125 ΧΡΟΝΙΑ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Φέτος, συμπληρώνονται 125 χρόνια από την ίδρυση της Ιπποδρομιακής
Αρχής Κύπρου.
Το Cyprus Turf Club, όπως αρχικά ονομαζόταν και όπως επικράτησε και είναι
γνωστό μέχρι σήμερα ιδρύθηκε το 1892 από Άγγλους Αξιωματούχους
σύμφωνα με τα πρότυπα του Αγγλικού Jockey Club. Μετά την Ανεξαρτησία
της Κύπρου δόθηκε η ερμηνεία στα Ελληνικά ως «Ανωτάτη Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου» και μετέπειτα ως «Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου». Σκοπός της
ίδρυσης του Cyprus Turf Club ήταν η υιοθέτηση κανονισμών για τη διεξαγωγή
των ιπποδρομιών. Οι ιπποδρομίες αρχικά διεξάγονταν μεταξύ Αξιωματικών
του Αγγλικού στρατού και Αξιωματικών της Κυπριακής Αστυνομίας.
Οι πρώτες οργανωμένες ιπποδρομίες διεξήχθησαν το 1912 στη Λεμεσό
καθώς
και στη Λευκωσία, και στις οποίες έλαβαν μέρος γνωστά
ιπποδρομιακά άλογα της εποχής. Οι συναντήσεις διοργανώνονταν την Άνοιξη
και το Φθινόπωρο και διαρκούσαν περίπου δύο μήνες. Οι ιπποδρομίες
διεξάγονταν σε αυτοσχέδιους στίβους και οι φίλιπποι παρακολουθούσαν τις
ιπποδρομίες από ξύλινες εξέδρες, ειδικά κατασκευασμένες για το σκοπό αυτό.
Οι ιπποδρομίες αυτές έδιναν την ευκαιρία σε Κύπριους και Άγγλους
φίλιππους να επιδείξουν τα άλογα τους καθώς και τις ικανότητες τους.
Το 1922, κατόπιν πρωτοβουλίας του τότε Επίτιμου Γραμματέα της
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου, Γ. Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν ενθουσιώδης
φίλιππος, ιπποπαραγωγός και ιδιοκτήτης αλόγων, η Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου δημοσίευσε το πρώτο επίσημο Ιπποδρομιακό Δελτίο (Calendar) για
την περίοδο 1912 – 1922. Τον δε επόμενο χρόνο ακολούθησε η δημοσίευση
του Ιπποδρομιακού Κώδικα ο οποίος περιείχε και διατάξεις για την εγγραφή
των αλόγων.
Την περίοδο 1935-1945 ο αείμνηστος Αντώνης Πετρής, με την ιδιότητα του
ως ισοζυγιστής δημιούργησε αρχείο που περιελάμβανε όλα τα αποτελέσματα
των ιπποδρομιών, τις περιγραφές και το γενεαλογικό δένδρο όλων των
αλόγων που συμμετείχαν στις ιπποδρομίες από το 1924 μέχρι και το θάνατο
του, το 1945. Το Αρχείο εγγραφής ίππων συνεχίζει να τηρείται μέχρι και
σήμερα, από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου όπως αναφέρεται πιο κάτω με
την Διεθνή αναγνώριση του Κυπριακού Stud Book.
Οι σκοποί της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου, όπως αναφέρονται στο
Καταστατικό της, είναι οι ακόλουθοι: Να προάγει και ελέγχει το άθλημα των ιπποδρομιών σε ολόκληρη την
Κύπρο.
 Να ενθαρρύνει, βελτιώνει και συστηματοποιεί την ιπποπαραγωγή για τη
συμμετοχή αλόγων στις ιπποδρομίες της Κύπρου.
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 Να εκδίδει και αφαιρεί άδειες σε ιπποδρόμους, λειτουργούς, προπονητές,
αναβάτες κ.λ.π. υπό όρους και συνθήκες που κρίνει ορθές.
 Να οργανώνει, διευθύνει ή εποπτεύει τη λειτουργία σχολής αναβατών.
