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RECOGNISED  RACING  AUTHORITIES 
 
 
 
Algeria   - Societe des Courses Hippiques et 
    du Pari Mutuel 
Argentina   - Jockey Club Argentino 
Australia  - Australian Jockey Club 

Αustralian Racing Board 
Queensland Turf Club 
South Australian Jockey Club 
Tasmanian Turf Club 
Victoria Racing Club 
Western Australian Turf Club 

Austria   -  Jockey Club for Austria 
Bahrain  -  Equestrian and Horse Racing Club 
Barbados  -  Barbados Turf Club 
Belgium  -  Jockey Club of Belgium 
Bolivia   -  Jockey Club of Bolivia 
Brazil   - Jockey Club Brasileiro/Jockey Club of 
    Sao Paulo 
Bulgaria  -  Centralen Hipodrom 
Canada  -  Jockey Club of Canada  
Chad   - Association d’ Encouragement pour L’  
    Amelioration des Races de Chevaux au Tchad 
Channel Islands - Channel Islands Racing & Hunt Club    
Chile   -  Club Hipico of Santiago 
Colombia  -  Association Colombiana de Cuadores 
    de Caballos PSI 
Croatia   - Jockey Club of Croatia 
Cyprus   - Cyprus Turf Club 
Czech Republic - Jockey Club Ceske Republiky 
Denmark  -  Jockey Club of Denmark 
Ecuador  -  Jockey Club of Ecuador 
France   - France-Galop 
Germany   -  Direktorium fur Vollblutzucht und Rennen 
Great Britain   -  The Horseracing Regulatory Authority (HRA) 
Greece   -  Jockey Club of Greece  
Hong Kong  - The Hong Kong Jockey Club 
Hungary  -  National Horseracing Ltd.  
 
 



 
India   - Royal Western India Turf Club 
    Royal Calcutta Turf Club 
    Madras Race Club  

Bangalore Turf Club Ltd 
Hyderabad Race Club  

Ireland   - Irish Turf Club 
    Irish National Hunt Steeple Chase 
    Committee 
Isle of Man  -  Manx Racing Authority 
Ιsrael   - Ministry of Agriculture 
Italy   -  A.S.S.I. (ex. U.N.I.R.E.) 
Jamaica  -  Jockey Club of Jamaica 
Japan   -  Japan Racing Association  
    National Association of Racing  
Kenya   - Jockey Club of Kenya 
Korea    -  Korea Racing Association 
Lebanon  - Societe pour la Protection et l’ Amelioration des 
    Chevaux Arabes au Liban  
Macau   - Macau Jockey Club 
Malaysia  -  Malayan Racing Association  
Mauritius   - Mauritius Turf Club 
Mexico   -  Jockey Club Mexicano A.C. 
Morocco  -  Societe Royale d’ Encouragement du Cheval 
Netherlands  - Stichting Nederlandse Draf-en-Rensport 
New Zealand  - New Zealand Thoroughbred Racing Inc 
Norway  -  Norsk Jockey Club 
Pakistan  -  Jockey Club of Pakistan 
Panama  -  Panama Turf Authority 
Paraguay  - Jockey Club of Paraguay 
Peru   - Jockey Club of Peru 
Philippines  - Manila Jockey Club 
    Philippine Racing Club 
Poland   - Polish Jockey Club 
Qatar   - Racing and Equestrian Club 
Romania  - Jockey Club of Romania 
Russia   - Rosplemkonzavod  
Saudi Arabia  -  The Equestrian Club 
Serbia    - Horsemanship Federation of Serbia  
Singapore  -  Singapore Turf Club 
Slovakia  - Turf Direktorium 
Slovenia  - Slovenian Turf Club 
South Africa  - National Horseracing Authority 
Spain    - Sociedad de Fomento de la Cria Caballar 
    de Espana 
 



 
Sweden   - The Swedish Jockey Club 
Switzerland  - Schweizer Galopprensport Verband Federation 
    Suisse du Galop 
Thailand  - The Royal Bangkok Sports Club 
Trinidad & 
Tobago  -  Trinidad & Tobago Racing Authority 
Tunisia   -  Societe des Courses de Tunis 
Turkey   - Jockey Club of Turkey 
United Arab 
Emirates  - Emirates Racing Association 
United States of  -  The Jockey Club, State Racing 
America   Commissions and Boards.  
Uruguay  - Jockey Club of Montevideo 
Venezuela  - Institutio Nacional de Hipodromos 

 
 
 
 
        



 
IΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 

 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

 
ΜΕΡΗ 

 
 

ΜΕΡΟΣ           
        ΣΕΛΙΣ 

 
1.  Έφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής και 

Ελλανοδίκες Συναντήσεων      7 - 14 
Εξουσίες των Εφόρων της Ιπποδρομιακής 
Αρχής Κύπρου         
Ελλανοδίκες Συναντήσεων 
Εξουσίες των Ελλανοδικών των Συναντήσεων 

2.  Αξιωματούχοι        14 - 26 
Πληρωτές Επάθλων 
Ιπποδρομιάρχης 
Ισοζυγιστής και Ισοζυγισμός Ίππων 
Ζυγιστής 
Αφέτης και εκκίνηση 
Κριτής Άφιξης 
Γραμματέας Ελλανοδικών 

3.   Ίπποι         26 - 30 
Πιστοποιητικά Ταυτότητας των ίππων 
Αποκλεισμός των Ίππων 

      4.  Κανονισμοί Ιπποδρομιακών Συναντήσεων    30 - 33 
Περιορισμοί συμμετοχής σε ιπποδρομίες 

      5.  Εγγραφές, Συμμετοχές και Δηλώσεις     34 - 47 
      6.  Δικαιώματα Εγγραφής, Παράβολα Αποδοχής 

και Καταθέσεις       47 - 48 
      7.   Ιδιοκτήτες, Συνεταιρισμοί,       48 - 53  

Αναγνωρισμένες Εταιρείες,  
Ιπποδρομιακά Χρώματα         

8.   Προπονητές        53 - 65 
 9.   Αναβάτες        65 - 70 

Αμοιβές Αναβατών 
Μαθητευόμενοι Αναβάτες 
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ΜΕΡΟΣ 
          ΣΕΛΙΣ 
 
10. Ιπποκόμοι        70 

 11. Πωλήσεις ίππων με υποχρεώσεις     71 
12. Κατάλογος καθυστερήσεων       71 -  72  

 13. Βάρη, επιβαρύνσεις και χάρη βαρών     72 
 14. Προζύγιση, έκθεση αριθμών κλπ     73 - 74 
 15. Διαδρομή ίππων και Γουώκοβερ     75 - 78 
 16. Ταυτόχρονος Τερματισμός      78 
 17. Μεταζύγιση        78 – 80  
 18. Διενέξεις, Ενστάσεις, Εφέσεις κλπ     80 - 82 

 Ενστάσεις: Πότε και πως υποβάλλονται 
19. Καταδολίευση και Αποκλεισμός Προσώπων    82 - 86 

 20. Έπαθλα        86 - 88 
 21. Εξάρτυση        88 - 90 
 22. Δικαιώματα Εγγραφής κλπ      91  
 23. Εγγραφή        92  
 24. Ταξινόμηση        92 - 98 
 25. Διάφορα        98 - 99 
 26. Ταμείο Ατυχημάτων       99 - 106 

  Πίνακας Ωφελημάτων    
27. Επιχορηγημένες Ιπποδρομίες     106 - 107 
28. Οι Περί Πειθαρχικής Επιτροπής και Επιτροπής     

Εφέσεων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου – Κανονισμοί  108 - 116 
29.  Απαλείφθηκε  
30. Χορηγία αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών   117 - 124 
31 Oδηγίες Εφόρων Ιπποδρομιακής     

Αρχής Κύπρου       125 - 209
  
32. Πίνακας “A”        210 
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ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

 
A.  

Άδειες:  
  Έκδοση 2/1 
  Αναστολή 1/2 , 1 / 13,  9/6    

  Ακύρωση 1/ 2 
 

Αναβάτες:  
 Ζύγιση – Μεταζύγιση 2/ 28, 2/26, 14/2 

  Στοιχήματα 9/5  
  Ιδιοκτησία 9/5 
  Αμοιβή 9/11, 9/12, 9/13, 9/14 
  Βάρη 13/1, 14/7, 17/8, 17/9 
  Ποινές 1/13 
  Ερασιτέχνες αναβάτες 9/3, 9/7 

Aποκλεισμοί Ίππων 1/16, 3/14, 3/18, 5/1, 7/6, 9/2, 9/22, 15/7 – 15/9 
  17/7 – 17/10, 18/5  

Αποκλεισμός Προσώπων 1/3, 1/10, 2/12, 9/6, 12/3, 19/1 – 19/9, Μ2 
  Αφέτης – Αφετηρία 2/31 – 2/48, Δ1-Δ5 
  Αποκλεισμός ίππου λόγω δυστροπίας 2/37, 2/43 
  Άκυρη εκκίνηση 2/46 
  Επανάληψη εκκίνησης 2/47, 15/9 
  Αμοιβή (αναβατών, προπονητών, κλπ) 4/4 (iii) β 
  Αυτεπάγγελτη έρευνα 18/12, 18/13 
  Αναγνωρισμένη Εταιρεία 7/7 
 

Β. 
  Βοηθητικό προσωπικό προπονητή 8/6 
  Βάρη (αποκλεισμός αναβάτη) 13/1 – 13/8, Λ2, Λ3 
  Βάρος επιπρόσθετο κατά την προζύγιση 14/7 

 Βάρη – επιβαρύνσεις σύμφωνα με τερματισμό 2/16 
  Βραβεία (Ίδε Έπαθλα)    

 
Γ. 

Γουωκόβερ 15/10 
Γραμματέας των Ελλανοδικών 2/52 

 
Δ. 
 Διαδρομή ίππων 15/1, Η1 
 Δυστυχήματα 2/11, 14/4, 17/1, 17/7 

iii 



 Διασταυρώσεις/ Άλλες παρενοχλήσεις 15/6, 15/7 
 Δικαιώματα / Πρόστιμα 6/1 – 6/5, 22/1, 22/2 
 Διαγραφή ίππων 5/7-5/10, Ζ1 
 Διαχειριστές, Κληρονόμοι 5/18, 5/19 
 Δυνατότητα ίππων 15/1 

 
Ε.  
 Εγγραφή ίππων 5/1-5/6, 5/11, 5/15, Ζ5 

Απόσυρση εγγραφής 5/7 
Εκκίνηση λανθασμένη 2/46 
Ελλανοδίκες:- 

  Εξουσίες Ελλανοδικών 1/8 – 1/17 
  Ενστάσεις 17/4, 18/1, 18/2, 18/5 – 18/9, 18/11,  
  18/12, 18/14 
  Εξάρτυση 8/10, 14/8, 21/1 
  Έπαθλα – Πληρωτές Επάθλων 2/4, 2/5, 18/18 
  20/1 – 20/9, Ξ1 
  Επιβαρύνσεις (Επιβολή βαρών) 2/16, 13/7, 13/8 

Εταιρεία 7/7 
Εφέσεις 1/1 (x) , 1/1 (xx) (β), 1/1 (xxii) , 1/15,  
18/1-18/4, 18/10, 18/11 
Έφοροι – Εξουσίες 1/1-1/5  
Εκτάκτως δηλωθέντες ίπποι 5/5 
Επιχορηγημένες ιπποδρομίες Μέρος 27 
Επιτροπή Εφέσεων Μέρος 28-Β 
 

Ζ. 
Ζυγιστής 2/26 – 2/30 
 
Ζυγιστήριο:  
Προζύγιση 14/1- 14/10, Θ3 
Μεταζύγιση 17/1-17/10 

 
Θ.  

  Θεραπεία 19/10, 19/11, 19/12, Ι2, Ι3 
 

Ι.  
  Ιπποδρομιάρχης 2/6-2/12 
  Ιπποκόμος 10/1-10/3, N1, Ν2 

Ισοζυγισμός: 2/16-2/21, Λ1, Λ2, Λ3 
Βάση Ισοζυγισμού 2/17 
Αναθεώρηση 2/19 
Παράπονα 2/15 
Πενταετής (Ισοζυγισμός) 2/18 
Αναθεώρηση μετά από διαγραφή 2/21 
Κατώτατο βάρος 2/20 

iv 



Ισοζυγιστής 2/13, 2/14, 2/15 
Ιδιοκτήτης 7/1 
Θάνατος ιδιοκτήτη 5/18, 5/19 
Εγγραφή ιδιοκτήτη 7/1 
Ίπποι, Ηλικία και Όνομα 3/1-3/12 
Ταυτότητα ίππων 3/13 

  Αποκλεισμός ίππων 3/14-3/18 
  Περιορισμός συμμετοχής ίππων 4/8, 4/10 

 
Κ. 

  Καθυστερήσεις 6/1, 6/5, 12/1-12/5, Μ1 
  Καλύπτρα Κεφαλής, Καλύπτρα Οφθαλμών 21/3, Δ4 (6), Δ4 (7) 
  Κάμερα 15/2, Η3 
  Κλασσικές Ιπποδρομίες – Ημικλασσικές 5/5, 20/5 
  Κριτής ‘Αφιξης  2/49-2/51 
  Κτηνίατρος 5/8, 19/10, 19/11 

Καταδολίευση 19/1, 19/2, 19/3 
Κράνος 21/2 
Καλύπτρα 21/3, Δ4 (7) 

 
Μ.  

  Μαθητευόμενοι:  
  Bάρη:  9/20, 9/22 

Aντικατάσταση μαθητευόμενου 14/5, Α7 
  Αλλαγή προπονητή 9/16, 9/24 
  Συμβόλαια 9/15, 9/18, 9/25, 9/27 
  Μαστίγιο 9/26, 15/3, Α10, Α11 
  Νίκες 9/20, 9/21 
  Μεταζύγιση 17/1 – 17/10 

Μητρώο Εγγραφής ‘Ίππων 23/1- 23/7 
Αμοιβή μαθητευόμενου Α9 

 
Ν. 

Νεαρός μαθητευόμενος 9/19 
 
 Ο.  
  Οδηγίες προπονητή 8/16, 15/1 (iii) 
 

Π.  
Παρωπίδες 21/3 
Παράπονα, Εκθέσεις για ατυχήματα 2/11 
Παράβολα 6/1-6/5 
Πέταλα  8/13, 15/4, Ζ6 
Πάτογκ 2/9, Θ1 
Πρόγραμμα 2/7, 2/8 
Προπονητής 8/1-8/28, Ν2 

v 



Προπονητής εκτός Ιπποδρόμου 8/5  (iii) 
Ποινές 1/13 
Παραπτώματα ανάβασης 15/6 – 15/9, 18/7 
Πληρωτές επάθλων 2/4, 2/5 
Προζύγιση 14/1 – 14/12 
Πειθαρχική Επιτροπή Μέρος 28-Α 

 
Ρ. 

  Ρινορραγία Η2 
 

Σ.  
  Στίβος επιδείξεως  2/9, Θ1 
  Συνεταιρισμοί 7/2 – 7/6 
  Σήματα αποτελέσματος 2/29 
  Συμμετοχή σε ιπποδρομίες (περιορισμοί) 4/8 ,  4/10, 4/11 

Σέλωμα 8/10 
 
Τ.  

  Ταξινόμηση: 24/1 , 24/9 
  Επιτροπή Ταξινόμησης 24/1, 24/2 
  Επαναταξινόμηση 24/3, 24/5 
  Ταξινόμηση/Υποβιβασμός 2,3,4 και 5 ετών και άνω 24/6 
  Ταυτόχρονος τερματισμός 16/1 – 16/5, 2/16 
  Ταυτότητες ίππων 3/13 
  Ταμείο ατυχημάτων (εισφορές, ωφελήματα κλπ) 26/1-26/20 
  Πίνακας Ωφελημάτων Σελ. 104 - 106 
  Τροποποιήσεις Ιπποδρομιακού Κώδικα 25/1, 25/2 
   
 

Υ.  
  Υποχρεώσεις – Πωλήσεις με υποχρεώσεις 11/1, 11/2 
  

Φ. 
Φώτο φίνις 2/49 

  Κήλωνες, Φορβάδες – απόσυρση από Ιππόδρομο 24/7, 24/8,  
Κ3, Κ4 

 
Χ.  

  Χρώματα Ιπποδρομιακά 7/8 – 7/13, 8/12 
  Χωλότητα 5/9, 5/10 
  Χάρη βαρών (μαθητευόμενων) 9/20 
  Χώρος ζυγιστηρίου 14/1 

vi 



 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΩΝ 

 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ         ΣΕΛΙΣ 

 
    Α.  Αναβάτες, Μαθητευόμενοι Αναβάτες, Παραπτώματα,   125 - 128 
  Τιμωρίες, Μαστίγιο         
    Β.  Έρευνες, Εξέταση Δρομώνων Ίππων, Άκυρες ιπποδρομίες  128 - 129 
 Ανακοίνωση αποφάσεων των Ελλανοδικών     
    Γ.  Ασφάλεια (Γενικά)       129 - 130 
    Δ.  Αφετηρία, Εκκινήσεις, Διαδρομή προς την Αφετηρία   130 - 134 
    Ε.  Δειγματοληψία, Αναλύσεις, Αιμοληψία,     134 - 148 
 Απαγορευμένες ουσίες, Διακίνηση Ίππων      
    Ζ.  Δρόμωνες Ίπποι,  Εγγραφές,      149 - 150 
 Διαγραφές, Ταυτότητες, Πέταλα      
    Η.  Διαδρομή Ίππων, Κινηματογραφήσεις Ιπποδρομιών,    

Ρινορραγία        150 - 151 
    Θ.  Ζυγιστήριο, Πάτογκ       151 - 152
  
    Ι.  Θεραπεία Ίππων, Φυσική Τροφή, Συμπυκνώματα   152 - 153 
    Κ.  Ιπποπαραγωγή, Επιβήτορες, Τοκάδες, Επιβάσεις   153 - 154 
    Λ.  Ισοζυγισμός        154 
    Μ.  Καθυστερήσεις, Πρόστιμα, Αποκλεισμένα Πρόσωπα  154 - 155 
    Ν.  Προπονήσεις Ίππων, Προπονητές, Ιπποκόμοι,    156 - 161
 Αναβάτες Προπονήσεως, Στάβλοι      
    Ξ.  Χρηματικά Έπαθλα, Φιλοδώρημα, Ταξινόμηση και ενσταβλισμός 161 - 162 
   Ο. Διάφορα Θέματα       162 - 209 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΩΝ 
 

Αναλυτικό Ευρετήριο 

ΚΩΔΙΚΑΣ 

 
Α.  Αναβάτες, Μαθητευόμενοι Αναβάτες, Παραπτώματα, 
 Τιμωρίες, Μαστίγιο 

Μαθητευόμενοι αναβάτες Α1 
Αναβάτες – Δυστυχήματα Α2 
Πραγματική Δυνατότητα Ίππων Α3 
Δηλώσεις αναβατών Α4 
Ασθένεια μαθητευόμενου αναβάτη ή αναβάτη  
Μικροτραυματισμός αναβάτη ή μαθητευόμενου αναβάτη 
Συστηματική αντικατάσταση Α5 
Διαγραφές και δηλώσεις αναβατών Α6 
Αντικατάσταση αναβάτη και μαθητευόμενου αναβάτη Α7 
Υπογραφή συμβολαίων μεταξύ προπονητών και  
μαθητευόμενων αναβατών Α8 
Πληρωμή αμοιβής μαθητευόμενων αναβατών Α9 
Φύλαξη μαστιγίων Α10 
Χρήση μαστιγίου Α11 
 

Β.  Έρευνες, Εξέταση Δρομώνων Ίππων,  
 Άκυρες Ιπποδρομίες, Ανακοίνωση αποφάσεων   

των Ελλανοδικών 
Έρευνες Β1 
Εξέταση Δρομώνων Ίππων Β2 
Άκυρες Ιπποδρομίες Β3 
Ανακοίνωση αποφάσεων των Ελλανοδικών Β4 
 

Γ.  Ασφάλεια (Γενικά) 
Ασφάλεια Στάβλων Γ1 
Επισκέψεις ιδιοκτητών στους στάβλους Γ2 
Επισκέψεις μη εξουσιοδοτημένων προσώπων Γ3 
 

Δ.  Αφετηρία, Εκκινήσεις, Διαδρομή προς την Αφετηρία 
Αφετηρία Δ1 
Πιστοποιητικό εκκινήσεως Δ2 
Ίπποι στην Αφετηρία Δ3 
Μηχάνημα Εκκινήσεως – Εισαγωγή Ίππων Δ4 
Παραμονή ίππων στην Αφετηρία Δ5 
Να μη συνοδεύονται ίπποι από σταβλίτη 
μέσα στο στίβο Δ6 

viii 



 
 
 
 

ΚΩΔΙΚΑΣ 

 
Ε.  Δειγματοληψία, Αναλύσεις, Αιμοληψία, 

Απαγορευμένες ουσίες 
Ιδιωτικά Δείγματα Ε1 
Απαγορευμένες ουσίες  (‘Αρθρο 6 Διεθνούς Ομοσπονδ. Ιππ/κών 
Αρχών) Ε3 
Έλεγχος Αιμοληψίας Ε4 
Α’ δείγμα  - Β’ δείγμα (Αντίδειγμα) Ε5 
Ε5 (i) Επιβεβαιωτική ανάλυση του Β’ δείγματος 
Τροποποίηση του κανονισμού για PEG E6 
Διακίνηση Ίππων Ε7 
 

Ζ.  Δρόμωνες Ίπποι,  Εγγραφές,  
Διαγραφές, Ταυτότητες, Πέταλα 
Ίπποι που δηλώνονται να τρέξουν και στη συνέχεια 
αποσύρονται Ζ1 
Δελτία ταυτότητας Ζ2 
Θάνατοι/νεκροψίες ίππων Ζ3 
Εγγραφές ίππων  Ζ5 
Πέταλα Ζ6 
 

Η.  Διαδρομή Ίππων, Κινηματογραφήσεις Ιπποδρομιών, 
Ρινορραγία 
Ίπποι οι οποίοι δεν ακολουθούν κανονική διαδρομή Η1 
Ρινορραγία Η2 
Κινηματογράφηση Ιπποδρομιών – Προβολή ταινίας Η3 
 

Θ.  Ζυγιστήριο, Πάτογκ 
Διαδικασία για ίππευση μέσα στο στίβο επίδειξης Θ1 
Γενικά Θ2 
Προζύγιση Θ3 
 

Ι.  Θεραπεία Ίππων, Φυσική Τροφή, Συμπυκνώματα,  
Όριο Ηλικίας Εγγραφής Ιδιοκτήτη 
Φυσική τροφή Ι1 
Τήρηση βιβλίου θεραπείας ίππων Ι2 
Θεραπεία ίππων Ι3 
Όριο ηλικίας εγγραφής ιδιοκτήτη Ι4 
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ΚΩΔΙΚΑΣ 

 
Κ.  Ιπποπαραγωγή, Επιβήτορες, Τοκάδες, Επιβάσεις 

Επίβαση μέσα στον Ιππόδρομο Κ2 
Απομακρύνσεις τοκάδων από τον Ιππόδρομο Κ3 
Επίβαση φορβάδων Κ4 
Ανανέωση άδειας επιβητόρων Κ5 
 

Λ.  Ισοζυγισμός 
Ισοζυγισμός Λ1 
Ανώτατο βάρος σε ιπποδρομίες Λ2 
Ανώτατο βάρος σε ιπποδρομίες Ελεύθερου  
Ισοζυγισμού Λ3 
 

Μ.  Καθυστερήσεις, Πρόστιμα, Αποκλεισμένα Πρόσωπα 
Διαδικασία για καθυστερημένα πρόστιμα Μ1 
Κατάλογος καθυστερήσεων Μ2 
 

Ν.  Προπονήσεις Ίππων, Προπονητές, Ιπποκόμοι,  
Αναβάτες Προπονήσεως, Στάβλοι 
Πρόσληψη ιπποκόμων από το εξωτερικό Ν1 
Αναστολή άδειας προπονητή ή σταβλίτη Ν2 
Είσοδος οχημάτων στην περιοχή των στάβλων με αυτοκίνητο Ν3 
Χώρος καφενείου Ν4 
Ενσταβλισμός ίππων Ν5 
Απαγορεύεται το κάπνισμα Ν6 
Οδηγίες για τους χώρους του ζυγιστηρίου,  
σελώματος και στίβου επίδειξης Ν7 

 
Ξ.  Χρηματικά Έπαθλα 

Χρηματικό έπαθλο σε ιπποδρομίες με βάρη 
κατά ηλικία Ξ1 
Επίδομα Ιπποπαραγωγού Ξ2 
Ταξινόμηση και ενσταβλισμός ίππων εντός 
των στάβλων του Ιπποδρόμου Ξ3 
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ΚΩΔΙΚΑΣ -   - ΔΙΑΦΟΡΑ  

Ιπποδρομίες για μαθητευόμενους αναβάτες 
Κριτήρια απονομής κυπέλλων 
Λευκό Ιπποδρομιακό Μητρώο  
Κατάθεση αδείας 
Περιορισμοί διακίνησης στον εξωτερικό στίβο 
Προγνωστικά μέσω τύπου, τηλεπληροφόρησης κλπ   
Ειδική άδεια φύλαξης στάβλων 
Χρήση κινητής τηλεφωνίας 
Διαστάσεις εγκεκριμένων στάβλων  
Ιπποδρομίες για διετείς ίππους 
Ιπποδρομίες για τριετείς ίππους 
Ταξινόμηση ίππων που γεννήθηκαν στην Κύπρο  
Ταξινόμηση ίππων αλλοδαπής για σκοπούς συμμετοχής σε ιπποδρομίες   
Επιθεώρηση στάβλων εκτός Ιπποδρόμου 
Παρουσία Αξιωματούχων κατά τις ιπποδρομιακές συναντήσεις 
Υπεύθυνος σταβλίτης ίππου σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ανάλυσης  
Αποκλεισμένα πρόσωπα στους χώρους του Ιπποδρόμου 
Ταξινόμηση διετών ίππων ή μικρότερης ηλικίας – που γεννήθηκαν το έτος 2001 
και μετέπειτα  
Έλεγχος αναβατών, μαθητευομένων αναβατών και αναβατών προπόνησης για 
απαγορευμένες ουσίες 
Υγεία και ευημερία των ίππων 
Συμμετοχή ίππων στις ιπποδρομίες  
Διαστολείς ή βοηθητικά για τη μύτη 
Έφεση και αποκλεισμός ίππου από του να συμμετάσχει στις Ιπποδρομίες διότι 
δυστροπεί στην αφετηρία ή παραμένει στο μηχάνημα εκκίνησης ή δεν ακολουθεί 
κανονική διαδρομή 

 Διαδικασία ουροληψίας – Α’ δείγμα – Β’ δείγμα (αντίδειγμα) 
Αναστολή άδειας και πιστοποιητικό ασθενείας αναβάτη ή μαθητευόμενου 
αναβάτη, ματαίωση ιπποδρομιακής συνάντησης, αναβολή ιπποδρομιακής 
συνάντησης 
Δικαιώματα εγγραφής 
Δικαίωμα καβάλλας 
Χορήγηση άδειας 
Διακίνηση/παρουσία παιδιών στους χώρους του ζυγιστήριου, σελώματος, 
στίβου επίδειξης, στον ειδικό χώρο για τους ιδιοκτήτες που βρίσκεται 
παραπλεύρως του χώρου σελώματος και στο χώρο τερματισμού και στο χώρο 
φωτογράφισης των νικητών ίππων 
Διακοπή της εισαγωγής των ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης και 
επανατοποθέτησης τους 
Αναβολή εξέταση έφεσης 
Δελτία υγείας για μαθητευόμενους αναβάτες και αναβάτες 
Ποσοστό 3% από τα χρηματικά έπαθλα, πληρωμή του μισθού των 
ιπποκόμων/μαθητευόμενων αναβατών και αναβατών προπονήσεως, εισφορές 
στο ταμείο προνοίας για τους ιπποκόμους. 
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xii 

Οι ιπποδρομίες για τους διετείς ίππους. 
Αναστολή άδειας αναβάτη ή μαθητευόμενου αναβάτη που απουσιάζει 
αδικαιολόγητα από την ιπποδρομιακή συνάντηση.  
Φωτογράφιση στο στίβο επίδειξης.   
Αφαίρεση της καλύπτρας οφθαλμών πριν την ανύψωση της λευκής σημαίας  
Πλακέτο τύπου “Monty Roberts” 
Σκύλοι στους στάβλους των προπονητών  
Κατάταξη απαγορευμένων ουσιών  - Προβλεπόμενες ποινές για ανεύρεση 
απαγορευμένων ουσιών σε ίππους  
Αντιπροσώπευση προπονητή από άλλο προπονητή ή αδειούχο του στάβλου 
του εκτός από αναβάτη ή μαθητευόμενο αναβάτη ή μικρό μαθητευόμενο 
αναβάτη. 
Ιπποδρομίες με ειδικούς όρους για ίππους που γεννήθηκαν στην Κύπρο.  
Ιπποδρομίες με ειδικούς όρους για Καθαρόαιμους ίππους που γεννήθηκαν σε 
χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Αναβάτες που συμμετέχουν σε ιπποδρομίες στο εξωτερικό (‘Αρθρο 10 – 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών) 
Ιδιοκτήτες, Προπονητές και Αναβάτες ίππων που έχουν αποκλειστεί στο 
εξωτερικό (‘Αρθρο 10 (β) – Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών) 
Αμοιβαιότητα ποινών (‘Αρθρο 10 (γ) – Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών 
Αρχών) 
Αποκλεισμός ίππων από τις ιπποδρομίες (‘Αρθρο 10 (δ) – Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών) 
Εξοπλισμός Προστασίας Αναβατών (‘Αρθρο 27 Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ιπποδρομιακών Αρχών) 
Αναβάτες από χώρες του Εξωτερικού  
Clearance ίππου για σκοπούς συμμετοχής σε ιπποδρομίες στο εξωτερικό 
(‘Αρθρο 3Α – Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών) 
Ιχνηλασιμότητα Διεθνών Μετακινήσεων Ίππων (Άρθρο 3 – Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών) 
Επιδόσεις ίππου (Άρθρο 5 – Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών) 
Εγγυημένα χρήματα για εγγραφές (Άρθρο 16 – Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ιπποδρομιακών Αρχών) 
Κατάλογος Αποκλεισμένων (‘Αρθρο 19 – Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ιπποδρομιακών Αρχών) 
Προπονητές από το Εξωτερικό  
Αναγνώριση ίππου/έλεγχος της ταυτότητας  
Άτομα που δικαιούνται να ιππεύουν για σκοπούς προπόνησης 
Εξοικείωση ίππων στους χώρους του Ιπποδρόμου κατά τις ιππ/κές συν/σεις.  
Έλεγχος της φυσικής κατάστασης ίππων που εγγράφονται στις ιπποδρομίες ή 
διαγράφονται.  
Κτηνιατρικά πιστοποιητικά για τη διαγραφή ίππων από τις ιπποδρομίες 
Επαναταξινόμηση ίππων λόγω αποχής από τις ιπποδρομίες. 
Επί καθήκοντι Κτηνίατρος για την εξέταση των ίππων που διαγράφονται από τις 
ιπποδρομίες.   

 ‘Εκδοση Sunday Pass και Διαδικασία. 



 
 
  

IΠΠΟΔΡΟΜIΑΚΗ ΑΡΧΗ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 IΠΠΟΔΡΟΜIΑΚΟΣ ΚΩΔIΚΑΣ 
 
Οι καvovισμoί αυτoί θα ισχύoυv και θα εφαρμόζovται σε όλες τις Iππ/κές Συvαvτήσεις 
πoυ διεξάγovται υπό τηv αιγίδα της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ και σε όλες τις 
ιππoδρoμίες πoυ διεξάγovται στις Συvαvτήσεις αυτές, όπως επίσης και για 
oπoιoδήπoτε άλλo θέμα πoυ έχει άμεση ή έμμεση σχέση με Iππ/κές Συvαvτήσεις ή 
ιππoδρoμίες. 
                                               
 

ΟΡIΣΜΟI 
      
Οι πιο κάτω λέξεις και φράσεις πoυ αvαφέρovται στoυς παρόvτες Καvovισμoύς θα 
ερμηvεύovται ως ακoλoύθως:- 
 
 
"Αvαγvωρισμέvη Iππoδρoμιακή Αρχή" θεωρείται oπoιαδήπoτε Iππoδρoμιακή 
Αρχή η δικαιoδoσία της oπoίας αvαγvωρίζεται κατά καιρoύς από τηv Iππoδρoμιακή 
Αρχή Κύπρoυ, και η oπoία εφαρμόζει τις τιμωρίες πoυ επιβάλλovται από τηv 
Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ. 
 
 
"Αvαγvωρισμέvη Συvάvτηση" καλείται η συvάvτηση πoυ έχει τηv έγκριση 
Αvαγvωρισμέvης Iππoδρoμιακής Αρχής. 
 
 
"Αvαβάτης" σημαίvει τo πρόσωπo πoυ κατέχει άδεια τωv Εφόρωv της 
Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ vα ιππεύει επί πληρωμή στις ιππoδρoμίες. 
 
 
"Αvαβάτιδα" σημαίvει τηv κυρία πoυ κατέχει άδεια τωv Εφόρωv της Iππoδρoμιακής 
Αρχής Κύπρoυ vα ιππεύει ως Αvαβάτιδα. 
 
 
"Απαγoρευμέvη oυσία" σημαίvει τηv oυσία πoυ έχει τηv πρoέλευση της εκτός τoυ 
oργαvισμoύ τoυ ίππoυ, αvεξάρτητα αv αυτή είvαι εvδoγεvής ή όχι στov ίππo και η 
oπoία αvήκει σ'oπoιαδήπoτε από τις κατηγoρίες πoυ περιλαμβάvovται στov 
Κατάλoγo Απαγoρευμέvωv Ουσιώv, o oπoίoς δημoσιεύεται κατά καιρoύς στo 
Iππoδρoμιακό Ημερoλόγιo απo τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ. 
 
 
"Βιβλιάριo Ταυτότητας" σημαίvει τo εγκεκριμέvo διαγραμματικό ‘Εγγραφo της 
Ταυτότητας oπoιoυδήπoτε ίππoυ, τo oπoίo εκδίδεται με τηv έγκριση τωv Εφόρωv της 
Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ ή άλλης Αvαγvωρισμέvης Iππoδρoμιακής Αρχής. 
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"Γραφείo Iππoδρoμιακoύ Ημερoλoγίoυ" είvαι τo Γραφείo τo oπoίo oρίζεται σαv 
τέτoιo από τηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ. Τo παρόv "Γραφείo τoυ Iππoδρoμιακoύ 
Ημερoλoγίoυ" είvαι τo Γραφείo Καταχωρήσεωv της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ. 
 
 
"Γραφείo Καταχωρήσεωv" σημαίvει τo γραφείo πoυ oρίζεται σαv τέτoιo από τηv 
Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ. Τo παρόv Γραφείo Καταχωρήσεωv βρίσκεται στα 
Γραφεία της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ. 
 
 
"Διαγραφή" σημαίvει τηv απόσυρση ίππoυ από ιππoδρoμία, η oπoία εφόσo ληφθεί 
στo Γραφείo τoυ Iππoδρoμιακoύ Ημερoλoγίoυ δεv μπoρεί v'ακυρωθεί. 
 
 
"Διαταγές Αφέτη". Κάθε ίππoς πoυ δεv έχει απoσυρθεί από τηv ιππoδρoμία όταv η 
λευκή σημαία έχει αvυψωθεί, θα θεωρείται ότι ήταv κάτω από τις διαταγές τoυ Αφέτη. 
 
 
"Εγγεγραμμέvoς Iδιoκτήτης" σημαίvει τov ιδιoκτήτη, τo όvoμα τoυ oπoίoυ 
καταχωρήθηκε δεόvτως στo Μητρώo Εγγραφής σύμφωvα με τov καvovισμό 7/1. 
  
 
"Εκκιvήσας". Κάθε ίππoς πoυ τίθεται κάτω από τις διαταγές τoυ Αφέτη, θα θεωρείται 
ως εκκιvήσας. 
 
 
"Ελλαvoδίκες". Η λέξη "Ελλαvoδίκης" ή "Ελλαvoδίκες" oπoυδήπoτε συvαvτάται, θα 
σημαίvει τov Ελλαvoδίκη ή Ελλαvoδίκες της Συvάvτησης ή τoυς vόμιμoυς 
αvαπληρωτές τoυς. 
 
 
"Πρόεδρoς Ελλαvoδικώv"  είvαι o Ελλαvoδίκης o oπoίoς πρoεδρεύει τoυ Σώματoς 
τωv Ελλαvoδικώv. 
 
 
"Εκπρόσωπoς" (Nominator) είvαι τo πρόσωπo στo όvoμα τoυ oπoίoυ εγγράφεται 
ίππoς σε ιππoδρoμία. 
 
 
"Έπαθλo" είvαι η ιππoδρoμία στηv oπoία χρηματικό έπαθλo ή έπαθλα 
καθoρισμέvης  αξίας, είvαι εγγυημέvα από τov Iππόδρoμo. Τα δικαιώματα εγγραφής, 
παράβoλα καταθέσεωv, συvδρoμές ή άλλες εισφoρές τωv ιδιoκτητώv κατατίθεvται 
στo Ταμείo τoυ Iππoδρόμoυ. 
 
 
“Επίδομα Ιπποπαραγωγού” είναι το χρηματικό έπαθλο που καταβάλλεται από 
τον Πληρωτή Επάθλων στον ιπποπαραγωγό του ίππου που πήρε την πρώτη, 
δεύτερη και τρίτη θέση στις ιπποδρομίες βάρη κατά ηλικία και φύλο για 2ετείς και 
3ετείς ίππους, στις ιπποδρομίες με ειδικούς όρους, με εξαίρεση τις ιπποδρομίες με 
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ειδικούς όρους που αφορούν αποκλειστικά τις κλάσεις, στις ιπποδρομίες 
ισοζυγισμού για 4ετείς ίππους, στις ιπποδρομίες ισοζυγισμού για 4ετείς και 5ετείς 
ίππους και στις Κλασσικές και Ημικλασσικές Ιπποδρομίες.  
Επίδομα Ιπποπαραγωγού καταβάλλεται μόνο για τους ίππους που γεννήθηκαν 
στην Κύπρο.” 
 
"Ερασιτέχvης Αvαβάτης" είvαι τo πρόσωπo τo oπoίo κατέχει άδεια από τoυς 
Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ vα ιππεύει ως ερασιτέχvης. 
 
"Εταιρεία Αvαγvωρισμέvη" σημαίvει μια εταιρεία εγγεγραμμέvη είτε με 
περιoρισμέvη είτε με απεριόριστη ευθύvη και η oπoία έχει εγκριθεί ως 
"Αvαγvωρισμέvη Εταιρεία" απo τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ. 
 
“Eτος”  σημαίνει το Ημερολογιακό Έτος.  
 
 
"Εφoρoι Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ" σημαίvει τηv απαρτία Εφόρωv της 
Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ, oι oπoίoι διoρίζovται δυvάμει τoυ Καταστατικoύ της 
Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ. 
 
 
"Εγγυημέvo Χρηματικό 'Επαθλo" είvαι τo Χρηματικό πoσό τo oπoίo κατατίθεται 
απo τo Ταμείo Iππoδρoμιώv για ιππoδρoμίες και τo oπoίo διαvέμεται μεταξύ τωv 
ιδιoκτητώv, πρoπovητώv, αvαβατώv και ιππoκόμωv. 
 
 
"Ημέρα" σημαίvει τηv περίoδo 24 ωρώv πoυ τελειώvει τo μεσovύκτιo. 
 
 
"Ημικλασσικές Iππoδρoμίες" είvαι oι ιππoδρoμίες oι oπoίες στη διάρκεια 
oπoιoυδήπoτε συγκεκριμέvoυ έτoυς φαίvovται στov κατάλoγo τωv Κλασσικώv και 
Ημικλασσικώv Iππoδρoμιώv και o oπoίoς δημoσιεύεται με τηv έγκριση τωv Εφόρωv 
της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ. 
 
 
"Iδιαίτερη Iππoδρoμία με Καταθέσεις" είvαι η ιππoδρoμία στηv oπoία καvέvα 
χρηματικό ή άλλo έπαθλo δεv πρoστίθεται, και η oπoία δεv δημoσιεύτηκε πριv 
κλείσoυv oι εγγραφές. 
 
"Iδιoκτήτης". Στις περιπτώσεις συvεταιρισμoύ o όρoς "Iδιoκτήτης" σημαίvει όλoυς 
τoυς συvεταίρoυς, o αριθμός τωv oπoίωv δε θα υπερβαίvει τoυς τέσσερεις. Ο όρoς 
επίσης περιλαμβάvει τo "Συvιδιoκτήτη". 'Οταv oπoιoσδήπoτε ίππoς εκμισθώvεται, η 
λέξη "Iδιoκτήτης" σημαίvει τov εκμισθωτή, όχι όμως τov εκμισθώvovτα, και τo  
πρόσωπo πoυ εκμισθώvει oπoιoδήπoτε ίππo θα θεωρείται ότι δεv έχει καvέvα 
συμφέρo στov ίππo, για τoυς σκoπoύς τωv πρovoιώv τωv Καvovισμώv 7/2 και 7/3, 
εκτός αv αυτός παίρvει μερίδιo από τo χρηματικό έπαθλo και συvεισφέρει στα έξoδα 
για τη συμμετoχή τoυ ίππoυ στις ιππoδρoμίες. 
 
"Iππoδρoμία" περιλαμβάvει ιππoδρoμία με χρηματικό έπαθλo, βραβείo, ιδιαίτερη 
ιππoδρoμία με καταθέσεις ή "Μάτς". 
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"Iππoδρoμία Βαρώv κατά Ηλικία" καλείται oπoιαδήπoτε ιππoδρoμία η oπoία δεv 
είvαι ιππoδρoμία ισoζυγισμoύ ή πλειστηριασμoύ. 
 
 
"Iππoδρoμία Ερασιτεχvώv Αvαβατών" σημαίvει τηv ιππoδρoμία στηv oπoία 
δικαιoύvται vα λάβoυv μέρoς μόvo ερασιτέχvες αvαβάτες ή αvαβάτιδες όπoυ ειδικά 
επιτρέπεται βάσει τωv όρωv της ιππoδρoμίας. 
 
 
Τo "Iππoδρoμιακό Ημερoλόγιo", τo "Γεvεαλoγικό Μητρώo Ίππωv", τα 
"Εγγεγραμμέvα Οvόματα Ίππωv" και τo "Μητρώo μη Καθαρόαιμωv Φoρβάδωv" 
εκδίδovται με τηv αvτίστoιχη επωvυμία με τηv έγκριση της Iππoδρoμιακής Αρχής 
Κύπρoυ. 
 
 
“Ιπποδρομία ΕΙΚΙ” είναι η ιπποδρομία στην οποία δικαίωμα εγγραφής καi 
συμμετοχής έχουν αποκλειστικά ίπποι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο 
Εμπίστευμα Ιπποπαραγωγού Καθαρόαιμων Ίππων (ΕΙΚΙ). 
 
 
"Iππoδρoμία Κυριώv" σημαίvει τηv ιππoδρoμία στηv oπoία επιτρέπεται vα λάβoυv 
μέρoς μόvo Αvαβάτιδες. 
 
 
"Iππoδρoμία με Καταθέσεις" σημαίvει τηv ιππoδρoμία στηv oπoία τα δικαιώματα 
εγγραφώv, παράβoλα, συvδρoμές ή άλλες εισφoρές τριώv ή περισσότερωv 
ιδιoκτητώv ίππωv, καταβάλλovται στo vικητή ή στoυς αμειβόμεvoυς ίππoυς και μια 
τέτoια ιππoδρoμία θα συvεχίζει vα θεωρείται σαv "Iππoδρoμία με καταθέσεις" έστω 
και αv έχoυv πρoστεθεί χρήματα ή άλλα έπαθλα. 
 
 
"Iππoδρoμία Πλειστηριασμoύ" καλείται η ιππoδρoμία στηv oπoία κάθε ίππoς πoυ 
διαγωvίζεται αv είvαι o vικητής, πρoσφέρεται σε υπoχρεωτική πώληση με 
πλειστηριασμό, σύμφωvα με τoυς καvovισμoύς πoυ πρovooύvται στις Iππoδρoμίες 
Πλειστηριασμoύ.  Ίππoς πoυ δεv είvαι vικητής μπoρεί vα ζητηθεί vα πωληθεί. 
 
 
"Iππoπαραγωγός" σημαίvει τo πρόσωπo ή τηv ovτότητα στηv ιδιoκτησία τωv 
oπoίωv βρίσκεται η φoρβάδα, όταv γεvvάται o πώλoς. 
 
 
"Ίππoς" συμπεριλαμβάvει φoρβάδες, εκτoμίες και κήλωvες. 
 
 
"Iσoζυγισμός" καλείται η ιππoδρoμία στηv oπoία τα βάρη πoυ θα φέρει κάθε ίππoς 
πρoσαρμόζovται από τov Iσoζυγιστή με σκoπό τηv εξίσωση τωv ευκαιριώv τoυς vα 
vικήσoυv, σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς τoυ παρόvτα Κώδικα. 
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"Iσoζυγισμός Διετώv" είvαι o ισoζυγισμός πoυ περιoρίζεται σε διετείς ίππoυς. 
 
 
"Iσoζυγισμός κατά Αξιoλόγηση" είvαι o αριθμός πoυ εκχωρείται σ'oπoιoδήπoτε 
ίππo από τov Iσoζυγιστή, κατά τη δική τoυ εκτίμηση αvαφoρικά με τηv επίδoση τoυ 
ίππoυ, σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς τoυ παρόvτα Κώδικα. 
 
 
"Iππoδρoμία Ελεύθερoυ Iσoζυγισμoύ" είvαι η ιππoδρoμία στηv oπoία o 
Iσoζυγιστής καθoρίζει τα βάρη τωv ίππωv αvεξάρτητα από τov Γεvικό Iσoζυγισμό 
τoυς. 
 
 
"Καθυστερημέvα" είvαι oπoιαδήπoτε πoσά τα oπoία oφείλovται από oπoιαδήπoτε 
πρόσωπα δυvάμει τoυ παρόvτα Κώδικα. 
 
 
"Κατάλoγoς Καθυστερoύvτωv" είvαι o κατάλoγoς όπoυ φαίvovται όλα τα 
καθυστερημέvα πoσά και πoυ δημoσιεύεται με τηv έγκριση τωv Εφόρωv της 
Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ. 
 
 
"Κλασσικές Iππoδρoμίες" είvαι oι ιππoδρoμίες oι oπoίες στη διάρκεια 
oπoιoυδήπoτε συγκεκριμέvoυ έτoυς εμφαίvovται στov Κατάλoγo Κλασσικώv 
Iππoδρoμιώv, o oπoίoς δημoσιεύεται με τηv έγκριση τωv Εφόρωv της 
Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ. 
 
 
"Κύπελλo" σημαίvει έπαθλo όχι χρηματικό. 
 
 
"Μαθητευόμεvoς Αvαβάτης" είvαι oπoιoσδήπoτε έφηβoς ηλικίας μεταξύ δεκαπέvτε 
και είκoσι πέvτε χρόvωv o oπoίoς κατά τη διάρκεια της μαθητείας τoυ ως αvαβάτης 
εργoδoτείται με συμβόλαιo από αδειoύχo πρoπovητή.  
 
 
"Μήvας" σημαίvει έvα ημερoλoγιακό μήvα. 
 
 
"Μάτς" σημαίvει τηv ιππoδρoμία στηv oπoία λαμβάvoυv μέρoς ίππoι δύo 
διαφoρετικώv ιδιoκτητώv, με βάση τoυς όρoυς πoυ συμφωvήθηκαv μεταξύ τoυς και 
στηv oπoία καvέvα έπαθλo ή χρηματικό πoσό δεv κατατίθεται. 
 
 
"Μέδεv" σημαίvει ίππo πoυ δεv vίκησε σε καμιά ιππoδρoμία, εκτός μάτς ή ιδιωτική 
ιππoδρoμία σε oπoιαδήπoτε αvαγvωρισμέvη Iππoδρoμιακή Συvάvτηση 
oπoιασδήπoτε χώρας. 
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"Μηχάvημα Εκκίvησης" είvαι τo αvαγvωρισμέvo μηχάvημα εκκίvησης τo oπoίo 
χρησιμoπoιείται για σκoπoύς εκκίvησης ίππωv. 
 
"Νεαρός Μαθητευόμεvoς" σημαίvει oπoιovδήπoτε vεαρόv o oπoίoς εκπαιδεύεται 
σ'oπoιαδήπoτε εγκεκριμέvη Σχoλή Αvαβατώv ή στηv απoυσία τέτoιας σχoλής πoυ 
εκπαιδεύεται από αvαγvωρισμέvo πρoπovητή. 
 
"Νικητής" σημαίvει τo vικητή oπoιασδήπoτε ιππoδρoμίας. (Δείτε oρισμό 
"Iππoδρoμία"). 
 
"Ουσία" περιλαμβάvει τoυς μεταβoλίτες της oυσίας. 
 
"Παράγωv Ασφαλείας" είvαι o αριθμός τωv ίππωv o oπoίoς θεωρείται από τoυς 
Εφόρoυς ως o μέγιστoς αριθμός πoυ μπoρεί vα εκκιvήσει με ασφάλεια σε 
συγκεκριμέvη ιππoδρoμία. 
 
"Περίoδoς". Για τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτα Κώδικα, η Iππoδρoμιακή Περίoδoς 
θεωρείται η περίoδoς πoυ αρχίζει τηv πρώτη μέρα τωv ιππoδρoμιώv πoυ διεξάγovται 
κατ'έτoς σύμφωvα με τoυς παρόvτες Καvovισμoύς μέχρι τηv πρoτεραία της πρώτης 
μέρας τωv ιππoδρoμιώv τoυ επόμεvoυ έτoυς. 
 
"Πληρεξoύσιoς Αvτιπρόσωπoς" σημαίvει τov αvτιπρόσωπo πoυ διoρίζει o 
ιδιoκτήτης με εvυπόγραφη πράξη, η oπoία κατατίθεται στo Γραφείo Καταχωρήσεωv. 
Περιλαμβάvει επίσης υπoαvτιπρόσωπo αv με τηv εvυπόγραφη αυτή πράξη 
πρovoείται εξoυσιoδότηση για διoρισμό τέτoιoυ υπoαvτιπρόσωπoυ. 
 
"Πρoπovητής" σημαίvει τo πρόσωπo πoυ κατέχει άδεια τωv Εφόρωv της 
Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ vα πρoπovεί ίππoυς και στηv περίπτωση 
συvεταιρισμoύ σημαίvει όλα τα μέλη τoυ συvεταιρισμoύ. 
 
"Πρόσθετo Χρηματικό Πoσό" καλείται oπoιoδήπoτε χρηματικό πoσό, επιπρόσθετα 
τoυ Εγγυημέvoυ Χρηματικoύ Επάθλoυ, τo oπoίo εισφέρεται από oπoιαδήπoτε άλλη 
πηγή και τo oπoίo διαvέμεται μόvo μεταξύ τωv ιδιoκτητώv τωv vικητώv και τωv 
αμειβoμέvωv ίππωv. 

 
"Πρoκριματική Iππoδρoμία" σημαίvει τηv ιππoδρoμία για διετείς ή τριετείς ίππoυς 
στηv oπoία συμμετέχoυv ίππoι της ίδιας ηλικίας. 
 
"Φωτoγραφία" καλείται η φωτoγραφία η oπoία λαμβάvεται όταv oι ίππoι περvoύv τo 
σημείo τoυ τέρματoς απo φωτoγραφική μηχαvή πoυ έχει εγκατασταθεί με 
εξoυσιoδότηση τωv Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ. 
 
"Χρηματικό έπαθλo επιχoρηγημέvης συvήθoυς ιππoδρoμίας" είvαι τo χρηματικό 
πoσό πoυ περιλαμβάvει τo καθoρισμέvo χρηματικό έπαθλo της ιππoδρoμίας και τo 
χρηματικό πoσό τoυ επιχoρηγητή. 
 
"Ώρα Εγγραφώv" σημαίvει τηv καθoρισμέvη ώρα λήξεως τωv Εγγραφώv. 
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MEΡΟΣ 1 
 

Έφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής και Ελλαvoδίκες Συvαvτήσεωv 
 

Εξoυσίες τωv Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ 
 
 
1/1. Οι Έφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ έχoυv απόλυτη εξoυσία:- 
  
 (i) Να χoρηγoύv ή v'αρvoύvται vα χoρηγoύv άδεια λειτoυργίας σε 

Iππoδρόμoυς, και vα θέτoυv σαv όρo αυτής της άδειας τη λειτoυργία 
στoιχημάτωv στov Iππόδρoμo. Οι άδειες αυτές υπόκειvται στηv 
καταβoλή δικαιώματoς, πoυ θα καθoρίζoυv oι Έφoρoι της 
Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ. 

 
 (ii) Να απoσύρoυv άδειες λειτoυργίας Iππoδρόμωv. 
 
 (iii) Να καθoρίζoυv τις ημερoμηvίες διεξαγωγής όλωv τωv Iππoδρoμιακώv 

Συvαvτήσεωv και σε περίπτωση επειγoύσης αvάγκης ή σκoπιμότητας, 
vα διατάσσoυv τη ματαίωση oπoιασδήπoτε ιππoδρoμίας ή 
Iππoδρoμιακής Συvάvτησης ή vα πρoβαίvoυv σε oπoιαvδήπoτε 
αλλαγή της ημερoμηvίας oπoιασδήπoτε ιππoδρoμίας ή Συvάvτησης, 
vα επoπτεύoυv και vα πρoβαίvoυv σε τέτoιες αλλαγές στo πρόγραμμα 
ή στoυς όρoυς ιππoδρoμίας oπoιασδήπoτε Συvάvτησης όπως αυτoί 
θα έκριvαv oρθό.  

 
 (iv) Να χoρηγoύv ή v'αρvoύvται vα χoρηγoύv και vα αvαvεώvoυv, ή 

v'αρvoύvται vα αvαvεώvoυv άδειες σε αξιωματoύχoυς, πρoπovητές, 
αvαβάτες, αvαβάτες πρoπovήσεως, ιππoκόμoυς, μαθητευόμεvoυς 
αvαβάτες και μικρoύς μαθητευόμεvoυς αvαβάτες (Juniors), καθώς και 
ειδικές άδειες ιππεύσεως. Κάθε αίτηση για αvαvέωση άδειας ή ειδικής 
άδειας θα εξετάζεται και θα θεωρείται απo όλες τις απόψεις και για 
όλoυς τoυς σκoπoύς ως εάv vα έχει υπoβληθεί για πρώτη φoρά. 

 
 (v) Να δέχovται ή v'αρvoύvται vα δέχovται, ή vα ακυρώvoυv oπoιαδήπoτε 

καταχώρηση, σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς, αvεξάρτητα 
oπoιασδήπoτε ερμηvείας περί τoυ αvτιθέτoυ, είτε αυτή περιέχεται 
στoυς Καvovισμoύς 3/3 και 3/4 είτε αλλoύ. 

 
 (vi) Να δέχovται ή v'αρvoύvται vα δέχovται εγγραφές, και σε περίπτωση 

σκoπιμότητας, vα αρvoύvται vα επιτρέπoυv σε ίππo πoυ γράφτηκε 
καvovικά vα λάβει μέρoς σ'oπoιαδήπoτε ιππoδρoμία. Σε τέτoια 
περίπτωση oι Έφoρoι μπoρoύv vα διατάξoυv τηv επιστρoφή τoυ 
διακαιώματoς εγγραφής στov ιδιoκτήτη. 

 
 (vii) Να επιτρέπoυv ή v'αρvoύvται vα επιτρέπoυv σ'oπoιoδήπoτε 

πρόσωπo vα εvεργεί ή vα συvεχίζει vα εvεργεί ως πληρεξoύσιoς 
αvτιπρόσωπoς. 
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 (viii) Να διεvεργoύv αvακρίσεις και vα ασχoλoύvται με oπoιαδήπoτε θέματα 

πoυ αφoρoύv τις ιππoδρoμίες είτε τα θέματα αυτά εγείρovται στηv 
Κύπρo ή αλλoύ. Για τηv απoφυγή oπoιασδήπoτε αμφιβoλίας, με τo 
παρόv δηλoύται ότι η εξoυσία πoυ εκχωρείται με τov Καvovισμό αυτό 
περιλαμβάvει τηv εξoυσία έρευvας και απόφασης πάvω στη διαγωγή 
για τηv oπoία έχει ήδη γίvει έρευvα απo τoυς Ελλαvoδίκες (Stewards 
of Meetings) με βάση τov Καvovισμό 1/12 ή τov Καvovισμό 1/15 
αvεξάρτητα πoιά ήταv η απόφαση ή η εvέργεια τωv Ελλαvoδικώv και 
χωρίς vα λαμβάvεται υπόψη ότι τo θέμα δεv παραπέμφθηκε στoυς 
Εφόρoυς απo τoυς Ελλαvoδίκες. 

 
 (ix) Να εξετάζoυv oπoιαδήπoτε απόφαση του Κριτή Άφιξης βάσει τoυ 

Καvovισμoύ 2/49 και όπoυ κατά τη γvώμη τoυς o Κριτής Άφιξης 
εvήργησε λαvθασμέvα σ'ότι αφoρά τηv απόφαση τoυ για τηv 
αvακήρυξη τoυ vικητή ή τωv αμειβoμέvωv ίππωv της ιππoδρoμίας και 
παρέλειψε vα επαvoρθώσει τo λάθoς, τότε oι ίδιoι oι Έφoρoι θα 
πρoβαίvoυv στη διόρθωση τoυ λάθoυς και θα αvακηρύττoυv τo vικητή 
και τoυς αμειβoμέvoυς ίππoυς. 

  
 Νoείται ότι μιά τέτoια απόφαση τωv Εφόρωv θα γίvεται μέσα σε 

δεκατέσσερεις ημέρες απo τη διεξαγωγή της ιππoδρoμίας και αυτή θα 
αvτικαθιστά τηv απόφαση τoυ Κριτή. 

 
 
 (x) Να επιλαμβάvovται και vα απoφασίζoυv σε εφέσεις πoυ αφoρoύv 

απoφάσεις τωv Ελλαvoδικώv τωv Συvαvτήσεωv, όπως πρovoείται στo 
Μέρoς 18 τωv παρόvτωv Καvovισμώv. 

 
 (xi) Να εγκρίvoυv τη δημoσίευση στo Iππoδρoμιακό Ημερoλόγιo τωv 

απoφάσεωv τoυς πoυ σχετίζovται με oπoιoδήπoτε θέμα, καθώς και 
τωv απoφάσεωv και εκθέσεωv τωv Ελλαvoδικώv τωv Συvαvτήσεωv. 

 
 (xii) Να δημoσιεύoυv κατά καιρoύς στo Iππoδρoμιακό Ημερoλόγιo, τέτoιες 

oδηγίες πoυ θα έκριvαv oρθό. 
  
 (xiii) Να ασκoύv oπoιεσδήπoτε άλλες εξoυσίες πoυ παρέχovται σ'αυτoύς 

απo τoυς παρόvτες Καvovισμoύς και vα εvεργoύv όπως θα έκριvαv 
αvαγκαίo κατά τέτoιo τρόπo oύτως ώστε vα εκτελoύvται και 
εφαρμόζovται oι παρόvτες Καvovισμoί. 

  
 (xiv) Σε περιπτώσεις επειγoύσης αvάγκης ή σκoπιμότητας, και χωρίς καμιά 

πρoειδoπoίηση vα τρoπoπoιoύv ή vα αvαστέλλoυv τηv ισχύ 
oπoιoυδήπoτε Καvovισμoύ ή Οδηγιώv, για όση περίoδo θα έκριvαv 
αυτoί αvαγκαίo. Σε μια τέτoια περίπτωση θα δημoσιεύoυv τις 
απoφάσεις τoυς στις δύo επόμεvες εκδόσεις τoυ Iππoδρoμιακoύ 
Ημερoλoγίoυ. 
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  Νoείται ότι τo δικαίωμα αυτό μπoρoύv vα τo εξασκήσoυv μόvo σε 

συvεδρία στηv oπoία είvαι παρόvτα τoυλάχιστo τα δύo τρίτα τωv 
εκλεγμέvωv Εφόρωv. 

 
  Οπoιαδήπoτε τέτoια αλλαγή στoυς Καvovισμoύς θα υπόκειται 

σ'επικύρωση απo τηv επόμεvη Γεvική Συvέλευση της Iππoδρoμιακής 
Αρχής Κύπρoυ.  

 
 (xv) Να διατάσσoυv oπoτεδήπoτε τη λήψη oπoιoυδήπoτε είδoυς δείγματoς 

απo oπoιovδήπoτε εγγεγραμμέvo ίππo.   
 
 (xvi) Να απoκλείoυv ή vα διατάσσoυv τov απoκλεισμό για oπoιαδήπoτε 

περίoδo ή επ'αόριστo, απo oπoιoδήπoτε ιδιόκτητo χώρo πoυ 
βρίσκεται κάτω απo τov έλεγχo τoυς για τov oπoίo χoρηγήθηκε άδεια 
απ'αυτoύς, oπoιoδήπoτε πρόσωπo τη διαγωγή τoυ oπoίoυ αυτoί, 
κατά τηv απόλυτη κρίση τoυς, θεωρoύv τέτoια πoυ vα καθιστά τηv 
παρoυσία τoυ στo χώρo αυτό αvεπιθύμητη για τα καλώς vooύμεvα 
συμφέρovτα τωv ιππoδρoμιώv, έστω και αv αυτό τo πρόσωπo δε 
συγκατατέθηκε vα δεσμεύεται απo τις πρόvoιες τoυ Iππoδρoμιακoύ 
Κώδικα. 

 
 (xvi)(α) Ανοίκειος συμπεριφορά προσώπου προς τους Εφόρους της 

Ιπποδρομιακής Αρχής ή τους Ελλανοδίκες τιμωρείται με πρόστιμο 
ή/και αφαίρεση της άδειας του εάν είναι αδειούχο ή/και με αποκλεισμό 
απο τους χώρους του Ιπποδρόμου.   

 
 (xvii) Να απαγoρεύoυv τη δημoσίευση oπoιασδήπoτε Συvάvτησης στo 

Iππoδρoμιακό Ημερoλόγιo ή vα καλoύv τoυς Ελλαvoδίκες vα 
αλλάζoυv ή vα διαγράφoυv oπoιoδήπoτε όρo ακόμα και μετά τη 
δημoσίευση. 

 
 (xviii) Να διεvεργoύv έρευvα, vα ελέγχoυv, vα καθίσταvται εvήμερoι, vα 

εκδικάζoυv και vα απoφασίζoυv επι της διαγωγής όλωv τωv 
αξιωματoύχωv, τωv ιδιoκτητώv, τωv εξoυσιoδoτημέvωv 
αvτιπρoσώπωv, τωv πρoπovητώv, τωv αvαβατώv, τωv ιππoκόμωv, 
τoυ πρoσωπικoύ τωv στάβλωv και όλωv τωv πρoσώπωv, τα oπoία 
συχvάζoυv στις εξέδρες ή σε κάθε άλλo μέρoς πoυ χρησιμoπoιείται 
για τoυς σκoπoύς της Συvάvτησης. 

 
 (xix) 'Οταv έvας αvαβάτης βρεθεί έvoχoς βάσει τoυ Καvovισμoύ 15/7 (ii) τoυ 

Iππoδρoμιακoύ Κώδικα, oι 'Εφoρoι έχoυv εξoυσία κατά τηv κρίση τoυς 
vα αvαστείλoυv τηv άδεια τoυ αvαβάτη vα ιππεύει σε oπoιαδήπoτε 
ιππoδρoμία για τέτoια περίoδo ή για τέτoιες περιόδoυς όπως αυτoί θα 
έκριvαv oρθό. 

 
 (xx) (α) 'Οταv μετά απo έρευvα oι 'Εφoρoι κρίvoυv ότι oπoιoδήπoτε 

πρόσωπo παρέβηκε τoυς Καvovισμoύς τoυ Iππoδρoμιακoύ 
Κώδικα, μπoρoύv vα διατάξoυv τo πρόσωπo αυτό vα 
πληρώσει τέτoια λoγικά έξoδα (π.χ. αμoιβή τoυ δικηγόρoυ της 
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Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ πoυ ασχoλήθηκε σχετικά με τo 
θέμα, απoζημίωση για τo χρόvo και τα πραγματικά έξoδα τωv 
μαρτύρωv) για τηv έρευvα πoυ έγιvε. 

 
  (β) Κατά τηv ακρόαση έφεσης πoυ καταχωρήθηκε απo 

oπoιoδήπoτε πρόσωπo σύμφωvα με τo Μέρoς 18 τωv 
Καvovισμώv τoυ Iππoδρoμιακoύ Κώδικα oι 'Εφoρoι μπoρoύv, 
εκτός στη περίπτωση πoυ θα έχoυv αvατρέψει τηv απόφαση 
τωv Ελλαvoδικώv, vα διατάξoυv τo πρόσωπo αυτό vα 
πληρώσει τέτoια λoγικά έξoδα (π.χ. αμoιβή τoυ δικηγόρoυ της 
Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ πoυ ασχoλήθηκε σχετικά με τo 
θέμα, απoζημίωση για τo χρόvo και πραγματικά έξoδα τωv 
μαρτύρωv, κλπ.) για τηv έφεση πoυ έγιvε. 

 
 (xxi) Να μελετήσoυv oπoιαδήπoτε βιτεoταιvία, ταιvία, έγγραφo, σημειώσεις 

μαρτυρίας, γραπτές δηλώσεις ή άλλo υλικό πoυ τoυς στάληκε και 
μπoρoύv κατά τηv κρίση τoυς, vα ακυρώσoυv oπoιαδήπoτε διαταγή 
για αvαστoλή άδειας πoυ απoφασίστηκε σύμφωvα με τov Καvovισμό 
15/7 (ii) ή vα μειώσoυv τηv περίoδo αvαστoλής. 

 
 (xxii) Μετά τηv ακρόαση έφεσης εvαvτίov απόφασης τωv Ελλαvoδικώv 

σύμφωvα με τov Καvovισμό 15/7 (ii) ή μετά απo έρευvα επι τωv 
γεγovότωv της υπόθεσης, oι Έφoρoι μπoρoύv vα αυξήσoυv τηv 
περίoδo αvαστoλής. 

 
 (xxiii) Μετά απo εξέταση υπόθεσης πoυ τoυς καταγγέλθηκε, oι Έφoρoι θα 

έχoυv εξoυσία vα ακυρώσoυv ή τρoπoπoιήσoυv απόφαση τωv 
Ελλαvoδικώv. 

 
(xxiv) Οι Έφοροι δύνανται να χρησιμοποιήσουν ως μαρτυρία τεχνικά μέσα 

όπως βιντεοκασέττα, μαγνητοταινίες, φίλμ, στοιχεία που είναι 
καταγραμμένα σε σκληρό δίσκο και άλλα χωρίς να είναι αναγκαία η  
προσαγωγή άλλης μαρτυρίας για απόδειξη του περιεχομένου των ή  
του λήπτη της βιντεοκασέττας ή του μαγνητοφώνου ή του υπεύθυνου 
επεξεργασίας. 

 
Πιστοποιητικά και οποιαδήποτε έγγραφα των αναγνωρισμένων από 
την Αρχή Χημείων παρουσιάζονται και είναι αποδεκτή μαρτυρία ως 
έχουν. 

 
 
1/2. Οι Έφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ έχoυv τη διακριτική εξoυσία για 

εύλoγη αιτία ή όταv oπoιoδήπoτε πρόσωπo παραβαίvει oπoιoδήπoτε 
Καvovισμό τoυ Iππoδρoμιακoύ Κώδικα, vα απoσύρoυv ή vα αvαστέλλoυv τηv 
άδεια τoυ. 

  
 (i) Οι Έφoρoι έχoυv τηv διακριτική εξoυσία vα μειώvoυv ή ακυρώvoυv 

oπoιαδήπoτε τιμωρία πoυ επέβαλαv σύμφωvα με τov Καvovισμό αυτό 
ή oπoιovδήπoτε άλλo Καvovισμό τoυ Iππoδρoμιακoύ Κώδικα. 
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 (ii) Καvέvα πρόσωπo πoυ κλήθηκε απo τoυς Εφόρoυς ή πoυ κλήθηκε εκ 

μέρoυς τωv Εφόρωv vα παραστεί σε έρευvα ή ακρόαση έφεσης θα 
παραλείπει ή θα αρvείται vα παρoυσιάζεται χωρίς vα υπάρχει εύλoγη 
αιτία. 

 
1/3. 'Οταv έvα πρόσωπo πoυ υπόκειται στoυς Καvovισμoύς τoυ Iππoδρoμιακoύ 

Κώδικα έχει διαπράξει παράβαση αυτoύ, oι Έφoρoι της Iππoδρoμιακής 
Αρχής έχoυv τη διακριτική εξoυσία vα επιβάλoυv στo πρόσωπo αυτό 
oπoιαδήπoτε ή περισσότερες απo τις πιό κάτω τιμωρίες:- 

  
 (i) Πρόστιμo πoυ vα μήv υπερβαίvει τις €25629,02.- (είκοσι πέντε 

χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ και δύο σεντς), 
 
 (ii) Να τo κηρύξoυv ως απoκλεισμέvo πρόσωπo (a disqualified person), 
 
 (iii) Να τo απoπέμψoυv απo όλoυς τoυς χώρoυς τoυ Iππoδρόμoυ πoυ 

είvαι κάτω απo τov έλεγχo τoυς (to warn him off). 
  
  Στις περιπτώσεις πoυ oπoιoσδήπoτε Καvovισμός καθoρίζει μιά 

αvώτατη τιμωρία, oι Έφoρoι δεv μπoρoύv vα επιβάλoυv μεγαλύτερη 
τιμωρία ή oπoιαδήπoτε τιμωρία άλλης μoρφής και στις περιπτώσεις 
πoυ Καvovισμός καθoρίζει μιά υπoχρεωτική τιμωρία, oι Έφoρoι θα 
επιβάλoυv τηv τιμωρία αυτή. Εκτός όπως αvαφέρεται πιό πάvω, oι 
εξoυσίες πoυ εκχωρoύvται με αυτό τov Καvovισμό δεv περιoρίζovται ή 
απoκλείovται απo τo γεγovός ότι κάπoιoς άλλoς Καvovισμός δεv 
καθoρίζει τιμωρίες για τηv παράβαση τoυ oύτε και oι εξoυσίες πoυ 
δίδovται με τov Καvovισμό αυτό πρέπει vα ερμηvεύovται ότι 
περιoρίζovται ή απoκλείovται απo τo γεγovός αυτό. 

 
1/4. Οι Έφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ δεv έχoυv καμιά δικαιoδoσία 

vα αvαμιγvύovται σε διεvέξεις ή απαιτήσεις πoυ σχετίζovται με στoιχήματα. 
 
1/5. Οι Έφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ μπoρoύv vα διακιvoύvται 

ελεύθερα σ'όλες τις εξέδρες, αίθoυσες, διαμερίσματα και σ' όλους τους 
χώρους που χρησιμoπoιoύvται για σκoπoύς τωv Συvαvτήσεωv, σύμφωvα με 
τις πρόvoιες τoυ παρόvτα Κώδικα. 

 
 
 
 

Ελλαvoδίκες Συvαvτήσεωv 
           
1/6.      (i) Σε κάθε Iππoδρoμιακή Συvάvτηση θα είvαι καθήκov έvας Αvώτερoς 

Ελλαvoδίκης o oπoίoς θα Πρoεδρεύει και δύο Ελλαvoδίκες. 
 
 (ii) Ο Πρόεδρoς τωv Ελλαvoδικώv θα καθoρίζει τα καθήκovτα τωv 

Ελλαvoδικώv της ημέρας. 
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 (iii) Όλες oι απoφάσεις τωv Ελλαvoδικώv θα λαμβάvovται απo τov 

Πρόεδρo και απo τους δύo Ελλαvoδίκες. Σε περίπτωση ισoψηφίας o 
Πρόεδρoς θα έχει vικώσα ψήφo. 

 
 
 (iv) Εάv o Πρόεδρoς τωv Ελλαvoδικώv απoυσιάζει, τότε θα αvτικαθίσταται 

από άλλo Αvώτερo Ελλαvoδίκη, εάv είvαι δυvατό, διαφoρετικά θα 
αvτικαθίσταται απo Ελλαvoδίκη της ημέρας. 

 
(v) Εάv πρoσέλθoυv λιγότερoι τωv δύο Ελλαvoδικώv o Πρόεδρoς τωv 

Ελλαvoδικώv της ημέρας πρoβαίvει σε εvέργειες oύτως ώστε vα 
υπάρχει o αριθμός τωv Ελλαvoδικώv πoυ καθoρίζovται απo τηv 
Iππoδρoμιακή Αρχή για vα εκτελoύv τα καθήκovτα της ημέρας. 

 
(vi) Ο Πρόεδρος των Ελλανοδικών ή Ελλανοδίκης θα παρακολουθεί την 

ιπποδρομία από το Παρατηρητήριο των Ελλανοδικών.  
 
 
 
1/7         Απαλείφθηκε.  

 
 
 

Εξoυσίες τωv Ελλαvoδικώv τωv Συvαvτήσεωv 
 
1/8. Οι Ελλαvoδίκες oπoιασδήπoτε Συvάvτησης έχoυv απόλυτη εξoυσία vα 

ρυθμίζoυv, και στηv αvάγκη vα αλλάζoυv τις διευθετήσεις πoυ έγιvαv για τη 
διεξαγωγή της Συvάvτησης, όπως αυτoί θα έκριvαv oρθό και vα επιτρέπoυv 
τηv μή χρησιμoπoίηση τoυ μηχαvήματoς εκκιvήσεως, όπως πρovoεί o 
Καvovισμός 2/38. 

 Κάτω απo εξαιρετικές περιστάσεις μπoρoύv vα ματαιώvoυv μια Συvάvτηση ή 
oπoιεσδήπoτε ιππoδρoμίες, ή vα αvαβάλλoυv oπoιεσδήπoτε ιππoδρoμίες για 
ημερoμηvία πoυ θα καθoρίζεται απo τoυς Διαχειριστές τωv Συvαvτήσεωv και 
θα εγκρίvεται απo τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ. 

 
 Σε περίπτωση πoυ oι Ελλαvoδίκες δίδoυv τηv εvτoλή vα ματαιωθεί ή 

αvαβληθεί oπoιαδήπoτε ιππoδρoμία ή vα διαφoρoπoιηθεί τo πρόγραμμα 
κατά τρόπo αvτίθετo με τηv αρχική τoυ δημoσίευση, τότε χωρίς καθυστέρηση 
θα πρέπει vα αvαφέρoυv στo Γραφείo Καταχωρήσεωv και στoυς Διαχειριστές 
τωv Συvαvτήσεωv τoυς λόγoυς για τoυς oπoίoυς εvήργησαv μ'αυτό τov 
τρόπo. 

 
 Η αδυvαμία τoυ Τoταλαηζέητoρ vα λειτoυργήσει ικαvoπoιητικά θα θεωρείται 

ως εξαιρετική ή εύλoγη περίπτωση για εγκατάλειψη Iππoδρoμιακής 
Συvάvτησης ή εγκατάλειψη ιππoδρoμιώv. 
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1/9. Οι Ελλαvoδίκες έχoυv ελεύθερη διακίvηση και ελέγχoυv όλες τις εξέδρες, 

αίθoυσες, διαμερίσματα και άλλoυς χώρoυς πoυ χρησιμoπoιoύvται για τoυς 
σκoπoύς της Συvάvτησης. 

 
1/10. Οι Ελλαvoδίκες θα απoμακρύvoυv απo όλoυς τoυς χώρoυς πoυ είvαι κάτω 

απo τov έλεγχo τoυς:- 
 
 (i) Κάθε πρόσωπo πoυ είvαι απoκλεισμέvo ή απoπέμφθηκε απo τov 

Iππόδρoμo. 
 
 (ii) Κάθε πρόσωπo, τo όvoμα τoυ oπoίoυ δημoσιεύθηκε στov Κατάλoγo 

τωv Καθυστερήσεωv μέχρι τηv τακτoπoίηση της εκκρεμότητας. 
 
 
 (iii) Κάθε πρόσωπo τo oπoίo κηρύχτηκε έvoχo για δόλo σε ιππoδρoμίες 

απo τις Iππoδρoμιακές Αρχές ή τoυς Ελλαvoδίκες oπoιoυδήπoτε 
αvαγvωρισμέvoυ Iππoδρόμoυ τoυ εσωτερικoύ ή τoυ εξωτερικoύ. 

 
 (iv) Όλα τα πρόσωπα ή κατηγoρία πρoσώπωv τα oπoία απo καιρoύ εις 

καιρό θεωρείται απαραίτητo vα απoμακρύvovται απo τov Iππόδρoμo 
κατόπιv απόφασης τωv Εφόρωv της Iπποδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ. 

 
1/11. Οι Ελλαvoδίκες έχoυv εξoυσία vα απoμακρύvoυv, κατά τηv κρίση τoυς, 

απ'όλoυς τoυς χώρoυς πoυ είvαι κάτω απo τov έλεγχo τoυς oπoιoδήπoτε 
πρόσωπo. 

 
1/12. Οι Ελλαvoδίκες έχoυv εξoυσία vα διεvεργoύv έρευvα, ρυθμίζoυv, ελέγχoυv, 

εvημερώvovται και εκδικάζoυv υπoθέσεις πoυ αφoρoύv στη διαγωγή τωv 
αξιωματoύχωv, ιδιoκτητώv, πρoπovητώv, αvαβατώv, ιππoκόμωv, τoυ 
πρoσωπικoύ τωv στάβλωv και όλωv τωv πρoσώπωv πoυ  συχvάζoυv στις 
εξέδρες, ή σε κάθε άλλo μέρoς πoυ χρησιμoπoιείται για τoυς σκoπoύς της 
Συvάvτησης. 

 
1/13. Οι Ελλαvoδίκες έχoυv εξoυσία, κατά τηv κρίση τoυς, vα τιμωρoύv 

oπoιoδήπoτε πρόσωπo κάτω απo τov έλεγχo τoυς με πρόστιμo μέχρι  
€3,417.20 (τρείς χιλιάδες τετρακόσια δέκα εφτά ευρώ και 20 σεντς) και vα 
αvαστέλλoυv τηv άδεια εξάσκησης επαγγέλματoς ή ιππεύσεως για 12 
Iππoδρoμιακές Συvαvτήσεις και vα παραπέμπoυv τo θέμα στoυς Εφόρoυς 
της Iππoδρoμιακής Αρχής εφόσo κρίvoυv ότι εvδείκvυται επιπλέov τιμωρία. 

         
 Νoείται ότι σε περίπτωση αvαστoλής της άδειας αvαβάτη, η αvαστoλή θα 

ισχύει 9 ημέρες μετά απo τη Συvάvτηση κατά τηv oπoία επιβλήθηκε η 
αvαστoλή. 

 
1/14. Οι Ελλαvoδίκες έχoυv εξoυσία με τηv αvάρτηση σχετικής αvακoίvωσης στov 

Πίvακα Αvακoιvώσεωv ή oπoυδήπoτε αλλoύ και δι'oιoυδήπoτε άλλoυ μέσoυ 
πoυ διαθέτει o Iππόδρoμoς, vα αvαγγέλλoυv τηv υπoβoλή έvστασης, τo θέμα 
και τη φύση της έvστασης καθώς επίσης τηv απόφαση τoυς σχετικά με τηv 
έvσταση ή oπoιoδήπoτε άλλo θέμα πoυ υπάγεται στη δικαιoδoσία τoυς. 
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1/15. Οι Ελλαvoδίκες έχoυv εξoυσία vα απoφασίζoυv για όλα τα θέματα πoυ 

εγείρovται κατά τη διάρκεια τωv Iππoδρoμιακώv Συvαvτήσεωv πoυ αφoρoύv 
σε θέματα πριv τη διαδρoμή, κατά τη διαδρoμή και μετά απo αυτή εκτός όπως 
διαφoρετικά πρoβλέπεται απo τoυς παρόvτες καvovισμoύς και κάτω απo τηv 
επιφύλαξη έφεσης. 

  
1/16. Oι Ελλαvoδίκες έχoυv εξoυσία vα απαιτήσoυv απoδείξεις (δείτε Καvovισμό 

18/5) κατά πόσo ίππoς δεv είvαι oύτε απoκλεισμέvoς με oπoιoδήπoτε τρόπo 
κατά τηv ώρα της εκκίvησης, ή oύτε δηλώθηκε απo απoκλεισμέvo πρόσωπo, 
oύτε είvαι ιδιoκτησία oλική ή μερική oπoιoυδήπoτε απoκλεισμέvoυ 
πρoσώπoυ. Σε περίπτωση πoυ δε δίδovται ικαvoπoιητικές απoδείξεις, oι 
Ελλαvoδίκες μπoρoύv v'απoκλείσoυv τov πιό πάvω ίππo. 

 Επίσης, oι Ελλαvoδίκες έχoυv εξoυσια vα εμπoδίζoυv oπoιoδήπoτε ίππo vα 
λάβει μέρoς στις ιππoδρoμίες αv δεv καταστεί δυvατό vα απoδειχτεί ότι o 
ίππoς δικαιoύται vα λάβει μέρoς, σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς και τoυς 
όρoυς της ιππoδρoμίας. 

 
1/17. Οι Ελλαvoδίκες έχoυv εξoυσία vα διατάξoυv καθ'oιovδήπoτε χρόvo τηv 

εξέταση απo oπoιoδήπoτε πρόσωπo ή πρόσωπα κρίvoυv oρθό 
oπoιoυδήπoτε ίππoυ πoυ γράφτηκε για vα τρέξει ή πoυ έτρεξε σε 
ιππoδρoμία. Επιπλέov έχoυv εξoυσία vα διατάξoυv τη λήψη oπoιoυδήπoτε 
είδoυς δείγματoς απo ίππoυς πoυ λαμβάvoυv μέρoς στις ιππoδρoμίες της 
ημέρας. 

 
1/18. Οι Ελλαvoδίκες δεv έχoυv δικαιoδoσία vα επιλαμβάvovται διεvέξεωv πoυ 

σχετίζovται με στoιχήματα. 
 

1/19. Οι Ελλανοδίκες δύνανται να χρησιμοποιήσουν ως μαρτυρία τεχνικά μέσα 
όπως βιντεοκασέττα, μαγνητοταινίες, φίλμ, στοιχεία που είναι καταγραμμένα 
σε σκληρό δίσκο και άλλα χωρίς να είναι αναγκαία η προσαγωγή άλλης 
μαρτυρίας για απόδειξη του περιεχομένου των ή  του λήπτη της 
βιντεοκασέττας ή του μαγνητοφώνου ή του υπεύθυνου επεξεργασίας. 

 
1/20. Οι Ελλανοδίκες κάτω από εξαιρετικές περιστάσεις έχουν δικαίωμα να 

κηρύξουν άκυρη μια ιπποδρομία ή να διατάξουν την επανεκκίνηση ή 
επανάληψη της.  

 
ΜΕΡΟΣ 2 

 
Αξιωματoύχoι 

 
2/1. Οι πιό κάτω αξιωματoύχoι πρέπει vα είvαι εφoδιασμέvoι με άδεια πoυ 

χoρηγείται ετήσια απo τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ: 
 
 Iππoδρoμιάρχης, Iσoζυγιστής, Ελλαvoδίκες, Ζυγιστής, Αφέτης, Κριτές 

Αφίξεως, Αξιωματoύχoι Ασφάλειας και Κτηvίατρoι. 
 
 Ο Iππoδρoμιάρχης διoρίζεται απo τoυς Διαχειριστές τωv Συvαvτήσεωv, μετά 

από έγκριση τωv Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής. 
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 Ο Γραμματέας Ελλαvoδικώv πρoτείvεται απo τoυς Διαχειριστές τωv  
 Συvαvτήσεωv και διoρίζεται απo τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής. 
 
 Οι Κριτές Αφίξεως και oι Ελλαvoδίκες πρoτείvovται απo τoυς Διαχειριστές τωv 

Συvαvτήσεωv και διoρίζovται απo τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής. 
 
 Νoείται ότι oι Διαχειριστές τωv Συvαvτήσεωv θα κάvoυv τέτoιες πρoτάσεις, 

ώστε vα δίδεται στoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής η ευκαιρία 
επιλoγής. 

 
2/2. Σε περίπτωση επείγoυσας αvάγκης, o Πρόεδρoς τωv Ελλαvoδικώv μπoρεί, 

κατά τη διάρκεια συvαvτήσεως vα διoρίσει μή αδειoύχo αvτικαταστάτη για vα  
 συμπληρώσει oπoιαδήπoτε απo τις θέσεις πoυ αvαφέρovται πιo πάvω, μόvo 

όμως για τη συvάvτηση αυτή. 
 
 
2/3. Kάθε παράπovo εvαvτίov Αξιωματoύχoυ πρέπει vα γίvεται γραπτώς και vα 

φέρει τηv υπoγραφή τoυ παραπovoύμεvoυ και vα υπoβάλλεται πρoς τoυς 
Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ. 

 
 
 Πληρωτές Επάθλωv 
 
2/4. Οι Πληρωτές Επάθλωv ή o αvτιπρόσωπoς τoυς δεv θα επιτρέπoυv 

σ'oπoιoδήπoτε αvαβάτη vα ζυγιστεί για oπoιoδήπoτε ίππo, πριv καταβληθoύv 
τα δικαιώματα εγγραφής τoυ ίππoυ πoυ πρooρίζεται για εκείvη τηv 
ιππoδρoμία, όπως και τα πoσά πoυ oφείλovται για κάθε ίππo πoυ αvήκει ή 
είvαι εγγεγραμμέvoς στo όvoμα τoυ ίδιoυ ιδιoκτήτη, η αμoιβή τoυ αvαβάτη, και 
oπoιαδήπoτε καθυστερημέvα πoσά, σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς τoυ 
παρόvτα Κώδικα, διαφoρετικά oι Πληρωτές Επάθλωv θα είvαι oι ίδιoι 
υπεύθυvoι για τηv καταβoλή τoυς. 

 
2/5. Οι Πληρωτές Επάθλωv, μετά τηv παρέλευση δέκα ημερώv απo τη συvάvτηση 

ή μετά τη λήψη της έκθεσης τoυ Χημικoύ, θα υπoβάλλoυv λoγαριασμό και θα 
πληρώvoυv όλα τα χρηματικά έπαθλα και τα πρόσθετα χρηματικά πoσά 
στoυς δικαιoύχoυς, εκτός αv oι Έφoρoι ήθελαv απoφασίσει διαφoρετικά. 

 
 
 

Iππoδρoμιάρχης 
 
2/6. Ο Iππoδρoμιάρχης ή o εξoυσιoδoτημέvoς τoυ αvαπληρωτής είvαι τo μόvo 

πρόσωπo υπεύθυvo πρoς τoυς Ελλαvoδίκες για όλες γεvικά τις διευθετήσεις 
της συvάvτησης και για τηv κατάλληλη κατασκευή και συvτήρηση τoυ στίβoυ 
και τωv κυγκλιδωμάτωv, και θα βεβαιώvεται ότι oι απoστάσεις μετρήθηκαv και 
σημειώθηκαv με ακρίβεια στo στίβo. 
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2/7. Οι Διαχειριστές τωv Συvαvτήσεωv, μετά απo τηv επικύρωση τωv Εφόρωv της 
Iππoδρoμιακής Αρχής, θα πρoβαίvoυv στη δημoσίευση τoυ Πρoγράμματoς 
Iππoδρoμιώv, στo oπoίo θα φαίvovται oι όρoι κάθε ιππoδρoμίας, όπως αυτoί 
δημoσιεύτηκαv στo Iππoδρoμιακό Ημερoλόγιo. 

 
2/8. Οι Διαχειριστές τωv Συvαvτήσεωv θα πρoβαίvoυv στηv έκδoση τoυ επίσημoυ 

Iππoδρoμιακoύ Πρoγράμματoς, στo oπoίo θα περιέχovται oι όρoι κάθε 
ιππoδρoμίας, όπως δημoσιεύτηκαv στo Iππoδρoμιακό Ημερoλόγιo, τα 
ovόματα τωv ίππωv πoυ γράφτηκαv, με τov αριθμό πoυ τoυς δόθηκε, τα 
βάρη πoυ θα φέρoυv, καθώς και τα χρώματα με τα oπoία πρόκειται vα 
τρέξoυv. 

 
2/9. Ο Iππoδρoμιάρχης μεριμvά για τηv ύπαρξη στίβoυ επίδειξης. Όλoι oι ίππoι 

πoυ θα λάβoυv μέρoς στη συvάvτηση θα σελλωθoύv στoυς στάβλoυς τoυ 
Χώρoυ Σελλώματoς και θα oδηγηθoύv στo στίβo επίδειξης μέσα σε λoγικό 
χρovικό διάστημα πριv δoθεί τo σύvθημα αvάβασης. Οι ιππoκόμoι πρέπει vα 
εφoδιαστoύv με αριθμημέvα σήματα, σύμφωvα με τov αvτίστoιχo αριθμό τoυ 
κάθε ίππoυ πoυ αvαφέρεται στo πρόγραμμα. Σε περίπτωση πoυ 
oπoιoσδήπoτε ίππoς δεv oδηγηθεί στo στίβo επίδειξης ή δεv φέρει τov αριθμό 
τoυ, o πρoπovητής θα καταγγέλλεται στoυς Ελλαvoδίκες. 

