ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΙΠΠΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Το Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων, εκδίδεται από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
και είναι το επίσημο έντυπο που τεκμηριώνει και κατοχυρώνει την εγκυρότητα της
αναπαραγωγής των μη καθαρόαιμων ίππων στην Κύπρο.
2. Οι βασικές αρχές του Μητρώου Μη Καθαρόαιμων Ίππων είναι:
α.
β.
γ.
δ.

Οι Κανονισμοί ιπποπαραγωγής,
Ο Ιπποδρομιακός Κώδικας,
Οι αποφάσεις των Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου,
Η πιστή τήρηση των οδηγιών της Διεθνούς Επιτροπής Stud Book (ISBC).

3. Η διαχείριση του παρόντος Μητρώου πρέπει να γίνεται με τις ίδιες προδιαγραφές όπως
και στο Κυπριακό Stud Book και να συμμορφώνεται με το Άρθρο 13 της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Ιπποπαραγωγής, Ιπποδρομιών και Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. Περιοχές ιπποπαραγωγής
Το Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων καλύπτει γεωγραφικά την παραγωγή του μη
καθαρόαιμου ίππου στην Κύπρο.
2. Στόχος εκτροφής
Ο σκοπός του εν λόγω Μητρώου είναι να διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά στοιχεία κάθε ίππου
που προορίζεται να λάβει μέρος σε ιπποδρομίες είναι γνωστά και καταχωρημένα.
3. Μέθοδοι ιπποπαραγωγής
•
•

Διασταύρωση επιτρέπεται μόνο με καθαρόαιμο επιβήτορα. Μια διασταύρωση ή
ζευγάρωμα στο οποίο ο επιβήτορας ανήκει στην κατηγορία του καθαρόαιμου ίππου.
Επιδόσεις. Θα πρέπει να υιοθετούνται τα ακόλουθα κριτήρια κατά την αξιολόγηση
των επιδόσεων:
o

o

Γενικά, ο χώρος μέσα στον οποίο θα πρέπει να παρατηρούνται οι επιδόσεις είναι
η γραμμή η οποία εμφανίζει το μειονέκτημα του Μη-Καθαρόαιμου ή «την
πρόσμειξη». Αυτή είναι η γραμμή θηλεογονίας.
Στη μη καθαρή γραμμή θα πρέπει είτε:
-

•
•
•

Ένας ίππος, ο οποίος μέσω των επιδόσεων του, έχει αποδείξει ότι ήταν
πέραν του μέσου όρου για τη φυλή του ή
Μια σειρά ίππων κατ’ ακολουθία που έχουν επιδείξει επιδόσεις ως νικητές.

Γενικώς, οι επιδόσεις που αναφέρονται πιο πάνω θα πρέπει να βρίσκονται
τουλάχιστο μέσα στις τρεις πρώτες γενιές του πώλου.
Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις μιας τοκάδας ή ενός επιβήτορα, δύναται να
ληφθούν υπόψη και οι επιδόσεις άλλων απογόνων τους.
Επιδόσεις σημαίνει νίκες ή ενδεχομένως πλασέ.
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4. Προαγωγή και καταχώρηση στο Κυπριακό Βιβλίο Γενεαλογίας Καθαρόαιμου Ίππου
Ένας ίππος μπορεί να προαχθεί από το Αρχείο Μη Καθαρόαιμων Ίππων και να εγγραφεί
στο Κυπριακό Stud Book όταν πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α.
β.

γ.

Αν αποδειχθεί ότι έχουν προηγηθεί οκτώ συνεχείς διαδοχικές διασταυρώσεις με
καθαρόαιμους συμπεριλαμβανόμενης της διασταύρωσης από την οποία προήλθε ο
ίδιος.
Αν οι πρόγονοι του ίππου έχουν να επιδείξουν επιδόσεις ανάλογες των
καθαρόαιμων (σε μικτές ιπποδρομίες ή σε ιπποδρομίες που είναι ανοικτές για
καθαρόαιμους) πράγμα που θα αποτελεί εγγύηση για την εξομοίωση του πώλου
αυτού με τους καθαρόαιμους.
Η προαγωγή αυτή εγκρίνεται με την ομόφωνη γνώμη της Διεθνούς Επιτροπής Stud
Book.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟΥ ΙΠΠΟΥ
Για τον σκοπό των παρόντων Κανονισμών, μη καθαρόαιμος ίππος, είναι ο γηγενής ίππος,
γνωστός ως Κυπριακής εκτροφής του οποίου η σύλληψη, η κυοφορία και η γέννηση πρέπει
να έχουν λάβει χώρα στην Κύπρο.

A. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για να καταχωρηθεί ένας ίππος στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων θα πρέπει να
πληρούνται τα πιο κάτω:
1. Ιδιότητα Επιβήτορα και Τοκάδας
1.1

Να αποδεικνύεται ότι είναι προϊόν επίβασης μεταξύ ενός καθαρόαιμου επιβήτορα,
καταχωρημένου σε ένα εγκεκριμένο Βιβλίο Γενεαλογίας Καθαρόαιμων Ίππων και
μιας φοράδας η οποία να είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων
Ίππων που τηρεί η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.

2. Επίβαση για παραγωγή κατάλληλου πώλου
2.1

Ο πώλος πρέπει να είναι το αποτέλεσμα του ζευγαρώματος ενός επιβήτορα με μια
τοκάδα που αποτελεί την επίβαση μιας τοκάδας από ένα επιβήτορα με την
εισαγωγή του πέους και την έγχυση σπέρματος στο γεννητικό σύστημα της. Ως
ενισχυτική υποστήριξη της φυσικής επίβασης, ένα μέρος του σπέρματος που έχει
παράξει ο επιβήτορας κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου ζευγαρώματος μπορεί να
τοποθετηθεί άμεσα στο αναπαραγωγικό σύστημα της τοκάδας που δέχτηκε την
επίβαση.

3. Κύηση για παραγωγή κατάλληλου πώλου
3.1

Η φυσική κυοφορία να λάβει χώρα στο σώμα της τοκάδας και ο τοκετός είναι από
το σώμα της ίδιας τοκάδας στην οποία έχει συλληφθεί ο πώλος. Οποιοσδήποτε
πώλος που προκύπτει ή παράγεται από τις διαδικασίες της τεχνητής
γονιμοποίησης, της μεταφοράς εμβρύου ή εμφύτευσης εμβρύου, της
κλωνοποίησης ή άλλης μορφής γενετικής επέμβασης που δεν καθορίζεται στο
παρόν έντυπο δεν θα θεωρείται κατάλληλος για να εγγραφεί στο Μητρώο Μη
Καθαρόαιμων Ίππων.
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4. Καταγραφή της επίβασης και του αποτελέσματος
4.1

Οι ιδιοκτήτες των επιβητόρων ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, πρέπει να
συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες της επίβασης στο επίσημο πιστοποιητικό ή σε
ηλεκτρονικό σύστημα που να παρέχεται ή να εγκρίνεται από την Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου που πιστοποιεί τον ίππο, και να περιλαμβάνει:
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.2

το όνομα του επιβήτορα,
το όνομα της τοκάδας,
την πρώτη και την τελευταία ημερομηνία επίβασης και
μία υπογραμμένη δήλωση ότι η επίβαση ήταν φυσική και ότι δεν ενέπλεκε
διαδικασίες τεχνητής γονιμοποίησης, μεταφοράς ή εμφύτευσης εμβρύου,
κλωνοποίησης ή άλλη μορφή γενετικής επέμβασης (βλέπε 3.1) και η
ταυτότητα της τοκάδας έχει επαληθευτεί από το διαβατήριό της πριν την
επίβαση.

