hef.gr, / Η Ομοσπονδία / Άδεια Ικανότητας Αθλητού: 
 
1. Θεωρία  
- Κανονισμοί Αθλημάτων 
- Γενικά (Σαγή, Ορισμοί, Ίππευση, Ιππική Συμπεριφορά, Μεταφορά, Αγώνες, κ.τ.λ.) 
- Κτηνιατρικά (Ιππολογία, Υγιεινή του Αλόγου, Ιπποκομία, Τροφή, Ασθένειες) 
Τρόπος εξέτασης θεωρίας 

Α. Γραπτά : 30 πολλαπλές ερωτήσεις εκ των οποίων πρέπει να απαντηθούν ορθά οι 25  
Β. Προφορική εξέταση στους Κανονισμούς της ΙΔ & ΥΕ με αξιολόγηση από τον εξεταστή. 

***Οι εξεταζόμενοι άνω των 14 ετών έχουν 30 λεπτά για να απαντήσουν τις πολλαπλές ερωτήσεις, ενώ οι εξεταζόμενοι ηλικίας 10 έως 14 θα 
έχουν 40 λεπτά. 
 
2. Ιπποκομία 
- Πρακτική εξέταση στην ιπποκομία του ίππου. Ο ίππος παραχωρείται από τον διοργανωτή όμιλο. Οι αθλητές υποχρεούνται να γνωρίζουν τη 
διαδικασία σελώματος και τοποθέτησης ηνίων και τρόπου ελέγχου της ορθής και ασφαλούς τοποθέτησης της ιπποσκευής του ίππου.  
 
3. Πρακτική  
ΤΕΣΤ ΑΙΑ ΙΔ (νέο τεστ ΑΙΑ 2021)  
Οι εξεταστές κρίνουν την θέση του ιππέα, την ακρίβεια στο test Ι.Δ. καθώς και την ικανότητα του ιππέα να καθοδηγεί των ίππο του. 
Το Τεστ Ιππικής Δεξιοτεχνίας είναι υποχρεωτικό για όλους τους εξεταζόμενους. 
- Τεστ εμποδίων ΑΙΑ: Caprilli (νέο τεστ 2021) 
Για την  Υπερπήδηση Εμποδίων οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να συμμετάσχουν στο τεστ εμποδίων ΑΙΑ (Caprilli). 
 
Β. Τρόπος Διεξαγωγής 
Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται στην θεωρία γραπτά και προφορικά. Όσοι υποψήφιοι επιτύχουν στη θεωρία εξετάζονται στη συνέχεια στην 
ιπποκομία και μετά στην πρακτική, δηλαδή στο Τest Ιππικής Δεξιοτεχνίας (υποχρεωτικό για όλους) και εφ’ όσον το διεκπεραιώσουν με 
επιτυχία οι υποψήφιοι για την ΥΕ θα εξεταστούν στο τεστ εμποδίων της ΑΙΑ. 
Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το τεστ ΙΔ  ο εξεταζόμενος θα έχει λάβει την ΑΙΑ στην Ιππική Δεξιοτεχνία.   
Ολοκληρώνοντας με επιτυχία και το τεστ εμποδίων ΑΙΑ, ο εξεταζόμενος θα έχει λάβει και την ΑΙΑ στην Υπερπήδηση Εμπόδιων. 
   
Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΙΑ 
1. Ονομαστικές Δηλώσεις 
Οι ονομαστικές δηλώσεις συμμετοχής και το άθλημα στο οποίο εξετάζεται ο αθλητής για την ΑΙΑ αποστέλλονται στο συνοδευτικό Δελτίο 
Αθλητικής Ιδιότητας από τα σωματεία-μέλη της ΕΟΙ και πρέπει να υποβληθούν έως την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021,  στο press@hef.gr.  
 