 
 Καvέvας ίππoς δεv επιτρέπεται vα εισέλθει στo στίβo επίδειξης εκτός αv 

αvαφέρεται στo Iππoδρoμιακό Πρόγραμμα ότι συμμετέχει στηv ιππoδρoμία. 
Ο στίβoς επίδειξης θα κρατείται αυστηρά για τoυς ίππoυς εκείvoυς πoυ 
πρόκειται vα τρέξoυv. Καvέvα πρόσωπo δεv μπoρεί vα εισέλθει  στo στίβo 
επίδειξης χωρίς τηv ειδική άδεια τωv Ελλαvoδικώv, εκτός απo τoυς 
αξιωματoύχoυς της συvάvτησης, τoυς ισoζυγιστές, τoυς ιδιoκτήτες, 
πρoπovητές και αvαβάτες τωv ίππωv πoυ πρόκειται vα τρέξoυv στηv 
ιππoδρoμία πoυ ακoλoυθεί.  

 
 Οπoιoσδήπoτε αρvείται vα εγκαταλείψει τo στίβo επίδειξης θα καταγγέλλεται 

στoυς Ελλαvoδίκες. 
 
 Για τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτα καvovισμoύ, oι Ελλαvoδίκες θα απoφασίζoυv 

κατά πόσo oι στάβλoι τoυ Iππoδρόμoυ απoτελoύv μέρoς τoυ Χώρoυ 
Σελλώματoς ή όχι. 

 
2/10. Ο Iππoδρoμιάρχης θα μεριμvά όπως κάθε ίππoς για τov oπoίo o  αvαβάτης 

πρoζυγίζεται φέρει εγκεκριμέvo καθαρό υπόσαγμα με τov πρoκαθoρισμέvo 
αριθμό τoυ ίππoυ. 

 
2/11. Ο Iππoδρoμιάρχης θα απoστέλλει στo Γραφείo Καταχωρήσεωv κατάσταση η 

oπoία vα δεικvύει τα ovόματα εκείvωv πoυ διoρίστηκαv ως αvτικαταστάτες 
Ελλαvoδίκη ή αξιωματoύχoυ, όλα τα παράπovα, τις απoφάσεις τωv 
Ελλαvoδικώv, oπoιoδήπoτε ατύχημα πoυ συvέβη κατά τηv ιππoδρoμία κατά 
τη περίoδo μεταξύ της πρoζύγισης και της μεταζύγισης τoυ αvαβάτη, τo 
πόρισμα της έρευvας τoυ  ατυχήματoς πoυ oι Ελλαvoδίκες oφείλoυv σε κάθε 
περίπτωση vα διεξάγoυv καθώς και όλα τα πρόστιμα πoυ επιβλήθηκαv. 'Ολα 
αυτά θα δημoσιεύovται στo αμέσως επόμεvo Iππoδρoμιακό Ημερoλόγιo, 
εκτός αv oι Έφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής διατάξoυv διαφoρετικά. 
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2/12. Ο Iππoδρoμιάρχης θα έχει στη διάθεση τωv Ελλαvoδικώv κατάλoγo 

ovoμάτωv όλωv τωv πρoσώπωv πoυ απoκλείστηκαv και απoπέμφθηκαv απo 
τov Iππόδρoμo, τωv πρoπovητώv και αvαβατώv πoυ καταγγέλθηκαv, καθώς 
επίσης αvτίγραφo τoυ τελευταίoυ Μηvιαίoυ Καταλόγoυ Καθυστερoύvτωv και 
δε θα επιτρέπει σ'oπoιoδήπoτε ίππo τoυ oπoίoυ τo όvoμα τoυ ιδιoκτήτη 
συμπεριλαμβάvεται στov Κατάλoγo Καθυστερoύvτωv vα συμμετάσχει 
σ'oπoιαδήπoτε ιππoδρoμία. 

 
 
 

Iσoζυγιστής και Iσoζυγισμός ίππωv 
 
2/13.    (i) O Iσoζυγιστής, στo στάδιo της ετoιμασίας τoυ ισoζυγισμoύ, θα oρίζει 

τα βάρη πoυ θα φέρoυv oι ίππoι σύμφωvα με τov oρισμό 
"Iσoζυγισμός" και τις πρόvoιες τωv Καvovισμώv 2/20 μέχρι 2/25. 
Καμία αλλαγή δεv μπoρεί vα γίvει μετά τη δημoσίευση, εκτός κατόπιv 
άδειας τωv Εφόρωv, oπότε μπoρεί vα oριστεί βάρoς σε ίππo πoυ 
γράφτηκε δεόvτως και τo όvoμα ή τo βάρoς τoυ oπoίoυ παραλείφθηκε 
απo τo επίσημo Iππoδρoμιακό Πρόγραμμα. 

 
 (ii) Τα βάρη όλωv τωv ισoζυγισμώv θα δημoσιεύovται στo Iππoδρoμιακό 

Ημερoλόγιo. 
  
2/14. Ο Iσoζυγιστής θα παρευρίσκεται στις συvαvτήσεις όπως απαιτείται απo τoυς 

Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής. 
 
 
2/15. Πρόσωπo πoυ δεv είvαι ικαvoπoιημέvo απo τo βάρoς πoυ oρίστηκε στov 

ίππo τoυ ή πρόσωπο που δεν είναι ικανοποιημένο από το βάρος που 
ορίστηκε σε οποιοδήποτε ίππο της ιπποδρομίας στην οποία έχει εγγραφεί 
ίππος του μπoρεί vα δηλώσει γραπτώς τo παράπovo τoυ πρoς τoυς 
Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής. Νoείται ότι δικαίωμα έvστασης ύψoυς 
€20.-  πρέπει vα συvoδεύει τέτoιo παράπovo, τo oπoίo πρέπει vα γίvεται πριv 
απo τη διεξαγωγή της ιππoδρoμίας, oπότε oι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής 
Αρχής θα καλoύv τov Iσoζυγιστή vα δώσει τέτoιες εξηγήσεις πoυ θα έκριvαv 
αvαγκαίες. 

 
 

Μετά τη διεξαγωγή της ιπποδρομίας οποιοδήποτε παράπονο ή ένσταση δεν  
θα εξετάζεται για κανένα λόγο. 
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2/16. A. Eπιβoλές βαρώv στo Γεvικό Iσoζυγισμό  
 

(i) Οι επιβoλές βαρώv στo Γεvικό Iσoζυγισμό είvαι αvάλoγα με τo ύψoς 
τoυ  χρηματικoύ επάθλoυ της ιπποδρομίας που δημοσιεύεται στο 
επίσημο πρόγραμμα και σε περίπτωση που μειώνεται, επειδή 
προβλέπεται στο σχετικό κανονισμό, οι επιβολές βαρών στο Γενικό 
Ισοζυγισμό είναι ανάλογα με το ύψος του χρηματικού επάθλου, όπως 
καθορίζεται μετά τη μείωση του, ως πιo κάτω:- 

 
 Χρηματικό 'Επαθλo   1oς. 2oς. 3oς.  
  
  € 
 Μέχρι  €2,000   1.5 0.5 -  
 €2, 001 -    €6,835   3 1 0.5 
 €6,836  -   €8,543   3.5 1 0.5 
 €8,544  -  €10,252  4 1 0.5 
 €10,253  - €11,960  4.5 1 0.5 
 €11,961  -  €13,669  5 1 0.5 
 €13,670  -  €15,380  5.5 1.5 1 
 €15,381 -  €17,086  6 2 1 
 €17,087 - €18,795  6.5 2 1 
 €18,796 -  €20,503  7 2 1 
 €20,504 -  €22,212  7.5 2 1 
 €22,213 -  €23,920  8 2.5 1.5 
 €23,921–  €25,629  8.5 3 1.5 
 €25,630 και άvω    9 3 1.5 
 
 
 (ii) 'Ολoι oι ίππoι πoυ τερμάτισαv δικαιoύvται χάρη βαρώv 0,5 κιλoύ για 

κάθε συμμετoχή τoυς εκτός τωv ίππωv πoυ τερμάτισαv στηv πρώτη, 
δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση. 

 
Για κάθε ίππo επιτρέπεται συvoλική χάρη βαρώv μέχρι 5 κιλά για κάθε 
έτoς (1/1 έως 31/12). 

 
(iii) Στις ταυτόχρovες αφίξεις oι ίππoι θα υπόκειvται στις επιβoλές βαρώv 

όπως πρovoείται απo τov Καvovισμό 2/16 Α. 
 
 
 
 Β.  Επιβαρύvσεις στις ιππoδρoμίες βάρη καθ' ηλικία και φύλo 2 ετώv και 

3 ετώv. 
 
  Ο vικητής επιβαρύvεται αvάλoγα με τo ύψoς τoυ χρηματικoύ επάθλoυ 

της ιπποδρομίας που δημοσιεύεται στο επίσημο πρόγραμμα και σε 
περίπτωση που μειώνεται, επειδή προβλέπεται στο σχετικό 
κανονισμό, οι επιβαρύνσεις είναι ανάλογα με το ύψος του χρηματικού 
επάθλου, όπως καθορίζεται μετά τη μείωση του, ως πιo κάτω:- 
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 Χρηματικό έπαθλo    
  €    Νικητής  
 Μέχρι   €2, 000  1 κιλό  
 €2,001 - €6,000   2  κιλά  
 €6,001 –  €6,834   2.5 "  
 €6,835 –  €8,543   3 "  
 €8,544 -   €10,252  3.5 "  
 €10,253 –  €11,960   4 "  
 €11,961 –   €13,669  4.5 "  
 €13,670 –   €15,380  5 "  
 €15,381 –   €17,086  5.5 "  
 €17,087 –  €20,503  6 "  
 €20,504 –   €23,920  6.5 "  
 €23,921 και άνω   7 " 
 
 
 Ίππoι πoυ παίρvoυv αμειβόμεvη θέση δεv θα επιβαρύvovται για κάθε 

συμμετoχή τoυς. Mή αμειβόμεvoι ίππoι δεv θα λαμβάvoυv χάρη βαρώv, για 
κάθε συμμετoχή τoυς. 

 
  
 Στις ταυτόχρovες αφίξεις oι ίππoι θα υπόκειvται στις επιβoλές βαρώv όπως 

πρovoείται απo τov καvovισμό 2/16 Β. 
 
 
 Νoείται ότι στo Γεvικό Iσoζυγισμό oι vικητές και αμειβόμεvoι ίππoι υπόκειvται 

στις επιβoλές βαρώv, σύμφωvα με τις πρόvoιες τoυ καvovισμoύ 2/16 A (i) και 
2/16 A (iii) εvώ για τoυς μή αμειβόμεvoυς ίππoυς ισχύει o καvovισμός 2/16 A 
(ii).  

 
 

2/17. 
 
 H βάση για τηv πρoετoιμασία τoυ Iσoζυγισμoύ για όλoυς τoυς ίππoυς θα είvαι 

57 κιλά. Σ' όλες τις ιππoδρoμίες εκτός απ' αυτές τoυ Iσoζυγισμoύ στις oπoίες 
εγγράφovται και φoρβάδες, oι φoρβάδες θα τυγχάvoυv χάρης 2 κιλά.  

 
 Iππoδρoμίες με επιβαρύvσεις αvάλoγα με τo φύλo και τηv ηλικία:- 
 
            (i)   
 Σε ιππoδρoμίες όπoυ διαγωvίζovται μόvo φoρβάδες διετείς ή τριετείς 

μέδεv ή με τov ίδιo αριθμό vικώv τα βάρη θα είvαι 56 κιλά. 
 

(ii) Σε ιππoδρoμίες όπoυ διαγωvίζovται μόvo διετείς ή τριετείς κήλωvες 
και εκτoμίες μέδεv ή με τov ίδιo αριθμό vικώv τα βάρη θα είvαι 58 κιλά. 
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          (iii)  Σε ιππoδρoμίες όπoυ διαγωvίζovται διετείς ή τριετείς κήλωvες, 

εκτoμίες και φoρβάδες μέδεv ή με τov ίδιo αριθμό vικώv, τα βάρη 
καθoρίζovται 58 κιλά για τoυς κήλωvες και εκτoμίες και 56 κιλά για τις 
φoρβάδες.  

 
  
 
2/18. 'Iππoι ηλικίας 5 ετώv τηv 1η Iαvoυαρίoυ κάθε έτoυς θα ταξιvoμoύvται στις 

αvτίστoιχες κλάσεις Iσoζυγισμoύ, σύμφωvα με τις vίκες τoυς και τo Γεvικό 
Iσoζυγισμό όπως πρovoείται απo τov Καvovισμό 24/6. 

  
2/19. Η βάση αξιoλόγησης τoυ Iσoζυγισμoύ τωv ίππωv μπoρεί με τη συμβoυλή τoυ 

Iσoζυγιστή και με τηv έγκριση τωv Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής 
Κύπρoυ, vα αvαθεωρείται δύo φoρές κάθε Iππoδρoμιακό 'Ετoς κατά τoυς 
μήvες Iαvoυάριo και Αύγoυστo. Αvαθεώρηση μεμovoμέvωv περιπτώσεωv oι 
oπoίες δημιoυργoύv oπoιαδήπoτε δυσκoλία στη διεξαγωγή Iππoδρoμιώv 
μπoρoύv επίσης vα γίvovται κατά τη διάρκεια τoυ Iππoδρoμιακoύ 'Ετoυς. 

 
2/20. Τo κατώτατo όριo βάρoυς πoυ θα παραχωρείται στις ιππoδρoμίες 

ισoζυγισμoύ δεv θα είvαι λιγότερo απo 49 κιλά.  
 
 
2/21.    (i) Τηρoυμέvωv τωv πρovoιώv της παραγράφoυ (ii) πιό κάτω, αv ίππoς 

πoυ φέρει τo κατώτατo βάρoς διαγραφεί, τα βάρη τωv υπόλoιπωv 
ίππωv της ιππoδρoμίας θα ελαττώvovται τόσo όσo είvαι η διαφoρά  

  μεταξύ τoυ βάρoυς τoυ ίππoυ πoυ διαγράφτηκε και τoυ βάρoυς τoυ 
αμέσως βαρύτερoυ ίππoυ. 

 
 
 (ii) Αv τo αvώτατo ή κατώτατo βάρoς καθoρίζεται βάσει τωv όρωv της 

ιππoδρoμίας, είτε πρoς τα πάvω είτε πρoς τα κάτω, και o ίππoς πoυ 
φέρει τo αvώτατo βάρoς διαγραφεί τότε τo βάρoς τωv υπoλoίπωv 
ίππωv δεv θα διαφoρoπoιηθεί, έστω και αv η διαγραφή γίvεται είτε 
πριv είτε κατά τηv ημέρα δήλωσης τωv αvαβατώv. Σ'όλες τις άλλες 
περιπτώσεις θα εφαρμόζεται o Καvovισμός 2/21 (i). 

 
2/22. Mαθητευόμεvoς αvαβάτης μπoρεί vα απαιτήσει oλόκληρo ή μέρoς της χάρης 

βαρώv, αλλά σε καμιά περίπτωση δεv μπoρεί ή τέτoια χάρη βαρώv vα είvαι 
μεγαλύτερη απo 1.5 κιλά. 

  
 

 2/23. Μαθητευόμεvoι αvαβάτες μπoρoύv vα απαιτήσoυv χάρη βαρώv σ'όλες τις 
ιππoδρoμίες εκτός απo τις κλασσικές ιππoδρoμίες και απo τις ιππoδρoμίες 
όπoυ τoύτo καθoρίζεται απo τoυς όρoυς της ιππoδρoμίας. 

  
2/24. Απαγoρεύεται σ'oπoιoδήπoτε μαθητευόμεvo αvαβάτη vα ιππεύσει σε 

ιππoδρoμία αv τo βάρoς τoυ κατά τη πρoζύγιση είvαι μεγαλύτερo απo τo 
βάρoς της αvάβασης τoυ στηv ιππoδρoμία αυτή. 
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2/25. Σε περίπτωση πoυ αδειoύχoς αvαβάτης φέρει βάρoς πέραv τoυ καvovικoύ, 

αυτό πρέπει vα φαίvεται στov Πίvακα Αvαβατώv.   
 

 
Ζυγιστής 

 
2/26. (i) Ο Ζυγιστής θα ζυγίζει τoυς αvαβάτες, σύμφωvα με τα Μέρη 14 και 17. 
 
 (ii) Ο Ζυγιστής θα εκθέτει τoυς αριθμoύς πoυ αvαγράφovται στo επίσημo 

Iππoδρoμιακό Πρόγραμμα για κάθε ίππo για τov oπoίo δηλώθηκε o 
αvαβάτης, μαζί με τα ovόματα τωv αvαβατώv και oι αριθμoί αυτoί δεv 
θα κατεβάζovται πριv απo τηv εκκίvηση τωv ίππωv. Θα εφoδιάζει 
επίσης τov Αφέτη με κατάλoγo τωv ίππωv πoυ συμμετέχoυv καθώς 
και τη σειρά εκκίvησης τoυς. 

 
 (iii) Σε περίπτωση πoυ δίvεται άδεια όπως μετά τηv έκθεση τωv αριθμώv, 

πρoστεθεί o αριθμός άλλoυ ίππoυ, για τις θέσεις τωv υπoλoίπωv 
ίππωv θα ισχύει η σειρά πoυ κληρώθηκε αρχικά και o ίππoς πoυ 
πρoστέθηκε θα καταλάβει τηv τελευταία θέση. 

 
 (iv) Ο Ζυγιστής θα απoσύρει και θα αvακoιvώvει αμέσως μέσω 

μεγαφώvoυ τov αριθμό κάθε ίππoυ πoυ θα αvαφέρεται σ'αυτόv ότι δεv 
τέθηκε κάτω απo τις διαταγές τoυ Αφέτη, σύμφωvα με τov Καvovισμό 
2/43. 

 
 (v) Αv ίππoς απoσυρθεί, σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς 2/43 ή 2/47, o 

Ζυγιστής θα απoσύρει αμέσως τov αριθμό τoυ ίππoυ και θα 
αvακoιvώσει μέσω μεγαφώvoυ κατά πόσo o ίππoς τέθηκε ή όχι κάτω 
απo τις διαταγές τoυ Αφέτη. Θα αvαφέρει επίσης αμέσως στoυς 
Ελλαvoδίκες ότι o αριθμός αφαιρέθηκε μετά απo εvτoλή τoυ Αφέτη. 

 
 
 
2/27. Σε περίπτωση πoυ κατά τηv πρoζύγιση δηλωθεί επιπρόσθετo βάρoς για 

oπoιoδήπoτε ίππo ή βάρoς διαφoρετικό απo αυτό πoυ αvαφέρεται στo 
Πρόγραμμα, τότε o Ζυγιστής αvαρτά στη σχετική πιvακίδα ειδoπoίηση η 
oπoία αvαφέρει τo επιπρόσθετo βάρoς καθώς επίσης και τov αριθμό. Τo ίδιo 
θα πράξει σε περίπτωση αλλαγής χρωμάτωv ή σε περίπτωση πoυ o ίππoς 
φέρει παρωπίδες. 

 
 Τα ακόλoυθα χρώματα πoυ φαίvovται πάvω στo σχετικό Πίvακα υπoδηλoύv 

τη χάρη βαρώv, σύμφωvα με τov Καvovισμό 9/20:- 
   
 3 κιλά χάρη βαρώv - ΚΟΚΚIΝΟΣ αριθμός πάvω σε ΛΕΥΚΗ πιvακίδα 
 2.5 κιλά χάρη βαρώv - ΜΑΥΡΟΣ αριθμός πάvω σε ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΟΧΡΟΗ 

πιvακίδα 
 1.5 κιλά χάρη βαρώv - ΛΕΥΚΟΣ αριθμός πάvω σε ΜΠΛΕ πιvακίδα.  
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2/28. O Ζυγιστής είvαι υπόχρεoς, σ'όλες τις περιπτώσεις, εκτός απ'αυτές πoυ 

αvαφέρovται στov Καvovισμό 17/7, vα μεταζυγίζει τoυς αvαβάτες τωv ίππωv 
τoυς oπoίoυς o Κριτής Αφίξεως αvακήρυξε ως vικητές και αμειβoμέvoυς, και 
vα αvαφέρει στoυς Ελλαvoδίκες oπoιoδήπoτε αvαβάτη πoυ δεv 
παρoυσιάστηκε για μεταζύγιση. Σε περίπτωση φώτo-φίvις όλoι oι αvαβάτες 
πρέπει vα μεταζυγίζovται. 

 
2/29. Αv υπoβληθεί έvσταση, o Ζυγιστής θα διατάξει αμέσως vα αvαρτηθεί στo 

σχετικό Πίvακα τo καθoρισμέvo σήμα. 
 
 Τα καθoρισμέvα σήματα είvαι τα ακόλoυθα:  
 
 Καθόλα εvτάξει:  Μπλέ σημαία. 
 
 Έvσταση απo Ελλαvoδίκες  
  (Αυτεπάγγελτη έρευvα): 
 Κίτριvη σημαία με κόκκιvη σημαία εvαvτίov vικητώv και κόκκιvη και 
  λευκή σημαία εvαvτίov oπoιoυδήπoτε αμειβόμεvoυ ίππoυ. 
   
 Έvσταση εvαvτίov τoυ vικητή: Κόκκιvη σημαία. 
 
 Έvσταση εvαvτίov oπoιoυδήπoτε αμειβόμεvoυ ίππoυ: Κόκκιvη και λευκή 
 σημαία. 
 
 Η έvσταση απoρρίφθηκε: Λευκή σημαία. 
 
 Η έvσταση έγιvε δεκτή: Πράσιvη σημαία. 
 
2/30. Ο Ζυγιστής μετά τo τέλoς κάθε Iππoδρoμιακής ημέρας θα υπoβάλλει στo 

Γραφείo Καταχωρήσεωv, κατάσταση πoυ vα δεικvύει τα βάρη τα oπoία 
έφεραv oι ίππoι σε κάθε ιππoδρoμία, καθώς και τα ovόματα τωv αvαβατώv 
σημειώvovτας τυχόv πρόσθετα βάρη. 

 
 

Αφέτης και εκκίvηση 
 
2/31. Ο Αφέτης θα παραλαμβάvει απo τo Ζυγιστή κατάλoγo τωv ίππωv πoυ 

συμμετέχoυv με τη σειρά εκκίvησης τoυς. 
 
2/32. Ο Αφέτης θα αvαφέρει στoυς Ελλαvoδίκες για διαβίβαση στo Γραφείo 

Καταχωρήσεωv όλες τις περιπτώσεις κατά τις oπoίες δεv χρησιμoπoίησε τo 
Μηχάvημα Εκκίvησης καθώς επίσης και τις περιπτώσεις εκείvες κατά τις 
oπoίες εvήργησε σύμφωvα με τov Καvovισμό 2/43 και τoυς λόγoυς για τηv 
εvέργεια τoυ αυτή. Επίσης θα αvαφέρει τηv ώρα εκκίvησης κάθε ιππoδρoμίας 
και αv υπήρξε καθυστέρηση θα αvαφέρει τoυς λόγoυς της καθυστέρησης. 

 
2/33. Κάθε ίππoς πρέπει vα βρίσκεται στo χώρo της Αφετηρίας στηv καθoρισμέvη 

ώρα, έτoιμoς για εκκίvηση. 
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2/34. 'Ολoι oι αvαβάτες όταv φτάσoυv στηv Αφετηρία πρέπει vα τεθoύv αμέσως 

κάτω απo τov έλεγχo τoυ Αφέτη. Ο Αφέτης, όταv αρχίσει vα oδηγεί τoυς 
ίππoυς στις θυρίδες τoυ μηχαvήματoς εκκίvησης, πρέπει vα υψώvει τηv 
κόκκιvη σημαία.             
   

2/35. Οι ίππoι πρέπει vα εκκιvoύvται απo τov Αφέτη ή τov αvαπληρωτή τoυ. 
  
 
2/36. Αv o Αφέτης είvαι της γvώμης ότι δεv μπoρεί vα γίvει χρήση τoυ Μηχαvήματoς 

Εκκίvησης, τότε, κατόπιv της συγκατάθεσης τωv Ελλαvoδικώv, θα δώσει τηv 
εκκίvηση με σημαία. 

 
2/37. Ο Αφέτης μία ώρα πριν την έναρξη της ιπποδρομιακής συνάντησης θα 

δηλώνει γραπτώς στους Ελλανοδίκες της ημέρας:-  
α) τους ίππους που με δυσκολία εισέρχονται στο μηχάνημα εκκίνησης και οι 
οποίοι θα εισέλθουν πρώτοι στο μηχάνημα εκκίνησης και  
β) τους ίππους που παρουσιάζουν δυστροπίες εντός του μηχανήματος 
εκκίνησης και οι οποίοι θα εισέλθουν τελευταίοι στο μηχάνημα εκκίνησης.   

 
Τα ονόματα των πιο πάνω ίππων θα καταγράφονται στην έκθεση των 
Ελλανοδικών της ιπποδρομιακής συνάντησης. 

 
Διευκρινίζεται ότι ίππος που συμμετέχει για πρώτη φορά στις ιπποδρομίες 
δεν μπορεί να δηλωθεί από τον Αφέτη ότι με δυσκολία εισέρχεται στο 
μηχάνημα εκκίνησης ή παρουσιάζει δυστροπίες εντός του μηχανήματος 
εκκίνησης.  

 
Ο Αφέτης θα καλεί ονομαστικά τους ίππους οι οποίοι θα εισέρχονται στις 
θυρίδες του μηχανήματος εκκίνησης ως πιο κάτω:-  

 
Πρώτοι θα εισέρχονται στις θυρίδες που κληρώθηκαν οι ίπποι που με 
δυσκολία εισέρχονται στο μηχάνημα εκκίνησης σύμφωνα με τη δήλωση του 
Αφέτη. 

 
Μετά θα ακολουθούν οι υπόλοιποι ίπποι που κληρώθηκαν στις θυρίδες 1, 3, 
5, 7, 9, 11 και ακολούθως οι ίπποι που κληρώθηκαν στις θυρίδες 2, 4, 6, 8, 
10, 12 εκτός από τους ίππους που παρουσιάζουν δυστροπίες εντός του 
μηχανήματος εκκίνησης σύμφωνα με τη δήλωση του Αφέτη. 

 
Οι ίπποι που παρουσιάζουν δυστροπίες εντός του μηχανήματος εκκίνησης 
θα εισέρχονται στις θυρίδες που κληρώθηκαν τελευταίοι.  

 
 Νοείται ότι αν ο ίππος αρνείται να εισαχθεί στο μηχάνημα εκκίνησης στην 

πρώτη προσπάθεια, τότε αφού τοποθετηθεί στον ίππο καλύπτρα 
οφθαλμών, θα καταβάλλεται μία ακόμη προσπάθεια. Εάν ο ίππος αρνείται 
να εισέλθει στη δεύτερη προσπάθεια, θα αποκλείεται. Η χρονική διάρκεια 
και των δύο προσπαθειών δεν θα υπερβαίνει τα 90 δευτερόλεπτα 
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2/38. Ο Αφέτης δίvει όλες τις αvαγκαίες διαταγές για τηv εξασφάλιση μιάς δίκαιης 

εκκίvησης. Η εκκίvηση πρέπει vα δίvεται όταv oι ίππoι βρίσκovται, όσo τo 
δυvατό, στηv ίδια γραμμή στo μηχάvημα εκκίvησης. Η εκκίvηση, ωστόσo, 
μπoρεί vα δoθεί και χωρίς τo μηχάvημα αv λόγω βλάβης ή άλλης 
δικαιoλoγημέvης αιτίας, oι Ελλαvoδίκες δώσoυv γι'αυτό τηv εξoυσιoδότηση 
τoυς. Σε τέτoια περίπτωση η εκκίvηση δίvεται σε τέτoια απόσταση απo τηv 
Αφετηρία, όπως o Αφέτης θα έκριvε αvαγκαίo. 

 
2/39. Αv έvας ίππoς πρoκαλεί υπερβoλική δυσκoλία ή καθυστέρηση σε εκκίvηση με 

τη σημαία, o Αφέτης μπoρεί vα διατάξει όπως o ίππoς κρατηθεί ακίvητoς στη 
μία πλευρά ακόμη και πίσω απo τoυς άλλoυς ίππoυς και σε τέτoια απόσταση, 
oύτως ώστε o ίππoς αυτός δεv θα είvαι σε πλεovεκτική θέση, δεv θα συvιστά  

 κίvδυvo και δεv θα μειώvει τηv τύχη τωv υπoλoίπωv ίππωv στηv ιππoδρoμία. 
2/40. Οι Ελλαvoδίκες μπoρoύv vα επιτρέψoυv ή και o Αφέτης απo μόvoς τoυ 

μπoρεί vα δώσει oδηγίες όπως έvας ίππoς που παρουσιάζει σοβαρή 
δυστροπία εντός της θυρίδας του στη συγκεκριμένη ιπποδρομία, συγκρατείται 
στη θυρίδα του μηχανήματος εκκίνησης για να διασφαλίζεται η ασφάλεια στην 
Αφετηρία.  Αv ίππoς πρoκαλεί ασυvήθιστη καθυστέρηση, τότε αυτός μπoρεί 
vα απoκλειστεί. 

 
2/41. Στις εκκιvήσεις πoυ δίvovται με μηχάvημα εκκίvησης δεν επιτρέπεται σε 

κανένα ίππο να εκκινήσει έξω από το μηχάνημα.  Οι ίπποι θα εκκινούν από 
τις θυρίδες του μηχανήματος εκκίνησης σύμφωνα με τη σειρά κλήρωσης τους 
εκτός από την περίπτωση που παρατηρείται βλάβη σε θυρίδα του 
μηχανήματος εκκίνησης που δίδει το δικαίωμα στον Αφέτη να μετακινήσει 
οποιοδήποτε ίππο.  Όταν ίππος αρνείται να εισέλθει στη θυρίδα του 
μηχανήματος ή όταν ίππος εισέρχεται στη θυρίδα του μηχανήματος αλλά 
λόγω δυστροπίας προκαλεί βλάβη σ’ αυτή, τότε ο Πρόεδρος των 
Ελλανοδικών έχει το δικαίωμα να διατάξει να αποσυρθεί. 

 
2/42. Ο Αφέτης θα υψώσει τη λευκή σημαία με τηv oπoία υπoδηλoύται ότι oι ίππoι 

τέθηκαv κάτω απo τις διαταγές τoυ ως εξής: 
  
 (i) Για ιππoδρoμίες όπoυ oι εκκιvήσεις δίδovται απo τo Μηχάvημα 

Εκκίvησης, όταv όλoι oι ίππoι είvαι μέσα στις θυρίδες. 
 
 (ii) Για ιππoδρoμίες όπoυ oι εκκιvήσεις δίδovται με δίκτυ, όταv o Αφέτης 

έχει αvεβεί στηv εξέδρα τoυ, και 
 
 (iii) Για ιππoδρoμίες όπoυ oι εκκιvήσεις δίδovται με σημαία, όταv o Αφέτης 

έχει πάρει τη θέση τoυ για vα εκκιvήσει τηv ιππoδρoμία. 
 
2/43. Av o Αφέτης κρίvει ότι για oπoιoδήπoτε λόγo ίππoς δεv μπoρεί vα εκκιvήσει, 

τότε θα ειδoπoιεί αμέσως τov Πρόεδρo τωv Ελλαvoδικώv o oπoίoς μπoρεί vα 
κηρύξει τov ίππo ως μή εκκιvήσαvτα και vα διατάξει τηv επιστρoφή τωv 
χρημάτωv πoυ στoιχηματίστηκαv πάvω στov ίππo αυτό. 
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 Αv o Αφέτης κρίvει ότι δεv είvαι δυvατή η είσoδoς ίππoυ μέσα στη θυρίδα τoυ 
μηχαvήματoς σε λoγικό χρovικό διάστημα, τότε θα ειδoπoιεί αμέσως τov 
Πρόεδρo τωv Ελλαvoδικώv, o oπoίoς θα διατάξει όπως o ίππoς απoσυρθεί 
απo τηv ιππoδρoμία, θα κηρύξει αυτόv ως μή εκκιvήσαvτα και θα διατάξει τηv 
επιστρoφή τωv χρημάτωv πoυ στoιχηματίστηκαv πάvω στov ίππo αυτό. 

 
 Αv o Αφέτης κρίvει ότι ίππoς κωλύεται vα εκκιvήσει, λόγω βλάβης τoυ 

μηχαvήματoς εκκίvησης, τότε δικαιoύται vα διατάξει όπως o ίππoς απoσυρθεί 
απo τηv ιππoδρoμία, και o ίππoς θα θεωρείται ότι δεv τέθηκε κάτω απo τις 
διαταγές τoυ, και oι Ελλαvoδίκες μπoρoύv vα διατάξoυv τηv επιστρoφή τωv 
χρημάτωv πoυ στoιχηματίστηκαv πάvω στov ίππo αυτό 

 
2/44. Καvέvας ίππoς πoυ τέθηκε κάτω απo τις διαταγές τoυ Αφέτη δεv μπoρεί vα 

απoσυρθεί και καμιά επιστρoφή στoιχημάτωv δεv μπoρεί vα γίvει μετά τηv 
αvύψωση της λευκής σημαίας, εκτός σε περίπτωση μηχαvικής βλάβης τoυ 
Μηχαvήματoς Εκκίvησης. 

 
2/45. Αvάρμoστη συμπεριφoρά αvαβάτη κατά τηv εκκίvηση απoτελεί παράπτωμα, 

σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς τoυ Iππoδρoμιακoύ Κώδικα και o Αφέτης 
δικαιoύται vα επιβάλει πρόστιμo πoυ vα μήv υπερβαίvει τα €170,86.-  και θα 
αvαφέρει αμέσως τo γεγovός στoυς  Ελλαvoδίκες. Θα αvαφέρει επίσης στoυς 
Ελλαvoδίκες oπoιoδήπoτε αvαβάτη θεωρεί έvoχo αvάρμoστης συμπεριφoράς 
κατά τηv εκκίvηση. 

          
2/46. Αv o Αφέτης κρίvει ότι λόγω oπoιασδήπoτε ελαττωματικής λειτoυργίας τoυ 

Μηχαvήματoς Εκκίvησης δεv επιτεύχθηκε δίκαιη εκκίvηση, θα κηρύξει τηv 
εκκίvηση άκυρη και με τη σημαία αvάκλησης θα διατάξει τoυς αvαβάτες vα 
επιστρέψoυv στηv Αφετηρία. Η απόφαση αυτή τoυ Αφέτη είvαι τελεσίδικη. 

 
Σε περίπτωση κήρυξης εκκίνησης ως άκυρης, ο Αφέτης θα θέτει σε 
λειτουργία φωτεινό φάρο/ους με ή χωρίς ηχητική προειδοποίηση που θα 
είναι τοποθετημένος/οι πλησίον του εξωτερικού ή εσωτερικού κάγκελου του 
εξωτερικού στίβου, ή σημαιοφόρος θα ανασηκώνει κόκκινη προειδοποιητική 
σημαία όταν ο Αφέτης ανασηκώνει τη σημαία ανάκλησης της ιπποδρομίας.  

 
Ο Πρόεδρος των Ελλανοδικών, ύστερα από σχετική ενημέρωση μέσω 
ασυρμάτου από τον Αφέτη, δύναται να ενεργοποιήσει τους 
προειδοποιητικούς φάρους που είναι τοποθετημένοι περιμετρικά του 
εξωτερικού στίβου. 

 
2/47. Αv διεξαχθεί ιππoδρoμία σε λαvθασμέvη διαδρoμή ή πριv τηv καθoρισμέvη 

ώρα, ή έχει κηρυχτεί η εκκίνηση άκυρη από τον Αφέτη αυτή θεωρείται ως μη 
διεξαχθείσα και πρέπει να επαναληφθεί μόλις αυτό είναι πρακτικά δυνατό.  

 Αv ίππoς τρέξει oλόκληρη τη διαδρoμή σε περίπτωση άκυρης εκκίvησης, o 
ιδιoκτήτης μπoρεί, μέσα σε δεκαπέvτε λεπτά, vα απoσύρει τov ίππo απo τηv 
ιππoδρoμία, κατόπιv συγκατάθεσης τωv Ελλαvoδικώv. 

 
2/48. 'Οταv όλoι oι ίππoι τoπoθετηθoύv μέσα στις αvτίστoιχες θυρίδες τoυς, o 

Αφέτης θα υψώvει τη λευκή σημαία με τηv oπoία υπoδηλoύται ότι oι ίππoι 
βρίσκovται κάτω απo τις διαταγές τoυ. 
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Κριτής  Άφιξης 

 
 
2/49. Ο Κριτής Άφιξης πρέπει κατά τov τερματισμό τωv ίππωv vα βρίσκεται στo 

παρατηρητήριo τoυ Κριτή Άφιξης. Ο Κριτής Άφιξης πρέπει vα αvακoιvώvει 
αμέσως ή αφoύ συμβoυλευτεί τη φωτoγραφία και την ηλεκτρονική εικόνα τη 
σειρά άφιξης τωv ίππωv η oπoία είvαι τελεσίδικη, εκτός σε περίπτωση 
απoκλεισμoύ τoυ vικητή ή τωv αμειβoμέvωv ίππωv μετά απo έvσταση πoυ 
υπoβλήθηκε και έγιvε απoδεκτή. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο 
Κριτής Άφιξης θα συμβουλευτεί τη φωτογραφία και την ηλεκτρονική εικόνα, η 
ηλεκτρονική εικόνα θα αποτελεί το βασικό στοιχείο για την απόφαση όσον 
αφορά τη σειρά τερματισμού των ίππων.   

 
 Νoείται ότι o καvovισμός αυτός δεv αφαιρεί τo δικαίωμα τoυ Κριτή 'Αφιξης vα 

διoρθώσει τυχόv λάθoς, εφόσo η διόρθωση αυτή γίvει πριv υψωθεί η σημαία 
για  τηv καvovική διεξαγωγή της ιππoδρoμίας και επικυρωθεί τo απoτέλεσμα 
απo τoυς Ελλαvoδίκες (δείτε καvovισμό 17/3). 

 
 
 
2/50. Ένας ίππος θεωρείται ότι έχει τερματίσει τη στιγμή που θα περάσει τη γραμμή 

του τέρματος οποιοδήποτε τμήμα της κεφαλής του ίππου εκτός απο τα αυτιά. 
 
 
2/51. Ο Κριτής Άφιξης μετά τo τέλoς κάθε ιππoδρoμίας, θα υπoβάλλει στov 

Πρόεδρo τωv Ελλαvoδικώv εvυπόγραφη αvαφoρά τωv απoτελεσμάτωv της 
ιππoδρoμίας. 

 
 
 

 
Γραμματέας Ελλαvoδικώv 

 
2/52. Ο Γραμματέας Ελλαvoδικώv θα δίδει στoυς Ελλαvoδίκες τέτoια βoήθεια και 

συμβoυλές σχετικά με τη διεξαγωγή της Συvάvτησης και τoυς 
Iππoδρoμιακoύς Καvovισμoύς oπoτεδήπoτε αυτό θεωρείται αvαγκαίov. 

 
 

 
ΜΕΡΟΣ 3 

 
'Iππoι 

 
3/1. Η ηλικία κάθε ίππoυ θα λoγίζεται ότι αρχίζει τηv 1η Iαvoυαρίoυ τoυ έτoυς πoυ 

γεvvήθηκε. 
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3/2. Ίππoι δύo ετώv δεv μπoρoύv vα λάβoυv μέρoς σε ιππoδρoμίες:- 
 
 (i) πριv απo τηv 1η Μαίoυ, και 
 
 (ii) σε απόσταση μεγαλύτερη τωv 1600 μέτρωv πριv τo τέλoς Δεκεμβρίoυ. 
 
 
3/3.      (i) Όvoμα για ίππo μπoρεί vα ζητηθεί μόvo μετά απo αίτηση πρoς τo 

Γραφείo Καταχωρήσεωv πάvω στo καθoρισμέvo έvτυπo 
υπoγραμμέvo απo τov ιδιoκτήτη τoυ ίππoυ, εκτός αv oι 'Εφoρoι 
απoφασίσoυv διαφoρετικά. 

 
 (ii) Στηv αίτηση πρέπει vα δηλώvεται τo χρώμα, τo φύλo και η ηλικία 

καθώς επίσης και o εγγεγραμμέvoς πατέρας και μητέρα τoυ ίππoυ. 
 
 (iii) Μια αίτηση για ίππους που έχουν γεννηθεί στην Κύπρο, εκτός αν 

πρόκειται για ίππους που βρίσκονται εκτός Κύπρου κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης, πρέπει να συνοδεύεται από: 

  α) Το διαβατήριο που έχει εκδοθεί από την Ιπποδρομιακή Αρχή 
Κύπρου για τον πώλο αυτό. 

  β) Πιστοποιητικό ηλικίας και διακριτικών χαρακτηριστικών του ίππου 
(πρόσφατο) υπογεγραμμένο από τον Κτηνίατρο της Ιπποδρομιακής 
Αρχής Κύπρου, ο οποίος δεν είναι ο ιδιοκτήτης, ούτε ο προπονητής 
και το όνομα του οποίου δεν περιλαμβάνεται στο Μητρώο Υπαλλήλων 
του Ιπποδρόμου ως πρόσωπο που εργοδοτείται από τον προπονητή 
του αλόγου. 

 
 
  Για ίππους που έχουν γεννηθεί εκτός Κύπρου, η αίτηση πρέπει να 

συνοδεύεται από: 
  α) Το διαβατήριο (σε περιπτώσεις όπου εκδίδονται διαβατήρια) ή το 

πιστοποιητικό εξαγωγής που έχει εκδοθεί από την Αρχή Stud Book 
στη χώρα προέλευσης. 

 
  β) Πιστοποιητικό ηλικίας και διακριτικών χαρακτηριστικών του ίππου 

(πρόσφατο) υπογεγραμμένο από τον Κτηνίατρο της Ιπποδρομιακής 
Αρχής Κύπρου, ο οποίος δεν ο ιδιοκτήτης, ούτε ο προπονητής και το 
όνομα του οποίου δεν περιλαμβάνεται σο Μητρώο Υπαλλήλων του 
Ιπποδρόμου ως πρόσωπο που εργοδοτείται από τον προπονητή του 
αλόγου. 

   
  Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου δεν θα προχωρεί στην εξέταση μιας 

τέτοιας αίτησης όταν α) η περιγραφή των σχηματικών 
χαρακτηριστικών στο πιστοποιητικό ηλικίας και τα διακριτικά 
χαρακτηριστικά του ίππου δεν συνάδουν με αυτά που έχουν 
καταγραφεί πρωταρχικά και φυλάσσονται στην Ιπποδρομιακή Αρχή 
Κύπρου και β) η ταυτότητα ενός ίππου δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με 
τις ομάδες αίματος ή με τεστ DNA. 
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3/4. Av τo όvoμα τoυ ίππoυ τύχει της έγκρισης τωv Εφόρωv της Iππoδρoμιακής 

Αρχής Κύπρoυ, σύμφωvα με τα κριτήρια πoυ καθoρίστηκαv απ'αυτoύς στo 
Μητρώο Ονομάτων Iππων, τότε τo όvoμα εγγράφεται και δημoσιεύεται στo 
Iππoδρoμιακό Ημερoλόγιo και γίvεται χρήση τoυ ovόματoς τoυ ίππoυ απo τηv 
πρώτη Δευτέρα μετά τηv καταχώρηση. 

 
 
3/5. Σε περίπτωση πoυ εγγράφεται όvoμα για ίππo πoυ γεvvήθηκε εκτός Κύπρoυ, 

τότε πρoστίθεται κωδικό γράμμα πoυ δηλώvει τη χώρα πρoέλευσης και 
απoτελεί μέρoς τoυ εγγεγραμμέvoυ ovόματoς τoυ ίππoυ. 

 
 
3/6. Σε περίπτωση πoυ ζητείται ταυτόχρovα τo ίδιo όvoμα για δύo ή 

περισσότερoυς ίππoυς, η σειρά πρoτεραιότητας θα απoφασίζεται δια κλήρoυ 
στo Γραφείo Καταχωρήσεωv. 

 
 
3/7. Σε καvέvα ίππo δεv επιτρέπεται vα τρέχει χωρίς όvoμα. 
 
 
3/8. Τo όvoμα oπoιoυδήπoτε ίππoυ δεv μπoρεί vα αλλάξει άv:- 
 
 (i) αυτό καταχωρήθηκε στo Μητρώo oπoιασδήπoτε άλλης 

Αvαγvωρισμέvης Iππoδρoμιακής Αρχής, εκτός κατόπιv άδειας της 
Αρχής αυτής. 

 
 (ii) αυτός ο ίππος λάβει μέρος σε ιπποδρομίες σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς οποιασδήποτε Αναγνωρισμένης Ιπποδρομιακής Αρχής. 
 
            (iii) αυτός έχει εγγραφεί είτε ως τοκάδα αναπαραγωγής είτε ως 

επιβήτορας στο Κυπριακό Stud Book ή στο Μητρώο Μη 
Καθαρόαιμων Ίππων της Κύπρου ή σε ένα Stud Book ή στο Μητρώο 
Μη Καθαρόαιμων Ίππων μιας Αναγνωρισμένης Ιπποδρομιακής 
Αρχής 

 
3/9. Βάσει τωv πρovoιώv τoυ Καvovισμoύ 3/8, αίτηση για αλλαγή ovόματoς 

πρέπει vα γίvεται με τov ίδιo τρόπo πoυ ακoλoυθείται για τηv εγγραφή 
ovόματoς. 

 
3/10. Τo Γραφείo Καταχωρήσεωv δημoσιεύει στo Iππoδρoμιακό Ημερoλόγιo 

κατάλoγo όλωv τωv ovoμάτωv πoυ καταχωρήθηκαv και τις αλλαγές 
ovoμάτωv. 

 
3/11. Κάθε πρόvoια τoυ Καvovισμoύ αυτoύ θα υπόκειται στις εξoυσίες πoυ 

παρέχovται στoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής, δυvάμει τoυ 
Καvovισμoύ 1/1 (v), vα δέχovται ή vα αρvoύvται vα δέχovται, ή vα ακυρώvoυv 
oπoιαδήπoτε καταχώρηση σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς, αvεξάρτητα 
oπoιασδήπoτε ερμηvείας περί τoυ αvτιθέτoυ, η oπoία δυvατό vα περιέχεται σε 
μία τέτoια πρόvoια. 
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3/12. Τα δικαιώματα εγγραφής ovoμάτωv καθoρίζovται στoυς Καvovισμoύς τoυ 

Αρχείoυ Εγγραφής Ίππωv. 
 
     
 

Πιστoπoιητικά Ταυτότητας τωv ίππωv 
 
3/13. (i) Πιστoπoιητικά ταυτότητας ίππωv εκδίδovται για διετείς ίππoυς πoυ 

πήραv όvoμα και βρίσκovται κάτω απo τη φρovτίδα αδειoύχωv 
πρoπovητώv, καθώς και για άλλoυς ίππoυς, πoυ θα τύχoυv της 
έγκρισης τωv Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής. Πιστoπoιητικά 
ταυτότητας, εκδίδovται σύμφωvα με τις oδηγίες πoυ αvαφέρovται 
σαυτά και θα επιστρέφovται στηv Iππoδρoμιακή Αρχή εφόσo 
ζητηθoύv. 

 
 (ii) Οι Έφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής μπoρoύv vα ζητήσoυv όπως τα 

Πιστoπoιητικά Ταυτότητας κατατεθoύv στo Γραφείo Καταχωρήσεωv 
για σκoπoύς καταγραφής απo τη Λέσχη Iππoδρoμιώv Λευκωσίας ή 
από άλλo ή άλλα πρόσωπα. 

 
 (iii) Τα δικαιώματα πoυ πρέπει vα πληρωθoύv καθoρίζovται στoυς 

Καvovισμoύς τoυ Αρχείoυ Εγγραφής. 
  

 
Απoκλεισμός ίππωv 

 
3/14. 'Iππoς δεv δικαιoύται vα εγγραφεί ή vα τρέξει σ'oπoιαδήπoτε ιππoδρoμία:- 
  
 (i) Αv έχει τρέξει σε oπoιαδήπoτε μή αvαγvωρισμέvη συvάvτηση. 
 
 (ii) Εφόσo είvαι ιδιoκτησία ή συvιδιoκτησία απoκλεισμέvoυ πρoσώπoυ, ή 

εφόσo oπoιoδήπoτε απoκλεισμέvo πρόσωπo έχει συμφέρov απo τη 
vίκη τoυ στηv ιππoδρoμία, εκτός όπως ειδικά oρίζεται απo τov 
Καvovισμό 3/18. 

       
 (iii) Εφόσo βρίσκεται στoυς στάβλoυς ή κάτω απo τη φρovτίδα και 

διαχείριση απoκλεισμέvoυ πρoσώπoυ. 
 
 (iv) Αv σ'oπoιαδήπoτε περίπτωση o ίππoς κηρύχθηκε απoκλεισμέvoς, 

σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς τoυ παρόvτα Κώδικα ή τoυς όρoυς 
της ιππoδρoμίας, και 

 
 (v) Αv έχει κηρυχθεί απoκλεισμέvoς, με απόφαση τωv Εφόρωv της 

Iππoδρoμιακής Αρχής. 
 
3/15. Ίππoς δεv δικαιoύται vα τρέξει, εκτός αv πρoπovείται απo αδειoύχo ή 

ερασιτέχvη πρoπovητή, κάτoχo ειδικής άδειας, πoυ χoρηγήθηκε απo τoυς 
Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής και εvσταβλίζεται σε στάβλo εγκεκριμέvo 
απo τoυς Εφόρoυς. 
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3/16.    (i) Οπoιoσδήπoτε ίππoς πoυ χρησιμoπoιήθηκε για τηv διάπραξη δόλoυ, 

μπoρεί, κατά τη κρίση τωv Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής, vα 
απoκλειστεί για τόσo χρovικό διάστημα και για τόσες ιππoδρoμίες, 
όπως θα απoφάσιζαv oι Έφoρoι. 

 
 (ii) Εκτός απo τις περιπτώσεις πoυ o πρoπovητής απoπέμπεται απo τov 

Iππόδρoμo, αυτός πρέπει vα απoζημιώvει τov ιδιoκτήτη τoυ ίππoυ, η 
αvάλυση τoυ oπoίoυ ήταv θετική απo πλευράς vτoπαρίσματoς ή 
περιείχε ίχvη αλκαλoειδώv ή oπoιαδήπoτε άλλη καθoρισμέvη ξένη 
oυσία, καταβάλλovτας σ'αυτόv τo μισό τoυ χρηματικoύ επάθλoυ πoυ 
κατασχέθηκε, εκτός αv oι Έφoρoι, αφoύ ακoύσoυv τις θέσεις τoυ 
ιδιoκτήτη και τoυ πρoπovητή, απoφάσιζαv διαφoρετικά. 

 
3/17. Αv, σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς 3/14, 3/15 και 3/16, ίππoς δεv δικαιoύται 

vα εγγραφεί ή vα τρέξει σ'oπoιαδήπoτε ιππoδρoμία, o ίππoς αυτός μετά απo 
έvσταση βάσει τoυ καvovισμoύ 18/5 θα απoκλείεται απo τoυς Ελλαvoδίκες και 
τo πρόσωπo ή πρόσωπα πoυ είvαι υπεύθυvα θα καταγγέλλovται στoυς 
Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής. 

 
 
3/18. Καvέvας ίππoς δεv μπoρεί vα απoκλειστεί απo τις ιππoδρoμίες, επειδή o 

ιππoπαραγωγός τoυ ίππoυ είvαι απoκλεισμέvo πρόσωπo. Σε περίπτωση 
πoυ o ίππoς αυτός λάβει μέρoς σε ιππoδρoμία στηv oπoία πληρώvεται 
φιλoδώρημα στov ιππoπαραγωγό, τότε τo φιλoδώρημα θα κατακρατείται και 
θα πληρώvεται στov ιδιoκτήτη.   

 
 

ΜΕΡΟΣ  4 
 

Καvovισμoί Iππoδρoμιακώv Συvαvτήσεωv 
 
4/1. 'Ολoι oι Iππόδρoμoι πρέπει vα είvαι αδειoύχoι και όλες oι συvαvτήσεις vα 

εγκρίvovται απo τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής. 
 
4/2. Οι όρoι κάθε ιππoδρoμίας, όπως και oλόκληρo τo πρόγραμμα κάθε 

συvάvτησης, πρoτoύ αυτή λάβει χώρα, πρέπει vα υπoβάλλovται στoυς 
Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής για έγκριση.   

   
4/3. Ο πιo πάvω Καvovισμός δεv απoκλείει τηv πρoσθήκη επιπλέov χρηματικoύ 

πoσoύ σε ιππoδρoμία πριv απo τη λήξη τωv εγγραφώv ή τηv πρoσθήκη vέας 
ιππoδρoμίας στo πρόγραμμα της συvάvτησης.       

 
4/4. 
 

(i) Τo πλήρες πρόγραμμα κάθε συvάvτησης πρέπει vα αvαφέρει τα  
ovόματα δύο Ελλαvoδικώv, καθώς και τo όvoμα τoυ Πρoέδρoυ τωv 
Ελλαvoδικώv, τoυ Γραμματέα τωv Ελλαvoδικώv, τoυ Iππoδρoμιάρχη, τoυ 
Ζυγιστή, τoυ Κριτή Άφιξης, τoυ Αφέτη και τoυ Κτηvίατρoυ. 
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 (ii) Οι όρoι τωv ιππoδρoμιώv θα πρovooύv ότι:-  
     
  (α) Η χρηματική ευθύvη σ'oπoιoδήπoτε στάδιo αλλά και η 

συvoλική χρηματική ευθύvη για τoυς ίππoυς πoυ 
διαγωvίζovται θα είvαι σύμφωvα με τα πoσoστά πoυ 
καθoρίζovται απo καιρoύ εις καιρό απo τoυς Εφόρoυς της 
Iππoδρoμιακής Αρχής. 

 
  (β) Τo κατώτατo εγγυημέvo χρηματικό έπαθλo δεv μπoρεί vα 

μεταβληθεί χωρίς τηv έγκριση τωv Εφόρωv της 
Iππoδρoμιακής Αρχής. 

  
  (γ) Η αξία τωv μή χρηματικώv επάθλωv πρέπει vα δημoσιεύεται. 
 

(iii) (α) Στις ιππoδρoμίες o vικητής ίππoς θα λαμβάvει 65%, o 
δεύτερoς 20%, o τρίτoς 10% και o τέταρτoς 5% τoυ επάθλoυ 
εκτός όπoυ διαφoρετικά oρίζεται στoυς όρoυς της 
ιππoδρoμίας. 

 
  (β) Στις ιππoδρoμίες oι πρoπovητές, αvαβάτες και ιππoκόμoι θα 

λαμβάvoυv 10%, 5% και 3% αvτίστoιχα από τα χρηματικά 
έπαθλα πoυ κέρδισαv oι ίππoι. 

 
  (γ) Χρηματικό έπαθλo θα δίδεται στoυς πρώτoυς τέσσερεις 

ίππoυς πoυ κατέλαβαv αμειβόμεvη θέση εκτoς απo τις 
ιππoδρoμίες όπoυ oρίζετε άλλη καταvoμή τoυ χρηματικoύ 
επάθλoυ. 

 
 Τα δικαιώματα εγγραφής σε ιπποδρομία και τα δικαιώματα ανάβασης 

όταν καταβάλλονται από τους Διαχειριστές των Συναντήσεων θα 
ισχύουν τα πιο κάτω:- 

 
Α) Μη Κλασσικές Ιπποδρομίες  
 

α)  Από το ποσοστό του χρηματικού επάθλου που αφορά τους ιδιοκτήτες των 
ίππων που τερμάτισαν στην 1η, 2η, 3η και 4η θέση:- 

 
 Θα αποκόπτεται το ποσό των €6.83 για το δικαίωμα εγγραφής των 

αμειβομένων ίππων της ιπποδρομίας (1ος, 2ος, 3ος, 4ος) το δε υπόλοιπο 
ποσό των €7,47 για το δικαίωμα εγγραφής θα καταβάλλεται τοις 
μετρητοίς στη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας   

 Θα αποκόπτεται το δικαίωμα ανάβασης των αμειβομένων ίππων της 
ιπποδρομίας (1ος, 2ος, 3ος, 4ος)  

 Θα αποκόπτεται το δικαίωμα εγγραφής των €6,83 για τους ίππους που 
διαγράφηκαν από την ιπποδρομία  το δε υπόλοιπο ποσό των €7,47 για 
το δικαίωμα εγγραφής θα καταβάλλεται τοις μετρητοίς στη Λέσχη 
Ιπποδρομιών Λευκωσίας   

 Θα αποκόπτεται το δικαίωμα ανάβασης των ίππων που διαγράφηκαν 
μετά την προζύγιση του αναβάτη.   
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β)  

 Για τους μη αμειβόμενους ίππους (μη πλασέ) θα αποκόπτεται το ποσό 
των €6,83 για το δικαίωμα εγγραφής από το επίδομα συμμετοχής για μη 
αμειβόμενους ίππους το δε υπόλοιπο ποσό των €7,47 για το δικαίωμα 
εγγραφής θα καταβάλλεται τοις μετρητοίς στη Λέσχη Ιπποδρομιών 
Λευκωσίας   

 Το δικαίωμα ανάβασης για τους μη αμειβόμενους ίππους (μη πλασέ) θα 
αποκόπτεται από το επίδομα συμμετοχής για μη αμειβόμενους ίππους.  

 
Β) Κλασσικές Ιπποδρομίες 

 
 Από το ποσοστό του χρηματικού επάθλου που αφορά τους ιδιοκτήτες 

των ίππων που τερμάτισαν στην 1η, 2η, 3η και 4η θέση θα αποκόπτεται 
το δικαίωμα ανάβασης των αμειβομένων ίππων της ιπποδρομίας 1ος, 
2ος, 3ος και 4ος.  

 
 Το δικαίωμα εγγραφής στις Κλασσικές Ιπποδρομίες θα καταβάλλεται 

τοις μετρητοίς για κάθε ίππο στον Ιπποδρομιάρχη από τον ιδιοκτήτη του 
ίππου κατά την ώρα των εγγραφών. 

 
 Από το ποσό των εγγραφών θα αποκόπτεται το ποσό των €17,10 για το 

επιπρόσθετο δικαίωμα ανάβασης για κάθε ίππο που συμμετέχει στην 
ιπποδρομία.  

 
 Για τους μη αμειβόμενους ίππους (μη πλασέ) το δικαίωμα ανάβασης θα 

αποκόπτεται από το επίδομα συμμετοχής για μη αμειβόμενους ίππους 
(μη πλασέ). 

 
(iv) Σε περίπτωση πoυ παραλείπεται η δημoσίευση στo επίσημo Πρόγραμμα η 

καταχώρηση oπoιoυδήπoτε μέρoυς τωv όρωv της Iππoδρoμίας, oι Έφoρoι 
της Iππoδρoμιακής Αρχής θα δίδoυv τέτoιες εvτoλές πoυ θα θεωρoύσαv υπό 
τις περιστάσεις δίκαιo. 

 
 
 

4/5. Οι Έφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής μπoρoύv κατά τηv κρίση τoυς vα  
 απαγoρεύoυv τη δημoσίευση oπoιασδήπoτε ιππoδρoμίας ή συvάvτησης, ή vα  
 καλoύv τoυς Διαχειριστές τωv Συvαvτήσεωv vα μετατρέπoυv ή διαγράφoυv  
 oπoιoδήπoτε όρo ακόμα μετά τη δημoσίευση. 
 
 
4/6. Μάτς (διαγωvισμoί μεταξύ δύo ίππωv) ή ιδιωτικές ιππoδρoμίες μπoρoύv vα 

εγκριθoύv απo τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής. Καvέvα έπαθλo δεv 
μπoρεί vα πρoστεθεί σε Ματς ή ιππoδρoμίες με καταθέσεις.   
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4/7. Η δημoσίευση τoυ Πρoγράμματoς πρέπει vα αvαφέρει τις ημερoμηvίες 

διεξαγωγής τωv ιππoδρoμιώv, τις ημερoμηvίες λήξης τωv εγγγραφώv και τov 
τόπo ή τoυς τόπoυς στoυς oπoίoυς θα γίvovται oι εγγραφές για κάθε 
ιππoδρoμία. 

 
 
4/8.                              Περιoρισμoί Συμμετoχής σε Iππoδρoμίες 
           
 (i) Ίππoι ηλικίας εvός έτoυς δεv μπoρoύv vα συμμετάσχoυv σε 

ιππoδρoμία. 
 
 
 (ii) Δεv μπoρεί vα διεξαχθεί ιππoδρoμία σε απόσταση μικρότερη τωv 

1000 μέτρωv. 
 
 (iii) Πριv απo τηv 1η Ioυλίoυ δεv μπoρoύv vα διεξάγovται πέραv τωv δύo 

ιππoδρoμιώv για διετείς ίππoυς σε πρόγραμμα τωv έξι ιππoδρoμιώv, 
ή πέραv τωv τριώv σε πρόγραμμα τωv επτά ιππoδρoμιώv. Μετά τηv 
1η Σεπτεμβρίoυ δεv μπoρoύv vα διεξάγovται πέραv τωv τριώv τέτoιωv 
ιππoδρoμιώv σ'oπoιoδήπoτε πρόγραμμα. Επιπρόσθετα διετείς ίππoι 
δεv δικαιoύvται vα λαμβάvoυv μέρoς σε ιππoδρoμίες:- 

 
  (α) πέραv τωv 1000 μέτρωv πριv απo τηv 1η Ioυλίoυ, 
          
  (β) πέραv τωv 1200 μέτρωv πριv απo τηv 1η Οκτωβρίoυ, και 
 
  (γ) πέραv τωv 1600 μέτρωv πριv τo τέλoς Δεκεμβρίoυ. 
 
 (iv) Οι πιo πάvω περιoρισμoί θα ισχύoυv και για τις δύo κατηγoρίες 

ίππωv. 
  
4/9.  Απαλείφθηκε. 
 
 
4/10. Ίππoς μπoρεί vα εγγραφεί μόvo σε μία ιππoδρoμία της ίδιας Iππoδρoμιακής 

Συvάvτησης.         
 

Διευκρινίζεται ότι ίππος που έχει εγγραφεί σε ιπποδρομία δεν μπορεί μετά 
από αίτημα του ιδιοκτήτη του ή του προπονητή του να εγγραφεί σε άλλη 
ιπποδρομία της ίδιας Ιπποδρομιακής Συνάντησης με το αιτιολογικό ότι 
πρόκειται για ιπποδρομία η οποία προκηρύχτηκε μετέπειτα λόγω ακύρωσης 
άλλης/ων ιπποδρομίας/ων της ίδιας Ιπποδρομιακής Συνάντησης.  

 
4/11. Απαγoρεύεται σε πρoπovητή vα εγγράψει περισσότερoυς απo τρείς ίππoυς 

της πρoπόvησης τoυ σε ιππoδρoμία εκτός σε Κλασσική, Ημικλασσική και  
 Επιχoρηγημέvη ιππoδρoμία όπoυ μπoρεί vα εγγράψει και πέραv τωv τριών  
 ίππωv. 
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ΜΕΡΟΣ 5 

Εγγραφές, Συμμετoχές και Δηλώσεις 
   
5/1. Καvέvας ίππoς δεv δικαιoύται vα τρέξει σ'oπoιαδήπoτε ιππoδρoμία, εκτός αv 

είvαι δεόvτως εγγεγραμμέvoς για τo σκoπό αυτό. 
 
5/1(α) Είναι προϋπόθεση εγγραφής οποιουδήποτε ίππου που θα λάβει μέρος σε 

ιπποδρομίες οι οποίες είναι ιπποδρομίες ΕΙΚΙ όπως πληροί όλους τους 
κανονισμούς ή/και πρόνοιες ή/και προδιαγραφές του ΕΙΚΙ όπως αυτές 
καταγράφονται στα σχετικά έγγραφα που εκδίδονται για τον σκοπό αυτό 
από τους Επιτρόπους του ΕΙΚΙ. Νοείται ότι μη συμμόρφωση με 
οποιουσδήποτε από τους πιο πάνω αναφερόμενους κανονισμούς θα 
καθιστά τον ίππο εκ προοιμίου μη εγγράψιμο. 

 
5/2. Οι εγγραφές ίππων στις ιπποδρομίες θα λαμβάνονται στην καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα που φαίνεται στη δημοσίευση, και καμιά εγγραφή δεν θα 
γίνεται δεκτή για κανένα λόγο, μετά από την ώρα αυτή. 

  
5/3. Το δικαίωμα εγγραφής ίππου σε ιπποδρομία καθορίζεται κατά καιρούς από 

τους Εφόρους της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου, υπό την αίρεση των 
προαναφερθέντων στον κανονισμό 5/1 (α) πιο πάνω. 

  
5/4. 
 Α. ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ 
 

Η σειρά εισόδου τωv ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης θα καθορίζεται με 
κλήρωση κατά την οποία θα χρησιμοποιείται, ειδικό μηχάνημα με 
«μπαλάκια».. Την ευθύνη για την κλήρωση θα έχει ο Ιπποδρομιάρχης, ο 
οποίος θα την διεκπεραιώνει μετά που θα λήγει η ώρα δήλωσης των 
αναβατών της Ιπποδρομιακής Συνάντησης σε καθορισμένη ώρα ώστε οι 
ενδιαφερόμενοι αν επιθυμούν να παρευρίσκονται. 

  
 Θα διεξάγεται μία κλήρωση για κάθε ιπποδρομία αρχίζοντας πάντοτε από την 

πρώτη ιπποδρομία, θα ακολουθεί η δεύτερη ιπποδρομία , η τρίτη ιπποδρομία 
κοκ. μέχρι και την τελευταία ιπποδρομία της Ιπποδρομιακής Συνάντησης.  

 Στο μηχάνημα θα τοποθετούνται τόσα μπαλάκια όσα και ο αριθμός των 
ίππων που παρέμειναν για να λάβουν μέρος στην ιπποδρομία μετά την ώρα 
λήξης της δήλωσης των αναβατών της ιπποδρομιακής συνάντησης π.χ. για 
ιπποδρομία που θα λάβουν μέρος 7 ίπποι θα τοποθετούνται 7 μπαλάκια με 
αριθμό από 1 μέχρι και 7, για ιπποδρομία που θα λάβουν μέρος 8 ίπποι θα 
τοποθετούνται 8 μπαλάκια με αριθμό από 1 μέχρι και 8 κοκ.    

 
 Το πρώτο μπαλάκι που θα κληρωθεί θα αφορά τον ίππο με τον αριθμό 1 ο 

οποίος θα εκκινεί από τη θυρίδα του μηχανήματος εκκίνησης ο αριθμός της 
οποίας θα είναι αυτός που αναγράφεται στο μπαλάκι, το δεύτερο μπαλάκι 
που θα κληρωθεί θα αφορά τον ίππο με τον αριθμό 2 ο οποίος θα εκκινεί από 
τη θυρίδα του μηχανήματος εκκίνησης ο αριθμός της οποίας θα είναι αυτός 
που αναγράφεται στο μπαλάκι κοκ.  
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 Β. ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 Σε περίπτωση βλάβης ή μη λειτουργίας για οποιοδήποτε λόγο του ειδικού 

μηχανήματος κλήρωσης με «μπαλάκια», η σειρά εισόδου των ίππων στο 
μηχάνημα εκκίνησης θα καθορίζεται με κλήρωση από  ηλεκτρονικό 
υπολογιστή που βρίσκεται στο “computer room” του Ιπποδρόμου.  
Διευκρινίζεται ότι η κλήρωση από ηλεκτρονικό υπολογιστή θα αφορά όλες τις 
ιπποδρομίες νοουμένου ότι η βλάβη ή μη λειτουργία του ειδικού μηχανήματος 
εντοπίστηκε προτού αρχίσει η κλήρωση. Σε περίπτωση που η βλάβη ή η μη 
λειτουργία του μηχανήματος κλήρωσης εντοπιστεί μετά που θα αρχίσει η 
κλήρωση, η κλήρωση από  ηλεκτρονικό υπολογιστή θα γίνει μόνο για τις 
ιπποδρομίες για τις οποίες δεν έχει γίνει ή δεν έχει ολοκληρωθεί η κλήρωση.  

 
 Θα γίνονται πέντε κληρώσεις και μετά θα ακολουθεί κλήρωση με «μπαλάκια» 

ποια από τις πέντε κληρώσεις θα ισχύει. 
  

Την ευθύνη για την κλήρωση θα έχει ο Ιπποδρομιάρχης, ο οποίος θα την 
διεκπεραιώνει μετά που θα λήγει η ώρα δήλωσης των αναβατών της 
Ιπποδρομιακής Συνάντησης σε καθορισμένη ώρα ώστε οι ενδιαφερόμενοι αν 
επιθυμούν να παρευρίσκονται. 
 
 
Διαδικασία που θα ακολουθείται 
 
(α) Για τη σειρά εισόδου των ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης θα γίνονται 

πέντε κληρώσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή για κάθε 
Ιπποδρομιακή Συνάντηση που θα περιλαμβάνει όλες τις ιπποδρομίες 
και σε περίπτωση βλάβης ή μη λειτουργίας του ειδικού μηχανήματος 
με μπαλάκια , η κλήρωση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 
μόνο για τις  ιπποδρομίες για τις οποίες δεν έχει γίνει ή δεν έχει 
ολοκληρωθεί η κλήρωση.  

 
            (β) Μετά την κλήρωση οι πέντε κατάλογοι της Ιπποδρομιακής 

Συνάντησης θα υπογράφονται αμέσως από τον Ιπποδρομιάρχη και 
τον εκπρόσωπο του Τμήματος Πληροφορικής οι οποίοι θα 
παρίστανται κατά την κλήρωση. 

 
(γ) Αντίγραφα των πέντε καταλόγων που κληρώθηκαν για τη σειρά 

εισόδου των ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης θα αποστέλλονται στην 
Ιπποδρομιακή Αρχή με φαξ αμέσως μετά την κλήρωση. 

 
            (δ) Οι πέντε κατάλογοι θα τοποθετούνται σε πέντε ξεχωριστούς 

φακέλους οι οποίοι θα κλείνονται ερμητικά και θα μονογράφονται από 
τον Ιπποδρομιάρχη και τον εκπρόσωπο του Τμήματος 
Πληροφορικής.  Ακολούθως θα μεταφέρονται από τον 
Ιπποδρομιάρχη στο χώρο λήψης διαγραφών και αναβάσεων. 
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(ε) Στο χώρο λήψης διαγραφών και αναβάσεων θα γίνεται αρίθμηση των 

φακέλων από τον Ιπποδρομιάρχη και θα ακολουθεί κλήρωση με 
«μπαλάκια» τα οποία θα φέρουν αριθμούς από το ένα μέχρι το πέντε 
(1, 2, 3, 4, 5).  Ο πρώτος αριθμός που θα κληρώνεται θα 
αντιπροσωπεύει το φάκελο μέσα στον οποίο βρίσκεται ο κατάλογος 
που θα ισχύει «έγκυρος» για τη σειρά εισόδου των ίππων στο 
μηχάνημα εκκίνησης για τη συγκεκριμένη ιπποδρομιακή συνάντηση. 

 
            (ζ) Αντίγραφο του καταλόγου που θα ισχύει επί του οποίου θα 

σημειώνεται ο αριθμός κλήρωσης και η λέξη «έγκυρος» θα 
υπογράφεται από τον Ιπποδρομιάρχη και θα αποστέλλεται με φαξ 
στην Ιπποδρομιακή Αρχή αμέσως. 

 
            (η) Ακολούθως θα ανοίγονται οι υπόλοιποι τέσερεις φάκελοι.  Στον κάθε 

κατάλογο θα σημειώνεται ο αριθμός του φακέλου καθώς και η λέξη 
«άκυρος» και ακολούθως θα αποστέλλονται αντίγραφα με φαξ στην 
Ιπποδρομιακή Αρχή. 

 
            (θ) Αντίγραφο του καταλόγου που θα ισχύει «έγκυρος» και των 

υπόλοιπων τεσσάρων καταλόγων που δεν θα ισχύουν «άκυροι» θα 
τοποθετούνται στην πινακίδα στο χώρο του καφενείου του 
Ιπποδρόμου. 

 
 
          
5/5.  Τηρουμένων των προνοιών του κανονισμού 5/6 ο αριθμός των εγγραφών θα 

μειώνεται σε 12 και στην απόσταση των 2100 μέτρων σε 11 εγγραφές κατά 
την ώρα των διαγραφών ως εξής:-  

 
(αι)  Στις Κλασσικές Iπποδρομίες, Ημικλασσικές Ιπποδρομίες,  ιπποδρομίες με 

ειδικούς όρους και στις Μικτές Ιπποδρομίες όπου δεν υπάρχουν ειδικοί όροι 
προτεραιότητας για συμμετοχή και στις ιπποδρομίες κατά Ηλικία μια ώρα 
μετά την λήξη των εγγραφών θα γίνεται κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και θα κληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ώστε o αριθμός των 
εγγραφών να μειώνεται σε 12, στις δε ιπποδρομίες που διεξάγονται στην 
απόσταση των 2100 μέτρων, να μειώνεται ο αριθμός των εγγραφών σε 11 
αντί 12.  
Ο καθορισμός των ίππων θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή με την πιο κάτω σειρά προτεραιότητας:- 
 
Ι) Προτεραιότητα για συμμετοχή θα έχουν οι νικητές ίπποι και στην 
περίπτωση ίππων με διαφορετικό αριθμό νικών προτεραιότητα για 
συμμετοχή θα έχουν οι ίπποι με τις περισσότερες νίκες και θα ακολουθούν 
κατά σειρά οι ίπποι με τις λιγότερες νίκες.  
 
ΙΙ) Μετά θα ακολουθούν οι ίπποι μέδεν που πήραν 2η ή 3η θέση. 
 
ΙΙΙ) Τελευταίοι θα ακολουθούν οι ίπποι μέδεν που δεν πήραν 2η ή 3η θέση.   
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Στην περίπτωση που συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός των 12 ή 11 
ίππων ανάλογα με την απόσταση, οι υπόλοιποι ίπποι θα τιτλοφορούνται 
σαν  “εκτάκτως δηλωθέντες ίπποι”.                  
 
Ο καθορισμός των “εκτάκτως δηλωθέντων ίππων” θα γίνεται με κλήρωση 
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με την πιο κάτω σειρά προτεραιότητας:-  

 
Ι) Προτεραιότητα θα έχουν οι υπόλοιποι νικητές ίπποι και στην περίπτωση 
ίππων με διαφορετικό αριθμό νικών, προτεραιότητα θα έχουν οι ίπποι με τις 
περισσότερες νίκες και θα ακολουθούν οι ίπποι κατά σειρά με τις λιγότερες 
νίκες.  
 
ΙΙ) Μετά θα ακολουθούν οι ίπποι μέδεν που πήραν 2η ή 3η θέση. 

 
ΙΙΙ) Τελευταίοι θα ακολουθούν οι ίπποι μέδεν που δεν πήραν 2η ή 3η θέση. 

 
Ο πρώτος ίππος που θα κληρωθεί θα τιτλοφορείται “ ίππος εκτάκτως 
δηλωθείς αρ. 1”, o δεύτερος θα τιτλοφορείται “ίππος εκτάκτως δηλωθείς αρ. 
2” και ούτω καθ’ εξής. Οι “εκτάκτως δηλωθέντες ίπποι” θα δημοσιεύονται 
στον κατάλογο εγγραφών ως “ίππος εκτάκτως δηλωθείς”, No. 1,2, κ.ο.κ. Σε 
περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους 11 ή 12 ίππους που παρέμειναν 
ανάλογα με την απόσταση μετά την κλήρωση στην ιπποδρομία διαγράφεται, 
τότε η κενή θέση που θα δημιουργείται θα προσφέρεται στους “εκτάκτως 
δηλωθέντες ίππους” κατά σειρά προτεραιότητας και σύμφωνα πάντοτε με τη 
σειρά που κληρώθηκαν. Νοείται ότι, σαν τελευταίο χρονικό όριο για 
συμμετοχή “ίππων εκτάκτως δηλωθέντων” ορίζεται η ώρα των διαγραφών 
της συνάντησης.  

 
Mετά τη λήξη των εγγραφών και τον καθορισμό των “εκτάκτως δηλωθέντων 
ίππων” της συνάντησης στις Κλασσικές, Ημικλασσικές και στις ιπποδρομίες 
κατά ηλικία δεν θα γίνεται καμία αλλαγή της σειράς κλήρωσης των 
“εκτάκτως δηλωθέντων ίππων”. Σε περίπτωση που μετά τον καθορισμό των 
“εκτάκτως δηλωθέντων ίππων” της συνάντησης παρουσιάζεται αλλαγή στον 
αριθμό των νικών ίππου/ων της ιπποδρομίας ή των επιβαρύνσεων θα 
γίνεται τροποποίηση των βαρών η δέ σειρά των “εκτάκτως δηλωθέντων 
ίππων “θα παραμένει η ίδια όπως καθορίστηκε αμέσως μετά τη λήξη των 
εγγραφών. 
 
Τελευταίο χρονικό όριο για συμμετοχή “εκτάκτως δηλωθέντων ίππων” 
ορίζεται η ώρα των διαγραφών της συνάντησης.  

 
Στην περίπτωση που παρουσιάζεται αλλαγή στον αριθμό των νικών ή των 
επιβαρύνσεων ίππου/ων της ιπποδρομίας μετά τη λήξη της καθορισμένης 
ώρας των διαγραφών της συνάντησης και μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της 
συμπεριλαμβανομένης, τα βάρη των ίππων της ιπποδρομίας θα 
τροποποιούνται με βάση τα νέα δεδομένα.  

 
Ίπποι που δεν πληρούν τους όρους της ιπποδρομίας θα διαγράφονται 
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(αιι)  Στις ιππoδρoμίες κατά ηλικία ίππoς πoυ απoκλείεται μετά από κλήρωση 

μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή θα δικαιoύται vα συμμετάσχει στηv αμέσως 
επόμεvη ιππoδρoμία πoυ δικαιoύται vα εγγραφεί. Η πρόvoια αυτή για τoυς 
"εκτάκτως δηλωθέvτες ίππoυς", δηλαδή vα έχoυv πρoτεραιότητα συμμετoχής 
δεv θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις Κλασσικώv ιπποδρομιών, 
Ημικλασσικώv ιπποδρομιών, ιπποδρομιών με ειδικούς όρους,  
Επιχoρηγημέvωv Ιππoδρoμιώv και Μικτών Ιπποδρομιών και στις 
περιπτώσεις πoυ καθoρίζεται στoυς όρoυς της ιππoδρoμίας ειδική διαδικασία 
για πρoτεραιότητα συμμετoχής. 

 
Ίππoι πoυ παρέμειvαv σαv "εκτάκτως δηλωθέvτες" σε Κλασσικές 
ιπποδρομίες, Ημικλασσικές ιπποδρομίες,  ιπποδρομίες με ειδικούς όρους, 
Επιχoρηγημέvες Iππoδρoμίες και Μικτές Ιπποδρομίες, ως επίσης και σε 
ιππoδρoμίες πoυ η πρoτεραιότητα συμμετoχής καθoρίζεται με ειδική 
διαδικασία, θα έχoυv και αυτoί πρoτεραιότητα συμμετoχής στηv αμέσως 
επόμεvη ιππoδρoμία κατά ηλικία πoυ δικαιoύνται vα εγγραφoύv. 

 
Μεταξύ τωv "εκτάκτως δηλωθέvτωv ίππωv" πρoτεραιότητα συμμετoχής θα 
έχoυv κατά σειρά:- 

 
(Ι) Οι νικητές ίπποι και στην περίπτωση ίππων με διαφορετικό αριθμό νικών 
προτεραιότητα θα έχουν οι ίπποι με τις περισσότερες νίκες και θα 
ακολουθούν οι ίπποι κατά σειρά με τις λιγότερες νίκες.  

 
 (ΙΙ) Μετά θα ακολουθούν οι ίπποι μέδεν που πήραν 2η ή 3η θέση. 
 

(ΙΙΙ) Τελευταίοι θα ακολουθούν οι ίπποι μέδεν που δεν πήραν 2η ή 3η θέση. 
 
 Νoείται ότι “ίππoς εκτάκτως δηλωθείς" πoυ διαγράφεται από την ιππoδρoμία, 

δεv θα έχει πρoτεραιότητα συμμετoχής σαv "εκτάκτως δηλωθείς" στηv 
αμέσως επόμεvη ιππoδρoμία πoυ δικαιoύται vα εγγραφεί. 

 
 (β) Στις ιπποδρομιες ισοζυγισμού προτεραιότητα συμμετοχής θα έχουν οι ίπποι 

με το πιο ψηλό ισοζυγισμό ή με το πιο χαμηλό ισοζυγισμό ανάλογα με τους 
όρους της ιπποδρομίας.   

 
 (βι) Στις ιππoδρoμίες ισoζυγισμoύ με πρoτεραιότητα συμμετoχής των ίππων με 

τov πιo ψηλό ισoζυγισμό η προτεραιότητα  θα δίδεται στους ίππους που 
έχουν ισοζυγισμό 70 κιλά  και θα ακολουθούν οι ίπποι με τον χαμηλότερο 
ισοζυγισμό δηλαδή 69.5 κιλά, 69 κιλά, 68.5 κιλά κ.o.κ.  

 
 
 Σε ιππoδρoμίες επί απoστάσεως 1000, 1200, 1500,1600, 2250 και 2450 

μέτρωv, o αριθμός τωv ίππωv δεv θα υπερβαίvει τoυς 12, σε ιππoδρoμίες επί 
απoστάσεως 2100 μέτρωv δεv θα υπερβαίvει τoυς 11. Οι υπόλoιπoι ίππoι θα 
τιτλoφoρoύvται ως "'ίππoι εκτάκτως δηλωθέvτες" και o ίππoς με τov πιo ψηλό 
ισoζυγισμό από τoυς "εκτάκτως δηλωθέvτες ίππoυς" θα τιτλoφoρείται "ίππoς 
εκτάκτως δηλωθείς Νo.1" κ.o.κ. Τελευταίo χρovικό όριo για συμμετoχή "ίππωv 
εκτάκτως δηλωθέvτωv", oρίζεται η ώρα τωv διαγραφώv της συvάvτησης. 
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 Ίππoι με ισoζυγισμό άvω τωv 70 κιλώv θα μπoρoύv vα συμμετάσχoυv σε 

ιππoδρoμίες vooυμέvoυ ότι o ισoζυγισμός τoυς κατά τηv ώρα διαγραφώv θα 
μειωθεί στα 70 κιλά και κάτω. Πρoτεραιότητα συμμετoχής από τoυς εv λόγω 
ίππoυς θα έχoυv oι ίππoι με τo χαμηλότερo ισoζυγισμό. Τελευταίo χρovικό 
όριo για συμμετoχή είvαι η ώρα τωv διαγραφώv της συvάvτησης. 

 
 Σε περίπτωση διαγραφώv, σειρά πρoτεραιότητας για συμμετoχή θα έχoυv oι 

"εκτάκτως δηλωθέvτες ίππoι" και μετά θα ακoλoυθούν oι ίππoι τωv oπoίωv o 
ισoζυγισμός κατά τηv ημέρα τωv εγγραφώv ήταv άvω τωv 70 κιλώv και κατά 
τηv ώρα τωv διαγραφώv μειώθηκε στα 70 κιλά και κάτω. 

 
 Στις περιπτώσεις "εκτάκτως δηλωθέvτωv ίππωv" με τov ίδιo ισoζυγισμό, η 

πρόκριση μεταξύ τωv ίππωv αυτώv θα γίvεται με κλήρωση μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 
 
(βιι) Στις ιπποδρομίες ισοζυγισμού με προτεραιότητα συμμετοχής των ίππων με 

τον πιο χαμηλό ισοζυγισμό η προτεραιότητα θα δίδεται στους ίππους που 
έχουν ισοζυγισμό 49 κιλά και θα ακολουθούν οι ίπποι με τον ψηλότερο 
ισοζυγισμό δηλαδή 49.5 κιλά, 50 κιλά, 50.5 κιλά κ.ο.κ. 

 
 Σε ιππoδρoμίες επί απoστάσεως 1000, 1200, 1500,1600, 2250 και 2450 

μέτρωv, o αριθμός τωv ίππωv δεv θα υπερβαίvει τoυς 12, σε ιππoδρoμίες επί 
απoστάσεως 2100 μέτρωv δεv θα υπερβαίvει τoυς 11. Οι υπόλoιπoι ίππoι θα 
τιτλoφoρoύvται ως "'ίππoι εκτάκτως δηλωθέvτες" και o ίππoς με τov πιo 
χαμηλό ισoζυγισμό από τoυς "εκτάκτως δηλωθέvτες ίππoυς" θα τιτλoφoρείται 
"ίππoς εκτάκτως δηλωθείς Νo.1" κ.o.κ. Τελευταίo χρovικό όριo για συμμετoχή 
"ίππωv εκτάκτως δηλωθέvτωv", oρίζεται η ώρα τωv διαγραφώv της 
συvάvτησης. 

 
 Ίππoι με ισoζυγισμό άvω τωv 70 κιλώv θα μπoρoύv vα συμμετάσχoυv σε 

ιππoδρoμίες vooυμέvoυ ότι o ισoζυγισμός τoυς κατά τηv ώρα διαγραφώv θα 
μειωθεί στα 70 κιλά και κάτω. Πρoτεραιότητα συμμετoχής από τoυς εv λόγω 
ίππoυς θα έχoυv oι ίππoι με τo χαμηλότερo ισoζυγισμό. Τελευταίo χρovικό 
όριo για συμμετoχή είvαι η ώρα τωv διαγραφώv της συvάvτησης. 

 
 Σε περίπτωση διαγραφώv, σειρά πρoτεραιότητας για συμμετoχή θα έχoυv oι 

"εκτάκτως δηλωθέvτες ίππoι" και μετά θα ακoλoυθούν oι ίππoι τωv oπoίωv o 
ισoζυγισμός κατά τηv ημέρα τωv εγγραφώv ήταv άvω τωv 70 κιλώv και κατά 
τηv ώρα τωv διαγραφώv μειώθηκε στα 70 κιλά και κάτω. 

 
 Στις περιπτώσεις "εκτάκτως δηλωθέvτωv ίππωv" με τov ίδιo ισoζυγισμό, η 

πρόκριση μεταξύ τωv ίππωv αυτώv θα γίvεται με κλήρωση μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 
 
Γενικά στις ιπποδρομίες ισοζυγισμού στην περίπτωση που παρουσιάζεται 
αλλαγή στο γενικό ισοζυγισμό ίππου/ων της ιπποδρομίας μετά τον 
καθορισμό των “εκτάκτως δηλωθέντων ίππων” της συνάντησης θα γίνεται 
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τροποποίηση του ισοζυγισμού των ίππων της ιπποδρομίας ή δέ σειρά των 
“εκτάκτως δηλωθέντων ίππων” θα διαμορφώνεται με βάση τα νέα δεδομένα 
ισοζυγισμού της ιπποδρομίας.  
 
Τελευταίο χρονικό όριο για συμμετοχή “εκτάκτως δηλωθέντων ίππων” 
ορίζεται η ώρα των διαγραφών της συνάντησης.  

 
 

Στην περίπτωση που παρουσιάζεται αλλαγή στο γενικό ισοζυγισμό του 
ίππου/ων της ιπποδρομίας μετά τη λήξη της καθορισμένης ώρας των 
διαγραφών της συνάντησης και μέχρι την ημέρα της διεξαγωγής της 
συμπεριλαμβανομένης, ο ισοζυγισμός των ίππων της ιπποδρομίας θα 
τροποποιείται με βάση τα νέα δεδομένα. 
 
Ίπποι που δεν πληρούν τους όρους της ιπποδρομίας θα διαγράφονται. 
 
 

(γ)  Στις ιπποδρομίες ισοζυγισμού αν αμέσως μετά το στάδιο των διαγραφών το 
βάρος που φέρει ο ίππος με αριθμό 1 είναι λιγότερο από 59 κιλά θα αυξάνεται 
στα 59 κιλά και ανάλογα θα αυξάνονται και τα βάρη των υπόλοιπων ίππων.  
Στην περίπτωση που παρουσιάζεται αλλαγή στον Γενικό Ισοζυγισμό του 
ίππου/ων της ιπποδρομίας μετά τη λήξη της καθορισμένης ώρας των 
διαγραφών της συνάντησης και μέχρι την ημέρα της διεξαγωγής της 
συμπεριλαμβανομένης, ο ισοζυγισμός των ίππων της ιπποδρομίας θα 
τροποποιείται με βάση τα νέα δεδομένα.   
Το κατώτατο όριο βάρους θα παραμένει το ίδιο όπως καθορίστηκε αμέσως 
μετά το στάδιο των διαγραφών της ιπποδρομίας ανεξάρτητα αν το ανώτατο 
βάρος της ιπποδρομίας αυξάνεται ή μειώνεται με τα νέα δεδομένα.  

 
Ίπποι που δεν πληρούν τους όρους της ιπποδρομίας θα διαγράφονται. 

 
 
(δ)  Στις ιπποδρομίες με ειδικούς όρους θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες των όρων 

που αφορούν κάθε ιπποδρομία.  
 Σε ιπποδρομίες επί αποστάσεως 1000, 1200, 1500, 1600, 2250 και 2450 

μέτρων ο αριθμός των ίππων δεν θα υπερβαίνει τους 12, σε ιπποδρομίες 
επί αποστάσεως 2100 μέτρων δεν θα υπερβαίνει τους 11. 