Οι Διαχειριστές των θεμάτων της Ιπποδρομιακής Αρχής είναι επτά Έφοροι οι
οποίοι εκλέγονται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των Μελών, τα
οποία δεν υπερβαίνουν τα 100 σύμφωνα με το Καταστατικό. Οι Έφοροι
σύμφωνα με τον Ιπποδρομιακό Κώδικα είναι υπεύθυνοι για το αδιάβλητο των
ιπποδρομιών, παρακολουθούν και ενδιαφέρονται ενεργά για τις εξελίξεις που
αφορούν στην καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών (doping),
που καταστρέφουν το άλογο και συμβάλλουν στην ανέντιμη διεξαγωγή των
ιπποδρομιών.
Η διεξαγωγή και οικονομική διαχείριση των ιπποδρομιών είναι αποκλειστική
ευθύνη της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας η οποία αποτελεί χωριστό και
ανεξάρτητο οργανισμό. Οι σχέσεις της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου με τη
Λέσχη Ιπποδρομιών ήταν και είναι πάντοτε αγαστές και η συνεργασία μεταξύ
των δύο Σωμάτων επιτυγχάνεται πάντοτε στον απόλυτο βαθμό. Οι Εφοροι
της Ιπποδρομιακής Αρχής διαθέτουν πολύ χρόνο σε πολύωρες τακτικές
συνεδριάσεις για την προώθηση των σκοπών και των στόχων της Αρχής.
Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου είναι Διεθνώς αναγνωρισμένη ως η Αρχή που
ελέγχει τις ιπποδρομίες στην Κύπρο και είναι Μέλος της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών (International Federation of
Horseracing Authorities IFHA) και ως μέλος της συμμετέχει κάθε χρόνο στο
Παγκόσμιο συνέδριο που γίνεται στο Παρίσι.
Η Ιπποδρομιακή Αρχή έχει υιοθετήσει αρκετούς Διεθνείς Κανονισμούς
ιδιαίτερα αυτούς που αφορούν τον έλεγχο των ιπποδρομιών και των
απαγορευμένων ουσιών. Ο έλεγχος των ιπποδρομιών την ημέρα της
Ιπποδρομιακής Συνάντησης εξασκείται από τους Ελλανοδίκες, οι αποφάσεις
των οποίων υπόκεινται σε έφεση που εξετάζονται από την Επιτροπή
Εφέσεων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου.
Τα δείγματα ούρων που λαμβάνονται από άλογα κατά τις ιπποδρομιακές
συναντήσεις αποστέλλονται σε Αγγλικό εγκεκριμένο χημείο και οι αναλύσεις
που γίνονται είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Ιπποδρομιακών Αρχών. Στο παρόν στάδιο δειγματοληψία γίνεται από άλογα
που συμμετέχουν στις ιπποδρομίες.
Για τη χρήση απαγορευμένων ουσιών από αναβάτες η δειγματοληψία γίνεται
από την Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου με την οποία η Αρχή έχει συμβληθεί
και τα δείγματα αποστέλλονται στο εγκεκριμένο Ελληνικό χημείο.
Όσον αφορά τις περιπτώσεις ανεύρεσης απαγορευμένων ουσιών στα άλογα
οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται από Πειθαρχική Επιτροπή που διορίζεται
από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου και οι αποφάσεις της υπόκεινται σε
έφεση υπό προϋποθέσεις, οι οποίες εξετάζονται από την Επιτροπή Εφέσεων
της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου.
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Η Κυπριακή Ιπποπαραγωγή στηρίχθηκε αρχικά στο δυναμικό ενός
αυτόχθονου, μικρόσωμου, απροσδιορίστου τύπου αλόγου που οι κάτοικοι του
νησιού χρησιμοποιούσαν για τις γεωργικές εργασίες τους καθώς και από
ορισμένες αραβικές φορβάδες με προέλευση την Αίγυπτο. Σιγά σιγά, με την
πάροδο του χρόνου, το δυναμικό αυτό με συνεχείς διασταυρώσεις με
επιλεγμένους, καθαρόαιμους, εισαγόμενους επιβήτορες έγινε κατορθωτό να
βελτιωθεί και να δημιουργηθεί το Κυπριακό άλογο εγκλιματισμένο στις
τοπικές συνθήκες. Τελικά, το σημερινό Κυπριακό άλογο έχει φτάσει σε ψηλά
επίπεδα αγωνιστικότητας, με αποτέλεσμα να συναγωνίζεται με το
Καθαρόαιμο, και απόδειξη τούτου είναι τα αποτελέσματα των μικτών
ιπποδρομιών που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια.