2. Υποβολή Δικαιολογητικών και παράβολο ΑΙΑ: 
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων αθλητών πρέπει να υποβληθούν πρωτότυπα και συμπληρωμένα στην ΕΟΙ έως την Τετάρτη 22 

Σεπτεμβρίου 2021:  
  α. Δελτίο Εγγραφής Αθλητού (εφόσον ο αθλητής δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών της ΕΟΙ) 

β. Κάρτα Υγείας Αθλητού (σε περίπτωση που έχει περάσει ένας χρόνος από την εγγραφή του υποψηφίου στο μητρώο αθλητών της  
Ε.Ο.Ι.) 
γ. Συνοδευτικό Αιτήσεων για ΑΙΑ - Κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των εξεταζόμενων και το όνομα του ίππου τους, 
υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Ομίλου. 
(Όσοι εκ των υποψηφίων δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αθλητών της Ε.Ο.Ι., θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένο μέσω 
του Ομίλου τους, το Δελτίο Εγγραφής Αθλητού για την Έκδοση Δελτίου  Αθλητικής Ικανότητας, μαζί με το σχετικό συνοδευτικό της 
Ε.Ο.Ι., από το οποίο να πιστοποιείται η ηλικία του υποψηφίου Αθλητή (ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης) ο 
οποίος πρέπει  να έχει συμπληρώσει χρονολογικά εννέα (9) χρόνια από τη γέννησή του. Οι αθλητές αυτοί, μέχρι την 
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 10 χρόνων που απαιτείται για να συμμετέχουν στους Αγώνες, μπορούν να λαμβάνουν μέρος, 



ΜΟΝΟ σε Αγωνίσματα Υ.Ε. ύψους μέχρι 0,95 εκατοστά και στο Αγώνισμα Ε (Τέστ Αρχαρίων Ε) της Κατηγορίας «Β» Αρχαρίων 
Παίδων της Ι.Δ. 

 
Το Παράβολο της ΑΙΑ, ορίζεται στα 100,00€, και καταβάλλεται ηλεκτρονικά (Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας, Bank: ALPHA BANK  
ΙΒΑΝ: GR19 0140 2690 2690 0200 2000 438, BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX) ή στο λογιστήριο της ΕΟΙ έως την ημέρα υποβολής των 
απαραίτητων δικαιολογητικών και καλύπτει και την ετήσια συνδρομή του αθλητή. 

 
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
- Για να συμμετάσχει κάποιος αθλητής σε κατηγορίες 1.00μ. και άνω απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγουμένως  ολοκληρώσει μία 

διαδρομή σε αγώνισμα ύψους  0.80μ. ή αγώνισμα ύψους 0,80-0,90μ. Υποψήφιος ο οποίος έχει επιτύχει στις εξετάσεις ΑΙΑ (θεωρία και 
πρακτική ΙΔ &ΥΕ) μπορεί την ίδια ημέρα να συμμετάσχει μόνο στο αγώνισμα 0.80μ. του Αγώνα Ανάπτυξης. 

- Οι αρχηγοί ομάδος των ομίλων θα πρέπει την ημέρα της ΑΙΑ, να προσέλθουν στην γραμματεία ώστε να οριστικοποιήσουν τις  συμμετοχές 
τους έως τις 9:00. 

- Κάθε ίππος μπορεί να συμμετάσχει την ίδια ημέρα ΜΟΝΟ με έως δύο υποψηφίους (σε πλήρη τεστ ΙΔ & τεστ εμποδίων ΑΙΑ). Ίππος ο οποίος 
συμμετέχει στην ΑΙΑ με 2 υποψηφίους δεν μπορεί να λάβει μέρος στα αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής. Ίππος ο οποίος λαμβάνει μέρος 
με 1 υποψήφιο αθλητή στην ΑΙΑ, μπορεί να λάβει μέρος σε 1 αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής. 

-  Ίπποι οι οποίοι συμμετέχουν στην ΑΙΑ πρέπει να έχουν ΑΔΑΜΙ ή διαβατήριο της ΕΟΙ και να είναι εμβολιασμένοι. Επίσης εφιστάται η 
προσοχή στην  καλή  φυσική κατάσταση αυτών. Επιπρόσθετα οι Ίπποι που συμμετέχουν στον αγώνα ανάπτυξης (0.80μ & 0,90μ.) πρέπει να 
έχουν διαβατήριο της ΕΟΙ και να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΙ, να είναι εμβολιασμένοι, να φέρουν microchip & να έχουν 
καταβάλλει την ετήσια συνδρομή ίππων. 