Οι ιδιοκτήτες των τοκάδων ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, πρέπει να
συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες του πώλου μόλις θα γεννηθεί, στην δήλωση
ζώντος πώλου ή σε ηλεκτρονικό σύστημα που να παρέχεται ή να εγκρίνεται από τη
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που πιστοποιεί τον ίππο, και να περιλαμβάνει:
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

το όνομα του επιβήτορα,
το όνομα της τοκάδας,
την ακριβή ημερομηνία γέννησης του πώλου,
το χρώμα του πώλου,
το φύλο του πώλου,
το όνομα του Ιπποπαραγωγού του πώλου, που κατά την ώρα του τοκετού
είναι ο ιδιοκτήτης της τοκάδας,
μια δήλωση υπογραμμένη από τον ιδιοκτήτη της τοκάδας ή
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ότι ο πώλος δεν είναι αποτέλεσμα
τεχνητής γονιμοποίησης, μεταφοράς εμβρύου ή εμφύτευσης εμβρύου,
κλωνοποίησης ή άλλης μορφής γενετικής επέμβασης (βλέπε 3.1).

5. Ταυτότητα και Περιγραφή
5.1

Η περιγραφή ενός πώλου πρέπει να καταγράφεται από εγκεκριμένο κτηνίατρο της
Αρχής στο πιστοποιητικό εγγραφής πώλου ή σε ηλεκτρονικό σύστημα που να
παρέχεται ή να εγκρίνεται από τη Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που πιστοποιεί τον
ίππο, και να περιλαμβάνει:
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

το όνομα του επιβήτορα,
το όνομα της τοκάδας,
την ακριβή ημερομηνία γέννησης του πώλου,
το χρώμα του πώλου,
το φύλο του πώλου,
το όνομα του Ιπποπαραγωγού (βλέπε 4.2.6),
μία λεπτομερή περιγραφή μόνιμων, ή επίκτητων ιδιαιτέρων
χαρακτηριστικών του πώλου που να περιλαμβάνει όλα τα λευκά σημεία
στα πόδια, στο πρόσωπο, κορυφές τριχώματος, ουλές, τατουάζ,
μαρκαρίσματα και αριθμό microchip, αν υπάρχουν, και τα οποία πρέπει
να αποδεικνύονται με έγχρωμες φωτογραφίες ή επιθεώρηση.
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6. Γονικός έλεγχος
6.1

Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που πιστοποιεί τον ίππο, πρέπει να απαιτεί
περαιτέρω αποδείξεις αναφορικά με τον γονικό έλεγχο που να βασίζονται σε
γενετικούς παράγοντες που βρίσκονται στο αίμα, τρίχωμα και/ή άλλο βιολογικό
δείγμα και να πιστοποιεί:
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

ότι τη γενετική τυποποίηση αναλαμβάνει ένα χημείο, αποδεχτό από την
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για το σκοπό αυτό,
ότι το χημείο είναι θεσμικό μέλος του ISAG και πληροί τις προδιαγραφές
της Διεθνούς Επιτροπής Stud Book σε συγκριτικές δοκιμές,
ότι όλα τα αποτελέσματα και λεπτομέρειες είναι εμπιστευτικά,
ότι η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου διεξάγει ελέγχους γενετικής
τυποποίησης και γονικού ελέγχου πριν την εγγραφή όλων των ίππων,
που αιτούνται καταχώρηση στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων.

Β. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τροποποίηση του κληρονομικού γονιδιώματος ενός ίππου καταχωρημένου στο Μητρώο Μη
Καθαρόαιμων Ίππων (ή για τον οποίο έγινε αίτηση για καταχώρηση στο Μητρώο Μη
Καθαρόαιμων Ίππων), κατά τη διάρκεια της σύλληψης, κύησης ή κατά τη μετέπειτα ύπαρξή
του, θα έχει ως αποτέλεσμα τον μόνιμο αποκλεισμό της εγγραφής του στο Μητρώο Μη
Καθαρόαιμων Ίππων.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΗ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΙΠΠΩΝ
Το Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων, κατά τη έννοια των Κανονισμών περί αναπαραγωγής
ίππων, διατηρείται από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου. Το Μητρώο είναι το δεσμευτικό
αρχείο για τον προσδιορισμό των εγγεγραμμένων ίππων καθώς και την τεκμηρίωση της
γενεαλογίας τους.
1. Το Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων αποτελείται από:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

τις τοκάδες και τα προϊόντα τους,
τις τοκάδες υπό τον πατέρα τους,
τον κατάλογο των επιβητόρων με τα προϊόντα τους,
τον κατάλογο των επιβητόρων,
τον κατάλογο εξαχθέντων ίππων.