Το 1974 λόγω της Τουρκικής εισβολής χάθηκε σχεδόν ο μισός πληθυσμός
των αλόγων στο νησί, γεγονός που ανάγκασε την Λέσχη Ιπποδρομιών
Λευκωσίας να προχωρήσει στην εισαγωγή καθαρόαιμων φορβάδων με
σκοπό τη συμμετοχή τους στις ιπποδρομίες, οι οποίες μετά,
χρησιμοποιήθηκαν στην αναπαραγωγή του καθαρόαιμου Αγγλικού αλόγου.
Το 1996, το γεγονός της χρονιάς για την ιπποπαραγωγή, θεωρήθηκε η
έγκριση του Κυπριακού Βιβλίου Γενεαλογίας και Αναπαραγωγής από τη
Διεθνή Επιτροπή Stud Book, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο την
ποιότητα και ορθότητα της παραγωγής. Η αναγνώριση του Κυπριακού Stud
Book από τη Διεθνή Επιτροπή προϋποθέτει την εναρμόνιση των κανονισμών
με τα Διεθνή πρότυπα.
Από το ίδιο έτος αρχίζει και η υποχρεωτική ταξινόμηση και αιμοληψία όλων
των επιβητόρων, τοκάδων και πώλων και γίνεται υποχρεωτική εξέταση για
πατρότητα/μητρότητα με την μέθοδο DNA (DNA Parentage test). Από το 2001
και μετέπειτα η εξέταση για πατρότητα/μητρότητα γίνεται με τη μέθοδο DNA
από το τρίχωμα.
Η υποχρεωτική εμφύτευση microchip άρχισε από τους πώλους που
γεννήθηκαν το έτος 2005 και συνεχίζεται για τους πώλους που γεννιούνται
κάθε έτος. Με την χρησιμοποίηση του microchip, το κάθε άλογο έχει ένα
μοναδικό αριθμό ο οποίος καταγράφεται ταυτόχρονα στο διαβατήριο του,
καθώς και στη βάση πληροφοριών του Κυπριακού Stud Book. O αριθμός
αυτός διαβάζεται και αναγνωρίζεται από ειδική φορητή συσκευή
εξασφαλίζοντας στιγμιαία αναγνώριση και επιβεβαίωση του αλόγου. Με τον
τρόπο αυτό αποφεύγονται κάθε είδους λάθη ή προσπάθεια εξαπάτησης
σχετικά με την ταυτότητα του αλόγου.
H Ιπποδρομιακή Αρχή αναλαμβάνει επίσης, μέσω του Λογαριασμού Πληρωτή
Επάθλων και Λογαριασμού Υποστήριξης και Ανάπτυξης Ιπποδρομιών και
κατανέμει στους δικαιούχους ιδιοκτήτες, ιπποπαραγωγούς, προπονητές,
αναβάτες και ιπποκόμους το ποσό των οκτώ περίπου εκατομμυρίων ευρώ
ετησίως.
Η Ιπποδρομιακή Αρχή για 125 χρόνια εξυπηρετεί το άθλημα των
ιπποδρομιών στην Κύπρο και θα συνεχίσει να πράττει τούτο για όσα χρόνια
χρειαστεί συνεχίζοντας τις προσπάθειες της για την περαιτέρω στήριξη και την
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αναβάθμιση του αθλήματος το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως το άθλημα των
βασιλέων και ο βασιλιάς των αθλημάτων.
Όμως, για να επιτευχθεί ο σκοπός και ο στόχος αυτός χρειάζεται πάντοτε και
η συνεχής και αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων που
συνθέτουν το εξαιρετικό αυτό άθλημα το οποίο παρακολουθούν και αγαπούν
χιλιάδες φίλιπποι σ’ όλη την Κύπρο.
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
2017
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