ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΠΠΩΝ
Οι εγγραφές ίππων διενεργούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Φορέα Ιπποδρομιών με την παρουσία
εκπροσώπου της Φ.Ε.Ε. για το σκοπό της διαπίστωσης μη ύπαρξης κωλύματος εγγραφής ή συμμετοχής
ίππου σε Ιπποδρομία σύμφωνα με τον Κώδικα Ιπποδρομιών. Δύνανται επίσης να παρευρίσκονται
εκπρόσωποι των Ενώσεων Προπονητών. Κανένα άλλο πρόσωπο χωρίς ειδική άδεια από τον Φορέα
Ιπποδρομιών δεν δικαιούται να παρίσταται στην όλη διαδικασία.
Το Πρακτικό Εγγραφών, μετά την καταχώριση των ίππων και το πέρας όλης της διαδικασίας, υπογράφεται
από τον εκπρόσωπο του Φορέα Ιπποδρομιών και τον εκπρόσωπο της Φ.Ε.Ε.

1. ΟΡΟΙ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
1. Με την εξαίρεση των κύριων ιπποδρομιών, για να θεωρηθεί «συμπληρωμένη» μια ιπποδρομία θα πρέπει
να συντρέχουν αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να έχει τουλάχιστον 7 ίππους
β) να έχει τουλάχιστον 4 διαφορετικούς προπονητές
Κατ’ εξαίρεση, και μέχρι το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου του 2019, θεωρείται συμπληρωμένη μία ιπποδρομία
εφόσον έχει τουλάχιστον 6 ίππους και τουλάχιστον 3 διαφορετικούς προπονητές.
2. Για τη χρονική περίοδο που αναγράφεται κατωτέρω, οι κάτωθι ιπποδρομίες:
Α) 2 ετών Μέδεν (ανοιχτές και φοράδων), έως και 31/12/2019,
Β) 2&3 ετών Μέδεν (ανοιχτές και φοράδων), έως και 31/12/2019
Γ) 3 ετών Μέδεν (ανοιχτές και φοράδων), έως και 30/9/2019,
Δ) 3+ ΒΗΕ (15,5-30,5) και ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 3+ ΒΗΕ έως και 30/9/2019,
Ε) 3+ ΒΗ και 5+ ΒΗ (ανοιχτές και φοράδων), έως και 31/12/2019,
θα θεωρούνται αποδεκτές από τον Φορέα Ιπποδρομιών, αν συντρέχουν αμφότερες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) να έχουν τουλάχιστον πέντε (5) ίππους και
β) να έχουν τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς προπονητές.
Οι πιο πάνω ιπποδρομίες προχωρούν προς συμπλήρωση μαζί με όλες τις υπόλοιπες, όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 3.2. Αν στη λήξη της 1ης συμπληρωματικής φάσης δεν ισχύει κάποιος από τους πιο
πάνω όρους, η ιπποδρομία καταργείται.
Για όλες τις ιπποδρομίες ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 5 της Κατανομής Επάθλων της Πολιτικής
Επάθλων.
3. Στις «συμπληρωμένες» ιπποδρομίες μπορεί να προστεθεί ίππος μόνο εφόσον έχει εγγραφεί στην πρώτη
φάση (αρχική εγγραφή), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3. 1 και σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη
διαδικασία (3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ), και εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η ιπποδρομία στην οποία είχε αρχικά
εγγραφεί.
4. Οι ίπποι που έχουν εγγραφεί από την πρώτη φάση της διαδικασίας (αρχικές εγγραφές), έχουν δικαίωμα
μετακίνησης σε άλλη ιπποδρομία, εφόσον δεν συμπληρωθεί η αρχικά δηλωθείσα ιπποδρομία. Για το λόγο
αυτό θα παρέχεται η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών με σειρά δηλούμενης προτεραιότητας.