Όλοι οι πώλοι καταχωρούνται στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων κατά το έτος
παραγωγής τους. Το έτος παραγωγής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως.
2. Εγγραφή επιβητόρων στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων
Ένας επιβήτορας μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων κατόπιν
αίτησης του Ιπποπαραγωγού και:
2.1
2.2

πρέπει να είναι Καθαρόαιμος,
ο επιβήτορας να συμμορφώνεται με τους όρους και προυποθέσεις για εγγραφή
στο Κυπριακό Βιβλίο Γενεαλογίας (Κυπριακό Stud Book), σύμφωνα με τη Διεθνή
Ομοσπονδία Ιπποπαραγωγής, Ιπποδρομιών και Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων,
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2.3
2.4

να έχει τον απαιτούμενο γονότυπο και να μην υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά
την καταγωγή του, καθώς επίσης και το πιστοποιητικό του DNA,
αν πρόκειται για εισαγόμενο επιβήτορα (ή εισαγόμενο κήλωνα ίππο, ή
εισαγόμενο ιπποδρομιακό ίππο που προτίθεται να γίνει επιβήτορας) το
πιστοποιητικό εξαγωγής πρέπει να παραλαμβάνεται από την Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου.

3. Εγγραφή τοκάδων στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων
Μία τοκάδα μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων κατόπιν αίτησης του
Ιπποπαραγωγού και:
3.1
3.2
3.3

ο ιπποπαραγωγός να παρουσιάζει, μέσα στα απαιτούμενα χρονικά περιθώρια, τη
δήλωση αποστολής φοράδας για αναπαραγωγή,
η τοκάδα να συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις για εγγραφή της
στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων,
να έχει τον απαιτούμενο γονότυπο και να μην υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά
την καταγωγή της, καθώς επίσης και το πιστοποιητικό του DNA.

Είναι ευθύνη του ιπποπαραγωγού/ιδιοκτήτη (ή των αντιπροσώπων τους) να κοινοποιούν
προς την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου την πρόθεση τους να χρησιμοποιήσουν επιβήτορες ή
φοράδες για αναπαραγωγή ούτως ώστε να καταχωρηθούν σωστά στο Μητρώο. Για κάθε
επιβήτορα ή φοράδα που εγγράφεται ως ίππος αναπαραγωγής, θα πρέπει να καταχωρείται
το όνομα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη του στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου. Αυτή η
προϋπόθεση είναι αναγκαία για σκοπούς διαχείρισης και μόνο του Μητρώου Μη
Καθαρόαιμων Ίππων. Πρέπει να τονίσουμε ότι η καταχώρηση του ιδιοκτήτη του ίππου σ’
αυτό το βιβλίο δεν συνεπάγεται τη νόμιμη εγγραφή του τίτλου ιδιοκτησίας του ίππου και δεν
πρέπει να ερμηνεύεται ως τέτοια.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΠΠΩΝ
Ο έλεγχος της ταυτότητας ενός ίππου είναι ένας από τους πρωταρχικούς παράγοντες για τη
διεξαγωγή ιπποδρομιών, αναπαραγωγής και διαχείρισης της υγείας.
Είναι άκρως
απαραίτητο όπως ο έλεγχος αυτός γίνεται κατά την πρώτη δημόσια συμμετοχή ενός ίππου
σε ιπποδρομία, καθώς και για σκοπούς επίδειξης ή πώλησης. Ο έλεγχος της ταυτότητας
πρέπει επίσης να γίνεται σε κάθε στάδιο που έχει σχέση με την αναπαραγωγή όπως
επιβάσεις, εγγραφή πώλου, κλπ. Συστήνεται τέλος να γίνεται και πριν από τις δημοπρασίες.
1. Διαβατήριο / Πιστοποιητικό εγγραφής
1.1

Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που πιστοποιεί τον ίππο, που είναι η μόνη Αρχή
που επιτρέπεται να εκδώσει το πρωτότυπο διαβατήριο/πιστοποιητικό εγγραφής ή
οποιοδήποτε
μεταγενέστερο/α
αντίγραφο/α,
πρέπει
να
εκδίδει
ένα
διαβατήριο/βεβαίωση εγγραφής που να πιστοποιεί:
1.1.1
1.1.2

την αυθεντικότητα της γενεαλογίας, την ηλικία, το φύλο και το χρώμα,
τα διακριτικά χαρακτηριστικά, τις φωτογραφίες (αν υπάρχουν) ή άλλα
χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του ίππου
συμπεριλαμβανομένων όλων των μόνιμων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
όπως λευκά σημεία στα πόδια ή στο πρόσωπο, κορυφές τριχώματος και
όπου είναι δυνατό να περιλαμβάνουν και άλλα χαρακτηριστικά
αναγνώρισης όπως μαρκαρίσματα, τατουάζ, ουλές και microchip ή άλλες
ηλεκτρονικές συσκευές,
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1.1.3

1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7

1.2

1.3
1.4
1.5

τον γονικό έλεγχο του ίππου που βασίζεται στην τυποποίηση των γενετικών
παραγόντων που βρίσκονται στο αίμα, στο τρίχωμα, ή/και σε άλλα
βιολογικά δείγματα,
τον Ιπποπαραγωγό,
τον τόμο και τον αριθμό της σελίδας του Μητρώου Μη Καθαρόαιμων Ίππων
όπου είναι καταγραμμένος, ή τον τόμο όπου ο ίππος θα καταγραφεί στο
μέλλον, ή αν η καταχώρηση στο βιβλίο αυτό είναι ηλεκτρονική την
ηλεκτρονική διεύθυνση για την πρόσβαση στο σχετικό Αρχείο,
επιπρόσθετες σελίδες για εμβολιασμούς και διοικητικές θεωρήσεις.
Όπου χρησιμοποιούνται microchips, θα πρέπει να είναι βάση του πρότυπου
ISO 11784 και να τοποθετούνται στην αριστερή πλευρά του αυχενικού
συνδέσμου.

Το έγγραφο πρέπει να τυπώνεται ή εμφανίζεται στην κύρια γλώσσα της εκδίδουσας
Αρχής. Για τα διαβατήρια είναι απαραίτητο οι κύριες πληροφορίες που ισχύουν στο
έγγραφο να μεταφράζονται και στα Αγγλικά.
Το έγγραφο θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύει τον ίππο και θα πρέπει να
ενημερώνεται μόνο από την εκδίδουσα Αρχή ή με την σαφή άδειά της.
Η απώλεια του εγγράφου θα πρέπει να γνωστοποιείται στην εκδίδουσα Αρχή που
είναι και η μόνη εξουσιοδοτημένη Αρχή έκδοσης πιστών αντιγράφων.
Το έγγραφο ενός νεκρού ίππου θα πρέπει να επιστρέφεται στην Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου.