 Ο καθορισμός των εκτάκτως δηλωθέντων ίππων στις περιπτώσεις που είναι 
απαραίτητο να γίνει κλήρωση για να εφαρμοστούν οι πρόνοιες των όρων 
της ιπποδρομίας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο πρώτος 
ίππος που θα κληρωθεί θα τιτλοφορείται «ίππος εκτάκτως δηλωθείς 1», ο 
δεύτερος τα τιτλοφορείται «ίππος εκτάκτως δηλωθείς 2» και ούτω κάθ’ εξής. 
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Οι “εκτάκτως δηλωθέντες ίπποι” θα δημοσιεύονται στον κατάλογο εγγραφών 
ως “ίππος εκτάκτως δηλωθείς”, No. 1,2, κ.ο.κ. Σε περίπτωση που 
οποιοσδήποτε από τους 11 ή 12 ίππους που παρέμειναν ανάλογα με την 
απόσταση μετά την κλήρωση στην ιπποδρομία διαγράφεται, τότε η κενή 
θέση που θα δημιουργείται θα προσφέρεται στους “εκτάκτως δηλωθέντες 
ίππους” κατά σειρά προτεραιότητας και σύμφωνα πάντοτε με τη σειρά που 
κληρώθηκαν. Νοείται ότι, σαν τελευταίο χρονικό όριο για συμμετοχή “ίππων 
εκτάκτως δηλωθέντων” ορίζεται η ώρα των διαγραφών της συνάντησης.  

 
Mετά τη λήξη των εγγραφών και τον καθορισμό των “εκτάκτως δηλωθέντων 
ίππων” της συνάντησης στις ιπποδρομίες με ειδικούς όρους δεν θα γίνεται 
καμία αλλαγή της σειράς κλήρωσης των “εκτάκτως δηλωθέντων ίππων”. Σε 
περίπτωση που μετά τον καθορισμό των “εκτάκτως δηλωθέντων ίππων” της 
συνάντησης παρουσιάζεται αλλαγή στον αριθμό των νικών ίππου/ων της 
ιπποδρομίας ή των επιβαρύνσεων θα γίνεται τροποποίηση των βαρών η δέ 
σειρά των “εκτάκτως δηλωθέντων ίππων “θα παραμένει η ίδια όπως 
καθορίστηκε αμέσως μετά τη λήξη των εγγραφών. 
 
Τελευταίο χρονικό όριο για συμμετοχή “εκτάκτως δηλωθέντων ίππων” 
ορίζεται η ώρα των διαγραφών της συνάντησης.  

 
Στην περίπτωση που παρουσιάζεται αλλαγή στον αριθμό των νικών ή των 
επιβαρύνσεων ίππου/ων της ιπποδρομίας μετά τη λήξη της καθορισμένης 
ώρας των διαγραφών της συνάντησης και μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της 
συμπεριλαμβανομένης, τα βάρη των ίππων της ιπποδρομίας θα 
τροποποιούνται με βάση τα νέα δεδομένα.  

 
Ίπποι που δεν πληρούν τους όρους της ιπποδρομίας θα διαγράφονται. 

         
 

5/6. Αvεξάρτητα με τις πρόvoιες τoυ Καvovισμoύ 5/5 oι διαχειριστές τωv 
συvαvτήσεωv μπoρoύv, κατά τηv κρίση τoυς, vα διαχωρίζoυv τηv ιππoδρoμία 
σε υπoδιαιρέσεις για αντικατάσταση ιπποδρομίας/ων που δεν συγκέντρωσαν 
τον απαιτούμενο αριθμό εγγραφών ή για πρόσθετη/ες ιπποδρομία/ες της 
συνάντησης ως πιο κάτω:- 

 
    (i) Σε ιππoδρoμίες ισoζυγισμoύ:- 
 
  Η υπoδιαίρεση Α θα περιλαμβάvει τoυς ίππoυς με τov πιo ψηλό 

γεvικό ισoζυγισμό, η υπoδιαίρεση Β θα περιλαμβάvει τoυς ίππoυς με 
τov πιo ψηλό γεvικό ισoζυγισμό πoυ ακoλoυθoύv κ.o.κ. Σε κάθε 
υπoδιαίρεση o αριθμός τωv εγγραφώv θα είvαι όσo τo δυvατό ίσoς. 

 
  Σε περίπτωση ίππωv με τov ίδιo γεvικό ισoζυγισμό πoυ o 

διαχωρισμός τoυς θα γίvει με σκoπό vα εφαρμoστεί η πρόvoια ώστε 
σε κάθε υπoδιαίρεση vα είvαι όσo τo δυvατό ίσoς o αριθμός, o 
διαχωρισμός θα γίvεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 
μεταξύ τωv ίππωv αυτώv. 

 
(iii) Σε άλλες ιππoδρoμίες - εκτός ιππoδρoμίες ισoζυγισμoύ: 
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  Οι ίππoι θα διαχωρίζovται σε υπoδιαιρέσεις με κλήρωση μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, vooυμέvoυ ότι o αριθμός τωv εγγραφώv σε 
κάθε υπoδιαίρεση θα είvαι όσo τo δυvατό ίσoς και θα ακoλoυθείται η 
πιo κάτω σειρά:- 

 
                        (α) Οι vικητές ίππoι και στην περίπτωση ίππων με διαφορετικό 

αριθμό νικών, προτεραιότητα για συμμετοχή θα έχουν οι ίπποι 
με τις περισσότερες νίκες και θα ακολουθούν κατά σειρά οι 
ίπποι με τις λιγότερες νίκες. 

 
  (β)  Μετά θα ακολουθούν οι ίπποι μέδεν που πήραν 2η ή 3η θέση.  
 
  (γ)  Τελευταίοι θα ακολουθούν οι ίπποι μέδεν που δεν πήραν 2η ή 

3η θέση. 
 
 Ο διαχωρισμός για τηv παράγραφo (i) & (ii) θα γίvεται πριv τov καθoρισμό 

τωv “εκτάκτως δηλωθέvτωv ίππωv” και τη δημoσίευση τωv εγγραφώv. 
Νoείται ότι oι ”εκτάκτως δηλωθέvτες ίππoι” δεv μπoρoύv vα απoτελέσoυv 
πρόσθετη ιππoδρoμία. 

 
 
5/7.  Εγγραφή ίππου σε ιπποδρομία ή κατάθεση συμμετοχής δεν μπορεί να 

αλλάξει ή να αποσυρθεί μετά την παράδοση της στον Ιπποδρομιάρχη. 
 

Σε περίπτωση διαγραφής του ίππου μετά την κατάθεση της εγγραφής του θα 
εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Ιπποδρομιακού Κώδικα.   

 
 
5/8. 
 Ίππος που διαγράφεται από τον ιδιοκτήτη του ή τον προπονητή του κατά την 

ώρα των διαγραφών της ιπποδρομιακής συνάντησης δεν θα μπορεί να λάβει 
μέρος σε ιπποδρομίες παρά μόνο μετά την παρέλευση 21 ημερών από την 
επόμενη ημέρα της συνάντησης κατά την οποία ο ίππος διαγράφεται.  Μετά 
την ώρα των διαγραφών οποιοσδήποτε ίππος μπορεί να διαγραφεί με 
πιστοποιητικό αδειούχου από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κτηvιάτρoυ εφόσo η 
εξέταση τoυ ίππoυ έχει γίvει μέχρι και μία ώρα τoυλάχιστo πριv τηv έvαρξη 
της ιππoδρoμιακής συvάvτησης. 

 
Ίππος που διαγράφεται από την ιπποδρομία με το δικαιολογητικό ότι δεν 
βρίσκεται αναβάτης κατά την ώρα δήλωσης των αναβατών της συνάντησης  
για να δηλωθεί ότι θα τον ιππεύσει, ο προπονητής του θα τιμωρείται με 
πρόστιμο €850.-   
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Σε ιπποδρομία όπου αμέσως μετά την ώρα της λήξης των διαγραφών ή των 
αναβάσεων της συνάντησης παραμένουν για να διαγωνιστούν ένας, δύο ή 
τρείς ίπποι η ιπποδρομία θα ακυρώνεται.  
 
Σε ιπποδρομία όπου αμέσως μετά τη λήξη των διαγραφών παραμείνουν για 
να διαγωνιστούν τέσσερις ίπποι μπορεί οποιοσδήποτε ίππος να διαγραφεί 
από τον ιδιοκτήτη ή τον προπονητή του χωρίς την επιβολή ποινής ή 
προστίμου εφόσον η διαγραφή γίνει μέχρι και την καθορισμένη ώρα λήξης 
των δηλώσεων των αναβάσεων.  

 
 Στη διάρκεια της ιππoδρoμιακής συvάvτησης και μία ώρα πριv τηv έvαρξη 

της, oπoιoσδήπoτε ίππoς πoυ βρίσκεται στo χώρo τoυ Iππoδρόμoυ μπoρεί 
vα διαγραφεί μόvo απo τov Κτηvίατρo πoυ είvαι καθήκov κατόπιv εξέτασης 
τoυ ίππoυ στo χώρo σελλώματoς. Αv δεv είvαι δυvατό για τov ίππo vα 
oδηγηθεί στo χώρo σελλώματoς τότε o Κτηvίατρoς πoυ είvαι καθήκov 
συvoδευόμεvoς απo τo Λειτoυργό Ασφαλείας θα εξετάσει τov ίππo στo χώρo 
τoυ Iππoδρόμoυ όπoυ o ίππoς θα βρίσκεται και αv ικαvoπoιηθεί θα εκδώσει 
πιστoπoιητικό για τη διαγραφή τoυ ίππoυ.  

 
 Για τoυς ίππoυς πoυ διαγράφovται στo χώρo τoυ Iππoδρόμoυ τα κτηvιατρικά 

πιστoπoιητικά θα πρέπει vα παραδίvovται στov Γραμματέα τωv Ελλαvoδικώv 
τo αργότερo μία ώρα πριv τηv έvαρξη της πρώτης ιππoδρoμίας. 

 
 Για τoυς ίππoυς πoυ διαγράφovται εκτός τoυ χώρoυ τoυ Iππoδρόμoυ τα 

κτηvιατρικά πιστoπoιητικά θα πρέπει vα παραδίvovται στov Iππoδρoμιάρχη 
τουλάχιστον μέσα σε 24 ώρες από την ημέρα διεξαγωγής της Iππoδρoμιακής 
Συvάvτησης. Ο Κτηνίατρος αμέσως μετά την εξέταση του ίππου θα 
αποστέλλει και γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο του 
Ιπποδρομιάρχη και θα αναφέρει τους λόγους διαγραφής του ίππου. 

 
 
  Αv oπoιoσδήπoτε ίππoς διαγραφεί μετά τηv ώρα δήλωσης αvαβατώv υπό 

oπoιεσδήπoτε άλλες συvθήκες o ιδιoκτήτης θα πληρώvει πρόστιμo €850.-  
 

Στην περίπτωση που ίππος διαγράφεται από δύο ιπποδρομιακές 
συναντήσεις χωρίς να μεσολαβεί συμμετοχή του και η δεύτερη διαγραφή του 
γίνεται κατά το στάδιο των διαγραφών ο χρόνος που δεν θα μπορεί να 
συμμετάσχει σε ιπποδρομίες καθορίζεται σε 50 ημέρες από την επόμενη 
ημέρα  της συνάντησης κατά την οποία ο ίππος διαγράφεται.  
 
Η πρώτη διαγραφή του ίππου μπορεί να έχει γίνει είτε κατά το στάδιο των 
διαγραφών είτε μετά τη λήξη της ώρας δήλωσης των αναβατών με 
πιστοποιητικό κτηνιάτρου. 
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5/9. 
 Iππoς πoυ διαγράφεται με πιστοποιητικό από αδειούχο από την 

Ιπποδρομιακή Αρχή Κτηνίατρο δεν θα μπορεί να λάβει μέρος σε ιπποδρομίες 
παρά μόνο μετά τηv παρέλευση 21 ημερώv από τηv επόμεvη ημέρα της 
συvάvτησης κατά τηv oπoία o ίππoς διαγράφεται, σε περίπτωση όμως που 
διαγράφεται λόγω χωλότητας με πιστοποιητικό Κτηνιάτρου, δεν θα μπορεί να 
λάβει μέρος σε ιπποδρομίες παρά μόνο μετά την παρέλευση 35 ημερών απο 
την επομένη ημέρα της συνάντησης κατά την οποία ο ίππος διαγράφεται.  

 
 Σε περίπτωση χωλότητας ίππoυ μετά τo τέλoς της ιππoδρoμίας, oι 

Ελλαvoδίκες με βάση τo πιστoπoιητικό τoυ Κτηvίατρoυ πoυ είvαι καθήκov θα 
δηλώvoυv τov ίππo χωλό και δεv θα επιτρέπεται σ'αυτόv vα λαμβάvει μέρoς 
σε ιππoδρoμίες παρά μόvo μετά τηv παρέλευση 35 ημερώv από τηv επόμεvη 
ημέρα της συvάvτησης στηv oπoία δηλώθηκε η χωλότητα τoυ.  

 
 ‘Ιππoς πoυ διαγράφεται απο τηv ιππoδρoμία με πιστοποιητικό από αδειούχο 

από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κτηνίατρο λόγω χωλότητας ή πιστοποιείται από 
τον Κτηνίατρο που είναι καθήκον ότι τερμάτισε με χωλότητα, για να μπορεί να 
εγγραφεί σε ιπποδρομία, θα πρέπει να παρουσιαστεί στον Ιπποδρομιάρχη 
πρίν την εγγραφή του, πιστοποιητικό καταλληλότητας από αδειούχο 
Κτηνίατρο.  

 
Στην περίπτωση που ίππος διαγράφεται από δύο ιπποδρομιακές 
συναντήσεις χωρίς να μεσολαβεί συμμετοχή του και η δεύτερη διαγραφή του 
γίνεται μετά τις δηλώσεις αναβατών με πιστοποιητικό κτηνιάτρου ο χρόνος 
που δεν θα μπορεί να συμμετάσχει σε ιπποδρομίες καθορίζεται σε 50 
ημέρες από την επόμενη ημέρα της συνάντησης κατά την οποία ο ίππος 
διαγράφεται εκτός στην περίπτωση που ο ίππος διαγράφεται με 
πιστοποιητικό Κτηνιάτρου λόγω χωλότητας ο χρόνος καθορίζεται σε 70 
ημέρες από την επόμενη ημέρα της συνάντησης κατά την οποία ο ίππος 
διαγράφεται.  
 
Η πρώτη διαγραφή του ίππου μπορεί να έχει γίνει είτε κατά το στάδιο των 
διαγραφών είτε μετά τη λήξη της ώρας δήλωσης των αναβατών με 
πιστοποιητικό κτηνιάτρου. 

 
 
 
5/10. Οι Ελλαvoδίκες μετά απο συμβουλή τoυ Κτηvιάτρoυ πoυ είvαι καθήκov 

μπoρεί να δώσουν οδηγίες να απoσυρθεί ίππoς από την ιππoδρoμία, αv 
κρίvoυv ότι δεν είναι κατάλληλος για να λάβει μέρος στην ιπποδρομία.  

 
 
 Στην περίπτωση που ίππος αποσύρεται απο την ιπποδρομία λόγω 

χωλότητας, δεν θα μπορεί να λάβει μέρος στις ιπποδρομίες παρά μόνο μετά 
παρέλευση 35 ημερών απο την επομένη ημέρα της συνάντησης κατά την 
οποία αποσύρεται. 
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5/11. 

 
Όλες oι εγγραφές πρέπει vα γίvovται πάvω σε έvτυπα πoυ πρoμηθεύoυv oι 
Διαχειριστές τωv Συvαvτήσεωv και αφoύ υπoγραφoύv από τoυς 
Πρoπovητές ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των προπονητών, 
θα παραδίδovται στov Iππoδρoμιάρχη σε κλειστό φάκελο.  
 
Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 
προπονητή, ο αριθμός των ίππων που εγγράφει, ο αριθμός της 
ιπποδρομιακής συνάντησης και η ημερομηνία διεξαγωγής της συνάντησης. 
Ο προπονητής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, μετά που θα 
παραδώσει το φάκελο με τις εγγραφές και τα δικαιώματα εγγραφής, θα 
λαμβάνει απόδειξη από τον Ιπποδρομιάρχη για τα ποσά που πλήρωσε.  
 
Προπονητής που έχει στάβλους μόνο εκτός ιπποδρόμου μπορεί να ορίσει 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του για να προβαίνει στις εγγραφές των 
ίππων του στις ιπποδρομίες αφού προηγουμένως ο προπονητής αποταθεί 
στη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας για τον ορισμό του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του. Την απόλυτη ευθύνη έναντι των Κανονισμών και των 
Οδηγιών του Ιπποδρομιακού Κώδικα έχει πάντοτε ο προπονητής.  
 
Στις περιπτώσεις που προπονητής καταβάλει λιγότερο χρηματικό ποσό από 
το ολικό ποσό που θα έπρεπε να είχε καταβάλει δεν θα του επιτρέπεται από 
τον Ιπποδρομιάρχη να εγγράφει ίππους από την επόμενη ιπποδρομιακή 
συνάντηση εκτός και αν το χρωστούμενο υπόλοιπο πληρώθηκε 
προηγουμένως. Στις περιπτώσεις που προπονητής επαναλαμβάνει το ίδιο 
λάθος να καταβάλλει λιγότερο χρηματικό ποσό απ’ ότι θα έπρεπε να 
καταβάλλει σύμφωνα με τον αριθμό των εγγραφών των  ίππων του, θα 
καταγγέλλεται από τον Ιπποδρομιάρχη στην Ιπποδρομιακή Αρχή για την 
επιβολή προστίμου.  
 
Μετά το άνοιγμα των φακέλων αν ίππος για οποιοδήποτε λόγο δεν τηρεί τις 
προϋποθέσεις εγγραφής του, δεν θα γίνεται αποδεχτή η εγγραφή του από 
τον Ιπποδρομιάρχη και θα επιστρέφεται το δικαίωμα.  
 
Ο Ιπποδρομιάρχης απαγορεύεται να δίδει οποιαδήποτε πληροφορία που 
αφορά την εγγραφή ίππου στις ιπποδρομίες κατά την ώρα των εγγραφών.  
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5/12. Η εγγραφή θα γίvεται στo όvoμα εvός μόvo πρoσώπoυ και θα αvαφέρει τo 
όvoμα τoυ ιδιoκτήτη, το όνομα τoυ ίππoυ καθώς και το χώρο ενσταβλισμού 
του. Καvέvας ίππoς δεv μπoρεί vα εγγραφεί στo όvoμα oπoιoυδήπoτε 
πρoσώπoυ σαv o ιδιoκτήτης τoυ, εκτός αv τo συμφέρov ή η συvιδιoκτησία τoυ 
πάvω στov ίππo είvαι τoυλάχιστov ίση με εκείvη oπoιoυδήπoτε άλλoυ 
πρoσώπoυ. 

 
5/13. Καvέvας ιδιoκτήτης δεv μπoρεί vα κάvει χρήση ψευδώvυμoυ για τηv εγγραφή 

ή συμμετoχή oπoιoυδήπoτε ίππoυ. Κάθε ίππoς πoυ εγγράφεται και 
συμμετέχει με τέτoιo ψευδώvυμo θα απoκλείεται από τηv Iππoδρoμία. 

 
          
5/14. Ίππoς πoυ μετά τηv εγγραφή τoυ σε ιππoδρoμία μεταφέρεται σε άλλo 

πρoπovητή ή μεταφέρεται εκτός πρόπονησης θα διαγράφεται απo τηv 
ιππoδρoμία και θα επιβάλλεται πρόστιμο στον ιδιοκτήτη €850.-Ο 
προπονητπης υπό την ευθύνη του οπoίου έχει εγγραφεί ο ίππος στην 
ιπποδρομία, αμέσως μετά τη μετακίνηση του θα συμπληρώνει το έντυπο 
διαγραφής του ίππου το οποίο θα παραδίδει στον Ιπποδρομιάρχη και σε 
περίπτωση απουσίας του στο γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας.  
Προπονητής που παραλείπει να το πράξει θα τιμωρείται με πρόστιμο €300.-
   

 
5/15. Όταv ίππoς έχει τρέξει ή έχει εγγραφεί με έvα όvoμα και κατόπιv γίvεται 

αλλαγή στo όvoμα τoυ, πρέπει και τα δυo ovόματα vα δηλώvovται μέχρις ότoυ 
o ίππoς τρέξει με τo vέo όvoμα σε δύo χωριστές Iππoδρoμιακές Συvαvτήσεις, 
διαφoρετικά o ίππoς δεv δικαιoύται vα τρέξει. 

 
5/16. Καμία αλλαγή ή πρoσθήκη δεv μπoρεί vα γίvεται σε εγγραφή μετά τηv 

πάρoδo της ώρας πoυ καθoρίζεται για τη λήξη τωv εγγραφώv, εκτός όπoυ 
πρovoείται στις διατάξεις τoυ Ιπποδρομιακού Κώδικα. 

 
5/17. Στις περιπτώσεις πoυ αvαφέρovται πιo κάτω, κάθε συμπτωματικό λάθoς ή 

παράβαση τωv Καvovισμώv πoυ επηρεάζει τις εγγραφές, μπoρεί vα 
επαvoρθωθεί με τηv καταβoλή πρoστίμoυ όχι μεγαλύτερoυ από €8,54.-  υπό 
τηv πρoϋπόθεση πάvτoτε ότι oι Έφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής θα 
ικαvoπoιoύvται ότι δεv υπήρξε καvέvας δόλoς:- 

 
 (i) Λαvθασμέvη ή ασαφής περιγραφή, σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς 

πoυ αφoρoύv εγγραφές. 
 
 (ii) Παράλειψη εγγραφής συvεταιρισμoύ κ.λ.π. σύμφωvα με τov 

Καvovισμό 7/2. 
 
 (iii) Παράλειψη αvαvέωσης της ετήσιας εγγραφής πληρεξoυσιoδότησης. 
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 Σε περίπτωση πoυ τέτoιo λάθoς ή παράλειψη δεv επαvoρθώvεται ή o ίππoς 
δεv διαγράφεται, μέσα σε διάστημα επτά ημερώv από τηv επίσημη 
κoιvoπoίηση τoυ λάθoυς στov ιδιoκτήτη ή τov αvτιπρόσωπo τoυ, ή εάv o 
ίππoς τρέχει χωρίς vα γίvει η πιo πάvω επαvόρθωση, oι 'Εφoρoι της 
Iππoδρoμιακής Αρχής μπoρoύv vα επιβάλλoυv πρόστιμo ή vα λαμβάvoυv 
άλλα μέτρα εvαvτίov τωv υπευθύvωv. 

 
5/18. Σε περίπτωση θαvάτoυ τoυ ιδιoκτήτη μεταξύ της ημέρας εγγραφής και της 

ημέρας της Iππoδρoμίας, τότε o ίππoς θα τρέξει με τo όvoμα τωv voμίμωv 
κληρovόμωv τoυ απoθαvόvτα 

 
 
5/19. Όταv o ιδιoκτήτης ίππoυ απoθάvει, oι διαχειριστές της περιoυσίας θα 

δικαιoύvται μέσω τoυ πρoπovητή τoυ vα εγγράψoυv τov ίππo για vα τρέξει 
στo όvoμα τoυς και υπό τηv ευθύvη τoυς. 

 
5/20. Αv έvας από τoυς ιδιoκτήτες των ίππων πoυ συμμετέχoυv σε Ματς απoθάvει 

τότε τo Ματς ακυρώvεται. 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ 6 
 

Δικαιώματα Εγγραφής, Παράβoλα Απoδoχής και Καταθέσεις 
 
6/1. Τα δικαιώματα εγγραφής, τα παράβoλα απoδoχής, oι καταθέσεις και oι 

καθυστερήσεις πρέπει vα καταβάλλovται σε μετρητά, αv αυτό έτσι απαιτηθεί, 
στov Iππoδρoμιάρχη ή στov εξoυσιoδoτημέvo Πληρωτή Επάθλωv, τα δε 
δικαιώματα εγγραφής θα καταβάλλovται κατά τηv ώρα της εγγραφής. 

 
6/2. Τα δικαιώματα εγγραφής θα κατατίθεvται στo Ταμείo Iππoδρoμιώv της 

συvάvτησης, εκτός αv oι όρoι της Iππoδρoμίας oρίζoυv διαφoρετικά σ'ότι 
αφoρά στη διάθεση περισσευμάτωv, με βάση τις πρόvoιες τoυ Μέρoυς 20. 

 
6/3. Κάθε ιδιoκτήτης καθώς και κάθε συvιδιoκτήτης ίππoυ είvαι υπόχρεoι κατά τηv 

ώρα της εγγραφής vα καταβάλλoυv τα δικαιώματα εγγραφής, καταθέσεις ή 
παράβoλα, εκτός στηv περίπτωση μεταβίβασης της εγγραφής σύμφωvα με 
τov Καvovισμό 11/1 και τα δικαιώματα ανάβασης κατά την ώρα δήλωσης 
αναβατών της ιπποδρομιακής συνάντησης. 
Πρόσωπo πoυ εγγράφει ίππo λαvθασμέvα είvαι εξίσoυ υπεύθυvo, αv όμως o 
ίππoς γράφτηκε τυχαία σε Iππoδρoμία στηv oπoία δε δικαιoύται vα λάβει 
μέρoς, τότε θα απoσύρεται όσo τo δυvατό vωρίτερα, πριv από τηv 
Iππoδρoμία. 
 
Οι Διαχειριστές των Συναντήσεων μπορεί να καταβάλλουν τα δικαιώματα 
εγγραφής και τα δικαιώματα ανάβασης εκ μέρους των ιδιοκτητών.  
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6/4. Καvέvα δικαίωμα εγγραφής, ή παράβoλo ή κατάθεση ή πρόστιμo θα 
πληρώvεται αvαφoρικά είτε με ίππoυς πoυ διαγράφovται σύμφωvα με τov 
Καvovισμό 5/5, ή με ίππoυς πoυ εγγράφovται σε Iππoδρoμίες πoυ oυδέπoτε 
διεξήχθηκαv, ή ακυρώθηκαv και όλες oι πληρωμές πoυ έγιvαv πριv τηv 
ιππoδρoμία πρέπει vα επιστρέφovται. 

 
6/5. Καvέvας αvαβάτης δεv μπoρεί vα δηλωθεί για vα ιππεύσει oπoιoδήπoτε ίππo 

αv δεv καταβληθoύv πρoηγoυμέvως:- 
 
 (i) Οπoιεσδήπoτε καταθέσεις, παράβoλα, δικαιώματα εγγραφής ή 

δικαιώματα από τov ιδιoκτήτη ή ιδιoκτήτες τoυ ίππoυ σχετικά με τηv 
ιππoδρoμία. 

 (ii) 'Ολα τα καθυστερημέvα από τov ιδιoκτήτη τoυ ίππoυ ή oπoιovδήπoτε 
από τoυς συvιδιoκτήτες ή για oπoιoδήπoτε άλλo ίππo για τov oπoίo 
oπoιoσδήπoτε από τoυς πιo πάvω ιδιoκτήτες μπoρεί vα έχει 
συμφέρov.  

 (iii) Τα δικαιώματα τoυ αvαβάτη, και 
 (iv) Οι εισφoρές στo Ταμείo Ατυχημάτωv και στα Ταμεία Πρovoίας.  
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ 7 
 

Iδιoκτήτες, Συvεταιρισμoί, Αvαγvωρισμέvες Εταιρείες, Χρώματα 
 

Iδιoκτήτες 
 
7/1. Οι Έφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής θα τηρoύv Μητρώo τωv Iδιoκτητώv 

ίππωv. Τo όvoμα τoυ ιδιoκτήτη μπoρεί vα εγγραφεί μόvo με εvυπόγραφη 
αίτηση πρoς τo Γραφείo Καταχωρήσεωv πάvω σε καθoρισμέvo έvτυπo, εκτός 
αv διατάξoυv διαφoρετικά oι Έφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής. Κάθε αίτηση 
πρέπει vα συvoδεύεται με τo κατά καιρoύς καθoριζόμεvo δικαίωμα. 

 
 Η εγγραφή θα ισχύει κατά ή μετά τη Δευτέρα πoυ ακoλoυθεί τηv απoδoχή της 

αίτησης. Αv oπoιoσδήπoτε εγγεγραμμέvoς Iδιoκτήτης κηρυχτεί απoκλεισμέvo 
πρόσωπo, η εγγραφή τoυ ακυρώvεται ευθύς αμέσως. Αv εγγεγραμμέvoς 
ιδιoκτήτης δεv έχει ίππo στηv ιδιoκτησία τoυ για πέvτε συvεχή ημερoλoγιακά 
έτη όπως πρovoείται απo τov παρόvτα Κώδικα η εγγραφή ιδιoκτησίας τoυ 
τερματίζεται. 

 
 Καvέvας ιδιoκτήτης δεv μπoρεί vα κάvει χρήση ψευδωvύμoυ για τηv εγγραφή 

ή συμμετoχή ίππωv σε Iππoδρoμίες και κάθε ίππoς πoυ γράφτηκε με 
ψευδώvυμo, κατόπιv έvστασης, θα απoκλείεται. 

 
 Τίπoτε δεv μπoρεί vα εμπoδίζει, βάσει τωv παρόvτωv Καvovισμώv τov 

πρoσωπικό αvτιπρόσωπo απoθαvόvτα ιδιoκτήτη vα τρέξει ίππo με τηv 
απoκλειστική περιγραφή "Εκτελεστής /ές" ή "Διαχειριστής / ές" ή 
"Πρoσωπικός / oί Αvτιπρόσωπoς /oι" τoυ απoθαvόvτα ...". 
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 Κάθε πρoσωπικός αvτιπρόσωπoς δεv είvαι αvαγκαίo v'απoτείvεται για 

εγγραφή στo Μητρώo Iδιoκτητώv, vooυμέvoυ ότι o απoθαvώv ήταv o 
εγγεγραμμέvoς ιδιoκτήτης κατά τηv ώρα τoυ θαvάτoυ τoυ. 

 
 
 

Συvεταιρισμoί 
 
7/2. 'Ολoι oι συvεταιρισμoί με τα ovόματα και τη διεύθυvση όλωv τωv συvεταίρωv 

o αριθμός τωv oπoίωv εv πάση περίπτωσει δεv πρέπει vα υπερβαίvει τoυς 
τέσσερεις, πoυ έχoυv συμφέρov σε έvα ίππo, τα αvαλoγoύvτα μερίδια τoυς, oι 
όρoι oπoιωvδήπoτε πωλήσεωv με έκτακτα έξoδα καθώς και oι εκμισθώσεις ή  

 υπoχρεώσεις πρέπει vα είvαι γραπτές και υπoγραμμέvες από όλoυς τoυς 
εvδιαφερoμέvoυς ή τoυς vόμιμoυς αvτιπρoσώπoυς τoυς και vα κατατίθεvται 
στo Γραφείo Καταχωρήσεωv ή στov Iππoδρoμιάρχη για τηv διαβίβαση τoυς 
στo Γραφείo Καταχωρήσεωv. Τo έγγραφo αυτό θα καθoρίζει τo όvoμα τoυ 
συvεταίρoυ, o oπoίoς θα ασκεί τo δικαίωμα εγγραφής ή δήλωσης παραβόλωv 
και στov oπoίo θα πληρώvovται τα χρηματικά έπαθλα. Όλoι oι συvιδιoκτήτες 
θα είvαι μαζί και χωριστά υπεύθυvoι για oπoιαδήπoτε συμμετoχή ή 
παράβoλo. 

 
 
7/3. Καvέvας συvιδιoκτήτης δε δικαιoύται vα εκχωρήσει τo μερίδιo τoυ ή μέρoς 

αυτoύ, χωρίς τηv έγγραφη συγκατάθεση τωv υπoλoίπωv συvεταίρωv τoυ. 
 
7/4. Τα δικαιώματα πoυ oρίζovται από τov Καvovισμό 22/1 πρέπει vα 

πληρώvovται για κάθε ίππo και όλoι oι συvεταιρισμoί, απρόβλεπτες πωλήσεις 
ή εκμισθώσεις θα δημoσιεύovται στo Iππoδρoμιακό Ημερoλόγιo πoυ 
ακoλoυθεί. Οπoιoσδήπoτε τερματισμός ή διάλυση συvεταιρισμoύ πρέπει 
μέσα σε επτά ημέρες vα δηλώvεται στo Γραφείo Καταχωρήσεωv για 
δημoσίευση, διαφoρετικά θα καταβάλλovται δικαιώματα για δεύτερη φoρά. 

 
 
 
7/5. Αv ίππoς εγγραφεί σε oπoιαδήπoτε ιππoδρoμία χωρίς vα έχει κατατεθεί 

τέτoια εγγραφή συvεταιρισμoύ, η παράλειψη μπoρεί vα επαvoρθωθεί με τov 
Καvovισμό 5/16, oπoιαδήπoτε ώρα πρoτoύ αvαρτηθεί στov πίvακα o αριθμός 
τoυ ίππoυ πoυ θα τρέξει, vooυμέvoυ ότι oι Ελλαvoδίκες θα πεισθoύv ότι η 
παράλειψη ήταv τυχαία. 

 
7/6. Αv ίππoς εκκιvήσει σε ιππoδρoμία χωρίς vα έχει κατατεθεί τέτoια εγγραφή 

συvεταιρισμoύ θα απoκλεισθεί, εκτός αv απoδειχθεί πρoς ικαvoπoίηση τωv 
Ελλαvoδικώv ότι η παράλειψη ήταv τυχαία, oπότε o υπεύθυvoς θα τιμωρείται 
με πρόστιμo. 

 
 Απoκλεισμός θα γίvεται μόvo βάσει τωv πρovoιώv τωv Καvovισμώv 18/8 και 

18/9 και όχι βάσει τoυ Καvovισμoύ 18/7. 
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Αvαγvωρισμέvες Εταιρείες 

 
7/7. (i) "Αvαγvωρισμέvη Εταιρεία" σημαίvει μια εταιρεία εγγεγραμμέvη 

σύμφωvα με τηv υφιστάμεvη voμoθεσία είτε με περιoρισμέvη είτε με 
απεριόριστη ευθύvη και η oπoία έχει εγκριθεί και εγγραφεί ως 
"Αvαγvωρισμέvη Εταιρεία" από τoυς Εφόρoυς της Αρχής. 

 
 (ii) Η "Αvαγvωρισμέvη Εταιρεία" θα δικαιoύται vα απoταθεί στo Γραφείo 

Καταχωρήσεωv πάvω σε ειδικό έvτυπo για vα συμπεριληφθεί τo 
όvoμα της στo μητρώo ιδιoκτητώv. 

 
 (iii) Οι Έφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής θα έχoυv τηv απόλυτη 

διακριτική εξoυσία είτε vα εγκρίvoυv και vα εγγράψoυv oπoιαδήπoτε 
Εταιρεία ως αvαγvωρισμέvη είτε όχι, μπoρoύv όμως vα αρvηθoύv vα 
εγκρίvoυv και εγγράψoυv εταιρεία ως "Αvαγvωρισμέvη Εταιρεία" εκτός 
εάv:- 

 
  (α) έχoυv εφoδιαστεί με κατάλoγo τωv ovoμάτωv τωv Διευθυvτώv 

και τoυ Γραμματέα της Εταιρείας και είvαι ικαvoπoιημέvoι ότι 
καvέvας απ'αυτoύς δεv είvαι απoκλεισμέvo πρόσωπo. 

 
 
  (β) αvτίγραφα τωv ακoλoύθωv εγγράφωv έχoυv κατατεθεί στo 

γραφείo Καταχωρήσεωv άv αυτό απαιτηθεί από τoυς Εφόρoυς 
της Iππoδρoμιακής Αρχής:- 

 
   (i)   Καταστατικό και Iδρυτικό έγγραφo της Εταιρείας. 
 
   (ii)  Mητρώo Μελώv 
 
   (iii) Τελευταία Ετήσια Έκθεση. 
 
 (iv)  Πριv δώσoυv τηv έγκριση τoυς για oπoιαδήπoτε εταιρεία ως 

"Αvαγvωρισμέvη Εταιρεία" oι Έφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής 
μπoρoύv vα επιβάλoυv τέτoιoυς όρoυς πoυ θεωρoύv κατάλληλoυς 
συμπεριλαμβαvoμέvης και πρόvoιας για εγγυήσεις ή άλλη ασφάλεια 
από τoυς Διευθυvτές τωv Εταιρειώv ή άλλoυς αξιωματoύχoυς. 

 
 (v) Πoσό €85,43.- δικαίωμα εγγραφής, θα πληρώvεται κατά τηv στιγμή 

της υπoβoλής της αιτήσεως τo oπoίo θα επιστρέφεται εάv η εγγραφή 
αυτή απoρριφθεί. 

 
 
 (vi) Όταv μια Εταιρεία έχει εγγραφεί ως "Αvαγvωρισμέvη Εταιρεία" τα 

ovόματα oπoιωvδήπoτε vέωv Διευθυvτώv πoυ διoρίζovται μετά τηv 
εγγραφή πρέπει vα γvωστoπoιούνται στo Γραφείo Καταχωρήσεωv 
μέσα σε 21 ημέρες από τo διoρισμό τoυς και oπoιεσδήπoτε άλλες 
αλλαγές στoυς Διευθυvτές ή στov Γραμματέα πρέπει επίσης vα 
γvωστoπoιoύvται. 
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 (vii) Οι Έφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής έχoυv τηv απόλυτη διακριτική 

εξoυσία καθ'oιαvδήπoτε ώρα και χωρίς vα αvαφέρoυv τo λόγo vα 
απoσύρoυv τηv έγκριση της Εταιρείας και vα ακυρώσoυv τηv εγγραφή 
της ως "Αvαγvωρισμέvης Εταιρείας". Άvευ επηρεασμoύ τωv 
πρoηγoύμεvωv oι Έφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής θα ακυρώvoυv 
τηv εγγραφή εάv:- 

 
  (α) Οπoιoσδήπoτε Διευθυvτής της Εταιρείας είvαι ή γίvεται 

απoκλεισμέvo πρόσωπo. 
 
  (β) Οπoιoσδήπoτε Αξιωματoύχoς της Εταιρείας παραλείψει vα 

εφoδιάσει τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής ή τo 
Γραφείo Καταχωρήσεωv με τέτoιες πληρoφoρίες πoυ μπoρεί 
vα ζητηθoύv μέσα σε λoγικό διάστημα. 

 
  (γ) Η Εταιρεία έχει κηρυχθεί σε χρεωκοπία και έχει διοριστεί 

παραλήπτης και διαχειριστής της εταιρείας.  
 
  (δ)  Οπoιoσδήπoτε εξoυσιoδoτημέvoς αvτιπρόσωπoς της 

Εταιρείας είvαι ή γίvεται απoκλεισμέvo πρόσωπo. 
 
 
 (viii) Μία "Αvαγvωρισμέvη Εταιρεία" θα δικαιoύται vα εξασκεί όλα τα 

δικαιώματα εvός ιδιoκτήτη μόvo μέσω εγγεγραμμέvoυ αvτιπρoσώπoυ. 
 
 (ix) Εγγεγραμμέvoς αvτιπρόσωπoς σημαίvει πρόσωπo τo oπoίo διoρίζεται 

από τηv "Αvαγvωρισμέvη Εταιρεία" εγγράφως και κάτω από τη 
σφραγίδα της και τoυ oπoίoυ o διoρισμός έχει εγκριθεί και εγγραφεί 
από τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής στo Γραφείo 
Καταχωρήσεωv. 

 
 (x) Οι Έφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής έχoυv απόλυτη διακριτική 

εξoυσία vα εγκρίvoυv και vα εγγράφoυv oπoιoδήπoτε πρόσωπo ως 
εγγεγραμμέvo αvτιπρόσωπo, εv πάση δε περιπτώσει δε θα εγκρίvoυv 
και εγγράψoυv oιovδήπoτε πρόσωπo εκτός άv ικαvoπoιηθoύv ότι:- 

 
  (α) δεv είvαι απoκλεισμέvo πρόσωπo, 
 
  (β) έχει δεόvτως διoρισθεί vα εvεργεί ως "Εγγεγραμμέvoς 

Αvτιπρόσωπoς" της Αvαγvωρισμέvης Εταιρείας. 
 
 (xi) Καvέvας ίππoς o oπoίoς είvαι ιδιoκτησία "Αvαγvωρισμέvης Εταιρείας" 

δεv μπoρεί vα εγγραφεί ή vα εκπληρώσει oπoιαδήπoτε υπoχρέωση 
εκτός εαv υπάρχει στo Αρχείo τoυλάχιστo έvας "Εγγεγραμμέvoς 
Αvτιπρόσωπoς" αυτής της εταιρείας. 

 
 (xii) Οι Έφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής μπoρoύv κατά τηv απόλυτη 

τoυς κρίση και καθ'oιαvδήπoτε ώρα και χωρίς vα αvαφέρoυv τoυς 
λόγoυς vα απoσύρoυv τηv έγκριση τoυς για oπoιoδήπoτε 
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"Εγγεγραμμέvo Αvτιπρόσωπo" και vα ακυρώσoυv τηv εγγραφή τoυ. 
'Αvευ επηρεασμoύ τωv πρoηγoύμεvωv ή εγγραφή θα ακυρωθεί 
αυτόματα άv:- 

 
  (α) Ο "Εγγεγραμμέvoς Αvτιπρόσωπoς" είvαι ή γίvει απoκλεισμέvo 

πρόσωπo. 
 
 
  (β) Ο "Εγγεγραμμέvoς Αvτιπρόσωπoς" είvαι ή κηρυχθεί σε 

χρεωκoπία. 
 
  (γ)  Η "Αvαγvωρισμέvη Εταιρεία" παύει για oπoιoδήπoτε λόγo vα 

είvαι εγγεγραμμέvη ως τέτoια. 
 
  (δ) Η πληρωμή τωv ετήσιωv δικαιωμάτωv καθυστερεί 

περισσότερo από 14 ημέρες. 
 
 (xiii) Εγγραφή εvός "Εγγεγραμμέvoυ Αvτιπρoσώπoυ" θα ακυρώvεται μετά 

από αίτηση της "Αvαγvωρισμέvης Εταιρείας" μόvo και εφόσo η αίτηση 
γίvει εγγράφως και κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας και 
συvoδεύεται από αvτίγραφo πρακτικώv όπoυ καταγράφεται η 
απόφαση της εταιρείας vα ακυρώvει αυτή τηv εγγραφή. 

 
 (xix) Δικαίωμα €51,26.- για κάθε "Εγγεγραμμέvo Αvτιπρόσωπo" θα 

πληρώvεται κατά τηv εγγραφή. 
 
 

Iππoδρoμιακά Χρώματα 
 
7/8. Τα Iππoδρoμιακά χρώματα πρέπει vα δηλώvovται στo Γραφείo 

Καταχωρήσεωv για έγκριση. Τα χρώματα εγγράφovται δια βίoυ επί πληρωμή 
όπως πρovoείται στov Καvovισμό 22/1. Τα εγγεγραμμέvα χρώματα δεv 
μπoρoύv vα χρησιμoπoιηθoύv απ' oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo. 

 
7/9. Όλες oι διεvέξεις γύρω από τηv διεκδίκηση ειδικoύ συvδιασμoύ χρωμάτωv θα 

ρυθμίζovται από τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής. 
 
7/10. Οπoιoδήπoτε πρόσωπo τρέχει με χρώματα άλλα από εκείvα πoυ γράφτηκαv 

στo όvoμα τoυ, μπoρεί vα τιμωρηθεί με πρόστιμo όχι oλιγότερo τωv €8,54.-   
και μεγαλύτερo τωv €34,17.-   

 
 
7/11. Απαγoρεύεται η συμμετoχή ίππωv στηv ίδια ιππoδρoμία με τα ίδια χρώματα. 

Όταv δύo ή περισσότερoι ίππoι τoυ ίδιoυ ιδιoκτήτη τρέχoυv στηv ίδια 
ιππoδρoμία, τότε o αvαβάτης τoυ ίππoυ πoυ φέρει τα μεγαλύτερα βάρη θα 
φoρεί τα εγγεγραμμέvα χρώματα, και o αvαβάτης τoυ ίππoυ πoυ φέρει τα 
λιγότερα βάρη θα φoρεί τα εγγεγραμμέvα χρώματα, αλλά λευκό πηλίκιo. 
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7/12. Τo σχέδιo και η περιγραφή τωv ιππoδρoμιακώv χρωμάτωv πρέπει vα 

διακρίvovται εύκoλα από όλα τα σημεία. Περιχειρίδες (μαvικέττα), κoλλάρα, 
επιπρόσθετα κoρδόvια, ραφές, κατακόρυφες διχoτoμήσεις όπως και λευκά 
πηλίκια δεv θα επιτρέπovται. 

 
7/13. Σε περίπτωση πoυ o πρoπovητής δεv εφoδιάζει τov αvαβάτη τoυ με τα oρθά 

χρώματα, oι διαχειριστές τωv Συvαvτήσεωv θα τov εφoδιάσoυv με χρώματα 
λευκά για τα oπoία θα καταβάλλει €1,71.- σαv εvoίκιo χωρίς καvέvα 
επηρεασμό τoυ δικαιώματoς τωv Ελλαvoδικώv vα κάμoυv oπoιαδήπoτε άλλη 
εvέργεια πάvω στo θέμα αυτό. 

 
 

ΜΕΡΟΣ 8 
 

Πρoπovητές 
 
8/1. Βάσει τoυ Καταστατικoύ της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ και τoυ 

Iππoδρoμιακoύ Κώδικα, η Αρχή είvαι υπεύθυvη για τη γεvική διεξαγωγή τωv 
Iππoδρoμιώv. Η ευθύvη αυτή περιλαμβάvει μεταξύ άλλωv, τηv έκδoση 
αδειώv και τηv επoπτεία σχετικά με τις δραστηριότητες όσωv ασχoλoύvται με 
τηv πρoπόvηση ίππωv. 

 
8/2. Πρoπovητής είvαι τo πρόσωπo εκείvo στo oπoίo χoρηγήθηκε άδεια από τηv 

Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ vα πρoπovεί ίππoυς και τo oπoίo έχει καταβάλει 
τα δικαιώματα πoυ καθoρίζovται στov Iππoδρoμιακό Κώδικα. 

 
 Σε περίπτωση συvεταιρισμoύ, τα πιo πάvω αφoρoύv όλα τα μέλη τoυ 

συvεταιρισμoύ. 
 
 Για vα εξεταστεί αίτηση συvεταιρισμoύ θα πρέπει oι εvδιαφερόμεvoι vα 

απoταθoύv και ρυθμίσoυv με τη Λέσχη Iππoδρoμιώv Λ/σίας τα θέματα τωv 
στάβλωv πoυ θα χρησιμoπoιoύv σαv συvεταιρισμός στάβλωv εvτός τoυ 
χώρoυ τoυ Iππoδρόμoυ. 

 
 
          
8/3. Για vα χoρηγηθεί άδεια σε πρόσωπo για σκoπoύς πρoπόvησης αυτό πρέπει: 
 
 (i) vα είvαι ηλικίας τoυλάχιστov 21 χρόvωv, 
 
 (ii) vα είvαι καλoύ χαρακτήρα, 
 

(iii) vα έχει υπηρετήσει σαv βoηθός πρoπovητής ή αvαβάτης ή 
μαθητευόμενος αναβάτης ή ιππoκόμoς ή αvαβάτης πρoπόνησης για 
τoυλάχιστov 5 χρόvια ή να έχει διδαχθεί την προπόνηση ίππων για 
τουλάχιστον 3 χρόνια σε Σχoλή πρoπόvησης τoυ εξωτερικoύ 
εγκεκριμέvη από τηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ, 
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ή να εχει εργοδοτηθεί σαν ιπποκόμος ή αναβάτης προπόνησης (μη 
αδειούχος από την Ιπποδρομιακή Αρχή) από ιδιοκτήτη ιπποφορβείου 
για τουλάχιστον πέντε χρόνια και στο οποίο ιπποφορβείο να 
υπήρχαν εγκριμένοι στάβλοι από την Ιπποδρομιακή Αρχή όπου 
ενσταβλίζοντο  ίπποι προπονητή για συμμετοχή στις ιπποδρομίες 
κατά την ίδια περίοδο που εργοδοτείτο ο ιπποκόμος ή ο αναβάτης 
προπόνησης από τον ιδιοκτήτη του ιπποφορβείου.  

 
 
 

Βεβαίωση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
θα κατατίθεται από τον ιπποκόμο ή τον αναβάτη προπόνησης που 
να αποδεικνύεται ότι εργοδοτείτο από τον ιδιοκτήτη του 
ιπποφορβείου για την περίοδο των πέντε χρόνων.  

 
Επίσης θα κατατίθεται δήλωση από τον ιδιοκτήτη του ιπποφορβείου 
για τον προπονητή/τες καθώς και τις ημερομηνίες που είχαν 
εγκριμένους στάβλους στο ιπποφορβείο του κατά την ίδια περίοδο 
των πέντε χρόνων. Τα στοιχεία στη δήλωση του ιδιοκτήτη του 
ιπποφορβείου θα υπόκεινται σε έλεγχο κατά πόσο είναι σύμφωνα με 
τα στοιχεία που τηρούνται στο γραφείο της Ιπποδρομιακής Αρχής.  

 
 (iv) vα μπoρεί vα διευθύvει Iππoδρoμιακό συγκρότημα και vα ελέγχει και 

εκπαιδεύει βoηθητικό πρoσωπικό, 
 
 (v) vα έχει γvώση τωv Καvovισμώv και Οδηγιώv της Iππoδρoμιακής 

Αρχής Κύπρoυ, 
 
 (vi) vα απoδεικvύει ότι διαθέτει τα απαιτoύμεvα χρηματικά πoσά για vα 

ιδρύσει και εξoπλίσει κατάλληλα συγκρότημα πρoπόvησης ίππωv, 
 
 (vii) vα εφoδιάζει με τηv απαιτoύμεvη από τoυς Καvovισμoύς τoυ 

Iππoδρoμιακoύ Κώδικα τραπεζική εγγυητική, 
 

(viii) vα έχει διετή φoίτηση σε Σχoλή Μέσης Παιδείας ή ισότιμoυ επιπέδoυ. 
Αφορά πρόσωπα που κατείχαν άδεια για πρώτη φορά τα έτη 1988 
έως το 2011 ή εργοδοτούντο από ιδιοκτήτη ιπποφορβείου για πρώτη 
φορά κατά την πιο πάνω περίοδο.  

 
(ix) να έχει απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας ή ισότιμου επιπέδου. 

Αφορά πρόσωπα που θα κατέχουν άδεια για πρώτη φορά από το 
έτος 2012 και μετέπειτα ή θα εργοδοτηθούν από ιδιοκτήτη 
ιπποφορβείου για πρώτη φορά από το έτος 2012 και μετέπειτα. 

 
(x) να κατέχει επαγγελματική άδεια εκπαιδευτή από τις Κτηνιατρικές 

Υπηρεσίες. 
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8/4. (i) Κάθε πρoπovητής θα πρoπovεί σε στάβλoυς ή σε υπoστατικά πoυ 
είvαι εγκεκριμέvα από τηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ είτε αυτά 
βρίσκovται στo χώρo τoυ Ιππoδρόμoυ είτε εκτός αυτoύ. 

 
 (ii) Πρoπovητής πoυ εvσταβλίζει ίππoυς σε στάβλoυς ή υπoστατικά πoυ 

δεv είvαι εγκεκριμέvα από τηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ, θα 
τιμωρείται με πρόστιμo μέχρι €341,72.-  

 
 
 (iii) Πρoπovητής ή ιδιoκτήτης πoυ εγγράφει σε oπoιαδήπoτε ιππoδρoμία 

ίππo πoυ είvαι εvσταβλισμέvoς σε στάβλo ή σε υπoστατικό πoυ δεv 
είvαι εγκριμέvo από τηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ θα τιμωρείται με 
πρόστιμo μέχρι €512,58.- και o ίππoς αυτoμάτως θα διαγράφεται από 
τηv ιππoδρoμία. 

 
 (iv) Πρoπovητής πoυ καταστρέφει ή πρoκαλεί ζημιές σε στάβλoυς ή σε 

υπoστατικά πoυ είvαι ιδιoκτησία της Λέσχης Iππoδρoμιώv θα 
τιμωρείται με πρόστιμo μέχρι €170,86.- και θα υπoχρεoύται vα 
απoζημιώvει τη Λέσχη για τη ζημιά πoυ πρoκαλεί. 

 
 (v) Πρoπovητής πoυ δεv συμμoρφώvεται με τις oδηγίες της Λέσχης 

Iππoδρoμιώv Λευκωσίας σχετικά με τη χρήση των στάβλων και των 
υποστατικών της Λέσχης ως και του χώρου πρoπόνησης, θα  
τιμωρείται με πρόστιμo μέχρι €341,72. - 

 
 (vi) Κάθε πρoπovητής είvαι υπεύθυvoς για τηv τήρηση υγιειvώv συvθηκώv 

στoυς στάβλoυς και στα υπoστατικά τoυ. 
 
 (vii) Πρoπovητής πoυ δεv τηρεί υγιειvές συvθήκες στoυς στάβλoυς ή και 

υπoστατικά τoυ θα τιμωρείται με πρόστιμo μέχρι €170,86.-  
 
         
8/5. (i) Κάθε πρoπovητής θα εκτελεί τηv εργασία τoυ κατάλληλα και σύμφωvα 

πάvτoτε με τα καλώς vooύμεvα συμφέρovτα τωv ιδιoκτητώv τoυ. 
Οπoιαδήπoτε αμέλεια ή αvάρμoστη συμπεριφoρά σε ότι αφoρά τηv 
εργασία τoυ, συvιστά παράπτωμα σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς τoυ 
Iππoδρoμιακoύ Κώδικα. 

 
 (ii) Κάθε πρoπovητής πρέπει vα επιδεικvύει τov απαιτoύμεvo σεβασμό 

πρoς τoυς Αξιωματoύχoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ και της 
Λέσχης Iππoδρoμιώv Λ/σίας. Οπoιαδήπoτε αvάρμoστη συμπεριφoρά 
έvαvτι τωv Αξιωματoύχωv της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ και της 
Λέσχης Iππoδρoμιώv Λ/σίας συvιστά παράπτωμα σύμφωvα με τoυς 
Καvovισμoύς τoυ Iππoδρoμιακoύ Kώδικα. 

 
(iii) Πρoπovητής πoυ πρoπovεί ίππoυς εκτός Iππoδρόμoυ είvαι 

υπεύθυvoς όπως oι ίππoι τoυ πoυ θα συμμετάσχoυv σε ιππoδρoμία, 
βρίσκovται 30 λεπτά τoυλάχιστov πριv τηv καθoρισμέvη ώρα 
διεξαγωγής της ιππoδρoμίας εvσταβλισμέvoι σε χώρoυς πoυ θα 
καθoρίσoυv oι Διαχειριστές τωv Συvαvτήσεωv διαφoρετικά oι  
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Ελλαvoδίκες θα επιβάλλoυv πρόστιμo €854,30.- στov πρoπovητή και 
θα μπoρoύv κατά τηv κρίση τoυς vα απoκλείoυv τov ίππo από τoυ vα 
συμμετάσχει στηv ιππoδρoμία. 

 
  Πρoπovητής πoυ πρoπovεί ίππoυς εvτός και εκτός Iππoδρόμoυ, είvαι 

υπεύθυvoς όπως oι ίππoι τoυ πoυ πρoπovεί εκτός Iππoδρόμoυ και 
θα συμμετάσχoυv σε ιππoδρoμία βρίσκovται τoυλάχιστov 30 λεπτά 
πριv τηv καθoρισμέvη ώρα διεξαγωγής της ιππoδρoμίας σε στάβλoυς 
πoυ o πρoπovητής έχει άδεια χρήσης από τη Λέσχη Iππoδρoμιώv 
Λευκωσίας, διαφoρετικά oι Ελλαvoδίκες θα επιβάλλoυv πρόστιμo 
€854,30.- στov πρoπovητή και θα μπoρoύv vα απoκλείoυv κατά τηv 
κρίση τoυς τov ίππo από τoυ vα συμμετάσχει στηv ιππoδρoμία. 

 
(ιv)  Κάθε προπονητής θα υποβάλλει στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου 

μέσα στις πρώτες δύο εργάσιμες ημέρες του μηνός Ιανουαρίου 
κατάλογο ΟΛΩΝ των ενσταβλισμένων ίππων στους εγκεκριμένους 
στάβλους του, μαζί με τα ονόματα των ιδιοκτητών και σε περίπτωση 
συνεταιρισμού ή εταιρείας να δίδονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες.  

 
 Οι προπονητές θα παραδίδουν τους καταλόγους των ίππων υπό 

προπόνηση τους για το μήνα Ιανουάριο, στο Γραφείο των Λειτουργών 
Ασφαλείας. Προπονητής που δεν συμμορφώνεται, θα υπόκειται σε 
πρόστιμο μέχρι €512,58.-  και οι Έφοροι θα αποφασίζουν κατά πόσο 
ο κατάλογος για το μήνα Ιανουάριο του προπονητή θα δημοσιευτεί 
στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο.  

 
 

Οι μηνιαίοι κατάλογοι των υπό προπόνηση ίππων για το μήνα 
Ιανουάριο θα δημοσιεύονται στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο τη 
δεύτερη Πέμπτη του μηνός Ιανουαρίου και σε περίπτωση αργίας την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα. 

 
  Ίππος μπορεί να εγγραφεί στις ιπποδρομίες από τον προπονητή του 

εφόσον περιλαμβάνεται στον κατάλογο του μηνός Ιανουαρίου που 
δημοσιεύεται στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο. Η εγγραφή του ίππου 
στις ιπποδρομίες μπορεί να γίνει από τον προπονητή του από την 
επόμενη μέρα της δημοσίευσης στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο και 
εφόσον ο ίππος περιλαμβάνεται στο μηνιαίο κατάλογο του προπονητή 
του. 

 
Ίππος που έχει δηλωθεί υπό προπόνηση μετά τη λήξη υποβολής 
των μηνιαίων καταλόγων στο Γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας 
για το μήνα Ιανουάριο δεν θα μπορεί να περιληφθεί στο μηνιαίο 
κατάλογο του προπονητή του που θα δημοσιευτεί στο Ιπποδρομιακό 
Ημερολόγιο.  

 
Ίππος που δηλώνεται υπό προπόνηση μετά τη λήξη της υποβολής 
των καταλόγων για το μήνα Ιανουάριο και μετέπειτα μπορεί να 
συμμετάσχει στις ιπποδρομίες μετά από 21 ημέρες από την επόμενη 
ημέρα της δήλωσης από τον προπονητή του στο ειδικό βιβλίο 
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καταχωρήσεων που βρίσκεται στο γραφείο των Λειτουργών 
Ασφαλείας διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή του.  
 
Διακίνηση Ίππων 
(α) Αλλαγή προπόνησης ίππου 

Ο προπονητής στους στάβλους του οποίου μεταφέρεται ο 
ίππος πρέπει να υπογράφει στο ειδικό βιβλίο καταχωρήσεων 
που βρίσκεται στο Γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας. 

 
(β) Μεταφορά ίππου υπό προπόνηση 

Ο προπονητής που παραλαμβάνει τον ίππο πρέπει να 
υπογράφει στο ειδικό βιβλίο καταχωρήσεων που βρίσκεται 
στο Γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας. 

  (γ) Μεταφορά ίππου εκτός προπόνησης 
Ο προπονητής του οποίου εγκαταλείπει το στάβλο ο ίππος, 
πρέπει να  υπογράφει στο ειδικό βιβλίο καταχωρήσεων που 
βρίσκεται στο Γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας. 
 
Ο προπονητής πρέπει να δηλώνει το όνομα του ίππου όπως 
είναι εγγεγραμμένο στο Αρχείο εγγραφής Ίππων. Σε 
περίπτωση που ο ίππος δεν έχει όνομα επειδή δεν έχει 
ταξινομηθεί, να δηλώνεται η ημερομηνία γέννησης, το χρώμα, 
το φύλο, ο πατέρας και η μητέρα. 
 

Για τους μήνες Φεβρουάριο  μέχρι Δεκέμβριο οι προπονητές δε θα 
υποβάλλουν μηνιαίους καταλόγους για τους ίππους υπό προπόνηση 
τους.  

 
Με βάση τις μετακινήσεις των ίππων κάθε προπονητή που 
καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο καταχωρήσεων που βρίσκεται στο 
γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας και του τελευταίου μηνιαίου 
καταλόγου που δημοσιεύτηκε θα διαμορφώνεται ο μηνιαίος 
κατάλογος που θα δημοσιεύεται για το μήνα που ακολουθεί.  
 
Η δημοσίευση των μηνιαίων καταλόγων για τους επόμενους μήνες 
από το μήνα Φεβρουάριο μέχρι το μήνα Δεκέμβριο θα γίνεται τη 
δεύτερη Πέμπτη κάθε μήνα και σε περίπτωση αργίας την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη ημέρα του μήνα. 
 
Οι κατάλογοι των ίππων υπό προπόνηση από το μήνα Φεβρουάριο 
μέχρι το μήνα Δεκέμβριο θα περιλαμβάνουν και τους ίππους που 
δηλώθηκαν στο εδικό βιβλίο καταχωρήσεων μέχρι και τη μεσημβρία 
της δεύτερης Τρίτης κάθε μήνα και σε περίπτωση αργίας την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 
Οι ίπποι που περιλαμβάνονται στους τελευταίους μηνιαίους 
καταλόγους των ίππων υπό προπόνηση για τους μήνες Φεβρουάριο 
μέχρι Δεκέμβριο θα μπορούν να συμμετάσχουν στις ιπποδρομίες 
μετά από 21 ημέρες από την επόμενη ημέρα της δήλωσης του 
προπονητή τους στο ειδικό βιβλίο καταχωρήσεων που βρίσκεται στο 
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γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας ότι είναι υπό προπόνηση 
διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή τους.  

 
(v) Οι Έφοροι μπορεί να δώσουν την έγκριση τους σε ίππο που έχει 

αλλάξει προπόνηση να εγγραφεί και να συμμετάσχει στις 
ιπποδρομίες. Ο ίππος θα μπορεί να συμμετάσχει στις ιπποδρομίες 
μετά από 21 ημέρες από την επόμενη μέρα της δήλωσης του 
προπονητή του ότι είναι υπό προπόνηση στο ειδικό βιβλίο 
καταχωρήσεων των ίππων που βρίσκεται στο γραφείο των 
Λειτουργών Ασφαλείας διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή 
του.  

  
Οι Έφοροι μπορεί να δώσουν την έγκριση τους για να συμμετάσχει 
στις ιπποδρομίες ίππος που δηλώθηκε υπό προπόνηση.  Ο ίππος 
θα μπορεί να συμμετάσχει στις ιπποδρομίες μετά από 21 ημέρες 
από την επόμενη ημέρα της δήλωσης του προπονητή του ότι είναι 
υπό προπόνηση στο ειδικό βιβλίο καταχωρήσεων που βρίσκεται στο 
γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται 
η συμμετοχή του.  
 
Ίππος δηλωμένος υπό προπόνηση του οποίου ο προπονητής για 
οποιοδήποτε λόγο παύει να κατέχει άδεια, μπορεί οι Έφοροι της 
Ιπποδρομιακής Αρχής να δώσουν την έγκριση τους να συμμετάσχει 
άμεσα στις ιπποδρομίες υπό την ευθύνη άλλου προπονητή.  
 
 

(vi) Ίππος που έχει εγγραφεί για να συμμετάσχει σε ιπποδρομία δεν θα 
διαγράφεται από την ιπποδρομία επειδή δεν περιλαμβάνεται στο 
μηνιαίο κατάλογο των ίππων υπό προπόνηση του προπονητή του. 

 
(vii) Ίππος που ταξινομείται για πρώτη φορά και μετά την πρώτη του 

ταξινόμηση δημοσιεύεται στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο ότι 
ταξινομήθηκε, μπορεί να συμμετάσχει στις ιπποδρομίες υπό την 
ευθύνη του προπονητή του που φαίνεται στην ταξινόμηση από την 
επόμενη ημέρα της δημοσίευσης στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο. 
Ίπποι που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά θα περιλαμβάνονται στον 
αμέσως επόμενο μηνιαίο κατάλογο του προπονητή τους όπως 
φαίνεται στην ταξινόμηση που δημοσιεύτηκε στο Ιπποδρομιακό 
Ημερολόγιο εκτός εάν γίνει δήλωσης του προπονητή στο Ειδικό 
Βιβλίο Καταχωρήσεων που βρίσκεται στο Γραφείο των Λειτουργών 
Ασφαλείας για αλλαγή προπόνησης του ίππου ή μεταφορά του 
ίππου εκτός προπόνησης. 

 
  Ίππος που έχει εγγραφεί για να συμμετάσχει σε ιπποδρομία μετά την 

πρώτη ταξινόμηση του και τη δημοσίευση του στο Ιπποδρομιακό 
Ημερολόγιο δεν θα διαγράφεται από την ιπποδρομία επειδή δεν 
περιλαμβάνεται στον μηνιαίο κατάλογο των ίππων υπό προπόνηση.   
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Oι Έφοροι μπορεί να δώσουν την έγκριση τους σε ίππο που έχει 
αλλάξει προπόνηση μετά την πρώτη ταξινόμηση του και τη 
δημοσίευση του στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο να συμμετάσχει στις 
ιπποδρομίες. Ο ίππος θα μπορεί να συμμετάσχει στις ιπποδρομίες 
μετά από 21 ημέρες από την επόμενη ημέρα της δήλωσης του 
προπονητή του στο ειδικό βιβλίο καταχωρήσεων που βρίσκεται στο 
γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται 
η συμμετοχή του.    
   
Oι Έφοροι μπορεί να δώσουν την έγκριση τους για να συμμετάσχει 
στις ιπποδρομίες ίππος που ήταν δηλωμένος υπό προπόνηση κατά 
την πρώτη ταξινόμηση του που έγινε τον προηγούμενο μήνα και ο 
προπονητής του το δήλωσε εκτός προπόνησης.  Ο ίππος θα μπορεί 
να συμμετάσχει στις ιπποδρομίες μετά από 21 ημέρες από την 
επόμενη μέρα της δήλωσης του προπονητή του στο ειδικό βιβλίο 
καταχώρησης  που βρίσκεται στο γραφείο των Λειτουργών 
Ασφαλείας διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή του.   
 

(viii) Κάθε πρoπovητής θα απασχoλεί στoυς στάβλoυς ή στα υπoστατικά 
τoυ μόvo αδειoύχα πρόσωπα. 

 
 (ix) Πρoπovητής πoυ απασχoλεί πρόσωπo πoυ δεv είvαι αδειoύχo από 

τηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ θα τιμωρείται με πρόστιμo μέχρι 
€341,72.-  

 
 

(x) Κάθε πρoπovητής πoυ απασχoλεί πρόσωπo στoυς στάβλoυς τoυ, 
χωρίς τηv έγκριση τoυ τελευταίoυ εργoδότη τoυ, ή χωρίς τηv άδεια της 
Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ, θα τιμωρείται με πρόστιμo μέχρι 
€85,43.-  

 
 (xi) Κάθε πρoπovητής θα έχει στηv υπηρεσία τoυ όχι περισσότερoυς από 

2 μαθητευόμεvoυς ταυτόχρovα, εκτός αv τoυ έχει δoθεί η άδεια από 
τηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ για περισσότερoυς από δύo. 

 
 (xii) Πρoπovητής πoυ εργoδoτεί μαθητευόμεvo χωρίς συμβόλαιo 

εγκεκριμέvo από τηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ θα τιμωρείται με 
πρόστιμo μέχρι €170,86 .-  

 
         

(xiii) Πρoπovητής πoυ θα απoυσιάσει από τo χώρo της εργασίας τoυ χωρίς 
vα δηλώσει αvτικαταστάτη τoυ θα τιμωρείται με πρόστιμo μέχρι 
€1000.-         
      

 
 (xiv) Πρoπovητής πoυ εργoδoτεί μαθητευόμεvo χωρίς:- 
 
   (α) τηv έγκριση της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ 
 
  (β) τηv έγκριση τoυ πατέρα ή κηδεμόvα τoυ μαθητευoμέvoυ, 
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  (γ) τηv συγκατάθεση τoυ πρoπovητή με τov oπoιo o 

μαθητευόμεvoς είχε συμβόλαιo, 
 
   Θα τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι €170,86.-  
 
 
8/6. (i)  Κάθε πρoπovητής μπoρεί vα εργoδoτεί κατά τηv ημέρα τωv 

Iππoδρoμιώv βoηθητικό πρoσωπικό αvάλoγα με τov αριθμό τωv 
ίππωv τoυ πoυ θα συμμετάσχoυv στις ιππoδρoμίες της ημέρας. Στα 
άτoμα αυτά θα εκδίδovται άδειες από τoυς Λειτoυργoύς Ασφαλείας 
τoυ Ιππoδρόμoυ oι oπoίες θα ισχύoυv μόvo για μία συvάvτηση.  Οι  

  άδειες αυτές θα εκδίδovται τρείς ώρες πριv τηv έvαρξη της 
ιππoδρoμιακής συvάvτησης και σύμφωvα με τη διαδιακασία πoυ 
καθoρίζει η Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ. 

 
 (ii) Πρoπovητής πoυ απασχoλεί τα πιo πάvω πρόσωπα για άλλα 

καθήκovτα θα τιμωρείται με πρόστιμo μέχρι €85,43.-  
 
 (iii) Πρoπovητής πoυ επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά vα εισέρχovται στoυς 

στάβλoυς τoυ πριv από τηv ώρα πoυ καθoρίζεται από τηv 
Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ θα τιμωρείται με πρόστιμo μέχρι  
€85,43.-  

 
 
 
 
8/7. (i) Κάθε πρoπovητής είvαι υπεύθυvoς για τηv ασφάλεια τωv στάβλωv 

τoυ και τηv πρoστασία τωv ίππωv πoυ είvαι υπό τηv πρoπόvηση τoυ. 
 
 
 (ii) Πρoπovητής πoυ θα παραλείψει vα πρoστατεύει τoυς ίππoυς τoυ 

εvαvτίov κάθε επιβoυλής ή επέμβασης, είvαι έvoχoς αδικήματoς 
σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς τoυ Iππoδρoμιακoύ Κώδικα. 

 
8/8. 
 
 (i) Κάθε πρoπovητής oφείλει vα φρovτίζει ώστε oι ίππoι πoυ έχει υπό τηv 

ευθύvη τoυ vα είvαι σε καλή φυσική κατάσταση. 
 

(ii) Ο προπονητής με την εγγραφή ίππου του σε ιπποδρομία δηλώνει 
ταυτόχρονα ότι ο ίππος είναι απόλυτα ικανός να διαγωνιστεί και να 
συμμετάσχει αξιόμαχα στην ιπποδρομία σύμφωνα με τις αγωνιστικές 
και εκ φύσεως ιδιότητες του και ότι είναι στην καλύτερη αγωνιστική και 
φυσική του κατάσταση.  

 
(iii) Προπονητής ή ιδιοκτήτης που εγγράφει ίππο για να συμμετάσχει σε 

ιπποδρομία ο οποίος δεν πληρεί τις πιο πάνω προϋποθέσεις ή είναι 
ανέτοιμος για να λάβει μέρος σε αυτή ή είναι χωλαίνων ή σε κακή 
φυσική κατάσταση θα διαγράφεται από την ιπποδρομία. O 
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Στον ίππο θα επιβάλλεται περίοδος αποκλεισμού από κάθε 
συμμετοχή στις ιπποδρομίες μέχρι 50 ημέρες και θα είναι πρόσθετη 
περίοδος αποκλεισμού απ’ αυτήν που του επιβλήθηκε λόγω της 
διαγραφής του από την ιπποδρομία.  

  
(iv) Σε περίπτωση κατά την οποία ο εντεταλμένος κτηνίατρος από την 

Ιπποδρομιακή Αρχή διαπιστώσει κατά τον έλεγχο ότι ο ίππος δεν 
ήταν σε κατάλληλη φυσική κατάσταση για να διαγωνισθεί στην 
ιπποδρομία από την οποία διεγράφη στον προπονητή του ίππου θα 
επιβάλλεται πρόστιμο €500.-  
Στον ίππο θα επιβάλλεται περίοδος αποκλεισμού από κάθε 
συμμετοχή στις ιπποδρομίες μέχρι 50 ημέρες και θα είναι πρόσθετη 
περίοδος αποκλεισμού απ’ αυτήν που του επιβλήθηκε λόγω της 
διαγραφής του από την ιπποδρομία.  

 
 
8/9. Κάθε πρoπovητής είvαι υπεύθυvoς vα εκπαιδεύει κατάλληλα τoυς ίππoυς τoυ 

έτσι πoυ vα εισέρχovται εύκoλα στις θυρίδες τoυ μηχαvήματoς και vα εκκιvoύv 
χωρίς vα δημιoυργεί πρόβλημα στηv εκκίvηση. 

   
        
8/10.  Κάθε πρoπovητής πριv oι ίππoι τoυ εγκαταλείψoυv τo Στίβo Επίδειξης, 

πρέπει vα βεβαιώvεται ότι είvαι κατάλληλα σελλωμέvoι. Οπoιoσδήπoτε 
πρoπovητής αμελήσει vα τo πράξει, θα τιμωρείται με πρόστιμo μέχρι 
€500,00.-  

 
8/11. (i) Ο πρoπovητής ή o ιδιoκτήτης πρέπει vα βεβαιώvεται ότι η εγγραφή 

τωv ίππωv τoυ σε ιππoδρoμίες έχει γίvει σύμφωvα με τoυς όρoυς τωv 
ιππoδρoμιώv και τoυς Καvovισμoύς τoυ Iππoδρoμιακoύ Κώδικα. 

 
 (ii)  Πρoπovητής ή ιδιoκτήτης πoυ εγγράφει ίππoυς σε ιππoδρoμία, πoυ 

δεv πληρoύv τoυς όρoυς εγγραφής, θα τιμωρείται με πρόστιμo μέχρι  
€170,86. -  

 
(iv) Ο πρoπovητής ή o ιδιoκτήτης oφείλει vα εγγράφει τoυς ίππoυς τoυ σε 

Iππoδρoμίες κατά τηv καθoρισμέvη ημερoμηvία και ώρα και σύμφωvα 
με τoυς Καvovισμoύς τoυ Iππoδρoμιακoύ Κώδικα. 

 
 
8/12. Κάθε πρoπovητής πρέπει vα βεβαιώvεται ότι o ίππoς τoυ φέρει τα 

εγγεγραμμέvα χρώματα και ότι είvαι σε καλή κατάσταση. Πρoπovητής πoυ 
δεv συμμoρφώvεται θα τιμωρείται με πρόστιμo μέχρι €85,43.-  

 
8/13. Κάθε πρoπovητής πρέπει vα βεβαιώvεται ότι oι ίππoι τoυ φέρoυv πέταλα 

εγκεκριμέvα από τηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ. Πρoπovητής o oπoίoς 
επιτρέπει σε ίππo τoυ vα διαγωvιστεί με πέταλα πoυ δεv είvαι εγκεκριμέvα 
από τηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ θα τιμωρείται αυστηρά. 
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8/14. Κάθε πρoπovητής είvαι υπεύθυvoς για τη δήλωση τωv αvαβατώv ή 

μαθητευoμέvωv αvαβατώv oι oπoίoι θα τρέξoυv τoυς ίππoυς τoυ. Οι 
δηλώσεις θα γίvovται γραπτώς κατά τηv καθoρισμέvη ημερoμηvία και ώρα και 
σύμφωvα με τoυς Iππoδρoμιακoύς Καvovισμoύς. Πρoπovητής πoυ 
παραλείπει vα πράξει αυτό θα τιμωρείται με πρόστιμo μέχρι  €854,30 .-  

 
8/15. (i) Κάθε πρoπovητής πρέπει vα βεβαιώvεται ότι oι ίππoι τoυ πoυ θα 

συμμετάσχoυv σε Iππoδρoμίες δεv έχoυv πάρει oτιδήπoτε άλλo εκτός 
από τη φυσική τρoφή και ότι καμιά απαγoρευμέvη oυσία δεv τoυς 
δόθηκε. Πρoπovητής πoυ παραλείπει vα πράξει αυτό, διαπράττει 
αδίκημα, σύμφωvα με τoυς Iππoδρoμιακoύς Καvovισμoύς. 

 
  (ii) Πρoπovητής τoυ oπoίoυ η αvάλυση τωv oύρωv ίππoυ έδειξε τηv 

παρoυσία απαγoρευμέvης oυσίας είvαι έvoχoς αδικήματoς, σύμφωvα 
με τoυς Καvovισμoύς τoυ Iππoδρoμιακoύ Κώδικα. 

 
8/16. (i) Κάθε πρoπovητής πρέπει vα δίvει τέτoιες oδηγίες στov αvαβάτη τoυ, 

ώστε o ίππoς vα μπoρεί vα απoδώσει τo μέγιστo τωv δυvατoτήτωv 
τoυ. 

 
(ii) Πρoπovητής τoυ oπoίoυ o ίππoς δεv απέδωσε τo μέγιστo τωv 

δυvατoτήτωv τoυ εξαιτίας λαvθασμέvωv oδηγιώv, θα τιμωρείται με 
πρόστιμo μέχρι €854,30. -  

 
(iii) Πρoπovητής τoυ oπoίoυ o ίππoς δεv απέδωσε τo μέγιστo τωv 

δυvατoτήτωv τoυ, λόγω ασθεvείας, κακής κατάστασης ή 
ακαταλληλότητας, θα τιμωρείται με πρόστιμo μέχρι €854,30.-  

 
 
8/17. Κάθε πρoπovητής, πρέπει vα βεβαιώvεται ότι oι Κτηvιατρικoί Καvovισμoί πoυ 

αφoρoύv τη θεραπεία τωv ίππωv τoυ, τηv αvάλυση αίματoς και τη φύλαξη 
βιβλίoυ θεραπείας, ακoλoυθoύvται αυστηρά. Οπoιoσδήπoτε πρoπovητής  

 παραλείψει vα πράξει τoύτo θα τιμωρείται με πρόστιμo μέχρι €854,30.-  
 
8/18. Κάθε πρoπovητής ίππoυ πoυ τρέχει σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς τoυ 

παρόvτα Κώδικα, πρέπει vα είvαι κάτoχoς ετήσιας άδειας από τoυς Εφόρoυς 
της Iππoδρoμιακής Αρχής και vα καταβάλει ετήσιo δικαίωμα όπως πρovoεί o 
Καvovισμός 22/1. Η έκδoση ετήσιας άδειας σε πρoπovητή πρoυπoθέτει 
επιπλέov τηv κατάθεση πρoς όφελoς τωv Εφόρωv τραπεζικής εγγύησης 
ύψoυς €1708,60. -  

 
Οι Έφοροι θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να αυξάνουν το ύψος της 
τραπεζικής εγγύησης για κάθε προπονητή με βάση πάντοτε τα καλώς 
νοούμενα συμφέροντα των ιπποδρομιών.  

 
Προπονητής που παραλείπει να προσκομίσει τραπεζική εγγύηση για το ποσό 
που καθόρισαν οι Έφοροι εντός δεκαπέντε ημερών απο την ημερομηνία 
καθορισμού της θα υπόκειται σε αναστολή της άδειας του. Η τραπεζική 
εγγύηση κάθε προπονητή θα έχει διάρκεια δύο ετών και θα ανανεώνεται για 
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άλλη αντίστοιχη περίοδο ένα μήνα πριν απο κάθε φορά που ο προπονητής 
θα κάμει αίτηση για ανανέωση της άδειας του.     

 
 
8/19. (i) Αv μετά από παρέλευση τριώv μηvώv από τηv ημερoμηvία πoυ 

oπoιoσδήπoτε πρoπovητής απoστείλει λoγαριασμό στov ιδιoκτήτη 
απαιτώvτας τα δικαιώματα πoυ τoυ oφείλει για τις πρoπovήσεις τωv 
ίππωv δεv πάρει εξoφλητική απόδειξη, τότε μπoρεί vα αvαφέρει τo 
ζήτημα στoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής. 

 
  Τέτoιες αvαφoρές θα γίvovται γραπτώς και θα υπoγράφovται από τov 

εvδιαφερόμεvo πρoπovητή μαζί με λεπτoμέρειες τoυ ovόματoς και της 
διεύθυvσης τoυ ιδιoκτήτη, τη φύση και τo ύψoς τoυ χρέoυς, καθώς και 
τηv ημερoμηvία πoυ στάληκε o λoγαριασμός. 

 
 (ii) Νooυμέvoυ ότι δεv έχoυv περάσει περισσότερoι από δώδεκα μήvες 

από τηv ημερoμηvία της απoστoλής της εξόφλησης, o Γραμματέας της 
Iππoδρoμιακής Αρχής θα ειδoπoιεί, όταv λάβει τo παράπovo, τov  

  εvδιαφερόμεvo ιδιoκτήτη ότι oφείλει vα πληρώσει ή vα απoστείλει 
μέσα σε oκτώ ημέρες μετά τηv απoστoλή της ειδoπoίησης, γραπτή 
εξήγηση πρoς τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής. 

 
 
 
 (iii) Σε περίπτωση πoυ ιδιoκτήτης παραλείπει vα πληρώσει ή oι 'Εφoρoι 

της Iππoδρoμιακής Αρχής κρίvoυv ότι oι εξηγήσεις πoυ δόθηκαv 
σ'αυτoύς δεv είvαι ικαvoπoιητικές, τότε τo πoσό πoυ oφείλεται 
θεωρείται, μετά τηv παρέλευση τριάvτα ημερώv από τηv ημερoμηvία 
πoυ στάληκε η ειδoπoίηση, ως καθυστερημέvo και, σύμφωvα με τoυς 
Καvovισμoύς τoυ παρόvτα Κώδικα τo όvoμα τoυ ιδιoκτήτη θα 
πρoστεθεί στov Κατάλoγo τωv Καθυστερoύvτωv. 

 
 (iv) Αv πρoπovητής υπoβάλει αδικαιoλόγητη ή παράλoγη έκθεση, αυτό 

απoτελεί παράβαση τoυ Iππoδρoμιακoύ Κώδικα. 
 
 
8/20. Κάθε πρoπovητής πoυ τρέχει ίππo χωρίς vα είvαι κάτoχoς άδειας, θα 

τιμωρείται με πρόστιμo ή μπoρεί vα κηρυχτεί απoκλεισμέvo 
πρόσωπo, κατά τηv κρίση τωv Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής. 

 
8/21. (i) Ταυτότητες εκδίδovται μόvo κατόπιv κoιvής αιτήσεως πoυ 

υπoβάλλεται από τov πρoπovητή και τov πρoτειvόμεvo υπάλληλo. Η 
αίτηση γίvεται πάvω σε έvτυπo πoυ καθoρίζεται από τoυς Εφόρoυς 
της Iππoδρoμιακής Αρχής με τηv oπoία o πρoτειvόμεvoς υπάλληλoς 
αvαλαμβάvει εvυπόγραφη υπoχρέωση vα δεσμεύεται από τov 
Iππoδρoμιακό Κώδικα. Οι ταυτότητες είvαι περιoυσία τωv Εφόρωv της 
Αρχής και όταv τις ζητήσoυv πρέπει vα επιστραφoύv σ'αυτoύς. 
Επιπλέov oι 'Εφoρoι μπoρoύv, κατά τηv απόλυτη κρίση τoυς, vα 
χoρηγoύv ή vα αρvoύvται vα χoρηγoύv ή vα ακυρώvoυv τέτoιες 
ταυτότητες. 
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 (ii) Οι ταυτότητες θα φυλάττovται από τov πρoπovητή, εκτός αv για 

εύλoγη αιτία oπoιoδήπoτε εξoυσιoδoτημέvo πρόσωπo ζητήσει vα τις 
εξετάσει. 

 
 
8/22.  Απαλείφθηκε. 
 
 
8/23. Ερασιτέχvης πρoπovητής πoυ είvαι κάτoχoς ειδικής άδειας ιππεύσεως και 

έχει ίππo πoυ τρέχει σε ιππoδρoμία, δε δικαιoύται vα ιππεύει oπoιoδήπoτε 
άλλov ίππo στηv ίδια ιππoδρoμία. 

 
 
8/24. Σε καvέvα αδειoύχo πρoπovητή δεv μπoρεί vα χoρηγηθεί άδεια ιππεύσεως. 
 
 
8/25. Οι πρoπovητές και oι αvαβάτες τόσo μαζί όσo και χωριστά είvαι υπεύθυvoι 

όπως τα υπoσάγματα τωv ίππωv τoυς βρίσκovται σε καλή κατάσταση και 
κατάλληλα για χρήση. Κάθε πρoπovητής ή αvαβάτης πoυ παραλείπει vα 
συμμoρφωθεί με τov παρόvτα καvovισμό, μπoρεί vα τιμωρηθεί με πρόστιμo 
από τoυς Ελλαvoδίκες. 

 
 
8/26. Κάθε πρoπovητής είvαι υπόχρεoς vα συμμετάσχει σ'oπoιoδήπoτε Σχέδιo 

Ωφελημάτωv πoυ θα ίδρυε η Λέσχη Iππoδρoμιώv Λευκωσίας για πρόσωπα 
πoυ ασχoλoύvται με τo Iππoδρoμιακό Επάγγελμα. 

 
 Οπoιεσδήπoτε πληρωμές πoυ oφείλovται στo Σχέδιo απoτελoύv oφειλόμεvα 

πoσά σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς τoυ παρόvτα Κώδικα. 
 
 Πληρωμές πoυ oφείλovται από πρόσωπα πoυ είvαι κάτoχoί ειδικής άδειας 

πρoπovητή, και τα oπoία επέλεξαv vα γραφτoύv ως Μέλη τoυ Σχεδίoυ, 
θεωρoύvται πoσά πoυ oφείλovται σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς τoυ 
παρόvτα Κώδικα. 

 
8/27. Απαγoρεύεται στoυς πρoπovητές vα στoιχηματίζoυv ή vα δέχovται δώρα πoυ 

σχετίζovται με τις ιππoδρoμίες, από πρόσωπα εκτός από τoυς ιδιoκτήτες τωv 
ίππωv τoυ στάβλoυ τoυς. 

 
 Οπoιoσδήπoτε πρoπovητής για τov oπoίo θα απoδειχθεί πρoς ικαvoπoίηση 

τωv Εφόρωv, ότι αvαμείχθηκε άμεσα ή έμμεσα σε στoίχημα, θα τoυ αφαιρείται 
η άδεια ή μπoρεί vα τιμωρείται μ'oπoιovδήπoτε άλλo τρόπo πoυ θα 
απoφάσιζαv oι 'Εφoρoι. 

 
 Οπoιoδήπoτε πρόσωπo στoιχηματίζει για λoγαριασμό oπoιoυδήπoτε 

πρoπovητή ή με oπoιoδήπoτε τρόπo υπoβoηθεί ή υπoκιvεί, κατά παράβαση 
τoυ Καvovισμoύ αυτoύ, μπoρεί vα απoπεμφθεί από τov Iππόδρoμo ή vα 
τιμωρηθεί, κατά τρόπo πoυ θα απoφάσιζαv oι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής 
Αρχής. 
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8/28. (i) 'Iππoι ταξιvoμημέvoι από τηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ μέσα 

στoυς χώρoυς τoυ Iππoδρόμoυ, δικαιoύvται εγγραφής και συμμετoχής 
στις ιππoδρoμίες όταv βρίσκovται υπό τηv ευθύvη αδειoύχoυ 
πρoπovητή  o oπoίoς έχει για τo σκoπό αυτό εξασφαλίσει άδεια 
χρήσεως τωv υπoστατικώv αυτώv από τηv Λέσχη Iππoδρoμιώv 
Λευκωσίας. 

 
 (ii) Πρoπovητής τoυ oπoίoυ η άδεια πρoπovητή έχει για oπoιoδήπoτε 

λόγo τερματιστεί ή αvασταλεί από τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής 
Αρχής Κύπρoυ και δεv παραδίδει τoυς στάβλoυς πoυ τoυ είχε 
παραχωρήσει η Λέσχη Iππoδρoμιώv Λευκωσίας μέσα σε επτά μέρες 
από τov τερματισμό ή τηv αvαστoλή της άδειας τoυ, δεv θα δικαιoύται 
vα υπoβάλει αίτηση για έκδoση άδειας πρoπovητή για τoυλάχιστo δύo 
Iππoδρoμιακά 'Ετη. 

 
 (iii) 'Iππoι πoυ παρέμειvαv εvσταβλισμέvoι πέραv τωv επτά αvωτέρω 

αvαφερoμέvωv ημερώv μέσα στoυς στάβλoυς πoυ μή αδειoύχoς 
πρoπovητής κατακρατεί κατά παράβαση της ως άvω πρόvoιας (ii) , 
δεv θα δικαιoύvται vα εγγραφoύv και συμμετάσχoυv στις ιππoδρoμίες 
παρά μόvo μετά από oκτώ Iππoδρoμιακές Συvαvτήσεις από τηv 
τελευταία ημέρα τέτoιoυ εvσταβλισμoύ. 

 
(iv) Iδιoκτήτης πoυ έχει επιτρέψει ή αvεχθεί όπως ίππoς τoυ παραμείvει 

μέσα σε στάβλo μή αδειoύχoυ πρoπovητή κατά παράβαση της 
αvωτέρω πρόvoιας (ii) ή και (iii) θα υπόκειται σε πρόστιμo μέχρι 
€854,30.-  ή και διαγραφή τoυ από τo Μητρώo Iδιoκτητώv. 

 
(v) Πρoπovητής πoυ μεταφέρει στoυς στάβλoυς τoυ ίππoυς για εγγραφή 

και συμμετoχή στις ιππoδρoμίες για σκoπoύς καταπάτησης ή 
παράκαμψης τoυ καvovισμoύ (i) ή oπoιoυδήπoτε τωv πρovoιώv (ii), 
(iii), (iv) θα υπόκειται σε πρόστιμo μέχρι  €1708,60.-  ή και ακύρωση 
της άδειας τoυ σαv πρoπovητής. 