5. Αν υπάρχει σε μια ιπποδρομιακή συγκέντρωση κύρια ιπποδρομία, αυτή θεωρείται «συμπληρωμένη»
ανεξαρτήτως αριθμού ίππων, οπότε και τα ονόματα των ίππων ανακοινώνονται στους προπονητές.
6. Σε περίπτωση που κατά το πέρας των εγγραφών προκύψει ότι δεν δύναται να πραγματοποιηθεί
ιπποδρομιακή συγκέντρωση και στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης ημέρας υπάρχει κύρια ιπποδρομία, οι
ίπποι που έχουν εγγραφεί σε αυτήν ανακοινώνονται, δημοσιεύεται ο ισοζυγισμός τους και η ιπποδρομία
αυτή διεξάγεται στην επόμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση.
7. Ίπποι που εκ παραδρομής ενεγράφησαν σε άλλη πλην της πράγματι σκοπούμενης ιπποδρομίας δύνανται
να μεταφερθούν στην ορθή ιπποδρομία, μόνον εφόσον θα υπάρχει κενή θέση, σύμφωνα με τα όρια
ασφαλείας, και οπωσδήποτε πριν την ανακοίνωση των ονομάτων των ίππων. Ακύρωση εγγραφής από τον
προπονητή μπορεί να γίνει με διορθωτική φόρμα, μόνο κατά τη διάρκεια της φάσης κατά την οποία
ενεγράφη ο ίππος του.
8. Οι προπονητές ή οι εκπρόσωποί τους οφείλουν να παρευρίσκονται μέχρι το πέρας της διαδικασίας
πλησίον της αιθούσης των εγγραφών, προκειμένου να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση
των συμφερόντων των ίππων και των ιδιοκτητών τους. Σε κάθε περίπτωση και προς το σκοπό παροχής
διευκρινίσεων, οι προπονητές ή οι εκπρόσωποί τους πρέπει να είναι διαθέσιμοι κατά τη διαδικασία των
εγγραφών (είτε με φυσική παρουσία σε εγγύτητα πλησίον της αιθούσης, είτε τηλεφωνικά) για επικοινωνία.
Η τηλεφωνική επικοινωνία γίνεται με βάση τον αριθμό επικοινωνίας που απαραιτήτως συνοδεύει τη φόρμα
εγγραφών. Σε κάθε περίπτωση οι προπονητές οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως τους αρμόδιους των
εγγραφών για τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

2a. ΟΡΟΣ «ΕΑΝ ΜΙΑ»
1. Ενδιαφερόμενοι οι οποίοι εγγράφουν ίππους σε μια συγκεκριμένη ιπποδρομία θα έχουν την
δυνατότητα (option) να κάνουν εγγραφή με τον πρόσθετο όρο/ειδική ένδειξη “EAN MIA” που θα
αναγράφεται στο σχετικό σημείο της έντυπης φόρμας.
2. Οι εγγραφόμενοι με τον εν λόγω όρο/ένδειξη ίπποι θα δεσμεύονται για την συμμετοχή τους στην
ιπποδρομία που ενεγράφησαν, εάν ο αριθμός του συνόλου των εγγεγραμμένων ίππων στην ίδια
ιπποδρομία είναι μέχρι και οχτώ (8) ίπποι.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία σε συγκεκριμένη ιπποδρομία εγγραφούν παραπάνω τους ενός (1) ίπποι
με τον όρο/ένδειξη “EAN MIA” και ο αριθμός του συνόλου των εγγραφέντων σε αυτήν υπερβαίνει τους
οκτώ (8) ίππους, τότε καλούνται οι προπονητές να δηλώσουν αν επιθυμούν οι ίπποι τους να παραμείνουν
στην ιπποδρομία και στη συνέχεια, αν απαιτείται, διενεργείται κλήρωση.
4. Οι ίπποι με την ένδειξη “EΑΝ ΜΙΑ”, οι οποίοι κατά τα ανωτέρω θα αποσυρθούν από την 1η φάση των
εγγραφών, ανακοινώνονται στους προπονητές τους και θα έχουν δικαίωμα επανεγγραφής σε άλλη
ιπποδρομία στη φάση των συμπληρωματικών εγγραφών.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία επιπρόσθετα του όρου/ένδειξης “ΕΑΝ ΜΙΑ” έχει αναγραφεί και
δυνατότητα πολλαπλών επιλογών (με σειρά δηλούμενης προτεραιότητας), τότε ο συναφής ίππος
μετακινείται στην πρώτη διαθέσιμη επιλογή άλλης δηλούμενης ιπποδρομίας, υπό την προϋπόθεση των
προβλέψεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
6. Σε κάθε περίπτωση οι προβλέψεις του παρόντος όρου «ΕΑΝ ΜΙΑ» δεν θίγουν την πρόβλεψη της παρ. 3
του άρθρου 4.
Κατ’ εξαίρεση, και μέχρι το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου του 2019, τα άρθρα 2 και 3 του παρόντος
κεφαλαίου διαμορφώνονται ως εξής:

7. Οι εγγραφόμενοι με τον εν λόγω όρο/ένδειξη ίπποι θα δεσμεύονται για την συμμετοχή τους στην
ιπποδρομία που ενεγράφησαν, εάν ο αριθμός του συνόλου των εγγεγραμμένων ίππων στην ίδια
ιπποδρομία είναι μέχρι και επτά (7) ίπποι.
8. Σε περίπτωση κατά την οποία σε συγκεκριμένη ιπποδρομία εγγραφούν παραπάνω τους ενός (1) ίπποι
με τον όρο/ένδειξη “EAN MIA” και ο αριθμός του συνόλου των εγγραφέντων σε αυτήν υπερβαίνει τους
επτά (7) ίππους, τότε καλούνται οι προπονητές να δηλώσουν αν επιθυμούν οι ίπποι τους να παραμείνουν
στην ιπποδρομία και στη συνέχεια, αν απαιτείται, διενεργείται κλήρωση.

2b. ΟΡΟΣ «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΑΔΩΝ»
Α. Στις ιπποδρομίες με τον όρο «προτεραιότητα συμμετοχής φοράδων» δικαιούνται να εγγραφούν
αρσενικοί, εκτομίες και φοράδες.
Β. Οι ιπποδρομίες αυτές διεξάγονται με τις εγγεγραμμένες φοράδες μόνο αν στη λήξη της διαδικασίας
πληρούνται οι προϋποθέσεις “1. ΟΡΟΙ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ”. Διαφορετικά διεξάγονται ως μικτές (ανοιχτές).
Συγκεκριμένα:
1. Για τις ιπποδρομίες που θεωρούνται συμπληρωμένες με 6 εγγεγραμμένους ισχύουν τα εξής:
#

Περιγραφή
περίπτωσης

Α

3 ή λιγότερες αρχικές
εγγραφές

Β

Γ
Γ1

Γ2

Γ3

Υποπεριπτώσεις Ενέργειες

Κατάληξη

Η ιπποδρομία καταργείται,
βάσει του άρθρου 3.2
Ζητούνται
συμπληρωματικές
εγγραφές ανεξαρτήτως
γένους

4 ή 5 αρχικές
εγγραφές

Εφόσον υπάρχουν ≥6 φοράδες η
ιπποδρομία γίνεται μόνο με αυτές. Οι
αρσενικοί & εκτομίες δεν συμμετέχουν
και τους δίδεται η δυνατότητα
μετακίνησης σε άλλη ιπποδρομία.
Εφόσον υπάρχουν <6 φοράδες η
ιπποδρομία γίνεται αποδεκτή με όλους
τους εγγεγραμμένους ίππους

6 ή περισσότερες
αρχικές εγγραφές

Υποπερίπτωση 1

Υποπερίπτωση 2

Υποπερίπτωση 3

3 ή λιγότερες
φοράδες

Η ιπποδρομία θεωρείται
συμπληρωμένη και
ανακοινώνεται

4 ή 5 φοράδες

Ζητούνται
συμπληρωματικές
εγγραφές μόνο για
φοράδες

6ή
περισσότερες
φοράδες

Οι αρσενικοί & εκτομίες
δεν συμμετέχουν και τους
δίδεται η δυνατότητα
μετακίνησης σε άλλη
ιπποδρομία πριν την
έναρξη των
συμπληρωματικών
εγγραφών

