Κυπριακό Stud Book
Οδηγίες των Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
Οργανισμός
Διαχειριστές των υποθέσεων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου είναι επτά Έφοροι οι οποίοι
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών τα οποία δεν υπερβαίνουν τα 100
οποιαδήποτε στιγμή. To Κυπριακό Stud Book είναι ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της
Αρχής, η οποία έχει την ευθύνη για την τήρηση των στοιχείων, την εφαρμογή των
κανονισμών και την έκδοση του Stud Book. Πιο κάτω αναγράφονται οι λειτουργίες του
Κυπριακού Stud Book.
Λειτουργίες
Οι λειτουργίες του Κυπριακού Stud Book είναι:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
ζ.
η.

Να αντιπροσωπεύει την Κύπρο στα συνέδρια της Διεθνούς Επιτροπής Stud Book.
Να καθορίζει και κατά καιρούς να αναθεωρεί, όταν είναι αναγκαίο, τους Κανονισμούς
για την λειτουργία του Κυπριακού Stud Book.
Να ελέγχει και εγγράφει ιπποφορβεία.
Να εγγράφει φοράδες και επιβήτορες για σκοπούς αναπαραγωγής.
Να εγγράφει και διατηρεί στοιχεία επιβάσεων, γεννήσεων, θανάτων, μετακινήσεων και
αλλαγές ιδιοκτησίας καθώς και εμφυτεύσεις microchip.
Να εκδίδει διαβατήρια και πιστοποιητικά εξαγωγής.
Να δημοσιεύει:
- Τα τεύχη του Κυπριακού Stud Book, κάθε χρόνο.
- Το Κυπριακό Stud Book, κάθε πέντε χρόνια.

Αναγνώριση
Το Κυπριακό Stud Book είναι αναγνωρισμένο από την Διεθνή Επιτροπή Stud Book και είναι
ένα από τα εγκεκριμένα Stud Books διεθνώς.
Γραφείο καταχωρήσεων
Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου στεγάζεται στη Θεμιστοκλή Δέρβη 41, 3ος όροφος, Γρ. 305,
1066 Λευκωσία.
Γλωσσάριο και Ορισμοί
Όροι
α.
β.
γ.
δ.
ε.
ζ.
η.

Ίππος σημαίνει, επιβήτορας, φοράδα, ίππος ιπποδρομίας, εκτομίας, μονοετής ίππος,
απογαλακτισμένος πώλος και πώλος όπως προσδιορίζεται σε αυτούς τους
κανονισμούς.
Ιπποπαραγωγός είναι το άτομο ή η οντότητα (συμπεριλαμβανομένης εταιρείας) που
είναι ο ιδιοκτήτης της τοκάδας κατά την ώρα του τοκετού.
Ο ιδιοκτήτης είναι το άτομο, στο όνομα του οποίου είναι καταχωρημένος ίππος/οι στο
Κυπριακό Stud Book. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι άτομο, εταιρεία ή άλλη οντότητα.
Ιπποφορβείο σημαίνει, κάθε πρόσωπο, οντότητα/εταιρεία που εκτρέφει ίππους.
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος είναι το άτομο του οποίου το όνομα είναι δεόντως
καταχωρημένο στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου ως διαχειριστής με αποκλειστικό
δικαίωμα εκπροσώπησης.
Καθαρόαιμος ίππος είναι αυτός που είναι καταχωρημένος σε ένα Βιβλίο Γενεαλογίας
Καθαρόαιμων Ίππων της χώρας γέννησης του, εγκεκριμένο από τη Διεθνή Επιτροπή
Stud Book κατά το χρόνο της επίσημης του καταχώρησης.
Η ηλικία ενός ίππου προσδιορίζεται την 1η Ιανουαρίου, ανεξάρτητα από την
ημερομηνία και τη χώρα γέννησής του.
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Γονικός Έλεγχος είναι η επικύρωση της καταγωγής ενός ίππου με τη μέθοδο DNA
ή/με οποιαδήποτε άλλη τεχνική μέθοδο που έχει καθοριστεί από τη Διεθνή Επιτροπή
Stud Book.
Τα τέλη περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς και δημοσιεύονται από την
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.