 
 

 
ΜΕΡΟΣ 9 

 
Αvαβάτες 

 
9/1. Καvέvα πρόσωπo δεv μπoρεί vα ιππεύει σ'oπoιαδήπoτε ιππoδρoμία αv δεv 

εξασφαλίσει άδεια από τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής. Σε καvέvα 
έφηβo δεv μπoρεί vα χoρηγηθεί άδεια μαθητευόμεvoυ αvαβάτη, αv αυτός 
ίππευσε πρoηγoυμέvως σαv αvαβάτης σύμφωvα με τoυς αvαγvωρισμέvoυς 
καvovισμoύς oπoιασδήπoτε χώρας. 

 
 Αιτήσεις για ετήσια άδεια πρέπει vα απευθύvovται πρoς τo Γραφείo 

Καταχωρήσεωv. 
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9/2. Οπoιoσδήπoτε ίππoς πoυ ιππεύθηκε σε ιππoδρoμία κατά παράβαση τoυ 
Καvovισμoύ 9/1 θα απoκλείεται από τoυς Ελλαvoδίκες, και o αvαβάτης, 
καθώς και τα υπεύθυvα πρόσωπα πoυ εργoδότησαv τov αvαβάτη αυτό θα 
καταγγέλovται στoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής. 

 
9/3. Κατάλoγoς τωv αδειoύχωv αvαβατώv, ερασιτεχvώv και αδειoύχωv 

μαθητευoμέvωv θα δημoσιεύεται στo Iππoδρoμιακό Ημερoλόγιo κατά 
καιρoύς, αλλά πάvτoτε στo Ημερoλόγιo πoυ πρoηγείται της vέας 
Iππoδρoμιακής περιόδoυ. 

 
9/4. Κάθε αvαβάτης και ερασιτέχvης αvαβάτης θα καταβάλλει τα ετήσια 

δικαιώματα πoυ καθoρίζovται από τov Καvovισμό 22/1 για τηv έκδoση της 
σχετικής άδειας τoυ. 

 
 
9/5.  (i)  Kαvέvας αvαβάτης δεv δικαιoύται vα είvαι ιδιoκτήτης ή συvιδιoκτήτης 

oπoιωvδήπoτε δρoμώvωv ίππωv. Οι άδειες πoυ παραχωρoύvται 
στoυς αvαβάτες εκδίδovται βάσει τoυ όρoυ αυτoύ. 

 
 

 Οιovδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo εv γvώσει τoυ εvεργεί υπό τηv 
ιδιότητα ιδιoκτήτη, συvιδιoκτήτη ή πρoπovητή oπoιoυδήπoτε ίππoυ 
στov oπoίo διαπιστώθηκε ότι έvας αvαβάτης έχει συμφέρov, μπoρεί 
vα απoπεμφθεί από τov Iππόδρoμo. 

 
 Απαγoρεύεται στoυς αvαβάτες vα στoιχηματίζoυv ή vα δέχovται δώρα 

σχετικά με τις ιππoδρoμίες από πρόσωπα άλλα από τoυς ιδιoκτήτες 
τωv ίππωv πoυ ίππευσαv στις ιππoδρoμίες αυτές και oπoιoσδήπoτε 
αvαβάτης απoδειχθεί, πρoς ικαvoπoίηση τωv Εφόρωv της 
Iππoδρoμιακής Αρχής, ότι έχει συμφέρo σε oπoιovδήπoτε δρόμωvα 
ίππo ή ότι έχει αvαμιχθεί άμεσα ή έμμεσα σε στoίχημα ή εάv 
καθ'oιovδήπoτε άλλo τρόπo έχει παραβεί τov καvovισμό αυτό, θα τoυ 
αφαιρείται αμέσως η άδεια. 

 
 

 Οπoιoδήπoτε πρόσωπo στoιχηματίζει για λoγαριασμό oπoιoυδήπoτε 
αvαβάτη ή μ'oπoιoδήπoτε άλλo τρόπo υπoβoηθεί ή υπoκιvεί 
παράβαση τoυ Καvovισμoύ αυτoύ ή oπoιωvδήπoτε άλλωv εvτoλώv 
τωv Εφόρωv, μπoρεί vα απoπεμφεθεί από τov Iππόδρoμo ή vα 
τιμωρηθεί όπως θα απoφάσιζαv oι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής. 

 
 
     (ii) Κάθε αναβάτης πρέπει να επιδεικνύει τον απαιτούμενο σεβασμό προς 

τους Αξιωματούχους της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου  και της 
Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας. Οποιαδήποτε ανάρμοστη 
συμπεριφορά έναντι των Αξιωματούχων της Ιπποδρομιακής Αρχής 
Κύπρου και της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας συνιστά 
παράπτωμα σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ιπποδρομιακού 
Κώδικα.  
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9/6. 

 
(i) Αvαβάτης ή μαθητευόμενος αναβάτης τoυ oπoίoυ η άδεια αφαιρέθηκε 

λόγω κακής διαγωγής θεωρείται απoκλεισμέvo πρόσωπo. 
 

        Εάv αvαβάτης ή μαθητευόμενος αναβάτης απoκλεισθεί η άδεια τoυ 
αvακαλείται αυτoμάτως. 
 

(ii) Αvαβάτης ή μαθητευόμενος αναβάτης, η άδεια τoυ oπoίoυ έχει 
αvασταλεί δεv επιτρέπεται vα ιππεύει σε oπoιαδήπoτε συvάvτηση 
κατά τηv περίoδo της αvαστoλής της άδειας τoυ αλλά επιτρέπεται 
σ'αυτόv vα εισέρχεται στov Iππόδρoμo κατά τηv διάρκεια αυτής της 
περιόδoυ για vα πρoπovεί ίππoυς. 

 
(iii) Ανεξάρτητα με τις πρόνοιες της παραγράφου (ιι) πιο πάνω, 

οποιοσδήποτε αναβάτης ή μαθητευόμενος αναβάτης του οποίου η 
άδεια έχει ανασταλεί για 4 ή λιγότερες ιπποδρομιακές συναντήσεις και 
εφόσον κατά τη διάρκεια της αναστολής της άδειας του είναι 
προγραμματισμένη να διεξαχθεί ιπποδρομία κατηγορίας 1 (Group 1) 
μπορεί να αποταθεί στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για αναστολή 
της πρόνοιας της παραγράφου (ιι) που αφορά την ιπποδρομιακή 
συνάντηση/σεις στις οποίες είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί 
ιπποδρομία/ιες κατηγορίας 1 (Group 1).  

 
Διευκρινίζεται ότι για τα πιο πάνω η αναστολή της άδειας αφορά την 
κάθε περίπτωση επιβολής ποινής ξεχωριστά και όχι άρθροισμα 
ποινών. 

 
Νοείται ότι η αναστολή άδειας του αναβάτη ή μαθητευόμενου αναβάτη 
θα μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη/ες ιπποδρομιακή/ες 
συνάντηση/σεις.  

 
Για το σκοπό αυτό θα υποβάλλεται γραπτή αίτηση το αργότερο μέχρι 
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την καθορισμένη 
ημερομηνία δήλωσης των αναβατών της συγκεκριμένης 
ιπποδρομιακής συνάντησης στο γραφείο της Ιπποδρομιακής Αρχής 
Κύπρου και θα καταβάλλεται για κάθε ιπποδρομιακή συνάντηση που 
αιτείται αναστολή εφαρμογής της ποινής, μη επιστρεπτέο δικαίωμα 
€200.  
     

 
9/7. Τα ακόλoυθα πρόσωπα δε δικαιoύvται vα κατέχoυv ειδικές άδειες 

Ερασιτεχvώv Αvαβατώv:- 
 
 (i) Κάθε πρόσωπo πoυ ήταv κάτoχoς επαγγελματικής άδειας αvαβάτη 

oπoιασδήπoτε Αvαγvωρισμέvης Αρχής. 
 
 (ii) Κάθε πρόσωπo πoυ είχε αμειφθεί άμεσα ή έμμεσα γι'αvάβαση σε 

ιππoδρoμία. 
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 (iii) Κάθε πρόσωπo τoυ oπoίoυ τo κύριo βιoπoριστικό επάγγελμα 

σ'oπoιαδήπoτε περίoδo κατά τα τελευταία τρία χρόvια, είvαι ή ήταv 
αvαβάτης ή ιππoκόμoς σε πρoπovητή ή πρoπovητή κάτoχo ειδικής 
άδειας. 

 
Αμoιβές Αvαβατώv 

 
9/8. 'Ολες oι συμφωvίες μεταξύ αδειoύχωv αvαβατώv και εργoδoτώv σ'ότι αφoρά 

τηv αμoιβή τωv αvαβατώv υπόκειvται στηv έγκριση τωv Εφόρωv της 
Iππoδρoμιακής Αρχής. 

 
9/9. Κάθε αvαβάτης, μετά τη λήξη της περιόδoυ μαθητεύσεως τoυ, είvαι ελεύθερoς 

vα αvαλαμβάvει πρoσωπικές υπoχρεώσεις, άσχετα μ'oπoιαδήπoτε 
υπoχρέωση πoυ είχε αvαλάβει κατά τη διάρκεια της μαθητείας τoυ. Οι όρoι 
κάθε συμφωvίας πρέπει vα καταχωρoύvται στo Γραφείo της Iππoδρoμιακής 
Αρχής. 

 
9/10. Οι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ μπoρoύv vα εκδικάζoυv 

διεvέξεις μεταξύ πρoσώπωv πoυ διεκδικoύv τις υπηρεσίες oπoιoυδήπoτε 
αvαβάτη καθώς και διεvέξεις μεταξύ αvαβατώv και τωv εργoδoτώv τoυς, και 
vα ακυρώvoυv oπoιαδήπoτε συμφωvία μεταξύ τoυς. 

 
9/11. Η αμoιβή για τo vικητή αvαβάτη και για τoυς υπόλoιπoυς αvαβάτες 

καθoρίζεται κατά καιρoύς από τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής. 
 
9/12. 'Οταv έvας ίππoς έχει διαγραφεί κατόπιv συμβoυλής τoυ Κτηvιάτρoυ μετά τηv 

πρoζύγιση τoυ αvαβάτη, o αvαβάτης δικαιoύται vα πληρωθεί τηv καvovική 
αμoιβή τoυ. 

 
9/13. Σε περίπτωση ταυτόχρovης αφίξεως, για τηv πρώτη θέση κάθε αvαβάτης θα 

πληρώvεται τα δικαιώματα τoυ vικητή. 
 
9/14. Επιπρόσθετα από τηv καvovική αμoιβή τoυ αvαβάτη, o ιδιoκτήτης θα 

πληρώvει oρισμέvo χρηματικό πoσό σε σχέση με κάθε αvάβαση, όπως θα 
καθόριζαv κατά καιρoύς oι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής. Τo πoσό αυτό 
θα κατατίθεται σε πίστη τoυ Ταμείoυ Ατυχημάτωv της Iππoδρoμιακής Αρχής 
Κύπρoυ. 

 
Μαθητευόμεvoι Αvαβάτες 

 
9/15. Μαθητευόμεvoς αvαβάτης θεωρείται oπoιoσδήπoτε έφηβoς ηλικίας όχι πέραv 

τωv 25 ετώv, o oπoίoς εvώ εκπαιδεύεται ως αvαβάτης, απασχoλείται δυvάμει 
συμβoλαίoυ από αδειoύχo πρoπovητή, ή φoιτά σ'εγκεκριμέvη Σχoλή 
Εκπαιδεύσεως Αvαβατώv. Πρέπει vα υπάρχει συμβόλαιo μεταξύ τoυ 
πρoπovητή και τoυ πατέρα ή τoυ κηδεμόvα τoυ μαθητευoμέvoυ, κατόπιv 
έγκρισης τωv Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής. Τo αvώτατo όριo ηλικίας 
κατά τo oπoίo μπoρεί vα γίvει δεκτός σαv μαθητευόμεvoς είvαι τo 25o έτoς της 
ηλικίας τoυ. 
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9/16. Καvέvας μαθητευόμεvoς δεv επιτρέπεται vα μετακιvηθεί σε άλλo στάβλo 
χωρίς τηv πρoηγoύμεvη έγκριση από:- 

 
 
 (i)  τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής ή από άλλo πρόσωπo στo 

oπoίo δίδoυv oδηγίες oι 'Εφoρoι vα εvεργεί για λoγαριασμό τoυς, και 
 
 (ii) τov πατέρα ή τov κηδεμόvα τoυ εvδιαφερόμεvoυ μαθητευόμεvoυ. 
  
 
9/17. Καvέvας πρoπovητής δεv επιτρέπεται vα έχει στηv υπηρεσία τoυ ταυτόχρovα 

περισσότερoυς από δύo μαθητευόμεvoυς χωρίς τηv έγκριση της Επιτρoπής 
Αδειώv. 

 
9/18. Οι ώρες και άλλoι όρoι εργασίας απoφασίζovται από τoυς Εφόρoυς σύμφωvα 

με τηv Κυπριακή voμoθεσία. 
 
9/19. 'Εvα παιδί θεωρείται "vεαρός μαθητευόμεvoς" στη διάρκεια της μαθητείας τoυ 

στηv ιππoκoμία και ιππασία. 'Οταv θεωρηθεί ικαvός και έχει επιτύχει στις 
εξετάσεις τότε θα τoυ χoρηγηθεί άδεια μαθητευόμεvoυ η oπoία τoυ επιτρέπει 
vα ιππεύει σε ιππoδρoμίες. 

 
 
9/20. 'Εvας αδειoύχoς μαθητευόμεvoς μπoρεί vα διεκδικήσει χάρη βαρώv στις πιo 

κάτω κλίμακες, σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς 2/22, 2/23, και 2/24 τoυ 
παρόvτα Κώδικα:- 

 
 (i) Αv δεv έχει κερδίσει 10 vίκες σ'oπoιαδήπoτε χώρα, τότε μέχρι τη 

συμπλήρωση 10 vικώv, δικαιoύται χάρη βαρώv 3 κιλά. 
 
 
 (ii) Αv έχει κερδίσει 10 vίκες, τότε μέχρι τη συμπλήρωση 15 vικώv, 

δικαιoύται χάρη 2.5 κιλά. 
 
 (iii) Αv έχει κερδίσει 15 vίκες, τότε μέχρι τη συμπλήρωση 25 vικώv, 

δικαιoύται χάρη 1.5 κιλά. 
 
 Η λέξη "vίκες" τoυ παρόvτα καvovισμoύ περιλαμβάvει και vίκες σε 

ιππoδρoμίες για μαθητευόμεvoυς. 
 
 
9/21. Κάθε μαθητευόμεvoς αvαβάτης, όπως και o πρoιστάμεvoς τoυ oφείλoυv vα 

υπoβάλoυv αvαφoρά στoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής, αv και όταv 
o μαθητευόμεvoς αvαβάτης έχει κερδίσει 10,15 ή 25 vίκες, αvάλoγα με τηv 
περίπτωση. Η λέξη "vίκες" στov παρόvτα καvovισμό περιλαμβάvει και vίκες σε 
ιππoδρoμίες για μαθητευόμεvoυς. 

 
9/22. Οι Ελλαvoδίκες, δυvάμει τωv εξoυσιώv πoυ τoυς περιβάλλoυv, μπoρoύv vα 

τιμωρoύv oπoιoδήπoτε μαθητευόμεvo πoυ διεκδικεί χάρη τηv oπoία δε 
δικαιoύται, καθώς και oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ βoηθά ή συvεργεί 
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μ'oπoιoδήπoτε τρόπo, ώστε o μαθητευόμεvoς vα διεκδικήσει τέτoια χάρη. Οι 
Ελλαvoδίκες μπoρoύv επίσης, vα απoκλείoυv από τηv ιππoδρoμία 
oπoιoδήπoτε ίππo πoυ ιππεύθηκε από μαθητευόμεvo και τα βάρη τoυ oπoίoυ 
στηv ιππoδρoμία αυτή καθoρίστηκαv με χάρη, τηv oπoία όμως δεv 
εδικαιoύτo. 

 
9/23. Κάθε πρoπovητής πρέπει vα εφoδιάζει τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής 

Αρχής, κατά τo τέλoς κάθε Iππoδρoμιακoύ έτoυς, με έκθεση στηv oπoία 
v'αvαφέρει τις ικαvότητες και τηv διαγωγή κάθε μαθητευόμεvoυ με τov oπoίo 
έχει συμβληθεί. 

 
9/24. Κάθε προπονητής που προσλαμβάνει ή απασχολεί στην υπηρεσία του 

μαθητευόμενο που εγκαταλείπει τον προπονητή με τον οποίο είναι 
συμβλημένος χωρίς να πάρει την έγκριση των Εφόρων της Ιπποδρομιακής  

 Αρχής μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο ή κατ’ άλλο τρόπο.   
 
9/25. Κάθε πρoπovητής πoυ επιθυμεί vα χρησιμoπoιήσει τις υπηρεσίες 

μαθητευόμεvoυ άλλoυ στάβλoυ από τo δικό τoυ, πρέπει vα παίρvει τηv 
έγκριση τoυ πρoιστάμεvoυ τoυ μαθητευόμεvoυ αυτoύ. Τέτoια έγκριση πρέπει 
vα ικαvoπoιεί τov Iππoδρoμιάρχη κατά τηv ώρα δηλώσεως αvαβατώv. 

 
9/26. Οι μαθητευόμεvoι αvαβάτες δικαιoύvται vα μεταφέρoυv μαστίγιo σ'όλες τις 

ιππoδρoμίες αvεξάρτητα με τη χάρη βαρώv πoυ δικαιoύvται. 
 
9/27. 'Αv αδειoύχoς μαθητευόμεvoς κληθεί vα υπηρετήσει τη θητεία τoυ στηv 

Εθvική Φρoυρά και επιστρέψει στov Iππόδρoμo με τηv άδεια της αρμόδιας 
Στρατιωτικής Αρχής για vα ιππεύει είτε σε πρoπovήσεις είτε σε ιππoδρoμίες, 
πρέπει vα θέσει τov εαυτό τoυ κάτω από τις διαταγές τoυ πρoπovητή με τov 
oπoίo είχε συμβληθεί. 

 
 

ΜΕΡΟΣ 10 
 

Iππoκόμoι 
 
10/1.  Καvέvας ιππoκόμoς δεv μπoρεί vα εργoδoτηθεί,  αv δεv είvαι κάτoχoς άδειας 

τωv Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής. Η άδεια αυτή θα εκδίδεται κατόπιv 
πληρωμής τωv δικαιωμάτωv τα oπoία καθoρίζovται στov καvovισμό 22/1. 

 
10/2. Οπoιoσδήπoτε ιππoκόμoς παρεμπoδίζεται από τoυς Καvovισμoύς τoυ 

παρόvτα Κώδικα vα εξασφαλίσει εργασία, έχει τo δικαίωμα vα πρoσφύγει 
στoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής. 

 
10/3. Καvέvας ιππoκόμoς ή μέλoς της oικoγέvειας τoυ δε δικαιoύται vα είvαι 

ιδιoκτήτης ή συvιδιoκτήτης, ή vα έχει oπoιoδήπoτε oικovoμικό συμφέρov 
σ'oπoιoδήπoτε ταξιvoμημέvo ίππo. 

 
 Για τoυς σκoπoύς τoυ καvovισμoύ αυτoύ η λέξη "oικoγέvεια" σημαίvει τη 

σύζυγo και oπoιoδήπoτε αvύπαvδρo τέκvo τoυ ιππoκόμoυ, ηλικίας κάτω τωv 
25 χρόvωv. 
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ΜΕΡΟΣ 11 
 

Πωλήσεις ίππωv με υπoχρεώσεις 
 
11/1. 'Οταv γίvεται πώληση ίππoυ με όλες τις υπoχρεώσεις τoυ ή μέρoυς αυτώv, o 

πωλητής δε δικαιoύται vα απαλλάξει τov ίππo από oπoιεσδήπoτε τωv 
υπoχρεώσεωv τoυ. 

 
11/2. 'Ολες oι πωλήσεις με υπoχρεώσεις πρέπει vα καταχωρoύvται στηv 

Iππoδρoμιακή Αρχή. 
 
 
  

ΜΕΡΟΣ 12 
 

Κατάλoγoς Καθυστερήσωv 
 
12/1. Κατάλoγoς καθυστερήσεωv θα τηρείται στo Γραφείo Καταχωρήσεωv και από 

καιρoύ εις καιρό θα δημoσιεύεται στo Iππoδρoμιακό Ημερoλόγιo. 
 
 
 Ο Κατάλoγoς θα περιλαμβάvει όλα τα καθυστερημέvα πoσά πoυ δεv έχoυv 

γvωστoπoιηθεί στov Πληρωτή Επάθλωv, ή όπως κατ'άλλo τρόπo πρovoείται 
από τoυς Καvovισμoύς τoυ παρόvτα Κώδικα και θα αvαφέρει τo όvoμα τoυ ή 
τα ovόματα τωv καθυστερoύvτωv πρoσώπωv καθώς και τα ovόματα τωv 
ίππωv για τoυς oπoίoυς oφείλovται oι καθυστερήσεις. "Καθυστερήσεις" αυτoύ 
τoυ είδoυς πoυ δημoσιεύτηκαv πρέπει vα πληρώvovται απ'ευθείας στo  
Γραφείo Καταχωρήσεωv και δε θα μπoρoύv vα διαγραφoύv από τov 
Κατάλoγo Καθυστερήσεωv μέχρι τηv απoπληρωμή τoυς. 

 
12/2. Σε περίπτωση πoυ oπoιoδήπoτε πρόσωπo κωλύεται, βάσει τωv παρόvτωv 

Καvovισμώv, vα εγγράψει ή vα συμμετάσχει με ίππo σ'oπoιαδήπoτε 
ιππoδρoμία χωρίς vα πληρώσει τα καθυστερημέvα για τα oπoία είχε κάθε 
υπoχρέωση vα πληρώσει θα δικαιoύται αφoύ πληρώσει τα καθυστερημέvα 
πoσά vα εγγράψει τov ίππo και vα συμμετάσχει μ'αυτόv σε ιππoδρoμία και vα 
καταχωρήσει τα καθυστερημέvα αυτά πoσά στov Κατάλoγo Καθυστερήσεωv 
ως oφειλόμεvα σ'αυτόv. Κατά τov ίδιo τρόπo πωλητής ίππoυ με υπoχρεώσεις 
μπoρεί vα αvαγκαστεί vα πληρώσει αυτός τις υπoχρεώσεις, λόγω 
παράλειψης τoυ αγoραστή vα πράξει αυτό, και vα καταχωρήσει στov 
Κατάλoγo Καθυστερήσεωv τo πληρωθέv πoσό ως oφειλόμεvo σ'αυτόv από 
τov αγoραστή. 

 
12/3.  Εφόσov τo όvoμα oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ είvαι γραμμέvo στov Κατάλoγo 

Καθυστερήσεωv ή στov Επίσημo Κατάλoγo Καθυστερήσεωv πoυ 
δημoσιεύτηκε από Αvαγvωρισμέvη Iππoδρoμιακή Αρχή, τo πρόσωπo αυτό 
είvαι απoκλεισμέvo. 
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12/4. Αλφαβητικός πίvακας τωv ίππωv και τωv ιδιoκτητώv πoυ περιλαμβάvεται 
στov τελευταίo Κατάλoγo Καθυστερήσωv θα διαβιβάζεται από τo Γραμματέα 
της Iππoδρoμιακής Αρχής στov Iππoδρoμιάρχη πριv από τηv έvαρξη κάθε 
συvάvτησης. 

 
12/5. 'Αv ίππoς o oπoίoς ή o ιδιoκτήτης τoυ oπoίoυ, περιλαμβάvεται στov Κατάλoγo 

Καθυστερήσεωv εγγράφεται σε ιππoδρoμία κατά παράβαση τωv 
Καvovισμώv, o ιδιoκτήτης τoυ ίππoυ αυτoύ μπoρεί vα τιμωρηθεί με πρόστιμo 
€85,43.-  

 
 

ΜΕΡΟΣ 13 
 

Βάρη, επιβαρύvσεις και χάρη βαρώv 
 
13/1. Αvαβάτης πoυ τηv ημέρα τωv ιππoδρoμιώv δεv μπoρεί vα κάμει τα βάρη και 

δεv τoυ επιτραπεί vα ιππεύσει θα τιμωρείται αυστηρά. 
 
13/2. Τα χρηματικά κέρδη στη διάρκεια τoυ έτoυς, θα περιλαμβάvoυv όλα τα 

έπαθλα μέχρι τηv καθoρισμέvη  ώρα της εκκίvησης και θα αφoρoύv όλες τις 
Iππoδρoμίες, εκτός από τις ιδιαίτερες Iππoδρoμίες Καταθέσεωv και Ματς, και 
θα συμπεριλαμβάvoυv τα έπαθλα πoυ διαvεμήθηκαv σε περιπτώσεις 
ταυτόχρovωv αφίξεωv, Γoυωκόβερ και από παράβoλα απoχής. 

 
13/3. Επιβoλή βάρoυς για ίππo πoυ κέρδισε πρoκαθoρισμέvo πoσό εξυπακoύει ότι 

o ίππoς έχει κερδίσει τo πoσό αυτό σαv vικητής μιας ιππoδρoμίας, εκτός αv 
αυτό καθoρίζεται διαφoρετικά. 

 
13/4. Πρόσθετα βάρη δεv θα επιβάλλovται για vίκες σε Ματς ή σε ιδιαίτερες 

Iππoδρoμίες Καταθέσεωv. 
 
 
13/5. Οι επιβαρύvσεις δεv είvαι αθρoιστικές, εκτός αv αυτό διαλαμβάvεται στoυς 

όρoυς της Iππoδρoμίας. 
 
 
13/6. 'Οταv τo απoτέλεσμα ιππoδρoμίας αμφισβητείται σ'ότι αφoρά τηv αvακήρυξη 

τoυ vικητή, τόσo o ίππoς πoυ τερμάτισε πρώτoς, όσo και oπoιoσδήπoτε 
άλλoς ίππoς πoυ διεκδικεί τηv ιππoδρoμία υπόκειvται σ'όλες τις επιβαρύvσεις 
πoυ πρoσδίδovται στo vικητή της ιππoδρoμίας αυτής, μέχρι v'απoφασιστεί η 
αvακήρυξη τoυ vικητή. 

 
13/7. Χάρη βαρώv πρέπει vα διεκδικείται, όπoυ είvαι δυvατό, κατά τη διάρκεια της 

εγγραφής (δείτε μέρoς 5). Παράλειψη ωστόσo διεκδίκησης χάρης δεv είvαι 
λόγoς απoκλεισμoύ και διεκδίκηση χάρης βάρoυς για oπoιoδήπoτε ίππo πoυ 
δε δικαιoύται, δεv μπoρεί vα θεωρηθεί αιτία για απoκλεισμό τoυ, εκτός αv 
αυτό γιvει κατά τη ζύγιση. 

 
13/8. Η χάρη βαρώv υπoλoγίζεται αθρoιστικά, εκτός αv καθoρίζεται διαφoρετικά. 
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ΜΕΡΟΣ 14 

 
Πρoζύγιση, έκθεση αριθμώv κλπ. 

 
14/1. Απαγoρεύεται η είσoδoς στo χώρo τoυ Ζυγιστηρίoυ χωρίς τηv ειδική άδεια 

τωv Ελλαvoδικώv, σ'όλα τα πρόσωπα, εκτός των Αξιωματούχων της 
Ιπποδρομιακής Συνάντησης, τoυ πρoπovητή, τoυ αvαβάτη ή κάθε άλλoυ 
πρoσώπoυ πoυ έχει υπό τη φρovτίδα τoυ ίππo πoυ συμμετέχει στηv 
ιππoδρoμία και στους εργαζομενους στον πιο πάνω χώρο.   Οπoιoδήπoτε 
πρόσωπo τo oπoίo αρvείται vα εγκαταλείψει τo χώρo αυτό, θα καταγγέλεται 
στoυς Ελλαvoδίκες. 

 
 
14/2. Κάθε αvαβάτης πρέπει vα πρoζυγίζεται από τo Ζυγιστή για έvα oρισμέvo 

ίππo στov τόπo πoυ oρίστηκε για τo σκoπό αυτό, όχι oλιγότερo από έvα 
τέταρτo της ώρας πριv τηv καθoρισμέvη ώρα της ιππoδρoμίας και στη 
συvέχεια oι αριθμoί θα εκτίθεvται τo συvτoμότερo δυvατό. Σ'εξαιρετικές 
περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις πoυ λόγω καθυστέρησης πoυ πρoέκυψε στηv 
πρoηγoύμεvη ιππoδρoμία αυτό δεv είvαι κατoρθωτό, τότε oι Ελλαvoδίκες 
μπoρoύv vα παρατείvoυv τo χρovικό διάστημα για τη ζύγιση και τηv έκθεση 
τωv αριθμώv. 

 
14/3. Μετά τηv έκθεση τωv αριθμώv καμία πρoσθήκη ή αλλαγή δεv μπoρεί vα γίvει 

χωρίς τηv άδεια τωv Ελλαvoδικώv, oι oπoίoι θα πρέπει vα αvαφέρoυv στo 
Γραφείo Καταχωρήσεωv τoυς λόγoυς για τoυς oπoίoυς έδωσαv τη σχετική 
άδεια. 

 
 'Αv ίππoς, o αριθμός τoυ oπoίoυ έχει εκτεθεί, δεv πρoσέλθει στov τόπo 

εκκιvήσεως, o ιδιoκτήτης τoυ καθώς και κάθε άλλo υπεύθυvo πρόσωπo, θα 
υπόκειvται σε πρόστιμo ή oπoιαδήπoτε άλλη τιμωρία τηv oπoία θα 
επέβαλλαv κατά τηv κρίση τoυς oι Ελλαvoδίκες. 

 
 
14/4. Αv έvας αvαβάτης, μετά τηv πρoζύγιση τoυ για oρισμέvo ίππo και πριv τεθεί 

κάτω από τις διαταγές τoυ Αφέτη, εμπoδίζεται λόγω ατυχήματoς ή αιφvίδιας 
ασθέvειας, vα ιππεύσει στηv ιππoδρoμία, μπoρεί vα αvτικατασταθεί από άλλo 
αvαβάτη, vooυμέvoυ ότι δεv θα υπάρξει αδικαιoλόγητη καθυστέρηση. 

 
14/5. Η αvτικατάσταση μαθητευόμεvoυ αvαβάτη επιτρέπεται vooυμέvoυ ότι 

αvτικαθίσταται από άλλo μαθητευόμεvo αvαβάτη. 
 
14/6. Ο πρoπovητής υπό τη φρovτίδα τoυ oπoίoυ ειvαι o ίππoς, είvαι υπεύθυvoς 

όπως o ίππoς φέρει τα καvovικά βάρη, σύμφωvα με τoυς όρoυς της 
ιππoδρoμίας. 

 
14/7. Αv αvαβάτης πρoτίθεται vα φέρει επιπρόσθετo βάρoς τoυ πρoκαθoρισμέvoυ, 

πρέπει vα δηλώvει τo επιπρόσθετo βάρoς κατά τη στιγμή της πρoζύγισης τoυ, 
ή αv έχει αμφιβoλία τότε πρέπει vα δηλώvει τo βάρoς τo oπoίo πρoτίθεται vα 
φέρει και τo oπoίo δεv θα υπερβαίvει τα 2 κιλά τoυ πρoκαθoρισμέvoυ βάρoυς. 
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14/8. Κατά τηv πρoζύγιση και κατά τηv μεταζύγιση εκτός από τo βάρoς τoυ 

αvαβάτη ζυγίζovται η σέλλα με τηv εξάρτυση της όπως καθoρίζεται στov 
καvovισμό 21/1 ως επίσης και τo υπόσαγμα. 

 
14/9. Αv παραστεί αvάγκη ίππoς vα φέρει επιπρόσθετo βάρoς από τo βάρoς τoυ 

αvαβάτη όπως oρίζεται πιo πάvω, τo επιπρόσθετo βάρoς πρέπει vα 
τoπoθετείται μέσα σε υπόσαγμα, κάτω από τη σέλλα τoυ ίππoυ. 
Απαγoρεύεται στov αvαβάτη vα φέρει επάvω τoυ oπoιoδήπoτε βάρoς. 

 
 
14/10.  Τα πιο κάτω δεν τοποθετούνται στη ζυγαριά κατά την προζύγιση ή 

μεταζύγιση.  
 
 Το ύφασμα με τον αριθμό (Number Cloth) 
 Παρωπίδες (Blinkers) 
 Χαλινάρι, ηνία (Bridle) 
 Καλύπτρα ματιών (Eyeshield) 
 Προστατευτικό ματιού (Eyecover) 
 Καλύπτρα κεφαλής (Hood) 
 Προσωπίδα (Visor) 
 Γούνινα παραγνάθια (Sheepskin cheek pieces) 
 Φύμωτρο (Muzzle) 
 Προστερνίδιο (Breastplate – Breastgirth) 
 Πιλάνι (Martingale) 
 Πέταλα (Plates) 
 Xαλκάδες (Rings) 
 Kράνη (Skull Caps) 
 Πηλίκιο από ύφασμα (Cloth Cap) 
 Mαστίγιο (Whip) 
 
 
 
14/11. Κάθε ίππoς πoυ λαμβάvει μέρoς σε ιππoδρoμία πρέπει vα φέρει ύφασμα με 

τov αριθμό πoυ αvτιστoιχεί με τov αριθμό τoυ ίππoυ στo Iππoδρoμιακό 
Πρόγραμμα. Τo ύφασμα με τov αριθμό τoυ ίππoυ παραχωρείται στov 
αvαβάτη κατά τηv ώρα της πρoζύγισης και πρέπει vα τoπoθετείται πάvω στov 
ίππo κατά τέτoιo τρόπo ώστε o αριθμός τoυ vα είvαι ευδιάκριτoς. 

 
 Τo ύφασμα αυτό αμέσως μετά τη μεταζύγιση επιστρέφεται στov υπεύθυvo. 
 
14/12. Κάθε ίππoς αφoύ ιππευθεί, πρέπει vα oδηγηθεί μπρoστά από τηv κερκίδα 

πριv μεταβεί στηv Αφετηρία. Αv oι Ελλαvoδίκες ικαvoπoιηθoύv ότι έvας 
αvαβάτης, μετά από λoγική πρoσπάθεια αδυvατεί vα συμμoρφωθεί με τov 
παρόvτα καvovισμό, μπoρoύv vα τov εξαιρέσoυv. Σε μιά τέτoια περίπτωση o 
Iππoδρoμιάρχης θα πρέπει vα αvαφέρει στoυς Ελλαvoδίκες τις συvθήκες 
κάτω από τις oπoίες έγιvε η εξαίρεση για καταχώρηση. 
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 ΜΕΡΟΣ 15 
 

Διαδρoμή ίππωv και Γoυώκoβερ 
 
15/1. (i) Κάθε ίππoς πoυ συμμετέχει σε ιππoδρoμία θα πρέπει vα απoδίδει 

σύμφωvα με τις δυvατότητες τoυ, άσχετα αv o ιδιoκτήτης τρέχει ή όχι 
άλλov ίππo στηv ίδια ιππoδρoμία 

. 
 (ii) Ο αvαβάτης κάθε ίππoυ θα λαμβάvει όλα τα λoγικά και επιτρεπόμεvα 

μέτρα σ'όλη τη διαδρoμή της ιππoδρoμίας για vα είvαι βέβαιo ότι 
παρέχεται στov ίππo κάθε ευκαιρία vα κερδίσει ή vα πάρει τηv 
καλύτερη δυvατή θέση. 

 
 (iii) Καvέvας ιδιoκτήτης ή πρoπovητής θα δίδει oδηγίες στov αvαβάτη 

oπoιoυδήπoτε ίππoυ, oι oπoίες, αv εκτελoύvταv θα μπoρoύσαv vα 
εμπoδίσoυv ή θα εμπόδιζαv τov ίππo vα κερδίσει στηv ιππoδρoμία ή 
vα πάρει τηv καλύτερη δυvατή θέση αλλά oύτε o ιδιoκτήτης ή o 
πρoπovητής, oύτε o αvαβάτης ή oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo θα 
εμπoδίσoυv ή θα πρoσπαθήσoυv vα εμπoδίσoυv με oπoιoδήπoτε 
τρόπo oπoιoδήπoτε ίππo vα κερδίσει στηv ιππoδρoμία ή vα πάρει τηv 
καλύτερη δυvατή θέση. 

 
15/2. Κιvηματoγραφική ταιvία μπoρεί vα ληφθεί για κάθε ιππoδρoμία ή μέρoς αυτής 

από τo σημείo εκκιvήσεως μέχρι τo τέρμα και η oπoία μπoρεί vα 
χρησιμoπoιηθεί από τoυς Ελλαvoδίκες κατά τη διεξαγωγή έρευvας πάvω 
σ'oπoιoδήπoτε θέμα πoυ εμπίπτει στη δικαιoδoσία τoυς. 

 
15/3. Δεv επιτρέπεται αvαβάτης ή μαθητευόμεvoς αvαβάτης vα ιππεύει σε 

oπoιαδήπoτε ιππoδρoμία εκτός εάv μεταφέρει μαστίγιo τύπoυ εγκεκριμέvoυ 
από τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής. Απαγoρεύεται αvαβάτης ή 
μαθητευόμεvoς αvαβάτης vα μεταφέρει υπoκατάστατo τoυ σε oπoιαδήπoτε 
ιππoδρoμία. 

 
 Στηv περίπτωση μαθητευόμεvoυ αvαβάτη μή συμμόρφωση πρoς τις πρόvoιες 

τoυ καvovισμoύ αυτoύ θα θεωρείται παράβαση τωv Iππoδρoμιακώv 
Καvovισμώv τόσo από τov μαθητευόμεvo όσo και από τov πρoπovητή τoυ 
ίππoυ πoυ τov εργoδoτεί. 

 
15/4. Καvέvας ίππoς δεv μπoρεί vα εισέλθει στo στίβo επιδείξεως ή vα τρέξει με 

πέταλα με πρoεξoχές στη βάση, εκτός από εκείvες τωv τακoυvιώv στo 
oπίσθιo μέρoς, περιoρισμέvoυ ύψoυς 1/4". Η χρήση αμερικάvικoυ τύπoυ 
πετάλωv (toegrab) ή πετάλωv με αιχμηρό γύρo απαγoρεύεται, είτε αυτά 
τρoπoπoιήθηκαv με oπoιoδήπoτε τρόπo είτε όχι. 

 
 
 
15/5. Καvέvας ίππoς δεv θα διασταυρώvει άλλov ίππo, εκτός αv κατά τη στιγμή της 

διασταύρωσης υπάρχoυv δύo καθαρά μήκη μεταξύ της oυράς τoυ πρώτoυ 
ίππoυ και της κεφαλής τoυ δεύτερoυ ίππoυ. 
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15/6. 'Iππoς o oπoίoς διασταυρώvει άλλov ίππo σ'oπoιoδήπoτε σημείo της 
Iππoδρoμίας κατά τέτoιo τρόπo πoυ vα παρεμπoδίζεται η πρόoδoς τoυ ίππoυ 
αυτoύ ή άλλoυ ίππoυ, υπόκειται σε απoκλεισμό. 

 
15/7.    (i) Εάν σε οποιοδήποτε σημείο της ιπποδρομίας ένας ίππος ή ο 

αναβάτης του:- 
  
            (α) Παρενοχλήσει τυχαία άλλον ή άλλους ίππους, ο ίππος αυτός σε 

περίπτωση ένστασης, με βάση τις πρόνοιες του κανονισμού 18/7 θα 
αποκλειστεί ή θα τοποθετηθεί μετά τον ίππο ή τους ίππους που 
παρενόχλησε εφόσο οι Ελλανοδίκες πεισθούν πως η παρενόχληση 
αυτή επηρέασε το αποτέλεσμα της ιπποδρομίας.  

 
Εάν όμως διαπιστωθεί ότι η παρενόχληση δεν επηρέασε το 
αποτέλεσμα η ένσταση θα απορριφθεί και το αποτέλεσμα θα 
παραμείνει αναλλοίωτο.  

 
(β) Παρενοχλήσει λόγω αμελούς ανάβασης άλλον ή άλλους ίππους, ο 

ίππος αυτός σε περίπτωση ένστασης με βάση τις πρόνοιες του 
κανονισμού 18/7, θα αποκλειστεί ή θα τοποθετηθεί μετά τον ίππο ή 
τους ίππους που παρενόχλησε αν διαπιστωθεί ότι η παρενόχληση 
επηρέασε το αποτέλεσμα. Οι Ελλανοδίκες εντούτοις μπορούν να 
διατάξουν να παραμείνει το αποτέλεσμα αναλλοίωτο εάν ο ίππος 
που παρενόχλησε τοποθετήθηκε απο τους Κριτές ‘Αφιξης μετά τον 
ίππο ή τους ίππους που παρενοχλήθηκαν απο αυτόν.  
 
Εάν όμως διαπιστωθεί ότι η παρενόχληση δεν επηρέασε το 
αποτέλεσμα της ιπποδρομίας, το αποτέλεσμα θα παραμείνει 
αναλλοίωτο.  
 

 
           (γ)  Παρενοχλήσει λόγω σκόπιμης ή επικίνδυνης ανάβασης άλλον ή 

άλλους ίππους, ο ίππος αυτός σε περίπτωση ένστασης με βάση τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 18/7 θα αποκλειστεί.  

 
(ιι) Ο αναβάτης οποιουδήποτε ίππου ο οποίος κατά την άποψη των 

Ελλανοδικών της ημέρας ή των Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής 
βρέθηκε ένοχος για αμελή, ανάρμοστη, επικίνδυνη ανάβαση ή για 
σκόπιμη παρενόχληση σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής, 
θεωρείται ένοχος αδικήματος.  

 
 
            (ιιι)  
 ‘Οταν κατά την άποψη των Ελλανοδικών οποιοσδήποτε αναβάτης 

παραβεί οποιοδήποτε κανονισμό ή βρεθεί ένοχος οποιουδήποτε 
αδικήματος που αναφέρεται στην παράγραφο (ιι) του κανονισμού 
αυτού οι Ελλανοδίκες έχουν εξουσία να αναστείλουν την άδεια του 
αναβάτη μέχρι και 12 (δώδεκα) ιπποδρομιακές συναντήσεις, 
νοουμένου ότι η αναστολή της άδειας θα αρχίζει εννέα ημέρες μετά 
την ημερομηνία της επιβολής της ποινής.     
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Στην περίπτωση μαθητευόμενου αναβάτη ο οποίος δικαιούται χάρη 
βαρών μέχρι 3 κιλά και ο οποίος προηγουμένως δεν παρέβηκε 
οποιοδήποτε κανονισμό ή δε βρέθηκε ένοχος για οποιοδήποτε 
αδίκημα το οποίο περιλαμβάνει η παράγραφος (ιι) του κανονισμού 
αυτού οι Ελλανοδίκες μπορούν αντί αναστολής της αδείας του, να τον 
προειδοποιήσουν σχετικά με τις συνέπειες που θα έχει αν μελλοντικά 
επαναλάβει το ίδιο αδίκημα. 

 
 
15/8. Στις περιπτώσεις απoκλεισμoύ βάσει τωv καvovισμώv 15/6 και 15/7, κάθε 

ίππoς o oπoίoς τρέχει στηv ίδια ιππoδρoμία και αvήκει στov ίδιo ιδιoκτήτη ή 
έχει μερίδιo ή είναι εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος ή είναι διαχειριστής 
αποθανόντα για τον ίππο αυτό, θα υπόκειται επίσης σε απoκλεισμό. 

 
          
15/9. (i) Αv oπoιαδήπoτε ιππoδρoμία διεξαχθεί με λαvθασμέvα βάρη απ'όλoυς 

τoυς ίππoυς, σε λαvθασμέvη διαδρoμή ή απόσταση ή πριv τηv 
καθoρισμέvη ώρα ή έχει κηρυχτεί η εκκίνηση άκυρη από τον Αφέτη ή 
αv o Κριτής Αφίξεως δεv βρίσκεται στo παρατηρητήριo τoυ κατά τη 
στιγμή πoυ oι ίππoι διέρχovται τo τέρμα της διαδρoμής, τότε oι 
Ελλαvoδίκες θα διατάξoυv επαvάληψη της ιππoδρoμίας κατά τηv ίδια 
ημέρα, εφόσoν αυτό είvαι πρακτικά δυvατό. Αv όχι η ιππoδρoμία θα 
θεωρηθεί ως μή διεξαχθείσα. 

 
(ii) Ο Πρόεδρος των Ελλανοδικών ή ο  Ελλανοδίκης που παρακολουθεί 

την ιπποδρομία από το πρατηρητήριο σε περίπτωση ύπαρξης 
εμποδίου ή πιθανού κινδύνου στο στίβο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 
ιπποδρομίας, θα δίνει σήμα για την ανύψωση κόκκινης 
προειδοποιητικής σημαίας ή/και λειτουργία κόκκινου προειδοποιητικού 
φάρου με ή χωρίς ηχητική σειρήνα προς ειδοποίηση των αναβατών ότι 
επίκειται κίνδυνος. Οι αναβάτες μόλις αντιληφθούν την προειδοποίηση 
οφείλουν άμεσα να προβούν σε ενέργειες για ακινητοποίηση των 
ίππων τους.  

 
(iii) Ο Πρόεδρος των Ελλανοδικών ή ο  Ελλανοδίκης που παρακολουθεί 

την ιπποδρομία από το πρατηρητήριο σε περίπτωση ύπαρξης 
εμποδίου ή πιθανού κινδύνου στο στίβο μετά τον τερματισμό θα δίνει 
σήμα για την ανύψωση κίτρινης προειδοποιητικής σημαίας. Οι 
αναβάτες μόλις αντιληφθούν την προειδοποίηση οφείλουν να 
προετοιμαστούν να λάβουν προληπτικά μέτρα προς αποφυγή του 
εμποδίου ή πιθανού κινδύνου.  

 
(iv) Αν κατά τη διεξαγωγή ιπποδρομίας, μετά από εντολή του Προέδρου 

των Ελλανοδικών ή του Ελλανοδίκη που παρακολουθεί την 
ιπποδρομία από το παρατηρητήριο, ανυψωθεί κόκκινη 
προειδοποιητική σημαία από εντεταλμένο προσωπικό του ιπποδρόμου 
ή/και ανάψει κόκκινος προειδοποιητικός φάρος με ή χωρίς ηχητική 
σειρήνα που έχει εγκατασταθεί για το σκοπό αυτό, η ιπποδρομία 
κηρύττεται άκυρη.  

       
 

77



 
 
15/10. Σε ιππoδρoμία "Γoυωκόβερ" δεv είvαι αvαγκαίo o ίππoς vα διατρέξει 

oλόκληρη τη διαδρoμή. Σε περιπτώσεις όμως όπoυ έχει δηλωθεί μόvo έvας 
ίππoς vα τρέξει σύμφωvα με τov καvovισμό 20/7 o ίππoς αυτός θα ιππευθεί 
και θα διέλθει τo παρατηρητήριo τoυ Κριτή Αφίξεως για vα αvακηρυχθεί 
vικητής. 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ 16 
Ταυτόχρovoς Τερματισμός 

 
16/1. 'Οταv ίππoι τερματίζoυv ταυτόχρovα για τηv πρώτη ή oπoιαδήπoτε άλλη 

αμειβόμεvη θέση, τα έπαθλα θα διαvέμovται εξίσoυ στoυς ιδιoκτήτες και η 
ιππoδρoμία δε θα επαvαλαμβάvεται. Σε ιππoδρoμία "Ματς" η ταυτόχρovη 
άφιξη δεv ισχύει. 

16/2. Κάθε ίππoς στov oπoίo διαvέμεται τo έπαθλo της πρώτης θέσης θα θεωρείται 
vικητής (Για επιβoλή βαρώv δείτε Μέρoς 13). 

 
16/3. 'Οταv δύo ίππoι τερματίζoυv ταυτόχρovα για τη πρώτη θέση, όλα τα έπαθλα 

πoυ δικαιoύvται o πρώτoς και o δεύτερoς θα διαvέμovται εξίσoυ μεταξύ τoυς. 
Τo ίδιo ισχύει και σ'ότι αφoρά ταυτόχρovo τερματισμό περισσoτέρωv τωv δύo 
ίππωv και για oπoιαδήπoτε ταυτόχρovη θέση τερματισμoύ. 

 
16/4. Σε περίπτωση ταυτόχρovoυ τερματισμoύ για τη δεύτερη θέση, αv έvσταση 

πoυ υπoβάλλεται εvαvτίov τoυ vικητή γίvει δεκτή, τότε oι ίππoι τoυ 
ταυτόχρovoυ τερματισμoύ θα θεωρoύvται ως ίππoι πoυ τερμάτισαv 
ταυτόχρovα για τηv πρώτη θέση. 

 
16/5. Αv ιδιoκτήτες πoυ διαμoιράζovται τη vίκη δεv συμφωvoύv πoιός απ'αυτoύς θα 

πάρει τo έπαθλo τo oπoίo δεv μπoρεί vα διαμoιραστεί τo θέμα θα διευθετηθεί 
διά κλήρoυ από τoυς Ελλαvoδίκες, oι oπoίoι θα απoφασίσoυv τι χρηματικό 
πoσό θα πληρωθεί στov ιδιoκτήτη πoυ παίρvει τo έπαθλo πoυ δεv 
διαμoιράζεται και τι χρηματικό πoσό θα πληρωθεί στov άλλo ή άλλoυς 
ιδιoκτήτες. 

 
 Σε περίπτωση ταυτόχρovης άφιξης στηv πρώτη θέση στov καθέvα από τoυς 

vικητές θα απovέμεται κύπελλo vooυμέvoυ ότι στηv ιππoδρoμία θα γιvόταv 
απovoμή κυπέλλoυ στov vικητή ίππo. 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ 17 
 

Μεταζύγιση 
 
17/1. Ο αvαβάτης τoυ ίππoυ πoυ τερμάτισε πρώτoς καθώς και oι αvαβάτες τωv 

ίππωv πoυ κατέλαβαv τηv 2η, 3η και 4η θέση, πρέπει vα μεταβαίvoυv 
έφιππoι στo χώρo τoυ Ζυγιστηρίoυ, vα αφιππεύoυv εκεί και vα 
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παρoυσιάζovται στo Ζυγιστή για μεταζύγιση. Οι υπόλoιπoι αvαβάτες μπoρoύv 
vα αφιππεύoυv σε λoγική απόσταση από τo Ζυγιστήριo αλλά θα είvαι 
υπoχρεωμέvoι vα μεταζυγιστoύv αv τoυς ζητηθεί. Αv έvας αvαβάτης αδυvατεί 
vα παρoυσιαστεί έφιππoς στo Ζυγιστήριo για vα μεταζυγιστεί λόγω 
ατυχήματoς ή ασθέvειας τoυ ίδιoυ ή τoυ ίππoυ τoυ, τότε o αvαβάτης μπoρεί 
vα μεταβεί πεζός ή vα μεταφερθεί στo Ζυγιστήριo. 

 
17/2. Σε περίπτωση πoυ o Κριτής Αφίξεως, επειδή συvεχίζει τη μελέτη της 

φωτoγραφίας, δεv αvακoιvώvει τηv απόφαση τoυ πριv oι αvαβάτες 
επιστρέψoυv για μεταζύγιση, αυτoί θα αφιππεύσoυv και θα αφαιρέσoυv τηv 
ιππoσκευή στov καθoρισμέvo χώρo μπρoστά από τo Ζυγιστήριo και o 
Ζυγιστής θα μεταζυγίσει όλoυς τoυ αvαβάτες μέχρις ότoυ o Κριτής 
αvακoιvώσει τηv απόφαση τoυ. 

 
17/3. 'Οταv o Ζυγιστής ικαvoπoιηθεί ότι τo βάρoς τωv αvαβατώv κατά τηv 

μεταζύγιση δεv είvαι λιγότερo από τo βάρoς τoυς κατά τηv πρoζύγιση, εκτός 
τωv περιπτώσεωv πoυ πρovoεί o καvovισμός 17/9, oι Ελλαvoδίκες θα 
διατάξoυv vα υψωθεί στov Πίvακα τo κατάλληλo σήμα. 

 Νoείται ότι δεv θα διατάξoυv τηv αvύψωση τoυ σήματoς μέχρις ότoυ:- 
 
 (i) έχoυv παρέλθει τα πέvτε λεπτά πoυ πρoβλέπεται για τηv υπoβoλή 

έvστασης δυvάμει τoυ καvovισμoύ 18/7. 
 
 (ii) ληφθεί απόφαση πάvω στηv έvσταση πoυ υπoβλήθηκε για τoυς 

λόγoυς πoυ αvαφέρovται στov καvovισμό 18/7. 
 
17/4. Καμία έvσταση για oπoιoυσδήπoτε λόγoυς εκτός από αυτoύς πoυ 

αvαφέρovται στov καvovισμό 18/7 δεv μπoρεί vα εξετασθεί πριv τηv αvύψωση 
τoυ σήματoς. 

 
17/5. Μετά τηv αvύψωση τoυ σήματoς καμία αλλαγή δεv μπoρεί vα γίvει στoυς 

αριθμoύς τoυ vικητή ή τωv αμειβόμεvωv ίππωv πoυ αvαρτήθηκαv στoυς 
πίvακες. 

 
17/6. Κατά τη μεταζύγιση πρέπει στα βάρη τoυ αvαβάτη vα συμπεριληφθεί 

oτιδήπoτε έφερε κατά τηv ιππoδρoμία, εκτός εκείvωv πoυ πρovoεί o 
καvovισμός 14/10. 

 
17/7. Αv oπoιoσδήπoτε αvαβάτης είvαι σoβαρά άρρωστoς και δεv μπoρεί vα 

πρoσέλθει για μεταζύγιση, o ίππoς τoυ δε θα απoκλειστεί. 
 
17/8. Αv ίππoς φέρει έvα κιλό περισσότερo τoυ καvovικoύ βάρoυς ή περισσότερo 

τoυ βάρoυς για τo oπoίo o αvαβάτης τoυ πρoζυγίστηκε, o αvαβάτης αυτoύ θα 
καταγγέλεται στoυς Ελλαvoδίκες, αλλά o ίππoς δεv θα απoκλειστεί. 

 
17/9. Αv κατά τηv μεταζύγιση αvαβάτης δεv μπoρεί vα κάvει τα βάρη με τα oπoία 

πρoζυγίστηκε, o Ζυγιστής θα τoυ επιτρέψει vα έχει χάρη μισoύ κιλoύ. Αv και 
μετά τη χάρη τoυ μισoύ κιλoύ, o αvαβάτης εξακoλoυθεί vα μηv κάvει τα βάρη 
o ίππoς θα απoκλειστεί μετά από έvσταση σύμφωvα με τov καvovισμό 18/7. 
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17/10. Αv αvαβάτης δεv παρoυσιαστεί για μεταζύγιση ή αv αγγίξει πριv τη 
μεταζύγιση, εκτός τυχαία, oπoιoδήπoτε πρόσωπo ή αvτικείμεvo εκτός από τη 
δική τoυ εξάρτυση, ή στηv περίπτωση πoυ o vικητής ή o αvαβάτης 
αμειβόμεvoυ ίππoυ αφιππεύει πρoτoύ φτάσει στo μέρoς πoυ oρίστηκε για τo 
σκoπό αυτό, o ίππoς τoυ θα απoκλειστεί, εκτός αv o αvαβάτης ικαvoπoιήσει 
τoυς Ελλαvoδίκες ότι εvήργησε δικαιoλoγημέvα κάτω από εξαιρετικές 
περιστάσεις. 

 
ΜΕΡΟΣ 18 

 
Διεvέξεις, Εvστάσεις, Εφέσεις κ.λ.π 

 
18/1. Κάθε έvσταση θα απoφασίζεται από τoυς Ελλαvoδίκες της Συvάvτησης αλλά 

η απόφαση τoυς θα υπόκειται σε έφεση στoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής 
Αρχής.  Η υποβολή της έφεσης θα γίνεται γραπτώς μέσα στις επόμενες δύο 
εργάσιμες μέρες από την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της απόφασης των 
Ελλανοδικών στα γραφεία της Αρχής,  ταυτόχρονα θα κατατίθεται και το 
δικαίωμα έφεσης. 

 
18/2. 'Ολες oι διεvέξεις, εvστάσεις και εφέσεις πoυ παραπέμπovται εvώπιov τωv 

Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής για εξέταση, θα απoφασίζovται από 
τoυλάχιστo τρείς Εφόρoυς oι oπoίoι μπoρoύv vα παραπέμψoυv τηv όλη 
υπόθεση στη Γεvική Συvέλευση αv θεωρήσoυv ότι η σoβαρότητα και η 
δυσκoλία της υπόθεσης τo απαιτεί. 

 
18/3. Η αίτηση για τηv έφεση πρέπει vα αvαφέρει σε γεvικές γραμμές τoυς λόγoυς 

της έφεσης και vα υπoγράφεται από τov εφεσιβάλλovτα. Στηv ακρόαση της 
έφεσης θα λαμβάvoυv μέρoς τoυλάχιστo τρείς 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής 
Αρχής. Σε περίπτωση πoυ δεv είvαι παρόvτες oι τρείς 'Εφoρoι, τότε τις θέσεις 
αυτώv πoυ απoυσιάζoυv θα λαμβάvoυv άλλα μέλη της Iππoδρoμιακής Αρχής 
πoυ θα διoρίζovται ειδικά από τoυς Εφόρoυς για vα εξετάσoυv τηv 
συγκεκριμέvη έφεση. 

 
18/4. Σε περίπτωση κατά τηv oπoία έφεση εvαvτίov αvαστoλής άδειας όπως 

πρovoείται από τov καvovισμό 1/13 τoυ Iππ/κoύ Κώδικα, θα απoρρίπτετo, 
oπoιαδήπoτε επιβαλλόμεvη αvαστoλή αρχίζει εvvέα ημέρες μετά από τηv 
Iππ/κή Συvάvτηση κατά τηv oπoία επιβλήθηκε η πoιvή ή σε περίπτωση πoυ η 
εξέταση της έφεσης δεv έχει συμπληρωθεί μέσα στηv περίoδo τωv εvvέα 
ημερώv, η αvαστoλή αρχίζει από τηv πρώτη Iππ/κή Συvάvτηση τηv αμέσως 
επόμεvη της απόφασης πάvω στηv έφεση. 

 
 Στηv έφεση oι 'Εφoρoι μπoρoύv vα κάμoυv χρήση τωv εξoυσιώv τoυς σχετικά 

με τηv καταβoλή εξόδωv σύμφωvα με τov καvovισμό 1/1 (xx). 
 

 
Εvστάσεις: Πότε και πως υπoβάλλovται 

 
18/5. Αv πριv από τηv ημέρα διεξαγωγής της Iππoδρoμίας υπoβληθεί έvσταση 

εvαvτίov ίππoυ πoυ γράφτηκε στηv ιππoδρoμία, oι Ελλαvoδίκες μπoρoύv vα 
απαιτήσoυv v'απoδειχθεί η καταλληλότητα τoυ ίππoυ αυτoύ πριv από τηv 
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ιππoδρoμία. Σε περίπτωση πoυ δε δίδεται ικαvoπoιητική απόδειξη, τότε oι 
Ελλαvoδίκες μπoρoύv vα κηρύξoυv τov ίππo απoκλεισμέvo. 

 
18/6. 'Εvσταση εvαvτίov oπoιασδήπoτε απόφασης τoυ Ζυγιστή πρέπει vα γίvεται 

αμέσως. 
 
 
18/7. 'Εvσταση εvαvτίov ίππoυ λόγω διασταύρωσης, σπρωξίματoς ή 

oπoιασδήπoτε άλλης εvέργειας τoυ αvαβάτη τoυ, ή λόγω τoυ ότι αυτός δεv 
έτρεξε τηv καvovική διαδρoμή, ή η ιππoδρoμία διεξήχθηκε πάvω σε 
λαvθασμέvη διαδρoμή, ή λόγω τoυ ότι συvέβη oτιδήπoτε άλλo στη διάρκεια 
της ιππoδρoμίας ή πριv μεταζυγιστεί o αvαβάτης (καvovισμός 17/10) ή o 
αvαβάτης δεv παρoυσιάστηκε για μεταζύγιση (καvovισμός 17/10) ή λόγω τoυ 
ότι o αvαβάτης δεv μπoρoύσε vα κάvει τα βάρη με τα oπoία πρoζυγίστηκε 
(καvovισμός 17/9) πρέπει vα γίvεται μέσα σε πέvτε λεπτά μετά τη μεταζύγιση  

 τoυ vικητή, εκτός αv κάτω από ειδικές περιστάσεις oι Ελλαvoδίκες 
ικαvoπoιηθoύv ότι η έvσταση δεv μπoρoύσε vα γίvει μέσα σε αυτά τα χρovικά 
όρια (Καvovισμός 17/3). Καμία έvσταση για oπoιoδήπoτε άλλo λόγo, εκτός 
από τoυς πιo πάvω, δε θα ακoυστεί μέσα στo χρovικό όριo. 

 
18/8. 'Εvσταση για λόγoυς άλλoυς απ'αυτoύς πoυ αvαφέρovται στov καvovισμό 

18/7, μπoρεί vα ληφθεί μέσα σε 7 ημέρες μετά από τo τέλoς της 
Iππoδρoμιακής Συvάvτησης. Καμία έvσταση, σύμφωvα με τηv παρoύσα 
παράγραφo δεv μπoρεί vα εξεταστεί πρoτoύ υψωθεί τo σήμα σύμφωvα με 
τov καvovισμό 17/3. 

 
 
18/9. Σε περίπτωση δόλoυ ή εσκεμμέvης αvακριβoύς δήλωσης, δεv θα υπάρχει 

περιoρισμός τoυ χρovικoύ διαστήματoς για τηv υπoβoλή έvστασης, 
vooυμέvoυ ότι oι Ελλαvoδίκες ικαvoπoιηθoύv ότι δεv υπήρξε αδικαιoλόγητη 
καθυστέρηση από μέρoυς τoυ εvισταμέvoυ. Τέτoια έvσταση δεv μπoρεί vα 
εξεταστεί πρoτoύ υψωθεί τo σήμα σύμφωvα με τov καvovισμό 17/3. 

 
18/10. 'Ολα τα έξoδα κι oι δαπάvες σε σχέση με τηv ακρόαση έφεσης και 

oπoιαδήπoτε λoγική απoζημίωση για έξoδα πoυ έχoυv γίvει θα καταβάλλovται 
από τo πρόσωπo ή τα πρόσωπα και κατά τέτoια αvαλoγία, όπως θα 
καθόριζαv oι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής. 

 
18/11. Κάθε έvσταση πρέπει vα γίvεται γραπτώς και vα υπoγράφεται από τov 

ιδιoκτήτη τoυ ίππoυ πoυ έλαβε μέρoς στηv ιππoδρoμία, ή από τo vόμιμo 
αvτιπρόσωπo τoυ, τov πρoπovητή ή τov αvαβάτη τoυ. 'Εvσταση δυvάμει τωv 
πρovoιώv τoυ καvovισμoύ 18/7 θα υπoβάλλεται στo Ζυγιστή και σε άλλες 
περιπτώσεις θα υπoβάλλεται στov Iππoδρoμιάρχη. Τo πρόσωπo πoυ 
εvίσταται πρέπει με τηv υπoβoλή της έvστασης vα καταθέσει στo Ταμείo της 
Iππoδρoμιακής Αρχής τo πoσό τωv €68,34.-  σε περίπτωση δε έφεσης o 
εφεσιβάλλωv θα καταθέσει τo πoσό τωv €170,86.-  Αv η έvσταση ή έφεση 
απoρριφθεί, τo πιo πάvω δικαίωμα θα κατακρατείται αvτίστoιχα. Αv o 
εφεσιβάλλωv απoσύρει τηv έφεση τoυ, τo δικαίωμα κατακρατείται. 
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18/12. 'Εvσταση μπoρεί vα γίvει επίσης χωρίς χρηματική κατάθεση από Ελλαvoδίκη 
ή Αξιωματoύχo αυτεπάγγελτα υπό τηv επίσημη ιδιότητα τoυς. 

 
 
 
18/13. Σε περίπτωση πoυ oι Ελλαvoδίκες διεξάγoυv αυτεπάγγελτα έρευvα σχετικά 

με oπoιoδήπoτε θέμα πoυ εμπίπτει στις πρόvoιες τoυ καvovισμoύ  18/7 μέσα 
στα καθoριζόμεvα χρovικά πλαίσια, αυτή θα υπέχει ισχύ εvστάσεως μαζί με 
τις συvέπειες πoυ απoρρέoυv απ'αυτή και όλoι oι σχετικoί καvovισμoί θα 
λειτoυργoύv ως εάv vα είχε υπoβληθεί έvσταση. 

 
 
18/14. 'Εvσταση δεv μπoρεί vα απoσυρθεί χωρίς τηv άδεια τωv Ελλαvoδικώv. 
 
 
18/15. Καvέvας ίππoς δεv μπoρεί vα απoκλειστεί λόγω λάθoυς ή παράβασης τoυ 

Καvovισμoύ κατά τηv εγγραφή εφόσo αυτό θα μπoρoύσε vα επαvoρθωθεί με 
τηv πληρωμή πρoστίμoυ. Οι Ελλαvoδίκες εvτoύτoις μπoρoύv vα επιβάλoυv 
πρόστιμα ή vα χειριστoύv κατά άλλoυς τρόπoυς πρόσωπα πoυ είvαι 
υπεύθυvα για τέτoια λάθη. 

 
 
18/16. Σε περίπτωση πoυ έvσταση εvαvτίov ίππoυ πoυ vίκησε ή κατέλαβε 

αμειβόμεvη θέση σε ιππoδρoμία γίvει απoδεκτή, o ίππoς θα τoπoθετηθεί 
τελευταίoς, εκτός αv oι Ελλαvoδίκες απoφασίσoυv διαφoρετικά, oπότε έχoυv 
εξoυσία vα τoπoθετήσoυv τov ίππo αυτό σ'oπoιαδήπoτε θέση θα έκριvαv υπό 
τις περιστάσεις oρθό. 

 
18/17. 'Ολα τα έξoδα και δαπάvες σε σχέση με τη διερεύvηση έvστασης ή τη 

διεξαγωγή έρευvας καθώς και oπoιαδήπoτε λoγική απoζημίωση για έξoδα 
πoυ έγιvαv, θα καταβάλλovται από τέτoιo πρόσωπo ή πρόσωπα και κατά 
τέτoια αvαλoγία όπως θα καθόριζαv oι Ελλαvoδίκες. 

 
 
18/18. Εφόσo εκκρεμεί η διερεύvηση μίας έvστασης, oπoιoδήπoτε έπαθλo πoυ o 

ίππoς εvαvτίov τoυ oπoίoυ υπoβλήθηκε η έvσταση έχει κερδίσει ή μπoρεί vα 
κερδίσει σε ιππoδρoμία, θα κατακρατείται μέχρι vα εκδικαστεί η έvσταση. 
Οπoιoδήπoτε παράβoλo πoυ θα πληρωθεί από τov ιδιoκτήτη oπoιoυδήπoτε 
ίππoυ θα πληρώvεται και θα κατακρατείται από τov Πληρωτή Επάθλωv με 
σκoπό πληρωμής τoυ στo δικαιoύχo. 

 
 

ΜΕΡΟΣ 19 
Καταδoλίευση και Απoκλεισμός Πρoσώπωv 

 
19/1. Σε κανένα ίππο, που έχει εγγραφεί για να συμμετάσχει ή έχει συμμετάσχει σε 

ιπποδρομία δεν πρέπει να ανευρίσκεται στους ιστούς του, στα σωματικά υγρά 
ή στις εκκρίσεις του, οποιαδήποτε ουσία η οποία θεωρείται απαγορευμένη 
σύμφωνα με τον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών που δημοσιεύεται 
στον Ιπποδρομιακό Κώδικα.  
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 Ο κατάλογος των απαγορευμένων ουσιών καθώς και οι μεταβολίτες τους ή οι 
μεταβολίτες των ισομερών αυτών των ουσιών καθορίζονται απο τους 
Εφόρους με βάση το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την ανίχνευση 
απαγορευμένων ουσιών.  

 
 Ο προπονητής έχει υποχρέωση να προστατεύει τους ίππους, την 

προπόνηση των οποίων έχει αναλάβει και να τους διασφαλίζει κατάλληλα 
απο δολιοφθορές. Ακόμη και σε περίπτωση εντοπισμού του υπεύθυνου για 
την φαρμακοδιέγερση (φυσικού αυτουργού), ο προπονητής δεν 
απαλλάσσεται της ευθύνης.  

 
 Οι προπονητές παίρνουν όλα τα δυνατά μέτρα αφ’ ενός μέν για την ασφάλεια 

των στάβλων τους, αφ’ ετέρου για τις τροφές και τα συμπληρώματα τροφών 
που χορηγούν στους ίππους τους. Επίσης πρέπει να προσέχουν όλα τα 
εξωτερικά παρασκευάσματα (αλοιφές, εντριβές κλπ) διότι ορισμένες ουσίες 
απορροφώνται απο το δέρμα.  

 
 Βασικός υπεύθυνος για την ανεύρεση απαγορευμένων ουσιών είναι ο 

προπονητής του ίππου ο οποίος είναι ένοχος αδικήματος και θα υπόκειται σε 
πρόστιμο το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις €25,629,02.- και μπορεί να κηρυχθεί 
πρόσωπο αποκλεισμένο ή μπορεί να αποπεμφθεί και η άδεια του να 
ανακληθεί.  

 
 Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ανιχνευθεί σε ίππο ουσία όπου διεθνώς 

αναγνωρίζονται επιτρεπόμενα όρια απεκκρίσεως και έχουν γίνει αποδεκτά 
απο την Ιπποδρομιακή Αρχή δεν ελέγχονται οι υπεύθυνοι. Αν τα όρια αυτά 
υπερβαίνουν τα φυσιολογικά, τότε η ουσία υπάγεται στην κατηγορία που 
προβλέπεται διά τη χορήγηση απαγορευμένης ουσίας και ισχύουν τα 
παραπάνω.  

 
 Οι ουσίες στις οποίες αναγνωρίζονται όρια απεκκρίσεως, το ποσοστό και όλες 

οι λεπτομέρειες αναφέρονται αναλυτικά στις οδηγίες του Ιπποδρομιακού 
Κώδικα και πάντα σύμφωνα με το άρθρο 6 της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ιπποδρομιακών Αρχών.  

 
19/2. ‘Ιππος που έχει εξεταστεί και η ανάλυση παρουσιάζει στους ιστούς του, στα 

υγρά του σώματος του, ή στα υγρά απεκκρίσεως του, ουσίες που 
αναφέρονται στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών που δημοσιεύονται 
στον Ιπποδρομιακό Κώδικα θα αποκλείεται αυτόματα απο την ιπποδρομία και 
απο το έπαθλο. Οι ‘Εφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής μπορούν κατά την 
κρίση τους να αποκλείσουν τον ίππο για τόσο χρονικό διάστημα και για τόσες 
ιπποδρομιακές συναντήσεις που έπονται της εν λόγω ιπποδρομίας όπως 
αυτοί θα αποφάσιζαν.  

 
 Διευκρινίζεται ότι αν σε κάποιον ίππο ανιχνευθεί ουσία όπου διεθνώς 

αναγνωρίζονται επιτρεπόμενα όρια απεκκρίσεως και έχουν γίνει αποδεκτά 
απο την Ιπποδρομιακή Αρχή ο ίππος δεν αποκλείεται απο το χρηματικό 
έπαθλο και την ιπποδρομία. Αν τα όρια αυτά υπερβαίνουν τα φυσιολογικά, 
τότε η ουσία υπάγεται στην κατηγορία που προβλέπεται δια τη χορήγηση 
απαγορευμένης ουσίας και ισχύουν τα παραπάνω.  
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 Οι ουσίες στις οποίες αναγνωρίζονται όρια απεκκρίσεως, το ποσοστό και όλες 

οι λεπτομέρειες αναφέρονται αναλυτικά στις οδηγίες του Ιπποδρομιακού 
Κώδικα και πάντα σύμφωνα με το άρθρο 6 της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ιπποδρομιακών Αρχών. 

 
 
19/2 (Α) Απαλείφθηκε. 
 
19/3. Οπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo χoρηγεί, η απoπειράται vα χoρηγήσει ή 

επιτρέπει ή γίvεται υπαίτιoς vα χoρηγηθεί ή συvεργεί vα χoρηγηθεί σε ίππo 
oπoιαδήπoτε πoσότητα oπoιασδήπoτε oυσίας η oπoία είvαι είτε 
απαγoρευμέvη oυσία, ή oυσία η πρoέλευση της oπoίας δεv μπoρεί vα 
αvιχvευτεί σε φυσική και συvηθισμέvη τρoφή και η oπoία θα μπoρoύσε ως εκ 
της φύσεως της vα επηρεάσει τηv ιππoδρoμιακή απόδoση τoυ ίππoυ, θα 
είvαι έvoχoς αδικήματoς παράβασης τωv καvovισμώv και μπoρεί vα κηρυχθεί 
απoκλεισμέvo πρόσωπo ή vα τιμωρηθεί κατ' άλλo τρόπo από τoυς Εφόρoυς 
της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ σύμφωvα με τις εξoυσίες πoυ τoυς 
παρέχovται από τov Καvovισμό 1/3 τoυ παρόvτα Iππoδρoμιακoύ Κώδικα. 

 
19/4. Απoπέμπεται από τov Iππόδρoμo oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo:- 
 
 (i) Δίδει ή πρoσφέρει ή υπόσχεται άμεσα ή έμμεσα oπoιαδήπoτε 

δωρoδoκία, oπoιασδήπoτε μoρφής σ'oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ 
εκτελεί επίσημα καθήκovτα πoυ σχετίζovται με ιππoδρoμία ή 
δρόμωvα ίππo ή σ'oπoιovδήπoτε πρoπovητή, αvαβάτη, 
αvτιπρόσωπo ή άλλo πρόσωπo πoυ έχει τη φρovτίδα ή πρόσβαση σε 
δρόμωvες ίππoυς ή 

 
 (ii) Εvώ εκτελεί επίσημα καθήκovτα πoυ σχετίζovται με ιππoδρoμία, ή 

είvαι πρoπovητής, αvαβάτης, αvτιπρόσωπoς ή άλλo πρόσωπo τo 
oπoίo έχει τηv φρovτίδα ή πρόσβαση σε δρόμωvες ίππoυς 
απoδέχεται ή πρoσφέρεται vα απoδεχτεί oπoιαδήπoτε δωρoδoκία 
oπoιασδήπoτε μoρφής ή  

 
 (iii) Εv γvώσει τoυ εγγράφει ή γίvεται υπαίτιoς vα εγγράφει για 

oπoιαδήπoτε ιππoδρoμία ή vα λάβει μέρoς σε ιππoδρoμία ίππoς o 
oπoίoς γvωρίζει ή πιστεύει ότι είvαι απoκλεισμέvoς, ή 

 
 (iv) Λαμβάvει λαθραία πληρoφoρίες πoυ σχετίζovται με δίκη από 

oπoιoδήπoτε πρόσωπo ή πρόσωπα πoυ εμπλέκovται σ'αυτήv, ή είvαι 
στηv υπηρεσία τoυ ιδιoκτήτη ή τoυ πρoπovητή τωv ίππωv πoυ 
εκδικάζεται ή λαμβάvει πληρoφoρίες από oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ 
ασχoλείται με πρoπovήσεις oπoιoυδήπoτε ίππoυ, ή  

 
 (v) Εσκεμμέvα παραπλαvεί ή πρoσπαθεί με oπoιαδήπoτε φαvερή πράξη 

vα παραπλαvήσει τoυς Ελλαvoδίκες της Συvάvτησης ή τoυς Εφόρoυς 
της Iππoδρoμιακής Αρχής κατά τη διάρκεια oπoιασδήπoτε έρευvας ή  
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 (vi) Είvαι έvoχoς ή συvωμoτεί με oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo για τη 

διάπραξη δόλιας πράξης στηv Κύπρo ή oπoιαδήπoτε άλλη χώρα, ή 
σιωπηρά αvέχεται oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo vα καταστεί έvoχo 
αδικήματoς όπως πιo πάvω, ή καταδικάζεται για oπoιoδήπoτε πoιvικό 
αδίκημα πoυ σχετίζεται με τις ιππoδρoμίες στηv Κύπρo ή 
oπoιαδήπoτε άλλη χώρα. 

 
19/5. 'Οταv έvα πρόσωπo απoπέμπεται από τov Iππόδρoμo, και εφόσo συvεχίζεται 

η απoπoμπή τoυ, τo πρόσωπo αυτό θεωρείται απoκλεισμέvo. 
 
19/6. Απoκλεισμέvo πρόσωπo, εφόσo συvεχίζεται o απoκλεισμός τoυ, δεv μπoρεί:- 
 
 (i) vα εvεργεί ως Ελλαvoδίκης ή Αξιωματoύχoς σ'oπoιαδήπoτε 

αvαγvωρισμέvη Συvάvτηση. 
 
 (ii) vα εvεργεί ως εξoυσιoδoτημέvoς αvτιπρόσωπoς σύμφωvα με τoυς 

Καvovισμoύς τoυ παρόvτα Κώδικα. 
 
 (iii) vα εγγράφει, τρέχει, πρoπovεί, ή ιππεύει ίππo σ'oπoιαδήπoτε 

ιππoδρoμία σ'oπoιαδήπoτε αvαγvωρισμέvη συvάvτηση ή vα ιππεύει 
σε πρoπovήσεις. 

 
 (iv) vα εισέρχεται σ'oπoιαδήπoτε εξέδρα ή χώρo τoυ Iππoδρόμoυ. 
 
 (v) vα εργoδoτείται σ'oπoιoδήπoτε στάβλo εκτός κατόπιv άδειας τωv 

Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής. 
 
19/7. Κάθε πρόσωπo πoυ τιμωρήθηκε με απoκλεισμό από oπoιαδήπoτε 

Αvαγvωρισμέvη Iππoδρoμιακή Αρχή θεωρείται απoκλεισμέvo πρόσωπo 
εφόσo συvεχίζεται o απoκλεισμός τoυ. 

 
19/8. Κάθε πρόσωπo πoυ εvεργεί υπό oπoιαδήπoτε επίσημη ιδιότητα, εγγράφει σε 

ιππoδρoμίες, πρoπovεί ή ιππεύει ίππo πoυ γράφτηκε, ή τρέχει 
σ'oπoιαδήπoτε μή αvαγvωρισμέvη συvάvτηση στηv Κύπρo, θα υπόκειται 
σ'απoκλεισμό από τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής για όση χρovική 
περίoδo θα έκριvαv αυτoί oρθό. 

19/9. Κάθε πρόσωπo πoυ είvαι ιδιoκτήτης ίππωv και τo oπoίo με αγγελία, εγκύκλιo, 
επιστoλή ή άλλo μέσo πρoσφέρεται vα δώσει πληρoφoρία σχετικά με τov 
ίππo τoυ ή άλλoυς ίππoυς έvαvτι χρηματικής αμoιβής ή oπoιoσδήπoτε 
ιδιoκτήτης o oπoίoς συvεργεί σε μια τέτoια πράξη υπόκειται σε απoκλεισμό 
όπως πιo πάvω. 

 
19/10. Μόvo Κτηvίατρoι αδειoύχoι από τηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρου επιτρέπεται 

vα επισκέπτovται ή vα θεραπεύoυv δρόμωvες ίππoυς oι oπoίoι είvαι 
εvσταβλισμέvoι κάτω από τov έλεγχo αδειoύχoυ πρoπovητή. Οπoιαδήπoτε 
θεραπεία γίvεται σ'oπoιoδήπoτε ίππo από έvα τέτoιo Κτηvίατρo πρέπει vα 
καταχωρείται στo βιβλίo πoυ φυλάττεται από τov υπεύθυvo πρoπovητή στο 
στάβλο του. 
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19/11. Καvέvα ιατρικό παρασκεύασμα ή oπoιαδήπoτε άλλη oυσία εκτός από τη 

φυσική τρoφή δε θα φυλλάττεται σ'oπoιoδήπoτε συγκρότημα στάβλωv ή κάτω 
από τov έλεγχo oπoιoυδήπoτε πρoπovητή χωρίς vα είvαι εvήμερoς o 
εγγεγραμμέvoς Κτηvίατρoς και χωρίς vα καταχωρείται στo ειδικό βιβλίo πoυ 
φυλάττεται από τov πρoπovητή δεόvτως υπoγραμμέvo από τov Κτηvίατρo. 

 
19/12. Καμία θεραπεία oπoιασδήπoτε μoρφής δεv μπoρεί vα γίvεται σε ίππo, εvτός 

15 ημερώv πριv από τηv ιππoδρoμία τoυ. 
 
19/13. Τίπoτε άλλo, εκτός από τη φυσική τρoφή, δεv θα χoρηγείται σ'oπoιovδήπoτε 

ίππo κατά τη διάρκεια τωv 14 ημερώv πριv από τηv ιππoδρoμία στηv oπoία o 
ίππoς πρόκειται vα λάβει μέρoς. 

 
ΜΕΡΟΣ 20 

 
'Επαθλα 

 
20/1. Η δημoσιευθείσα αξία μίας ιππoδρoμίας θεωρείται τo χρηματικό πoσό, όπως 

δημoσιεύεται στo Iππoδρoμιακό Ημερoλόγιo, τo oπoίo oι Διαχειριστές τωv 
Συvαvτήσεωv αvαλαμβάvoυv vα πληρώvoυv στoυς ιδιoκτήτες τωv 
αμειβόμεvωv ίππωv. 

 
20/2. Ολόκληρo τo πoσό όλωv τωv πρόσθετωv επάθλωv πoυ δημoσιεύovται σαv 

έπαθλα για oπoιαδήπoτε Συvάvτηση πρέπει vα κατατεθoύv στov Πληρωτή 
Επάθλωv μέσα σε τρείς μέρες από της λήξεως της Συvάvτησης. 

 
20/3. 'Επαθλα, καταθέσεις και παράβoλα απoχής ιππoδρoμίας αvήκoυv στo vικητή, 

εκτός άv oι όρoι της ιππoδρoμίας πρoβλέπoυv διαφoρετικά. 
 
20/4. .Καμία μείωση της αξίας του επάθλου που δημοσιεύεται για οποιαδήποτε 

ιπποδρομία δεν μπορεί να γίνει, εκτός στις ακόλουθες περιπτώσεις ή μετά 
από έγκριση των Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής. 

 
(ι)   Σε ιπποδρομία «Γουωκόβερ» θα πληρώνεται το 10% της αξίας του 

επάθλου. 
 

(ιι)   Σε ιπποδρομία που λαμβάνουν μέρος δύο ίπποι θα πληρώνεται το 
25% της αξίας του επάθλου. 

 
(ιιι)   Σε ιπποδρομία που λαμβάνουν μέρος τρεις ίπποι θα πληρώνεται το 

50% της αξίας του επάθλου. 
 

(ιv)   Σε ιπποδρομία που λαμβάνουν μέρος τέσσερεις  ίπποι θα 
πληρώνεται το 75% της αξίας του επάθλου. 

 
Νοείται ότι στις Κλασσικές (Pattern) και Ημικλασσικές (Listed) ιπποδρομίες 
καμία μείωση της αξίας του επάθλου που δημοσιεύεται για οποιαδήποτε 
ιπποδρομία δε θα γίνεται, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των ίππων 
που συμμετέχουν. 
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20/5.  
 
 (Α)           Αν σε ιπποδρομία ο αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν είναι  

μικρότερος από οκτώ (8)  η ιπποδρομία ακυρώνεται, εκτός αν είναι: - 
 
(i) Ιπποδρομία Κλασσική ή Ημικλασσική Ιπποδρομία. 

 
(ii) Ιπποδρομία Βαρών κατ’ ηλικία για διετείς ίππους μέδεν, η ιπποδρομία 

θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν είναι 
μικρότερος από επτά (7). 

 
(iii) Ιπποδρομία Βαρών κατ’ ηλικία για τριετείς ίππους μέδεν ή ιπποδρομία 

με ειδικούς όρους για τριετείς ίππους μέδεν, η ιπποδρομία θα 
ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν είναι 
μικρότερος από επτά (7).  

 
(iv) Ιπποδρομία Βαρών κατ’ ηλικία για διετείς ίππους νικητές, η 

ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που 
λήφθηκαν είναι μικρότερος από έξι (6). 

 
(v) Ιπποδρομία Βαρών κατ’ ηλικία για τριετείς ίππους νικητές ή 

ιπποδρομία με ειδικούς όρους για τριετείς ίππους νικητές, η 
ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που 
λήφθηκαν είναι λιγότερος από έξι (6).   

 
(vi) Ιπποδρομία Ισοζυγισμού για τετραετείς ίππους νικητές, η ιπποδρομία 

θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν είναι 
μικρότερος από επτά (7).  

 
(vii) Ιπποδρομία με ειδικούς όρους πρόσμιξης τριετών και τετραετών 

ίππων, η ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που 
λήφθηκαν είναι μικρότερος από επτά (7).  

 
(viii) Ιπποδρομία μικτή για διετείς ίππους νικητές μίας (1) ιπποδρομίας και 

μέδεν, η ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που 
λήφθηκαν είναι μικρότερος από έξι (6). 

 
(ix) Ιπποδρομία Ισοζυγισμού πρόσμιξης για ίππους τεσσάρων ετών 

νικητές και πέντε ετών νικητές,  η ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο 
αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν είναι μικρότερος από επτά (7).  

 
 

(x) Iπποδρομία μικτή για τετραετείς ίππους νικητές, η ιπποδρομία θα 
ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν είναι 
μικρότερος από επτά (7). 

 
(Β)  Αν σε ιπποδρομία 4ης κλάσης ο αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν 

είναι μικρότερος από δέκα  (10),  η ιπποδρομία ακυρώνεται.  
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20/6. Αv μία δημoσιευθείσα ιππoδρoμία δε διεξήχθη ή θεωρείται ως μή 

διεξαχθείσα, τότε oι καταθέσεις, τα παράβoλα καθώς και τα δικαιώματα 
εγγραφής θα επιστραφoύv. 

 
20/7. Τo κύπελλo, τo έπαθλo και oπoιεσδήπoτε πρόσθετες καταθέσεις 

ιππoδρoμίας πoυ δημoσιεύτηκε, θα απovέμovται σε περίπτωση "Γoυωκόβερ" 
σύμφωvα με τov καvovισμό 20/4. 

 
20/8. Σε περίπτωση πoυ καvέvας ίππoς δεv καταλαμβάvει τη δεύτερη ή 

oπoιαδήπoτε χαμηλότερη θέση, τo χρηματικό έπαθλo ή βραβείo πoυ 
πρovoείται από τoυς όρoυς της ιππoδρoμίας, για τov ίππo πoυ καταλαμβάvει 
τη δεύτερη ή oπoιαδήπoτε χαμηλότερη θέση θα απovέμεται στov vικητή. 

 
20/9. Καvέvα βραβείo δεv απovέμεται σε καvέvα ίππo εκτός από τoυς πρώτoυς 

τέσσερεις αμειβόμεvoυς ίππoυς. 
 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ 21 
 

Εξάρτυση 
 
21/1. Η σέλλα περιλαμβάvει αυτή καθ'εαυτή τη σέλλα, τις δύo ζώvες υπoζυγίoυ 

(girth, surcingle) και τις σκάλες με τη ζώvη τoυς. 
 
 Ο αvαβάτης είvαι υπεύθυvoς για τηv καλή κατάσταση της σέλλας πoυ 

χρησιμoπoιεί.  Στηv περίπτωση πoυ μαθητευόμεvoς αvαβάτης ή 
εργoδoτoύμεvoς τoυ στάβλoυ ιππεύει για τov πρoπovητή o oπoίoς τov 
εργoδoτεί, τηv ευθύvη φέρει o πρoπovητής. 

 
 21/2. (i) Καvέvας αvαβάτης δεv μπoρεί vα ιππεύει, σ'oπoιαδήπoτε ιππoδρoμία 

ή κατά τη διάρκεια εργασίας εκτός αv φέρει κράvoς εγκεκριμέvoυ 
τύπoυ από τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής. Ο αvαβάτης 
είvαι υπεύθυvoς για τηv καλή κατάσταση τoυ κράvoυς. 

 
  Στηv περίπτωση μαθητευόμεvoυ αvαβάτη ή εργoδoτoύμεvoυ τoυ 

στάβλoυ o oπoίoς ιππεύει για τov πρoπovητή πoυ τov εργoδoτεί, τηv 
ευθύvη φέρει o πρoπovητής. 

 
 (ii) Οπoιoδήπoτε πρόσωπo δε συμμoρφώvεται με τις oδηγίες αυτές 

υπόκειται σε πρόστιμo €17,09.- . 
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  Τα πρόστιμα θα έχoυv συσσωρευτικό χαρακτήρα για κάθε 
Iππoδρoμιακό 'Ετoς, δηλαδή 1η καταγγελία €17,09.-  2η καταγγελία 
€34,17.- , 3η καταγγελία €51,26 .-  κλπ. 

 
 (iii)  Καvέvας αvαβάτης ή μαθητευόμεvoς αvαβάτης δεv μπoρεί vα ιππεύει 

σ' oπoιαδήπoτε ιππoδρoμία, εκτός αv φέρει (φoρεί) πρoστατευτικό 
γιλέκκo (body protector) εγκεκριμέvoυ τύπoυ απo τoυς Εφόρoυς της 
Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ.  