Εφόσον υπάρχουν ≥6 φοράδες η
ιπποδρομία γίνεται μόνο με αυτές. Οι
αρσενικοί & εκτομίες δεν συμμετέχουν
και τους δίδεται η δυνατότητα
μετακίνησης σε άλλη ιπποδρομία.
Εφόσον υπάρχουν <6 φοράδες η
ιπποδρομία γίνεται αποδεκτή με όλους
τους εγγεγραμμένους ίππους
Η ιπποδρομία ανακοινώνεται ως
ιπποδρομία φοράδων

2. Για τις ιπποδρομίες που θεωρούνται αποδεκτές από τον Φορέα με 5 εγγεγραμμένους ισχύουν τα εξής:
#

Περιγραφή
περίπτωσης

Α

3 ή λιγότερες αρχικές
εγγραφές

Β

4 αρχικές εγγραφές

Β1

Β2

Γ
Γ1

Γ2

Δ
Δ1

Δ2

Υποπεριπτώσεις Ενέργειες

Υποπερίπτωση 1 3 ή λιγότερες
φοράδες

Υποπερίπτωση 2 4 φοράδες

Κατάληξη

Η ιπποδρομία
καταργείται, βάσει του
άρθρου 3.2
Ζητούνται
συμπληρωματικές
εγγραφές ανεξαρτήτως
γένους

Ζητούνται
συμπληρωματικές
εγγραφές ανεξαρτήτως
γένους

Σε περίπτωση συμπλήρωσης
διεξάγεται ως μικτή (ανοιχτή)

Εφόσον υπάρχουν ≥5 φοράδες
η ιπποδρομία γίνεται μόνο με
αυτές. Οι αρσενικοί & εκτομίες
δεν συμμετέχουν και τους
δίδεται η δυνατότητα
μετακίνησης σε άλλη
ιπποδρομία. Εφόσον υπάρχουν
<5 φοράδες η ιπποδρομία
γίνεται αποδεκτή με όλους τους
εγγεγραμμένους ίππους

5 αρχικές εγγραφές

Υποπερίπτωση 1 3 ή λιγότερες
φοράδες

Υποπερίπτωση 2 4 ή 5 φοράδες

Ζητούνται
συμπληρωματικές
εγγραφές ανεξαρτήτως
γένους

Ζητούνται
συμπληρωματικές
εγγραφές για φοράδες

Σε περίπτωση συμπλήρωσης
διεξάγεται ως μικτή (ανοιχτή)

Εφόσον υπάρχουν ≥5 φοράδες
η ιπποδρομία γίνεται μόνο με
αυτές. Οι αρσενικοί & εκτομίες
δεν συμμετέχουν και τους
δίδεται η δυνατότητα μετακίνησης σε άλλη ιπποδρομία.
Εφόσον υπάρχουν <5 φοράδες
η ιπποδρομία γίνεται αποδεκτή
με όλους τους εγγεγραμμένους

6 ή περισσότερες αρχικές
εγγραφές

Υποπερίπτωση 1 3 ή λιγότερες
φοράδες

Υποπερίπτωση 2 4 φοράδες

Η ιπποδρομία θεωρείται
συμπληρωμένη και
ανακοινώνεται

Ζητούνται
συμπληρωματικές
εγγραφές μόνο για
φοράδες

Εφόσον υπάρχουν ≥5 φοράδες η
ιπποδρομία γίνεται μόνο με
αυτές. Οι αρσενικοί & εκτομίες
δεν συμμετέχουν και τους
δίδεται
η
δυνατότητα
μετακίνησης
σε
άλλη
ιπποδρομία. Εφόσον υπάρχουν
<5 φοράδες η ιπποδρομία
γίνεται αποδεκτή με όλους τους
εγγεγραμμένους ίππους

Δ3

Υποπερίπτωση 3 5 φοράδες

Ζητούνται
συμπληρωματικές
εγγραφές μόνο για
φοράδες και οι αρσενικοί
& εκτομίες δεν
συμμετέχουν και τους
δίδεται η δυνατότητα
μετακίνησης σε άλλη
ιπποδρομία πριν την
έναρξη των συμπληρωματικών εγγραφών