Ορολογία Ιπποπαραγωγής
Δεν δέχτηκε επίβαση (Not covered): Μη υπηρετηθείσα φοράδα.
Στείρα (Barren): Φοράδα που υπηρετήθηκε και δεν εγκυμονεί.
Πρώιμος εμβρυικός θάνατος (Early abortion): Είναι η περίπτωση κατά την οποία μία φοράδα
ενώ διαπιστώνεται ότι είναι έγκυος μέχρι τη 42η μέρα στη συνέχεια το έμβρυο θνήσκει και
απορροφάται από τη μήτρα χωρίς να γίνει αντιληπτή η αποβολή.
Αποβολή – Αποβολή διδύμων (Slipped foal – Twins abortion): Είναι η περίπτωση κατά την
οποία μία φοράδα ενώ ευρίσκετο σε κατάσταση κυοφορίας απώλεσε το έμβρύο/α της
πρόωρα και η αποβολή μπορεί να γίνει αντιληπτή.
Πώλος/οι γεννήθηκε/καν νεκρός/οί (Dead foal – Twins dead): Πώλος ή πώλοι
γεννήθηκε/καν νεκρός/οί.

που

Ο πώλος έθανε (Foal died since birth): Πώλος που γεννήθηκε και ήταν ζωντανός μέχρι και 48
ώρες, αλλά απεβίωσε πριν γίνει η εγγραφή του.
Ορολογία του Κυπριακού Stud Book
Καμία εγγραφή (No return): Δεν έγινε καμία αναφορά.
H φοράδα έθανε (Dead): Ο ιδιοκτήτης ή ο ιπποπαραγωγός έχει ενημερώσει το Κυπριακό
Stud Book για το θάνατο της τοκάδας.
Παραιτηθείσα τοκάδα (Dropped out): Μια τοκάδα που ήταν προηγουμένως ενεργή τοκάδα
παραγωγής για την οποία όμως δεν έχουν σταλεί έντυπα ή πληροφορίες για την
αναπαραγωγική της κατάσταση στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για δυο συνεχείς
περιόδους παραγωγής. Τα αρχεία αυτής της τοκάδας μπορούν να ξανανοίξουν κατόπιν
αίτησης που υποβάλλεται προς το Κυπριακό Stud Book και με την καταβολή ειδικού τέλους.
Όλες οι εγγραφές που λείπουν θα πρέπει να υποβάλλονται με πληρωμένα τα καθυστερημένα
τέλη και ο υπεύθυνος τήρησης του Κυπριακού Stud Book, δύναται να απαιτήσει όπως η
τοκάδα τυποποιηθεί με τη λήψη DNA πριν να ανοιχθούν τα αρχεία της.
Μια ενεργή τοκάδα που δεν συμπεριλαμβάνεται στα επίσημα αρχεία του Κυπριακού Stud
Book για δύο συνεχείς περιόδους παραγωγής (λόγω έλλειψης ενημέρωσης) θα αποκαλείται
αυτόματα Παραιτηθείσα Τοκάδα.
Αποχωρούσα τοκάδα (Left Stud): Ο ιδιοκτήτης ή ο ιπποπαραγωγός έχει ειδοποιήσει το
Κυπριακό Stud Book για την αποχώρηση της τοκάδας από την παραγωγή πώλων.
Αναφορές θανάτου: Ο θάνατος ενός εγγεγραμμένου καθαρόαιμου ίππου ή πώλου για τον
οποίο εκκρεμεί η εγγραφή θα πρέπει να αναφέρεται στο Κυπριακό Stud Book μέσα σε 15
ημέρες από το θάνατο του με την υποβολή ενός συμπληρωμένου εντύπου αναφοράς
θανάτου και επιστροφής του διαβατηρίου του, αν έχει εκδοθεί.
Αναφορές εκτομιών: Αν ένας πώλος, ή γενικότερα ένας ίππος έχει ευνουχιστεί, τότε ο
κτηνίατρος θα πρέπει μέσα σε 15 ημέρες να ενημερώσει την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
υποβάλλοντας συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο με όλα τα απαιτούμενα
στοιχεία. Σε περίπτωση κρυψορχίας αυτή θα πρέπει να αναφέρεται.
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Εγγραφή ίππων αναπαραγωγής (Επιβήτορες και Τοκάδες)
Είναι ευθύνη του ιπποπαραγωγού, του 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 Κυπριακό Βιβλίο
Γενεαλογίας. 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
Κυπριακού Stud Book. Πρέπει να τονίσουμε ότι η καταχώρηση του ιδιοκτήτη του ίππου σ’
αυτό το βιβλίο δε συνεπάγεται τη νόμιμη εγγραφή του τίτλου ιδιοκτησίας του ίππου και δεν
πρέπει να ερμηνεύεται ως τέτοια.
Πριν να γίνει η εγγραφή οποιουδήποτε επιβήτορα ή φοράδας στο Κυπριακό Stud Book σαν
ίπποι αναπαραγωγής, πρέπει να εξακριβωθεί η ταυτότητα τους. Αυτό επιτυγχάνεται:
α.