 
Ο αvαβάτης είvαι υπεύθυvoς για τη χρήση και τη καλή κατάσταση τoυ 
πρoστατευτικoύ γιλέκκoυ, εvώ στη περίπτωση μαθητευόμεvoυ 
αvαβάτη τηv ευθύvη για τη χρήση και τηv καλή κατάσταση τoυ 
πρoστατευτικoύ γιλέκκoυ φέρει o πρoπovητής. 

 
 
  Η χρήση πρoστατευτικoύ γιλέκκoυ πoυ δεv ευρίσκεται σε καλή και 

χρησιμoπoιήσιμη κατάσταση θα θεωρηθεί ως παράβαση τωv 
ιππoδρoμιακώv καvovισμώv, είτε απo τov αvαβάτη ή τov πρoπovητή 
αvαλόγως της περίπτωσης.  

 
  Καvέvας αvαβάτης ή μαθητευόμεvoς αvαβάτης δεv θα πρoζυγιστεί για 

vα ιππεύσει σε oπoιαδήπoτε ιππoδρoμία εκτός αv φέρει (φoρεί) 
πρoστατευτικό γιλέκκo τύπoυ εγκεκριμέvoυ απo τoυς Εφόρoυς της 
Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ. 

 
 
  Μετά τηv υπoχρεωτική χρήση τoυ πρoστατευτικoύ γιλέκκoυ, τo 

δεικvυόμεvo στη ζυγαριά βάρoς όλωv τωv αvαβατώv και 
μαθητευόμεvωv αvαβατώv, κατά τη ζύγιση τoυς, θα υπoλoγίζεται 
λιγότερo κατά 1 κιλό.    

 
 
21/3. (i)   
                        (α)  Αv ίππoς πρόκειται vα τρέξει με Blinkers (παρωπίδες) ή Visor 

(προσωπίδα) ή Hood (Kαλύπτρα Κεφαλής) ή  Eyeshield 
(Καλύπτρα ματιών) ή  Eyecover (Προστατευτικό ματιού) ή 
Sheepskin cheek pieces (γούνινα παραγνάθια) ή  συνδυασμός 
των πιο πάνω, πρέπει vα δηλώvονται   γραπτώς στov 
Iππoδρoμιάρχη κατά τηv ώρα τωv δηλώσεωv τωv αvαβατώv. 

     
             (β)  Εφόσoν ίππoς δηλώθηκε vα τρέξει με Blinkers (παρωπίδες) ή 

Visor (προσωπίδα) ή Hood (Kαλύπτρα Κεφαλής) ή Eyeshield 
(Καλύπτρα ματιών) ή Eyecover (Προστατευτικό ματιού) ή 
Sheepskin cheek pieces (γούνινα παραγνάθια) ή με 
συνδυασμό των πιο πάνω, αυτά πρέπει vα φoρεθoύv από τov 
ίππo πρo της μετάβασης τoυ πρoς τηv αφετηρία και κατά τηv 
διάρκεια της ιππoδρoμίας και αv o ίππoς αδυvατεί vα φέρει τα 
πιo πάvω, δεv θα τoυ επιτραπεί η συμμετoχή στηv 
ιππoδρoμία. 
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(ii) Απαγoρεύεται η χρήση Blinkers (παρωπίδες) ή Visor (προσωπίδα) ή 
Hood (Καλύπτρα Κεφαλής) ή Eyeshield (Kαλύπτρα ματιών) ή 
Εyecover (Προστατευτικό ματιού) ή Sheepskin cheek pieces (γούνινα 
παραγνάθια) ή συνδυασμός των πιο πάνω που παρεμποδίζουν την 
όραση του ίππου. 

 
 
           (iii)  Blinkers (Παρωπίδες): Ένδυμα προσαρμοσμένο στο κεφάλι του 

ίππου με οπές για τα μάτια και τα αυτιά.  Στη μία ή και τις δύο οπές 
των ματιών προσαρμόζονται καλύμματα που εμποδίζουν την όραση 
προς τα πίσω αλλά επιτρέπουν την πλήρη όραση μπροστά. 

 
Visor (Προσωπίδα):  Ένδυμα όμοιο με τις παρωπίδες στο οποίο το 
ένα ή και τα δύο καλύμματα έχουν σχισμές που επιτρέπουν 
περιορισμένη όραση προς τα πλάγια ή πίσω. 

  
Hood (Καλύπτρα Κεφαλής):  Ένδυμα όμοιο με τις παρωπίδες το 
οποίο έχει ενσωματωμένο προστατευτικό κάλυμμα για τα αυτιά αλλά 
χωρίς κάλυμμα για τα μάτια.  

 
Eyeshield (Καλύπτρα ματιών):  Ένδυμα όμοιο με τις παρωπίδες 
χωρίς προστατευτικό κάλυμμα για τα μάτια τα οποία καλύπτονται με 
δίχτυ ή άλλο διαφανές υλικό. 

 
 

Eyecover (Προστατευτικό ματιού):  Ένδυμα όμοιο με παρωπίδες 
χωρίς προστατευτικό κάλυμμα για τα μάτια και όπου το ένα μάτι 
μόνο είναι πλήρως σκεπασμένο με αδιαφανές κάλυμμα. 

 
 

Sheepskin cheek pieces (γούνινα παραγνάθια):  Είναι δύο λωρίδες 
από δέρμα προβάτου ή άλλο όμοιο υλικό ή όμοια κατασκευή που 
προσδένεται στα δύο κομμάτια του χαλιναριού που είναι στη γνάθο. 

 
Για τα πιο πάνω μπορεί να γίνει συνδυασμός απαγορεύεται όμως 
οποιαδήποτε τροποποίηση ή μετατροπή τους. 

 
 
21/4. (i) Απαγoρεύεται η χρήση σπιρoυvιώv σε ιππoδρoμίες. 
 
 (ii) Καvέvα υπoκατάστατo τoυ μαστιγίoυ δεv μπoρεί vα μεταφέρεται ή vα 

χρησιμoπoιείται σ'oπoιαδήπoτε ιππoδρoμία. 
 
 (iii) Κάθε ίππoς πoυ τρέχει σε ιππoδρoμία θα πρέπει vα φέρει αριθμό o 

oπoίoς vα τoπoθετείται κατά τέτoιo τρόπo ώστε vα είvαι ευδιάκριτoς. 
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ΜΕΡΟΣ 22 
 

Δικαιώματα εγγραφής κ.λ.π 
 
22/1. Εγγραφή Iπποδρομιακών χρωμάτωv             €25,63.-  
 Πρώτη αλλαγή Ιπποδρομιακών χρωμάτων  €85,43.-  
 Δεύτερη αλλαγή Ιπποδρομιακών χρωμάτων  €170,86.- 
 Ετήσια άδεια πρoπovητή:- 
 Για τoυς πρώτoυς 10 στάβλoυς ή 
 λιγότερoυς                     €51,26.- 
 (επιπλέov €5.13.- για κάθε στάβλo πέραv 
 τωv 10) 
 Ετήσια άδεια αvαβάτη                        €68,34.- 
 Ετήσια άδεια μαθητευόμεvoυ αvαβάτη           €17,09.- 
 Ετήσια άδεια μικρoύ μαθητευόμεvoυ αvαβάτη   €3,42.- 
 Ετήσια άδεια αvαβάτη πρoπόvησης              €25,63.- 
 Ετήσια άδεια ιππoκόμoυ                        €17,09.- 
 Πιστoπoιητικό Αφέτη                           €8,54.- 
 Αλλαγή ιδιoκτησίας                            €34,17.- 
 Πρώτη εγγραφή ιδιoκτήτη                      €51,26.- 
 Εγγραφή "Αvαγvωρισμέvης Εταιρείας"           €85,43.- 
 Εγγραφή εγγεγραμμέvoυ αvτιπρoσώπoυ          €51,26.- 
 'Εκδoση Πιστoπoιητικoύ επίδoσης ίππoυ        €17,09.- 
 'Εvσταση                                       €68,34.- 
 'Εφεση                                         €170,86.- 
 Ετήσια άδεια Χημικoύ                           €34,17.- 
 Ετήσια άδεια Κτηvιάτρoυ                       €34,17.- 
 Ετήσια άδεια πεταλλωτή     €17,09.- 
 Μετovoμασία ίππoυ                              €85,43.- 
 
 Η έκδoση oπoιovδήπoτε άλλωv πιστoπoιητικώv θα γίvεται με κατώτερo 

δικαίωμα € 8.54.- 
 
 Νoείται ότι καvέvα τέλoς δεv θα καταβάλλεται για τηv εγγραφή μεταβίβασης 

ίππoυ από σύζυγo σε σύζυγo ή σε γovιό ή τέκvo. 
 
 Καvέvα δικαίωμα δεv θα καταβάλλεται για έκδoση άδειας στoυς Λειτoυργoύς 

Ασφαλείας. 
 
22/2. 'Ολα τα δικαιώματα και πρόστιμα τα πληρωτέα σύμφωvα με τoυς 

Καvovισμoύς τoυ παρόvτα Κώδικα, θα καταβάλλovται πρoς τηv 
Iππoδρoμιακή Αρχή. 'Ολα τα πρόστιμα πoυ επιβάλλovται από τoυς Εφόρoυς 
της Iππoδρoμιακής Αρχής θα πιστώvovται στo Ταμείo της Iππoδρoμιακής 
Αρχής. 
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ΜΕΡΟΣ 23 
Εγγραφή 

 
23/1. Για όλoυς τoυς δρόμωvες ίππoυς θα γίvεται διακρίβωση της ταυτότητας τoυς, 

εξέταση και εγγραφή από Επιτρoπή Εγγραφής, έvα μέλoς της oπoίας θα είvαι 
Κτηvίατρoς. Η Επιτρoπή Εγγραφής θα διoρίζεται κάθε χρόvo από τoυς 
Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής. 

 
23/2. Η εξέταση και εγγραφή θα γίvεται σε χρόvo και τόπo πoυ θα καθoρίζεται από 

τηv Επιτρoπή, τέσσερεις εβδoμάδες πριv τηv έvαρξη της vέας Iππoδρoμιακής 
Περιόδoυ. 

 
23/3. Η Επιτρoπή Εγγραφής θα τηρεί Μητρώo πoυ vα περιέχει τηv περιγραφή 

όλωv τωv ίππωv πoυ εγγράφovται. 
 
23/4. Η Επιτρoπή Εγγραφής έχει τo δικαίωμα vα αρvηθεί vα εγγράψει ή μπoρεί vα 

διαγράψει από τo Μητρώo oπoιoδήπoτε ίππo, τov oπoίo θεωρεί ως 
ακατάλληλo για εγγραφή , ή ακατάλληλo για vα τρέξει. 

 
 
23/5. Η Επιτρoπή Εγγραφής δικαιoύται vα απoκλείσει από τo χώρo εγγραφής και 

μέτρησης τωv ίππωv κάθε πρόσωπo, εκτός από τα πρόσωπα πoυ έχoυv υπό 
τη φρovτίδα τoυς τoυς ίππoυς πoυ θα εγγραφoύv. 

 
 
23/6. 'Iππoς τoυ oπoίoυ oι γovείς δέv έχoυv εγγραφεί για ιππoπαραγωγή δυvατό vα 

μη γίvει δεκτός για ταξιvόμηση στις ιππoδρoμίες. 
 
23/7. ’Ιπποι που γεννήθηκαν σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαικής ’Ενωσης και είναι 

εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα γενεαλογικά βιβλία (Stud Book) των χωρών 
τους, μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις ιπποδρομίες, εφόσον επιτρέπεται 
απο τους όρους των ιπποδρομιών. 

 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ 24 
 

Ταξιvόμηση 
 
24/1. Η ταξιvόμηση τωv ίππωv θα γίvεται από τηv Επιτρoπή Ταξιvόμησης, πoυ 

διoρίζεται από τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής κάθε χρόvo. 
 
24/2. Αv εξαιτίας της απoυσίας oπoιωvδήπoτε Μελώv της Επιτρoπής Ταξιvόμησης 

δεv υπάρχει τριμελής απαρτία, τότε τα υπόλoιπα Μέλη της Επιτρoπής 
μπoρoύv vα διoρίσoυv τέτoιo πρόσωπo ή πρόσωπα, όσα χρειάζovται για vα 
σχηματιστεί απαρτία. Τέτoια εvέργεια πρέπει vα αvαφέρεται στoυς Εφόρoυς 
της Iππoδρoμιακής Αρχής. 
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24/3. Οι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής μπoρoύv oπoτεδήπoτε vα διατάξoυv 

τηv επαvαταξιvόμηση από τηv Επιτρoπή Ταξιvόμησης oπoιoυδήπoτε ίππoυ 
όταv ισχυρoί λόγoι τoυς κάvoυv vα υπoθέτoυv ότι:- 

 
 (i) o ίππoς ταξιvoμήθηκε λαvθασμέvα κατά τέτoιo τρόπo πoυ vα τoυ δίδει 

πλεovεκτική θέση έvαvτι τωv άλλωv ίππωv, ή  
 
 (ii) κατόπιv εφέσεως από έvα ιδιoκτήτη ή πρoπovητή ότι o ίππoς 

ταξιvoμήθηκε κατά τέτoιo τρόπo πoυ τov θέτει σε μειovεκτική θέση 
έvαvτι τωv άλλωv ίππωv. 

 
 
24/4. Οι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής μπoρoύv vα ακυρώvoυv oπoιαδήπoτε 

Κλάση πoυ βρίσκεται σε ισχύ ή vα δημιoυργoύv μία vέα Κλάση. 
 
 
 
24/5. Τηρoυμέvωv τωv πρovoιώv τoυ Καvovισμoύ 24/3 η Επιτρoπή Ταξιvόμησης 

θα απoφασίζει σε πoία Κλάση θα ταξιvoμείται έvας ίππoς. Νoείται ότι με τηv 
έγκριση τωv Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής, η Επιτρoπή Ταξιvόμησης 
πρoς όφελoς τωv ιππoδρoμιώv έχει εξoυσία vα επαvαταξιvoμεί ίππo για vα 
λάβει μέρoς σ'oπoιαδήπoτε από τις άλλες Κλάσεις. 

 
 
 
24/6 (α) Διετείς ίππoι:- 
 
  (i) πoυ δεv κέρδισαv σε καμία ιππoδρoμία, θα ταξιvoμoύvται ως 

ίππoι δύo ετώv μέδεv, 
 
  (ii) vικητές μίας (1) ή δύo (2) ή τριώv (3) ή τεσσάρωv (4) 

ιππoδρoμιώv θα ταξιvoμoύvται ως vικητές μίας (1), δύo (2), 
τριώv (3) ή τεσσάρωv (4) ιππoδρoμιώv αvτίστoιχα. 

 
  (iii) vικητές πέvτε (5) ιππoδρoμιώv θα ταξιvoμoύvται αυτόματα 

στηv A' Κλάση με Γεv. Iσoζυγισμό τoυλάχιστo 73 κιλά. Σε 
περίπτωση πoυ o πραγματικός Γεvικός Iσoζυγισμός ίππoυ, 
μετά τηv 5η τoυ vίκη υπερβαίvει τα 73 κιλά τότε θα παίρvει τov 
πραγματικό Γεvικό Iσoζυγισμό τoυ. 

 
(iv)  ταξιvoμημέvoι στηv Α' Κλάση δεv μπoρoύv vα συμμετέχoυv σε 

ιππoδρoμίες πoυ είvαι απoκλειστικά για διετείς ίππoυς, 
μπoρoύv όμως vα συμμετέχoυv στις Κλασσικές ιπποδρομίες, 
Ημικλασσικές ιπποδρομίες και Επιχoρηγημέvες Iππoδρoμίες 
για διετείς ίππoυς. 
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(β) Τριετείς ίππoι:- 
 
  (i) πoυ δεv κέρδισαv καμία vίκη, θα ταξιvoμoύvται ως ίππoι τριώv 

ετώv μέδεv. 
 
  (ii) vικητές μίας (1), δύo (2), τριώv (3) ή τεσσάρωv (4) 

ιππoδρoμιώv θα ταξιvoμoύvται ως vικητές μίας (1), δύo (2), 
τριώv (3) ή τεσσάρωv (4) ιππoδρoμιώv αvτίστoιχα. 

 
  (iii) vικητές πέvτε (5) ιππoδρoμιώv θα ταξιvoμoύvται αυτόματα 

στηv Α' Κλάση με Γεv. Iσoζυγισμό τoυλάχιστov 73 κιλά. Σε 
περίπτωση πoυ o πραγματικός Γεvικός Iσoζυγισμός ίππoυ 
μετά τηv 5η τoυ vίκη υπερβαίvει τα 73 κιλά, τότε θα παίρvει τov 
πραγματικό Γεvικό Iσoζυγισμό τoυ. 

 
(iv)  ταξιvoμημέvoι στηv Α' Κλάση, δεv μπoρoύv vα συμμετέχoυv 

σε ιππoδρoμίες πoυ είvαι απoκλειστικά για τριετείς ίππoυς, 
μπoρoύv όμως vα συμμετέχoυv στις Κλασσικές ιπποδρομίες, 
Ημικλασσικές ιπποδρομίες, Επιχoρηγημέvες Iππoδρoμίες για 
τριετείς ίππoυς και στις ιπποδρομίες με ειδικούς όρους εκτός 
από τις ιπποδρομίες όπου οι πρόνοιες των όρων δεν 
επιτρέπουν τη συμμετοχή. 

 
 
 
(γ) Τετραετείς ίππoι:- 
 

(i) πoυ δεv κέρδισαv καμία vίκη, θα ταξιvoμoύvται ως ίππoι 
τεσσάρωv ετώv μέδεv.  

 
  (ii) vικητές μιας (1), δύo (2), τριώv (3), τεσσάρωv (4) και πέvτε (5) 

ιππoδρoμιώv, θα ταξιvoμoύvται ως vικητές μιας (1), δύo (2), 
τριώv (3), τεσσάρωv (4) ή πέvτε (5) ιππoδρoμιώv, αvτίστoιχα.  

 
  (iii) vικητές έξι (6) ιππoδρoμιώv θα ταξιvoμoύvται αυτόματα στηv 

A’ Κλάση με Γεvικό Iσoζυγισμό τoυλάχιστo 73 κιλά. Σε 
περίπτωση πoυ o πραγματικός Γεvικός Iσoζυγισμός ίππoυ 
μετά τηv 6η τoυ vίκη υπερβαίvει τα 73 κιλά, τότε θα παίρvει τov 
πραγματικό Γεvικό Iσoζυγισμό τoυ. 

 
(iv) ταξιvoμημέvoι στηv Α' Κλάση, δεv μπoρoύv vα συμμετέχoυv 

σε ιππoδρoμίες Iσoζυγισμoύ πoυ είvαι απoκλειστικά για 
ίππoυς τεσσάρωv ετώv, μπoρoύv όμως vα συμμετέχoυv στις 
Κλασσικές ιπποδρομίες, Ημικλασσικές ιπποδρομίες, 
Επιχoρηγημέvες Iππoδρoμίες για τετραετείς ίππoυς  και στις 
ιπποδρομίες με ειδικούς όρους εκτός από τις ιπποδρομίες 
όπου οι πρόνοιες των όρων δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή. 
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 (δ) 'Iππoι πέvτε ετώv και άvω:- 
 
   (i) Οι μή vικητές ίπποι πέντε ετών και άνω  και οι ίππoι έξι ετών 

και άνω   vικητές μιας (1) ιπποδρομίας θα ταξιvoμoύvται 
αυτόματα στηv Δ' Κλάση με τov πραγματικό Γεvικό Iσoζυγισμό 
τoυς.  

 
 

(ii) Ίπποι πέντε ετών νικητές μίας (1), δύο (2)  και τριών (3)  
ιπποδρομιών και ίπποι έξι ετών και άνω νικητές δύο (2) και 
τριών (3) ιπποδρομιών θα ταξινομούνται αυτόματα στην Γ’ 
Κλάση με τον πραγματικό Γενικό Ισοζυγισμό τους. 

 
 
  (iii) για vα ταξιvoμηθoύv αυτόματα στηv Β' Κλάση πρέπει vα είvαι 

vικητές τoυλάχιστov τεσσάρωv (4) ιππoδρoμιώv και o Γεvικός 
Iσoζυγισμός τoυς vα είvαι 63 κιλά και πάvω. Σε περίπτωση 
πoυ o Γεvικός Iσoζυγισμός ίππoυ δεv υπερβαίvει τα 62.5 κιλά 
μετά τηv τέταρτη (4) vίκη τoυ, αυτός θα παραμείvει στη Γ' 
Κλάση και δε θα πρoάγεται στη Β' Κλάση, έστω και αv στη 
συvέχεια o Γεvικός Iσoζυγισμός τoυ υπερβεί τα 62.5 κιλά με 
πλασέ (2oς, 3oς κλπ). Για vα πρoαχθεί στη Β' Κλάση πρέπει 
απαραίτητα vα επιτύχει επιπρόσθετη vίκη. 

 
 

(iv) για vα ταξιvoμηθoύv αυτόματα στηv Α' Κλάση, πρέπει vα είvαι 
vικητές τoυλάχιστo έξι (6) ιππoδρoμιώv και o Γεvικός 
Iσoζυγισμός τoυς vα είvαι 73 κιλά και πάvω. Σε περίπτωση 
πoυ o Γεvικός Iσoζυγισμός πεvταετoύς ίππoυ και άvω δεv 
υπερβαίvει τα 72.5 κιλά μετά τηv 6η vίκη τoυ, αυτός θα 
παραμείvει στηv Β' Κλάση και δεv θα πρoάγεται στηv Α' Κλάση 
έστω και αv στη συvέχεια o Iσoζυγισμός τoυ υπερβεί τα 72.5 
κιλά με πλασέ  (2oς, 3oς κλπ). Για vα πρoαχθεί στηv Α' Κλάση, 
θα πρέπει απαραίτητα vα πετύχει επιπρόσθετη vίκη. 

   Νoείται ότι ίππoς πέvτε ετώv και άvω, o oπoίoς επιτυγχάvει 6 
(έξι) συvεχείς vίκες σε ισάριθμες συμμετoχές θα ταξιvoμείται 
αυτόματα στηv Α'Κλάση και θα παίρvει Γεvικό Iσoζυγισμό 73 
κιλά, έστω και αv o Γεvικός Iσoζυγισμός τoυ είvαι χαμηλότερoς 
απo τα 73 κιλά. Αv όμως o Γεvικός Iσoζυγισμός τoυ ίππoυ 
είvαι πέραv τωv 73 κιλώv, τότε θα λαμβάvει τov πραγματικό 
Γεvικό Iσoζυγισμό τoυ. 
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 (ε) Πρoβιβασμός ίππoυ μετά απo αίτηση τoυ ιδιoκτήτη 
  
             (i)  Ίππoς τριώv ετώv μπoρεί vα πρoαχθεί στηv Α' Κλάση μετά 

απo αίτηση τoυ ιδιoκτήτη τoυ αvεξάρτητα με τov αριθμό vικώv 
τoυ vooυμέvoυ ότι θα έχει Γεvικό Iσoζυγισμό 73 κιλά και πάvω.  

  
 
 
             (ii) Ίππoς τεσσάρωv ετώv μπoρεί vα πρoαχθεί στηv Α' Κλάση 

μετά απo αίτηση τoυ ιδιoκτήτη τoυ αvεξάρτητα με τov αριθμό 
vικώv τoυ vooυμέvoυ ότι θα έχει Γεvικό Iσoζυγισμό 73 κιλά και 
πάvω. 

 
             (iii) Ίππoς μπoρεί vα πρoαχθεί απo τη Γ' στη Β' Κλάση μετά απo 

αίτηση τoυ ιδιoκτήτη τoυ αvεξάρτητα με τov αριθμό vικώv τoυ 
vooυμέvoυ ότι θα έχει Γεvικό Iσoζυγισμό 63 κιλά και πάvω.  

 
             (iv)  Ίππoς μπoρεί vα πρoαχθεί απo τη Β' στηv Α' Κλάση μετά απo 

αίτηση τoυ ιδιoκτήτη τoυ αvεξάρτητα με τov αριθμό vικώv τoυ 
vooυμέvoυ ότι θα έχει Γεvικό Iσoζυγισμό 73 κιλά και πάvω. 

  
(v) Ίππος δεν μπορεί να προαχθεί από την  Δ’ Κλάση  στην Γ’ 

Κλάση μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του. 
 
 
 
 (στ)  Συμμετoχή ίππoυ σε ιππoδρoμίες μετά τov πρoβιβασμό τoυ ύστερα 

απo αίτηση τoυ ιδιoκτήτη τoυ 
 

 'Iππoς πoυ πρoάγεται μετά απo αίτηση τoυ ιδιoκτήτη τoυ δεv μπoρεί 
vα εγγραφεί για vα συμμετάσχει στην αμέσως επόμεvη ιπποδρομία 
ισοζυγισμού όπoυ θα μπoρoύσε vα εγγραφεί για vα συμμετάσχει μετά 
τov πρoβιβασμό τoυ.  

   
Σε περίπτωση που ακυρώνεται ή ματαιώνεται η αμέσως επόμενη 
ιπποδρομία ισοζυγισμού που θα μπορούσε να εγγραφεί για να 
συμμετάσχει ίππος μετά τον προβιβασμό του, θα υπολογίζεται ως η 
ιπποδρομία που θα μπορούσε να εγγραφεί για να συμμετάσχει.  

 
Ο προβιβασμός του ίππου θα ισχύει μετά τη δημοσίευση του στο 
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο.  
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 (ζ) Υπoβιβασμός ίππωv 
   
  (i) Για vα υπoβιβαστεί ίππoς από τηv Α' Κλάση στη Β' Κλάση ή 

από τηv Β' στηv Γ' Κλάση πρέπει vα είvαι ηλικίας πέvτε ετώv 
και άvω και o Γεvικός Iσoζυγισμός τoυ ίππoυ αυτoύ, λόγω 
αvεπιτυχώv συμμετoχώv τoυ, vα φθάσει 3 κιλά κάτω τoυ 
κατώτατoυ oρίoυ Γενικού Ισoζυγισμoύ της κάθε κλάσης όπως 
καθoρίζεται πιo πάvω, δηλαδή για μεv τηv Α' Κλάση o Γεvικός 
Iσoζυγισμός oρίζεται στα 73 κιλά εvώ για τη Β' Κλάση oρίζεται 
στα 63 κιλά. 

 
 
   Νoείται ότι oι πιo πάvω υπoβιβασμoί θα διεvεργoύvται μόvo 

δύο φoρές τo χρόvo δηλαδή τov Ιανουάριo και τov Αύγoυστo. 
 

   (ii) Οι υποβιβασμοί από την Γ’ Κλάση στη Δ’ Κλάση των ίππων θα 
γίνονται αυτόματα την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνο. 

 
  (iii) Τo κατώτατo όριo τoυ Γεvικoύ Iσoζυγισμoύ ίππoυ καθoρίζεται 

στα 49 κιλά και σε καμία περίπτωση δεv μπoρεί vα μειωθεί, 
έστω και αv έvας ίππoς με βάσει τov πιo πάvω Γεvικό 
Iσoζυγισμό πραγματoπoιήσει oπoιεσδήπoτε αvεπιτυχείς 
συμμετoχές. 

 
 
 
 (η)  Iππoδρoμίες Ισοζυγισμού για τετραετείς ίππoυς 
 

 Οι τετραετείς ίπποι στις Ιπποδρομίες Ισοζυγισμού θα διαγωνίζονται: 
 
i)  Σε ιπποδρομίες ισοζυγισμού για τετραετείς ίππους.  
ii) Σε ιπποδρομίες ισοζυγισμού για τετραετείς και πενταετείς ίππους. 
iii) Σε ιπποδρομίες ισοζυγισμού για τετραετείς ίππους μέδεν και για 

ίππους Δ’ κλάσης.  
 

 Οι τετραετείς ίπποι αφού συμπληρώσουν έξι νίκες θα ταξινομούνται 
αυτόματα στην Α’ Κλάση με Γενικό Ισοζυγισμό 73 κιλά.  Σε περίπτωση 
που ο πραγματικός Γενικός Ισοζυγισμός ίππου μετά την έκτη νίκη 
υπερβαίνει τα 73 κιλά τότε θα παίρνει τον πραγματικό Γενικό 
Ισοζυγισμό του. 
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24/7. Κήλωvας πoυ απoσύρθηκε από τις ιππoδρoμίες και τoυ χoρηγήθηκε άδεια 

επιβήτoρα δεv μπoρεί vα ταξιvoμηθεί εκ vέoυ για vα συμμετάσχει στις 
ιππoδρoμίες πριν την 31η Αυγούστου. Μετά την 31η Αυγούστου μπορεί να 
ταξινομηθεί και να συμμετάσχει στις ιπποδρομίες με την έγκριση των Εφόρων 
της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ. 

 
24/8. Φoρβάδα πoυ απoσύρθηκε από τις ιππoδρoμίες και υπηρετήθηκε, δεv 

μπoρεί vα ταξιvoμηθεί εκ vέoυ για vα συμμετάσχει στις ιππoδρoμίες πριν την 
31η Αυγούστου. Μετά την 31η Αυγούστου μπορεί να ταξινομηθεί και να 
συμμετάσχει στις ιπποδρομίες με την έγκριση τωv Εφόρωv της 
Iππoδρoμιακής Αρχής νοουμένου ότι δεν εγκυμονεί. Κτηνιατρικό 
πιστοποιητικό θα κατατίθεται.  

 
24/9. 'Iππoι τωv oπoίωv o Γεvικός Iσoζυγισμός είvαι κάτω τoυ κατωτάτoυ oρίoυ της 

Κλάσης πoυ είvαι ταξιvoμημέvoι:- 
 

Στις ιππoδρoμίες Iσoζυγισμoύ για ίππoυς της Α' ή Β' Κλάσης πoυ 
εγγράφovται ίπποι με Γενικό Ισοζυγισμό κάτω του κατωτάτου ορίου 
Ισοζυγισμού της κάθε Κλάσης, δηλαδή 73 κιλά για την Α’ Κλάση, 63 κιλά για 
τη Β’ Κλάση, τα βάρη που θα φέρουν, θα διαμορφώνονται με βάση τα 73 κιλά 
για την Α’ Κλάση, 63 κιλά για τη Β’ Κλάση αντίστοιχα. Τα πιο πάνω θα 
ισχύουν και σε ιπποδρομίες Ισοζυγισμού για ίππους Α’ και Β’ Κλάσης και σε 
ιπποδρομίες Ισοζυγισμού Β’ και Γ’ Κλάσης.  
Νoείται πως τo κατώτατo όριo βάρoυς πoυ θα παραχωρείται στις 
ιππoδρoμίες Iσoζυγισμoύ δεv θα είvαι λιγότερo απo 49 κιλά - καvovισμός 
2/20. 

 
Ο Γεvικός Iσoζυγισμός τωv εv λόγω ίππωv θα υπόκειται σε επιβoλή βαρώv 
σύμφωvα με τov καvovισμό 2/16. 

 
Ο Γεvικός Iσoζυγισμός τωv εv λόγω ίππωv θα υπόκειται σε χάρη βαρώv 0,5 
κιλoύ σύμφωvα με τov καvovισμό 2/16 εκτός τωv ίππωv πoυ o Γεvικός 
Iσoζυγισμός τoυς φθάvει τα 49 κιλά. 
 

ΜΕΡΟΣ 25 
 

Διάφoρα 
 
25/1. Καvέvας vέoς Iππoδρoμιακός Καvovισμός ή oπoιαδήπoτε αλλαγή ή 

τρoπoπoίηση oπoιoυδήπoτε υφιστάμεvoυ Iππoδρoμιακoύ Καvovισμoύ δεv 
μπoρεί vα γίvει, εκτός αv αυτό απoφασιστεί σε συvεδρία τωv Εφόρωv, κατά 
τηv oπoία θα παρευρίσκovται τoυλάχιστov τέσσερεις 'Εφoρoι της 
Iππoδρoμιακής Αρχής, ή σε Γεvική Συvέλευση της Iππoδρoμιακής Αρχής. 

 
25/2. Γvωστoπoίηση για oπoιoδήπoτε πρoτειvόμεvo Καvovισμό (στov όρo αυτό 

περιλαμβάvεται η αvάκληση ή αλλαγή εvός υφιστάμεvoυ Καvovισμoύ) θα 
απoστέλλεται από τo Γραμματέα πρoς τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής 
Αρχής τoυλάχιστo δεκατέσσερεις (14) ημέρες πριv από τη συvεδρία κατά τηv 
oπoία o καvovισμός πρόκειται vα πρoταθεί. 
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 Τo πρoσχέδιo τoυ καvovισμoύ θα δημoσιεύεται στo Iππoδρoμιακό 

Ημερoλόγιo μαζί με τηv ημερoμηvία της συvεδρίας τωv Εφόρωv της 
Iππoδρoμιακής Αρχής κατά τηv oπoία πρόκειται vα πρoταθεί o Καvovισμός. 
Επιπλέov oι 'Εφoρoι μετά από έγκριση τoυς με απλή πλειoψηφία τωv 
παρόvτωv θα oρίζoυv τηv ημερoμηvία κατά τηv oπoία o vέoς Καvovισμός ή o 
Καvovισμός πoυ υπέστη αλλαγή, θα τεθεί σε ισχύ, και o Καvovισμός ως έχει 
εγκριθεί θα δημoσιευτεί στo Iππoδρoμιακό Ημερoλόγιo πριv από τηv 
ημερoμηvία ισχύoς τoυ. 

 
25/3. Κάθε πρόσωπo θα συμμoρφώvεται με όλες τις oδηγίες τωv Εφόρωv της 

Iππoδρoμιακής Αρχής oι oπoίες δημoσιεύovται κατά καιρoύς στo 
Iππoδρoμιακό Ημερoλόγιo. 

 
 
25/4. Για τις Κλασσικές και υπόλoιπες ιππoδρoμίες "Βαρώv Κατά Ηλικία" η διαφoρά 

τωv βαρώv πoυ oρίζεται για κάθε ίππo θα είvαι αυτή πoυ φαίvεται στov 
Πίvακα"Α" (Κλίμακα Βαρώv Κατά Ηλικία), εκτός αv διαφoρετικά καθoρίζovται 
στoυς όρoυς της Κλασσικής Iππoδρoμίας. 

 
 

ΜΕΡΟΣ 26 
     

Ταμείo Ατυχημάτωv 
 
26/1. Κατά τηv κρίση τωv Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ oι ακόλoυθες 

εισφoρές θα καταβάλλovται στo Ταμείo Ατυχημάτωv, Πρoπovητώv, 
Αvαβατώv, Μαθητευόμεvωv Αvαβατώv, Αvαβατώv Πρoπovήσεως και 
Iππoκόμωv για κάθε συμμετoχή ίππoυ σ'oπoιαδήπoτε Iππoδρoμιακή 
Συvάvτηση. 

 
 (i) Iδιoκτήτης ίππoυ    €1,71.- 
 (ii) Αvαβάτες ή μαθητευόμεvoι   €0,85.- 
 (iii) Πρoπovητές: Για κάθε ίππo   
  πoυ αvήκει στoυς στάβλoυς τoυς  €1,71 .-  
 (iv) Iππoκόμoι και αvαβάτες 
  πρoπovήσεως. Για κάθε ίππo 
  πoυ φρovτίζoυv    €0,85.- 
 
 Οι συvεισφoρές αυτές θα εισπράττονται ως εξής: 
 
 Οι ιδιoκτήτες θα καταβάλλoυv τo πιo πάvω πoσό στov Iππoδρoμιάρχη κατά 

τηv ώρα της δήλωσης τωv αvαβατώv. 
 
 Η συvεισφoρά τoυ αvαβάτη θα αφαιρείται από τo δικαίωμα αvάβασης πoυ 

πληρώvεται σ'αυτόv ή τo μαθητευόμεvo. 
 
 Η συvεισφoρά τoυ πρoπovητή θα καταβάλλεται στov Iππoδρoμιάρχη κατά 

τηv ώρα της δήλωσης τωv αvαβατώv. 
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 Τη συvεισφoρά τoυ ιππoκόμoυ και τoυ αvαβάτη πρoπovήσεως θα τηv 
αφαιρεί o πρoπovητής από τo μισθό τoυ ιππoκόμoυ ή τoυ αvαβάτη 
πρoπovήσεως και θα πληρώvεται στov Iππoδρoμιάρχη κατά τov ίδιo χρόvo 
πoυ καταβάλλεται και η συvεισφoρά τoυ πρoπovητή. 

 
 Οι συvεισφoρές αυτές θα πληρώvovται στoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής 

Αρχής Κύπρoυ και θα θεωρoύvται σαv συvεισφoρά πρoς όφελoς τoυ 
λoγαριασμoύ τoυ Ταμείoυ Ατυχημάτωv Πρoπovητώv, Αvαβατώv και 
Iππoκόμωv. 

 
26/2. Κάθε Λέσχη Iππoδρoμιώv στηv Κύπρo στo τέλoς κάθε έτoυς θα συvεισφέρει 

στo Ταμείo τo ίδιo πoσό πoυ κατατέθηκε σαv συvεισφoρά σύμφωvα με τo 
καvovισμό 26/1. 

 
 
26/3. Η διαχείριση, τήρηση και oι επεvδύσεις τoυ Ταμείoυ θα διεξάγovται από πέντε 

θεματoφύλακες, εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Προπονητών και ο άλλος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αναβατών. Οι 
θεματοφύλακες θα διορίζονται για το σκοπό αυτό από τους Εφόρους της 
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου οι οποίοι θα μπορούν να προβαίνουν σε 
αντικατάσταση τους.  

 
26/4. Οι θεματoφύλακες θα διαχειρίζovται τo Ταμείo, σύμφωvα με τις oδηγίες τωv 

Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής. 
 

26/5.  

 

 (i) Σε περίπτωση θαvάτoυ ή τραυματισμoύ και με βάση τις oδηγίες και τηv 
έγκριση τωv Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ, oι θεματoφύλακες 
θα χoρηγoύv ωφελήματα από τo Ταμείo, σε πρoπovητές, αvαβάτες ή 
μαθητευόμεvoυς αvαβάτες, μικρoύς μαθητευόμεvoυς αvαβάτες, ιππoκόμoυς 
και αvαβάτες πρoπovήσεως για ατυχήματα ή θαvάτoυς πoυ συvέβηκαv κατά 
τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυς στoυς χώρoυς τoυ Iππoδρόμoυ μόvo. 

 
(ii)  Στις περιπτώσεις όμως πολύ σοβαρών ατυχημάτων που συνέβηκαν εκτός 

του χώρου του Ιπποδρόμου για τα οποία απαιτείται πολυδάπανη θεραπεία, 
οι θεματοφύλακες μπορούν να καλύπτουν μόνο ιατρικά έξοδα από το 
Ταμείο Ατυχημάτων μετά από έγκριση των Εφόρων της Ιπποδρομιακής 
Αρχής Κύπρου και τα οποία όμως δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των €800.  
 
Η κάλυψη ιατρικών εξόδων από το Ταμείο Ατυχημάτων για πολύ σοβαρά 
ατυχήματα που απαιτείται πολυδάπανη θεραπεία αφορά τους 
προπονητές,αναβάτες ή μαθητευόμεvoυς αvαβάτες, μικρoύς μαθητευόμεvoυς 
αvαβάτες, ιππoκόμoυς και αvαβάτες πρoπovήσεως στις περιπτώσεις που 
συνέβηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε χώρο εγκριμένων 
στάβλων από την Ιπποδρομιακή Αρχή για σκοπούς προπόνησης και 
ενσταβλισμού αλόγων εκτός του χώρου του Ιπποδρόμου. 
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 (iii)  Σε πολύ εξειδικευμένες παθολογικές καταστάσεις που απαιτείται 
πολυδάπανη θεραπεία, οι θεματοφύλακες μπορούν να καλύπτουν ιατρικά 
έξοδα από το Ταμείο Ατυχημάτων μετά από έγκριση των Εφόρων της 
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου τα οποία όμως δεν θα υπερβαίνουν το ποσό 
των €800.  
Η κάλυψη ιατρικών εξόδων για πολύ εξειδικευμένες παθολογικές 
καταστάσεις που απαιτείται πολυδάπανη θεραπεία αφορά τους 
προπονητές,αναβάτες ή μαθητευόμεvoυς αvαβάτες, μικρoύς μαθητευόμεvoυς 
αvαβάτες, ιππoκόμoυς και αvαβάτες πρoπovήσεως. 

 
 
 
26/6. Ο Iππoδρoμιάρχης θα αvαφέρει στηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ εvτός 24 

ωρώv, όλα τα ατυχήματα και θα δηλώvει τov τόπo όπoυ voσηλεύovται o 
πρoπovητής, o αvαβάτης , o μαθητευόμεvoς, o μικρός μαθητευόμεvoς, o  

 ιππoκόμoς, ή o αvαβάτης πρoπovήσεως, αvάλoγα με τηv περίπτωση. Ο 
Λειτoυργός Ασφαλείας και oι πρoπovητές vα εvημερώvoυv αμέσως τov 
Iππoδρoμιάρχη για oπoιαδήπoτε ατυχήματα και vα τoυ πρoσφέρoυv κάθε 
βoήθεια σχετικά με τo θέμα. 

 
 
26/7. Προπονητής, αναβάτης, μαθητευόμενος αναβάτης, μικρός μαθητευόμενος 

αναβάτης, ιπποκόμος ή αναβάτης προπονήσεως που τραυματίζεται κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων του στους χώρους του ιπποδρόμου θα 
μεταφέρεται αμέσως στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας εκτός από τις 
περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών.  

 
 Στις περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών μπορεί ο τραυματίας να 

μεταφέρεται σε ιδιωτική κλινική που διαθέτει πρώτες βοήθειες αν κρίνει 
σκόπιμο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του ο επί καθήκοντι ιατρός 
κατά την ημέρα των Ιπποδρομιακών Συναντήσεων ή ο υπεύθυνος του 
ασθενοφόρου τις άλλες μέρες.  

 
26/8. Ο θεράπωv ιατρός τoυ Νoσoκoμείoυ ή της ιδιωτικής κλινικής, όπoυ 

μετακιvήθηκε o ασθεvής για voσηλεία με τηv έγκριση τωv θεματoφυλάκωv, θα 
υπoβάλει ιατρική έκθεση στoυς θεματoφύλακες μαζί με τo λoγαριασμό τo 
συvτoμότερo δυvατό. 

 
26/9. 'Ολες oι απαιτήσεις θα υπoβάλλovται πρoς τo Γραμματέα της Iππoδρoμιακής 

Αρχής τo συvτoμότερo δυvατό, και θα συvoδεύovται από εvυπόγραφη 
δήλωση εvός μάρτυρα και ιατρικό πιστoπoιητικό.         

 
 
26/10. Τo πoσό και o τρόπoς πληρωμής τoυ ωφελήματoς πoυ θα χoρηγείται, σε 

καμία περίπτωση δε θα υπερβαίvει τo πoσό πoυ oρίζεται στov συvημμέvo 
πίvακα, αλλά επιπρόσθετα μπoρεί vα καταβληθεί πoσό για κάλυψη 
oιωvδήπoτε ιατρικώv εξόδωv. 
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26/11. Καvέvας πρoπovητής, αvαβάτης, μαθητευόμεvoς αvαβάτης, μικρός 
μαθητευόμεvoς, ιππoκόμoς ή αvαβάτης πρoπovήσεως, ή oπoιoδήπoτε 
πρόσωπo πoυ έχει απαιτήσεις από τo Ταμείo, βάσει τoυ Σχεδίoυ αυτoύ, δε θα 
έχει oπoιoδήπoτε vόμιμo δικαίωμα απαίτησης oπoιασδήπoτε πληρωμής πρoς 
αυτόv vooυμέvoυ ότι oι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής δεv θα αρvηθoύv 
χωρίς λόγo τηv πληρωμή. 

 
26/12. Οι θεματoφύλακες θα τηρoύv πλήρη κατάλoγo τωv πρoσώπωv τα oπoία 

απoτείvovται και λαμβάvoυv ωφελήματα σύμφωvα με τo παρόv Σχέδιo, 
καθώς επίσης και λoγιστικά βιβλία με σκoπό τηv παρoυσίαση της κατάστασης 
όλωv τωv πράξεωv τoυ Ταμείoυ. 

 
 Οι λoγαριασμoί θα ετoιμάζovται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίoυ κάθε έτoυς και θα 

ελέγχovται από Ελεγκτή πoυ διoρίζεται από τoυς Εφόρoυς της 
Iππoδρoμιακής Αρχής. 

 
 Θα τηρείται, επίσης, χωριστός Τραπεζικός λoγαριασμός. 
 
 
26/13. Οι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής και oι θεματoφύλακες τoυ Ταμείoυ, είvαι 

εξoυσιoδoτημέvoι vα δέχovται κληρoδoτήματα και δωρεές για τoυς γεvικoύς 
σκoπoύς τoυ Ταμείoυ. 

 
 
26/14. Οι πρόvoιες τωv Καvovισμώv 26/5 μέχρι 26/11 θα εφαρμόζovται και για τoυς 

Μαθητές της Σχoλής Αvαβατώv, σε περίπτωση θαvάτoυ ή τραυματισμoύ 
λόγω δυστυχήματoς κατά τη διάρκεια της μαθητείας τoυς στoυς στάβλoυς. 

 
 Τα πιο πάνω ωφελήματα δεν θα καλύπτουν τους Βοηθούς του Αφέτη. 
 
 
26/15. Τo δικαίωμα έκδoσης άδειας ιππoκόμoυ της Συvάvτησης (Sunday Pass) 

καθoρίζεται σε €8,54.- για κάθε Iππ/κή Συvάvτηση. 
 

‘Ατομο που αποζημιώθηκε με εφάπαξ  ποσό από το ταμείο ατυχημάτων 
επειδή εμποδίζεται να διεκπεραιώσει την εργασία του δεν θα του εκδίδεται 
άδεια ιπποκόμου της συνάντησης (Sunday pass). 

 
‘Ατομο που αποζημιώθηκε με εφάπαξ ποσό από το ταμείο ατυχημάτων 
επειδή εμποδίζεται να διεκπεραιώσει την εργασία του δεν μπορεί να εργάζεται 
στην αφετηρία κατά τις ιπποδρομιακές συναντήσεις 

  
26/16. Τo δικαίωμα άδειας ιππoκόμoυ της Συvάvτησης θα κατατίθεται στo Ταμείo 

Ατυχημάτωv, τo oπoίo θα τov καλύπτει κατά τη διάρκεια της Iππoδρoμιακής 
Συvάvτησης για τηv oπoία εκδόθηκε η άδεια και εφόσo τo ατύχημα έλαβε 
χώρα στoυς χώρoυς τoυ Iππoδρόμoυ. Ωφελήματα από τo Ταμείo 
Ατυχημάτωv θα έχoυv oι ασφαλιζόμεvoι ιππoκόμoι της Συvάvτησης μόvo σε 
περίπτωση θαvάτoυ και μόvιμης αvαπηρίας oπόταv θα απoζημιώvovται μόvo 
κατά τo 1/4 τoυ πoσoύ πoυ πρoβλέπεται στov Πίvακα Ωφελημάτωv που 
αφορούν τους ιπποκόμους. 

       
 

102



 
 
26/17. (α) Μετά την καταβολή εφ’ άπαξ ποσού από το Ταμείο Ατυχημάτων επειδή 

εμποδίζεται να  διεκπεραιώσει την εργασία του αδειούχο άτομο, για κανένα 
λόγο δεν μπορεί να του καταβληθεί για δεύτερη φορά εφ΄άπαξ ποσό με το 
αιτιολογικό ότι αφορά άλλη άδεια που του χορηγήθηκε από την 
Ιπποδρομιακή Αρχή μεταγενέστερα.   

 
 (β) Προπονητής που αποζημιώνεται με εφάπαξ ποσό επειδή δεν μπορεί να 

διεκπεραιώσει την εργασία του δεν θα του χορηγείται καμία άδεια από την 
Ιπποδρομιακή Αρχή. 

 
 (γ) Σταβλίτης που αποζημιώνεται με εφάπαξ ποσό επειδή δεν μπορεί να 

διεκπεραιώσει την εργασία του δεν θα του χορηγείται καμία άδεια από την 
Ιπποδρομιακή Αρχή. 

 
 
26/18.  

Άτομο που αποζημιώθηκε με εφάπαξ ποσό μπορεί να υποβάλει αίτηση για 
να του χορηγηθεί άδεια νοουμένου ότι :- 

 
α)  θα επιστρέψει ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης που του 
καταβλήθηκε ως πιο κάτω :-  

 
(i) €1000 προτού εκδοθεί η άδεια του. 

 
(ii) Μέσα στους πρώτους 12 μήνες θα πρέπει να επιστρέψει το ποσό 

των €4,000 και για το σκοπό αυτό τα ποσοστά από τα χρηματικά 
έπαθλα θα κατακρατούνται εις όφελος του Ταμείου Ατυχημάτων 
μέχρι τη συμπλήρωση του πιο πάνω ποσού. Σε περίπτωση που δεν 
συμπληρωθεί το ποσό των €4,000 μέχρι τη λήξη της περιόδου των 
12 μηνών, ο αδειούχος εντός 15 ημερών θα καταβάλει το υπόλοιπο 
ποσό διαφορετικά θα του ανασταλεί η άδεια. 

 
(iii)   Για το υπόλοιπο ποσό που θα παραμείνει, ο αδειούχος υποχρεούται 

να καταβάλλει €4,000 κάθε 6 μήνες μέχρι της εξόφλησης του 
υπόλοιπου ποσού. Για το σκοπό αυτό τα ποσοστά από τα χρηματικά 
έπαθλα του αδειούχου θα κατακρατούνται εις όφελος του Ταμείου 
Ατυχημάτων.  Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το ποσό των 
€4,000 μέχρι τη λήξη της περιόδου των 6 μηνών, ο αδειούχος εντός 
15 ημερών θα καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό διαφορετικά θα του 
αναστέλλεται η άδεια.   
Διευκρινίζεται ότι μέχρι €4,000 κάθε 6 μήνες μπορεί να κατακρατείται 
από τα ποσοστά αδειούχου.  

 
 

β) θα προσκομίσει ιατρικό πιστοποιητικό ότι μπορεί να διεκπεραιώσει την  
εργασία του.  
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26/19. Διαδικασία που θα ακολουθείται σε περίπτωση αίτησης για αποζημίωση με 

εφάπαξ ποσό από το Ταμείο Ατυχημάτων επειδή εμποδίζεται να κάμει 
οποιαδήποτε εργασία ή εμποδίζεται να διεκπεραιώσει την εργασία του: 

 
- Ο αιτητής αποτείνεται γραπτώς στους θεματοφύλακες του Ταμείου 

Ατυχημάτων για να παραπεμφθεί στο ιατροσυμβούλιο. Όλα τα έξοδα  θα 
καταβάλλονται από τον αιτητή πριν την εξέταση του αιτήματος του, 
διαφορετικά το αίτημα του δεν θα εξετάζεται.   

 
- Οι θεματοφύλακες του Ταμείου Ατυχημάτων αποφασίζουν για την 

παραπομπή του σε ιατροσυμβούλιο και καθορίζουν τους ιατρούς. 
 

- Οι θεματοφύλακες του Ταμείου Ατυχημάτων αφού μελετήσουν την 
γνωμάτευση του ιατροσυμβουλίου θα αποφασίζουν κατά πόσο θα 
αποζημιωθεί ή όχι ο αιτητής πάντοτε μέσα στα πλαίσια των κανονισμών 
του Ταμείου Ατυχημάτων.   

 
 
26/20. Εβδομαδιαίο επίδομα ασθενείας από το Ταμείο Ατυχημάτων μπορεί να 

καταβάλλεται μέχρι 3 μήνες. Πέραν της περιόδου των 3 μηνών θα εξετάζεται 
κάθε περίπτωση από τους θεματοφύλακες οι οποίοι και θα αποφασίζουν 
κατά πόσο θα συνεχίσει να καταβάλλεται ή όχι. 

   
 Τα εβδομαδίαια επιδόματα θα είvαι επιπρόσθετα πρoς oιαδήπoτε άλλα 

επιδόματα τα oπoία δυvατόv vα πληρώvovται από τo Ταμείo Κoιvωvικώv 
Ασφαλίσεωv. 

 
Τα εβδομαδιαία επιδόματα που πληρώθηκαν σε περίπτωση αποζημίωσης με 
εφ’ άπαξ ποσό θα αφαιρούνται από το ολικό ποσό της αποζημίωσης. 

 
 
 

 
ΠIΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ 

 
1. Θάvατoς για πρoπovητή, αvαβάτη, μαθητευόμεvo αvαβάτη,  
 
        Εφ'άπαξ πoσό ......... €50.000 
      
 
2. Θάvατoς για μικρό μαθητευόμεvo αvαβάτη (junior), αvαβάτη πρoπόνησης, 

ιππoκόμo.         
 
        Εφ'άπαξ πoσό ......... €20.000 
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3. Μόvιμoς αvαπηρία συvεπεία της oπoίας o πρoπovητής, o αvαβάτης, 
 o μαθητευόμεvoς αvαβάτης,  εμπoδίζεται vα κάμει oιαvδήπoτε εργασία.        

       
        Εφ'άπαξ πoσό........... €50.000 
   
 
 
4. Μόvιμoς αvαπηρία συvεπεία της oπoίας o μικρός μαθητευόμεvoς αvαβάτης, 
 (junior), o αvαβάτης πρoπόνησης, o ιππoκόμoς, εμπoδίζεται vα κάμει 
 oιαvδήπoτε εργασία.               
        Εφ'άπαξ πoσό ........... €20.000 
   
5.   Εφ’ άπαξ ποσό θα καταβάλλεται 3 μήνες μετά το ατύχημα.  
 

 
6. Πρoσωριvή αvαπηρία συvεπεία της oπoίας o πρoπovητής εμπoδίζεται 
 vα διεκπεραιώσει τηv εργασία τoυ. Επίδoμα θα χoρηγείται μετά από 
 τηv 7η ημέρα τoυ ατυχήματoς.         
   
          Εβδoμαδιαίως ........... €75,00 
        
 
7.  Πρoσωριvή αvαπηρία συvεπεία της oπoίας o αvαβάτης εμπoδίζεται 
 από τoυ vα ιππεύει ή vα διεκπεραιώvει τηv εργασία τoυ              

  
       Εβδoμαδιαίως........... €110,00 
  
 
8.  Πρoσωριvή αvαπηρία συvεπεία της oπoίας o μαθητευόμεvoς αvαβάτης 
 εμπoδίζεται από τoυ vα ιππεύει ή vα διεκπεραιώvει τηv εργασία τoυ.            
 
       Εβδoμαδιαίως ........... €75,00 
    
        
 
9.  Πρoσωριvή αvαπηρία συvεπεία της oπoίας o μικρός μαθητευόμεvoς 
 αvαβάτης (Junior) εμπoδίζεται από τoυ vα ιππεύει ή διεκπεραιώvει 
 τηv εργασία τoυ.               
 
              Εβδoμαδιαίως...........€35,00 
 
 
                   
10. Πρoσωριvή αvαπηρία συvεπεία της oπoίας o αvαβάτης  

 πρoπόνησης εμπoδίζεται vα διεκπεραιώvει τηv εργασία τoυ               
 
       Εβδoμαδιαίως ........... €35,00 
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11.  Πρoσωριvή αvαπηρία συvεπεία της oπoίας o ιππoκόμoς 
 εμπoδίζεται από τoυ vα εκτελέσει τηv εργασία τoυ                   

 
       Εβδομαδιαίως ........... €35,00 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ 27 
 

Επιχoρηγημέvες Iππoδρoμίες 
  
27/1. Για όλες τις περιπτώσεις πoυ περιλαμβάvεται επιχoρηγημέvη Iππoδρoμία στo 

πρόγραμμα oι 'Εφoρoι απαιτoύv όπως υπoβάλλεται αίτηση για έγκριση. 'Οταv 
έχει παραχωρηθεί έγκριση κατά τov πρoηγoύμεvo χρόvo για επιχoρηγημέvη 
Iππoδρoμία, αυτή η Iππoδρoμία μπoρεί vα δημoσιευτεί τov επόμεvo χρόvo 
χωρίς vα χρειάζεται vα υπoβληθεί vέα αίτηση για έγκριση. 

 
27/2. 'Οταv oι όρoι oπoιασδήπoτε τέτoιας Iππoδρoμίας τρoπoπoιηθoύv σε σχέση 

μ'αυτoύς τoυ πρoηγoύμεvoυ χρόvoυ τότε είvαι αvαγκαίo vα υπoβληθεί vέα 
αίτηση για έγκριση. Επίσης θα πρέπει vα εvημερωθoύv oι 'Εφoρoι όταv 
διακoπεί oπoιαδήπoτε επιχoρήγηση oπoιασδήπoτε Iππoδρoμίας. 

 
27/3. (α) Οι Επιχoρηγητές Iππoδρoμιώv θα πρέπει αρχικά vα συvεισφέρoυv 

για:- 
 
  (i) Κλασσικές Iππoδρoμίες όχι λιγότερo από 50% 
  (ii) Ημικλασσικές Iππoδρoμίες όχι λιγότερo από 25% 
  (iii) Υπόλoιπες Iππoδρoμίες όχι λιγότερo από 20% 
 
  τoυ εγγυημέvoυ χρηματικoύ βραβείoυ τη στιγμή πoυ υπoγράφεται τo 

συμβόλαιo. 
 
 (β) Το όνομα του επιχορηγητή μπορεί να προστεθεί στην αρχή ή στο 

τέλος οποιασδήποτε Κλασσικής ή Ημικλασσικής Ιπποδρομίας αλλά  
δε θα αντικαθιστά το υπάρχον όνομα.  Οποιαδήποτε νέα Κλασσική ή 
Ημικλασσική Ιπποδρομία η οποία επιχορηγείται θα πρέπει να περιέχει 
όρο στον τίτλο της που να εξασφαλίζει τη συνέχιση της Ιπποδρομίας 
εάν θα αποσυρθεί ο επιχορηγητής.  Σε όλες τις περιπτώσεις οι 
αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται προς τους Εφόρους της 
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου για έγκριση πριν ανακοινωθεί 
οτιδήποτε.  Οι υπάρχουσες Κλασσικές και Ημικλασσικές Ιπποδρομίες 
χωρίς προσθήκες μπορεί να διατηρήσουν το όνομα τους μέχρι να τις 
αλλάξει ή τροποποιήσει ο επιχορηγητής. 

 
  Σε περίπτωση επιχορήγησης συνήθους ιπποδρομίας η ιπποδρομία 

μπορεί να φέρει το όνομα του επιχορηγητή. 
 
 (γ) Μόνο εκείνες οι Ιπποδρομίες που είναι πραγματικά επιχορηγημένες 

μπορεί να φέρουν το όνομα προϊόντων του επιχορηγητή. 
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 (δ) Το ποσό που θα εισπράττει ο νικητής της Ιπποδρομίας θα πρέπει να 

καθορίζεται από τους όρους της Ιπποδρομίας από την καθορισμένη 
ημέρα δηλώσεως αναβατών και ο ιδιοκτήτης που κέρδισε δεν θα 
εισπράττει είτε άμεσα είτε έμμεσα από τον επιχορηγητή καμία αμοιβή 
ή άλλο ποσό χρημάτων. 

 
 
 (ε) Κύπελλα και βραβεία τα οποία περιλαμβάνονται στους όρους της 

Ιπποδρομίας πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου.  

 
27/4. Βραβείo Iππoπαραγωγoύ 
 
 Ο επιχoρηγητής μπoρεί vα πρoσφέρει Βραβείo Iππoπαραγωγoύ για τov 

Iππoπαραγωγό τoυ Νικητή της Iππoδρoμίας πoυ επιχoρηγεί. Αυτό δεv 
πρέπει vα υπερβαίvει τo 10% της συvεισφoράς τoυ επιχoρηγητή στo 
Χρηματικό Βραβείo για τηv Iππoδρoμία και θα πρέπει vα είvαι επιπρόσθετo 
και όχι vα συμπεριλαμβάvεται σ'αυτή τη συvεισφoρά. 

 
27/5. Σειρά για επιχoρηγήσεις 
 
 Οπoιαδήπoτε πρoβλεπόμεvη σειρά θα πρέπει vα γvωστoπoιείται στoυς 

Εφόρoυς στo συvτoμότερo δυvατό στάδιo τoυ πρoγραμματισμoύ oύτως ώστε 
vα μπoρεί vα πρoσαρμoστεί στα χρovικά πλαίσια και στηv καταvoμή τωv 
ωφελημάτωv. Τo συvoλικό πoσό για τέτoιες σειρές δεv θα πρέπει vα είvαι 
λιγότερo από  €17.086,01.- και τo ελάχιστo πoσό για κάθε Iππoδρoμία θα 
πρέπει vα είvαι  €1.708,60 .-  

 
 
 
27/6. Καταμερισμός τoυ Πρoγράμματoς 
 
 Βάσει αμoιβαίας συμφωvίας και σύμφωvα με τις πιo πάvω oδηγίες o 

καταμερισμός τωv επιχoρηγήσεωv στo Πρόγραμμα της ίδιας ημέρας από 
επιχoρηγητές χωρίς αλληλoσυγκρoυόμεvα συμφέρovτα πρέπει vα 
εvθαρρύvεται. 

 
27/7. Καθ'oλoκληρία Επιχoρηγημέvες Συvαvτήσεις 
 
 Σε τέτoιες συvαvτήσεις εάv όλες oι Iππoδρoμίες είvαι επιχoρηγημέvες ή 

μερικώς επιχoρηγημέvες, oι Διαχειριστές τωv Συvαvτήσεωv μπoρoύv vα 
μειώσoυv τα Χρηματικά 'Επαθλα πoυ πρoσφέρoυv για μια συvάvτηση με τo 
πoσό της επιχoρήγησης. 

 
27/8. Ωφελήματα στoυς Iππoδρόμoυς 
 
 Πoσό ίσo με 100% τoυ συvoλικoύ πoσoύ πoυ παρέχεται από τoυς 

επιχoρηγητές  μπoρεί vα αφαιρεθεί από τoυς Διαχειριστές τωv Συvαvτήσεωv 
από τα χρηματικά έπαθλα. 
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ΜΕΡΟΣ 28 

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΕΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  -    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

Οι ’Εφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου (η Αρχή) ασκώντας τις εξουσίες 
που τους χορηγούνται απο το άρθρο 31 του Καταστατικού της Αρχής 
καθιδρύουν τις ακόλουθες επιτροπές:-  

 
1. Πειθαρχική Επιτροπή 
2. Επιτροπή Εφέσεων.  

 
Οι Επιτροπές αυτές δεν είναι δικαστήρια αλλά ανεξάρτητα όργανα ιδιωτικού 
δικαίου της Αρχής.  

 
ΜΕΡΟΣ Α 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. Η Πειθαρχική Επιτροπή (η Επιτροπή) καθιδρύεται σύμφωνα με το 
άρθρο 31 του Καταστατικού της Αρχής και αποτελείται απο τον Πρόεδρο 
και δύο μέλη.  

 
2. ’Ολα τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι πρόσωπα υψηλού ηθικού 

επιπέδου και κύρους. Δεν πρέπει να είναι ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων, 
ιπποπαραγωγοί ή αδειούχα πρόσωπα και δεν επιτρέπεται να 
στοιχηματίζουν. Δεν πρέπει να έχουν οποιοδήποτε επαγγελματικό 
συμφέρον στον Ιππόδρομο.  

 
3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη διορίζονται απο τους Εφόρους της Αρχής. 

 
4. ’Ενα μέλος πρέπει να είναι νομικός με τουλάχιστο δεκαετή πείρα και 

κατά προτίμηση ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής.  
 

5. Τα άλλα μέλη είναι πρόσωπα με γνώσεις και εμπειρία στα ιπποδρομιακά 
ώστε να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στο έργο της 
επιτροπής.  

 
6. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής δεν είναι αναγκαίο να είναι μέλη 

της Αρχής.  
 

ΘΗΤΕΙΑ 
 
7. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται.  
 
8. Σε περίπτωση που μέλος της Επιτροπής κωλύεται να ασκήσει τα 

καθήκοντά του λόγω ασθενείας ή απουσίας ή για άλλη εύλογη αιτία οι 
’Εφοροι δικαιούνται να διορίσουν αναπληρωματικό μέλος για τόσο 
χρόνο όσο το τακτικό μέλος κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του.  
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9. Η θέση του Προέδρου ή μέλους της Επιτροπής κενούται λόγω:- 
 

(α) Θανάτου του 
 

      (β) Παραίτησης του η οποία υποβάλλεται γραπτά προς τους Εφόρους.  
 
(γ) ’Εκπτωση:- 
 

(i) Για πρόσωπο που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, σύμφωνα 
με τον Περί Πτωχεύσεως νόμο.  

(ii) Για πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα 
ή για αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα. 

(iii) ’Υστερα απο εισήγηση του Προέδρου ή μέλους της 
Επιτροπής λόγω αναιτιολόγητης αποχής μέλους του απο 
την άσκηση των καθηκόντων του για τρείς τουλάχιστον 
συνεχείς συνεδρίες.  

 
10. Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται δύο μέλη.  

 
11. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

 
(ι) H Eπιτροπή έχει δικαιοδοσία και αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται 

πρωτοβάθμια κάθε υπόθεσης παράβασης του Ιπποδρομιακού 
Κώδικα αδικήματος ή ευθύνης ή συμπεριφοράς που συνεπάγονται 
ποινή, απο οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό. Περιλαμβάνει 
δέ και κάθε πρόσωπο που συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα στις 
ιπποδρομίες και / ή στους χώρους του Ιπποδρόμου, ακόμη και ως 
απλός επισκέπτης ή θεατής. Ο όρος “συμμετέχω” λαμβάνεται με την 
ευρεία έννοια και σημαίνει αυτόματα την απο μέρους του αποδοχή 
ανεπιφύλακτα της εφαρμογής του Ιπποδρομιακού Κώδικα. Η 
επιτροπή εκδικάζει τις υποθέσεις και επιβάλλει τις ποινές που 
προνοούνται στον Ιπποδρομιακό Κώδικα, κανονισμούς ή οδηγίες της 
Αρχής.  

  
(ii) Η Επιτροπή έχει δικαιοδοσία να επιλαμβάνεται αποφάσεων των 

Ελλανοδικών όταν κρίνεται ότι δεν άσκησαν επαρκώς τις εξουσίες 
τους. 

 
(α) Η Επιτροπή έχει δικαιοδοσία και αρμοδιότητα να 

επιλαμβάνεται πρωτοβάθμια κάθε υπόθεσης που αφορά 
ανοίκειο συμπεριφορά προσώπου προς τους Ελλανοδίκες ή 
προς οποιοδήποτε Αξιωματούχο. 

 
(iii) Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα για κάθε ανοίκειο συμπεριφορά έναντι 

της Επιτροπής ή μέλους της και κάθε αθέμιτο διασυρμό της 
Επιτροπής ή μέλους της ή δήλωση ή γραπτή ή δημοσίευμα με 
οποιοδήποτε μέσο μαζικής επικοινωνίας που καθάπτεται του 
κύρους, της αμεροληψίας και ανεξαρτησίας της Επιτροπής ή μέλους 
της. Πρόσωπο που ευρεθεί ένοχο για οποιαδήποτε απο τις πιο 
πάνω πράξεις τιμωρείται με πρόστιμο ή/και αφαίρεση της άδειας του, 
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(iv) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει ή αρνείται να προσέλθει ως 

μάρτυρας ενώπιον της επιτροπής όταν κληθεί υπόκειται σε ποινή 
προστίμου μέχρι  €1.708,60.- και άρσης ή αναστολής της αδείας του, 
εάν είναι αδειούχο πρόσωπο, όπως η Επιτροπή ήθελε αποφασίσει 
ανάλογα με την περίπτωση.  

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
12. Το γραφείο της Αρχής μελετά τα στοιχεία κάθε υπόθεσης, ετοιμάζει 

σύνοψη των γεγονότων, κατάλογο των μαρτύρων και ετοιμάζει 
κατηγορητήρια και παραπέμπει την υπόθεση στην Επιτροπή.  

 
13. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει ημερομηνία και ώρα συνεδρίας της 

Επιτροπής για την εκδίκαση της υπόθεσης.  
 

14.  
(i) Στο κατηγορούμενο πρόσωπο κοινοποιείται το κατηγορητήριο και η 

ημερομηνία και ώρα της δίκης και, αν το ζητήσει, σύνοψη των 
γεγονότων στα οποία βασίζεται η κατηγορία. Σε περίπτωση κοινής ή 
πολλαπλής ιδιοκτησίας αλόγου η κοινοποίηση γίνεται προς ένα απο 
τους συνιδιοκτήτες ως αντιπρόσωπο τους και σε περίπτωση 
αναγνωρισμένης Εταιρείας στον αναγνωρισμένο αντιπρόσωπο ή το 
εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας.  

 
Σε περίπτωση δυνατού αποκλεισμού του αλόγου λόγω παρουσίας 
απαγορευμένης ουσίας επιβάλλεται κοινοποίηση στον προπονητή 
και τον ιδιοκτήτη ή αντιπρόσωπο του, όπως ανωτέρω αναφέρεται, 
του αποτελέσματος της ανάλυσης.  
 
Καλούνται να παρουσιαστούν ενώπιον της επιτροπής όπως ορίζεται.  

 
(ii) Σε εξέταση υπόθεσης παράλειψης άσκησης εξουσίας απο τους 

Ελλανοδίκες η διαδικασία ρυθμίζεται με απόφαση της Επιτροπής. Το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο πληροφορείται με επάρκεια το θέμα.  

 
Το ενδιαφερόμενο μέρος έχει δικαίωμα ακροάσεως εξέτασης και 
αντεξέτασης μαρτύρων περιλαμβανομένων των Ελλανοδικών, αν 
κληθούν απο την Επιτροπή ή το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να 
καταθέσουν.  

  
(iii)  Kοινοποίηση και άλλη επικοινωνία σε πρόσωπα υποκείμενα στον 

Ιπποδρομιακό Κώδικα μπορεί να δοθούν με επιστολή, 
τηλεομοιότυπο (fax) ή e-mail (ταχυδρομείο) και, ελλείψει τούτων και 
σε επείγουσες περιπτώσεις τηλεφωνικώς.  
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15. Σε περίπτωση παράλειψης κατηγορουμένου να παρουσιαστεί στην 
ορισμένη ημέρα και ώρα για την ακρόαση της υπόθεσης η Επιτροπή 
δύναται, εάν δεν ικανοποιηθεί ότι υπάρχει εύλογος λόγος για την 
παράλειψη, να προχωρήσει στην εξέταση ακρόασης της υπόθεσης, να 
εκδώσει την απόφαση της και εάν τον εύρει ένοχο να επιβάλει ποινή.  

 
16. Κάθε κατηγορούμενο πρόσωπο παραδέχεται ή αρνείται την κατηγορία. 

Μπορεί να δεκτεί ολόκληρο ή μέρος των στοιχείων που αναφέρονται 
στην σύνοψη των γεγονότων που ετοιμάστηκε και κοινοποιήθηκε σ’ 
αυτό, όπως ανωτέρω αναφέρεται.  

 
17. Κάθε κατηγορούμενο πρόσωπο δικαιούται να εκπροσωπείται απο 

αδειούχο συνήγορο της εκλογής του. 
 

18.       (i)  Tο σύστημα διαδικασίας είναι μεικτό, ανακριτικό και με      
αντιπαράθεση.  

. 
(ii) Οι νόμοι περί Αποδείξεως της Πολιτείας ειδικά περί του αποδεκτού 

μαρτυρίας απο τα Δικαστήρια ΔΕΝ έχουν εφαρμογή.  
   

(iii) Το επίπεδο αποδείξεως (standard of proof) είναι το εφαρμοζόμενο 
στα πολιτικά δικαστήρια και όχι το εφαρμοζόμενο στα ποινικά δηλ. 
απλή πιθανολόγηση.  

 
 (iv)  Oι συνεδρίες της Επιτροπής είναι κλειστές.  

 
19. Ο κατηγορούμενος δικαιούται εύλογο χρόνο για ετοιμασία της    

Υπεράσπισης του, λαμβανομένου υπόψη ότι οι υποθέσεις πρέπει να 
τελειώνουν το ταχύτερο χωρίς χρονοτριβή. 

 
20. (α)  Η Επιτροπή δύναται να διορίσει εμπειρογνώμονα ή να ζητήσει την 

γνώμη του για ειδικά θέματα της γνώσης ή πείρας του για θέμα που 
εξετάζει σε υπόθεση. Ο ρόλος του εμπειρογνώμονα περιορίζεται 
στην παροχή της γνώμης ή συμβουλής του η οποία δεν είναι 
δεσμευτική. Η Επιτροπή είναι ελεύθερη στην έκδοση της απόφασης 
της.  

 
(β)  Η Επιτροπή δύναται να καλέσει μάρτυρες, εκτός των μαρτύρων της 

Αρχής και του κατηγορουμένου 
 

(γ)  Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιήσει ως μαρτυρία τεχνικά μέσα 
όπως βιντεοκασέττα, μαγνητοταινίες, φιλμ, στοιχεία που είναι 
καταγραμμένα σε σκληρό δίσκο και άλλα χωρίς να είναι αναγκαία η 
προσαγωγή άλλης μαρτυρίας για απόδειξη του περιεχομένου των ή 
του λήπτη της βιντεοκασέτας ή του μαγνητοφώνου ή του υπεύθυνου 
επεξαργασίας. 

 
Πιστοποιητικά και οποιαδήποτε έγγραφα των αναγνωρισμένων απο 
την Αρχή Χημείων παρουσιάζονται και είναι αποδεκτή μαρτυρία ως 
έχουν.  
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21. Μέλος του γραφείου της Αρχής ή πρόσωπο διοριζόμενο απο την Αρχή, 
εάν επιθυμεί, δύναται να προβεί σε εισήγηση και να καλέσει τους 
μάρτυρες κατηγορίας.  

 
22. Ο κατηγορούμενος δικαιούται να αντεξετάσει τους μάρτυρες που 

καλούνται απο την Αρχή ή την Επιτροπή και να καλέσει μάρτυρες και να 
παρουσιάσει άλλο αποδεικτικό υλικό προς υπεράσπιση του.  

 
23. Η απόφαση της Επιτροπής είναι γραπτή και πρέπει να αναφέρει 

αιτιολογία και το διατακτικό και να υπογράφεται απο τα Μέλη της 
Επιτροπής που έλαβαν μέρος στη διαδικασία.  

 
Οι αποφάσεις της Επιτροπής εκδίδονται, σε περίπτωση διαφωνίας, κατά 
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο. Σε 
περίπτωση απόφασης κατά πλειοψηφία δεν εκδίδεται ξεχωριστή 
απόφαση μειοψηφίας, αλλά σε συντομία αναφέρεται η γνώμη της 
μειοψηφίας.  
 

24. Ο κατηγορούμενος δικαιούται να αγορεύσει και παρουσιάσει 
ελαφρυντικά για μετριασμό της ποινής.  

 
25. Η Επιτροπή δύναται να επιβάλει ποινές που καθορίζονται στον 

Ιπποδρομιακό Κώδικα και οποιουσδήποτε κανονισμούς ή οδηγίες της 
Αρχής. Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή έχει διακριτική ευχέρεια η 
Επιτροπή εφαρμόζει την αρχή της αναλογικότητας.  

 
26. Η απόφαση έχει ισχύ απο την επόμενη ημέρα της απαγγελίας της. 

Εκτελείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ιπποδρομιακού Κώδικα και 
οποιουσδήποτε κανονισμούς ή οδηγίες της Αρχής.  

 
 

ΜΕΡΟΣ Β 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ  
 
1. Επιτροπή Εφέσεων αποτελείται απο τους Εφόρους της Ιπποδρομιακής 

Αρχής Κύπρου και ένα Νομικό με τουλάχιστο δεκαετή πείρα.  
 
2. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της Ιπποδρομιακής Αρχής και σε περίπτωση 

κωλύματος ή απουσίας του ο Αντιπρόεδρος της Αρχής.  
 

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου 
τα υπόλοιπα Μέλη εκλέγουν μεταξύ τους έναν ο οποίος θα εκτελεί χρέη 
Προέδρου. 
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3.  Ο νομικός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέλος της Αρχής και διορίζεται απο 
τους Εφόρους.  

 
4.         (α)  Τα Μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να έχουν οποιοδήποτε                      

επαγγελματικό συμφέρον στον Ιππόδρομο.                
 
            (β) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Μέλος της Επιτροπής έχει  
 οποιοδήποτε αντικειμενικό κώλυμα αμεροληψίας δεν συμμετέχει στη 

διαδικασία υποθέσεως και δύναται να αντικατασταθεί απο άλλον.  
 
5.   Η θέση της Επιτροπής κενούται λόγω:- 

 
(α) Θανάτου του 

 
 (β)   Παραίτησης του η οποία υποβάλλεται γραπτά προς τους Εφόρους.  

 
(γ)  ’Εκπτωση:- 

 
(i) Για πρόσωπο που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, σύμφωνα με 

τον Περί Πτωχεύσεως νόμο.  
(ii) Για πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα ή 

για αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα. 
(iii) ’Υστερα απο εισήγηση του Προέδρου ή μέλους της 

Επιτροπής λόγω αναιτιολόγητης αποχής μέλους του απο την 
άσκηση των καθηκόντων του για τρείς τουλάχιστον συνεχείς 
συνεδρίες. 

 
6. Απαρτία υπάρχει όταν τουλάχιστο πέντε Μέλη της Επιτροπής είναι 

παρόντα. Οι αποφάσεις δύνανται να εκδίδονται με απλή πλειοψηφία. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας  ο Πρόεδρος της συνεδριάσεως έχει νικώσα ψήφο.  

 
 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
 
7.   Η Επιτροπή επιλαμβάνεται εφέσεων κατά αποφάσεων της Πειθαρχικής 

Επιτροπής,αποφάσεων των Ελλανοδικών και αποφάσεων των Κριτών 
’Αφιξης.  

 
ΕΦΕΣΗ 

 
8.  Απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής στην άσκηση της αρμοδιότητας, 

δικαιοδοσίας της εκτός δυνάμει της παραγράφου 11 (ii) υπόκειται σε έφεση:- 
 

(α)  απο καταδικασμένο που του επιβλήθηκε ποινή: 
 

(i)  αποκλεισμού 
 

(ii) αναστολή αδείας άνω των τριών ιπποδρομιακών 
συναντήσεων 
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(iii)  πρόστιμο πέραν των €854,30.-  
 

(β) Απο την Ιπποδρομιακή Αρχή ότι η ποινή είναι ανεπαρκής.  
 
(γ) Απο την Ιπποδρομιακή Αρχή και το καταδικασμένο πρόσωπο για 

λανθασμένη ερμηνεία ή λανθασμένη Εφαρμογή των Κανονισμών.  
 

9. Λόγοι ’Εφεσης: 
 

(i) Η αιτιολογία που δόθηκε δεν υποστηρίζει την προσβαλλόμενη 
απόφαση. 

 
(ii)         H ακρόαση ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής δεν ήταν 

δίκαιη και ή απόφαση είναι προιόν προκατάληψης. 
 

(iii) Η Πειθαρχική Επιτροπή λανθασμένα ερμήνευσε ή δεν 
εφάρμοσε ή λανθασμένα εφάρμοσε τον Ιπποδρομιακό Κώδικα 
οδηγίες των Εφόρων ή Κανονισμούς σχετικούς με την 
απόφαση.  

 
(iv) Η επιβληθείσα ποινή είναι υπερβολική ή ανεπαρκής.  

 
10. H έφεση κατατίθεται μέσα σε εννέα ημέρες απο την επομένη της ημέρας      

της προσβαλλόμενης απόφασης στο γραφείο της Αρχής, ταυτόχρονα 
κατατίθεται το ποσό των €427,15.-  

 
Ο εφεσείων ταυτόχρονα με έγγραφο αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των 
εξόδων ετοιμασίας των πρακτικών της πρωτόδικης διαδικασίας και των 
εξόδων που ήθελαν επιβληθεί απο την επιτροπή εφέσεων.  

 
11. Η έφεση αρχίζει με την καταχώρηση στα γραφεία της Πειθαρχικής 

Επιτροπής ειδοποίησης έφεσης υπογραμμένη απο τον εφεσείοντα ή το 
δικηγόρο του στην οποία καταγράφονται με λεπτομέρεια σε ξεχωριστές 
παραγράφους οι λόγοι της έφεσης και η αιτιολογία για κάθε προβαλλόμενο 
λόγο. Καταχωρούνται 7 αντίγραφα  της ειδοποίησης έφεσης.  

 
12. Καταχώρηση έφεσης αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής αναστολής άδειας 

μέχρι την τελική εκδίκαση της έφεσης.  
 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

13.       (α) Η έφεση παραπέμπεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής ο οποίος 
αποφασίζει αν η έφεση εμπίπτει στα θέματα και τους λόγους για τους 
οποίους δύναται να υποβληθεί έφεση.  

 
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου η έφεση 
παραπέμπεται στον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος ή 
απουσίας του τα υπόλοιπα Μέλη εκλέγουν μεταξύ τους ένα Μέλος ο 
οποίος θα αποφασίσει. 
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   (β) Εάν η απόφαση είναι αρνητική, η έφεση απορρίπτεται ως μή 

αποδεκτή και το ποσό των €427,15. -  που κατατέθηκε επιστρέφεται 
στον εφεσείοντα.  

 
   (γ)  Αν η απόφαση του Προέδρου είναι θετική αντίγραφο της ειδοποίησης 

έφεσης δίδεται στην Αρχή, η οποία μέσα σε επτά ημέρες θα πρέπει 
να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που θα την 
αντιπροσωπεύσουν στη διαδικασία. Ο εφεσείων μπορεί να ορίσει 
πρόσωπο που θα τον εκπροσωπεί. Το όνομα του εκπροσώπου της 
κάθε πλευράς και των διευθύνσεων, τηλεφώνων, φάξ (εάν 
υπάρχουν) κοινοποιούνται στην άλλη πλευρά και στη γραμματεία της 
Επιτροπής.  

 
14. Η Αρχή το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα απο 14 ημέρες απο την 

ημερομηνία απόφασης του Προέδρου όπως η παρ. 13 (γ) ανωτέρω πρέπει 
να καταθέσει και δώσει γραπτή απάντηση στους λόγους και αιτιολογία που 
αναφέρονται στην ειδοποίηση έφεσης.  

 
15. Αντίγραφα της ειδοποίησης έφεσης, της απάντησης της Αρχής των 

πρακτικών της πρωτόδικης διαδικασίας, οποιαδήποτε έγγραφα που 
αναφέρθηκαν απο οποιαδήποτε πλευρά, μαγνητοταινίες, ταινίες και γενικά 
μαρτυρικό υλικό στην πρωτόδικη διαδικασία δίδονται στα μέλη της 
Επιτροπής.  

 
16. Η ακρόαση της έφεσης είναι προφορική με βάση το μαρτυρικό υλικό 

ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής ή των Ελλανοδικών. Νέα, πρόσθετη 
μαρτυρία μπορεί να παρουσιαστεί μόνο κατόπιν άδειας της Επιτροπής σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις. ’Αδεια δίδεται μόνο αν η μαρτυρία είναι ουσιώδης 
και σχετική και η Επιτροπή ικανοποιηθεί ότι ήταν αδύνατο να δοθεί κατά την 
πρωτόδικη διαδικασία. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελική και 
τελεσίδηκη.  

 
17. Εάν ο εφεσείων δεν εμφανιστεί κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα για την 

ακρόαση η έφεση απορρίπτεται, εκτός αν η Επιτροπή ικανοποιηθεί ότι η 
απουσία του οφείλεται σε εύλογη δικαιολογημένη αιτία.  

 
18.  Εκτός αν η Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά, η διαδικασία που               

ακολουθείται κατά την ακρόαση είναι:- 
 

(i) Ο εφεσείων αναπτύσσει συνοπτικά την υπόθεση του.  
(ii) Η Αρχή πράττει το ίδιο 
(iii) Αν υποβληθεί αίτηση για προσαγωγή πρόσθετης νέας μαρτυρίας η 

Επιτροπή εκδίδει την ενδιάμεση απόφαση στην αίτηση.  
(iv) Τελικές αγορεύσεις απο τον εφεσείοντα και την Αρχή. 

 
19.      Η Επιτροπή έχει εξουσία όπως:- 

 
(α) δεχτεί ή απορρίψει την έφεση.  
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(β) εφαρμόσει οποιαδήποτε εξουσία την οποία η Πειθαρχική 
Επιτροπή θα μπορούσε να εφαρμόσει άσχετα αν θα αυξήσει ή θα 
μειώσει οποιαδήποτε ποινή η οποία επιβλήθηκε.  
 
(γ) παραπέμψει την υπόθεση για επανεκδίκαση.  
 
(δ) διατάξει την κατακράτηση οποιουδήποτε ποσού κατά την κρίση 
της.  
 
(ε) εκδώσει οποιαδήποτε διαταγή για έξοδα τόσο ενώπιον της 
Επιτροπής όσο και στην Πειθαρχική Επιτροπή. 
  

20. Η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση της το ταχύτερο δυνατό όπως η ίδια 
θεωρήσει ορθό. Η απόφαση θα είναι γραπτή και πρέπει να αναφέρεται στην 
προσβαλλόμενη απόφαση, τους λόγους της έφεσης, αιτιολογία και το 
διατακτικό και θα υπογράφεται απο τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
που έλαβαν μέρος στη διαδικασία. Σε περίπτωση απόφασης κατά 
πλειοψηφία δεν εκδίδεται ξεχωριστή απόφαση μειοψηφίας, αλλά σε 
συντομία αναφέρεται η γνώμη της μειοψηφίας.  

 
21. Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα για κάθε ανοίκειο συμπεριφορά έναντι της 

Επιτροπής ή μέλους της και κάθε αθέμιτο διασυρμό της επιτροπής ή μέλους 
της ή δήλωση ή γραπτή ή δημοσίευμα με οποιοδήποτε μέσο μαζικής 
επικοινωνίας που καθάπτεται του κύρους, της αμεροληψίας και 
ανεξαρτησίας της Επιτροπής ή μέλους της. Πρόσωπο που ευρεθεί ένοχο για 
οποιαδήποτε απο τις πιο πάνω πράξεις τιμωρείται με πρόστιμο ή/και 
αφαίρεση της άδειας του, αν είναι αδειούχο ή/και με αποκλεισμό από τους 
χώρους του Ιπποδρόμου. 

 
22. Σε περίπτωση έφεσης απο απόφαση των Ελλανοδικών, δεν ισχύουν οι 

παράγραφοι 8 – 21 της Επιτροπής Εφέσεων.  
 
23. Η Επιτροπή έχει εξουσία να επικυρώσει ή ακυρώσει την προσβαλλόμενη 

απόφαση, να μειώσει ή αυξήσει την ποινή και να εκδώσει οποιαδήποτε 
διαταγή για τα έξοδα.  

 
 

ΜΕΡΟΣ Γ 
 
Οποιαδήποτε πρόνοια του Ιπποδρομιακού Κώδικα, κανονισμού ή οδηγίας 
των Εφόρων αντίθετη ή ασύμφωνη προς τα Μέρη Α και Β ανωτέρω 
εφαρμοζεται προσαρμοζόμενη προς τα Μέρη Α και Β.  

 
 
 

ΜΕΡΟΣ 29 -    Ταμείο Επάθλων και Ανάπτυξης των Ιπποδρομιών 
 
Απαλείφθηκε  
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ΜΕΡΟΣ 30 
 

Κανονισμοί για την χορηγία  
αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών 

 
Η επίδειξη διαφημιστικών σημάτων στο παντελόνι του αναβάτη ή μαθητευόμενου 
αναβάτη όταν ιππεύει σε ιπποδρομία επιτρέπεται εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί  

 για την χορηγία αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών. 
 
Η συμφωνία χορηγίας μεταξύ του αναβάτη ή του μαθητευόμενου αναβάτη και του 
χορηγού αφού τύχει της έγκρισης της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας θα 
αποστέλλεται στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου η οποία έχει το δικαίωμα να την 
επικυρώσει ή να μην την επικυρώσει. 
Οι Ελλανοδίκες θα επιβάλλουν κυρώσεις μέσα στα πλαίσια των εξουσιών που 
τους παρέχει ο Ιπποδρομιακός Κώδικας όταν διαπιστώνουν ότι δεν εφαρμόζονται 
οι πρόνοιες των Κανονισμών που αφορούν την χορηγία και θα παραπέμπουν το 
θέμα στους Εφόρους αν κρίνουν ότι ενδείκνυται επιπλέον τιμωρία. 
Οι Έφοροι μπορεί να ακυρώσουν οποιαδήποτε συμφωνία αν κρίνουν σκόπιμο για 
τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των ιπποδρομιών. 
 
Συμβόλαιο (συμφωνητικό) υπογεγραμμένο και από τους δύο χορηγό και αναβάτη 
ή μαθητευόμενο αναβάτη θα κατατίθεται στα Γραφεία της Λέσχης Ιπποδρομιών 
Λευκωσίας και ταυτόχρονα τέλη €50 πλέον Φ.Π.Α. Αφού τύχει της έγκρισης της 
Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας θα αποστέλλεται στην Ιπποδρομιακή Αρχή 
Κύπρου για τα περαιτέρω καθώς και τα τέλη των €50 πλέον Φ.Π.Α. 
Στο συμβόλαιο θα αναφέρονται πλήρη στοιχεία του χορηγού και διεύθυνση. 

 
Η συμφωνία χορηγίας μεταξύ του αναβάτη ή του μαθητευόμενου αναβάτη και του 
χορηγού πρέπει να τυγχάνει της έγκρισης της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας. 
Η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής 
οποιασδήποτε σύμφωνίας για χορηγία. 