Η ιπποδρομία θεωρείται
συμπληρωμένη μετά την 1η
συμπληρωματική φάση με τις
εγγεγραμμένες φοράδες

2c. ΟΡΟΣ «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΠΠΩΝ ΤΗΣ 6+ Ε ΚΛΑΣΗΣ»
Α. Στις ιπποδρομίες με τον όρο «προτεραιότητα συμμετοχής των ίππων της κλάσης 6+ Ε» δικαιούνται να
εγγραφούν ίπποι που ανήκουν στις κλάσεις 5+ ΣΤ και 6+ Ε.
Β. Οι ιπποδρομίες αυτές διεξάγονται με τους εγγεγραμμένους ίππους που ανήκουν στην 6+ Ε κλάση μόνο αν
στη λήξη της διαδικασίας πληρούνται οι προϋποθέσεις “1. ΟΡΟΙ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ”. Διαφορετικά
διεξάγονται ως 5+ ΣΤ & 6+ Ε.
Συγκεκριμένα:
1. Για τις ιπποδρομίες που θεωρούνται συμπληρωμένες με 6 εγγεγραμμένους ισχύουν τα εξής:
#

Περιγραφή
περίπτωσης

Α

3 ή λιγότερες αρχικές
εγγραφές

Β

Γ
Γ1

Γ2

Υποπεριπτώσεις

Ενέργειες

Κατάληξη

Η ιπποδρομία
καταργείται, βάσει του
άρθρου 3.2
Ζητούνται
συμπληρωματικές
εγγραφές ανεξαρτήτως
κλάσης

4 ή 5 αρχικές
εγγραφές

Εφόσον υπάρχουν ≥6 ίπποι της 6+ Ε
κλάσης η ιπποδρομία γίνεται μόνο με
αυτούς. Οι ίπποι της 5+ ΣΤ κλάσης δεν
συμμετέχουν και τους δίδεται η
δυνατότητα μετακίνησης σε άλλη
ιπποδρομία. Εφόσον υπάρχουν <6 ίπποι
της 6+ Ε κλάσης η ιπποδρομία γίνεται
αποδεκτή με όλους τους εγγεγραμμένους

6 ή περισσότερες
αρχικές εγγραφές

Υποπερίπτωση 1

Υποπερίπτωση 2

3 ή λιγότεροι ίπποι
της 6+ Ε

Η ιπποδρομία
θεωρείται
συμπληρωμένη και
ανακοινώνεται

4 ή 5 ίπποι της 6+ Ε
κλάσης

Ζητούνται
συμπληρωματικές
εγγραφές μόνο για
ίππους της 6+ Ε κλάσης

Εφόσον υπάρχουν ≥6 ίπποι της 6+ Ε
κλάσης η ιπποδρομία γίνεται μόνο με
αυτούς. Οι ίπποι της 5+ ΣΤ κλάσης δεν
συμμετέχουν και τους δίδεται η
δυνατότητα μετακίνησης σε άλλη
ιπποδρομία. Εφόσον υπάρχουν <6 ίπποι
της 6+ Ε κλάσης η ιπποδρομία γίνεται
αποδεκτή με όλους τους εγγεγραμμένους
ίππους

Γ3

Υποπερίπτωση 3

6 ή περισσότεροι
ίπποι της 6+ Ε
κλάσης

Οι ίπποι της 5+ ΣΤ
κλάσης δεν
συμμετέχουν και τους
δίδεται η δυνατότητα
μετα-κίνησης σε άλλη
ιπποδρομία πριν την
έναρξη των συμπληρωματικών εγγραφών