2. Ίπποι ασαφές φύλου
2.1

2.2

2.3

Για σκοπούς του άρθρου αυτού «Διφορούμενο φύλο» είναι ένας όρος που
χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε την κατάσταση όπου τα εξωτερικά εμφανή
γεννητικά χαρακτηριστικά ενός ίππου, διαψεύδονται από τα γενετικά εσωτερικά
γεννητικά όργανα.
Όταν η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου αποδεδειγμένα βρίσκει ασάφεια στο φύλο
ενός ίππου, πρέπει:
να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή διεξαγωγής των Ιπποδρομιών,
να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη να επιστρέψει το διαβατήριο του ίππου,
να τροποποιήσει, κατάλληλα το διαβατήριο του ίππου ώστε να υποδεικνύει
την ασάφεια του φύλου.
Όταν η Αρχή Διεξαγωγής Ιπποδρομιών, στοιχειοθετημένα βρίσκει ασάφεια στο
φύλο ενός ίππου, εντός της δικαιοδοσίας της, πρέπει:
να ενημερώσει την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου η οποία βάση των
πληροφοριών που θα παραλάβει, όσον αφορά την ασάφεια για το φύλο ενός
ίππου, μπορεί να επιβάλει απαγορεύσεις που θεωρεί κατάλληλες για τη
συμμετοχή του σε ιπποδρομίες ή σε καθορισμένες ιπποδρομίες.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ
(Racing / Breeding) General Notification of Movement
Αυτό ισχύει μόνο όταν ένας ίππος οποιασδήποτε ηλικίας, εκτός των πώλων που
συνοδεύονται από την μητέρα τους, αφήνει την Κύπρο για περίοδο λιγότερη των εννέα
μηνών και θα επιστρέψει πίσω εντός αυτής της περιόδου και ο λόγος του ταξιδίου δεν είναι η
συμμετοχή σε ιπποδρομίες, ούτε η αναπαραγωγή.
Σε τέτοια περίπτωση, για κάθε ταξίδι, η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου πριν την αναχώρηση
του ίππου θα παρέχει με ηλεκτρονικά μέσα στην αντίστοιχη Αρχή της χώρας προορισμού
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ένα αντίγραφο και στον αιτητή θα εκδίδει ένα General Notification of Movement. Με την
επιστροφή του ίππου στη χώρα καταγωγής του, η Αρμόδια Αρχή από όπου επιστρέφει ο
ίππος θα εκδώσει στον αιτητή ένα GNM και θα παρέχει ηλεκτρονικά ένα αντίγραφο στην
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.
Το GNM είναι έγκυρο για μια χώρα προορισμού μόνο. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη διεθνής
μετακίνηση του ίππου, πέρα από αυτή που καλύπτεται από το GNM, απαιτεί την έκδοση
Πιστοποιητικού Εξαγωγής από την ίδια Αρχή που εξέδωσε το GNM και η αποστολή του στη
χώρα που θα μετακινηθεί σε επόμενο στάδιο ο ίππος.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
I. Για την ονομασία ενός ίππου συμπληρώνεται ειδικό έντυπο (δήλωση ονόματος). Η
δήλωση αυτή περιλαμβάνει το χρώμα, το γένος και την ημερομηνία γέννησης καθώς επίσης
και το όνομα του πατέρα και της μητέρας του πώλου. (Η τήρηση των οδηγιών που
αναφέρονται στο έντυπο είναι υποχρεωτική).
Μια τέτοια αίτηση υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη του ίππου θα γίνεται αποδεκτή για
εξέταση μόνο αν ο πώλος αυτός έχει καταχωρηθεί στο Κυπριακό Stud Book ή στο Μητρώο
Μη Καθαρόαιμων Ίππων.
Η αίτηση ονόματος πρέπει να συνοδεύεται από α) το διαβατήριο του πώλου που έχει
εκδοθεί από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου και β) μια πρόσφατη σχηματική και
περιγραφική ταξινόμηση του ίππου (certificate of age and markings) υπογεγραμμένη από
κτηνίατρο.
Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου δεν θα προχωρεί στην εξέταση μιας τέτοιας αίτησης όταν τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίππου (σχηματικά και περιγραφικά) δε συνάδουν με αυτά που
έχουν καταγραφεί πρωταρχικά και φυλάσσονται στα γραφεία της και η ταυτότητα του ίππου
δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με εξέταση DNA.
Η χορήγηση ονόματος βασίζεται στην διαθεσιμότητα των ονομάτων που προτείνονται και
στην συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς περί χορηγήσεως ονομάτων οι οποίοι
αναφέρονται πιο κάτω.
ΙΙ. Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιπποδρομιακών Αρχών τηρεί και δημοσιεύει ένα Διεθνή κατάλογο
προστατευόμενων ονομάτων. Ο κατάλογος περιέχει τα ονόματα συγκεκριμένων ίππων η
φήμη των οποίων βασίζεται στις επιδόσεις τους στις ιπποδρομίες ή στην ιπποπαραγωγή.
Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά ονόματα όταν αυτά εμφανίζονται στο Διεθνή κατάλογο
προστατευόμενων ονομάτων. Ο κατάλογος περιέχει περίπου 3,000 ονόματα.
ΙΙΙ. Αναφορικά με ονόματα που εγγράφονται και δεν προστατεύονται, παρατίθενται τα
ακόλουθα κριτήρια ως κατευθυντήρια γραμμή τα οποία αποτελούν και τη βάση στην οποία
στηρίζεται η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για τον καθορισμό μιας χρονικής περιόδου κατά
την οποία δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν τα εγγεγραμμένα ονόματα:
α.
β.
γ.