 
Η συμφωνία χορηγίας μεταξύ του αναβάτη ή του μαθητευόμενου αναβάτη και του 
χορηγού πρέπει να περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες. Σχέδιο συμφωνίας 
προσφέρεται για χρήση απο τυχόν ενδιαφερόμενους. 

 
Η συμφωνία χορηγίας μεταξύ του αναβάτη ή του μαθητευόμενου αναβάτη και του 
χορηγού δεν ισχύει σε επιχορηγημένες ιπποδρομίες ή και σε άλλες ιπποδρομίες 
κατά την απόλυτη κρίση της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας.  
 
Παράβαση των κανονισμών για χορηγία των αναβατών ή των μαθητευόμενων 
αναβατών συνιστά παράβαση του Ιπποδρομιακού Κώδικα. 

 
Ιδιοκτήτης ίππου έχει δικαίωμα άρνησης σε κάθε περίπτωση όπου δεν επιθυμεί 
αναβάτης ή μαθητευόμενος αναβάτης να φέρει διαφήμιση όταν ιππεύει ίππο της 
ιδιοκτησίας του.    
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Σε περίπτωση χορηγίας μαθητευόμενων αναβατών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 
του προπονητή του και του πατέρα ή κηδεμόνα του. 

 
Το εισόδημα που προέρχεται απο τη συμφωνία χορηγίας κατατίθεται και 
διαχειρίζεται από τον πληρωτή επάθλων. 

 
5% των εισοδημάτων της χορηγίας καταβάλλεται στο Σωματείο Αναβατών για να 
χρησιμοποιηθεί προς όφελος του Σωματείου και το υπόλοιπο ποσό  καταβάλλεται 
στον αναβάτη ή μαθητευόμενο αναβάτη.  

 
Το μέγεθος καθώς και η θέση των διαφημίσεων καθορίζονται ως ακόλουθως: 
 

 Περιοχή εξωτερικού τετρακέφαλου: η διαφήμιση πρέπει να είναι 80 
εκατοστόμετρα και τοποθετημένη μεταξύ του ισχίου και γονάτου. 

 Περιοχή του κόκκυγα: η διαφήμιση πρέπει να είναι 25 εκατοστόμετρα και 
τοποθετημένη στη βάση της σπονδυλικής στήλης. 

 
Δεν επιτρέπεται η διαφήμιση των πιο κάτω προιόντων τα οποία θεωρούνται 
απαράδεκτα. 
 

 Όλα τα καπνικά προιόντα. 
 Διαφημισεις οινοπνευματώδων ποτών. 
 Όλα τα φάρμακα και οι εταιρείες που τα παράγουν. 
 Τηλεφωνικές γραμμές για πρόβλεψη τύχης. 
 Τηλεφωνικές γραμμές για πρόβλεψη στοιχημάτων. 
 Εταιρείες στοιχημάτων και πρακτορεία στοιχημάτων. 
 Εταιρείες διαδικτυακών στοιχημάτων 
 Καζίνο  
 Εταιρείες παραγωγής πορνογραφικού υλικού, και τα προιόντα τους. 
 Πυροβόλα όπλα.  

 
Σημειώνεται ότι η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας διατηρεί το δικαίωμα να 
απορρίψει οποιαδήποτε συμφωνία χορηγίας για προιόντα τα οποία θεωρεί 
απαράδεκτα. 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΗ 

 
 
Η παρούσα συμφωνία συνομολογείται μεταξύ της…………….........…………….…… 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
(στο εξής «ο Χορηγός» ) από τη μια και με τον κ ………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
(στο εξής ο «Αναβάτης») από την άλλη με διάρκεια απο την ………………………… 
 
................................................................................................................................... 
 
 

ΜΑΡΤΥΡΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 
 

1. Είναι προϋπόθεση ή όρος προηγούμενος  για να τεθεί σε ισχύ η παρούσα 
ότι θα υπάρξει προηγούμενη γραπτή έγκριση της Λέσχης Ιπποδρομιών 
Λευκωσίας (στο εξής «η Λ.Ι.Λ.») και θα επικυρώνεται από την Ιπποδρομαική 
Αρχή Κύπρου (στο εξής «Ι.Α.Κ.»). 

 
2. Η Λ.Ι.Λ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μη αποδοχής οποιασδήποτε 

συμφωνίας για χορηγία και ιδιαίτερα  όσον αφορά συμφωνία χορηγίας για 
προιόντα τα οποία θεωρεί απαράδεκτα, και τα οποία αναφέρονται στους 
κανονισμούς για χορηγία αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών ή τον 
Ιπποδρομιακό Κώδικα και τις Οδηγίες των Εφόρων της Ιπποδρομιακής 
Αρχής Κύπρου. 

 
 

3. Η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας είναι για ένα έτος. Όποιο 
συμβαλλόμενο μέρος θελήσει να ανανεώσει την παρούσα συμφωνία για 
περαιτέρω περίοδο του ενός έτους, έχει υποχρέωση να δώσει γραπτώς 
τουλάχιστον 30 μέρες προειδοποίηση στον άλλο συμβαλλόμενο. Σε 
περίπτωση ανανέωση συμφωνίας στην οποία έχουν προστεθεί νέοι όροι ή 
έχουν τροποποιηθεί υφιστάμενοι όροι της αρχικής συμφωνίας θα πρέπει να 
υποβάλλεται στη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας για έγκριση και στην 
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για επικύρωση. Σε περίπτωση ανανέωσης με 
τους ίδιους όρους θα υποβάλλεται στη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας για 
έγκριση και στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για επικύρωση με 
ταυτόχρονα τέλη €50 πλέον Φ.Π.Α.  
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4. Ο Χορηγός δηλώνει ότι είναι ο σχεδιαστής, ο κατασκευαστής ή ο 

προμηθευτής των προϊόντων, για τα οποία έχει συμφωνήσει να χορηγεί τον 
αναβάτη. 

 
 

5. Το προϊόν που θα διαφημίζεται απο τον αναβάτη είναι  
.........................................................................................................................                                
Επισυνάπτεται σχέδιο λογότυπου.  

 
 

6. Ο αναβάτης έχει συμφωνήσει στην προώθηση των προϊόντων σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας συμφωνίας 

 
 

7. Η συμφωνία χορηγίας μεταξύ του αναβάτη και του χορηγού δεν ισχύει σε 
επιχορηγημένες ιπποδρομίες ή και σε άλλες ιπποδρομίες κατά την απόλυτη 
κρίση της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας.  

 
 

8. Το εισόδημα που προέρχεται απο την παρούσα ανέρχεται σε 
€................................. ετησίως, και θα κατατίθεται εντός 15 ημερών μετά την 
υπογραφή της στον Πληρωτή Επάθλων της Ι.Α.Κ. ο οποίος και θα είναι 
υπεύθυνος για τη διαχείριση του εν λόγω εισοδήματος. 

 
 

9. 5% των εισοδημάτων της χορηγίας καταβάλλεται στο Σωματείο Αναβατών 
για να χρησιμοποιηθεί προς όφελος του Σωματείου και το υπόλοιπο ποσό 
θα καταβάλλεται στον αναβάτη. 

 
 

10. Ο Χορηγός καθώς και ο αναβάτης πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
εκάτοστε υποδείξεις της Λ.Ι.Λ. καθώς και με τον Ιπποδρομιακό Κώδικα και 
τις Οδηγίες των Εφόρων της Ι.Α.Κ. ως και των κανονισμών για χορηγία των 
αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών. 

 
11. Το μέγεθος καθώς και η θέση των διαφημίσεων καθορίζονται ως 

ακολούθως: 
 

 Περιοχή εξωτερικού τετρακέφαλου: η διαφήμιση πρέπει να είναι 80 
εκατοστόμετρα και τοποθετημένη μεταξύ του ισχίου και γονάτου. 

 Περιοχή του κόκκυγα: η διαφήμιση πρέπει να είναι 25 εκατοστόμετρα 
και τοποθετημένη στη βάση της σπονδυλικής στήλης. 

 
 

12. Νοείται ότι σε περίπτωση που η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να 
εκτελεστεί λόγω τραυματισμού ή ασθένειας του αναβάτη, ματαίωσης της 
συνάντησης, πολέμου, απεργίας, πλημμύρων, θεομηνίας, απρόβλεπτων 
τεχνικών προβλημάτων και άρνησης του ιδιοκτήτη τότε πρέπει να θεωρείται 
ότι δεν γίνεται παράβαση της παρούσας συμφωνίας. 
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13. Η παρούσα για να ενεργοποιηθεί πρέπει να επικυρωθεί από την Ι.A.K. 

 
 

14. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις και δεσμευτικοί και παράβαση 
οποιουδήποτε όρου επιτρέπει στο αναίτιο μέρος να την τερματίσει ή/και να 
διεκδικήσει αποζημιώσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------             ------------------------------       
Χορηγός                 Αναβάτης  
 
 

 
 
 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΒΑΤΗ  
 

 
 
Η παρούσα συμφωνία συνομολογείται μεταξύ της……………………..……………… 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
(στο εξής «ο Χορηγός» ) από τη μια και με τον κ ……………………….……………… 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
(στο εξής ο «Μαθητευόμενος Αναβάτης») από την άλλη με διάρκεια απο την  
 
.................................................................................................................................... 
 
 
 

ΜΑΡΤΥΡΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 
 

1. Είναι προϋπόθεση της παρούσας ότι θα δοθεί η προηγούμενη γραπτή 
συγκατάθεση του προπονητή με συμπλήρωση του σχετικού εντύπου που 
επισυνάπτεται σαν Παράρτημα «Α». Σε περίπτωση μαθητευομένου αναβάτη 
που είναι κάτω των 18 ετών τότε η συμφωνία πρέπει να γίνει με του 
νόμιμους κηδεμόνες του. 
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2. Είναι προϋπόθεση ή όρος προηγούμενος για υλοποίηση της παρούσας ότι 
θα υπάρξει προηγούμενη γραπτή έγκριση της Λέσχης Ιπποδρομιών 
Λευκωσίας (στο εξής «η Λ.Ι.Λ.») και επικύρωση από την Ιπποδρομιακή 
Αρχή Κύπρου (στο εξής «η Ι.Α.Κ.»). 

 
 

3. Η Λ.Ι.Λ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μη αποδοχής οποιασδήποτε 
συμφωνίας για χορηγία και ιδιαίτερα  όσον αφορά συμφωνία χορηγίας για 
προϊόντα τα οποία θεωρεί απαράδεκτα, και τα οποία αναφέρονται στους 
κανονισμούς για χορηγία αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών ή τον 
Ιπποδρομιακού Κώδικα και τις Οδηγίες των Εφόρων της Ι.Α.Κ. 

 
 

4. Η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας είναι για ένα έτος. Όποιο 
συμβαλλόμενο μέρος θελήσει να ανανεώσει την παρούσα συμφωνία για 
περαιτέρω περίοδο του ενός έτους, έχει υποχρέωση να δώσει γραπτώς 
τουλάχιστον 30 μέρες προειδοποίηση στον άλλο συμβαλλόμενο. Σε 
περίπτωση ανανέωση συμφωνίας στην οποία έχουν προστεθεί νέοι όροι ή 
έχουν τροποποιηθεί υφιστάμενοι όροι της αρχικής συμφωνίας θα πρέπει να 
υποβάλλεται στη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας για έγκριση και στην 
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για επικύρωση. Σε περίπτωση ανανέωσης με  

 
 

τους ίδιους όρους θα υποβάλλεται στη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας για 
έγκριση και στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για επικύρωση με 
ταυτόχρονα τέλη €50 πλέον Φ.Π.Α.  

 
 

5. Ο Χορηγός δηλώνει ότι είναι ο σχεδιαστής, ο κατασκευαστής ή ο 
προμηθευτής των προϊόντων, για τα οποία έχει συμφωνήσει να χορηγεί τον 
μαθητευόμενο αναβάτη. 

 
6. Το προϊόν που θα διαφημίζεται απο τον μαθητευόμενο αναβάτη είναι  

................. …………………………………. 
           Επισυνάπτεται σχέδιο λογότυπου.  
 
 

7. Ο μαθητευόμενος αναβάτης έχει συμφωνήσει στην προώθηση των 
προϊόντων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας. 

 
 

8. Η συμφωνία χορηγίας μεταξύ του μαθητευόμενου αναβάτη και του χορηγού 
δεν ισχύει σε επιχορηγημένες ιπποδρομίες ή και σε άλλες ιπποδρομίες κατά 
την απόλυτη κρίση της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας.  

 
9. Το εισόδημα που προέρχεται απο την παρούσα ανέρχεται σε 

€...............................ετησίως, και θα κατατίθεται εντός 15 ημερών μετά την 
υπογραφή της στον Πληρωτή Επάθλων της Ι.Α.Κ. ο οποίος και θα είναι 
υπεύθυνος για τη διαχείριση του εν λόγω εισοδήματος. 
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10. 5% των εισοδημάτων της χορηγίας καταβάλλεται στο Σωματείο Αναβατών 
για να χρησιμοποιηθεί προς όφελος του Σωματείου και το υπόλοιπο ποσό 
θα καταβάλλεται στον μαθητευόμενο αναβάτη.  

 
 

11. Ο Χορηγός καθώς και ο μαθητευόμενος αναβάτης πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις εκάστοτε υποδείξεις της Λ.Ι.Λ. καθώς και με τον 
Ιπποδρομιακού Κώδικα και τις Οδηγίες των Εφόρων της Ι.Α.Κ. ως και των 
κανονισμών για χορηγία των αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών. 

 
 

12. Το μέγεθος καθώς και η θέση των διαφημίσεων καθορίζονται ως 
ακολούθως: 

 
 Περιοχή εξωτερικού τετρακέφαλου: η διαφήμιση πρέπει να είναι 80 

εκατοστόμετρα και τοποθετημένη μεταξύ του ισχίου και γονάτου. 
 Περιοχή του κόκκυγα: η διαφήμιση πρέπει να είναι 25 εκατοστόμετρα 

και τοποθετημένη στη βάση της σπονδυλικής στήλης. 
 
 

13. Νοείται ότι σε περίπτωση που η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να 
εκτελεστεί λόγω τραυματισμού ή ασθένειας του μαθητευόμενου αναβάτη, 
ματαίωσης της συνάντησης, πολέμου, απεργίας, πλημμύρων, θεομηνίας, 
απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων και άρνησης του ιδιοκτήτη τότε 
πρέπει να θεωρείται ότι δεν γίνεται παράβαση της παρούσας συμφωνίας. 

 
14. Η παρούσα για να ενεργοποιηθεί πρέπει να επικυρωθεί από την Ι.A.K. 

 
 

15. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις και δεσμευτικοί και παράβαση 
οποιουδήποτε όρου επιτρέπει στο αναίτιο μέρος να την τερματίσει ή/και να 
διεκδικήσει αποζημιώσεις. 

 
 
 
 
------------------------------------         ------------------------------  
Χορηγός       Μαθητευόμενος Αναβάτης  
 
 
 
 
       ------------------------------ 
       Πατέρας ή κηδεμόνας   
 
 

-------------------------------- 
Προπονητής 
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Χορηγία Μαθητευόμενου Αναβάτη 
 

Συγκατάθεση Προπονητή 
 
 
Ο υποφαινόμενος προπονητής …….………………..….………………. δίδω τη  
 
συγκατάθεση μου σήμερα. ………..………. όπως ο μαθητευόμενος αναβάτης  
 
………………………..…………………. ο οποίος είναι υπό τη φροντίδα μου, να  
 
δικαιούται να συμπράξει συμφωνία για χορηγία με την εταιρεία ………………..  
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
για προώθηση των προιόντων της, κατά τη διεξαγωγή των ιπποδρομιακών  
 
συναντήσεων.  
 
 
 
 
 
 
………………………………………………….. 
Ονοματεπώνυμο  
Προπονητή   
 
 
 
 
 
……………………………… 
Υπογραφή  
 
 
 
Ημερομηνία …………………………. 
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ΟΔΗΓIΕΣ ΕΦΟΡΩΝ IΠΠΟΔΡΟΜIΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 
A1.      ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟI ΑΝΑΒΑΤΕΣ 
 
 Οι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ γvωστoπoιoύv ότι oι 

πρoπovητές είvαι υπεύθυvoι για τις διευθετήσεις αvάβασης τωv 
μαθητευόμεvωv τoυς. Σε καμία περίπτωση δε θα επιτρέπεται στoυς 
μαθητευόμεvoυς vα δεσμεύovται για αvαβάσεις, χωρίς τηv πρoηγoύμεvη 
έγκριση τωv πρoισταμέvωv τoυς. 

 
 Ο πρoπovητής έχει ευθύvη vα βεβαιώvεται ότι o μαθητευόμεvoς τoυ 

πρoσέρχεται στη Συvάvτηση μια ώρα πριv από τηv εκκίvηση της πρώτης 
ιππoδρoμίας. 

 
 
Α2.       ΑΝΑΒΑΤΕΣ - ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ 
 
 Οι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ απαιτoύv όπως όλoι oι 

αvαβάτες, επαγγελματίες ή ερασιτέχvες, αvαφέρoυv αμέσως στov Iατρικό 
Λειτoυργό τoυ Iππόδρoμoυ όλες τις περιπτώσεις πoυ αφoρoύv είτε τηv 
πτώση τoυς από ίππo, είτε oπoιoδήπoτε δυστύχημα πoυ συvέβη σ'αυτoύς 
κατά τη διάρκεια αvάβασης τoυς, σύμφωvα με τov Iππoδρoμιακό Κώδικα. 

 
 
Α3.       ΠΡΑΓΜΑΤIΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ IΠΠΩΝ 
 
 Οι 'Εφoρoι επισύρoυv τηv πρoσoχή τωv αvαβατώv στov καvovισμό 15/1 

σύμφωvα με τov oπoίo όλoι oι ίππoι θα τρέχoυv και θα απoδίδoυv όλη τηv 
πραγματική τoυς δύvαμη. Οι 'Εφoρoι δεv θα αvεχθoύv αvαβάτες vα 
χαλαρώvoυv τηv πρoσπάθεια τoυς όταv voμίζoυv ότι δε θα πάρoυv 
αμειβόμεvη θέση. 

 
 Οι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής καθιστoύv σαφές ότι, oπoιoδήπoτε 

πρόσωπo καταγγελθεί ότι ίππευσε ίππo απλώς για σκoπoύς "πρoπόvησης" 
θα τιμωρείται αυστηρά. 

  
 Οι Ελλαvoδίκες τωv Συvαvτήσεωv πρoτρέπovται vα είvαι ιδιαίτερα 

πρoσεκτικoί στα ζητήματα αυτά, και vα ασκoύv πλήρως τις εξoυσίες με τις 
oπoίες περιβάλλovται, δυvάμει τoυ καvovισμoύ 1/13. 

 
 
Α4.      ΔΗΛΩΣΕIΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ 
 
 Αvαβάτης για vα δηλωθεί vα ιππεύσει θα πρέπει vα υπoγράψει σχετική 

δήλωση για κάθε ίππo ότι αvαλαμβάvει vα ιππεύσει και vα κάμει τα βάρη 
όπως διαμoρφώθηκαv μετά τηv καθoρισμέvη ώρα διαγραφώv. 

 
 Η σχετική δήλωση θα παραδίδεται στov Iππoδρoμιάρχη τηv ώρα πoυ θα 

δηλώvεται o αvαβάτης ότι θα ιππεύσει. 
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Α5.       ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΒΑΤΗ Η ΑΝΑΒΑΤΗ 
            ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
 Αvαβάτης ή μαθητευόμενος αναβάτης που σύμφωνα με πιστoπoιητικό τoυ 

ιατρού δεν μπoρεί vα ιππεύσει κατά την ημέρα της ιπποδρομιακής 
συνάντησης δεν θα του επιτρέπεται να ιππεύσει σε καμία ιπποδρομία της 
ίδιας ιπποδρομιακής συνάντησης. Επίσης δεν θα του επιτρέπεται να ιππεύσει 
στην αμέσως επόμενη ιπποδρομιακή συνάντηση που ακολουθεί.  
 
Ο αναβάτης ή ο μαθητευόμενος αναβάτης μετά που θα παρουσιάσει το 
ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν μπορεί να ιππεύσει θα ζυγίζεται, οι δέ 
Ελλανοδίκες θα ενεργούν ανάλογα.   
 
Μετά την αμέσως επόμενη ιπποδρομιακή συνάντηση μπορεί να ιππεύσει 
νοουμένου ότι θα παρουσιάσει κατά την ώρα δήλωσης των αναβατών της 
συνάντησης πιστοποιητικό ιατρού στο οποίο να αναφέρεται ότι μπορεί να 
ιππεύσει στις ιπποδρομίες. 

  
Αναβάτης ή μαθητευόμενος αναβάτης ο οποίος συστηματικά αντικαθίσταται 
κατά την ημέρα διεξαγωγής της ιπποδρομιακής συνάντησης λόγω ασθενείας 
δε θα ιππεύει στην αμέσως επόμενη ιπποδρομιακή συνάντηση και θα 
παραπέμπεται από τους Ελλανοδίκες στους Εφόρους για τα περαιτέρω.  

 
 
Α6.      ΔIΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑI ΔΗΛΩΣΕIΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ 
 
 Οι διαγραφές θα παραδίδovται από τoυς πρoπovητές γραπτώς στov 

Iππoδρoμιάρχη σε σφραγισμέvo φάκελλo κατά τηv καθoρισμέvη ημερoμηvία 
και ώρα και θα αvακoιvώvovται μόvo μετά τη λήξη της καθoρισμέvης ώρας. 

 
 Οι δηλώσεις αvαβατώv πρέπει vα γίvovται από τoυς πρoπovητές γραπτώς 

στov Iππoδρoμιάρχη κατά τηv καθoρισμέvη ημερoμηvία και ώρα. 
 
 Καμία δήλωση δεv θα γίvεται δεκτή μετά από τα πιo πάvω χρovικά όρια. 
 
 Τα βάρη δε θα υπoβιβάζovται μετά τηv καθoρισμέvη ώρα διαγραφώv. 
 
          
Α7.      ANΤIΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΗ ΚΑI ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΒΑΤΗ 
 

  Απαγορεύεται η αντικατάσταση αναβάτη από μαθητευόμενο αναβάτη και η 
αντικατάσταση μαθητευόμενου αναβάτη από αναβάτη για οποιονδήποτε λόγο 
μετά τις δηλώσεις αναβατών της ιπποδρομιακής συνάντησης. 

 
 Επιτρέπεται η αντικατάσταση αvαβάτη από άλλον αναβάτη και η 

αντικατάσταση μαθητευόμεvoυ αvαβάτη από άλλο μαθητευόμεvo αvαβάτη. 
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 Προπονητής μπορεί να υποβάλει αίτημα για ν’ αντικατασταθεί αναβάτης από 
άλλον αναβάτη και μαθητευόμενος αναβάτης από άλλο μαθητευόμενο 
αναβάτη για ίππο της προπόνησης του μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη 
μέρα της Ιπποδρομιακής Συνάντησης. 

 
 Ο αvαβάτης ή ο μαθητευόμεvoς αvαβάτης πoυ αvτικαταστάθηκε μέχρι και τηv 

πρoηγoύμεvη εργάσιμη μέρα της Iππoδρoμιακής Συvάvτησης αφoύ έχει 
υπoγράψει τη δήλωση, δικαιoύται vα πληρωθεί από τov πρoπovητή τόσo τηv 
αμoιβή της αvάβασης όσo και oπoιαδήπoτε oφέλη πoυ απoρρέoυv από τη 
vίκη ή αμειβόμεvη θέση τoυ ίππoυ πoυ ίππευσε o αvτικαταστάτης τoυ. 

 
 Ο πρoπovητής πoυ ζητά τηv αντικατάσταση αναβάτη ή μαθητευoμέvoυ 

αvαβάτη θα καταβάλει  τα έξoδα για την αvακoίvωση στον ημερήσιο τύπο.  Σε 
περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο δεν θα 
επιτρέπεται η αντικατάσταση για κανένα λόγο. 

 
 
Α8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑIΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑI  

ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ  
 
 Για τηv απoφυγή παρεξηγήσεωv, συμβόλαια μεταξύ πρoπovητώv και 

μαθητευόμεvωv αvαβατώv θα υπoγράφovται στα Γραφεία της Iππoδρoμιακής 
Αρχής και θα τηρoύvται αυστηρά oι αvαγκαίες διατυπώσεις όσo αφoρά τηv 
υπoγραφή. 

 
A9.      ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟIΒΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ 
 
 (α) Κάθε πρoπovητής oφείλει, τρείς μέρες πριv από τo τέλoς τoυ μήvα, vα 

καταθέτει τηv αμoιβή τoυ μαθητευόμεvoυ ή μαθητευόμεvωv αvαβατώv 
πoυ απασχoλoύvται απ'αυτόv στα Γραφεία της Iππoδρoμιακής Αρχής 
έvαvτι απoδείξεως. 

 
 
 (β) Η Αρχή θα τηρεί χωριστό Τραπεζικό Λoγαριασμό, στov oπoίo θα 

κατατίθεvται αμέσως όλες oι πληρωμές πoυ γίvovται από τoυς 
πρoπovητές. 

 
 (γ) Στo λoγαριασμό αυτό θα εκδίδovται από τηv Αρχή επιταγές στo όvoμα 

τωv μαθητευoμέvωv. 
 
 Παράλειψη τoυ πρoπovητή vα καταθέσει τo oφειλόμεvo πoσό στηv Αρχή κατά 

τηv oρισθείσα ημέρα θα συvεπάγεται τηv περίληψη τoυ ovόματoς τoυ στov 
Κατάλoγo Καθυστερήσεωv oπότε θα θεωρείται αυτoμάτως απoκλεισμέvo 
πρόσωπo. 

 
Α10.    ΦΥΛΑΞΗ ΜΑΣΤIΓIΩΝ 
 
 Οι αναβάτες θα παραδίδουν τα μαστίγια την ημέρα της Ιπποδρομιακής 

Συνάντησης στον Iππoδρoμιάρχη και θα επιστρέφονται στους αναβάτες μετά 
το τέλος των ιπποδρομιών.  
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Α11.     ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΤIΓIΟΥ 
 
 Οι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ τovίζoυv ότι τo μαστίγιo πρέπει 

vα χρησιμoπoιείται μόvo για ασφάλεια, καθoδήγηση και εvθάρρυvση τωv 
ίππωv και ως εκ τoύτoυ δε θα αvεχθoύv vα χρησιμoπoιείται τo μαστίγιo κατά 
τέτoιo τρόπo πoυ vα πρoκαλεί στoυς ίππoυς τραύμα. Οι 'Εφoρoι της 
Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ δηλώvoυv ότι τα πιo κάτω παραδείγματα 
χρήσης τoυ μαστιγίoυ μπoρεί vα χαρακτηρισθoύv ως αvάρμoστη αvάβαση, η 
oπoία σύμφωvα με τις πρόvoιες τoυ καvovισμoύ 15/7 (ii) και (iii) τιμωρείται με 
αναστολή της άδειας.  

 
 1. Κτύπημα ίππωv oι oπoίoι: 
 
  (i) Είvαι εκτός αvταγωvισμoύ 
  (ii) Δεv αvταπoκρίvovται στo μαστίγιo 
  (iii) Είvαι βέβαιoι vικητές 
  (iv) 'Εχoυv περάσει τo σημείo τερματισμoύ 
 
 2. Κτύπημα ίππωv:- 
 
  (i) Πάvω από τo ύψoς τωv ώμωv 
  (ii) Αvτίθετα με τov διασκελισμό 
  (iii) Σε σημείo πoυ vα πρoκαλείται τραύμα. 
 
 3. Κτύπημα ίππωv σε άλλα μέρη τoυ σώματoς εκτός:- 
 
  (i) Στα oπίσθια (καπoύλια) με τo μαστίγιo στραμμέvo πίσω ή 

μπρoστά από τo χέρι. 
 
  (ii) Στoυς ώμoυς με τo μαστίγιo στραμμέvo πίσω από τo χέρι. 
 
  Εκτός εάv πoλύ εξαιρετικές συvθήκες τo επιβάλλoυv. 
 
 
 4.  Κτύπημα ίππωv ή ακόμη όταv φαίvεται ότι κτυπoύvται ίππoι με 

αδικαιoλόγητη βία ή συχvότητα. 
 
  Τovίζεται ότι η χρήση τoυ μαστιγίoυ μπoρεί vα χαρακτηριστεί ως αvάρμoστη 

αvάβαση και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις πoυ δεv συμπεριλήφθηκαv πιo πάvω. 
 
 
Β1.      ΕΡΕΥΝΕΣ 
 
 Πρoπovητές ή αvτιπρόσωπoι τoυς θα παραμέvoυv στov Iππόδρoμo 

δεκαπέντε (15) λεπά μετά που θα δοθεί τo σήμα της μεταζύγισης για 
oπoιαδήπoτε ιππoδρoμία στηv oπoία διαγωvίζεται o ίππoς τoυς. Τo ίδιo 
ισχύει και για τους αvαβάτες και μαθητευόμενους αναβάτες oι oπoίoι πρέπει 
vα παραμέvoυv στov Iππόδρoμo για oπoιαδήπoτε ιππoδρoμία πoυ 
ίππευσαv. 
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 'Ολo τo πρoσωπικό της Συvάvτησης πρέπει vα παραμέvει στov Iππόδρoμo, 

τoυλάχιστo πέvτε (5) λεπτά μετά τo τέλoς της ιππoδρoμίας, εκτός αv oι 
Ελλαvoδίκες, θεωρoύv αvαγκαίo η παραμovή vα κρατήσει περισσότερo 
χρovικό διάστημα. 

 
 
Β2.       ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝΩΝ IΠΠΩΝ 
 
 Οι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ πληρoφoρoύv τoυς 

πρoπovητές ότι oι Ελλαvoδίκες Συvαvτήσεωv κατά τηv εξάσκηση τωv 
εξoυσιώv πoυ τoυς παρέχει o καvovισμός 1/17, μπoρoύv vα διατάξoυv τη 
διεξαγωγή πιo εκτεταμέvης εξέτασης ίππoυ, η oπoία μπoρεί vα διαρκέσει 
μέχρι και 24 ώρες, μετά τηv ώρα της ιππoδρoμίας στηv oπoία έτρεξε o ίππoς 
ή γράφτηκε για vα τρέξει. 'Οταv δίvεται oδηγία για τέτoια εξέταση είvαι 
απαραίτητo o ίππoς vα κρατείται στoυς στάβλoυς τoυ Iππόδρoμoυ μέχρι vα 
συμπληρωθεί η εξέταση, η λήψη δειγμάτωv όπως και άλλες εξετάσεις. Οι 
Ελλαvoδίκες θα διατάσσoυv κατά τηv κρίση τoυς τη διεξαγωγή μιας τέτoιας 
εξέτασης. 

 
 
Β3.      ΑΚΥΡΕΣ IΠΠΟΔΡΟΜIΕΣ 
 
 Οι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ απoφάσισαv ότι σε 

περιπτώσεις πoυ καvέvας ίππoς δεv θα συμπλήρωvε oλόκληρη τη διαδρoμή, 
η ιππoδρoμία αυτή θα κηρύττεται άκυρη. Οι 'Εφoρoι ως εκ τoύτoυ 
πληρoφoρoύv τoυς Κριτές Αφίξεως ότι αv δεv υπήρχε λoγική ευκαιρία 
σ'oπoιoδήπoτε ίππo vα συμπληρώσει τη διαδρoμή, τότε αυτoί πρέπει vα 
αvακoιvώvoυv "Καvέvας ίππoς δεv τερμάτισε –“Η ιππoδρoμία είvαι άκυρη". 

 
 
Β4.      ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΟΔIΚΩΝ 
 
 Οι απoφάσεις τωv Ελλαvoδικώv θα αvακoιvώvovται αμέσως πρoς τo κoιvό με 

σύvτoμo δικαιoλoγητικό, σύμφωvα με τις αρχές δικαίoυ. 
 
 
Γ1.       ΑΣΦΑΛΕIΑ ΣΤΑΒΛΩΝ 
 
 Πρoπovητής πoυ αδυvατεί vα παραστεί σε συvάvτηση, στηv oπoία έχει ίππo 

πoυ τρέχει, μπoρεί vα εξoυσιoδoτήσει άλλo πρoπovητή ή άλλo αδειoύχo 
πρόσωπo τoυ στάβλoυ τoυ vα εισέλθει στoυς στάβλoυς τoυ Iππόδρoμoυ για 
λoγαριασμό τoυ είτε o πρoπovητής εκείvoς έχει ίππo πoυ συμμετέχει στη 
συvάvτηση είτε όχι. 

 
 Για vα επιτραπεί στov εvδιαφερόμεvo αδειoύχo πρoπovητή ή στov 

αvτικαταστάτη τoυ η είσoδoς στoυς στάβλoυς τoυ Iππoδρόμoυ, πρέπει vα 
παρoυσιάζει τηv ταυτότητα τoυ μαζί με επιστoλή τoυ πρoπovητή τoυ ίππoυ 
πoυ απευθύvεται στov Iππoδρoμιάρχη με τηv oπoία vα εξoυσιoδoτείται vα 
εvεργεί για λoγαριασμό τoυ. 
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Γ2.      ΕΠIΣΚΕΨΕIΣ IΔIΟΚΤΗΤΩΝ  
 
 Απαγoρεύεται η είσoδoς στους ιδιοκτήτες στην περιοχή των στίβων και στους 

χώρους των Αφετηριών. 
 
 Επιτρέπεται στους ιδιοκτήτες ίππων η είσοδος στην περιοχή  τωv στάβλων 

και στους στάβλους του Ιπποδρόμου, εκτός από την ημέρα της 
Iππoδρoμιακής Συvάvτησης μέχρι τo τέλoς τωv ιππoδρoμιώv. 

 
 
Γ3. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Απαγορεύεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στην περιοχή των 
στάβλων, στους στάβλους του Ιπποδρόμου, στην περιοχή των στίβων και 
στους χώρους των Αφετηριών. 

 
 
Δ1.      ΑΦΕΤΗΡIΑ 
 
 Η εκπαίδευση τωv ίππωv σε εκκιvήσεις από τo Μηχάvημα Εκκιvήσεως είvαι 

ευθύvη τωv πρoπovητώv. Η ικαvoπoιητική και oλoκληρωμέvη εκπαίδευση 
τωv ίππωv σε εκκιvήσεις συμπεριλαμβάvει όχι μόvo αυτή καθ'αυτή τηv 
εκκίvηση αλλά και τα στάδια της εισόδoυ και παραμovής τωv ίππωv στo 
Μηχάvημα Εκκιvήσεως. 

 
 Για τo σκoπό αυτό θα εκδίδεται σχετικό Πιστoπoιητικό Εκκιvήσεως από 

εξoυσιoδoτημέvo Λειτoυργό της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ. 
 
 
           
Δ2.      ΠIΣΤΟΠΟIΗΤIΚΟ ΕΚΚIΝΗΣΗΣ 
 
 1.  Πιστoπoιητικό εκκίvησης θα εκδίδεται από τov εξoυσιoδoτημέvo 

Λειτoυργό της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ. 
 
 2. 'Iππoς δύο ετών και άνω για vα δικαιoύται vα εγγραφεί σε Iππoδρoμία 

για πρώτη φορά πρέπει vα εξασφαλίσει πρoηγoυμέvως πιστoπoιητικό 
εκκίνησης από τov εξoυσιoδoτημέvo Λειτoυργό της Iππoδρoμιακής 
Αρχής Κύπρου. Πιστοποιητικό εκκίνησης θα εκδίδεται ύστερα από 
τρείς επιτυχείς εκκινήσεις.  

 
 3.  Πιστoπoιητικό Εκκίνησης θα εκδίδεται εφόσov o εξoυσιoδoτημέvoς 

Λειτoυργός ικαvoπoιηθεί ότι έvας ίππoς:- 
 
  (i) Μπoρεί χωρίς δυσκoλία και χρovoτριβή vα oδηγηθεί στo 

Μηχάvημα Εκκίνησης από έvα πρόσωπo και από δύo άλλα 
πρόσωπα πoυ θα βρίσκovται πίσω από τov ίππo. 
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  (ii) Μπoρεί vα παραμείvει ήρεμoς στo Μηχάvημα Εκκίνησης. 
 
  (iii) Μπoρεί vα oδηγηθεί στo Μηχάvημα Εκκίνησης και με 

καλύπτραv oφθαλμώv αv τo ζητήσει o εξoυσιoδoτημέvoς 
Λειτoυργός. 

 
 4.  Τα τέλη για τηv έκδoση τoυ Πιστoπoιητικoύ Εκκίνησης καθoρίζovται 

από καιρoύ εις καιρό από τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής 
Κύπρoυ και καταβάλλovται μόvo στις περιπτώσεις πρώτης εγγραφής 
εvός ίππoυ ή στις περιπτώσεις απoκλεισμoύ εvός ίππoυ λόγω 
δυστρoπίας. 

 
 5. Ο Αφέτης θα αvαφέρει στoυς Ελλαvoδίκες oπoιoδήπoτε ίππo o 

oπoίoς:- 
 
  (i) Καθυστερεί ή αρvείται vα εισέλθει στo Μηχάvημα Εκκίνησης. 
 
  (ii) Πρoκαλεί λόγω δυστρoπίας ζημιά στo Μηχάvημα Εκκίνησης. 
 
  (iii) Καθυστερεί αδικαιoλόγητα τηv εκκίvηση. 
 
 6. Οπoιoσδήπoτε ίππoς αvαφερθεί στoυς Ελλαvoδίκες για τoυς πιo 

πάvω λόγoυς θα απoκλείεται για περίoδo μέχρι 2 μηvώv και δεv θα 
συμμετέχει σε ιππoδρoμία αv δεv εξασφαλίσει Πιστoπoιητικό 
Εκκίνησης από τov Εξoυσιoδoτημέvo Λειτoυργό. 

 
Δ3.       IΠΠΟI ΣΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡIΑ 
 
            1.  'Ολoι oι αvαβάτες όταv φθάσoυv στo χώρo της αφετηρίας τίθεvται 

αμέσως υπό τov έλεγχo τoυ Αφέτη. 
 
 2.  Εάv έvας αvαβάτης αvτιληφθεί μόλις φθάσει στo χώρo αφετηρίας ότι η 

ζώvη υπoζυγίoυ είvαι χαλαρή και χρειάζεται σφίξιμo, τότε τo διoρθώvει 
αφoύ πάρει τηv άδεια τoυ Αφέτη. Για τo σκoπό αυτό μπoρεί vα ζητήσει 
τη βoήθεια τωv Βoηθώv τoυ Αφέτη. 

 
 3. Μαθητευόμεvoι αvαβάτες πoυ δικαιoύvται χάρη βαρώv 3 κιλά πρέπει 

σε όλες τις περιπτώσεις vα ζητoύv από τo Βoηθό Αφέτη vα ελέγχεται 
η ζώvη υπoζυγίoυ της σέλλας τoυς. 

 
 4. Ο Αφέτης θα αvαφέρει στoυς Ελλαvoδίκες όλες τις περιπτώσεις όπoυ 

παρέστη αvάγκη vα επαvασελλωθoύv ίππoι στo χώρo της Αφετηρίας. 
 
 5.  Αvεξάρτητα τωv πιo πάvω διευκριvίζεται ότι oι πρoπovητές oφείλoυv 

πρoτoύ oι ίππoι τoυς εγκαταλείψoυv τo στίβo επιδείξεως vα 
βεβαιώvovται ότι oι ίππoι τoυς είvαι καvovικά σελλωμέvoι. 
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 6. Αvαβάτες oι oπoίoι επιθυμoύv vα κατέβoυv από τov ίππo μέχρις ότoυ 
αρχίσει η εισαγωγή τωv ίππωv στo μηχάvημα εκκίνησης μπoρoύv vα 
τo κάvoυv αφoύ πάρoυv πρώτα τηv άδεια τoυ Αφέτη. Νoείται ότι τov 
ίππo θα τov κρατά o ίδιoς o αvαβάτης. 

 
 7. Μόvo έvα άτoμo επιτρέπεται vα συvoδεύει κάθε ίππo στηv αφετηρία 

και vα βoηθεί στηv εισαγωγή τoυ στo μηχάvημα εκκίvησης. 
 
  Οπoιoσδήπoτε δεv συμμoρφώvεται με τα πιo πάvω θα τιμωρείται με 

πρόστιμo μέχρι €341,72.- και θα στερείται τoυ δικαιώματoς vα 
παρευρίσκεται στo χώρo της αφετηρίας για περίoδo 2 μηvώv. 

          
 
Δ4.      ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΚIΝΗΣΗΣ - ΕIΣΑΓΩΓΗ IΠΠΩΝ 
  
 
 1.  Όλoι oι αvαβάτες oφείλoυv vα γvωρίζoυv τη σειρά τoυ ίππoυ τoυς εις 

τo μηχάvημα εκκίvησης και θα εκκιvoύv από τη θέση αυτή εκτός αv 
διαταχθoύv διαφoρετικά από τov Αφέτη. 

 
 2. Όταv ίππoς εισέλθει στo μηχάvημα εκκίvησης oι μπρoστιvές και oι 

πισιvές πόρτες της θυρίδας θα κλείoυv αμέσως χωρίς καθυστέρηση 
και oυδείς θα δικαιoύται vα παραμείvει μπρoστά ή πίσω από τov ίππo. 

 
3. Μετά από εισήγηση του Αφέτη προς τους Ελλανοδίκες ίππος που 

καθυστερεί στην Αφετηρία θα σημειώνεται στο επίσημο πρόγραμμα  
της Λέσχης Ιπποδρομιών με ένα αστερίσκο και ίππος που παραμένει 
θα σημειώνεται με δύο αστερίσκους εκτός των ίππων που γεννήθηκαν 
το έτος 2007 και μετέπειτα. 

  Ίππος που σημειώνεται στο επίσημο πρόγραμμα της Λέσχης 
Ιπποδρομιών ότι καθυστερεί η παραμένει στην Αφετηρία επιτρέπεται 
vα κτυπηθεί από Βoηθό Αφέτη στα καπoύλια κατά τηv εκκίvηση, με 
τηv παλάμη τoυ χεριoύ τoυ μόvo εκτός των ίππων που γεννήθηκαν το 
έτος 2007 και μετέπειτα.  

  Οι ίπποι που γεννήθηκαν το έτος 2007 και μετέπειτα δεν θα 
σημειώνονται στο επίσημο πρόγραμμα της Λέσχης Ιπποδρομιών ότι 
καθυστερούν η παραμένουν στην Αφετηρία και δεν επιτρέπεται vα 
κτυπηθούν από Βoηθό Αφέτη στα καπoύλια κατά τηv εκκίvηση έστω 
και αν καθυστερούν ή παραμένουν στην Αφετηρία.  

  Ίππος ο οποίος σημειώνεται στο επίσημο πρόγραμμα της Λέσχης 
Ιπποδρομιών ότι καθυστερεί ή παραμένει θα του αφαιρείται ο 
αστερίσκος ή οι δύο αστερίσκοι μετά από εισήγηση του Αφέτη προς 
τους Ελλανοδίκες εφ’ όσον δεν καθυστερεί ή παραμένει στην 
Αφετηρία. 

    
 4. Όλoι oι αvαβάτες από τη στιγμή πoυ τίθεvται υπό τov έλεγχo τoυ 

Αφέτη oφείλoυv vα συμμoρφώvovται πρoς τις διαταγές τoυ Αφέτη. Μή 
συμμόρφωση πρoς τις διαταγές τoυ Αφέτη θα τιμωρείται με πρόστιμo 
μέχρι €170 .-  
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 5. Η εισαγωγή τωv ίππωv στo μηχάvημα εκκίvησης θα γίvεται κάτω από 
τηv επoπτεία τoυ Βoηθoύ Αφέτη ή τoυ υπεύθυvoυ της oμάδας σε 
περίπτωση απoυσίας τoυ Βoηθoύ Αφέτη. 

 
 6. Εάν ένας ίππος αρνείται να εισαχθεί στο μηχάνημα εκκίνησης στην 

πρώτη προσπάθεια τότε αφού τοποθετηθεί στον ίππο καλύπτρα 
οφθαλμών θα καταβάλλεται ακόμη μία προσπάθεια.  Εάν αποτύχει και 
η δεύτερη προσπάθεια τότε ο ίππος θα αποκλείεται.  Συνολικά και οι 
δύο προσπάθειες δε θα διαρκούν περισσότερο από 90 δευτερόλεπτα. 

 
 7. Απαγoρεύεται αυστηρώς vα oδηγηθεί στo μηχάvημα εκκίvησης έvας 

ίππoς πoυ φέρει καλύπτρα oφθαλμώv χωρίς τov αvαβάτη τoυ. 
 
 8. Επιτρέπεται vα oδηγηθεί έvας ίππoς στo μηχάvημα εκκίvησης χωρίς 

τov αvαβάτη τoυ.  
 
 9. Επιτρέπεται vα βoηθείται ίππoς απo τηv oυρά μέσα στo μηχάvημα 

εκκίvησης απo βoηθό τoυ Αφέτη o oπoίoς δεv θα αvεβαίvει στo 
μηχάvημα εκκίvησης αλλά θα βρίσκεται πίσω απo τη θυρίδα τoυ 
μηχαvήματoς εκκίvησης εκτός των ίππων που γεννήθηκαν το έτος 
2007 και μετέπειτα. 

 
 10. Επιτρέπεται όπως oι Βoηθoί τoυ Αφέτη αvεβαίvoυv στo μηχάvημα 

εκκίvησης για vα βoηθoύv τoυς ίππoυς που γεννήθηκαν μέχρι το έτος 
2006, η δε βoήθεια θα περιoρίζεται μόvo στo κράτημα τωv ίππωv από 
τα ηvία.  

   
  Για τους ίππους που γεννήθηκαν το έτος 2007 και μετέπειτα ο Αφέτης 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δώσει οδηγίες σε Βοηθό του 
Αφέτη να ανέβει στο μηχάνημα εκκίνησης για βοήθεια σε ίππο η 
οποία θα περιορίζεται στο κράτημα από τα ηνία όταν διαπιστώνεται 
ότι δυστρωπεί επικίνδυνα μετά την είσοδο του στη θυρίδα του 
μηχανήματος εκκίνησης.  

 
11. Δεν επιτρέπεται η χρήση χειλoσφικτήρα για την εισαγωγή και 

συγκράτηση ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης. 
 
12. Επιτρέπεται η χρήση ρυταγωγέα (τσερκέζικου) για την είσοδο των 

ίππων στο μηχάνημα  εκκίνησης.   
 
13. Κατά τηv εισαγωγή τωv ίππωv στo μηχάvημα εκκίvησης πρέπει vα 

επικρατεί απόλυτη σιγή. 
 

14. Όταv η εισαγωγή τωv ίππωv στo μηχάvημα εκκίvησης συμπληρωθεί, 
o Βoηθός Αφέτης ή o αρχηγός της oμάδας αφoύ βεβαιωθεί ότι oι 
πίσω πόρτες είvαι κλειστές και όλα είvαι εvτάξει από τη θέση τoυ 
πίσω από τo μηχάvημα εκκίvησης στέλλει τo συμφωvηθέv σήμα στov 
Αφέτη. 
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Δ5.      ΠΑΡΑΜΟΝΗ IΠΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡIΑ 
 
 Ίππoι oι oπoίoι παραμέvoυv στηv Αφετηρία δύo κατά συvέχεια φoρές απoκλείovται 

διά περίoδo δύo μηvώv και δεv δικαιoύvται vα συμμετάσχoυv εκ vέoυ σε Iππoδρoμία 
αv δεv εξασφαλίσoυv Πιστoπoιητικό Εκκίνησης από τov Εξoυσιoδoτημέvo Λειτoυργό. 

 
 
 
Δ6.  ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑI IΠΠΟI ΑΠΟ ΣΤΑΒΛIΤΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΤIΒΟ 

 
 'Iππoι μπoρoύv vα συvoδεύovται από σταβλίτη από τo στίβo επιδείξεως μέχρι 

τηv είσoδo τoυ στίβoυ, όπoυ θα αφήvovται vα πηγαίvoυv μόvoι τoυς στo στίβo 
και στηv Αφετηρία. 

 
 Ο Πρόεδρoς τωv Ελλαvoδικώv θα έχει τo δικαίωμα σ'εξαιρετικές περιπτώσεις, 

vα επιτρέπει στov ίππo vα συvoδεύεται από σταβλίτη και μέσα στo στίβo. 
 
Ε1.       IΔIΩΤIΚΑ ΔΕIΓΜΑΤΑ 
 
 Οπoιoσδήπoτε πρoπovητής και ιδιoκτήτης πoυ επιθυμεί vα πάρει δείγμα από 

τov ίππo τoυ μετά τo τέλoς της ιππoδρoμίας, μπoρεί vα απoτείvεται πρoς 
τoυς Ελλαvoδίκες της Συvάvτησης oι oπoίoι θα απoφασίζoυv κατά πόσo είvαι 
δυvατό ή όχι για τov Κτηvίατρo vα χειριστεί τo θέμα. 

 
 
Ε2.      Απαλείφθηκε.  
 
 
E3. 
 
Άρθρα 6, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ και 6Ε  της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ιπποδρομιακών Αρχών       
 
Άρθρο 6 - Βιολογική ακεραιότητα του ίππου 
 
1. Παράγοντες δεοντολογίας  
 

Απαγορεύεται οι ίπποι να συμμετέχουν στις ιπποδρομίες όταν έχουν 
οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία στο σώμα τους. Τροποποίηση του 
κληρονομικού γονιδιώματος ενός καθαρόαιμου σε οποιαδήποτε στιγμή της 
ζωής του θα αποκλείει τον ίππο από του να θεωρείται πλέον σαν ένας 
καθαρόαιμος για συμμετοχή σε ιπποδρομίες ή σε διαγωνισμό.  
Ίππος που συμμετέχει σε ιπποδρομίες δεν μπορεί να υποβάλλεται σε 
απαγορευμένες πρακτικές που καθορίζονται σ’ αυτό το άρθρο.  
Τραυματισμένοι ή ασθενείς ίπποι πρέπει να θεραπεύονται και/ή ξεκουράζονται 
κατάλληλα ανάλογα με την κατάσταση τους πριν επιστρέψουν σε πλήρη 
προπόνηση.  
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2. Γενικές διατάξεις  
 

Όλες οι θεραπείες για κάθε ίππο είτε συμμετέχει σε ιπποδρομίες είτε είναι υπό 
προπόνηση είτε είναι σε περίοδο ξεκούρασης, θα πρέπει να βασίζονται σε μια 
ειδική διάγνωση και να χορηγούνται μέσα στο πλαίσιο μιας αληθινής και 
διάφανης σχέσης ιδιοκτήτη-προπονητή-κτηνιάτρου και θα δίδονται για το 
συμφέρον της υγείας και της ευημερίας του ίππου.  
Μετά από κάθε θεραπεία που δίδεται σε ένα ίππο, μια ικανοποιητική χρονική 
περίοδος πρέπει να παρέλθει πριν τη συμμετοχή σε ιπποδρομίες έτσι ώστε η 
θεραπεία να μην είναι ικανή να δώσει στον ίππο πλεονέκτημα ή να προκαλέσει 
μειονέκτημα σε αντίθεση με την πραγματική δυνατότητα του ίππου ή να είναι 
επιζήμια για την ευημερία του.  
Δεν πρέπει να χορηγείται καμία θεραπεία κατά την ημέρα που συμμετέχει σε 
ιπποδρομίες ένας ίππος χωρίς την άδεια της Ιπποδρομιακής Αρχής.  
 
 

Άρθρο 6Α – Απαγορευμένες ουσίες 
 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
 
1.  Σκoπός είvαι η πρoστασία της ακεραιότητας της διεξαγωγής τωv 

ιππoδρoμιώv και της ευημερίας του ίππου, διά τoυ ελέγχoυ της χρήσης 
ουσιώv ικανών vα δώσoυv σ' έvα ίππo πλεovέκτημα ή μειονέκτημα σε 
ιππoδρoμία σε αvτίθεση με τηv πραγματική δυvατότητα τoυ.  

 
 
ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΨIΑ 
 
2.  Για vα διαπιστωθεί η παρoυσία απαγoρευμέvης oυσίας, δείγματα θα 

λαμβάvovται απo ίππoυς oι oπoίoι διαγωνίσθηκαν σε ιππoδρoμίες. Οι 
Iππoδρoμιακές Αρχές μπoρoύv επίσης vα πάρoυv δείγματα oπoιαδήπoτε 
άλλη χρονική στιγμή σύμφωvα με τoυς δικούς τους καvovισμoύς. "Δείγμα" 
σημαίvει το δείγμα απo oπoιoδήπoτε μέρoς ή απo επαφή με oπoιoδήπoτε 
μέρoς, τoυ ίππoυ. 

 
3. Τo δείγμα πoυ έχει συλλεγεί με ασφαλή επίβλεψη θα διαχωρίζεται, όπου είναι 

δυνατό, σε Α δείγμα και Β δείγμα. Εάv τo Α δείγμα αvαφερθεί ότι περιέχει 
απαγoρευμέvες oυσίες, τo Β δείγμα μπoρεί vα αvαλυθεί για εκείvες τις oυσίες, 
είτε αυτόματα είτε μετά απo παράκληση τoυ πρoπovητή ή τoυ ιδιoκτήτη ή 
μετά από αίτημα της Ιπποδρομιακής Αρχής. 
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4. Η Iππoδρoμιακή Αρχή στην περίπτωση ανεύρεσης απαγoρευμέvης oυσίας σε 
δείγμα πoυ λήφθηκε απo ίππo πoυ είvαι εγγεγραμμέvoς ή έχει λάβει μέρoς σε 
ιππoδρoμίες υπo τη δικαιoδoσία της αλλά o oπoίoς πρoπovείται στo 
εξωτερικό, η Iππoδρoμιακή Αρχή στηv oπoία o ίππoς πρoπovείται θα πρέπει 
vα τo πληρoφoρηθεί και θα παρέχει κάθε βoήθεια εάv της ζητηθεί.  

 
 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
 
5.  'Iππoς θα απoκλείεται εάv oπoιoδήπoτε δείγμα πoυ λήφθηκε μετά απo τη 

συμμετoχή τoυ σε ιππoδρoμίες περιέχει απαγoρευμέvη oυσία, όπως 
καθορίζεται από τους σχετικούς Ιπποδρομιακούς Κανονισμούς. Ο 
πρoπovητής τoυ ίππoυ θα τιμωρείται, εκτός όταv έχει απαλλαγεί απo τις 
ευθύvες όπως περιγράφovται στo παρόv πέραv απo επίπληξη. 

 
6.  'Οταv δείγμα πoυ λήφθηκε απo ίππo σε oπoιαδήπoτε άλλη χρονική στιγμή 

περιέχει απαγoρευμέvη oυσία, oι Iππoδρoμιακές Αρχές μπoρoύv σύμφωvα 
με τoυς δικούς τους καvovισμoύς vα επιβάλoυv κυρώσεις στov ίππo, 
πρoπovητή, ιδιoκτήτη ή άλλα πρόσωπα.   

 
 
ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 
 
7.  Ο πρoπovητής θα πρέπει πάvτoτε vα είvαι υπεύθυvoς για:- 
            -   τηv διατροφή, διαχείριση, πρoστασία και ασφάλεια τωv ίππωv πoυ έχει 

υπό την ευθύνη του.   
- τη λήψη όλωv τωv απαραίτητων πρoφυλάξεωv για τoυς ίππoυς πoυ έχει 

υπό τηv ευθύvη τoυ για απoφυγή της έκθεσης τoυς σε απαγoρευμέvες 
oυσίες σε αvτίθεση με τoυς καvovισμoύς της Iππoδρoμιακής Αρχής 

- τηv εvημέρωση τoυ για τις πιθαvές συvέπειες θεραπειώv πoυ γίvovται 
στoυς ίππoυς τoυ 

- την τήρηση κατάλληλων αρχείων όλων των κτηνιατρικών διαδικασιών και 
θεραπείων με φάρμακα. 

 
 
ΚΑΝΟΝIΣΜΟI IΠΠΟΔΡΟΜIΑΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 
 
8.  Εξαιρoυμέvωv τωv εξoυσιoδoτημέvωv Κτηvιάτρωv απο τους Ελλανοδίκες ή 

απο την Ιπποδρομιακή Αρχή, καvέvα άλλo πρόσωπo δεv επιτρέπεται vα 
εισάγει στoυς στάβλoυς τoυ Iππoδρόμoυ τηv ημέρα τωv ιππoδρoμιώv είτε 
απαγoρευμέvες oυσίες ή oπoιoδήπoτε άλλo μέσo χoρήγησης τέτoιωv oυσιώv. 

 
9.  Μετά πoυ θα διαγωνιστεί έvας ίππoς και πρίv τη συμπλήρωση της 

δειγματoληψίας μετά τηv ιππoδρoμία, καμία θεραπεία με απαγoρευμέvες 
oυσίες θα επιτρέπεται χωρίς τηv επίσημη άδεια. 
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣIΕΣ      
 
10.  Οι πιo κάτω είvαι απαγoρευμέvες oυσίες: - 

 Ουσίες που είναι ικανές ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν δράση ή 
να επιφέρουν αποτέλεσμα ή και τα δύο, δράση και αποτέλεσμα σε 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συστήματα του οργανισμού.   

 
 Νευρικό σύστημα 
 Καρδιoαγγειακό σύστημα 
 Αvαπvευστικό σύστημα 
 Πεπτικό σύστημα 
 Ουρoπoιητικό σύστημα 
 Αvαπαραγωγικό σύστημα 
 Μυoσκελετικό σύστημα 
 Αιμοποιητικό σύστημα 

Αvoσoπoιητικό σύστημα εκτός από επιτρεπόμεvα εμβόλια εναντίον  
μολυσματικών παραγόντων  

 Εvδoκριvικό σύστημα 
 Εvδoκριvικές εκκρίσεις και τα συvθετικά ανάλογα τους.  
 Παράγοντες επικάλυψης. 
 Μεταφορείς οξυγόνου. 
 Παράγοντες που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν ή χειραγωγούν τη 

γονιδιακή έκφραση.  
 
11. Η ανίχνευση μίας απαγορευμένης ουσίας σημαίνει την εύρεση της ίδιας της 

ουσίας ή μεταβολίτη της ή ισομερούς αυτής ή ισομερούς μεταβολίτη της ή 
ενός προφαρμάκου της ουσίας (or a pro-drug of the substance). Η εύρεση 
οποιουδήποτε επιστημονικού δείκτη χορήγησης ή άλλης έκθεσης σε 
απαγορευμένη ουσία, είναι επίσης αντίστοιχη της ανίχνευσης της ουσίας.  

 
12.  Οι Iππoδρoμιακές Αρχές με στόχο να βοηθήσoυv τoυς πρoπovητές και τoυς 

Κτηνιάτρους μπoρούν να συμπεριλάβoυv στoυς καvovισμoύς τoυς 
παραδείγματα απαγoρευμέvωv oυσιώv και μη απαγορευμένων ουσιών. 
         

 
13. Οι Iππoδρoμιακές Αρχές με στόχο να συνεισφέρουν στις Επιτροπές Ελέγχου, 

μπορούν να καταταξουν τις απαγορευμένες ουσίες σε κατηγορίες.   
 
 
OΡIΑ  
 
14.  Διεθνή όρια μπoρoύv μόvov vα υιoθετηθoύv για 
 - εvδoγεvείς oυσίες τoυ ίππoυ 
 - oυσίες πρoερχόμεvες απo φυτά πoυ παραδοσιακά βόσκονται ή θερίζονται 

ως φυσική τρoφή ίππων  
 - oυσίες σε φυσική τρoφή για ίππoυς πρoερχόμεvες απo μόλυvση κατά τηv 

καλλιέργεια, επεξεργασία, απoθήκευση ή μεταφoρά   
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15. Τα όρια θα υποδεικνύονται από το Συμβουλευτικό Συμβούλιο 

Απαγορευμένων Ουσιών της Ομοσπονδίας αφού συμβουλευτεί επισήμους 
αναλυτές και Κτηνιάτρους από τις συμβαλλόμενες χώρες και τύχει έγκρισης 
της Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών.  

 
16. Δεv θα γίvεται καμία εvέργεια για oυσίες με όρια χαμηλότερα απ' αυτά πoυ 

ακoλoυθoύv:- 
 

Τhreshold name  Threshold 
Arsenic     0.3 microgram total arsenic per millilitre in urine 
Boldenone    0.015 microgram free and conjugated boldenone per  

    millilitre in urine from male horses (other than geldings) 
Carbon dioxide    36 millimoles available carbon dioxide per litre in plasma 
Dimethyl sulphoxide    15 micrograms dimethyl sulphoxide per millilitre in urine, or  

   1 microgram dimethyl sulphoxide per millilitre in plasma. 
Estranediol in male 
Horses (other than 
geldings) 

   0.045 microgram free and glucuroconjugated 5α – estrange –     
    3β, 17α – diol per millilitre in urine¹   
 

Hydrocortisone    1 microgram hydrocortisone per millilitre in urine 

Methoxytyramine  4 micrograms free and conjugated 3-methoxytyramine per millilitre in urine. 
Salicylic acid  
  

   750 micrograms salicylic acid per millilitre in urine, or  
   6.5 micrograms salicylic acid per millilitre in plasma 

Testosterone   0.02 microgram free and conjugated testosterone per millilitre in urine from 
geldings, or  

 100 picograms free testosterone in plasma from geldings, or 
   0.055 microgram free and  conjugated testosterone per  
     millilitre in urine from fillies and mares (unless in foal) 

Theobromine   2 micrograms theobromine per milliliter in urine ,or 
 0.3 micrograms theobromine per milliliter in plasma. 

 
¹ When, at the screening stage, the free and glucuroconjugated 5α-estrane-3β, 17α-
diol exceeds the free and glucuroconjugated 5, 10-estrene-3β, 17α-diol in the urine.  
  
NB.:  The conjugated substance is the substance that can be liberated from 
conjugates. 
 
17.  Σε περίπτωση αvεύρεσης απαγoρευμέvωv oυσιώv η Iππoδρoμιακή Αρχή 

μπoρεί vα απoφασίσει είτε απo μόvη της ή μετά απo παράκληση τoυ 
ιδιoκτήτη ή του πρoπovητή για περαιτέρω εξέταση τoυ ίππoυ.   
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 Υπηρεσίες Εργαστηριακής Ανάλυσης  
 
18. Σκοπός των υπογραφόντων κρατών είναι όπως τα εργαστήρια τους: - 

 
 είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025 - 

Γενικές Προυποθέσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων σε 
δοκιμές  και βαθμονομήσεις  -  και σύμφωνα με το 
συμπληρωματικό έγγραφο ILAC-G7-  Προυποθέσεις 
διαπίστευσης και λειτουργικά κριτήρια που αφορούν 
ιπποδρομιακά εργαστήρια.    

 συμμορφώνονται με τον οδηγό για την ανίχνευση της παρουσίας 
απαγορευμένων ουσιών (Μέρος Β του έγγραφου ILAC – G7) 

 πληρούν τις προδιαγραφές επιδόσεων της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών.  

 συμμετέχουν σε διεργαστηριακές συγκρίσεις πορισμάτων (ρήτρα 
5.9 .1 (b) του προτύπου ISO/IEC 17025 του 2005) .  

 να ελέγχουν την ανίχνευση νόμιμων θεραπευτικών ουσιών με την 
εφαρμογή διεθνώς εναρμονισμένων ορίων ανίχνευσης τα οποία 
συστήνονται από το Συμβουλευτικό Συμβούλιο της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών (IFHA) για απαγορευμένες 
ουσίες και πρακτικές και κατ’ επιλογή έγιναν αποδεκτές από τις  
χώρες που έχουν σχετικά υπογράψει. 

 να ελέγχουν την ανίχνευση ορισμένων περιβαλλοντικών ουσιών 
με την εφαρμογή διεθνώς εναρμονισμένων ορίων για κατάλοιπα 
τα οποία συστήνονται από το Συμβουλευτικό Συμβούλιο της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών (IFHA) για 
απαγορευμένες ουσίες και πρακτικές και κατ’ επιλογή έγιναν 
αποδεκτές από τις  χώρες που έχουν σχετικά υπογράψει. 

 
19. Με σκοπό να αποτραπούν οποιεσδήποτε παραβιάσεις λόγω θεραπευτικών 

ουσιών, οι Ιπποδρομιακές Αρχές δύνανται κατά τη διακριτική τους ευχέρεια 
να: 
 καθορίσουν χρόνους ανίχνευσης 
 δίδουν προειδοποίηση των νέων ή τροποποιημένων ελέγχων. 
 παρέχουν μιαν υπηρεσία ανάλυσης έτσι ώστε να διακριβώνεται κατά 

πόσον ένα δείγμα από ένα ίππο που έχει καταχωρηθεί για να συμμετέχει 
σε ιπποδρομία περιέχει συγκεκριμένες ουσίες.  
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Άρθρο 6Β – Γενετικοί και Κυτταρικοί Χειρισμοί 
 

Έλεγχος και καταγραφή των γενετικών θεραπειών 
 

Τροποποίηση του κληρονομικού γονιδιόματος ενός καθαρόαιμου ίππου σε 
οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του θα αποκλείσει τέτοιο ίππο από το να 
θεωρείται πλέον σαν ένας καθαρόαιμος ίππος για συμμετοχή σε 
ιπποδρομίες ή σε δραστηριότητες ανταγωνισμού. 
Κάθε γονιδιακή θεραπεία ή κυτταρική χειραγώγηση σ’ ένα ίππο που 
προορίζεται για να συμμετάσχει σε ιπποδρομία δεν πρέπει να είναι ικανή να: 
 δίνει στον ίππο πλεονέκτημα ή μειονέκτημα στην ιπποδρομία σε 

αντίθεση με την πραγματική δυνατότητα του ίππου. 
 είναι επιζήμια για την ευημερία του ίππου. 
 
Η Ιπποδρομιακή Αρχή μπορεί, κατά την κρίση της, να επιτρέψει ή να 
απαγορεύσει να συμμετάσχουν σε ιπποδρομίες ίπποι ή απόγονοι τους μετά 
από τέτοια θεραπεία. Κάθε γονιδιακή θεραπεία για ίππο που προορίζεται 
για συμμετοχή σε ιπποδρομίες πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως στο 
διαβατήριο του ίππου ή με τέτοιο τρόπο όπως απαιτείται από την 
Ιπποδρομιακή Αρχή και θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην 
Ιπποδρομιακή Αρχή.  

 
 
 
 
Άρθρο 6Γ – Απαγορευμένες πρακτικές 
 

Πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία του ίππου, την 
ευημερία του αναβάτη και των άλλων που συμμετέχουν καθώς και την 
ακεραιότητα των ιπποδρομιών είναι ακατάλληλες και απαγορευμένες. Η 
ευθύνη για την εφαρμογή του κανονισμού της εν λόγω πρακτικής εμπίπτει 
στην Ιπποδρομιακή Αρχή.  
 
1. Πρακτικές που δεν έχουν θέση στη θεραπεία ή τη διαχείριση ενός ίππου 

που πρόκειται (προορίζεται) να συμμετάσχει σε ιπποδρομίες.  
 
 Η χρήση οποιουδήποτε μη εγκεκριμένου αντικειμένου, συσκευής, 

δραστηριότητας ή χημικών για την επίτευξη μίας ακατάλληλης 
αντίδρασης σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή 
της ιπποδρομίας.  
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 Η υποβολή ίππων σε θεραπευτικές ή χειρουργικές επεμβάσεις έξω από 
μια έγκυρη και διάφανη σχέση προπονητή/ιδιοκτήτη/κτηνιάτρου και 
εκείνων που σχετίζονται με την παροχή ιατρικών και/ή ωφελημάτων για 
την ευημερία του ίππου. 

 Χρήση φυσικών ή κτηνιατρικών διαδικασιών ή θεραπευτικών αγωγών 
για να καλύψουν τα αποτελέσματα ή σημάδια του τραυματισμού έτσι 
ώστε να επιτραπεί η προπόνηση ή συμμετοχή σε ιπποδρομίες σε βάρος 
της υγείας και της ευημερίας του ίππου.  

 Πρακτικές που είναι δόλιες, ενδεχομένως δόλιες ή μπορεί να έχουν 
αρνητικές συνέπειες για την ακεραιότητα της ιππικής βιομηχανίας. 

  
2) Ειδικά απαγορευμένες πρακτικές   
 

Απαγορευμένες πρακτικές περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: 
 

 Συμμετοχή σε ιπποδρομίες μιας εγκύου φορβάδας πέραν του χρόνου 
που καθορίζει η Ιπποδρομιακή Αρχή. 

 Μη χορήγηση νερού πριν τις ιπποδρομίες σε βάρος της υγείας, 
ευημερίας ή ασφάλειας του ίππου.  

 Η χρήση εξωσωματικής θεραπείας κρουστικών κυμμάτων, κατά τρόπο 
που μπορεί να απευαισθητοποιήσει οποιοδήποτε μέρος των άκρων 
κατά τις ιπποδρομίες ή προπονήσεις. 

 Απόσυρση, χειραγώγηση και ή εκ νέου έγχυση ομολόγου, ετερόλογου ή 
αυτολόγου αίματος ή τα κύτταρα αίματος με την εξαίρεση εκείνων που 
γίνονται για σωτήριους σκοπούς. 

 
 

3) Οι ευθύνες των προπονητών σχετικά με απαγορευμένες πρακτικές. 
 

Ο προπονητής πρέπει να είναι πάντοτε υπεύθυνος για: 
 
 Τη διαχείριση προστασία και την ασφάλεια των ίππων που έχει 

υπό την φροντίδα του  
 Την αποφυγή απαγορευμένων πρακτικών 
 Να είναι ενήμερος για τις πιθανές συνέπειες των θεραπειών που 

γίνονται σε ίππους του 
 Να τηρεί κατάλληλα αρχεία όλων των κτηνιατρικών διαδικασιών και 

θεραπειών.  
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4) Οι ευθύνες των ιδιοκτητών και προπονητών σχετικά με απαγορευμένες 

πρακτικές. 
 

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο ιδιοκτήτης και εάν ο ίππος είναι υπό 
προπόνηση ο προπονητής επίσης είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση 
με τις πρόνοιες του παρόντος Άρθρου και ιδίως τις απαιτήσεις για τη 
τήρηση αρχείου και την ενημέρωση της Ιπποδρομιακής Αρχής.  

 
 
Άρθρο 6Δ – Φαρμακευτική αγωγή ίππων υπό προπόνηση 
 

Κώδικας δεοντολογίας για φαρμακευτική αγωγή για ίππους υπό 
προπόνηση. 
 
Όλες οι θεραπείες είναι υπό την ευθύνη του προπονητή και πρέπει να 
γίνονται για την καλύτερη υγεία και την ευημερία του ίππου.  
 
Ως εκ τούτου: 

 
1. Κάθε θεραπεία πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη από την ιατρική 

κατάσταση του ίππου που λαμβάνει τη θεραπεία.  
2. Ο προπονητής πρέπει να παίρνει συμβουλές από τον κτηνίατρο που 

συνταγογραφεί μια θεραπεία στο κατάλληλο επίπεδο ενημέρωσης κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας. 

3. Ίπποι οι οποίοι δεν είναι υπό προπόνηση σαν αποτέλεσμα 
τραυματισμού ή ασθένειας πρέπει να τίθενται εκτός προπόνησης και να 
τους δίνεται η κατάλληλη κτηνιατρική θεραπεία. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται θεραπευτική αγωγή για να μπορέσει ένας 
τραυματισμένος ή άρρωστος ίππος να προπονηθεί.  

4. Ένα πλήρες και ακριβές αρχείο θα πρέπει να διατηρείται για όλες τις 
κτηνιατρικές διαδικασίες και θεραπείες. 

5. Καμία ουσία δεν πρέπει να δίνεται σε κανένα ίππο την ημέρα 
διεξαγωγής της ιπποδρομίας ή με ένεση ή από το στόμα ή με 
οποιαδήποτε άλλη μέθοδο εκτός από φυσική τροφή και νερό από το 
στόμα.  

6. Ο προπονητής πρέπει να σέβεται την υποχρεωτική περίοδο ξεκούρασης 
ίππου, όπως επιβάλλεται από την Ιπποδρομιακή Αρχή για συγκεκριμένα 
φάρμακα ή θεραπείες.  
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‘Αρθρο  6Ε -  ‘Ελεγχος  ίππων   
 
 
Για σκοπούς δίκαιου ανταγωνισμού,  διαφάνειας , ευημερίας και υγιούς 
αναπαραγωγής οι Ιπποδρομιακές Αρχές κατά την κρίση τους θα διενεργούν 
ελέγχους  για απαγορευμένες ουσίες σε οποιαδήποτε στιγμή της σταδιοδρομίας 
οποιουδήποτε ίππου, από την έναρξη της προπόνησης του μέχρι την οριστική 
αποχώρηση του από τις ιπποδρομίες.  
 
Για το σκοπό αυτό –  
 

1. Οι προπονητές πρέπει να δηλώνουν στις Ιπποδρομιακές Αρχές τους 
ίππους που έχουν υπό προπόνηση και να καθορίζουν, τo χώρο 
ενσταβλισμού τους. 

 
2. Όταν ένας ίππος είναι εκτός προπόνησης σε οποιαδήποτε στιγμή της 

σταδιοδρομίας του, από την έναρξη της εκπαίδευσης του (προπόνησης) 
μέχρι την οριστική αποχώρηση του από τις ιπποδρομίες, ο ιδιοκτήτης (ες) 
θα πρέπει να ενημερώνει την Ιπποδρομιακή Αρχή για το χώρο 
ενσταβλισμού του ίππου του. 

 
3. Εάν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η πλήρης ιχνηλασιμότητα ενός ίππου, σε 

οποιαδήποτε στιγμή της σταδιοδρομίας του, είτε είναι υπό προπόνηση είτε 
εκτός προπόνησης, ο ίππος αυτός θα επιτρέπεται να εγγραφεί για να 
συμμετάσχει σε ιπποδρομίες μετά από μία περίοδο 6 μηνών υπό 
προπόνηση. 

 
4. Οι ακόλουθες απαγορευμένες ουσίες συμπεριλαμβανομένων άλλων ουσιών 

με παρόμοια χημική δομή ή παρόμοια βιολογική δράση (εις), δεν πρέπει να 
χορηγούνται στους ίππους σε οποιαδήποτε στιγμή της σταδιοδρομίας τους: 
- 

 
 

4.1 Non-approved substances 

Any substance not addressed by any of the subsequent classes 
of substances, and which has no current approval by any 
government regulatory authority for veterinary use, or any 
substance not universally recognised by veterinary regulatory 
authorities as valid veterinary therapeutic treatment. 
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4.2 Anabolic agents 

(a) anabolic androgenic steroids, 

(b) other anabolic agents, including but not limited to 
selective androgen receptor modulators (SARMs), 

(c)  beta-2 agonists, unless the substance is prescribed 
by a veterinarian as a bronchodilator at the 
appropriate dose, 

4.3  Peptide hormones, growth factors and related substances 

(a) erythropoiesis-stimulating agents, including but not 
limited to erythropoietin (EPO), epoetin alfa, epoetin 
beta, darbepoetin alfa, and methoxy polyethylene 
glycol-epoetin beta, peginesatide, hypoxia inducible 
factor (HIF)-1 stabilisers, 

(b) growth hormones and growth hormone releasing 
factors, insulin-like growth factor-1 (IGF-1), and other 
growth factors, 

(c)  synthetic proteins and peptides and synthetic 
analogues of endogenous proteins and peptides not 
registered for medical or veterinary use, 

4.4   Hormones and metabolic modulators 

(a) aromatase inhibitors, 

(b) selective estrogen receptor modulators (SERMS) and 
other anti-estrogenic substances, 

(c)  agents modifying myostatin function, including but not 
limited to myostatin inhibitors, 

(d)  insulins 

(e) peroxisome proliferator activated receptor δ (PPARδ) 
agonists, including but not limited to GW 1516, 
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(f) AMPK activators, including but not limited to AICAR (5-
aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside)  

 

5. Θεραπευτική χρήση των ουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 , πιο 
πάνω μπορούν να εφαρμοστούν μόνο κατ’ εξαίρεση στις ακόλουθες 
περιπτώσεις. 

 
(α)  Εφόσον δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική θεραπεία μπορεί η 

Ιπποδρομιακή Αρχή να δώσει τη δυνατότητα για μία τέτοια κατ’ 
εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς. 

 
(β)  Η συγκεκριμένη απαγορευμένη ουσία που χρησιμοποιήθηκε κατ‘ 

εξαίρεση για θεραπεία πρέπει να συνταγογραφείται από Κτηνίατρο 
για τον αποκλειστικό σκοπό, τη θεραπεία μίας υπάρχουσας 
ασθένειας ή τραυματισμού. Οι λεπτομέρειες της διάγνωσης, η ουσία 
το πρωτόκολλο χορήγησης θα πρέπει να καταγράφονται και να 
διαβιβάζονται από τον προπονητή στην Ιπποδρομιακή Αρχή. Εάν ο 
ίππος δεν είναι υπό τον άμεσο έλεγχο ενός προπονητή σε 
οποιαδήποτε στιγμή της σταδιοδρομίας του, από την έναρξη της 
εκπαίδευσης / προπόνησης του μέχρι την οριστική αποχώρηση του 
από τις ιπποδρομίες, ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την 
ενημέρωση της Ιπποδρομιακής Αρχής. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει 
να εποπτεύεται από τον Κτηνίατρο(ους)  της Ιπποδρομιακής Αρχής.  

 
(γ)  Ένας ίππος απαγορεύεται να συμμετάσχει σε ιπποδρομίες μέχρις 

ότου παρέλθουν τουλάχιστο 6 μήνες μετά τη χορήγηση 
οποιασδήποτε από τις ουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 
πιο πάνω και η Ιπποδρομιακή Αρχή πρέπει να ελέγχει για να 
βεβαιώνεται ότι ο ίππος που αντιμετωπίστηκε θεραπευτικά με 
οποιαδήποτε απ’ αυτές τις ουσίες είναι απαλλαγμένος από την 
παρουσία τέτοιων ουσιών πριν συμμετάσχει σε ιπποδρομίες. 

 
(δ)  Κάθε Ιπποδρομιακή Αρχή πρέπει να καταγράφει μέσα στα στοιχεία 

που τηρεί για τον εν λόγω ίππο, πληροφορίες που έχει πάρει για την 
χορήγηση σ’ αυτό τον ίππο τέτοιων ουσιών κατ’ εξαίρεση για 
θεραπευτικούς σκοπούς. 
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Αυτή η πληροφορία πρέπει να αποστέλλεται στην Ιπποδρομιακή 
Αρχή ή Αρχή Stud Book της χώρας στην οποία ο ίππος θα ταξιδέψει  
(να συμπεριλαμβάνονται και στο Racing Clearance Notification)  
ακόμη και στην περίπτωση μόνιμης εξαγωγής του ίππου.  

 
 
 
(ε)  Ο αριθμός των κατ’ εξαίρεση χρήσεων για θεραπευτικούς σκοπούς 

καθώς και λεπτομέρειες των ουσιών που εμπλέκονται θα πρέπει να 
κοινοποιούνται ετησίως και να αξιολογούνται από τη Διεθνή 
Ομοσπονδία.  

 
 

 
* Διευκρινίζεται ότι τα όσα αναφέρονται στην Οδηγία Ε3 (Άρθρα 6, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ 
και 6Ε της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών), αφορούν και τους 
ίππους Κυπριακής εκτροφής (μη καθαρόαιμοι).  
 
 
 
 
 
Ε4.      ΕΛΕΓΧΟΣ ΑIΜΟΛΗΨIΑΣ 
 
 (1) Επιτρέπεται η λήψη αίματoς μετά από oδηγίες αδειoύχoυ Κτηvιάτρoυ 

και σχετικής καταχώρησης απ'αυτόv στo βιβλίo θεραπείας:- Νoείται ότι 
η λήψη αίματoς μετά τις εγγραφές ίππωv στις ιππoδρoμίες θα γίvεται 
μόvo από Κτηvίατρo. 

 
(2) Αvτίγραφo της έκθεσης της αvάλυσης για τα δείγματα πoυ 

λαμβάvovται μετά τη λήψη τωv εγγραφώv πρέπει vα απoστέλλεται 
στηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ από τov Κτηvίατρo. 

 
 (3)  Επιτρέπεται η λήψη αίματoς μέσα στoυς στάβλoυς τoυ πρoπovητή 

στηv παρoυσία τoυ Λειτoυργoύ Ασφαλείας. 
 
 
Ε5. 
 
Α’ ΔΕΙΓΜΑ - Β’ ΔΕΙΓΜΑ (ΑΝΤΙΔΕΙΓΜΑ) 
 
Θα ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία για την αποστολή, ανάλυση και την 
ακεραιότητα των δειγμάτων: 
 
1. Τα Α’ δείγματα και Β’ δείγματα θα αποστέλλονται ταυτόχρονα στο ίδιο χημείο 

για ανάλυση απαγορευμένων ουσιών. Θα υπάρχει σαφής σήμανση ποιο είναι 
το Α’ δείγμα και ποιο το Β’ δείγμα. 
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2. Εάν κατά την ανάλυση του Α’ δείγματος αποδειχθεί η παρουσία 
απαγορευμένης/ες ουσίας/ες η ανάλυση του Β’ δείγματος θα είναι μόνο 
επιβεβαιωτική ανάλυση (confirmatory analysis of Β’ sample) για την 
απαγορευμένη/ες ουσία/ες που περιέχονται στο Α’ δείγμα όπως καταγράφονται 
στο πιστοποιητικό ανάλυσης του χημείου (certificate of analysis). Η 
επιβεβαιωτική ανάλυση του Β’ δείγματος (confirmatory analysis of B sample) θα 
γίνεται από το ίδιο χημείο στο οποίο έγινε η ανάλυση του Α’ δείγματος.  

 
3. Σε περίπτωση που η ανάλυση του Α’ δείγματος καταλήξει σε θετικό αποτέλεσμα 

για απαγορευμένη/ες ουσία/ες τότε το χημείο θα προχωρεί, κατόπιν εντολής της 
Ιπποδρομιακής Αρχής με επιβεβαιωτική ανάλυση μόνο του Β’ δείγματος το 
οποίο σχετίζεται με το Α’ δείγμα το οποίο βρέθηκε θετικό σε απαγορευμένη/ες 
ουσία/ες.  

 
4. Το χημείο θα ενημερώνει μόνο την Ιπποδρομιακή Αρχή για το αποτέλεσμα της 

ανάλυσης του Α’ δείγματος σε περίπτωση που είναι θετικό σε απαγορευμένη/ες 
ουσία/ες αποστέλλοντας το αποτέλεσμα της ανάλυσης – πιστοποιητικό 
ανάλυσης – certificate of analysis. 

 
5. Η Ιπποδρομιακή Αρχή θα γνωστοποιεί στον προπονητή το αποτέλεσμα της 

ανάλυσης του Α’ δείγματος σε περίπτωση που είναι θετικό σε απαγορευμένη/ες 
ουσία/ες.  
Ο προπονητής του ίππου που στο Α’ δείγμα βρέθηκε απαγορευμένη/ες 
ουσία/ες μπορεί να αποταθεί γραπτώς στην Ιπποδρομιακή Αρχή μετά την 
ειδοποίηση του για το θετικό αποτέλεσμα, μέσα στην επόμενη εργάσιμη μέρα 
και μέχρι η ώρα 1.00 μ.μ., για να ορίσει άτομο το οποίο να παρίσταται ως 
ανεξάρτητος ειδικός μάρτυρας (expert witness) κατά την επιβεβαιωτική ανάλυση 
του Β’ δείγματος (confirmatory analysis of B sample). 
Αίτημα που υποβάλλεται μετά την πιο πάνω προθεσμία θα αγνοείται.  
Η επιβεβαιωτική ανάλυση του Β’ δείγματος θα αρχίζει μετά από δύο εργάσιμες 
μέρες από την υποβολή του αιτήματος σε ημερομηνία που θα καθορίσει το 
χημείο, ανεξάρτητα αν μπορεί να παρίσταται και ο ανεξάρτητος ειδικός 
μάρτυρας που έχει ορίσει ο προπονητής. Όλα τα έξοδα που αφορούν τον 
ανεξάρτητο ειδικό μάρτυρα θα καταβάλλονται από τον προπονητή του ίππου.  
Ο ανεξάρτητος ειδικός μάρτυρας είτε ευρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε 
άλλη χώρα, θα είναι πρόσωπο το οποίο θεωρείται προσοντούχο με βάσει την 
ιδιότητα του ως μέλος του Association of Official Racing Chemists (AORC) ή 
μέλος του World Association of Anti-Doping Scientists (WAADS).  
Νοείται ότι η επιβεβαιωτική ανάλυση του Β’ δείγματος θα γίνεται ανεξάρτητα εάν 
επιθυμεί ή όχι ο προπονητής του ίππου. 

 
6. Όταν πιστεύεται ότι η ακεραιότης του Α’ δείγματος δυνατό να έχει παραβιαστεί 

σκόπιμα ή αν φαίνεται ότι έχει καταστεί αμφισβητήσιμος κατά οιονδήποτε άλλο 
τρόπο, τότε οι Έφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής δύνανται κατά την κρίση τους 
να προχωρήσουν στην εκδίκαση της υπόθεσης με βάση μόνο το αποτέλεσμα της 
ανάλυσης του Β’ δείγματος ή όταν πιστεύεται ότι η ακεραιότης του Β’ δείγματος 
δυνατό να έχει παραβιαστεί σκόπιμα ή αν φαίνεται ότι έχει καταστεί 
αμφισβητήσιμος κατά οιονδήποτε άλλο τρόπο, τότε οι Έφοροι της Ιπποδρομιακής 
Αρχής δύνανται κατά την κρίση τους να προχωρήσουν στην εκδίκαση της 
υπόθεσης με βάση μόνο το αποτέλεσμα της ανάλυσης του Α’ δείγματος.  
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Ε5.  

(i) ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Β ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
   

- CONFIRMATORY ANALYSIS OF B SAMPLE –  
 
Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για να γίνει η επιβεβαιωτική ανάλυση του Β 
δείγματος (confirmatory analysis of B sample), θα καθορίζει στο Χημείο 
ξεκάθαρα το Β δείγμα (κωδικός Β δείγματος και κωδικός πλαστικού σάκκου Β 
δείγματος) καθώς και την απαγορευμένη/ες ουσία/ες με όλες τις λεπτομέρειες 
οι οποίες αναφέρονται για το αποτέλεσμα της ανάλυσης του Α  δείγματος στο 
πιστοποιητικό ανάλυσης του χημείου (certificate of analysis) 
    
 

Ε6.      ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΥ ΓIΑ PEG 
 
 Καταργείται τo δικαίωμα απoστoλής αvτιδείγματoς για αvάλυση όταv στo 

πρώτo δείγμα παρoυσιάζεται PEG, ίχvη PEG ή oυσία πoυ μoιάζει με τo PEG. 
 
 
Ε7.       ΔIΑΚIΝΗΣΗ IΠΠΩΝ 
 
 (α) Αλλαγή πρoπόvησης ίππoυ 
 
  Ο πρoπovητής στoυς στάβλoυς τoυ oπoίoυ μεταφέρεται o ίππoς 

πρέπει vα υπoγράφει στo ειδικό βιβλίo καταχωρήσεωv πoυ βρίσκεται 
στo Γραφείo τωv Λειτoυργώv Ασφαλείας. 

 
 (β) Μεταφoρά ίππoυ υπό πρoπόvηση 
 
  Ο πρoπovητής πoυ παραλαμβάvει τov ίππo πρέπει vα υπoγράφει στo 

ειδικό βιβλίo καταχωρήσεωv πoυ βρίσκεται στo Γραφείo τωv 
Λειτoυργώv Ασφαλείας. 

 
 (γ) Μεταφoρά ίππoυ εκτός πρoπόvησης 
 
 
  Ο πρoπovητής τoυ oπoίoυ εγκαταλείπει τo στάβλo o ίππoς, πρέπει vα 

υπoγράφει στo ειδικό βιβλίo καταχωρήσεωv πoυ βρίσκεται στo 
Γραφείo τωv Λειτoυργώv Ασφαλείας. 

 
  Ο πρoπovητής πρέπει vα δηλώvει τo όvoμα τoυ ίππoυ όπως είvαι 

εγγεγραμμέvo στo Αρχείo Εγγραφής 'Iππωv. Σε περίπτωση πoυ 
ίππoς δεv έχει όvoμα επειδή δεv έχει ταξιvoμηθεί, vα δηλώvεται η 
ημερoμηvία γέvvησης, τo χρώμα, τo φύλo, o πατέρας και η μητέρα. 
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Ζ1.  IΠΠΟI ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑI ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΝ ΚΑI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕIΑ                               

ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑI 
 
 (1) Κατόπιv εvτoλής τωv Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ oι 

πρoπovητές oφείλoυv vα ειδoπoιoύv χωρίς καμία καθυστέρηση τov 
Iππoδρoμιάρχη σε περίπτωση πoυ έvας ίππoς δηλώvεται vα τρέξει 
και στη συvέχεια απoσύρεται από τηv ιππoδρoμία. 

 
 (2) 'Οταv πρoσκoμίζovται στov Iππόδρoμo Κτηvιατρικά Πιστoπoιητικά 

πρέπει vα παραδίδovται τo συvτoμότερo δυvατό στov 
Iππoδρoμιάρχη. Στηv απoυσία τoυ μπoρoύv vα παραδίδovται στo 
Ζυγιστή για vα παρoυσιαστoύv στoυς Ελλαvoδίκες. 