Η ιπποδρομία ανακοινώνεται ως 6+ Ε

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
3. 1 ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές ίππων γίνονται εγγράφως ή μέσω e-mail ή με online καταχώρηση σε ειδικά διαμορφωμένη για
το σκοπό αυτό ιστοσελίδα. Για την εγγραφή ίππων μέσω e-mail ή online, ο Φορέας Ιπποδρομιών θα
αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του, στην οποία θα εξειδικεύεται η διαδικασία που θα
ακολουθηθεί για την εγγραφή των ίππων.
Όσον αφορά τη διαδικασία των εγγραφών με τη χρήση έντυπης φόρμας, αυτή πραγματοποιείται ως εξής:
1. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει προτυπωμένη φόρμα, την οποία του παρέχει ο Φορέας Ιπποδρομιών, η
οποία φέρει όλα τα στοιχεία του εγγράφοντος, την υπογραφή του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη ή προπονητή
ή του νομίμου αντιπροσώπου τους, καθώς και τηλεφωνικό αριθμό για την περίπτωση που απαιτηθεί
επικοινωνία για παροχή διευκρινίσεων. Η προτυπωμένη φόρμα συνοδεύει τη Διαδικασία που δημοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του Φορέα Ιπποδρομιών.
2. Την προκαθορισμένη ώρα της ημέρας των εγγραφών (7.00 πμ., εκτός κι αν υπάρξει διαφορετική
ανακοίνωση του Φορέα Ιπποδρομιών, η οποία θα συνοδεύει και τη φόρμα των εγγραφών) τοποθετείται από
εντεταλμένο του Φορέα Ιπποδρομιών σε εκ των προτέρων προσδιορισμένο χώρο του κεντρικού κτιρίου του
ιπποδρόμου το κουτί (κάλπη) των εγγραφών. Παράλληλα διατίθενται οι έντυπες φόρμες τις οποίες
καλούνται να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι και να ρίξουν εντός της κάλπης της σχετικής διαδικασίας
αρχόμενης από της 7.00 π.μ.
3. Στις 10:00 ώρα το πρωί της ημέρας των εγγραφών (εκτός κι αν υπάρξει διαφορετική ανακοίνωση του
Φορέα Ιπποδρομιών, η οποία θα συνοδεύει και τη φόρμα των εγγραφών) λήγει η πρώτη φάση της
διαδικασίας. Η κάλπη μεταφέρεται από εντεταλμένο του Φορέα Ιπποδρομιών σε προεπιλεγμένη αίθουσα.
Ακολουθεί η αποσφράγιση της κάλπης και η καταγραφή και καταχώρηση στο Πρακτικό Εγγραφών των
εγγεγραμμένων ίππων.
4. Ακολουθεί η πρώτη διαδικασία εσωτερικών μετακινήσεων ίππων για εκείνες τις ιπποδρομίες οι οποίες
δεν θα κριθούν ανοιχτές για συμπληρωματικές εγγραφές, καθώς και όσων αποδεσμεύονται αυτομάτως από
ιπποδρομίες με «προτεραιότητα συμμετοχής», με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 4. Στη συνέχεια
ανακοινώνονται οι ιπποδρομίες που διατίθενται προς συμπληρωματικές εγγραφές, αυτές που
καταργούνται, τυχόν υποδιαιρέσεις, καθώς και άλλες απαραίτητες πληροφορίες κατά την κρίση του Φορέα
Ιπποδρομιών.
3. 2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
1. Ιπποδρομίες με 3 ή λιγότερες αρχικές εγγραφές δεν προχωρούν προς συμπλήρωση, με εξαίρεση μόνο την
περίπτωση δυνητικής αύξησης του αριθμού των εγγραφέντων ίππων από προδηλωμένες δεύτερες επιλογές
ίππου/ων άλλης ιπποδρομίας.
2. Ιπποδρομίες με 4, 5 και 6 αρχικές εγγραφές προχωρούν προς συμπλήρωση.