β.

γ.

δ.

Με τη συμπλήρωση από τον ιδιοκτήτη του ίππου του κατάλληλου εντύπου εγγραφής
επιβήτορα ή φοράδας, στο οποίο θα καταγράφεται το όνομα του ίππου, το χρώμα, η
ηλικία, η γενεαλογία, το προηγούμενο ιστορικό του, όσο αυτό είναι γνωστό και το
όνομα του ιδιοκτήτη.
Με τον εντοπισμό του ίππου από τους διάφορους ιδιοκτήτες που είχε κατά καιρούς
από τη στιγμή της γέννησης του αν είναι αναγκαίο, και ειδικότερα με αναφορά στο
διαβατήριο του ή/και στο πιστοποιητικό εξαγωγής και με τη λήψη υπογεγραμμένων
πιστοποιητικών αγοράς όπου αυτό είναι αναγκαίο.
Με την παροχή των παρόντων διακριτικών χαρακτηριστικών του ίππου όπως αυτά
έχουν ληφθεί από τον κτηνίατρο της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου ή στην
περίπτωση εγγραφής φοράδας, γραπτή δήλωση από τον ιδιοκτήτη της ή τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ότι έλεγξε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φοράδας
με αυτά που περιέχονται στο διαβατήριο και συμφωνούν και ότι δεν έχει λόγο να
αμφιβάλει ότι πρόκειται για την ίδια φοράδα για την οποία υποβάλλει αίτηση
εγγραφής.
Με τη λήψη ενός αποδεκτού δείγματος, όπου είναι αναγκαίο για σκοπούς
τυποποίησης του DNA.

O ίππος που θα δηλωθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή θα πρέπει να είναι τριών
ετών και άνω, να έχει ταξινομηθεί και το διαβατήριό του θα πρέπει να προσκομίζεται στην
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για να σφραγίζεται με την ειδική σφραγίδα – «Για
Αναπαραγωγή».
Για σκοπούς πλήρωσης των όρων εγγραφής, ο ιπποπαραγωγός ενός πώλου είναι το
πρόσωπο ή ο φορέας, του οποίου το όνομα έχει καταχωρηθεί ως ο ιδιοκτήτης της τοκάδας
την ώρα του τοκετού.
Κάθε φορά που μια τοκάδα ή ένας επιβήτορας αλλάζει ιδιοκτήτη, το διαβατήριο τους θα
επιστρέφεται στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου, για σκοπούς καταχώρησης του/των νέου/ων
ιδιοκτήτη/των. Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου δε θα προβαίνει στην αλλαγή ιδιοκτησίας αν
δεν προσκομιστεί το διαβατήριο για να γίνει η σχετική ενημέρωση.
Φοράδα που υπηρετείται πριν να ταξινομηθεί, ο ιδιοκτήτης της θα υπόκειται σε πρόστιμο.
Περίοδος επιβάσεων
Η περίοδος οχείας, δηλαδή η χρονική περίοδος κατά την οποία επιτρέπονται να
πραγματοποιηθούν επιβάσεις στα διάφορα ιπποφορβεία, αρχίζει την 15η Φεβρουαρίου και
λήγει στις 31 Ιουλίου. Όλες οι επιβάσεις μιας καθαρόαιμης τοκάδας από έναν επιβήτορα
πρέπει να περιορίζονται μέσα στα χρονικά πλαίσια της επίσημης περιόδου οχείας.
Υπενθυμίζεται στους Ιπποπαραγωγούς ότι εάν διαπιστωθεί γέννηση πώλου προ του νομίμου
χρόνου γεννήσεως (δηλαδή έως και της 31ης Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο έγινε η
επίβαση) ο πώλος αυτός μπορεί να εγγραφεί στο Κυπριακό Stud Book κατόπιν αποφάσεως
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των Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου αλλά θα θεωρείται ως μονοετής από την
πρώτη Ιανουαρίου του επομένου της γεννήσεως του έτους.
Υπενθυμίζονται οι Ιπποπαραγωγοί ότι 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.
Ιπποπαραγωγοί, ιδιοκτήτες επιβητόρων, υπεύθυνοι ιπποφορβείων και εξουσιοδοτημένοι
αντιπρόσωποι είναι υπόχρεοι να παρέχουν πρόσβαση στον οποιοδήποτε αντιπρόσωπο του
Κυπριακού Stud Book, εντεταλμένο από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου, για να ελέγξει
όλες τις επιβάσεις από έναν επιβήτορα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε
περιόδου οχείας, για να θεωρήσει όλα τα μητρώα παραγωγής και αναγνώρισης που
τηρούνται στο Ιπποφορβείο και να επιθεωρήσει τους επιβήτορες, τις τοκάδες και τους
πώλους τους.
Καταγραφή επιβάσεων
Οι ιδιοκτήτες επιβητόρων πρέπει να επιστρέφουν τα επίσημα πιστοποιητικά επιβάσεων μέχρι
το τέλος Αυγούστου του έτους επιβάσεων.
Τα πιστοποιητικά επιβάσεων πρέπει να περιλαμβάνουν:
-

