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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 1O ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ YE 2019  

 
(ΕΚΤΑΚΤΟ) ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΑΙΔΩΝ  
 
Το Σάββατο 20.4.2019, στις 09.00 προκηρύσσεται εκτάκτως «Ελεύθερο Αγώνισμα Παίδων» ύψους 1,05 μ., 
άρθρο 238.1.1, Πιν. Α. (Clear round) για εξοικείωση αποκλειστικά των ζευγαριών που θα συμμετάσχουν στην 
πρωταθληματική Κατηγορία Παίδων την ίδια μέρα. Οι αθλητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να 
δηλώσουν τη συμμετοχή τους την ίδια μέρα στην γραμματεία των αγώνων. 
 
Το πρόγραμμα της ημέρας θα συνεχιστεί σύμφωνα με την Προκήρυξη του αγώνα. 

ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΣ ΙΠΠΩΝ / ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΠΠΩΝ /ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
 
Υπενθυμίζεται ότι οι ίπποι μπορούν να σταβλιστούν στο Ολυμπιακό Κέντρο με κόστος 80ευρώ (με 
διανυκτερεύσεις) ή να κάνουν ημερήσια χρήση στάβλου με κόστος 40ευρώ. 
 
 Η είσοδος των Φορτηγών θα γίνεται από την Κεντρική πύλη (πύλη των γραφείων της ΕΟΙ) του Ολυμπιακού 
Κέντρου Ιππασίας και η στάθμευσή τους στο χώρο στάθμευσης των φορτηγών ίππων στην περιοχή των 
στάβλων. Ο χώρος στάθμευσης των φορτηγών είναι δίπλα από το Grooms’ Village. 
Δεν επιτρέπεται η στάθμευση των φορτηγών στο χώρο του κλειστού ιπποδρομίου ή σε οποιοδήποτε άλλο 
χώρο του κέντρο εκτός από την περιοχή των στάβλων.  
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΤΑΒΛΩΝ ΑΠΟΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ. 
Για θέματα σταβλισμού μπορείτε να επικοινωνείτε με  κ. Μιχάλη Καραβοκύρη. 
 
Δεν επιτρέπεται η κίνηση των ΙΧ αυτοκινήτων στους αλογόδρομους και συνίσταται η στάθμευση τους στους 
χώρους στάθμευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας. 
 
ΩΡΑΡΙΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 
 
Οι αθλητές θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν για  εξοικείωση το ιπποδρόμιο με χόρτο 90 Χ 90 μ., 
την Πέμπτη 18.04 και την Παρασκευή 19.04, 09:00-17.00.  
Το κλειστό ιπποδρόμιο θα λειτουργεί  09:00-17:00. 
 Δεν επιτρέπεται η είσοδος των αθλητών και ίππων στο Κεντρικό Ιπποδρόμιο με χόρτο μέχρι την έναρξη του 
αγώνα. 
 
Κατά τη διάρκεια των αγώνων τα ιπποδρόμια προθέρμανσης θα είναι: 
 
Ιπποδρόμια προθέρμανσης ΥΕ:   D3 (ιπποδρόμιο με το λάστιχο)  
   ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟ με εμπόδια για το Κεντρικό Ιπποδρόμιο (JA),  
     J4 με ένα εμπόδιο για μέχρι 2 άλματα πριν την είσοδο στο JA 
Ιπποδρόμια προθέρμανσης ΙΔ:  D2 και D4 
 
 
 

Από τη Γραμματεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας 