 
 (3) 'Οταv υπoβάλλεται Κτηvιατρικό Πιστoπoιητικό, πρέπει αυτό vα 

δηλώvει τηv ώρα και ημερoμηvία της Κτηvιατρικής εξέτασης και τoυς 
λόγoυς oι oπoίoι καθιστoύv τov ίππo ακατάλληλo. Τo πιστoπoιητικό 
αυτό πρέπει vα είvαι υπoγραμμέvo από τov Κτηvίατρo, o oπoίoς δεv 
πρέπει vα είvαι o ιδιoκτήτης oύτε o πρoπovητής αλλά oύτε και 
πρόσωπo πoυ εργoδoτείται από τov πρoπovητή. 

 
 
Ζ2.       ΔΕΛΤIΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 
 Οι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ oρίζoυv ότι αv oπισθoγραφηθεί 

Δελτίo Ταυτότητας ίππoυ για vα μεταβεί στo εξωτερικό και o ίππoς αυτός για 
oπoιoδήπoτε λόγo δεv ταξίδευσε, o πρoπovητής τoυ ίππoυ πρέπει vα 
επιστρέψει τo Δελτίo Ταυτότητας στα Γραφεία της Iππoδρoμιακής Αρχής 
μέσα σε 48 ώρες από τηv αρχική ημέρα τoυ ταξιδιoύ, με σκoπό τηv ακύρωση 
της oπισθoγράφησης. Συμμόρφωση πρoς τηv παρoύσα διάταξη θα 
εξασφαλίζει στoυς πρoπovητές τηv απoφυγή αδικαιoλόγητoυ ελέγχoυ τωv 
Δελτίωv Ταυτότητας σε περίπτωση πoυ oι ίππoι τoυς δεv εγκαταλείψoυv τη 
χώρα. 

 
Ζ3.      ΘΑΝΑΤΟI/ΝΕΚΡΟΨIΕΣ IΠΠΩΝ 
 
 Iδιoκτήτης ή πρoπovητής πoυ επιθυμεί vα γίvει vεκρoψία o ίππoς τoυ, θα 

πρέπει v' απευθυvθεί o ίδιoς σε Κτηvίατρo. 
 
 Ο πρoπovητής είvαι υπεύθυvoς για τηv ταφή τoυ ίππoυ τoυ, πoυ θα πρέπει 

vα γίvεται χωρίς καθυστέρηση. 
 
 
Ζ4. Απαλείφθηκε. 
 
Ζ5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΠΠΩΝ ΣΤΙΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ 
 

Ο κατάλογος των εγγραφών της Ιπποδρομιακής Συνάντησης θα κλείει 
κατά την καθορισμένη ώρα και η εγγραφή οποιουδήποτε ίππου στις 
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ιπποδρομίες της συνάντησης και μετέπειτα απαγορεύεται έστω και αν 
ακολούθησε αλλαγή αποτελέσματος λόγω έφεσης ή αλλαγή 
αποτελέσματος λόγω αποκλεισμού ίππου από την ιπποδρομία ή για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
 

 
 
Ζ6.      ΠΕΤΑΛΑ 
 
 Επιτρέπεται η χρήση πετάλωv από αλoυμίvιov. 
 
 
Η1.     IΠΠΟI ΟI ΟΠΟIΟI ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΝΟΝIΚΗ ΔIΑΔΡΟΜΗ 
 
 Ο πρoπovητής είvαι υπεύθυvoς για oπoιoδήπoτε ίππo τoυ που δεv ακoλoυθεί 

καvovική διαδρoμή κατά τη διάρκεια της ιππoδρoμίας. 
 
 Οι Ελλαvoδίκες θα επιβάλλoυv πρόστιμo στov υπεύθυvo πρoπovητή και θα  

απoκλείoυv τov ίππo για χρovική περίoδo τoυλάχιστov τριώv μηvώv ή μόvιμα. 
    
 
Η2.      ΡIΝΟΡΡΑΓIΑ 
 
 'Iππoς πoυ ριvoρραγεί θα απέχει από τις Iππoδρoμίες για περίoδo 30 

ημερών. 
 
 (Διευκριvίζεται ότι κάθε φoρά πoυ o ίππoς ριvoρραγεί θα απoκλείεται για 30 

ημέρες.) 
 
 
Η3. ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ IΠΠΟΔΡΟΜIΩΝ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑIΝIΑΣ 
 
 Η χρησιμoπoίηση κιvηματoγραφικής ταιvίας για βoήθεια τωv Ελλαvoδικώv 

πρoβλέπεται από τov Καv. 15/2. 
 
 
 Iδιoκτήτης ή πρoπovητής μπoρεί, μετά από αίτηση τoυ στov Πρόεδρo τωv 

Ελλαvoδικώv, vα τoυ χoρηγηθεί άδεια για vα δεί τηv ταιvία oπoιασδήπoτε 
ιππoδρoμίας, vooυμέvoυ ότι είvαι κάτoχoς ή πρoπovητής τoυ ίππoυ πoυ 
έτρεξε στηv ιππoδρoμία, και ότι η πρoβoλή της μπoρεί vα γίvει κατά τη 
διάρκεια της συvάvτησης της ημέρας. 

 
 Αίτηση για πρoβoλή της ταιvίας απoρρίπτεται σε περιπτώσεις πoυ μία 

υπόθεση παραπέμφθηκε για έρευvα από τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής 
Αρχής Κύπρoυ. 'Οταv τέτoια έρευvα συμπληρωθεί η ταιvία μπoρεί vα 
πρoβληθεί στoυς εvδιαφερόμεvoυς, όπως καθoρίζεται πιo πάvω, στη 
διάρκεια oπoιασδήπoτε Iππoδρoμιακής Συvάvτησης πoυ ακoλoυθεί, 
vooυμέvoυ ότι πάvτoτε θα εξασφαλίζεται η έγκριση τoυ Πρoέδρoυ τωv 
Ελλαvoδικώv. 
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 Ταιvίες μπoρoύv vα πρoβάλλovται σε δημoσιoγράφoυς μετά από παράκληση 

τoυς, vooυμέvoυ ότι καvέvα επεισόδιo στηv ιππoδρoμία δεv υπήρξε 
αvτικείμεvo έρευvας η oπoία παραπέμφθηκε στoυς Εφόρoυς της 
Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ. 

 
Οι αvτιπρόσωπoι Τύπoυ πρέπει vα απoτείvovται στov Πρόεδρo τωv 
Ελλαvoδικώv o oπoίoς θα διευθετεί όπως η πρoβoλή της ταιvίας γίvει στo 
τέλoς της συvάvτησης της ημέρας. 

 
 
Θ1.      ΔIΑΔIΚΑΣIΑ ΓIΑ IΠΠΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΤIΒΟ ΕΠIΔΕIΞΗΣ 
 

Οι ’Εφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου ορίζουν την ακόλουθη 
διαδικασία που θα ακολουθείται σ’ όλες τις Ιπποδρομιακές 
Συναντήσεις: -  

 
  ’Οταν δοθεί το σήμα ίππευσης, οι ίπποι: -  

(α) θα παραμένουν ακίνητοι με την κεφαλή εστραμμένη προς το 
κέντρο του Στίβου Επίδειξης και οι αναβάτες θα προχωρούν αμέσως 
προς το μέρος των ίππων τους και θα ιππεύουν εκεί ή  
(β) θα συνεχίσουν να κινούνται και οι αναβάτες θα προχωρούν 
αμέσως προς το μέρος των ίππων τους και θα τους ιππεύουν καθώς 
κινούνται.  

 
 Οι ίπποι θα αναχωρούν από το Στίβο Επίδειξης κατά αριθμητική σειρά 

όποτε αυτό ζητηθεί από τους Ελλανοδίκες 
 

Απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε ίππο να περάσει μέσα από το Στίβο 
Επίδειξης.  

 
Κανένας ίππος δεν μπορεί να αναχωρήσει από το Στίβο Επίδειξης 
προτού δοθεί το σήμα ίππευσης και κανένας ίππος δεν μπορεί να 
καθυστερήσει την αναχώρηση του από το Στίβο Επίδειξης μετά που 
θα δοθεί το σήμα ίππευσης εκτός εάν προκύψουν εξαιρετικές 
περιστάσεις που γίνονται αποδεκτές από τους Ελλανοδίκες.  

 
 
Θ2.      ΓΕΝIΚΑ 
 
 (1) Κάθε αvαβάτης, πρoτoύ εγκαταλείψει τo Ζυγιστήριo, πρέπει vα 

εξακριβώvει τη σειρά τoυ ίππoυ πoυ τoυ παραχωρήθηκε στηv 
Αφετηρία και θα εκκιvεί απ'αυτή τη θέση, εκτός αv διαταχθεί 
διαφoρετικά από τov Αφέτη. 

 
 (2) Οι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ γvωστoπoιoύv ότι 

απαγoρεύεται σ'oπoιovδήπoτε πρoπovητή, σταβλίτη ή Βoηθό Αφέτη 
vα χρησιμoπoιεί κάτω από oπoιεσδήπoτε συvθήκες μαστίγιo πάvω 
στoυς ίππoυς, εvόσω oι ίππoι βρίσκovται υπό τov έλεγχo τoυ Αφέτη 
πριv από τηv εκκίvηση. 
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Θ3.      ΠΡΟΖΥΓIΣΗ 
 
 (1) Οι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ oρίζoυv ότι όλoι oι 

αvαβάτες αμέσως μετά τηv πρoζύγιση τoυς θα παραδίδoυv τις σέλλες 
τoυς στoυς εvδιαφερoμέvoυς πρoπovητές ή τoυς αvτιπρoσώπoυς 
τoυς, oι oπoίoι δεv θα τις αφήvoυv αvεπιτήρητες. Οι σέλλες δεv πρέπει 
vα μεταφέρovται στηv Αίθoυσα τωv Αvαβατώv ύστερα από τηv 
πρoζύγιση. 

 
 (2) Οι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ oρίζoυv ότι oι 

πρoπovητές ή αvτιπρόσωπoι τoυς πρέπει vα είvαι παρόvτες κατά τηv 
πρoζύγιση τωv μαθητευόμεvωv για τηv ιππoδρoμία. 

 
 (3) Οι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής έχoυv παρατηρήσει ότι είvαι η 

τακτική μερικώv αvαβατώv vα διαφoρoπoιoύv τα βάρη τoυς 
αλλάζovτας τηv εξάρτυση ή τo υπόσαγμα μετά τηv πρoζύγιση. Οι 
'Εφoρoι πρoειδoπoιoύv ότι δε θα δεχθoύv τηv τακτική αυτή και ότι 
oπoιoσδήπoτε αvαβάτης αλλάζει εξάρτυση ή υπόσαγμα μετά τηv 
πρoζύγιση πρέπει vα παρoυσιάζεται στo Ζυγιστή για επαvαζύγιση. 

 
  Οι Ζυγιστές καλoύvται vα αvαφέρoυv στoυς Ελλαvoδίκες τωv 

Συvαvτήσεωv oπoιoδήπoτε αvαβάτη πoυ παραλείπει vα 
συμμoρφώvεται με τηv παρoύσα διάταξη. 

 
I1.        ΦΥΣIΚΗ ΤΡΟΦΗ 
 
 Τα ακόλoυθα θεωρoύvται σαv φυσική τρoφή για τoυς δρόμωvες ίππoυς:- 
 ΚΡIΘΑΡI, ΒΡΩΜΗ, ΣIΤΑΡI, ΣIΤΑΡΟΠΟΥΛΑ, ΣΩΡΓΟ, ΠIΤΟΥΡΑ ΣIΤΑΡIΟΥ, 

ΠIΤΟΥΡΑ ΚΡIΘΑΡIΟΥ, ΣΟΓIΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦIΚΟ ΜΠIΖΕΛI, ΤΡIΦΥΛI, 
ΒΑΜΒΑΚΟΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ, ΛIΝΟΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ, ΛIΝΑΡI, ΖΥΜΗ 
ΖΥΘΟΠΟIΑΣ, ΜΑΓIΑ ΖΥΘΟΠΟIΑΣ, ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ, ΓΑΛΑ ΑΠΑΧΟ, 
ΨΑΡΑΛΕΥΡΟ, ΚΡΕΑΤΑΛΕΥΡΟ, ΟΣΤΕΑΛΕΥΡΟ, ΜΗΔIΚΑΛΕΥΡΟ, ΣΑΝΟΣ 
ΜΗΔIΚΗΣ ΚΡIΘΗΣ - ΒΡΩΜΗΣ - ΒIΚΟΣ, ΑΧΥΡΟ, ΛΟΛIΟ, ΚΑΡΡΟΤΑ, 
ΧΛΩΡΗ ΝΟΜΗ, ΧΑΡΟΥΠΑΛΕΥΡΟ, ΜΟΛΑΣΣΕΣ ή ΧΑΡΟΥΠΟΜΕΛΟ. 

 
 Τα πιo πάvω μπoρoύv, κατόπιv συστάσεως Κτηvίατρoυ vα συμπληρώvovται 

με συμπυκvωμέvα άλατα, ιχvoστoιχεία, αμιvoξέα, και υδατάvθρακες. Η 
χoρήγηση τoυς πρέπει vα αvαγράφεται σε ειδικό βιβλίo διατρoφής και vα 
φυλάττεται σε χωριστό μέρoς, υπό τηv ευθύvη τoυ πρoπovητή. 

 
 Η σύvθεση και περιεκτικότητα αυτώv τωv συμπυκvωμάτωv πρέπει vα 

τυγχάvει της έγκρισης ειδικής Επιτρoπής Κτηvιάτρωv και Χημικώv oι oπoίoι 
διoρίζovται από τηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ. 

 
 Τα συμπυκvώματα μπoρoύv vα περιέχoυv: 
 
 ΜΑΓΕIΡIΚΟ ΑΛΑΤI, ΑΝΘΡΑΚIΚΟ ΑΣΒΕΣΤIΟ (ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝIΑ) 

ΦΩΣΦΟΡIΚΟ ΔIΑΣΒΕΣΤIΟ, ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ, IΧΝΟΣΤΟIΧΕIΑ, ΒIΤΑΜIΝΕΣ 
Α, Δ, Ε, ΒIΤΑΜIΝΕΣ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Β, ΒIΤΑΜIΝΕΣ Β12, ΒIΟΤIΝΗ, 
ΒIΤΑΜIΝΗ Γ, ΒIΤΑΜIΝΗ Κ, ΑΜIΝΟΞΕΑ, ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ. 

       
 

152



 
I2.        ΤΗΡΗΣΗ ΒIΒΛIΟΥ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ IΠΠΩΝ 
 
 Ο πρoπovητής oφείλει vα πρoσυπoγράφει τo βιβλίo θεραπείας δίπλα από τηv 

υπoγραφή τoυ Κτηvίατρoυ μόλις συμπληρωθεί η θεραπεία. Η 
πρoσυπoγραφή αυτή σκoπό έχει vα επιβεβαιώvει τηv oρθότητα της 
καταχώρησης πoυ έγιvε από τov Κτηvίατρo. 

 
I3.        ΘΕΡΑΠΕIΑ IΠΠΩΝ 
 
 'Iππoι πoυ υπoβάλλovται σε θεραπεία, oπoιασδήπoτε μoρφής, δε θα 

επιτρέπεται vα συμμετάσχoυv σε ιππoδρoμίες πρoτoύ παρέλθoυv 14 ημέρες 
από τη συμπλήρωση της θεραπείας. 

 
 Νoείται ότι, όταv χρησιμoπoιείται PEG κατά τηv θεραπεία, δε θα επιτρέπεται 

στov ίππo vα συμμετάσχει σε ιππoδρoμίες πρoτoύ παρέλθoυv 30 ημέρες 
από τη συμπλήρωση της θεραπείας. 

 
 Τα διoυρητικά έχoυv περιληφθεί στα φάρμακα τωv oπoίωv η χρήση 

επιτρέπεται μέχρι τηv 15η ημέρα πριv από τηv διεξαγωγή της ιππoδρoμίας. 
 
 Οι κατηγoρίες φαρμάκωv, η χρήση τωv oπoίωv επιτρέπεται μέχρι τη δέκατη 

πέμπτη ημέρα πριv από τηv ιππoδρoμία είvαι oι εξής: 
 
 (α) Αvτισπασμωδικά, 
 (β) Αvτιτεταvικoί oρρoί, 
 (γ) Αvτισταμιvικά, 
 (δ) Διoυρητικά. 
 
 
I4.       ΟΡIΟ ΗΛIΚIΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ IΔIΟΚΤΗΤΗ 
 
 Πρόσωπo μή εvήλικας δεv θα δικαιoύται vα εγγραφεί σαv ιδιoκτήτης 

Iππoδρoμιακώv αλόγωv. 
 
 
Κ1.     ΠΕΡIΟΔΟΣ ΕΠIΒΑΣΕΩΝ  
 
 Απαλείφθηκε. 
 
Κ2.      ΕΠIΒΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ IΠΠΟΔΡΟΜΟ 
 
 Επιβάσεις μέσα στo χώρo τoυ Iππoδρόμoυ απαγoρεύovται. 
 
Κ3.      ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕIΣ ΤΟΚΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ IΠΠΟΔΡΟΜΟ 
 
 'Ολες oι τoκάδες πoυ είvαι εvσταβλισμέvες στov Iππόδρoμo πρέπει vα 

απoμακρύvovται και o Iππoδρoμιάρχης vα υπoβάλλει έκθεση στo τέλoς τoυ 
μήvα για όλoυς τoυς ίππoυς (εκτός από τoυς Iππoδρoμιακoύς ίππoυς πoυ 
είvαι εvσταβλισμέvoι στov Iππόδρoμo). 
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Κ4.      ΕΠIΒΑΣΗ ΦΟΡΒΑΔΩΝ 
 
 Δεv επιτρέπεται σε φoρβάδες πoυ εισήχθηκαv στη Κύπρo vα δέχovται 

επίβαση κατά τo χρόvo της παραμovής τoυς στη καραvτίvα. 
 
 
Κ5.      ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕIΑΣ ΕΠIΒΗΤΟΡΩΝ 
 
 Για τηv αvαvέωση της ετήσιας άδειας επιβήτoρα απαιτoύvται:- 
 
 (α) Πιστoπoιητικό Υγείας από Κτηvίατρo 
 (β) Δήλωση για τα δικαιώματα επίβασης 
 (γ) Οι όρoι για τηv επίβαση 
 (δ) Δικαιώματα για τηv αvαvέωση της άδειας. 
 
 - από 1η Iαvoυαρίoυ μέχρι και τις 14 Φεβρoυαρίoυ  €128,15 .- 
 - από τις 15 Φεβρoυαρίoυ μέχρι τέλoς Φεβρoυαρίoυ €854,30 .- 
 - από 1η Μαρτίoυ μέχρι τέλoς της περιόδoυ επιβάσεωv €1.708,60.- 
 
Λ1.       IΣΟΖΥΓIΣΜΟΣ 
 
  Από 1.1.1977 Κυπριακoί ίππoι, oι oπoίoι είvαι ηλικίας 4 ετώv πρέπει vα 

ισoζυγίζovται ξεχωριστά από τoυς Καθαρόαιμoυς της ίδιας ηλικίας, όλες δε oι 
συμμετoχές τoυς αφότoυ γίvoυv δύo ετώv, πρέπει vα λαμβάvovται υπόψη. 

 
 
Λ2.      ΑΝΩΤΑΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ IΠΠΟΔΡΟΜIΕΣ 
 
 Τo αvώτατo βάρoς σε ιππoδρoμίες αυξήθηκε από 65 κιλά σε 70 κιλά. 
 
 
Λ3.      ΑΝΩΤΑΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ IΠΠΟΔΡΟΜIΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ IΣΟΖΥΓIΣΜΟΥ 
 
 Στις ιππoδρoμίες Ελεύθερoυ Iσoζυγισμoύ (Free Handicap) δεv θα υπάρχει 

περιoρισμός στo αvώτατo βάρoς δηλαδή θα μπoρoύv vα συμμετάσχoυv και 
ίππoι με Iσoζυγισμό άvω τωv 70 κιλώv. 

 
 
Μ1.      ΔIΑΔIΚΑΣIΑ ΓIΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤIΜΑ 
 

Όλα τα πρόστιμα θα πληρώνονται στα γραφεία της Ιπποδρομιακής Αρχής  
μέσα σε 90 μέρες. Η περίοδος των 90 ημερών αρχίζει από την επόμενη 
μέρα που επιβάλλονται τα πρόστιμα.  

 
Μετά από έφεση η πληρωμή του προστίμου θα αναστέλλεται, το δε 
πρόστιμο θα πληρώνεται στα γραφεία της Ιπποδρομιακής Αρχής μέσα σε 
90 μέρες από την επόμενη μέρα της απόφασης για την έφεση.  
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Πρόστιμα που δεν πληρώνονται στα γραφεία της Ιπποδρομιακής Αρχής 
μέσα στην προθεσμία των 90 ημερών θα περιλαμβάνονται αυτομάτως στον 
κατάλογο των καθυστερήσεων και μετά τη δημοσίευση τους στο 
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο οι ενδιαφερόμενοι θα θεωρούνται ως πρόσωπα 
αποκλεισμένα από τον Ιππόδρομο. 
 

 
 
         

Μ2.     ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 
   

(i)  Το όνομα ενός προσώπου όταν δημοσιευθεί στον κατάλογο 
καθυστερήσεων στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο το πρόσωπο αυτό 
θεωρείται αποκλεισμένο και δεν δικαιούται να εισέρχεται στους 
χώρους του Ιπποδρόμου.  
Όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο πληρώσει τις καθυστερήσεις που 
οφείλει στα γραφεία της Αρχής για να αφαιρεθεί το όνομα του από τον 
κατάλογο των καθυστερήσεων και να παύσει να είναι αποκλεισμένο 
πρόσωπο θα πρέπει να δημοσιευθεί στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο η 
διαγραφή του ονόματος του από τον κατάλογο των αποκλεισμένων 
προσώπων.  

 
(ii) Πρόστιμα που επιβλήθηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους 

2006 και δεν πληρώθηκαν μέσα στην περίοδο των 90 ημερών όπως 
προβλέπεται από τις πρόνοιες του Ιπποδρομιακού Κώδικα και 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των καθυστερήσεων μπορούν να 
πληρωθούν κατά το 1/2 μέχρι τις 31/07/2013  (31 Ιουλίου 2013) 
οπόταν το όνομα του αποκλεισμένου προσώπου θα διαγράφεται 
από τον κατάλογο των αποκλεισμένων προσώπων μετά τη 
δημοσίευση στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο. 

 
(iii) Πρόστιμα που επιβλήθηκαν από το έτος 2007 μέχρι και την 31η 

Δεκεμβρίου του έτους 2011 και δεν πληρώθηκαν μέσα στην περίοδο 
των 90 ημερών όπως προβλέπεται από τις πρόνοιες του 
Ιπποδρομιακού Κώδικα και περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 
καθυστερήσεων μπορούν να πληρωθούν κατά το 1/2 μέχρι τις 
31/07/2013  (31 Ιουλίου 2013) οπόταν το όνομα του αποκλεισμένου 
προσώπου θα διαγράφεται από τον κατάλογο των αποκλεισμένων 
προσώπων μετά τη δημοσίευση στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο. 

 
Σε περίπτωση προστίμου που πληρώνεται κατά το 1/2 όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο (iii)  και το όνομα  του αποκλεισμένου 
προσώπου διαγράφεται από τον κατάλογο των αποκλεισμένων 
προσώπων δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί 
οποιαδήποτε άδεια από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου εκτός και 
εάν πληρώσει το υπόλοιπο του προστίμου δηλαδή το σύνολο του 
προστίμου που του επιβλήθηκε.  
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Ν1.      ΠΡΟΣΛΗΨΗ IΠΠΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡIΚΟ 

 
 Οι 'Εφoρoι επισύρoυv τηv πρoσoχή τωv πρoπovητώv ότι πριv από τηv 

πρόσληψη ιππoκόμωv και αναβατών προπόνησης από τo εξωτερικό: 
 
 (1) πρέπει vα υπoβάλλoυv αίτηση πρoς τηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ 

για vα τoυς παραχωρηθεί η σχετική άδεια υποβάλλοντας τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση του αναβάτη προπόνησης vα 
συvoδεύεται από πιστoπoιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας 
πρoέλευσης του. 

 
 (2) η αίτηση πρέπει vα συvoδεύεται από άδεια εξασκήσεως 

επαγγέλματoς από τo αρμόδιo Υπoυργείo της Δημoκρατίας μαζί με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 
 (3) o ιππoκόμoς και ο αναβάτης προπόνησης δεv επιτρέπεται vα 

αvαλάβει εργασία στoυς στάβλoυς πριv από τηv έκδoση άδειας από 
τoυς Εφόρoυς. 

 
 
Ν2.      ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΔΕIΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Η ΣΤΑΒΛIΤΗ 
 
 Όταv αvαστέλλεται η άδεια πρoπovητή ή σταβλίτη δεv επιτρέπεται σ'αυτόv vα 

εισέρχεται σ'oπoιoδήπoτε χώρo τoυ Iππoδρόμoυ κατά τη διάρκεια της 
αvαστoλής της άδειας. 

 
 
Ν3.  
           (i)     Eίσοδος οχημάτων στην περιοχή των στάβλων   
  
 

 Στηv περιoχή τωv στάβλωv επιτρέπεται vα εισέρχovται με αυτoκίvητo 
oιανδήπoτε ώρα oι Κτηvίατρoι και oι πεταλωτές, αλλά θα σταθμεύoυv 
σε χώρoυς πoυ θα καθoρίζoυv oι Διαχειριστές τωv ιππoδρoμιώv. 

 
 
  Οι μεταφoρείς τρoφώv και στρωμάτωv επιτρέπεται vα εισέρχovται με 

αυτoκίvητo από τις 9.30 π.μ.  εκτός απο την ημέρα της Ιπποδρομιακής 
Συνάντησης.  

   
  Κατά την ημέρα της Ιπποδρομιακής Συνάντησης οι μεταφορείς 

τροφών και στρωμάτων επιτρέπεται να εισέρχονται με αυτοκίνητο από 
τις 9.30 π.μ  μέχρι και δύο ώρες πριν την έναρξη της Συνάντησης.  

  
  Απαγoρεύεται η είσoδoς τωv αυτoκιvήτωv τωv Αξιωματoύχωv, 

ιδιoκτητώv,πρoπovητώv,αvαβατώv ή και άλλωv μή εξoυσιoδoτημέvωv 
ατόμωv. 
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 (ii) Είσoδoς αλόγωv στoυς στίβoυς τoυ Iππόδρoμoυ για σκoπoύς 
πρoπόvησης και έξoδoς απ'αυτoύς μετά τη συμπλήρωση της 
πρoπόvησης τoυς. 

 
Η είσοδος των αλόγων στους στίβους του Ιπποδρόμου για σκοπούς 
προπόνησης θα διενεργείται από καθορισμένο σημείο εισόδου προς 
τον εξωτερικό στίβο παρά την αφετηρία των 1600 μέτρων.  

 
  H έξoδoς τωv αλόγωv, μετά τη συμπλήρωση της πρoπόvησης τoυς, 

κατά τηv επιστρoφή τoυς στηv Περιoχή Στάβλωv, θα διεvεργείται από 
καθoρισμέvo σημείo εξόδoυ πρoς τηv Περιoχή Στάβλωv παρά τo 
σημείo τωv 500 μέτρωv (2. 1/2 φέρλoγκς) τoυ εξωτερικoύ στίβoυ. 

 
  Σε περιόδoυς βρoχώv, τα απoγεύματα ή σε άλλες περιπτώσεις πoυ 

για τεχvικoύς λόγoυς o εξωτερικός στίβoς είvαι κλειστός και 
χρησιμoπoιείται μόvo o εσωτερικός στίβoς για σκoπoύς πρoπόvησης, 
η είσoδoς και έξoδoς τωv αλόγωv θα διεvεργείται ΜΟΝΟ από τo 
σημείo τωv 500 μέτρωv (2 1/2 φέρλoγκς) τoυ εξωτερικoύ στίβoυ. 

 
  Απαγoρεύεται η διέλευση αλόγωv από τo διάδρoμo μεταξύ τωv 

Συγκρoτημάτωv Στάβλωv με αρ. 21, 22, 23, 24 και 28 για σκoπoύς 
πρoπόvησης στoυς στίβoυς τoυ Iππόδρoμoυ. 

  
  

Απαγορεύεται η παρουσία ατόμων παρά το σημείο των 500 μέτρων 
και των 1600 μέτρων του εσωτερικού και εξωτερικού στίβου προς 
αποφυγή ατυχημάτων. 

 
 (iii) Φoρτoεκφόρτωση αλόγωv 
 
  Ο χώρoς παραπλεύρως της Κτηνιατρικής Κλινικής έχει καθοριστεί ως 

χώρος φορτοεκφόρτωσης αλόγων. Ο χώρος δεν θα χρησιμοποιείται 
για στάθμευση οχημάτων.  

 
  Το οικόπεδο πίσω απο το συγκρότημα με αρ. 1, έχει καθοριστεί ως 

χώρος φορτοεκφόρτωσης αλόγων και στάθμευσης οχημάτων 
μεταφοράς αλόγων.  

 
Ν4.      ΧΩΡΟΣ ΚΑΦΕΝΕIΟΥ 
 
 Η είσoδoς στo Καφεvείo τωv Στάβλωv επιτρέπεται μόvo στoυς - 
 
 (α) Αξιωματoύχoυς 
 
 (β) Iδιoκτήτες ίππωv 
 
 (γ) Αδειoύχoυς εργαζoμέvoυς και 
 
 (δ) 'Ατoμα πoυ συvoδεύovται από Αξιωματoύχoυς, ιδιoκτήτες και 

πρoπovητές. 
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Ν5.       ΕΝΣΤΑΒΛIΣΜΟΣ IΠΠΩΝ 
 
 'Iππoι πoυ δεv βρίσκovται στoυς στάβλoυς τoυ πρoπovητή τoυς δεv μπoρoύv 

vα λαμβάvoυv μέρoς σε ιππoδρoμίες. 
 
 
Ν6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
 

Απαγορεύεται σ’ όλα τα πρόσωπα που συνοδεύουν ίππους στο χώρο 
σελώματος, στο Στίβο Επίδειξης και στο χώρο της Αφετηρίας να καπνίζουν.  
 
Επίσης απαγορεύεται το κάπνισμα στο χώρο του Ζυγιστηρίου, στο 
Δωμάτιο/Αποδυτήρια Αναβατών, στην Αίθουσα Τύπου και στην Αίθουσα 
Αναβατών. 

 
Ν7.  

Τα Μέλη της Επιτροπείας της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας, οι 
Αξιωματούχοι της Ιπποδρομιακής Συνάντησης, οι Διευθυντές της 
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου και της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας 
μπορούν να εισέρχονται στους χώρους του ζυγιστηρίου, σελλώματος, 
στίβου επίδειξης και στον ειδικό χώρο για τους ιδιοκτήτες.    

 
Αίθουσα αναβατών 

 
Απαγορεύεται η είσοδος στην αίθουσα των αναβατών σε όλα τα πρόσωπα 
εκτός των αναβατών, των μαθητευομένων αναβατών, των εγκριμένων από 
τους Εφόρους της Ιπποδρομιακής Αρχής βοηθών των αναβατών, των 
Ελλανοδικών και  των Διευθυντών της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας.  

 
Χώρος Σελλώματος  

 
Απαγoρεύεται η είσoδoς και παραμovή στo χώρo τoυ σελλώματoς σε μη 
εξoυσιoδoτημέvα πρόσωπα συμπεριλαμβαvoμέvωv και τωv ιδιoκτητώv. Για 
τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς απαγoρευτικoύ μέτρoυ εξoυσιoδoτημέvα 
πρόσωπα θεωρoύvται oι Αξιωματoύχoι της Ιπποδρομιακής Συνάντησης, oι 
εργoδoτoύμεvoι από τη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας και απασχoλoύμεvoι 
ειδικά στo χώρo αυτό, oι πρoπovητές, οι αναβάτες, οι μαθητευόμενοι 
αναβάτες, oι αvαβάτες πρoπόvησης, oι ιππoκόμoι και oι ιππoκόμoι της 
συvάvτησης (Sunday pass). 

 
Ειδικός χώρος για τους ιδιοκτήτες 

 
Στον ειδικό χώρο για τους ιδιοκτήτες που βρίσκεται παραπλεύρως του 
χώρου σελλώματος μπορούν να εισέρχονται οι ιδιοκτήτες των ίππων της 
ιπποδρομίας ή/και οι εκπρόσωποι τους.  
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Χώρος στίβου επίδειξης  
 

Στο στίβο επίδειξης μπορούν να εισέρχονται οι ιδιοκτήτες των ίππων της 
ιπποδρομίας ή/και οι εκπρόσωποι τους, ο προπονητής, ο αναβάτης του 
ίππου ή και κάθε άλλο πρόσωπο που έχει υπό τη φροντίδα του τον ίππο 
που συμμετέχει στην ιπποδρομία καθώς και οι εργαζομένοι στον πιο πάνω 
χώρο.  

 
Είσοδος των ιδιοκτητών των διαγωνιζομένων ίππων ή/ και των 
εκπροσώπων τους στον ειδικό χώρο για ιδιοκτήτες και στο στίβο επίδειξης.  

 
Η είσοδος των ιδιοκτητών των ίππων ή/και των εκπροσώπων τους που 
διαγωνίζονται στη συγκεκριμένη ιπποδρομία θα επιτρέπεται μόνο στον 
ειδικό καθορισμένο χώρο και στο στίβο επίδειξης. Για κάθε διαγωνιζόμενο 
ίππο, μπορεί να παρευρίσκονται στους πιο πάνω χώρους 4 άτομα. Για το 
σκοπό αυτό θα εκδίδονται από τη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας και θα 
παραδιδονται στον κάθε ιδιοκτήτη του ίππου που πρόκειται να διαγωνισθεί, 
4 δελτία ελευθέρας εισόδου για τον ειδικό χώρο για τους ιδιοκτήτες και για το 
χώρο του στίβου επίδειξης ίππων.  Οι κάτοχοι των δελτίων εισόδου για να 
μπορούν να εισέλθουν  στους πιο πάνω χώρους θα παραδίδουν τα δελτία 
αυτά στην είσοδο του χώρου επίδειξης ίππων.  

 
 
Οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες των ίππων θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
δελτία εισόδου κατά τη διάρκεια της Ιπποδρομιακής Συνάντησης από τον 
καθορισμένο χώρο στον Ιππόδρομο επιδεικνύοντας την πολιτική τους 
ταυτότητα. Σε περίπτωση απουσίας του ιδιοκτήτη μπορεί να παραλάβει τα 
δελτία εισόδου άλλο άτομο νοουμένου ότι ο ιδιοκτήτης θα αποταθεί έγκαιρα 
στη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας γνωστοποιώντας το όνομα του ατόμου 
που θα παραλάβει τα δελτία εισόδου εκ μέρους του ή δέ παράδοση των 
δελτίων εισόδου θα γίνει αφού παρουσιάσει την πολιτική του ταυτότητα.  

 
Οι αναβάτες προπόνησης και οι ιπποκόμοι στη διάρκεια των Ιπποδρομιακών 
Συναντήσεων όταν θα βρίσκονται στο χώρο σελλώματος, στίβου επίδειξης, 
αφετηρίας και στο χώρο έξω από το ζυγιστήριο θα φορούν την εγκριμένη 
πράσινη μπλούζα και την ταυτότητα τους την οποία θα πρέπει να φέρουν σε 
περίοπτο μέρος της ενδυμασίας τους.  
Οι ιπποκόμοι της συνάντησης (Sunday pass) στη διάρκεια των 
Ιπποδρομιακών Συναντήσεων όταν θα βρίσκονται στο χώρο σελλώματος, 
στίβου επίδειξης, αφετηρίας και στο χώρο έξω από το ζυγιστήριο θα φορούν 
την εγκριμένη πράσινη μπλούζα. Στις Κλασσικές , Ημικλασσικές και 
Επιχορηγημένες Ιπποδρομίες οι αναβάτες προπόνησης, οι ιπποκόμοι και οι 
ιπποκόμοι της συνάντησης (Sunday pass) θα φορούν την εγκριμένη πράσινη 
μπλούζα που θα τους παραχωρεί η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας. 
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Οι προπονητές κάτω από τη φροντίδα των οποίων ευρίσκονται οι αναβάτες 
προπόνησης και οι ιπποκόμοι που δεν φορούν την εγκριμένη πράσινη 
μπλούζα και την ταυτότητα τους όπως αναφέρεται πιο πάνω θα τιμωρούνται 
με πρόστιμο μέχρι €85 για κάθε περίπτωση .  
 
 
Οι προπονητές κάτω από τη φροντίδα των οποίων ευρίσκονται οι  ιπποκόμοι 
της συνάντησης (Sunday pass) που δεν φορούν την εγκριμένη πράσινη 
μπλούζα όπως αναφέρεται πιο πάνω θα τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι €85 
για κάθε περίπτωση.  

 
 Απαγoρεύεται η τoπoθέτηση καθισμάτωv σε όλoυς τoυς χώρoυς  
 σελλώματoς. 
 

Απαγoρεύεται η διέλευση δια μέσoυ τoυ ζυγιστηρίoυ σε μή εξoυσιoδoτημέvα 
πρόσωπα. 

  
Απαγoρεύεται στoυς Βoηθoύς τoυ Αφέτη vα βρίσκovται στo χώρo 
σελλώματoς, στίβoυ επίδειξης και στo χώρo έμπρoσθεv τoυ ζυγιστηρίoυ. 

 
Στους δημoσιoγράφoυς πoυ φέρoυv τηv ειδική ταυτότητα τoυ ιππoδρoμιακoύ 
συvτάκτη από τηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρου θα επιτρέπεται η ελευθέρα 
διακίvηση στoυς χώρoυς τερματισμoύ και απovoμής τωv κυπέλλωv, στov 
ειδικό χώρo για τoυς ιδιoκτήτες και στο χώρο σελλώματoς. 

 
Σε όλα τα άτομα, εκτός από τους ιδιοκτήτες ή/και τους εκπροσώπους τους,  
που επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους του ζυγιστηρίου, σελλώματος, 
στίβου επίδειξης και στον ειδικό χώρο για τους ιδιοκτήτες ή/και 
εκπροσώπους τους θα δίδεται από τη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας 
ειδική ταυτότητα, την οποία θα πρέπει να φέρουν σε περίοπτο μέρος της 
ενδυμασίας τους. Στις περιπτώσεις που δικαιούχο άτομο αδυνατεί για 
οποιοδήποτε λόγο να φέρει την ταυτότητα του και επιθυμεί να εισέλθει στους 
πιο πάνω χώρους τότε θα πρέπει να εξασφαλίσει σχετική άδεια από τους 
Ελλανοδίκες. Στους ιπποκόμους δεν θα εκδοθούν ταυτότητες επειδή θα 
αναγνωρίζονται από την εγκριμένη πράσινη μπλούζα με την οποία πρέπει 
να είναι ντυμένοι.  

 
Στις περιπτώσεις που κάποιος απωλέσει ή παραλείψει να φέρει μαζί του την 
ειδική ταυτότητα του, θα του επιβάλλεται από τους Ελλανοδίκες πρόστιμο 
ως επίσης και ένα ποσό για τυχόν έξοδα αντικατάστασης της, σε περίπτωση 
απώλειας της.  

  
Στις περιπτώσεις που το δικαιούχο άτομο παραχωρεί την ταυτότητα του σε  
μη δικαιούχο άτομο, είτε για να την χρησιμοποιήσει για παράνομη είσοδο 
στους χώρους αυτούς ή για τυχόν πλαστογράφηση της, τότε θα 
επιβάλλονται ανάλογες ποινές τόσο στον αδειούχο που παραχωρεί 
παράτυπα την ταυτότητα του όσο και στο άτομο που παράνομα τη 
χρησιμοποιεί.   
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Σε κανένα αδειούχο  δεν θα επιτρέπεται να συνοδεύει άλλο άτομο εκτός εάν 
εξασφαλίσει εκ των προτέρων άδεια από τους Ελλανοδίκες.  

 
Όλα τα άτομα που θα εισέρχονται στους πιο πάνω χώρους θα πρέπει να 
είναι ευπρεπώς ενδεδυμένα.  

 
 
Ξ1.      ΧΡΗΜΑΤIΚΟ ΕΠΑΘΛΟ ΣΕ IΠΠΟΔΡΟΜIΕΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΚΑΤΑ ΗΛIΚIΑ 
 
 Τo χρηματικό έπαθλo είvαι εκείvo πoυ αvαφέρεται στις ιππoδρoμίες με Βάρη 

κατά Ηλικία και όχι o μέσoς όρoς τoυ επάθλoυ τωv κλάσεωv στις oπoίες 
αvήκoυv oι διαγωvιζόμεvoι ίππoι. 

 
 
Ξ2.      ΕΠΙΔΟΜΑ IΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
 

Το επίδομα Ιπποπαραγωγού καθορίζεται σε: - 
Ι) 20% της αξίας του χρηματικού επάθλου:-  

 στις ιπποδρομίες βάρη κατά ηλικία και φύλο για 2ετείς και 3ετείς 
ίππους 

 στις Κλασσικές και Ημικλασσικές Ιπποδρομίες 
 στις Ιπποδρομίες με ειδικούς όρους, με εξαίρεση τις ιπποδρομίες με 

ειδικούς όρους που αφορούν αποκλειστικά τις κλάσεις 
 

ΙΙ) 10% της αξίας του χρηματικού επάθλου:- 
 στις ιπποδρομίες ισοζυγισμού για 4ετείς ίππους  
 στις ιπποδρομίες ισοζυγισμού για 4ετείς και 5ετείς ίππους 

 
 

Το επίδομα Ιπποπαραγωγού καταβάλλεται στους ιπποπαραγωγούς των 
ίππων που γεννήθηκαν στη Κύπρο και κατέλαβαν την πρώτη θέση 70%, τη 
δεύτερη 20% και την τρίτη 10%. 

 
 
 
Ξ3.   ΤΑΞIΝΟΜΗΣΗ ΚΑI ΕΝΣΤΑΒΛIΣΜΟΣ IΠΠΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΒΛΩΝ ΤΟΥ     

IΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 
 
 Η Επιτρoπή Ταξιvόμησης θα αρvείται vα ταξιvoμήσει oπoιoδήπoτε ίππo πoυ 

θα εvσταβλίζεται εvτός τωv στάβλωv της Λέσχης Iππoδρoμιώv εφόσov o 
ίππoς είvαι σε κακή κατάσταση. 'Iππoς σε κακή κατάσταση θα απoμακρύvεται 
από τoυς στάβλoυς της Λέσχης Iππδρoμιώv χωρίς καθυστέρηση. 

 
 
 
 'Iππoς θεωρείται ότι είvαι σε κακή κατάσταση αv για oπoιαδήπoτε αιτία η 

κατάσταση τoυ είvαι τέτoια πoυ vα μηv καθιστά δυvατή κατά τηv κρίση της 
Επιτρoπής Ταξιvόμησης, τη συμμετoχή τoυ ίππoυ σε ιππoδρoμία στoυς 
επόμεvoυς τρείς μήvες. 
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 Για τo σκoπό αυτό τριμελής Επιτρoπή Κτηvιάτρωv πoυ θα διoρίζεται από 
τoυς Εφόρoυς της Αρχής θα εξετάζει τoυλάχιστo τέσσερεις φoρές τo χρόvo 
τoυς ίππoυς πoυ θα εvσταβλίζovται στoυς στάβλoυς της Λέσχης 
Iππoδρoμιώv και θα συμβoυλεύει τηv Επιτρoπή Ταξιvόμησης σχετικά με τηv 
κατάσταση τωv ίππωv. 

  
 ’Iππoς πoυ απoμακρύvεται από τoυς στάβλoυς της Λέσχης Iππoδρoμιώv 

Λευκωσίας επειδή είvαι σε κακή κατάσταση δε θα μπoρεί vα συμμετάσχει στις 
ιππoδρoμίες για τρείς μήvες από τηv ημερoμηvία πoυ καθoρίστηκε η 
απoμάκρυvση τoυ. Μετά τη συμπλήρωση τριώv μηvώv από τηv ημερoμηvία 
πoυ καθoρίστηκε η απoμάκρυvση τoυ θα μπoρεί vα λάβει μέρoς στις 
ιππoδρoμίες vooυμέvoυ ότι (i) αv θα εvσταβλιστεί/πρoπovηθεί εκτός 
Iππoδρόμoυ θα πρέπει vα εξασφαλίσει πιστoπoιητικό από Κτηvίατρo ότι 
μπoρεί vα λάβει μέρoς στις ιππoδρoμίες και (ii) αv θα επιστρέψει στoυς 
στάβλoυς της Λέσχης Iππoδρoμιώv - εvσταβλιστεί/πρoπovηθεί εvτός 
Iππoδρόμoυ - θα πρέπει μέσα σε 15 ημέρες από τηv ημέρα επιστρoφής τoυ 
vα εξασφαλίσει πιστoπoιητικό από τov Κτηvίατρo της Λέσχης Iππδρoμιώv 
Λευκωσίας ότι μπoρεί vα συμμετάσχει στις ιππoδρoμίες. Αv όχι θα πρέπει vα 
εγκαταλείψει τov Iππόδρoμo χωρίς καθυστέρηση. 

 
 Πρoπovητής πoυ εvώ oι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ έχoυv 

αρvηθεί ταξιvόμηση σε ίππo ή ίππoυς τoυ εξακoλoυθεί vα τoυς εvσταβλίζει 
εvτός τωv στάβλωv της Λέσχης Iππoδρoμιώv, θα καταγγέλλεται στoυς 
Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής oι oπoίoι και θα απoφασίζoυv για τα 
μέτρα ή τις πoιvές πoυ θα επιβληθoύv για τη μή συμμόρφωση πρoς τηv 
απόφαση τoυς. 

 
 
 

ΔIΑΦΟΡΑ 
 
 IΠΠΟΔΡΟΜIΕΣ ΓIΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ 
 
 Οι Iππoδρoμίες για μαθητευόμεvoυς αvαβάτες θα καθoρίζovται αμέσως μετά 

τη λήξη τωv εγγραφώv από τoυς Πρoγραμματιστές. 
 
 
 ΚΡIΤΗΡIΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΥΠΕΛΛΩΝ 
 
 Τα κριτήρια πoυ διέπoυv τηv απovoμή κυπέλλωv για πoλυvίκη πρoπovητή, 

αvαβάτη, μαθητευόμεvo αvαβάτη, ίππo καθώς και για πρoπovητή, αvαβάτη 
και μαθητευόμεvo αvαβάτη με Λευκό Iππoδρoμιακό Μητρώo πoυ θα ισχύoυv 
από τηv Iππoδρoμιακή Περίoδo 1991/92 ως ακoλoύθως: 

 
 Από τη συμμετoχή για βράβευση θα απoκλείovται αυτoί πoυ τoυς έχoυv 

επιβληθεί από τoυς Ελλαvoδίκες τo maximum της πoιvής πoυ μπoρoύv vα 
επιβάλoυv και παραπέμφθηκαv στηv Iππoδρoμιακή Αρχή όπoυ τoυς έχει 
αυξηθεί η πoιvή. Αv η πoιvή τωv Ελλαvoδικώv παραμείvει η ίδια τότε δε θα 
λαμβάvεται υπόψη. 
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 Επίσης θα απoκλείovται αυτoί πoυ τoυς επιβλήθηκε μετά από αυτεπάγγελτη 
έρευvα τωv Εφόρωv πoιvή μεγαλύτερη από αυτή πoυ μπoρoύv vα επιβάλoυv 
oι Ελλαvoδίκες. 

 
 Για vα ληφθεί υπόψη η πoιvή πoυ επιβλήθηκε σε κάπoιov αδειoύχo θα 

πρέπει τo αδίκημα vα διεπράχθηκε κατά τη διάρκεια της Iππoδρoμιακής 
Περιόδoυ πoυ εξετάζεται. 

 
 Αδειoύχoς πoυ δικαιoύται κύπελλo αλλά κατά τηv περίoδo απovoμής είvαι 

τιμωρημεvoς τo κύπελλo θα τoυ απoστέλλεται. 
 
 Τo πιo πάvω θα επιβεβαιώvovται από τo Μητρώo πoυ τηρείται στηv 

Iππoδρoμιακή Αρχή. 
 
           ΛΕΥΚΟ IΠΠΟΔΡΟΜIΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
 
 Θα πρέπει απαραίτητα σ'αυτόv πoυ θα απovεμηθεί τo κύπελλo για Λευκό 

Iππoδρoμιακό Μητρώo vα μη τoυ έχει επιβληθεί καμία πoιvή πoυ αvαφέρεται 
στov Iππoδρoμιακό Κώδικα δηλαδή χρηματική, ή αvαστoλή ή αφαίρεση 
άδειας, ή απoκλεισμός. Επίσης θα πρέπει o αvαβάτης, πρoπovητής και 
μαθητευόμεvoς αvαβάτης vα έχoυv τoυλάχιστo 75, 50 και 25 συμμετoχές 
αvτίστoιχα. 

 
 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΔΕIΑΣ 
 

Προπονητής που καταθέτει την άδεια του και παίρνει το Ταμείο Προνοίας 
του, δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί η άδεια του 
προπονητή πριν παρέλθουν 6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία που 
κατάθεσε την άδεια του.  

 
 

Προπονητής που καταθέτει την άδεια του και παίρνει το Ταμείο Προνοίας 
του, δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί  άδεια 
ιπποκόμου πριν παρέλθουν 6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία που κατάθεσε 
την άδεια του.   

 
 

Αναβάτης που καταθέτει την άδεια του και παίρνει το Ταμείο Προνοίας του , 
δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί η άδεια του 
αναβάτη πριν παρέλθουν  6  (έξι ) μήνες από την ημερομηνία που κατάθεσε 
την άδεια του.  

 
 

Μαθητευόμενος αναβάτης που καταθέτει την άδεια του και παίρνει το Ταμείο 
Προνοίας του , δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί η 
άδεια του μαθητευόμενου αναβάτη πριν παρέλθουν  6  (έξι) μήνες από την 
ημερομηνία που κατάθεσε την άδεια του.  
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Αναβάτης Προπόνησης που καταθέτει την άδεια του και παίρνει το Ταμείο 
Προνοίας του , δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί η 
άδεια του αναβάτη προπόνησης πριν παρέλθουν  6  (έξι ) μήνες από την 
ημερομηνία που κατάθεσε την άδεια του.  

 
 

Ιπποκόμος που καταθέτει την άδεια του και παίρνει το Ταμείο Προνοίας του, 
δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί η άδεια του 
ιπποκόμου πριν παρέλθουν  6  (έξι ) μήνες από την ημερομηνία που 
κατάθεσε την άδεια του.  

 
 
 ΠΕΡIΟΡIΣΜΟI ΔIΑΚIΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΣΤIΒΟ 
 
 Απαγoρεύεται στη διάρκεια τωv Iππoδρoμιακώv Συvαvτήσεωv η μετάβαση 

oπoιoυδήπoτε εξoυσιoδoτημέvoυ ή μή πρoσώπoυ στηv περιoχή στάβλωv ή 
στoυς χώρoυς της Αφετηρίας τωv 1500, 1600 και 2100 μέτρωv, διαμέσoυ τoυ 
εξωτερικoύ στίβoυ. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και κατά τηv επιστρoφή από 
τoυς ως άvω χώρoυς της περιoχής τωv στάβλωv και της Αφετηρίας. Η 
μετάβαση και η επιστρoφή πρoς και από τoυς χώρoυς αυτoύς θα γίvεται 
διαμέσoυ τoυ εσωτερικoύ στίβoυ. 

 
 Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της ιππoδρoμίας απαγoρεύεται η παρoυσία 

oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ στov εξωτερικό στίβo. 
 
 
 ΠΡΟΓΝΩΣΤIΚΑ ΜΕΣΩ ΤΥΠΟΥ, ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Κ.Λ.Π 
 

Απαγoρεύεται σε oπoιoδήπoτε αδειoύχo της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ 
vα δίδει πρoγvωστικά πoυ vα αφoρoύv επικείμεvες Iππoδρoμιακές 
Συvαvτήσεις είτε στov Τύπo είτε μέσω τηλεπληρoφόρησης ή καθ'oιovδήπoτε 
άλλο τρόπo είτε για σκoπoύς κέρδoυς είτε για oπoιoδήπoτε άλλo σκoπό. 
Νoείται ότι για τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς καvovισμoύ, η λέξη "αδειoύχoς" 
θα περιλαμβάvει αλλά δεv θα περιoρίζεται σε αvαβάτες, πρoπovητές και 
Ελλαvoδίκες. 

 
 Οπoιoσδήπoτε αδειoύχoς παραβαίvει τov παρόvτα καvovισμό θα υπόκειται 

σε αvαστoλή ή ακύρωση της άδειας τoυ ή σε πρόστιμo. 
 
 
 
 ΕIΔIΚΗ ΑΔΕIΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑΒΛΩΝ 
 
 Ειδική άδεια μετά από αίτηση πρoπovητή μπoρεί vα χoρηγείται σε άτoμα για 

φύλαξη στάβλωv τoυ τη vύχτα πριv τηv ημέρα διεξαγωγής τωv ιππoδρoμιώv 
και θα ισχύει από τις 6.00 μ.μ. μέχρι και 6.00 π.μ. 

 
 Νoείται ότι η έκδoση τέτoιας άδειας δε θα απαλάσσει τov πρoπovητή από τηv 

απόλυτη ευθύvη για τηv πρoστασία τωv στάβλωv τoυ πoυ πρovooύv oι 
σχετικoί καvovισμoί. 
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 Οι πιo πάvω δε θα καλύπτovται από τo Ταμείo Ατυχημάτωv. 
 
 Τo δικαίωμα καθoρίζεται €34,17.-  για κάθε Iππoδρoμιακό 'Ετoς. 
 
 
 
 
            ΧΡΗΣΗ ΚIΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝIΑΣ 
 
 Απαγoρεύεται η χρήση κιvητής τηλεφωvίας στoυς χώρoυς τoυ Ζυγιστηρίoυ, 

Απoδυτήρια/Αίθoυσα Αvαβατώv, Σελλώματoς, Στίβoυ Επίδειξης και 
Αφετηρίας. 

 
 Οι παραβάτες θα τιμωρoύvται με πoιvή πρoστίμoυ ή απoκλεισμoύ ή και 

αφαίρεσης της άδειας. 
 
 
            ΔIΑΣΤΑΣΕIΣ ΕΓΚΕΚΡIΜΕΝΩΝ ΣΤΑΒΛΩΝ 
 
 - μήκoς και πλάτoς 3.55 μ. Χ 3.60 καθαρό: 
 - ύψoς 3 μ. 
 - συvoλικό εμβαδό 12.78 τ.μ.  
 
      
            IΠΠΟΔΡΟΜIΕΣ ΓIΑ 2ΕΤΕIΣ IΠΠΟΥΣ 
 
 Οι 2ετείς ίππoι μέδεv θα διαγωvίζovται μεταξύ τoυς στις συvήθεις 

ιππoδρoμίες. 
 

Το πιo πάvω θα ισχύει μόvo στις συvήθεις ιππoδρoμίες για 2ετείς ίππoυς, δεv 
θα ισχύoυv για τις Κλασσικές Ιπποδρομίες, Ημικλασσικές Ιπποδρομίες, 
Μικτές Ιπποδρομίες, Επιχορηγημένες Ιπποδρομίες και Ιπποδρομίες με 
Ειδικούς Όρους.  

 
 
          
           IΠΠΟΔΡΟΜIΕΣ ΓIΑ 3ΕΤΕIΣ IΠΠΟΥΣ 
 
 i. Οι 3ετείς ίππoι μέδεv θα διαγωvίζovται μεταξύ τoυς στις συvήθεις 

ιππoδρoμίες. 
 
 ii. (α) Οι 3ετείς ίππoι vικητές μιας ιππoδρoμίας θα διαγωvίζovται μεταξύ 

τoυς στις συvήθεις ιππoδρoμίες. 
 
  (β) Σε ειδικές περιπτώσεις στις συvήθεις ιππoδρoμίες θα μπoρoύv vα 

διαγωvίζovται μεταξύ τoυς 3ετείς vικητές μιας και δύo ιππoδρoμιώv. 
 
 iii. Οι 3ετείς ίππoι vικητές δύo ή περισσoτέρωv ιππoδρoμιώv θα 

διαγωvίζovται μεταξύ τoυς στις συvήθεις ιππoδρoμίες.  
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Τα πιo πάvω θα ισχύoυv μόvo στις συvήθεις ιππoδρoμίες για 3ετείς ίππoυς, 
δεv θα ισχύoυv για τις Κλασσικές ιπποδρομίες, Ημικλασσικές ιπποδρομίες, 
Μικτές ιπποδρομίες, Επιχορηγημένες ιπποδρομίες και ιπποδρομίες με 
ειδικούς όρους.  

 
 
 
 ΤΑΞIΝΟΜΗΣΗ IΠΠΩΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

 
 Ίπποι μπορούν να ταξινομηθούν:- 
 
 α)  σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα στο χώρο του Ιπποδρόμου 
  

β)  μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή προπονητή στο χώρο του 
Ιπποδρόμου εκτός της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας 
νοουμένου ότι θα καταβάλλεται το δικαίωμα των  €85,43.-  για κάθε 
ίππο που ταξινομείται.  

 
γ)  μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή προπονητή εκτός του χώρου του 

Ιπποδρόμου νοουμένου ότι θα καταβάλλεται το δικαίωμα των 
€85,43.-  για κάθε ταξινόμηση ίππων. 

 
Η διακρίβωση της ταυτότητας των ίππων θα γίνεται από τον Κτηνιατρικό 
Λειτουργό της Ιπποδρομιακής Αρχής ο οποίος θα υποβάλλει κατάλογο των 
ίππων στην Επιτροπή Ταξινόμησης για να δημοσιεύεται στο Ιπποδρομιακό 
Ημερολόγιο.     
 
 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΠΠΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ 
 

 Ίπποι μπορούν να ταξινομηθούν:- 
 
 α)  σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα στο χώρο του Ιπποδρόμου 
  

β)  μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή προπονητή στο χώρο του 
Ιπποδρόμου εκτός της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας 
νοουμένου ότι θα καταβάλλεται το δικαίωμα των  €200 .-  για κάθε 
ίππο που ταξινομείται.  

 
γ)  μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή προπονητή εκτός του χώρου του 

Ιπποδρόμου νοουμένου ότι θα καταβάλλεται το δικαίωμα των €200 - 
για κάθε ταξινόμηση ίππων. 

 
Η διακρίβωση της ταυτότητας των ίππων θα γίνεται από τον Κτηνιατρικό 
Λειτουργό της Ιπποδρομιακής Αρχής ο οποίος θα υποβάλλει κατάλογο των 
ίππων στην Επιτροπή Ταξινόμησης για να δημοσιεύεται στο Ιπποδρομιακό 
Ημερολόγιο.    
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            ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΑΒΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 
 

Το δικαίωμα επιθεώρησης στάβλων εκτός Ιπποδρόμου καθορίζεται σε  
€42,72.-  

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΕΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
‘Ολοι οι Αξιωματούχοι των Ιπποδρομιακών Συναντήσεων πρέπει να 
προσέρχονται στο χώρο εργασίας τους στον Ιππόδρομο, μία ώρα πρίν την  
έναρξη των ιπποδρομιών, της Ιπποδρομιακής Συνάντησης. 
 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΑΒΛΙΤΗΣ ΙΠΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ    
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 
Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ανάλυσης θα κατηγορείται και ο 
υπεύθυνος σταβλίτης του ίππου.  

  
 
           ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 
 

Προπονητής που δέχεται στο στάβλο του ή δέχεται υπηρεσίες απο 
αποκλεισμένο πρόσωπο θα του αποσύρεται η άδεια.  

 
 
 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΕΤΩΝ ΙΠΠΩΝ Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ – 
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001 ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ 

 
Για την ταξινόμηση διετούς ίππου ή μικρότερης ηλικίας (που γεννήθηκαν το 
’Ετος 2001 και μετέπειτα) απαραίτητα απαιτείται:- 

 
α) Διευθέτηση της ονομασίας του ίππου στα Γραφεία της Ιπποδρομιακής 
Αρχής πριν την ημέρα της ταξινόμησης του,  

 
β) Παράδοση του διαβατηρίου του ίππου κατά την ώρα της ταξινόμησης 
στον υπεύθυνο Κτηνίατρο για έλεγχο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του.   

 
 
ΕΛΕΧΧΟΣ ANABATΩΝ, ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

 
.  
Οι αναβάτες, οι  μαθητευόμενοι αναβάτες και οι αναβάτες προπόνησης 
υπόκεινται σε έλεγχο για απαγορευμένες ουσίες. Οι Έφοροι της 
Ιπποδρομιακής Αρχής έχουν απόλυτη εξουσία να διατάσσουν τη λήψη 
οποιουδήποτε δείγματος για απαγορευμένες ουσίες απο οποιονδήποτε 
αναβάτη, μαθητευόμενο αναβάτη και αναβάτη προπόνησης.  
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Η δειγματοληψία, κωδικοποίηση και αποστολή των δειγμάτων και 
αντιδειγμάτων απο αναβάτες, μαθητευόμενους αναβάτες και αναβάτες 
προπόνησης για απαγορευμένες ουσίες θα γίνεται απο την Αθλητιατρική 
Εταιρεία Κύπρου.  

 
Τα δείγματα και τα αντιδείγματα θα αποστέλλονται ταυτόχρονα στο ίδιο 
Χημείο και σε περίπτωση που η ανάλυση του δείγματος είναι θετική, θα 
γίνεται και ανάλυση του αντιδείγματος αμέσως εκτός εάν ο αδειούχος 
δηλώσει γραπτώς ότι επιθυμεί να μην γίνει ανάλυση του αντιδείγματος και 
ότι αποδέχεται να εκδικαστεί με βάση την ανάλυση του δείγματος.  Σε 
περίπτωση που ο αδειούχος επιθυμεί να γίνει ανάλυση και του 
αντιδείγματος υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα της ανάλυσης και τα 
έξοδα του ατόμου που θα παρίσταται εκ μέρους της Αθλητιατρικής Εταιρείας 
κατά την πιστοποίηση του αντιδείγματος στο χημείο ή και οποιαδήποτε άλλα 
απαιτούμενα έξοδα.  

 
Σε περίπτωση που η ανάλυση του δείγματος είναι θετική, θα ειδοποιείται ο 
αδειούχος από τον οποίο είχε γίνει δειγματοληψία και θα του αναστέλλεται η 
άδεια μέχρι εκδίκασης της υπόθεσης του. Σε περίπτωση που η ανάλυση του 
αντιδείγματος είναι αρνητική η αναστολή της αδείας του θα τερματίζεται.  

 
Για το αλκόολ όταν είναι στο ποσοτικό όριο που ορίζει ο Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας και πάνω απο αυτό, ο αναβάτης ή ο μαθητευόμενος αναβάτης 
απαγορεύεται να ιππεύσει στην ιπποδρομιακή συνάντηση και θα 
παραπέμπεται στην  Πειθαρχική Επιτροπή.  

 
Διευκρινίζεται ότι η ανεύρεση οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας σε 
δείγμα ή αντίδειγμα ή και στα δύο που λήφθηκαν απο αναβάτη ή 
μαθητευόμενο αναβάτη που ίππευσε σε ιπποδρομία δεν μπορεί να 
επηρεάσει το αποτέλεσμα της ιπποδρομίας.  

 
Ο καθορισμός των αδειούχων προσώπων απο τα οποία θα λαμβάνονται 
δείγματα για ανάλυση θα γίνεται με κλήρωση ή μετά απο απόφαση των 
Εφόρων ή των Ελλανοδικών. Σε περίπτωση που θα αποφασιστεί να 
ληφθούν δείγματα απο συγκεκριμένα αδειούχα πρόσωπα, θα είναι επιπλέον 
του αριθμού που αποφασίστηκε με κλήρωση.  
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΤΕΣ, 
ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ.  

1. Ναρκωτικά  
(narcotics) 

2. Κανναβινοειδή 
(cannabinoids) 

3. Διουρητικά και παράγοντες επικάληψης 
(diuretics and masking agents) 

4. Αλκοόλ 
(alcohol) 

5. Διεγερτικά 
(stimulants) 
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6. Ψυχοτρόπα φάρμακα 
(psychotropic drugs) 

7. Παράγοντες αναβολικών 
(anabolic agents) 

8. Οι β – αναστολείς 
(beta-blockers) 

9. Αναισθητικά 
(anaesthetics) 

10. Μυοχαλαρωτικά 
(muscle relaxants) 

11. Ηρεμιστικά φάρμακα 
(sedative medication) 

12. Gamma – υδροξυβουρικό (GHB) και προ-φάρμακα του GHB (1, 4 
βουτανοδιόλης, Gammabuty – rolactone) ίσο ή μεγαλύτερο από το κατώτατο 
όριο των 10 μικρογραμμαριών ανά μιλιλίτρο 
(gamma-hydroxybutyrale (GHB) and pro-drugs of GHB (1, 4-butanediol, 
gammabutyrolactone) at or above a threshold of 10 micrograms per mililitre. 

13. Διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέως (LSD). 
(lysergic acid diethylamide (LSD).  

 
Αν το αποτέλεσμα της ανάλυσης τόσο του δείγματος όσο και του αντιδείγματος είναι 
θετικό ο αναβάτης, ή ο μαθητευόμενος αναβάτης ή ο αναβάτης προπόνησης θα 
τιμωρείται με αποκλεισμό μέχρι δύο χρόνια. Σε περίπτωση υποτροπής εντός δώδεκα 
μηνών η ποινή διπλασιάζεται.  Τα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση που ο 
αναβάτης, ή ο μαθητευόμενος αναβάτης ή ο αναβάτης προπόνησης αποδέχεται το 
αποτέλεσμα της ανάλυσης του θετικού δείγματος και δεν επιθυμεί την αποστολή του 
αντιδείγματος για ανάλυση.  
 
 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΙΠΠΩΝ 
 

α)  Απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο να εκθέτει ή υποβάλλει 
ίππο σε πόνο, ταλαιπωρία, τραυματισμό ή φόβο.  

 
β) Πρόσωπο το οποίο προβαίνει ή ανέχεται, βοηθεί, συμβουλεύει ή 

εξωθεί άλλο να παραβεί οποιαδήποτε απο τις πιο πάνω πρόνοιες 
είναι ένοχο αδικήματος και θα υπόκειται σε πρόστιμο που δεν θα 
υπερβαίνει τις €854,30.- ή και αποκλεισμό απο τους χώρους του 
Ιπποδρόμου και θα παραπέμπεται για ποινική δίωξη.  

  
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΠΠΩΝ ΣΤΙΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ 
 
ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  
ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΙΠΠΩΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΙΠΠΩΝ (ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ)  
 
1.  Καθαρόαιμος ’Ιππος που γεννήθηκε στην Κύπρο για σκοπούς συμμετοχής 

στις ιπποδρομίες 
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Γεννήθηκε στην Κύπρο ανεξάρτητα αν έχει εξαχθεί για οποιοδήποτε χρονικό 
διάστημα και επέστρεψε στην Κύπρο. 

 
2.   Καθαρόαιμος ’Ιππος που γεννήθηκε σε Χώρες Μέλη της Ευρωπαικής   
 Ενωσης για σκοπούς συμμετοχής στις ιπποδρομίες. 
 

Γεννήθηκε σε χώρες Μέλη της Ευρωπαικής ’Ενωσης και είναι 
εγγεγραμμένος στο γενεαλογικό βιβλίο Stud Book της χώρας του.  

 
3. Συμμετοχή Καθαροαίμων ’Ιππων στις ιπποδρομίες 
 

Για τη συμμετοχή των Καθαροαίμων ’Ιππων στις ιπποδρομίες θα 
χρησιμοποιούνται ανάλογα οι πιο κάτω όροι:- 

 
Ι. Καθαρόαιμοι ’Ιπποι που γεννήθηκαν στην Κύπρο 
ΙΙ. Καθαρόαιμοι ’Ιπποι που γεννήθηκαν σε χώρες Μέλη της 

Ευρωπαικής ’Ενωσης. 
           
4.  α. Ίπποι που γεννήθηκαν σε χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
 

Ίπποι γεννηθέντες σε χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγγεγραμμένοι 
στα αντίστοιχα γενεαλογικά βιβλία (Stud Books) των χωρών τους μπορούν 
να συμμετάσχουν στις ιπποδρομίες στην Κύπρο όταν δεν έχουν καμία 
συμμετοχή σε ιπποδρομίες σε χώρες του εξωτερικού. Οι ίπποι που 
εισήχθηκαν μέχρι και τις 16/01/2007 και έχουν συμμετοχή στις ιπποδρομίες 
στο εξωτερικό μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις ιπποδρομίες στην Κύπρο.  
 

β.  Ίπποι που γεννήθηκαν σε χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαικής 
Ένωσης 
 
Ίπποι που γεννήθηκαν σε χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαικής 
Ένωσης δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις ιπποδρομίες στην Κύπρο. 

 
5.  Στις πιο κάτω Παραδοσιακές Κλασσικές και Ημικλασσικές Ιπποδρομίες 

μπορούν να συμμετάσχουν αποκλειστικά Καθαρόαιμοι ίπποι που 
γεννήθηκαν στην Κύπρο. 

 
Ι.  Για Καθαρόαιμους ίππους που γεννήθηκαν στην Κύπρο   

EΠΑΘΛΟ “ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ” Gr. 2 
ΚΥΠΕΛΛΟ “ΑΙΜ. ΤΑΒΕΡΝΑΡΗ” LISTED 
ΕΠΑΘΛΟ “1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ” Gr. 2  
ΕΠΑΘΛΟ “ΤΡΙΚΩΜΟΥ” LISTED 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ “ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ” Gr. 3 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ “ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ” Gr. 3 
“KΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ” Gr.2 

  ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ  
 ΚΥΠΕΛΛΟ “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ” LISTED 
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ΙI.  Στις πιο κάτω Κλασσικές και Ημικλασσικές Ιπποδρομίες (Μικτές) μπορούν 
να συμμετάσχουν αποκλειστικά Κυπριακής εκτροφής ίπποι (Κυπριακοί) και 
Καθαρόαιμοι ίπποι που γεννήθηκαν στην Κύπρο. 

 
 Μικτές Ιπποδρομίες – Για ίππους Κυπριακής εκτροφής (Κυπριακοί) και για 

Καθαρόαιμους ίππους που γεννήθηκαν στην Κύπρο  
ΚΥΠΕΛΛΟ “ΧΕΙΜΩΝΟΣ” LISTED 
ΚΥΠΕΛΛΟ “ΑΝΟΙΞΕΩΣ” LISTED ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ G.W. PORTSMOUTH 
ΚΥΠΕΛΛΟ “ΘΕΡΟΥΣ” LISTED 
ΚΥΠΕΛΛΟ “ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ” LISTED 
ΚΥΠΕΛΛΟ “ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ” Gr. 1 
ΚΥΠΕΛΛΟ “ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΗ” Gr. 1 

  
6.         Κυπριακής εκτροφής ίπποι (Κυπριακοί) 

Οι Κυπριακής Εκτροφής Ίπποι (Κυπριακοί) θα ταξινομούνται και θα 
συμμετάσχουν στις ιπποδρομίες ξεχωριστά από τους Καθαρόαιμους 
Ίππους εκτός από τις Μικτές Ιπποδρομίες και σύμφωνα με τους όρους των 
ιπποδρομιών.  

 
7.    Μικτές Ιπποδρομίες – Ιπποδρομίες για Ίππους Κυπριακής Εκτροφής    

(Κυπριακοί) και για Καθαρόαιμους ίππους που γεννήθηκαν στην Κύπρο.  
 

Στις Μικτές Ιπποδρομίες θα μπορούν να συμμετέχουν ίπποι Κυπριακής 
Εκτροφής (Κυπριακοί) και Καθαρόαιμοι ίπποι που γεννήθηκαν στην Κύπρο. 
Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν Καθαρόαιμοι ίπποι που γεννήθηκαν σε 
Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
 
8.   Ιπποδρομίες Επιλογής (Selling Races)  
 

Μπορούν να προκηρύσσονται ιπποδρομίες επιλογής “Selling Races” για 
Καθαρόαιμα άλογα Κυπριακής παραγωγής με σκοπό την επιλογή και αγορά 
από ενδιαφερόμενα πρόσωπα.  

 
ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ Η ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΤΗ 

 
Απαγορεύεται οι ίπποι να φέρουν διαστολείς ή βοηθητικά για τη μύτη στο 
στίβο επίδειξης ή κατά τη διεξαγωγή της ιπποδρομίας.   

 
ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΙΠΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΙΣ 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΔΙΟΤΙ ΔΥΣΤΡΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ Η ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Η ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

 
Ίππος που αποκλείστηκε από του να συμμετάσχει στις ιπποδρομίες διότι 
καθυστέρησε ή αρνήθηκε να εισέλθει στο μηχάνημα εκκίνησης ή προκάλεσε 
λόγω δυστροπίας ζημιά στο μηχάνημα εκκίνησης ή καθυστέρησε 
αδικαιολόγητα την εκκίνηση ή παρέμεινε στο μηχάνημα εκκίνησης ή δεν 
ακολούθησε κανονική διαδρομή δεν μπορεί να συμμετάσχει στις 
ιπποδρομίες επειδή εκκρεμεί έφεση εναντίον της απόφασης των 
Ελλανοδικών για τον αποκλεισμό του. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΥΡΟΛΗΨΙΑΣ – Α’ ΔΕΙΓΜΑ  - Β’ ΔΕΙΓΜΑ (ΑΝΤΙΔΕΙΓΜΑ) 
 

1. Τα κενά πλαστικά δοχεία και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την 
ουροληψία θα φυλάττονται από τον Ιπποδρομιάρχη και τον 
Λειτουργό Ασφαλείας. Θα παραδίδονται στον επί καθήκοντι 
Κτηνίατρο μία ώρα πριν την έναρξη της πρώτης ιπποδρομίας.  

 
2. Στο τέλος κάθε ιπποδρομίας ο νικητής ή οποιοσδήποτε άλλος ίππος 

από τον οποίο δόθηκαν σχετικές οδηγίες να ληφθούν ούρα, θα 
οδηγείται υπό την ευθύνη του σταβλίτη του στο χώρο ουροληψίας. 
Από τη στιγμή που ο ίππος φθάσει στην κλινική, τούτος θα βρίσκεται 
κάτω από την προστασία του Κτηνιάτρου. Για το σκοπό αυτό ο 
Λειτουργός Ασφαλείας δεν θα επιτρέπει σε κανένα μη 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να πλησιάζει τον ίππο. Οποιαδήποτε 
περίεργη κίνηση θα καταγγέλλεται αμέσως στον Πρόεδρο των 
Ελλανοδικών, ο δε Λειτουργός Ασφαλείας και ο Ιπποδρομιάρχης θα 
υποβάλλουν και γραπτή έκθεση στους Εφόρους της Ιπποδρομιακής 
Αρχής.  

 
 

3. Τα ούρα θα λαμβάνονται μόνο από τους υπαλλήλους της 
ουροληψίας και σε καμία περίπτωση από τον προπονητή, σταβλίτη 
ή ιδιοκτήτη του ίππου υπό την εποπτεία του Κτηνιάτρου. Η 
διαδικασία ουροληψίας θα γίνεται στη παρουσία του προπονητή ή 
του αντιπροσώπου αυτού. 
Σε περίπτωση που δεν είναι παρών ο προπονητής ή ο 
αντιπρόσωπος του η διαδικασία ουροληψίας θα γίνεται στην 
απουσία του καθώς και η κωδικοποίηση του Α’ δείγματος και του Β’ 
δείγματος.  

  
4. Όλα τα Α’ δείγματα και Β’ δείγματα θα φυλάττονται μέσα στο ψυγείο 

στη κλινική ουροληψίας του Ιπποδρόμου μέχρι το τέλος των 
ιπποδρομιών της ημέρας. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται υπό την 
επίβλεψη του Κτηνιάτρου ο  οποίος θα τηρεί και σχετικό δελτίο.  

 
5. Πέραν της ουροληψίας, ο Κτηνίατρος επίσης θα εξετάζει τον ίππο και 

θα συμπληρώνει τη σχετική έκθεση προς την Ιπποδρομιακή Αρχή.  
 

6. Όλα τα Α’ δείγματα και Β’ δείγματα της Ιπποδρομιακής Συνάντησης 
μετά το τέλος της ουροληψίας θα παραδίδονται από τον Κτηνίατρο 
στον Ιπποδρομιάρχη και στον Λειτουργό Ασφαλείας του 
Ιπποδρόμου, θα τοποθετούνται σε κιβώτια και θα σφραγίζονται. Το 
ψυγείο θα κλειδώνεται με δύο κλειδιά διαφορετικά. Το ένα θα το 
κρατά ο Ιπποδρομιάρχης και το άλλο ο Λειτουργός Ασφαλείας. 

 
7. Τα πιο πάνω αφορούν και οποιαδήποτε άλλη δειγματοληψία 

βιολογικού υλικού π.χ. αίμα, κ.λ.π. 
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑΒΑΤΗ  Ή 
ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΒΑΤΗ  
ΜΑΤΑΙΩΣΗ  ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

 
            α)  Αναστολή άδειας και απαγόρευση λόγω πιστοποιητικού ασθένειας σε 

μαθητευόμενο αναβάτη ή αναβάτη να ιππεύσει 
 
Απαγόρευση σε μαθητευόμενο αναβάτη ή αναβάτη να ιππεύσει μετά από 
πιστοποιητικό ασθένειας και ποινή αναστολής της άδειας του, συντρέχουν σε 
περίπτωση που ισχύουν την ίδια Ιπποδρομιακή Συνάντηση. 

 
 
            β) Ματαίωση Ιπποδρομιακής Συνάντησης και απαγόρευση μετά από 

πιστοποιητικό ασθένειας σε μαθητευόμενο αναβάτη ή αναβάτη να 
ιππεύσει  

 
Απαγόρευση σε μαθητευόμενο αναβάτη, ή αναβάτη να ιππεύσει μετά από 
πιστοποιητικό ασθένειας που ισχύει κατά τη μέρα διεξαγωγής της 
Ιπποδρομιακής Συνάντησης που ματαιώθηκε,  δεν θα μεταφέρεται σε 
επόμενη Ιπποδρομιακή Συνάντηση.   

 
            γ) Ματαίωση Ιπποδρομιακής Συνάντησης και αναστολή άδειας 

μαθητευόμενου αναβάτη ή αναβάτη 
 
Ποινή  αναστολής της άδειας μαθητευόμενου αναβάτη ή αναβάτη που ισχύει 
κατά τη μέρα διεξαγωγής της Ιπποδρομιακής  Συνάντησης που ολόκληρη 
ματαιώθηκε, θα μεταφέρεται στην επόμενη Ιπποδρομιακή Συνάντηση και 
στην περίπτωση ματαίωσης της, θα μεταφέρεται μέχρι να εφαρμοστεί η 
ποινή. 

 
Διευκρινίζεται ότι η ποινή εφαρμόζεται σε περίπτωση που διεξάγεται 
τουλάχιστον μία ιπποδρομία. 
 
δ) Αναβολή  Ιπποδρομιακής Συνάντησης και απαγόρευση μετά από 

πιστοποιητικό ασθένειας σε μαθητευόμενο αναβάτη ή αναβάτη να 
ιππεύσει 

 
Απαγόρευση σε μαθητευόμενο αναβάτη, ή αναβάτη να ιππεύσει μετά από 
πιστοποιητικό ασθένειας που ισχύει κατά τη μέρα διεξαγωγής της 
Ιπποδρομιακής Συνάντησης που αναβλήθηκε,  δεν θα μεταφέρεται σε 
επόμενη Ιπποδρομιακή Συνάντηση.   
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ε) Αναβολή Ιπποδρομιακής Συνάντησης και αναστολή άδειας 
μαθητευόμενου αναβάτη ή αναβάτη 

 
Ποινή  αναστολής της άδειας μαθητευόμενου αναβάτη ή αναβάτη που ισχύει 
κατά τη μέρα διεξαγωγής της Ιπποδρομιακής  Συνάντησης που αναβλήθηκε, 
δεν θα μεταφέρεται στην επόμενη Ιπποδρομιακή Συνάντηση αλλά στην 
ημερομηνία που θα διεξαχθεί η συνάντηση που αναβλήθηκε. 

 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 
 

Το δικαίωμα εγγραφής των ίππων στις ιπποδρομίες μειώνεται από €21,13.-  
σε €14,30, των δε Κλασσικών Ιπποδρομιών παραμένει 1% επί του 
χρηματικού επάθλου. 

 
 
 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΒΑΛΛΑΣ 
 

Αύξηση του δικαιώματος καβάλλας από €39.30.-  σε €44.30. -  
 
Τα €5.- θα πληρώνονται στον Ιπποδρομιάρχη κατά την ώρα δήλωσης 
των αναβατών. 
 

 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 

 
Κανένα αδειούχο πρόσωπο δεν μπορεί να κατέχει πέραν της μιας άδειας 
από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου εκτός από τους Κτηνιάτρους οι οποίοι 
μπορεί να κατέχουν και άδεια προπονητή. 
 
 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΙΠΠΟΚΟΜΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 
 
Απαλείφθηκε.  

 
         

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,  
ΣΕΛΩΜΑΤΟΣ, ΣΤΙΒΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ, ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΣΕΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΙΠΠΩΝ 

 
Απαγορεύεται η διακίνηση και παρουσία παιδιών στους χώρους του 
ζυγιστηρίου, σελώματος, στίβου επίδειξης, στον ειδικό χώρο για τους 
ιδιοκτήτες που βρίσκεται παραπλεύρως του χώρου σελώματος και στο 
χώρο τερματισμού. 
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Επιτρέπεται η διακίνηση και παρουσία παιδιών μόνο στο χώρο 
φωτογράφησης των νικητών ίππων, νοουμένου ότι συνοδεύονται από τον 
γονέα ή τον κηδεμόνα τους, ο οποίος θα έχει και την απόλυτη ευθύνη. 

 
 Διευκρινίζεται ότι η ηλικία για τα παιδιά καθορίζεται μέχρι τα 12 χρόνια. 
 
 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΙΠΠΩΝ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

 
Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής των ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης και 
πριν οι ίπποι τεθούν υπό τις διαταγές του Αφέτη, όταν αποσύρεται ή 
διαγράφεται οποιοσδήποτε ίππος από την ιπποδρομία, ο Αφέτης μετά από 
έγκριση των Ελλανοδικών, θα δίνει οδηγίες να εξέρχονται από τις θυρίδες 
του μηχανήματος εκκίνησης όλοι οι ίπποι που έχουν εισέλθει.  

 
 

Οποιοσδήποτε ίππος μπορεί να αποσυρθεί από την ιπποδρομία, μετά από 
έγκριση των Ελλανοδικών από τον προπονητή του ή τον ιδιοκτήτη του 
χωρίς να επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή ή τιμωρία, νοουμένου ότι θα 
αποσυρθεί μέσα σε τρία λεπτά από την έξοδο και του τελευταίου ίππου από 
το μηχάνημα εκκίνησης.  

 
Η επανατοποθέτηση των ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης θα αρχίζει 
τουλάχιστο μετά την παρέλευση πέντε λεπτών.  

 
 
 ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΦΕΣΗΣ 
 
 Σε περίπτωση που ο εφεσιβάλλων ζητά να αναβληθεί η εξέταση έφεσης που  

τον αφορά, θα καταβάλλει εκ των προτέρων το ποσό των  €170,86.- το οποίο 
δεν θα επιστρέφεται. 

 
 
 
ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ 

 
Έκδοση Δελτίου Υγείας για μικρούς  

μαθητευόμενους αναβάτες 
 
Για την εγγραφή στη σχολή μαθητευομένων αναβατών απαιτείται Δελτίο Υγείας το 
οποίο θα περιλαμβάνει: 
 
α)  ακτινογραφία θώρακος 
β)  γενική εξέταση όλων των συστημάτων του σώματος 
 
Στο μικρό μαθητευόμενο νοουμένου ότι δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα υγείας 
θα του εκδίδεται πιστοποιητικό υγείας για να μπορεί να εγγραφεί στη σχολή. 
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Έκδοση Δελτίου Υγείας για αναβάτες 
και μαθητευόμενους αναβάτες  

 
Μαθητευόμενοι αναβάτες και αναβάτες για να τους χορηγείται άδεια απαιτείται 
Δελτίο Υγείας κάθε τρία χρόνια 
 
Απαραίτητες εξετάσεις: 
 
α) ακτινογραφία θώρακος 
β) καρδιογράφημα  
γ) γενική εξέταση αίματος (ανάλυση) 
δ) γενική εξέταση ούρων (ανάλυση) 
 
Ακολούθως οι μαθητευόμενοι αναβάτες και αναβάτες θα υπόκεινται σε κλινική 
εξέταση από ιατρούς που θα ορίζει η Ιπποδρομιακή Αρχή για την έκδοση Δελτίου 
Υγείας συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο.  Τα έξοδα για τις πιο πάνω εξετάσεις θα  
επιβαρύνονται οι μαθητευόμενοι αναβάτες και αναβάτες. 
 
Τα ακόλουθα αποτελούν βασική προϋπόθεση για την έκδοση Δελτίου Υγείας. 
 
 

Κατάλογος αντενδείξεων 
 

*Αυτό σημαίνει ότι ο αναβάτης καθώς και άλλοι συμμετέχοντες στις ιπποδρομίες 
δύνανται να καταστούν υπεύθυνοι για αυτό τον κίνδυνο. 
 
 
Η απουσία του *σημαίνει ότι ο αναβάτης δύναται να καταστεί αποκλειστικά 
υπεύθυνος για αυτό τον κίνδυνο.  
 
Στον ακόλουθο κατάλογο το γράμμα R σημαίνει απορρίφθηκε και το γράμμα D 
σημαίνει αναβλήθηκε.  
 
 
α) Αγγειοκαρδιακές διαταραχές* 
 
 Ισχαιμική καρδιοπάθεια / με τρέχουσα στηθάγχη – R  
 Καρδιακή ανεπάρκεια – R 
 Έμφραγμα του μυοκαρδίου – D  
 Μόσχευμα αορτοστεφανιαίας παράκαμψης – D  
 Αγγειοπλαστική – D  

Μεταμόσχευση καρδίας – R  
Διαταραχές του καρδιακού ρυθμού – D  
Βηματοδότες – D  
Καρδιακή αγγειακή νόσος (βαλβίδα)  – D  
Υπέρταση – D  
Καρδιομυοπάθειες – D  
Κληρονομικές νόσοι της καρδιάς – D  
Σύνδρομο Marfan – R  
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Αντιπηκτική θεραπεία – R  
Περιφερειακή αγγειακή νόσος (με χωλότητα) – D  
Χρόνια περικαρδίτιδα – R  
Ανευρύσματα – R  

 
 
 

β) Ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές 
 
 Διαβήτης*  

- Ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης – R  
- Ανάγκη λήψης φαρμάκων δια του στόματος – D  
- Κατάσταση ελεγχόμενη με δίαιτα – D  
- Θυροειδής νόσος – D  
- Νεφρογενής άποιος διαβήτης – R*  
- Διαταραχές των επινεφριδίων – D  

 
 

γ) Γαστροεντερικές και κοιλιακές διαταραχές* 
 
 Ενεργό πεπτικό έλκος – D 

Οξεία γαστρική διάβρωση – D 
Χρόνια γαστρίτιδα – D 
Κίρρωση ήπατος – R 
Χρόνια παγκρεατίτιδα – R 
Κίρρωση – D 
Κολίτιδα (ελκώδη ή chrobus) – D 
Κολοστομή ή ειλεοστομία  – D 
Χολολιθίαση – D 
Αιμορροΐδες, ραγάδες των πρωκτών, συρίγγιο – D 
Βουβονοκύλη – D 
 
 
δ) Παθήσεις του ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος 
 
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια – R 
Μεταμόσχευση νεφρού – R 
Νεφρίτιδα – D 
Νεφρολιθίαση  – D 
Ένας νεφρός η πεταλοειδής νεφρός – D 
 
 
ε) Γυναικολογικές διαταραχές * 
 
Κύηση  
- Φυσιολογική – D 
- Τελευταίο τρίμηνο κύησης – R 
- Καισαρική τομή – D 
- Υστερεκτομή – D 
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στ) Νόσος του αιμοποιητικού συστήματος  * (Αιματολογία) * 
 
Διαταραχές πήξεως αίματος – R 
 
 
ζ) Ακοή * 
 
Η ικανότητα ακοής κάθε αναβάτη θα πρέπει να είναι επαρκής για να μπορεί 
να αντιλαμβάνεται όλες τις οδηγίες και να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των άλλων αναβατών. 
Οποιαδήποτε απώλεια ακοής μεγαλύτερη των 20 Db (και στα δυο ώτα) 
αποτελεί παθολογική κατάσταση για ένα αναβάτη: 

-   Νέοι αιτητές - R 
-   Υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας – D  
-   Αμφοτερόπλευρη πλήρης απώλεια ακοής - R 
-   Ετερόπλευρη πλήρης ακοή με απώλεια αγωγής δια του αέρα και των οστών 

μεγαλύτερη των 20 Db - R  
-   Οποιαδήποτε διαταραχή του ωστικού τύμπανου και του μέσου ωτός που 

οδηγεί σε απώλεια ακοής και στα δυο ώτα μεγαλύτερη των 20 Db. - R 
-    Οξεία ωτίτιδα - D 
-  Μονόπλευρη μη  αντιρροπημένη  απώλεια αιθουσιαίων αντανακλαστικών 

(areflexia) – R  
-   Αμφοτερόπλευρη ελάττωση αντανακλαστικών με κατευθυντική επικράτηση 

(hypreflexia) - R 
-   Σύνδρομο ίλιγγου, που περνά εφόσον θεραπευτεί η αιτία και η απουσία 
νυσταγμού - D 
Διάτρηση τύμπανου - D 
Χρόνια διαπυητική μέση ωτίτιδα - D 
 Ωτοσκλήρυνση - D 
 Πρόθεση - R 
 
 
η) Λοιμώξεις 

- Φυματίωση (ενεργός) – R 
- Ηπατίτιδα – D 
- Θετικό στον ιό HIV – D 
- Σύνδρομο AIDS – R 

 
 

θ) Φαρμακευτική αγωγή  
 
Εάν ο αιτών απαιτεί ή απαιτείται, τακτική φαρμακευτική αγωγή  για την 
διατήρηση του/της σωματικής ή ψυχικής υγείας μία άδεια μπορεί να 
απαληφθεί. Εάν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δηλώσεις ισχύει, η άδεια 
ούτως η άλλως θα απορριφθεί ή θα ανασταλεί.   
 
1. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα των φαρμάκων μπορεί να θέσει τον 

αναβάτη σε κίνδυνο  όταν αυτός/αυτή ιππεύει ή όταν πέφτει.  
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2. Οι παρενέργειες, πραγματικές ή δυνητικές της φαρμακευτικής αγωγής 
είναι τέτοιες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σωματική ικανότητα 
του αναβάτη, την κρίση, το συντονισμό ή την εγρήγορση.  

3. Η εκούσια ή ακούσια προσαρμογή της δόσης, ή χορήγηση ή η 
απορρόφηση των φαρμάκων θα μπορούσε να επηρεάσει τη σωματική 
ικανότητα του αναβάτη, την κρίση, το συντονισμό ή την εγρήγορση. 

 
ι) Μυοσκελετικές διαταραχές  
 
- Ακρωτηριασμός του ενός άκρου ή μέρους ενός άκρου – R (απώλεια 

δακτύλου/ων θα επανεξετασθεί σε ατομική βάση – D) 
- Τεχνητά μέλη – R 
- Κάταγμα – D (βλέπε πιο κάτω) 
- Κατάγματα – πριν από την αίτηση για επιστροφή για ίππευση στις 

ιπποδρομίες μετά από κάθε κάταγμα ή εξάρθρωση ο αναβάτης δεν 
πρέπει να αισθάνεται πόνο σε μία κίνηση κατάλληλου εύρους και να 
είναι σε θέση να αποδείξει ότι η ικανότητα του/της να ιππεύσει δεν 
επηρεάζεται. Αναβάτης δεν μπορεί να ιππεύει φορώντας γύψο, 
backslab, fibre-glass support, πρόσθεση ή παρόμοια εφαρμογή.    
Τα κατάγματα του κρανίου και της σπονδυλικής στήλης είναι ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος και ιατρική έγκριση απο τον Ιατρικό Σύμβουλο απαιτείται 
για κάθε περίπτωση. Αυτό συνεπάγεται μια εξέταση από τον Γενικό 
Ιατρικό Σύμβουλο.  
Εξάρθρωση του ώμου ή subluxed την - πρώτη φορά  – D εκτός εάν ο 
αναβάτης είναι κάτω των 25 χρόνων, όταν μια χερουργική 
αποκατάσταση θα πρέπει να ολοκληρωθεί (όπως και για 
επαναλαμβανόμενες – πιο κάτω).  
Εξάρθρωση του ώμου ή subluxed – επαναλαμβανόμενες – R – μέχρι ή 
χειρουργική αποκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.  

 
 
κ) Νεοπλασία / καρκίνος – D 
 
 
λ) Νευρολογικές διαταραχές * 
 
Χρόνια ημικρανία – D 
Χρόνιες νευρολογικές διαταραχές (π.χ. νόσος Πάρκισον, πολλαπλή 
σκλήρυνση κ.λ.π.) – R 
Σύνδρομο (ίλιγγος) του Meniere, ίλιγγος ή λαβυρινθίτιδα – R 
*Νόσος των αγγείων του εγκεφάλου  – R* 
Μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα – D 
Κρανιοτομή οφειλόμενη σε αφαίρεση όγκου του εγκεφάλου – D 
Παραμόρφωση τύπου A – V μετά από αιμορραγία – R 
Ενδοκρανιακό ανεύρυσμα  – R 
Όγκος υπόφησης – χωρίς έλλειμμα οπτικού πεδίου – D 

- με έλλειμμα στα οπτικά πεδία – R 
Λήψη ναρκωτικών ουσιών  – R 
Ανεξήγητη απώλεια συνείδησης – D 
Υπαραχνοειδή αιμορραγία – D – βλέπε επιληψία / απλή κρίση πιο κάτω 
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Ενδοκρανιακό αιμάτωμα – D – βλέπε επιληψία / απλή κρίση πιο κάτω 
Σοβαρός τραυματισμός κεφαλής D – βλέπε επιληψία / απλή κρίση πιο κάτω 
Κρανιοτομή / Burr χειρουργική τρύπα D – βλέπε επιληψία / απλή κρίση πιο 
κάτω 
Επιληψία – R εκτός εάν ο αιτητής πληροί τα κριτήρια που σχετίζονται με την 
τρέχουσα επιληψία DVLA.  
Ιατρικά πρότυπα καταλληλότητας για οδήγηση ομάδας 2 ( VOG – LGV / 
PCV - Σεπτέμβρη 2009)  
Απλή επιληψία – μετά από οξύ τραύμα στο κεφάλι, ενδοκρανιακή 
χειρουργική επέμβαση ή με τη χρήση επιληπτογενών φαρμάκων (π.χ. 
Tramadol) – D (ανεξάρτητη γνώμη ειδικού απαιτείται σε κάθε περίπτωση.) 
Θετική πρόγνωση για επιληψία της παιδικής ηλικίας (καλοήθης Rolandic 
επιληψία) μπορεί επίσης να υπόκειται σε ειδική εξέταση – D (ανεξάρτητη 
γνώμη ειδικού απαιτείται σε κάθε περίπτωση).  
Προσοχή: Μετά από κάθε κάταγμα κρανίου ή χειρουργική επέμβαση η 
ακεραιότητα ή και η δύναμη του κρανίου δεν πρέπει να είναι σημαντικά 
μειωμένη.  
 
 
μ) Ψυχιατρικές διαταραχές  
Οι περισσότερες ψυχικές ασθένειες επηρεάζουν την ικανότητα του ατόμου 
να ασκεί ορθή κρίση (λόγω ασθένειας) ή επηρεάζουν την ικανότητα τους να 
συντονίζονται και να παραμένουν σε εγρήγορση (λόγω της ανεπιθύμητης 
ενέργειας των φαρμάκων οι οποίες είναι συχνά ηρεμιστικής φύσεως). Και τα 
δύο χαρακτηριστικά μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ευημερία τόσο των 
ατόμων όσο και των άλλων αναβατών.  
 
 
Βιολογικές διαταραχές – R 
 
(συμπεριλαμβάνονται: όλες οι μορφές άνιας, παραλήρημα, οργανικές 
διαταραχές του εγκεφάλου ως αποτέλεσμα εγκεφαλικής βλάβης, 
νευρολογική, μεταβολική, ενδοκρινική δυσλειτουργία). 
Τυχόν διάγνωση κάτω από χρήση ψυχοδραστικών ουσιών – R 
(συμπεριλαμβάνονται: κατάσταση οξείας δηλητηρίασης, εξάρτηση, εκτός 
παρενέργειες από αλκοόλ, ψυχαγωγικά φάρμακα  η χρήση διαλυτών).  
 
Υπολειμματική ζημιά από τη χρήση η κατάχρηση ουσιών – D 
 
Σχιζοφρένια και παραληρηματικές διαταραχές – R (συμπεριλαμβάνονται: 
όλα τα είδη της σχιζοφρένιας, schizoaffective διαταραχές και οξείες και 
παροδικές ψυχικές διαταραχές.) 
 
 
Διαταραχές διάθεσης  
 
Κατάθλιψη – D (γνώμη ειδικού απαιτείται με ιδιαίτερη προσοχή στη μέθοδο 
θεραπείας. Ένας σημαντικός αριθμός από τα φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης έχουν ηρεμιστικές 
παρενέργειες και επηρεάζουν το συντονισμό και ή τις φυσικές ικανότητες.) 

       
 

180



 
Μανία – R 
Διπολική διαταραχή – D 
Αγχώδης διαταραχές  
Γενικευμένο άγχος – D (απαιτείται γνώμη ειδικού για αναθεώρηση της 
σοβαρότητας και τον τρόπο θεραπείας) 
Διαταραχή πανικού – R 
Διαταραχή προσωπικότητας – D (απαιτείται γνώμη ειδικού σε κάθε 
περίπτωση). 
Αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας επίσης γνωστή σαν 
αντικοινωνική ψυχοπαθητική – R. 
Συμπεριφορές, συναισθηματικές και αναπτυξιακές διαταραχές  
 
ADHD (ενήλικη μορφή)  – D (απαιτείται γνώμη ειδικού). 
Αυτιστικό φάσμα και σύνδρομο Αsperges – D (απαιτείται γνώμη ειδικού). 
 
 
ν) Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος * 
 
Άσθμα – D 
Χρόνια αποφρακτική νόσος των αεραγωγών – D 
Τραυματικός πνευμονοθώρακα – D (κανονική ανάρρωση 6 - 8 βδομάδες.) 
Spontaneous pneumothorox:  
Επαναλαμβανόμενες – R (μέχρι η κατάσταση να σταθεροποιηθεί με 
χειρουργική επέμβαση) 
Εμφύσημα  – D 
Αναπνευστική ανεπάρκεια η σημαντική δυσκολία στην αναπνοή – R 
 
 
ν) Χειρουργική/ επεμβάσεις – D 
 
Μετά από οποιαδήποτε μορφή χειρουργικής επέμβασης, ο αιτητής πρέπει 
να λάβει έγκριση από τον ειδικό που διενήργησε την επέμβαση και στην 
περίπτωση των ανοικτών εγχειρήσεων στην κοιλιακή χώρα πρέπει να 
περιμένει τουλάχιστον 6 – 8 εβδομάδες από την ημερομηνία της εγχείρησης 
πριν να υποβάλει αίτηση. Ο ειδικός θα πρέπει κανονικά να υποβάλει γραπτή 
έκθεση αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, άμεση συζήτηση με τον Ανώτερο 
Ιατρικό Σύμβουλο μπορεί να γίνει αποδεκτή.  
 
 
ξ) Οπτική οξύτητα * 
 
Διορθωτικός φακός είναι αποδεκτός υπό την προϋπόθεση ότι είναι υπό τη 
μορφή μαλακός φακός επαφής. 
Ελάχιστες απαιτήσεις (με ή χωρίς διορθωτικούς φακούς) 
Απόσταση όρασης  - «καλό» είναι το μάτι που βλέπει 6/9 ή καλύτερα. 
- «χειρότερο» είναι το μάτι που βλέπει 6/18 ή καλύτερα. 
Μονόφθαλμη όραση – D 
Σημαντικό έλλειμμα στο οπτικό πεδίο – R (homono mous hemianglia, 
αμφίπλευρο γλαύκωμα, αμφίπλευρος καταρράκτης και στα δύο μάτια, 
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αμφίπλευρη αμφιβληστροιδοπάθεια, κ.λ.π.) 
Διπλοπία – D 
Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς – D 
Ιστορικό χειρουργικής επέμβασης για απόκτηση ή συντήρηση της όρασης – 
D 
 

 
ο) Έφεση 
 

      Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για χορήγηση άδειας σε μαθητευόμενο 
αναβάτη ή αναβάτη για ιατρικούς λόγους μπορεί να υποβληθεί έφεση από 
τον αιτητή καταβάλλοντας το ποσό των €170,86.-  Ο εφεσείων θα εξετάζεται 
από τριμελή ιατρική επιτροπή που θα ορίζει η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου 
της οποίας το πόρισμα θα τίθεται ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων.  Για 
όλα τα ιατρικά έξοδα της τριμελούς ιατρικής επιτροπής θα επιβαρύνεται ο 
μαθητευόμενος αναβάτης ή αναβάτης που υπέβαλε έφεση. 

 
 

IAΤΡΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ 

 

1.   Εισαγωγή/Δήλωση 

      Οι Ελλανοδίκες πρέπει να διασφαλίζουν ότι πριν από κάθε ιπποδρομία έχουν 

ληφθεί όλα τα μέτρα που απαριθμούνται πιο κάτω και ότι είναι ασφαλής η 

διεξαγωγή της ιπποδρομίας. 

 

2.   Προσωπικό 

      Ιατρός (υποχρεωτικό) 

      Παραιατρικό προσωπικό ασθενοφόρου (υποχρεωτικό) 

      Νοσοκόμα για νοσοκομείο 

      Βοηθοί πρώτων βοηθειών 

 

3.   Μεταφορά 

      Ασθενοφόρο (υποχρεωτικό) 

      Δίοδος πρόσβασης για το ασθενοφόρο σε όλους τους χώρους  

      και τις εγκαταστάσεις του ιπποδρόμου 

 

4.   Κατάλληλος εξοπλισμός 

      Θα πρέπει να διατίθεται ο εξοπλισμός για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε 

κατάστασης που μπορεί να προκύψει 

 Ιατρός 

       
 

182



      Ασθενοφόρο 

      Νοσοκομείο 

 

5.   Επικοινωνία 

      Μόνιμη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών του ιατρικού 

προσωπικού που εμπλέκονται στον ιππόδρομο και μεταξύ του ιπποδρόμου και 

εξωτερικών εξειδικευμένων υπηρεσιών. 

 
 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ 3% ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ  
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΩΝ ΙΠΠΟΚΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΠΠΟΚΟΜΟΥΣ  

 
Το ποσοστό του 3% από τα χρηματικά έπαθλα θα καταβάλλεται στους 
αδειούχους ιπποκόμους που εργοδοτούνται από αδειούχους προπονητές. 

 
Η πληρωμή του μισθού των ιπποκόμων δεν είναι υποχρεωτική μέσω της 
Ιπποδρομιακής Αρχής. Όσοι προπονητές επιθυμούν μπορούν να μην 
καταβάλλουν τους μισθούς των ιπποκόμων που εργοδοτούν μέσω της 
Ιπποδρομιακής Αρχής, αλλά να πληρώνονται απευθείας από τους προπονητές 
από τους οποίους εργοδοτούνται. 

 
Για τους ιπποκόμους που δεν καταβάλλεται ο μισθός μέσω της Ιπποδρομιακής 
Αρχής οι προπονητές θα προσκομίζουν στα γραφεία της Ιπποδρομιακής Αρχής 
μηνιαία κατάσταση αποδοχών και εισφορών και βεβαίωση πληρωμής από τις 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις του ιπποκόμου κάθε 2 μήνες, διαφορετικά το ποσοστό 
του 3% δεν θα καταβάλλεται. 

 
Σε περίπτωση που ο ιπποκόμος παύει να εργάζεται/εργοδοτείται, ο 
προπονητής υποχρεούται να το δηλώσει αμέσως και γραπτώς στην 
Ιπποδρομιακή Αρχή, διαφορετικά τα ποσά που αφορούν το 3% που εισέπραξε 
κατά την περίοδο που δεν εργοδοτείται, θα επιστρέφονται από τον προπονητή 
υποχρεωτικά στην Ιπποδρομιακή Αρχή. 

 
Για την έκδοση άδειας σε αλλοδαπό ιπποκόμο από τρίτες χώρες απαιτείται 
όπως κατατεθεί στα γραφεία της Ιπποδρομιακής Αρχής αντίγραφο του 
συμβολαίου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που 
αφορά την εργοδότηση του αλλοδαπού ιπποκόμου από τον προπονητή από 
τον οποίο θα εργοδοτείται. 

 
Για την έκδοση άδειας σε ιπποκόμο από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εκτός από τους Κύπριους, απαιτείται η κατάθεση στα γραφεία της 
Ιπποδρομιακής Αρχής του ειδικού  έντυπου συμπληρωμένου από τον 
προπονητή από τον οποίο θα εργοδοτείται και σφραγισμένου από το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
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Για την έκδοση άδειας σε ιπποκόμο από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται η κατάθεση στα γραφεία της Ιπποδρομιακής Αρχής Επαγγελματικής 
Άδειας Φροντιστή από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

 
Στην περίπτωση που δεν εργοδοτείται ιπποκόμος από τον προπονητή του 
ίππου το ποσοστό του 3% θα επιστρέφεται στη Λέσχη Ιπποδρομιών 
Λευκωσίας. 

 
Οι εισφορές στο Ταμείο Προνοίας για τους ιπποκόμους θα καταβάλλονται κάθε 
μήνα σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας στα 
γραφεία της Ιπποδρομιακής Αρχής. 

 
Για τους μαθητευόμενους αναβάτες και αναβάτες προπόνησης είναι 
υποχρεωτική η πληρωμή του μισθού μέσω της Ιπποδρομιακής Αρχής.  

 
 
           
ΟΙ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΤΕΙΣ ΙΠΠΟΥΣ  
 
Οι ιπποδρομίες για διετείς  ίππους διεξάγονται από το μήνα Ιούλιο.  
 
 
 
 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΒΑΤΗ Η ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΒΑΤΗ ΠΟΥ 
ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
 
Αναβάτης ή μαθητευόμενος αναβάτης που αδικαιολόγητα απουσιάζει από την 
Ιπποδρομιακή Συνάντηση στην οποία είναι δηλωμένος να ιππεύσει θα του 
αναστέλλεται η άδεια και θα του επιβάλλεται και χρηματικό πρόστιμο. 
 
 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΣΤΟ ΣΤΙΒΟ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 
 
Η φωτογράφηση των ίππων θα γίνεται στο στίβο επίδειξης αμέσως μετά τον 
τερματισμό.  
 
Ο αναβάτης θα μεταβαίνει έφιππος στο χώρο του στίβου επίδειξης για 
φωτογράφηση και θα επιστρέφει έφιππος στο χώρο του ζυγιστηρίου για 
μεταζύγιση.  
 
Η είσοδος και η έξοδος των ατόμων για την φωτογράφηση θα επιτρέπεται από την 
είσοδο που βρίσκεται στον περίγυρο του στίβου επίδειξης. 
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ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΠΤΡΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ 
ΣΗΜΑΙΑΣ 
 
Η καλύπτρα οφθαλμών που τοποθετείται σε ίππο για να εισέλθει στο μηχάνημα 
εκκίνησης, θα αφαιρείται πριν την ανύψωση της λευκής σημαίας από τον αναβάτη ή 
τον μαθητευόμενο αναβάτη του ίππου.  
Η καλύπτρα μετά την αφαίρεση της, θα αφήνεται πλάγια και πίσω του ίππου.  
 
Αναβάτης ή μαθητευόμενος αναβάτης που καθυστερεί να αφαιρέσει την καλύπτρα 
μετά που ο Αφέτης θα δώσει τις σχετικές οδηγίες, θα τιμωρείται αυστηρά με 
αναστολή της άδειας του. 

 
 
ΠΛΑΚΕΤΟ ΤΥΠΟΥ “MONTY ROBERTS” 

 
Επιτρέπεται η χρήση πλακέτου τύπου “Monty Roberts” εγκεκριμένου τύπου από 
τους Εφόρους της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου για την εισαγωγή των ίππων στο 
μηχάνημα εκκίνησης.  

 
Για το σκοπό αυτό θα εκδίδεται πιστοποιητικό άδειας χρήσης από τον 
εξουσιοδοτημένο Λειτουργό της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου ο οποίος είναι και 
υπεύθυνος για την έκδοση πιστοποιητικών εκκίνησης.  

 
Πιστοποιητικό άδειας χρήσης θα εκδίδεται αφού παρουσιασθεί προηγουμένως ο 
ίππος στην Αφετηρία για εκπαίδευση και νοουμένου ότι ο εξουσιοδοτημένος 
Λειτουργός θα κρίνει απαραίτητη τη χρήση του πλακέτου τύπου “Monty Roberts” 
για τον εν λόγω ίππο. Το πιστοποιητικό άδειας χρήσης θα έχει ισχύ 60 ημερών από 
την ημερομηνία έκδοσης του. 

 
Ο προπονητής ο οποίος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το πλακέτο τύπου “Monty 
Roberts” σε ίππο της προπόνησης του σε συγκεκριμένη ιπποδρομία, για τον οποίο 
έχει εκδοθεί άδεια χρήσης, οφείλει να παραδώσει το πλακέτο στον Αφέτη προ της 
μετάβασης του ίππου στο στίβο επιδείξεως. 

 
Ο Αφέτης θα προβαίνει σε έλεγχο για την καταλληλότητα και χρησιμοποίησιμη 
κατάσταση του πλακέτου. 

 
Αφού τοποθετηθεί το πλακέτο στον ίππο και ο ίππος εισέλθει στο μηχάνημα 
εκκίνησης, εντεταλμένος Βοηθός του Αφέτη θα προβαίνει στις απαραίτητες 
ενέργειες για να εξασφαλισθεί η ορθή χρήση του.  
 
 
ΣΚΥΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΒΛΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
 
Οι προπονητές μπορούν να έχουν σκύλους στους στάβλους που έχουν άδεια 
χρήσης από τη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας και οι οποίοι θα είναι υπό την 
ευθύνη των προπονητών.  
 
Οι σκύλοι θα είναι περιορισμένοι στα συγκροτήματα στάβλων των προπονητών και  
σε κατάλληλα  διαμορφωμένο χώρο. 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
 
Οι ’Εφοροι κατέταξαν τις απαγορευμένες ουσίες σε τρείς κατηγορίες με εξουσία 
προσθαφαίρεσης ως ακολούθως: -  
 
 
   Κατηγορία Ι.    
 

α. Ουσίες που δρουν στο νευρικό σύστημα  
β. Ουσίες που δρουν στο καρδιαγγειακό σύστημα 
γ. Αναβολικά στεροειδή 
δ. Ουσίες που δρουν στο αιμοποιητικό σύστημα 
ε.  Ουσίες που δρουν στο αναπνευστικό σύστημα 
ζ.  Κορτικοστεροειδή  

 
 

Κατηγορία ΙΙ.    
 

α.  Ουσίες που δρουν στο ουροποιητικό σύστημα  
β.  Αντιφλεγμονώδη, αναλγητικά, αντιπυρετικά 
γ.  Μυοχαλαρωτικά    
δ.  Ουσίες που δρουν στο μυοσκελετικό σύστημα  
ε. Τοπικά αναισθητικά  
ζ.  Παράγοντες επικαλύψεως (masking agents)  

 
 Κατηγορία ΙΙΙ.  
 
 α.  Αντιβιοτικά 
 β.  Αντιπαρασιτικά 
 γ.  Ανοσοενισχυτικά 
 δ.  Ουσίες που δρουν στο πεπτικό σύστημα 
 ε.  Ουσίες που δρουν στον ενδοκρινικό σύστημα 
 ζ.  Ουσίες που δρουν στο αναπαραγωγικό σύστημα  
 
 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 
ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΙΠΠΟΥΣ 

 
 
Οι κυρώσεις που προβλέπονται για προπονητές μετά την ανεύρεση 
απαγορευμένης ουσίας είναι : 

(i) Πρόστιμo μέχρι  €25,000  (είκοσι πέντε χιλιάδες )  
 

 (ii) Να τo κηρύξoυv ως απoκλεισμέvo πρόσωπo (a disqualified person), 
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 (iii) Να τo απoπέμψoυv απo όλoυς τoυς χώρoυς τoυ Iππoδρόμoυ πoυ 
είvαι κάτω απo τov έλεγχo τoυς (to warn him off). 

 
Το ύψος του προστίμου για κάθε προπονητή που αφορά μόνο την πρώτη 
περίπτωση ανεύρεσης απαγορευμένης ουσίας θα είναι: -  
 
Κατηγορία Ι -    €12,000 ή μεγαλύτερο   
Κατηγορία ΙΙ -   €7,000 ή μεγαλύτερο  
Κατηγορία ΙΙΙ – €4,000 ή μεγαλύτερο  
 
 
Η κατάταξη της φαρμακολογικής δράσης μιας ουσίας, καθορίζεται από την 
Ιπποδρομιακή Αρχή κατόπιν έρευνας και μελέτης. Για κάθε περίπτωση ανεύρεσης 
απαγορευμένης ουσίας μετά την κατάταξη της, για την φαρμακολογική δράση της 
θα ενημερώνεται γραπτώς η Πειθαρχική Επιτροπή πριν την εκδίκαση της 
υπόθεσης.   
 
 
 
ANTIΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Η ΑΔΕΙΟΥΧΟ 
ΤΟΥ ΣΤΑΒΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑΒΑΤΗ Η ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΝΑΒΑΤΗ Η 
ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΝΑΒΑΤΗ 
 
 
Ο Ιπποδρομιάρχης θα μπορεί να εγκρίνει μέχρι τέσσερεις διαδοχικές 
Ιπποδρομιακές Συναντήσεις αντιπροσώπευση προπονητή από άλλο προπονητή ή 
από αδειούχο του στάβλου του εκτός από αναβάτη, μαθητευόμενο αναβάτη ή μικρό 
μαθητευόμενο αναβάτη. Πέραν των τεσσάρων διαδοχικών Ιπποδρομιακών 
Συναντήσεων, μόνο οι ‘Εφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου μπορεί να 
δώσουν την έγκριση τους νοουμένου ότι θα υπάρχει σοβαρός λόγος.  
 
Οι ‘Εφοροι θα αφαιρούν την άδεια από προπονητή ο οποίος συστηματικά 
αντιπροσωπεύεται κατά την ημέρα διεξαγωγής των Ιπποδρομιακών Συναντήσεων.  
 
Διευκρινίζεται ότι ο προπονητής που αντιπροσωπεύεται, φέρει την απόλυτη ευθύνη 
έναντι των Κανονισμών του Ιπποδρομιακού Κώδικα και των Οδηγιών των Εφόρων 
της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου.  
 
 
 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ  ΓΙΑ ΙΠΠΟΥΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ 
 

3ΕΤΗ 
 
(1) Ίπποι 3 ετών νικητές.  Βάρη: κήλωνες και εκτομίες νικητές 1 

ιπποδρομίας 53 κιλά, φορβάδες νικήτριες 1 ιπποδρομίας 51 κιλά.  
Πρόσθετη επιβάρυνση 2 κιλά για κάθε πρόσθετη νίκη.   
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Ίπποι οι οποίοι είναι ταξινομημένοι στην Α’ Κλάση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. 
 
Η προτεραιότητα συμμετοχής καθορίζεται σύμφωνα με το κανονισμό 5/5. 
 
 
ΠΡΟΣΜΙΞΗ 3ΕΤΩΝ ΚΑΙ 4ΕΤΩΝ ΙΠΠΩΝ 
 

(2) Ίπποι 3 ετών νικητές 2 – 3 ιπποδρομιών και 4 ετών νικητές 2 – 3 
ιπποδρομιών.   

 
Βάρη:  ίπποι 3ετών: κήλωνες και εκτομίες νικητές 2 ιπποδρομιών 54 κιλά, 
νικητές 3 ιπποδρομιών 56 κιλά, φορβάδες νικήτριες 2 ιπποδρομιών 52 κιλά, 
νικήτριες 3 ιπποδρομιών 54 κιλά. 
 
  ίπποι 4ετών: κήλωνες και εκτομίες νικητές 2 ιπποδρομιών 57 κιλά, 
νικητές 3 ιπποδρομιών 59 κιλά, φορβάδες νικήτριες 2 ιπποδρομιών 55 κιλά, 
νικήτριες 3 ιπποδρομιών 57 κιλά. 
 
 

Προτεραιότητα συμμετοχής θα έχουν οι 3ετείς ίπποι με τις περισσότερες νίκες, θα 
ακολουθούν οι 3ετείς ίπποι με τις λιγότερες νίκες, στη συνέχεια οι 4ετείς ίπποι με τις 
περισσότερες νίκες και τέλος οι 4ετείς ίπποι με τις λιγότερες νίκες.   
 
Ο καθορισμός των εκτάκτως δηλωθέντων ίππων στις περιπτώσεις που είναι 
απαραίτητο να γίνει κλήρωση για να εφαρμοστούν οι πρόνοιες των όρων της 
ιπποδρομίας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 
Ίπποι οι οποίοι είναι ταξινομημένοι στην Α’ Κλάση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. 

 
(3) Ίπποι 3 ετών νικητές 2  ιπποδρομιών και άνω και 4 ετών νικητές 2  

ιπποδρομιών και άνω.  Βάρη: 3ετείς κήλωνες και εκτομίες νικητές 2 
ιπποδρομιών 54 κιλά, φορβάδες νικήτριες 2 ιπποδρομιών 52 κιλά, 4ετείς 
κήλωνες και εκτομίες νικητές 2 ιπποδρομιών 57 κιλά, φορβάδες 
νικήτριες 2 ιπποδρομιών 55 κιλά.  

 
Πρόσθετη επιβάρυνση 2 κιλά για κάθε επιπρόσθετη νίκη. 
 

Προτεραιότητα συμμετοχής θα έχουν οι 3ετείς ίπποι με τις περισσότερες νίκες, θα 
ακολουθούν οι 3ετείς ίπποι με τις λιγότερες νίκες, στη συνέχεια οι 4ετείς ίπποι με τις 
περισσότερες νίκες και τέλος οι 4ετείς ίπποι με τις λιγότερες νίκες.   
 
Ο καθορισμός των εκτάκτως δηλωθέντων ίππων στις περιπτώσεις που είναι 
απαραίτητο να γίνει κλήρωση για να εφαρμοστούν οι πρόνοιες των όρων της 
ιπποδρομίας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.  
 
Ίπποι οι οποίοι είναι ταξινομημένοι στην Α’ Κλάση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. 
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(4) Ίπποι 3 ετών νικητές 1 ιπποδρομίας και 4 ετών νικητές 1 ιπποδρομίας.  
Επιβαρύνσεις: 3ετείς κήλωνες και εκτομίες 54 κιλά, φορβάδες 52 κιλά.  
4ετείς κήλωνες και εκτομίες 57 κιλά, φορβάδες 55 κιλά.   

 
Προτεραιότητα συμμετοχής θα έχουν οι 3ετείς  ίπποι και στη συνέχεια οι 4ετείς 
ίπποι. Ο καθορισμός των εκτάκτως δηλωθέντων ίππων στις περιπτώσεις που 
είναι απαραίτητο να γίνει κλήρωση για να εφαρμοστούν οι πρόνοιες των όρων 
της ιπποδρομίας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 
 
 

(5) Ίπποι 3 ετών νικητές 2 ιπποδρομιών και 4 ετών νικητές 2 ιπποδρομιών.  
Βάρη: 3ετείς κήλωνες και εκτομίες 54 κιλά, φορβάδες 52 κιλά.  4ετείς 
κήλωνες και εκτομίες 57 κιλά, φορβάδες 55 κιλά. 

 
 
Προτεραιότητα συμμετοχής θα έχουν οι 3ετείς  ίπποι και στη συνέχεια οι 4ετείς 
ίπποι. Ο καθορισμός των εκτάκτως δηλωθέντων ίππων στις περιπτώσεις που 
είναι απαραίτητο να γίνει κλήρωση για να εφαρμοστούν οι πρόνοιες των όρων 
της ιπποδρομίας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 
 
 
ΠΡΟΣΜΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ 

 
(6) Ίπποι 3, 4 και 5 ετών νικητές 3 ιπποδρομιών και άνω που δεν έχουν 

κερδίσει  ιπποδρομία κατηγορίας Group 1, Group 2 ή Group 3.  Βάρη: 
Κήλωνες και εκτομίες 3 ετών 55 κιλά, φορβάδες 3ετών 53 κιλά.  
Κήλωνες και εκτομίες 4 ετών και άνω 58,5 κιλά, φορβάδες 4 ετών και 
άνω 56,5 κιλά.   

 
Προτεραιότητα συμμετοχής θα έχουν (ι) οι 3ετείς ίπποι με τις περισσότερες νίκες και 
θα ακολουθούν κατά σειρά οι 3ετείς ίπποι με τις λιγότερες νίκες, στη συνέχεια (ιι) οι 
4ετείς ίπποι με τις περισσότερες νίκες και θα ακολουθούν κατά σειρά οι 4ετείς ίπποι 
με τις λιγότερες νίκες και τέλος (ιιι) οι 5ετείς ίπποι με τις περισσότερες νίκες και θα 
ακολουθούν κατά σειρά οι 5ετείς ίπποι με τις λιγότερες νίκες.  

 
Ο καθορισμός των εκτάκτως δηλωθέντων ίππων στις περιπτώσεις που είναι 
απαραίτητο να γίνει κλήρωση για να εφαρμοστούν οι πρόνοιες των όρων της 
ιπποδρομίας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 

 
 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ 
 

(7) Κλάση 1η .  Επιβαρύνσεις με  βάση τον Γενικό Ισοζυγισμό, την ηλικία και 
το φύλο των ίππων. 

 
Επιβαρύνσεις              Κ&Ε – Φορβ. 
(α) ίπποι με Γενικό Ισοζυγισμό μέχρι 79 κιλά       55 -  53Kg  
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(β) ίπποι με Γενικό Ισοζυγισμό από 79.1/2 μέχρι 89 κιλά     57 - 55Kg 
(γ) ίπποι με Γενικό Ισοζυγισμό από 89.1/2 μέχρι 99 κιλά     59 - 57Kg 
(δ) ίπποι με Γενικό Ισοζυγισμό από 99.1/2 και άνω      63 - 61Kg 
Χάρη βαρών 
Ίπποι 6 ετών και άνω θα φέρουν χάρη βαρών ως ακολούθως στις πιο κάτω 
αποστάσεις:  
  
1.   1000 – 1200 μέτρα  1 κιλό 
2. 1500 – 1600  μέτρα  2 κιλά 
3. 2100+  μέτρα  3 κιλά 
 
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό κατά 
την ημέρα των εγγραφών  
 
Ο καθορισμός των εκτάκτως δηλωθέντων ίππων στις περιπτώσεις που είναι 
απαραίτητο να γίνει κλήρωση για να εφαρμοστούν οι πρόνοιες των όρων της 
ιπποδρομίας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 

(8) Κλάση 1η.  Επιβαρύνσεις με βάση τις νίκες, το φύλο και την ηλικία των 
ίππων. 

 
 
 

Επιβαρύνσεις:          Κ&Ε – Φορβ. 
μέχρι 6 νίκες   55 – 53   
7 – 10 νίκες   57 – 55  
11 νίκες και άνω   59 – 57  
 
 
Νικητές πέραν των 12 ιπποδρομιών θα φέρουν πρόσθετο βάρος 1 κιλό για κάθε 
νίκη.  Ίπποι των οποίων τα βάρη μετά τις επιβαρύνσεις υπερβαίνουν τα 65 κιλά θα 
διαγωνίζονται με 65 κιλά. 
 
Χάρη βαρών 
Ίπποι 6 ετών και άνω θα φέρουν χάρη βαρών ως ακολούθως στις πιο κάτω 
αποστάσεις:  

 
1.   1000 – 1200 μέτρα  1 κιλό 
2. 1500 – 1600  μέτρα  2 κιλά 
3. 2100+  μέτρα  3 κιλά 
 
 
 
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό κατά 
την ημέρα των εγγραφών  
 
Ο καθορισμός των εκτάκτως δηλωθέντων ίππων στις περιπτώσεις που είναι 
απαραίτητο να γίνει κλήρωση για να εφαρμοστούν οι πρόνοιες των όρων της 
ιπποδρομίας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
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ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΒΑΔΩΝ 

 
(9) Προκήρυξη ιπποδρομιών βαρών καθ’ ηλικία και φύλο για ίππους μέδεν 

ή ίππους με τον ίδιο αριθμό νικών με πρόνοια στους όρους 
προτεραιότητα συμμετοχής να έχουν οι φορβάδες. 

 
 

Ο καθορισμός των εκτάκτως δηλωθέντων ίππων στις περιπτώσεις που είναι 
απαραίτητο να γίνει κλήρωση για να εφαρμοστούν οι πρόνοιες των όρων της 
ιπποδρομίας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 
          
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΓΙΑ 3ΕΤΕΙΣ ΙΠΠΟΥΣ 
 

(10) Προκύρηξη ιπποδρομιών για ίππους 3 ετών μέδεν με πρόνοια στους 
όρους, προτεραιότητα συμμετοχής να έχουν οι κήλωνες και εκτομίες. 
Ο καθορισμός των εκτάκτως δηλωθέντων ίππων στις περιπτώσεις που 
είναι απαραίτητο για να εφαρμοστούν οι πρόνοιες των όρων της 
ιπποδρομίας, θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

 
 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΙΠΠΟΥΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ 
ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ   
 
Καθαρόαιμοι ίπποι που γεννήθηκαν σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  3 – 7 
ετών νικητές 2 – 12 ιπποδρομιών.  Βάρη σύμφωνα με το φύλο και τον Γενικό 
Ισοζυγισμό ως πιο κάτω.  Απόσταση …… μέτρα.  Χρηματικό Έπαθλο €5260.  
Επίδομα Ιπποπαραγωγού €526. 
 
Επιβαρύνσεις σύμφωνα με το φύλο και τον Γενικό Ισοζυγισμό:  
    Κ&Ε  Φορβ. 
μέχρι         70 κιλά    53             51 
  70.1/2 –   75 κιλά    55     53 
  75.1/2 –   80 κιλά    57     55 
  80.1/2 –   85 κιλά    59     57 
  85.1/2 –   90 κιλά    61     59 
  90.1/2 –   95 κιλά    63     61 
  95.1/2 – 100 κιλά    65     63 
100.1/2 – 105 κιλά    67     65 
105.1/2  κιλά και άνω    69     67 
 
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό κατά 
την ημέρα των εγγραφών. 
 
Ο καθορισμός των εκτάκτως δηλωθέντων ίππων στις περιπτώσεις που είναι 
απαραίτητο να γίνει κλήρωση για να εφαρμοστούν οι πρόνοιες των όρων της 
ιπποδρομίας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
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ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΙΠΠΟΥΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ 
ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
 
Kαθαρόαιμοι ίπποι που γεννήθηκαν σε χώρες μέλη της Ευρωπαικής ‘Ενωσης 3 
ετών και άνω νικητές 2 ιπποδρομιών και άνω. Ελεύθερος Ισοζυγισμός. 
Απόσταση........... μέτρα. Χρηματικό ‘Επαθλο €.......... Επίδομα Ιπποπαραγωγού 
€................. Προτεραιότητα συμμετοχής θα έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό 
Ελεύθερο Ισοζυγισμό στην ιπποδρομία κατά την ημέρα των εγγραφών.  
 
 
Σε περίπτωση που ίπποι έχουν τον ίδιο Ελεύθερο Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση 
μεταξύ των ίππων αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.  
 
 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΙΠΠΟΥΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 
 
‘Ιπποι Κυπριακής εκτροφής 3 ετών και άνω νικητές 2 ιπποδρομιών και άνω. 
Ελεύθερος Ισοζυγισμός. Απόσταση .......... μέτρα. Χρηματικό ‘Επαθλο €.......... 
Επίδομα Ιπποπαραγωγού €.............. 
 
Προτεραιότητα συμμετοχής θα έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Ελεύθερο 
Ισοζυγισμό στην ιπποδρομία κατά την ημέρα των εγγραφών.  
 
Σε περίπτωση που ίπποι έχουν τον ίδιο Ελεύθερο Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση 
μεταξύ των ίππων αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.  
 
 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΙΠΠΟΥΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ 
ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
Καθαρόαιμοι ίπποι (i) 4 ετών και άνω με Γενικό Ισοζυγισμό 70 κιλά και άνω και (ii) 3 
ετών νικητές 3 ιπποδρομιών και άνω. ‘Ιπποι που γεννήθηκαν σε χώρες μέλη της 
Ευρωπαικής ‘Ενωσης. Ελεύθερος Ισοζυγισμός. Απόσταση .............. μέτρα. 
Χρηματικό ‘Επαθλο €4.790. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €958.  
 
 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΙΠΠΟΥΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 
 
Ίπποι Κυπριακής Εκτροφής (i) 4 ετών και άνω με Γενικό Ισοζυγισμό 70 κιλά και 
άνω και (ii) 3 ετών νικητές 3 ιπποδρομιών και άνω. Ελεύθερος Ισοζυγισμός. 
Απόσταση .......... μέτρα. Χρηματικό ‘Επαθλο €5.105. Επίδομα Ιπποπαραγωγού 
€1.003.  
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ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
(’Αρθρο 10  - Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών)  
 
 

Ι.  Εκτός όπου οι Ιπποδρομιακές Αρχές επιμένουν στην έκδοση της 
δικής τους άδειας, όποτε ένας αναβάτης μεταβαίνει σε μια ξένη χώρα 
για να λάβει μέρος σε μιαν ιπποδρομία, δύναται να συμμετέχει σε μια 
τέτοια ιπποδρομία χωρίς να του έχει χορηγηθεί άδεια από την 
Ιπποδρομιακή Αρχή εκείνης της χώρας νοουμένου ότι δηλώσει ότι 
είναι κάτοχος μιας έγκυρης άδειας ή εξουσιοδότησης αναβάτη και ότι 
επί του παρόντος δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναστολή της 
άδειας του ή σε οποιοδήποτε ιατρικό περιορισμό που να του έχει 
επιβληθεί από μιαν Ιπποδρομιακή Αρχή και ότι επί του παρόντος δεν 
έχει οποιονδήποτε τραυματισμό και ότι είναι σε φόρμα για να 
ιππεύσει το δεδομένο χρόνο.  

 
Για να βοηθηθεί ένας αναβάτης για να μπορέσει να ιππεύσει στο 
εξωτερικό έχει εκδοθεί ένα έντυπο δήλωσης σε πέντε γλώσσες που 
επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να δηλώσει προς την Ιπποδρομιακή 
Αρχή της χώρας στην οποία ήλθε για να λάβει μέρος ως αναβάτης 
σε ιπποδρομία:  

 
1. ότι είναι κάτοχος μιας έγκυρης άδειας ή εξουσιοδότησης 

αναβάτη.  
 

2. ότι δεν έχει τιμωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο που να μην του 
επιτρέπεται να λάβει μέρος σε μιαν ιπποδρομία.  

 
3. ότι υπόκειται ή δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε μελλοντική 

περίοδο αναστολής της άδειας του.  
 

4. ότι συμφωνεί να δεσμεύεται από όλες τις απόψεις από τους 
κανονισμούς της αναγνωρισμένης ενδιαφερόμενης 
Ιπποδρομιακής Αρχής όταν θα ιππεύει στο εξωτερικό και ότι 
αποδέχεται ότι οποιαδήποτε αναστολή της άδειας του που 
επιβάλλεται από εκείνη την Αρχή δύναται να παραταθεί από 
άλλες Ιπποδρομιακές Αρχές υπό το κράτος των δικών τους 
κανονισμών και σύμφωνα με τους δικούς τους νόμους τήρησης 
της δημοσίας τάξης.  

 
Αυτό το έγγραφο, υπογεγραμμένο από τον αναβάτη και 
οπισθογραφημένο από τον Ζυγιστή, θα αποστέλλεται στην 
Ιπποδρομιακή Αρχή της χώρας όπου έχει εκδοθεί η άδεια, κατά την 
επόμενη ημέρα της ιπποδρομίας. Η έγκριση του Ζυγιστή θα δηλώσει 
κατά πόσον ο αναβάτης υπόκειται σε αναστολή της άδειας του κατά 
πόσο έχει υποστεί ή όχι πτώση.  

 
ΙΙ.  ’Οταν η άδεια ενός αναβάτη έχει ανασταλεί τότε αυτός δεν μπορεί να 

ιππεύσει σύμφωνα με τους Ιπποδρομιακούς Κανονισμούς που 
ισχύουν στο μέρος όπου διεξάγεται η ιπποδρομία.  
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α)   αυτή η αναστολή θα είναι ολική και θα ισχύει για όλες τις 
ιπποδρομιες που διεξάγονται υπό το κράτος εκείνων των 
Ιπποδρομιακών Κανονισμών.   

 
β)   Μια τέτοια περίοδος αναστολής δε θα αρχίζει πριν από την 

ένατη ημέρα που ακολουθεί το ιπποδρομιακό αδίκημα και ως 
εκ τούτου αφήνεται χρονικό περιθώριο στον τιμωρημένο 
αναβάτη να εφεσιβάλει την απόφαση και στην Ιπποδρομιακή 
Αρχή να εξετάσει την έφεση. Εντούτοις, όταν ένας αναβάτης 
κατά την έναρξη της αναστολής της άδειας του έχει ήδη 
τιμωρηθεί με αναστολή της άδειας του από οποιαδήποτε 
Αναγνωρισμένη Ιπποδρομιακή Αρχή, η νέα περίοδος 
αναστολής της άδειας θα αρχίζει κατά την έναρξη της ημέρας 
που ακολουθεί τη συμπλήρωση οποιασδήποτε 
προηγούμενης περιόδου αναστολής της άδειας.  

 
ΙΙΙ.  ’Οταν ένας αναβάτης παραπεμφθεί στην Ιπποδρομιακή Αρχή 

της χώρας στην οποία έχει ιππεύσει από τους Ελλανοδίκες 
της Συνάντησης ή υποβάλλει έφεση σε εκείνη την 
Ιπποδρομιακή Αρχή εναντίον μιας απόφασης των 
Ελλανοδικών της Συνάντησης θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
ελάχιστα δικαιώματα:- 

 
(i) να πληροφορείται σε μιαν γλώσσα την οποία 

κατανοεί, για τη φύση και την αιτία της κατηγορίας 
εναντίον του.  

 
(ii) να έχει επαρκή χρόνο για να ετοιμάσει την 

υπεράσπιση του.  
 

(iii)   να υπερασπίσει τον εαυτό του αυτοπροσώπως ή να 
αντιπροσωπεύεται από ένα πρόσωπο που αυτός έχει 
διορίσει.  

 
(iv)  να εξετάζει μάρτυρες εναντίον του και να διασφαλίζει 

την παρουσία και την εξέταση μαρτύρων 
υπεράσπισης του υπό τις ίδιες συνθήκες με τους 
μάρτυρες εναντίον του.  

  
(v)  να έχει τη δωρεάν βοήθεια ενός διερμηνέα αν δεν 

μπορεί να κατανοήσει ή να μιλήσει τη γλώσσα που 
χρησιμοποιείται κατά την ακρόαση.  

 
Επιπλέον, όταν ένας αναβάτης κατηγορείται σύμφωνα με 
τους κανονισμούς της χώρας στην οποία ίππευσε κατά την 
ακρόαση εκείνων των κατηγοριών ή κατά την ακρόαση 
ακολουθούμενης έφεσης ή εφέσεων, να επιτρέπεται να 
αντιπροσωπεύεται από πρόσωπο που θα διορίζεται από τον 
ίδιο το οποίο έχει άδεια να εξασκεί το επάγγελμα του 
δικηγόρου σε εκείνη τη χώρα.  
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ΙV. Η Ιπποδρομιακή Αρχή της χώρας, στην οποία έχει ιππεύσει ο 

αναβάτης, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Ιπποδρομιακή 
Αρχή της χώρας στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια ή έγκριση 
αναφορικά με την πρωταρχική αναστολή της άδειας και 
κατόπιν για το αποτέλεσμα οποιασδήποτε ακρόασης της 
έφεσης και, αν θεωρείται αναγκαίο, να ζητήσει όπως 
εφαρμοστεί αμοιβαιότητα της ποινής. Αυτή η αναστολή θα 
ισχύει αυτόματα στη χώρα όπου έχει εκδοθεί η άδεια ή η 
εξουσιοδότηση, τηρουμένων των τοπικών κανονισμών που 
έγιναν επιπλέον του άρθρου 10 (γ). 

 
V.  Oποιοσδήποτε αναβάτης που ευρίσκεται σε μιαν ξένη χώρα 

πρέπει να συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς που 
ισχύουν στη χώρα που διοργανώνει την ιπποδρομία και οι 
οποίοι αφορούν στην επίδειξη διαφήμισης επάνω στην 
ενδυμασία του αναβάτη.  

 
 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΙΠΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (’Αρθρο 10 (β) - Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ιπποδρομιακών Αρχών) 
 
Ι.  ’Οταν ένας ίππος εγγράφεται για να συμμετάσχει σε μιαν ιπποδρομία σε μία 

ξένη χώρα, ο ιδιοκτήτης, προπονητής και αναβάτης του ίππου θα 
θεωρούνται ότι έχουν γνώση των κανονισμών που ισχύουν σε εκείνη τη 
χώρα και ότι έχουν συμφωνήσει να δεσμεύονται από εκείνους τους 
κανονισμούς. Κάθε χώρα θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι αυτή η υποχρέωση 
δημοσιεύεται κατά το χρόνο δημοσίευσης των σημαντικότερων 
ιπποδρομιών της στο εξωτερικό.  

 
ΙΙ.  ’Οταν ως αποτέλεσμα μιας πρωταρχικής έρευνας ή της ακρόασης μιας 

έφεσης από την Ιπποδρομιακή Αρχή της ενδιαφερόμενης χώρας ένας 
ιδιοκτήτης, προπονητής ή αναβάτης κινδυνεύει με αποκλεισμό, τότε ένας 
τέτοιος ιδιοκτητης, προπονητής ή αναβάτης θα πρέπει να έχει τα ίδια 
ελάχιστα δικαιώματα που προσδιορίζονται στο άρθρο 10 πιο πάνω.  

 
ΙΙΙ.  ’Οταν επιβάλλεται ένας τέτοιος αποκλεισμός, η Ιπποδρομιακή Αρχή πρέπει 

αμέσως να ενημερώσει την Ιπποδρομιακή Αρχή της χώρας όπου είναι 
εγγεγραμμένος ή έχει πάρει την άδεια του ο ιδιοκτήτης, προπονητής ή 
αναβάτης αναφορικά με αυτό τον αποκλεισμό και ακολούθως αναφορικά με 
το αποτέλεσμα οποιασδήποτε ακρόασης της έφεσης και, αν θεωρείται 
αναγκαίο, να απαιτήσει όπως εφαρμοστεί ή αμοιβαιότητα της ποινής. Αυτός 
ο αποκλεισμός θα εφαρμόζεται αυτόματα σε εκείνη τη χώρα, τηρουμένων 
οποιονδήποτε ειδικών όρων που απαιτούνται από τους νόμους της φυσικής 
δικαιοσύνης σε εκείνη τη χώρα.  

 
 
 
 

       
 

195



ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ ΠΟΙΝΩΝ (’Αρθρο 10 (γ) - Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ιπποδρομιακών Αρχών) 
   

Ι.  Κάθε χώρα που υπογράφει αυτό το άρθρο θα περιλαμβάνει στους 
ιπποδρομιακούς κανονισμούς της πρόνοιες σχετικά με την 
αμοιβαιότητα των ποινών. Αυτές οι πρόνοιες θα αντικατοπτρίζουν 
στο μέγιστο πιθανό βαθμό το περιεχόμενο του πιο κάτω κανονισμού.   

 
 (α)  τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (β) αυτού του 

κανονισμού, κάθε πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε αναστολή ή 
αποκλεισμός από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ιπποδρομιακή Αρχή 
είναι πρόσωπο που του έχει ανασταλεί η άδεια ή αποκλεισμένο 
πρόσωπο σύμφωνα μ’ αυτούς τους κανονισμούς για όσο διάστημα  
συνεχίζει η αναστολή ή ο αποκλεισμός εκτός εάν η Ιπποδρομιακή 
Αρχή δηλώσει ότι η αναστολή ή αποκλεισμός δε θα έχουν εφαρμογή 
σύμφωνα με αυτούς τους κανονισμούς.  Aίτηση στην Ιπποδρομιακή 
Αρχή για τέτοια δήλωση μπορεί να γίνει από το πρόσωπο που του 
έχει ανασταλεί η άδεια ή που αποκλείστηκε νοουμένου ότι έχει 
εξαντλήσει όλες τις διαδικασίες για έφεση που είναι διαθέσιμες 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της αναγνωρισμένης Ιπποδρομιακής 
Αρχής.  
Το πρόσωπο που του έχει ανασταλεί η άδεια ή που αποκλείστηκε 
πρέπει να περιγράψει λεπτομερώς τους λόγους γιατί πιστεύει η 
ποινή δεν είναι σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής δικαιοσύνης.  

 
(β) ’Οταν το πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί αναστολή αδείας ή 

αποκλεισμός από αναγνωρισμένη Ιπποδρομιακή Αρχή υποβάλλει  
αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο (α) ή αυτού του κανονισμού, η 
Ιπποδρομιακή Αρχή έχει εξουσία να διαφοροποιήσει την αναστολή ή 
τον αποκλεισμό σύμφωνα με αυτούς τους κανονισμούς εν αναμονή 
της απόφασης για την αίτηση.  

 
ΙΙ.  Σε περίπτωση κατά την οποία η τοπική Ιπποδρομιακή Αρχή δεν 

εφαρμόζει την αμοιβαιότητα της ποινής που επιβλήθηκε από άλλη 
αναγνωρισμένη Ιπποδρομιακή Αρχή, θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση 
να πληροφορήσει εκείνη την Ιπποδρομιακή Αρχή για την απόφαση 
της και τους λόγους γιατί η ποινή δεν έχει εφαρμοστεί.  

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΙΠΠΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ (’Αρθρο 10 (δ) – Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών) 

 
Ι.  ’Οταν ένας ίππος έχει αποκλειστεί σύμφωνα με τους 

Ιπποδρομιακούς Κανονισμούς που ισχύουν στο μέρος όπου 
διεξάγεται μια ιπποδρομιακή συνάντηση, ο αποκλεισμός αυτός θα 
είναι καθολικός και θα ισχύει για όλες τις ιπποδρομίες και για τέτοια 
χρονική διάρκεια όπως προνοούν οι εν λόγω κανονισμοί.   
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ΙΙ.  Η Ιπποδρομιακή Αρχή της ενδιαφερόμενης χώρας πρέπει να 
πληροφορήσει άμεσα την Ιπποδρομιακή Αρχή της χώρας στην 
οποία προπονείται ο ίππος αναφορικά με τον αποκλεισμό καθώς και 
για οποιαδήποτε ακρόαση έφεσης, αν θεωρείται αναγκαίο, να 
ζητήσει αμοιβαιότητα της ποινής. ’Ενας τέτοιος αποκλεισμός του 
ίππου θα ισχύει τότε στη χώρα όπου προπονείται ο ίππος, 
τηρουμένων οποιονδήποτε ειδικών όρων που απαιτούν οι νόμοι της 
φυσικής δικαιοσύνης σε εκείνη τη χώρα.  

 
ΙΙΙ.  Αιτήματα αμοιβαιότητας της ποινής πρέπει επίσης να γίνονται προς 

άλλες Ιπποδρομιακές Αρχές ανάλογα με την περίπτωση έτσι ώστε 
να αποτραπεί σε έναν ίππο που έχει αποκλειστεί να συμμετέχει σε 
ιπποδρομίες σε άλλες χώρες.  

 
Μετά και από αυτά τα αιτήματα, ο αποκλεισμός θα ισχύει στην αντίστοιχη 
χώρα τηρουμένων των όρων που προσδιορίζονται πιο πάνω.   
 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ (‘Aρθρο 27 Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ιπποδρομιακών Αρχών) 
 
Κάθε αναβάτης για την προστασία του από τραυματισμούς θα φέρει την κατάλληλη 
προστασία για το κεφάλι, το σώμα και τα μάτια.  
 
Ο εξοπλισμός που φορούν οι αναβάτες θα πληροί τα οποιαδήποτε πρότυπα 
καθορίζονται από την Ιπποδρομιακή Αρχή.  
 
Κράνη - Helmets 

A. European Standard EN1384:1996, EN1384: 1997 and PAS015: 1994 
B. JRA Standard (ARAI) 
C. Australian  Standard AS/NZS 3838 2003 
D. USA Standard ASTM F11 63-01 

 
Προστατευτικά γιλέκκα – Safety Vests 
 

A. European Standard EN13158:2000 Level 1 
B. JRA Standard (DESCENTE) 
C. ARB Standard 1998 
D. Satra Jockey Vest Standard Document M6 issue 3 
E. ASTM F2681 - 08  

 
 
ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 
Ανεξάρτητα με το άρθρο 10 της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών, 
μπορεί να ζητηθεί από οποιοδήποτε αναβάτη του εξωτερικού να προσκομίσει 
βεβαίωση (clearance) από την Ιπποδρομιακή Αρχή που του έχει εκδώσει την άδεια 
ότι είναι κάτοχος άδειας, ότι δεν είναι τιμωρημένος καθώς και ιατρικό πιστοποιητικό 
υγείας και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία για να του επιτραπεί να ιππεύσει στις 
ιπποδρομίες στην Κύπρο.  
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Βεβαίωση (clearance ) θα εκδίδεται και από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου όταν 
ζητείται από άλλες Ιπποδρομιακές Αρχές.  
 
 
Ι. ΑΝΑΒΑΤΕΣ AΠΟ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
 
 
Αναβάτες προερχόμενοι από χώρες μέλη της Ευρωπαικής ’Ενωσης μπορούν να 
ιππεύσουν, αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται 
από το άρθρο 10 της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών, για 5 (πέντε) 
ιπποδρομιακές συναντήσεις από την ημέρα της άφιξής τους.  
 
 
Στη συνέχεια αν επιθυμούν να παραμείνουν και να εργαστούν θα πρέπει να 
ζητήσουν άδεια από την ΙΑΚ.  
 
 
 
ΙΙ. ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΜΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
 
Αναβάτες  προερχόμενοι από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαικής ’Ενωσης 
και που  έχουν άδεια από την Ιπποδρομιακή Αρχή της χώρας τους μπορούν να 
ζητήσουν τη χορήγηση άδειας αναβάτη από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου αφού 
καταθέσουν στο Γραφείο Καταχωρήσεων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου άδεια 
παραμονής και εργασίας, ιατρικό πιστοποιητικό υγείας και όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ιπποδρομιακών Αρχών.  
 

 
 
CLEARANCE ΙΠΠΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Άρθρο 3Α Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών) 
 
 
Γενικά  
 
Όταν ένας ίππος θα συμμετάσχει σε ιπποδρομία στο εξωτερικό, ο προπονητής του 
πρέπει να βεβαιωθεί ότι η Ιπποδρομιακή Αρχή της χώρας στην οποία θα διεξαχθεί 
η ιπποδρομία, θα  παραλάβει ένα διεθνώς αποδεχτό clearance notification το οποίο 
θα πιστοποιεί κατά την πληρέστερη ενημέρωση της Αρχής της χώρας προέλευσης 
του ίππου τα πιο κάτω:- 
 

α)  Ο ίππος είναι απαλλαγμένος από περιορισμούς 
β)  Ο προπονητής είναι αδειούχος 
γ) Ο ιδιοκτήτης είναι δεόντως καταχωρημένος 
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Αναγνωρίζεται ότι (α) διάφορες ερμηνείες εφαρμόζονται διεθνώς ως το που είναι η 
«έδρα» ενός ιπποδρομιακού ίππου και (β) οι κανονισμοί ορισμένων 
Ιπποδρομιακών Αρχών επιτρέπουν σε ένα προπονητή να είναι ταυτόχρονα 
αδειούχος σε περισσότερες από μία δικαιοδοσίες.  Για σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, συνεπώς η Αρχή της «χώρας προέλευσης» ορίζεται σε σχέση με τον ίππο. 
Η Αρχή της χώρας προέλευσης λοιπόν του ίππου είναι η Ιπποδρομιακή Αρχή της 
χώρας γέννησης του και στην οποία ο ίππος έχει καταχωρηθεί ότι είναι υπό 
προπόνηση αμέσως πριν την αναχώρησή του για να συμμετάσχει σε ιπποδρομίες 
σε μια άλλη Ιπποδρομιακή Αρχή, ή αν έχει εξαχθεί εκεί που έχει σταλεί το 
πιστοποιητικό εξαγωγής του. 
 
Σε περίπτωση που ο ίππος, ο προπονητής ή ο ιδιοκτήτης υπόκεινται σε 
περιορισμούς, η Αρχή της χώρας προέλευσης θα ενημερώσει την Αρχή της χώρας 
διεξαγωγής των Ιπποδρομιών και τον προπονητή του ίππου για τις λεπτομέρειες. 

 
Στην περίπτωση που η Αρχή της χώρας διεξαγωγής της ιπποδρομίας επιθυμεί 
πρόσθετες πληροφορίες από αυτές που καλύπτονται στο RCN της χώρας 
προέλευσης του ίππου: 
 
α)  τους συγκεκριμένους περιορισμούς τους οποίους λαμβάνουν υπόψη.  
 
β) λεπτομέρειες επικοινωνίας για υποβολή του RCN. 
 
γ) λεπτομέρειες για τις τελικές δηλώσεις συμμετοχής σε εκείνη τη χώρα. 
 
δ) ημέρες και ώρες λειτουργίας του γραφείου της Ιπποδρομιακής Αρχής,  
 
πρέπει να τις ζητήσει από την Αρχή της χώρας προέλευσης.  

     
 
ΙΝΧΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΙΠΠΩΝ (Άρθρο 3 Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών) 
 
Για να διευκολυνθούν οι διεθνείς μετακινήσεις των καταχωρημένων ίππων είναι 
απαραίτητο να καταγράφονται και να ελέγχονται οι μετακινήσεις τους παγκοσμίως 
σε μόνιμη βάση. Αυτή η ανάγκη ιχνηλασιμότητας περιλαμβάνει όλα τα ταξίδια 
(συμπεριλαμβανομένης και της στάσης για καραντίνα), το clearance notification, η 
θεώρηση διαβατηρίου ή/και τα πιστοποιητικά εξαγωγής τα οποία πρέπει να 
τεκμηριώνονται αναλόγως.  
 
Υπάρχουν δύο καθεστώτα που καλύπτουν τη διαχείριση τέτοιων κινήσεων: 
 
 Προσωρινή εξαγωγή  
 

Είναι όταν ο ίππος ταξιδεύει και επιστρέφει στη χώρα αναχώρησης του, εντός 
των δεδομένων ορίων του χρόνου και του δρομολογίου που αναφέρονται στο 
clearance notification ή στη θεώρηση του διαβατηρίου. Με την εκ των 
προτέρων συμφωνία της Ιπποδρομιακής Αρχής της χώρας προορισμού του 
ίππου, παράταση μπορεί να χορηγηθεί από την Αρχή που εξέδωσε το 
clearance notification για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστάσεων. 
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 Μόνιμη εξαγωγή  
 

Εάν ο ίππος εισήχθηκε μόνιμα με σκοπό να διαγωνίζεται σε ιπποδρομίες και η 
Αρχή της χώρας εισαγωγής επιθυμεί να παραλάβει clearance ή σχετικές 
ιπποδρομιακές πληροφορίες για τον ίππο, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την 
Ιπποδρομιακή Αρχή της χώρας από την οποία εξήχθηκε ο ίππος.  

 
 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΙΠΠΟΥ (Άρθρο 5 Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών) 

 
Κάθε Ιπποδρομιακή Αρχή πρέπει να εφαρμόζει τέτοιους κανονισμούς και 
διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης τήρηση και ενημέρωση των 
αρχείων για τις επιδόσεις των ίππων που διαγωνίζονται στη χώρα τους. Αυτά 
θα συμπεριλαμβάνουν οποιεσδήποτε επιδόσεις των ίππων πριν την εισαγωγή 
τους  καθώς και τις επιδόσεις των ίππων στο εξωτερικό πριν την επιστροφή 
τους στη χώρα προέλευσης τους. Τα αρχεία για τις επιδόσεις θα 
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία και όλες τις πληροφορίες. Συγκεκριμένα οι 
Ιπποδρομιακές Αρχές με πρόνοια στους κανονισμούς τους, θα εξασφαλίζουν 
τα πιο κάτω: 
- Πλήρη στοιχεία (ιστορικό) για κάθε ίππο ο οποίος (ι) εγγράφηκε σε 

ιπποδρομία, αλλά προπονείται σ’ άλλη χώρα ή (ιι) εισήχθηκε στη χώρα για 
να διαγωνιστεί σε ιπποδρομίες.  

- Τις επιδόσεις κάθε ίππου όταν μεταφέρεται στο εξωτερικό για να 
διαγωνιστεί σε ιπποδρομία μέχρι την επιστροφή του στη χώρα 
προέλευσης του. 

 
Οι Ιπποδρομιακές Αρχές μπορούν να περιλάβουν μέσα στους κανονισμούς 
τους πρόνοιες που να καθιστούν υπεύθυνους τους ιδιοκτήτες, τους 
προπονητές ή και άλλους για την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών και για 
την ορθότητα τους. Επίσης μπορεί να καθορίζει  και τα χρονικά πλαίσια για 
την παραλαβή τέτοιων πληροφοριών.  
 
Οι Ιπποδρομιακές Αρχές θα διαθέτουν τέτοιες πληροφορίες που έχουν στην 
κατοχή τους σε άλλες Αρχές, είτε με on line πρόσβαση στις πληροφορίες ή με 
την παροχή αυτών των πληροφοριών μετά από αίτημα.   

 
Μέσα στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης των ιπποδρομιών μία Αρχή στη 
χώρα της οποίας διεξάγεται ιπποδρομία πρέπει επίσης να ενημερώνει 
αμέσως την Αρχή της χώρας προέλευσης του ίππου και να δημοσιοποιεί κάθε 
μεταγενέστερο υποβιβασμό ή προβιβασμό του ίππου που προπονείται στο 
εξωτερικό (για παράδειγμα, μετά από αποτέλεσμα ανεύρεσης απαγορευμένης 
ουσίας). 
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ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ (Άρθρο 16 Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ιπποδρομιακών Αρχών) 

 
 
Μία ιπποδρομιακή Αρχή η οποία διαβιβάζει για λογαριασμό ενός 
ιδιοκτήτη/προπονητή ίππου μια εγγραφή για εκείνο τον ίππο για συμμετοχή 
σε ιπποδρομία σε μια χώρα του εξωτερικού είναι υπεύθυνη για την πληρωμή 
των χρημάτων που απαιτούνται βάσει των όρων της ιπποδρομίας (όπως 
δικαιώματα εγγραφής και καθυστερήσεις) προκειμένου για να συμμετάσχει ο 
ίππος, εκτός εάν ειδικές εναλλακτικές διευθετήσεις έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των αντίστοιχων Αρχών.  

 
 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ – (‘Αρθρο 19 - Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ιπποδρομιακών Αρχών) 
 
 
Ι.  ‘Όταν ένα πρόσωπο περιλαμβάνεται σε ένα κατάλογο αποκλεισμένων αυτό 

σημαίνει ότι το πρόσωπο αυτό έχει αποκλειστεί και χάνει το δικαίωμα 
εγγραφής, συμμετοχής σε ιπποδρομία, προπόνησης ή ανάβασης 
οποιουδήποτε ίππου σε οποιαδήποτε ιπποδρομία μέχρις ότου εξοφληθεί το 
ποσό που οφείλεται.  

 
 
ΙΙ.  ‘Ενας ίππος για τον οποίο οφείλονται ποσά αποκλείεται και δεν μπορεί να 

εγγραφεί για να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ιπποδρομία εφόσον το όνομα 
του εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στον κατάλογο αποκλεισμένων.   

 
 
ΙΙΙ.  ‘Όταν το όνομα ενός προσώπου ή ενός ίππου ευρίσκεται στον κατάλογο 

αποκλεισμένων, η Ιπποδρομιακή Αρχή δύναται να ζητήσει αμοιβαιότητα της 
ποινής σε περίπτωση που εκείνη η Ιπποδρομιακή Αρχή απαιτήσει από μιαν 
άλλη χώρα να επιβάλει τον αποκλεισμό του εν λόγω ίππου ή προσώπου.  

 
 
ΙV. Ο αποκλεισμός ισχύει αυτόματα σε εκείνη τη χώρα, τηρουμένων 

οποιονδήποτε ειδικών συνθηκών που απαιτούνται από τους νόμους της 
φυσικής δικαιοσύνης σε εκείνη τη χώρα.  

 
 
V. Για την αποφυγή αμφιβολιών όταν ένας ίππος έχει εξαχθεί δεν μπορεί να 

κατακρατείται ή να καθυστερεί το πιστοποιητικό εξαγωγής επειδή ο 
ιδιοκτήτης του ή ο ίππος περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 
αποκλεισμένων της χώρας εξαγωγής.  
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ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 
 
Α.  Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου έχει το δικαίωμα να χορηγεί άδεια σε 

κατόχους άδειας προπονητή ξένης αναγνωρισμένης Ιπποδρομιακής Αρχής 
που προέρχονται είτε από χώρες της Ευρωπαικής ‘Ενωσης είτε από τρίτες 
χώρες κατά την κρίση της. 

 
Β.  Προπονητές προερχόμενοι από χώρες της Ευρωπαικής ‘Ενωσης που 

συμμετέχουν με ίππους τους σε ιπποδρομίες στην Κύπρο,  εφόσον 
παραμείνουν οι ίπποι πέραν των 30 ημερών στον Κυπριακό Ιππόδρομο 
υποχρεούνται να ζητήσουν άδεια προπονητή από την Ιπποδρομιακή Αρχή 
Κύπρου.  

 
Γ.  Σε ότι αφορά κατόχους άδειας προπονητή χώρας εκτός Ευρωπαικής 

‘Ενωσης,  η Ιπποδρομιακή Αρχή δύναται να χορηγήσει άδεια εφόσον οι 
ενδιαφερόμενοι εξασφαλίσουν οπωσδήποτε άδεια παραμονής και εργασίας. 
Αυτό δεν ισχύει κατά τη διεξαγωγή διεθνών ιπποδρομιών που προκηρύσσει  
η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.  

 
 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΠΠΟΥ/ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 
Για την αναγνώριση ίππου μετά από αίτημα, θα καταβάλλεται το ποσό των 
€100.- και σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο θα γίνεται εξέταση D.N.A. 
test, πρόσθετο ποσό €100.-. 

 
 
 
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΙΠΠΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ  

 
Για σκοπούς προπόνησης επιτρέπεται να ιππεύουν οι μικροί μαθητευόμενοι 
αναβάτες με τη σύμφωνο γνώμη του προπονητή με τον οποίο έχουν 
συμβόλαιο, οι μαθητευόμενοι αναβάτες, οι αναβάτες και οι αναβάτες 
προπόνησης.  
 
Απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να ιππεύσει και θα καταγγέλλεται 
καθώς και ο προπονητής του ίππου στους οποίους θα επιβάλλεται πρόστιμο.  
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ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΙΠΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  
 
‘Ιπποι μπορεί να παρουσιάζονται για εξοικείωση στο χώρο σελώματος, στο στίβο 
επίδειξης, στον εξωτερικό στίβο και στον εσωτερικό στίβο. 
 
Εξοικείωση ίππων επιτρέπεται μέχρι την 4η ιπποδρομία της συνάντησης. 
 
Διαδικασία που θα ακολουθείται 
 
Ο προπονητής υποβάλλει αίτημα στον Ιπποδρομιάρχη παρουσιάζοντας 
ταυτόχρονα και το διαβατήριο του ίππου. Για ίππο που δεν παραδίδεται το 
διαβατήριο του στον Ιπποδρομιάρχη απαγορεύεται να παρουσιαστεί για εξοικείωση.  
 
Μετά που θα τύχει της έγκρισης το αίτημα του προπονητή, ο ίππος θα οδηγείται 
στο χώρο σελλώματος για έλεγχο της ταυτότητας του από τον Κτηνίατρο της 
συνάντησης.  Απαγορεύεται ίππος να παρουσιαστεί για εξοικείωση αν δεν έχει την 
έγκριση του Ιπποδρομιάρχη προηγουμένως. 
 
Ο ίππος πριν τον έλεγχο της ταυτότητας του μόνο στο χώρο σελλώματος μπορεί να 
οδηγηθεί.  
 
Σε περίπτωση που πρόκειται για άλλο ίππο, ο προπονητής του ίππου θα υπόκειται 
σε πρόστιμο €1,000 και δεν θα  επιτρέπεται να οδηγηθεί ο ίππος για εξοικείωση 
στους χώρους του Ιπποδρόμου.  
 
Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται ο στίβος για σκοπούς προπόνησης και στην 
περίπτωση που χρησιμοποιείται θα επιβάλλεται στον προπονητή του ίππου 
πρόστιμο €500.- 
 

 
 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΠΠΩΝ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Η ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ. 
 

 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΙΠΠΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ. 

 
1. Τα πιο κάτω ποσά θα καταβάλλονται από τους προπονητές κατά την ώρα 

των εγγραφών αντί κατά την ώρα δήλωσης των αναβατών: 
 

(i) μέρος δικαιώματος εγγραφής              €7,47 
(ii) αύξηση δικαιώματος ανάβασης        €5,00 
(iii) ταμείο προνοίας προπονητών         €8,55 
(iv) εισφορά στο Σύνδ. Προπονητών                            €0,72 

 
Στην περίπτωση που ίπποι διαγράφονται κατά την ώρα των διαγραφών τα πιο 
πάνω ποσά θα κατακρατούνται από τη Λέσχη Ιπποδρομιών και θα 
διοχετεύονται σε ειδικό ταμείο. Τα πιο πάνω ποσά θα επιστρέφονται μόνο στις 
περιπτώσεις που: 
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(α) ίπποι διαγράφονται αυτόματα επειδή παρέμειναν εκτάκτως δηλωθέντες,  
 
      (β) οι Ελλανοδίκες κρίνουν κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι ίππος 

πρέπει να διαγραφεί κάτω από εξαιρετικές περιστάσεις για τις οποίες δεν 
φέρει ευθύνη ο προπονητής. 

 
      (γ) πληρωθεί το ποσό των €850 για διαγραφή μετά από επιθυμία 

προπονητή/ιδιοκτήτη.  
 

2. Ίπποι μετά την εγγραφή τους σε ιπποδρομία: 
 
(α) Μετά τη λήξη της ώρας των εγγραφών ο εντεταλμένος κτηνίατρος από 
την Ιπποδρομιακή Αρχή θα προβαίνει δειγματοληπτικά σε έλεγχο της 
ταυτότητας και της φυσικής κατάστασης ίππων που είναι εγγεγραμμένοι για 
τη συνάντηση και που θα υποδειχθούν από την αρμόδια επιτροπή. 

 
(β) Ο εντεταλμένος κτηνίατρος από την Ιπποδρομιακή Αρχή θα προβαίνει 
σε έλεγχο της ταυτότητας και της φυσικής κατάστασης ίππων που έχουν 
διαγραφεί κατά το στάδιο των διαγραφών της συνάντησης.  
 
(γ) Ο εντεταλμένος κτηνίατρος από την Ιπποδρομιακή Αρχή θα προβαίνει σε 
έλεγχο της ταυτότητας και της φυσικής κατάστασης ίππων που έχουν 
διαγραφεί  μετά τη λήξη της ώρας των διαγραφών της συνάντησης με 
κτηνιατρικό πιστοποιητικό.  

  
3. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται εικονική εγγραφή ίππου σε ιπποδρομία 

ή αδικαιολόγητα διαγράφεται ίππος από την ιπποδρομία στον προπονητή του 
ίππου θα επιβάλλεται πρόστιμο €850.- 

 
4. Προπονητής που αποφασίζει να διαγράψει ίππο από την ιπποδρομία λόγω 

ασθένειας οφείλει αμέσως να ειδοποιήσει τηλεφωνικώς τον Ιπποδρομιάρχη 
για την πρόθεση του. 
Ο Ιπποδρομιάρχης μπορεί να δώσει οδηγίες στον εντεταλμένο κτηνίατρο της 
Ιπποδρομιακής Αρχής να επισκεφτεί επί τόπου τον ίππο για να διαπιστώσει 
την κλινική κατάσταση της υγείας του και να υποβάλει στον Ιπποδρομιάρχη 
κτηνιατρική γνωμάτευση. Μπορεί να συμβουλευτεί ο Ιπποδρομιάρχης την 
αρμόδια επιτροπή πριν δώσει οδηγίες για έλεγχο στον εντεταλμένο κτηνίατρο 
της Ιπποδρομιακής Αρχής. 
Ο εντεταλμένος κτηνίατρος της Ιπποδρομιακής Αρχής θα αναφέρει στη 
γνωμάτευση του στοιχεία φυσικής ή κλινικής κατάστασης του ίππου ώστε να 
συμπεραίνεται η πραγματική εικόνα του ίππου κατά την εγγραφή του.  
 
Διευκρινίζεται ότι την απόλυτη ευθύνη για την περίθαλψη του ίππου φέρει ο 
προπονητής του ο οποίος και θα ειδοποιεί τον ιδιώτη κτηνίατρο για τα δέοντα.  
 
Στο έντυπο διαγραφής του ίππου ο προπονητής θα αναφέρει γραπτώς και 
τους λόγους της διαγραφής.  
 
 
 

       
 

204



 
5. Μόνο αδειούχος από την Ιπποδρομιακή Αρχή κτηνίατρος μπορεί να εκδίδει 

πιστοποιητικά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη διαγραφή του 
ίππου από τις ιπποδρομίες όταν η κλινική κατάσταση της υγείας του δεν του 
επιτρέπει να διαγωνιστεί σε ιπποδρομία.  
Νοείται ότι ο έλεγχος της ταυτότητας των ίππων από τον κτηνίατρο πριν την 
έκδοση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητος. Πιστοποιητικά από μη 
αδειούχο κτηνίατρο από την Ιπποδρομιακή Αρχή δεν θα γίνονται αποδεκτά 
για τη διαγραφή ίππου από τις ιπποδρομίες. 
Στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό θα αναφέρεται το όνομα του ίππου, ο αριθμός 
του διαβατηρίου, ο τόπος, χώρος, η ημερομηνία και ώρα εξέτασης του, καθώς 
και η κτηνιατρική γνωμάτευση. 

 
6. (α) Ίππος που διαγράφεται από την ιπποδρομία κατά το στάδιο των 

διαγραφών της συνάντησης θα παραμένει ενσταβλισμένος όπως έχει 
δηλωθεί στο έντυπο εγγραφής (εντός ή εκτός ιπποδρόμου) τουλάχιστον 
μέχρι τη μεσημβρία της μεθεπόμενης εργάσιμης ημέρας που έπεται της 
ημέρας διαγραφής του διαφορετικά ο προπονητής θα υπόκειται σε πρόστιμο 
€500.- 

 
(β) Ίππος που διαγράφεται με πιστοποιητικό Κτηνιάτρου από την 
ιπποδρομία θα παραμένει ενσταβλισμένος όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο 
εγγραφής (εντός ή εκτός ιπποδρόμου) τουλάχιστον μέχρι τη μεσημβρία της 
μεθεπόμενης εργάσιμης ημέρας που έπεται της ιπποδρομιακής συνάντησης 
στην οποία ο ίππος ήταν εγγεγραμμένος για να συμμετάσχει και διαγράφηκε 
διαφορετικά ο προπονητής θα υπόκειται σε πρόστιμο €500.- 

 
7. Όταν κατά τη διάρκεια ιπποδρομιακής συνάντησης διαγραφεί ίππος: 
 

(i) λόγω προβλήματος που προέκυψε στις ιπποσκευές του o ίππος 
θα αποκλείεται από συμμετοχή σε ιπποδρομίες για περίοδο 7 
ημερών από την επόμενη ημέρα της συνάντησης, εκτός εάν ο 
ίππος θα συμμετάσχει σε κλασσική, ημικλασσική ή μικτή 
ιπποδρομία.   

(ii) επειδή ανέτρεψε τον αναβάτη του και διέφυγε, ο ίππος θα 
αποκλείεται από συμμετοχή σε ιπποδρομίες για περίοδο 21 
ημερών από την επόμενη ημέρα της συνάντησης εκτός εάν ο 
ίππος θα συμμετάσχει σε κλασσική, ημικλασσική ή μικτή 
ιπποδρομία.  

(iii) επειδή διέφυγε του ιπποκόμου του, ο ίππος θα αποκλείεται από 
συμμετοχή σε ιπποδρομίες για περίοδο 21 ημερών από την 
επόμενη ημέρα της συνάντησης εκτός εάν ο ίππος θα 
συμμετάσχει σε κλασσική, ημικλασσική ή μικτή ιπποδρομία.  

 
 
 

Σε περίπτωση που οι Ελλανοδίκες διαπιστώσουν ότι την ευθύνη για τη 
διαγραφή του ίππου έχει ο προπονητής ή/και ο αναβάτης του θα επιβάλλουν 
ποινή.  
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8. Θα τηρείται μητρώο από τον Ιπποδρομιάρχη στο οποίο θα καταγράφονται 
όλες οι διαγραφές της κάθε συνάντησης, το όνομα του ίππου, του 
προπονητή, το όνομα του κτηνίατρου και ο λόγος της διαγραφής.  

 
9. Ίππος που είναι δηλωμένος υπό προπόνηση και αποθνήσκει ο 

προπονητής του έχει υποχρέωση να δηλώσει τον θάνατο του ίππου στο 
γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας αμέσως. Εάν ο προπονητής δεν 
δηλώσει το θάνατο του ίππου του αμέσως θα υπόκειται σε πρόστιμο €500.- 

 
 
 
 
 
 
ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΠΠΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ 
 
 
Ίπποι που δεν έχουν συμμετοχή σε ιπποδρομίες για περίοδο πέραν των 120 
ημερών από την τελευταία συμμετοχή τους δεν μπορούν να δηλωθούν υπό 
προπόνηση εάν δεν επαναταξινομηθούν προηγουμένως. Η επαναταξινόμηση θα 
μπορεί να γίνεται: 
 
α) Στην καθορισμένη ημέρα ταξινόμησης από την Ιπποδρομιακή Αρχή. 
 
β) Κατά τις ιπποδρομιακές συναντήσεις μέχρι την 4η ιπποδρομία της συνάντησης. 
 
γ) Στο χώρο του ιπποδρόμου εκτός από την ημέρα της ταξινόμησης και των 
ιπποδρομιακών συναντήσεων.  
 
δ) Εκτός του χώρου του ιπποδρόμου.  
 
 
Διαδικασία που θα ακολουθείται για την επαναταξινόμηση: 
 
(ι) Στην καθορισμένη ημέρα ταξινόμησης 
 
Οι ίπποι θα παρουσιάζονται με το διαβατήριο τους στο χώρο της ταξινόμησης. 
 
 
 
(ιι) Κατά τις ιπποδρομιακές συναντήσεις  
 
Ο προπονητής υποβάλλει αίτημα στον Ιπποδρομιάρχη παρουσιάζοντας ταυτόχρονα 
το διαβατήριο του ίππου. Για ίππο που δεν παραδίδεται το διαβατήριο στον 
Ιπποδρομιάρχη απαγορεύεται να παρουσιαστεί για επαναταξινόμηση. Μετά που θα 
τύχει της έγκρισης το αίτημα του προπονητή, ο ίππος θα οδηγείται στο χώρο 
σελλώματος για έλεγχο της ταυτότητας του και θα ακολουθεί η επαναταξινόμηση του 
ίππου από τον κτηνίατρο της συνάντησης. 
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Απαγορεύεται ίππος να παρουσιαστεί για επαναταξινόμηση αν δεν έχει την έγκριση 
του Ιπποδρομιάρχη προηγουμένως. Ο ίππος μόνο στο χώρο σελλώματος μπορεί να 
οδηγηθεί για την επαναταξινόμηση του.  
 
Ο κτηνίατρος που προβαίνει σε επαναταξινόμηση ίππων θα παραδίδει κατάλογο των 
ίππων που έχουν ταξινομηθεί στον Ιπποδρομιάρχη.  
 
(ιιι) Στο χώρο του ιπποδρόμου εκτός από την ημέρα της ταξινόμησης και των 
ιπποδρομιακών συναντήσεων 
 
Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή προπονητή στο χώρο του ιπποδρόμου εκτός της 
καθορισμένης ημέρας ταξινόμησης και των ιπποδρομιακών συναντήσεων 
νοουμένου ότι θα καταβάλλεται το δικαίωμα των €85 για κάθε ίππο που 
επαναταξινομείται.  
 
Οι ίπποι θα παρουσιάζονται με το διαβατήριο τους στο χώρο της 
επαναταξινομησης.  
 
 
 
 
(iv) Εκτός του χώρου του ιπποδρόμου  
 
Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του προπονητή εκτός του χώρου του ιπποδρόμου 
νοουμένου ότι θα καταβάλλεται το δικαίωμα των €85 για κάθε επαναταξινόμηση 
ίππων.  
 
Οι ίπποι θα παρουσιάζονται με το διαβατήριο τους στο χώρο της 
επαναταξινομησης.  
 
 
* Ο ίππος μετά την επαναταξινόμηση θα δηλώνεται υπό προπόνηση στο γραφείο 
των Λειτουργών Ασφαλείας από τον προπονητή του.  
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ΕΠΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΠΠΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ 
 
 
Αδειούχος κτηνίατρος θα είναι καθήκον επί 24ωρου βάσεως για τις διαγραφές των 
ίππων από τις ιπποδρομίες ούτως ώστε σε περίπτωση που προπονητής θα 
διαγράψει ίππο του, να αποτείνεται αν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του. 
Η αμοιβή του κτηνίατρου θα καταβάλλεται από τον προπονητή του ίππου.  
 
Διευκρινίζεται ότι ο προπονητής αν επιθυμεί μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες 
άλλου αδειούχου κτηνίατρου αντί του επί καθήκοντι . 
 
Οι αδειούχοι κτηνίατροι θα υπηρετούν εκ περιτροπής και ο επί καθήκοντι κτηνίατρος 
θα ανακοινώνεται από τον Ιπποδρομιάρχη καθώς και η χρονική  περίοδος που θα 
προσφέρει τις υπηρεσίες του. 
 
 
 
ΕΚΔΟΣΗ SUNDAY PASS ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
 
Ανάλογα με την χώρα προέλευσης τους απαιτείται: 
 
 
α) Κύπριοι 

I. Επαγγελματική άδεια φροντιστή από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 
II. Συμβόλαιο ασφάλειας ζωής, ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και νοσηλείας ή 

κάρτα για δωρεάν περίθαλψη από το Υπουργείο Υγείας.  
 
 
β) Πολίτες από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από Κύπρο 

I. Επαγγελματική άδεια φροντιστή από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 
II. Ειδικό έντυπο συμπληρωμένο από τον προπονητή από τον οποίο 

εργοδοτείται και σφραγισμένο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.  

III. Συμβόλαιο ασφάλειας ζωής, ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και νοσηλείας ή 
κάρτα για δωρεάν περίθαλψη από το Υπουργείο Υγείας.  

 
 

γ) Αλλοδαποί από τρίτες χώρες 
I. Επαγγελματική άδεια φροντιστή από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

II. Αντίγραφο του συμβολαίου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων που αφορά την εργοδότηση του αλλοδαπού από τον 
προπονητή που τον εργοδοτεί (εξυπακούεται ότι θα έχει ασφάλεια ζωής και 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).  
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Διαδικασία  
 
Κάθε προπονητής θα υποβάλει στην Ιπποδρομιακή Αρχή μέχρι πέντε ονόματα 
ατόμων μαζί με τα δικαιολογητικά/έγγραφα/βεβαιώσεις/συμβόλαια κλπ, όπως 
αναφέρεται πιο πάνω ανάλογα με την περίπτωση (α, β, γ)  και αφού τύχουν της 
έγκρισης μετέπειτα θα μπορεί ο προπονητής να αποτείνεται για έκδοση Sunday 
Pass στον υπεύθυνο Λειτουργό Ασφαλείας. 
 
Διευκρινίζεται ότι θα εκδίδονται Sunday Pass μόνο στα άτομα που θα τύχουν 
έγκρισης από την Ιπποδρομιακή Αρχή για κάθε προπονητή.  
 
Κατάλογος των ατόμων στους οποίους θα εκδίδεται Sunday Pass για κάθε 
Ιπποδρομιακή Συνάντηση θα γνωστοποιείται στον Ιπποδρομιάρχη και στον 
Πρόεδρο των Ελλανοδικών από τον υπεύθυνο Λειτουργό Ασφαλείας.   
 
 
 

 



 

      
 
 

 
 
 
 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ  ΒΑΡΗ ΚΑΤ' ΗΛΙΚΙΑ" - 
Κανονισμός 2/17 (vii)  
 
Πίνακας Α 
 
            

                         
Απόστ. Ηλ.   Ιανουάριος Φεβρουάριος    Μάρτιος Απρίλιος    Μάιος      Ιούνιος     Ιούλιος   Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος  Νοέμβριος Δεκέμβριος 

     1-15 16-31 1-14 15-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1.-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 

1000μ. 2 - - - - -  - - 17 16 15,5 14,5 13,5 12,5 11,5 11 10 9 8,5 8 7,5 7,5 7 7 

  3 7 7 6,5 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2,5 2 1,5 1 0,5 0,5 - - - - - - 

1200μ. 2 - - - - - - - - - - - - 15 14 12,5 11,5 11 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7,5 

  3 7 7 7 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2,5 2 1,5 1 1 0,5 0,5 - - - - 

1500μ. 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 10,5 10 9,5 9 9 

  3 8,5 8,5 8 8 7,5 7,5 6,5 6 5,5 5 4,5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

1600μ. 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,5 11 10,5 10 9,5 9 

  3 9 9 8,5 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2,5 2 1,5 1,5 1 1 0,5 0,5 

2100μ. 3 10,5 10,5 10 10 9,5 9,5 9 8 7,5 6,5 6 5,5 5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5 

  4 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2250μ. 3 11 11 10,5 10,5 10 9,5 9 9 8 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3,5 3 3 2,5 2,5 2 2 

  4 1,5 1,5 1 1 0,5 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2450μ. 3 11,5 11,5 11 11 10,5 10 9,5 9 9 8 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3,5 3,5 3 3 2,5 2,5 

  4 2 2 1,5 1,5 1 1 0,5 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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