Όνομα και αριθμό διαβατηρίου της φοράδας που θα υπηρετηθεί.
Όνομα πατέρα και μητέρα της φοράδας.
Ιδιοκτήτη της φοράδας.
Όνομα επιβήτορα.
Πρώτη και τελευταία ημερομηνία επίβασης.
Βεβαίωση ότι η ταυτότητα της φοράδας έχει ελεχθεί.
Βεβαίωση ότι η επίβαση ήταν φυσική.
Υπογραφή του ιδιοκτήτη ή του αντιπροσώπου του επιβήτορα.

Η ταυτότητα της φοράδας πρέπει να βεβαιώνεται από το διαβατήριο της, πριν από την
επίβαση από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορα ή τον αντιπρόσωπό του.
Καταχώρηση αποτελεσμάτων (Εγγραφή πώλων)
Η δήλωση γέννησης ζώντος πώλου πρέπει να συμπληρώνεται και να προσκομίζεται στο
Κυπριακό Stud Book μέσα σε 15 μέρες από την γέννηση του ζώντος πώλου μαζί με τα τέλη.
Η επίσημη αυτή δήλωση, πρέπει να είναι συμπληρωμένη και υπογραμμένη από τον
ιπποπαραγωγό και να αναφέρει το φύλο, το χρώμα, ημερομηνία και τόπο γέννησης του
πώλου.
Η καταχώρηση στο Κυπριακό Stud Book πρέπει να βασιζεται:
-

Στο πιστοποιητικό επιβάσεως και την δήλωση γέννησης ζώντος πώλου.
Ταυτοποίηση του πώλου.
Γονικός έλεγχος με τη μέθοδο του DNA.

Το εργαστήριο που έχει οριστεί επίσημα να πραγματοποιεί την τυποποίηση του DNA του
Κυπριακού Stud Book είναι:
Weatherbys Scientific
Unit F1
M7 Business Park
Newhall, Naas
Co. Kildare
Ireland
W91 VX86
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Καθυστερημένες Εγγραφές
Υπό περιορισμένες προϋποθέσεις πώλοι, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει
συμπληρωθεί αίτηση εγγραφής κατά το έτος γέννησής τους, είναι δυνατό να πληρούν τα
κριτήρια καθυστερημένης εγγραφής νοουμένου ότι το πρόσωπο που υποβάλει την αίτηση,
πληροί όλες τις προϋποθέσεις και καταβάλλει το νενομισμένο τέλος καθυστερημένης
εγγραφής και νοουμένου ότι η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου καθορίζει ότι ο αιτητής έχει
αποδείξει επαρκώς ότι έχει προηγηθεί λάθος, απροσεξία, δικαιολογημένη αμέλεια ή άλλες
περιστάσεις που δικαιολογούν την καθυστέρηση της εγγραφής.
Πώλοι ηλικίας τεσσάρων ετών και άνω κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δε θα
εγγράφονται.
Αναγνώριση Ίππων
α. Έκδοση διαβατηρίων
Με την ολοκλήρωση όλων των προϋποθέσεων μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες, και αν ο
πώλος κριθεί ως πώλος που είναι γνήσιο προϊόν του δηλωμένου πατέρα και της δηλωμένης
μητέρας του, τότε θα εκδίδεται ένα διαβατήριο. Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που
πιστοποιεί τον Καθαρόαιμο ίππο, είναι η μόνη Αρχή που επιτρέπεται να εκδώσει το
πρωτότυπο διαβατήριο ή οποιοδήποτε μεταγενέστερο/α αντίγραφο/α. Διαβατήρια
εκδίδονται στη βάση στοιχείων (ημερομηνία γεννήσεως και φύλο) που υποβάλλονται στο
Κυπριακό Stud Book από τον αιτητή και υπόκεινται σε ανάκληση και ακύρωση όταν το
Κυπριακό Stud Book λάβει περαιτέρω στοιχεία τα οποία να δείχνουν τη μη δέουσα ή
λανθασμένη έκδοσή τους.
Σύμφωνα με την απόφαση της Διεθνούς Επιτροπής Stud Book το διαβατήριο πρέπει να
περιέχει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
-