3. Μετά την πρώτη συμπληρωματική εγγραφή προχωρούν σε επόμενες συμπληρωματικές φάσεις οι
ιπποδρομίες που ο Φορέας Ιπποδρομιών θα θεωρήσει απαραίτητο.
4. Ο Φορέας Ιπποδρομιών διατηρεί τη δυνατότητα να ανακοινώνει στον χώρο του Ιπποδρόμου τον αριθμό
των εγγεγραμμένων σε ιπποδρομίες που προχωρούν σε συμπληρωματικές φάσεις ίππων. Ειδικότερα στις
ιπποδρομίες που έχουν 6 αρχικές εγγραφές, δεν θα δίδονται - εφόσον ανακοινωθεί ο αριθμός των ίππων περισσότερες από δύο (2) ευκαιρίες συμπλήρωσης.
Κατ’ εξαίρεση και για τις ιπποδρομίες που θα διεξαχθούν το 2019 οι παράγραφοι 2 και 4 του Κεφαλαίου
3.2 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) διαμορφώνονται ως εξής:
5. Ιπποδρομίες με 4 και 5 αρχικές εγγραφές προχωρούν προς συμπλήρωση
6. Ο Φορέας Ιπποδρομιών διατηρεί τη δυνατότητα να ανακοινώνει στον χώρο του Ιπποδρόμου τον αριθμό
των εγγεγραμμένων, σε ιπποδρομίες που προχωρούν σε συμπληρωματικές φάσεις, ίππων. Σε ιπποδρομίες
που θα ανακοινώνονται ως «αποδεκτές / προς συμπλήρωση» θα δίδεται μία μόνο ευκαιρία συμπλήρωσης.
3. 3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1. Για τις συμπληρωματικές εγγραφές ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία (3. 1). Η διάρκεια κάθε
συμπληρωματικής φάσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 λεπτών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15
λεπτά. Αν μετά τις εσωτερικές μετακινήσεις προκύψουν ιπποδρομίες με επαρκή αριθμό ίππων για
υποδιαιρέσεις, τότε δύναται να ζητηθούν υποδιαιρέσεις, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 4.
2. Πριν το πέρας της διαδικασίας για τις ιπποδρομίες που δεν κατέστη δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να
προκύψουν υποδιαιρέσεις, καθώς και για όποια άλλη ιπποδρομία διαθέτει πάνω από 9 εγγραφές –και αφού
έχει προηγηθεί η διαδικασία αποχώρησης τυχόν ίππων με ένδειξη ΕΑΝ 1– καλούνται οι προπονητές να
δηλώσουν διαθεσιμότητα αποχώρησης. Σε ιπποδρομίες «προτεραιότητας συμμετοχής φοράδων»
προηγούνται οι φοράδες έναντι των αρσενικών και εκτομιών στη διαδικασία αποχώρησης. Σε ιπποδρομίες
«προτεραιότητας συμμετοχής των ίππων της 6+ Ε κλάσης» προηγούνται οι ίπποι της 6+ Ε κλάσης έναντι των
ίππων της 5+ ΣΤ κλάσης στη διαδικασία αποχώρησης. Οι προπονητές προσέρχονται στην αίθουσα εγγραφών
ή καλούνται τηλεφωνικά, βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που συνοδεύουν τη φόρμα εγγραφής ίππου.
Στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι να αποχωρήσουν ίπποι είναι τόσοι που κατεβάζουν τον επιθυμητό
αριθμό των 9 ίππων κάτω από το προαναφερόμενο όριο, διενεργείται κλήρωση ανάμεσά τους.
3. Ακολουθεί η καταγραφή των ίππων στο Πρακτικό Εγγραφών, και μετά από έλεγχο της συνολικής
καταγραφής των ίππων αποδίδεται αντίτυπο των συμπληρωμένων ιπποδρομιών στους εκπροσώπους των
προπονητών.

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ
1. Ο Φορέας Ιπποδρομιών έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποίηση του προγράμματος ιπποδρομιών
έως και 4 ημερολογιακές ημέρες πριν τις εγγραφές των ίππων, με την προϋπόθεση πως θα υπάρξει έγκαιρη
ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ταυτόχρονη ανάρτηση της
τροποποίησης στην ιστοσελίδα του.
2. Εφόσον σε μια ιπποδρομία έχουν εγγραφεί, είτε στο αρχικό στάδιο, είτε μετά τις συμπληρωματικές
εγγραφές ή τις εσωτερικές μετακινήσεις, δεκατέσσερις (14) και άνω ίπποι, ο Φορέας Ιπποδρομιών έχει το
δικαίωμα να χωρίσει την ιπποδρομία σε υποδιαιρέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της παρ. 3
του άρθρου 4. Αν τυχόν δύο (2) ή περισσότερες ιπποδρομίες αποκτούν δικαίωμα χωρισμού τους σε
υποδιαιρέσεις και δεν καθίσταται δυνατόν να προχωρήσουν όλες σε υποδιαιρέσεις, τότε προηγούνται: α)
αυτές με τον μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών, β) οι μέδεν. Σε περίπτωση ισοδυναμίας διενεργείται κλήρωση.