για τους επιβήτορες, 15 χρόνια μετά το θάνατο τους ή 15 χρόνια μετά το
τελευταίο καταγραμμένο έτος στο οποίο έχουν υπηρετήσει φοράδες ή στην ηλικία
των 35 ετών (όποιο είναι πιο νωρίτερο),
στην περίπτωση τοκάδων αναπαραγωγής, 10 χρόνια μετά το θάνατο τους ή 10
χρόνια μετά το τελευταίο καταγραμμένο έτος στο οποίο έχουν υπηρετηθεί ή έχουν
γεννήσει έναν πώλο ή στην ηλικία των 25 ετών (όποιο είναι πιο νωρίτερο),
στην περίπτωση όλων των άλλων ίππων, 5 χρόνια μετά το θάνατο τους ή στην
ηλικία των 20 ετών (όποιο είναι πιο νωρίτερο). Εξαίρεση μπορεί να γίνει όταν το
όνομα ενός ίππου που δηλωθεί νεκρό και δεν έχει ποτέ διαγωνισθεί, μπορεί να
ζητηθεί ξανά από τον ίδιο αιτητή (ιδιοκτήτη).
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ΙV. Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά ονόματα τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί και δημοσιευτεί
στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο, ούτε:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

όταν προφέρονται το ίδιο ή με παρόμοιο τρόπο με ένα όνομα που βρίσκεται στο
Διεθνή κατάλογο προστατευόμενων ονομάτων ή με ένα όνομα το οποίο είναι
εγγεγραμμένο για έναν ίππο του οποίου το έτος γέννησης ευρίσκεται μέσα στο
ίδιο χρονικό διάστημα των δέκα ετών με εκείνο του εν λόγω ίππου,
όταν έχουν περισσότερους από δεκαοκτώ χαρακτήρες, περιλαμβανομένων
σημάτων ή διαστημάτων,
όταν είναι το όνομα ενός δημοσίου προσώπου, χωρίς την άδεια του δημοσίου
προσώπου ή της οικογένειας του, ή ονόματα εμπορικής σπουδαιότητας χωρίς
την κατάλληλη άδεια,
όταν ακολουθούνται από αριθμούς,
όταν αποτελούνται εξ΄ ολοκλήρου ή περιλαμβάνουν αρχικά, αριθμούς, ενωτικά
σημεία, τελείες, κόμματα, σημεία, θαυμαστικά, εισαγωγικά, πλάγια δεξιά ή
αριστερή γραμμή, άνω και κάτω τελεία και άνω τελεία,
όταν υπονοούν ή έχουν αισχρό, άσεμνο, ή προσβλητικό νόημα, ονόματα τα
οποία θεωρούνται ως κακόγουστα ή ονόματα που δύνανται να είναι προσβλητικά
προς θρησκευτικές, πολιτικές ή εθνικές ομάδες,
όταν αρχίζουν με ένα σημείο που δεν είναι γράμμα,
όταν έχει ήδη εγγραφεί για ένα αδελφό/ή και γονέα του εν λόγω ίππου.
όταν ανήκει σε όνομα διακεκριμένης εταιρείας, προϊόντος ή εμπορικό όνομα
χωρίς την γραπτή άδεια της Εταιρείας ή του Σώματος που σχετίζεται με το
συγκεκριμένο όνομα (τέτοια έγκριση ίσως δεν χρειάζεται όταν η Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου είναι ικανοποιημένη ότι το εν λόγω όνομα έχει εναλλακτική κοινή
χρήση).
όταν κατά τη γνώμη της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου, μπορεί να προκαλέσει
σύγχυση στη διεξαγωγή των ιπποδρομιών ή του στοιχήματος.
όταν πρόκειται για ονόματα ίππων με διακεκριμένη πορεία στην ιπποπαραγωγή
ή στον ιππόδρομο.