Πατέρα, μητέρα και πατέρα της μητέρας του πώλου.
Ημερομηνία γέννησης.
Όνομα.
Χρώμα και φύλο.
Χώρα γέννησης.
Όνομα ιπποπαραγωγού.
Αριθμό microchip (όπου υπάρχει).
Αναφορά Βιβλίου Γενεαλογίας.
Αριθμό διαβατηρίου και ισόβιο αριθμό.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής του γονικού ελέγχου.
Πρόσφατα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Μητρώο εμβολίων.
Δήλωση αποδοχής ιδιοκτητών ή προπονητών για την ταυτότητα του ίππου.
Μητρώο διεθνούς μετακίνησης του ίππου.
Μητρώο τελωνειακού ελέγχου.
Στοιχεία επικοινωνίας με την εκδίδουσα Αρχή.

Είναι ευθύνη του Κυπριακού Stud Book να εμποδίζει την πολλαπλή, παράνομη έκδοση
διαβατηρίων, αλλά αν ένα διαβατήριο έχει απωλεσθεί ή έχει καταστραφεί, τότε μπορεί να
εκδοθεί δεύτερο κατόπιν υποβολής των ακόλουθων εγγράφων: α) υπεύθυνη δήλωση του
ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του που περιγράφει τις περιστάσεις υπό
τις οποίες έχει απωλεσθεί ή καταστραφεί το διαβατήριο, β) οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία
και διαβεβαιώσεις που δύναται να απαιτήσει το Κυπριακό Stud Book, γ) πληρωμή των τελών
προς το Κυπριακό Stud Book.
Η έκδοση ενός δεύτερου διαβατηρίου, καθιστά άκυρο το πρώτο το οποίο αν εντοπισθεί θα
πρέπει να επιστραφεί στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.
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β. Πιστοποιητικά εξαγωγής ίππων
Σε περίπτωση μόνιμης εξαγωγής ίππου, το πιστοποιητικό εξαγωγής εκδίδεται και
αποστέλλεται στη χώρα προορισμού αφού καταβληθούν τα σχετικά τέλη.
Το πιστοποιητικό εξαγωγής περιλαμβάνει τις πιο κάτω πληροφορίες:
-

Αριθμό πιστοποιητικού εξαγωγής.
Όνομα και ισόβιο αριθμό του ίππου.
Χρώμα, φύλο και ημερομηνία γέννησης.
Πατέρα, μητέρα και πατέρα μητέρας.
Αναφορά στο Κυπριακό Stud Book.
Όνομα ιπποπαραγωγού και χώρα γέννησης.
Ημερομηνία εξαγωγής ίππου.
Όνομα παραλήπτη και χώρα προορισμού.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αριθμό microchip.
Πληροφορίες για το DNA του ίππου.
Φυλή.