Σε κάθε περίπτωση προηγείται η διεξαγωγή των ήδη προκηρυγμένων ιπποδρομιών του προγράμματος
έναντι των υποδιαιρέσεων.
3. Για την πραγματοποίηση μιας ιπποδρομιακής συγκέντρωσης απαιτούνται κατ’ ελάχιστον πέντε (5) και
κατά μέγιστο επτά (7) ελληνικές ιπποδρομίες, εκτός της περίπτωσης που ο Φορέας Ιπποδρομιών αποφασίσει
διαφορετικά. Ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) εάν υπάρχει κύρια ιπποδρομία, θα συμπεριλαμβάνεται στο μέγιστο αριθμό ιπποδρομιών
β) οι κύριες ιπποδρομίες και οι ιπποδρομίες για ίππους μέδεν 2 και 3 ετών, διεξάγονται κατά
προτεραιότητα
γ) εάν από την πρώτη εγγραφή συμπληρωθούν παραπάνω ιπποδρομίες από το όριο που προβλέπεται
από τη διαδικασία, τότε έχουν προτεραιότητα να πραγματοποιηθούν αυτές με τον μεγαλύτερο αριθμό
συμμετοχών
δ) επί ίσων σε αριθμό αρχικών εγγραφών ιπποδρομιών η προτίμηση θα δοθεί στις έχουσες μεγαλύτερη
συμμετοχή σε αριθμό προπονητών
ε) εάν δεν μπορεί να γίνει επιλογή με αυτούς τους όρους, ακολουθεί κλήρωση.
στ) εάν από την πρώτη εγγραφή συμπληρωθούν όλες οι προκηρυγμένες ιπποδρομίες του προγράμματος
και εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν τις 8, τότε διεξάγονται όλες.
4. Εάν μετά τις συμπληρωματικές εγγραφές προκύψει μεγαλύτερος αριθμός ιπποδρομιών από αυτόν που
προβλέπεται από τη διαδικασία τότε, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των ιπποδρομιών με βάση την
πρόβλεψη της παρ. 3 του άρθρου 4, θα προτιμηθούν να διεξαχθούν κατά σειράν, από αυτές που
προχώρησαν σε συμπληρωματικές εγγραφές, οι ακόλουθες, με την επιφύλαξη του β) της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου:
α) οι ιπποδρομίες που διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών
β) οι ιπποδρομίες που είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών στην πρώτη φάση (αρχικές εγγραφές).
γ) επί ίσων σε αριθμό συνολικών εγγραφών και αρχικών εγγραφών η προτίμηση θα δοθεί στις έχουσες
μεγαλύτερη συμμετοχή σε αριθμό προπονητών
δ) εάν δεν καταστεί δυνατόν από τα προαναφερθέντα να προκύψει ο απαιτούμενος αριθμός
ιπποδρομιών, τότε θα διενεργείται κλήρωση ανάμεσα στις πλεονάζουσες ιπποδρομίες με τα ίδιο αριθμό
τελικών και αρχικών εγγραφών.
Η ιπποδρομία ή οι ιπποδρομίες που θα καταργηθούν μετά την διαδικασία που περιγράφεται στις
παραγράφους 3 και 4, εξαιρούνται της διαδικασίας σε επόμενη ανάλογη περίπτωση για περίοδο 3 μηνών,
υπό την προϋπόθεση να αποτελούν αρχικές ιπποδρομίες του τρίμηνου προγράμματος και όχι τροποποίησή
του
Τροποποιήσεις της ως άνω διαδικασίας που ήθελε αποφασίσει ο Φορέας Ιπποδρομιών αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του και αποστέλλεται σχετική ενημέρωση στη Φ.Ε.Ε.