V. Τηρουμένων των πιο πάνω προϋποθέσεων που αφορούν την έγκριση ενός ονόματος
(δήλωση ονόματος που θα συνοδεύεται από το διαβατήριο του πώλου και μια πρόσφατη
σχηματική και περιγραφική ταξινόμηση του ίππου για επαλήθευση της ταυτότητας του) και
νοουμένου ότι αυτό το όνομα είναι διαθέσιμο σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από
την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν έχει κρατηθεί
σύμφωνα με την επιμέρους διαδικασία VI που περιγράφεται πιο κάτω, η Αρχή θα εγκρίνει τη
δήλωση ονόματος και το όνομα θα εγγράφεται και θα είναι το όνομα του ίππου βάσει αυτών
των διαδικασιών και κανονισμών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης του στο
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο, εκτός εάν έχουν υποβληθεί λανθασμένα στοιχεία αναφορικά με
οποιεσδήποτε από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, τότε η εγγραφή θα καθίσταται
αμέσως άκυρη.
Ονοματοδότηση
VI. Όταν ένα όνομα είναι διαθέσιμο προς εγγραφή μπορεί να κρατηθεί για ένα συγκεκριμένο
πώλο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται γραπτώς προς την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.
Ένα τέτοιο όνομα το οποίο δημοσιεύεται στον κατάλογο ονομάτων μπορεί να εγγραφεί
μεταγενέστερα και θα είναι το όνομα του ίππου νοουμένου ότι ο αιτητής υποβάλει στην
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου α) το διαβατήριο που η Αρχή έχει εκδόσει για εκείνο τον πώλο
και β) μια πρόσφατη σχηματική και περιγραφική ταξινόμηση υπογεγραμμένη από κτηνίατρο.
Διευκρινίζεται ότι κανένα όνομα που κρατείται, δεν αποτελεί αναγνώριση της ταυτότητας
ενός ίππου για τους σκοπούς των παρόντων διαδικασιών και κανονισμών.
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Αλλαγή ονόματος
VII. Ένα όνομα ίππου που έχει καταχωρηθεί από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου και έχει
δημοσιευτεί στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο μπορεί να αλλάξει μόνο όταν:
• η Αρχή αποφασίσει να διορθώσει ένα γραμματικά λανθασμένο όνομα.
• υποβληθεί αίτηση για καταχώρηση νέου ονόματος και εγκριθεί από την Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου βάση των παρόντων κανονισμών.
Η αίτηση για καταχώρηση νέου ονόματος σε ένα ίππο υποβάλλεται στην Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου με τον ίδιο τρόπο που υποβάλλεται και η αίτηση για εγγραφή ενός ονόματος
και πρέπει να συνοδεύεται από α) το διαβατήριο του ίππου που έχει εκδοθεί από την
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου μετά την πρώτη ταξινόμηση του και β) μια πρόσφατη
σχηματική και περιγραφική ταξινόμηση του ίππου (certificate of age and markings)
υπογεγραμμένη από κτηνίατρο. Σημειώνεται ότι για να επιτευχθεί η αλλαγή του ονόματος
απαιτείται όπως ο ίππος επαναταξινομηθεί και το νέο του όνομα θα εγγράφεται και θα είναι
το όνομα του ίππου βάσει αυτών των διαδικασιών και κανονισμών από την επόμενη ημέρα
της δημοσίευσης του στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο.
Απαγορεύεται η αλλαγή ονόματος αν:
•
•

ο ίππος λάβει μέρος σε ιπποδρομίες
ο ίππος έχει εγγραφεί είτε ως τοκάδα αναπαραγωγής είτε ως επιβήτορας στο
Κυπριακό Stud Book ή στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων.
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