γ. Πιστοποιητικά καταγωγής
Τα πιστοποιητικά καταγωγής εκδίδονται από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου, μετά από
αίτηση του ιδιοκτήτη και αφού καταβληθούν τα σχετικά τέλη. Το όνομα του ίππου, το φύλο,
το χρώμα, η ημερομηνία γέννησης καθώς και πέντε γενεαλογίες των προγόνων του
αναφέρονται λεπτομερώς στο πιστοποιητικό καταγωγής.
Ονομασία ίππου
Αίτηση για την προκράτηση ή για την εγγραφή ονόματος για ένα πώλο υποβάλλεται στο
Κυπριακό Stud Book μέχρι την 1η Απριλίου του έτους κατά το οποίο ο πώλος έχει
συμπληρώσει την ηλικία των δύο ετών ή μεταγενέστερα, αφού καταβληθούν τα σχετικά τέλη.
Ένα όνομα θα εγγράφεται και θα είναι το όνομα του ίππου όταν αυτός θα έχει ταξινομηθεί,
όταν δηλαδή ο κτηνίατρος της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου σημειώσει στο ειδικό έντυπο
(πιστοποιητικό ηλικίας και διακριτικών χαρακτηριστικών για σκοπούς ονομασίας) τα
πρόσφατα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα συγκρίνει με αυτά που έχουν καταγραφεί
πρωταρχικά στο διαβατήριο του πώλου, το οποίο ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίζει
στον Κτηνίατρο κατά την ώρα της ταξινόμησης. Με την ταξινόμηση επαληθεύεται δηλαδή, η
ταυτότητα του ίππου.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Κυπριακού Stud Book η αλλαγή ενός ονόματος που έχει
ήδη εγγραφεί και δημοσιευτεί, μπορεί να ζητηθεί μόνο από εκείνη την Αρχή που πρωταρχικά
ενέγραψε εκείνο το όνομα. Είναι δυνατό να γίνει αίτηση για αλλαγή ονόματος ενός ίππου με
τον ίδιο τρόπο που υποβάλλεται και η αίτηση για την εγγραφή ενός ονόματος. Για να
επιτευχθεί η αλλαγή του ονόματος απαιτείται όπως ο ίππος επαναταξινομηθεί με το νέο του
όνομα, ο δε ιδιοκτήτης θα καταβάλλει το προβλεπόμενο τέλος για την περίπτωση αυτή.
Δεν μπορούν να ζητηθούν ή να προκρατηθούν ονόματα διά τηλεφώνου.
Κυρώσεις
Το σώμα των Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου έχει το δικαίωμα για όσο χρόνο
θεωρεί δικαιολογημένο από τα εκάστοτε δεδομένα γεγονότα και στοιχεία να αρνηθεί την
καταχώρηση ενός πώλου ή ενός ίππου στο Κυπριακό Stud Book καθώς και τα προνόμια
που απορρέουν από την καταχώρηση αυτήν ή κατά την κρίση του να επιβάλλει κυρώσεις
όταν:
•

Οποιοδήποτε πρόσωπο εσκεμμένα παραποιεί ή βοηθάει ή υποβοηθάει στην
παραποίηση της ταυτότητας, του ονόματος, της ηλικίας, της εμφάνισης, της
γενεαλογίας, του γενετικού τύπου, της καταλληλότητας για εγγραφή ή
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•

•
•

οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που περιέχεται σε οποιαδήποτε επικοινωνία, ή
σε σχέση με αυτή, με την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.
Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κλέβει, παραχαράσσει, πλαστογραφεί ή
παραποιεί πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδίδεται από την Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου ή που εσκεμμένα λαμβάνει ένα κλεμμένο, παραχαραγμένο,
πλαστογραφημένο ή αλλοιωμένο πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδίδεται από την
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.
Οποιοδήποτε πρόσωπο που εκ προθέσεως παραβιάζει οποιουσδήποτε από τους
Βασικούς Κανονισμούς, τις Οδηγίες και τις Προϋποθέσεις του Κυπριακού Stud
Book.
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου (είτε πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού) ή
ενός επίσημου δικαστικού σώματος ή οποιουδήποτε επίσημου σώματος ότι ένα
τέτοιο πρόσωπο: α) έχει εσκεμμένα παραποιήσει ή βοηθήσει ή υποβοηθήσει στην
παραποίηση της ταυτότητας ενός ίππου, του ονόματος, της ηλικίας της εμφάνισης,
της γενεαλογίας, του γενετικού τύπου ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου αναφορικά
είτε με την εγγραφή του ίππου για συμμετοχή σε ιπποδρομία ή τη συμμετοχή του
σε μια ιπποδρομία, β) έχει εσκεμμένα παραποιήσει ή βοηθήσει ή υποβοηθήσει
στην παραποίηση της καταλληλότητας ενός ίππου για εγγραφή ή οποιοδήποτε
άλλο θέμα που σχετίζεται με το Κυπριακό Stud Book, γ) έκλεψε, παραχάραξε,
πλαστογράφησε ή αλλοίωσε ένα πιστοποιητικό ή ένα έγγραφο που εκδόθηκε από
την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου ή εσκεμμένα έχει λάβει ένα κλεμμένο,
παραχαραγμένο, παραποιημένο ή αλλοιωμένο πιστοποιητικό ή έγγραφο που
εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου ή δ) σκότωσε, εγκατέλειψε,
κακομεταχειρίστηκε, παραμέλησε ή κακοποίησε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
διέπραξε μιαν απάνθρωπη πράξη προς έναν ίππο.
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