- Σε όλους τους αγώνες θα γίνεται με κλήρωση έλεγχος διαβατηρίων για τον εμβολιασμό ίππου.  Σε περίπτωση που το διαβατήριο δεν είναι 
διαθέσιμο επιτόπου ή σε περίπτωση ελέγχου του διαβατηρίου που διαπιστώνεται μη εμβολιασμός, επιβάλλεται πρόστιμο 100€ ο ίππος 
αποκλείεται και επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνσή του από την εγκατάσταση  (Οικονομικό Προσάρτημα 2021) 

- ΣΤΟΛΗ: Οι υποψήφιοι αθλητές συμμετέχουν στις εξετάσεις ΑΙΑ με τη δηλωθείσα στολή των ομίλων τους καθώς και καπέλο τριών σημείων.  
 Για τους υποψηφίους έως 14 ετών είναι απαραίτητο να φορούν προστατευτικό θώρακα, όπως και κατά λοιπά ορίζεται στις προκηρύξεις ΙΔ 

& ΥΕ 2021. 
 

ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Α. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: 

- ΑΙΑ – Κατηγορία Ι’ – 0,80μ. 
Ύψος 0,80μ, Πλάτος έως 0,90μ., ταχύτητα 325μ/λεπτό, Πίνακας Α΄, Άρθρο 238.1.1 (Αγώνισμα ενός γύρου όχι ενάντια στο χρόνο). Το κάθε 
ζεύγος ίππου-ιππέα μπορεί να αγωνίζεται για εκπαιδευτικούς λόγους μέχρι δύο (2) φορές, θα βραβεύεται όμως μια (1) φορά σε περίπτωση 
δύο άπταιστων διαδρομών. 
- ΑΙΑ Κατηγορία Θ’ – 0,90μ. 
Ύψος 0,90μ, Πλάτος έως 1.00μ., ταχύτητα 325μ/λεπτό, Πίνακας Α΄, Άρθρο 238.1.1 (Αγώνισμα ενός γύρου όχι ενάντια στο χρόνο). Το κάθε 
ζεύγος ίππου-ιππέα μπορεί να αγωνίζεται μόνο μια (1) φορά. 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: 
Όπως ορίζουν η Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων 2021 και ο Γ.Ε.Κ.Ι./Ε.Κ.Ι.  
Γ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον αγώνα ανάπτυξης πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ, στις ηλεκτρονικές 
δηλώσεις, έως την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12.00. 
-  Δηλώσεις τελευταίας στιγμής (late entries) επιβαρύνονται με 10 ευρώ επιπλέον του παραβόλου συμμετοχής (ΓΠ 2021).  
-  Όποια συμμετοχή δεν επιβεβαιωθεί από τον Αρχηγό Ομάδος μέχρι μία (1) ώρα πριν την ώρα έναρξης του Αγωνίσματος, 

 διαγράφεται από τη λίστα. 
- Για τη συμμετοχή αθλητών στους αγώνες είναι απαραίτητη η Κάρτα Υγείας Αθλητή σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο, η ετήσια 

συνδρομή ίππου και ιππέα και η καταβολή ετήσιων συνδρομών προηγούμενων ετών των σωματείων όπως προβλέπεται στο 
Οικονομικό Προσάρτημα 2020.   

- Κάθε ίππος συμμετέχει έως 2 αγωνίσματα την ημέρα 
- Ζεύγος ίππου /ιππέα έχει δικαίωμα να λάβει μέρος για 2η φορά στο ίδιο αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής (0.80μ.)  

καταβάλλοντας διπλό αντίτιμο συμμετοχής. 
Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ανά αγώνισμα: 

Αγώνισμα Παρ.  Συμ. 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος Σύνολο 

Ι’- 0.80μ. 10€ Χωρίς έπαθλο 

Θ- 0,90μ 10€ Χωρίς έπαθλο 
-  Όλοι οι συμμετέχοντες, καταβάλλουν κανονικά δικαίωμα συμμετοχής.  
- Βραβεύονται με ροζέτα οι άπταιστες διαδρομές στα αγωνίσματα 0.80μ. & 0,90μ. 
-  Βραβεύονται με ροζέτα οι τρεις καλύτερες εμφανίσεις ίππου – ιππέως κλπ., κάθε κατηγορίας στα αγωνίσματα 0,80μ. και 0.90μ.  
 

Ζ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΙΑ & ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ: Γ. Παρασχάκης 
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: Γ. Παρασχάκης, Ε. Τουμπακάρη, Σ. Σταυρουλάκης, Ε. Μυράτ, Μ. Δεστέφανος   
ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:  Από ΚΕΚ 
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ: Γιώργος Φραδελάκης 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΑ & ΑΓΩΝΑ: Α. Κωτσίου/ K. Λυμπέρη 
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: ΕΟΙ 
  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 


