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Σωματεiα & oμιiδεg Πηλινoυ
Στ61ου δtiναμηg

ΣΚoE

EΓKYΚΛΙOΣ ΣKoE ΠΙΙΛΙNoY ΣToXoY Nο 2016.2
ΘΕMA : oργdνωoη και Διεξαγωγη Aγιilvων

1. OPΓANΩΣH
Kdθε οriλλογoq που oρiζεται στo πρ6γραμμα ΣKoE 20t6 να διοργανωoει αγiυνα
πρ6πεl" τoυλ6pοτoν 20 ημ6ρεζ πpιν την ημερoμηνiα τιlλεoηq του αγωνα να
απooτιξλλει πρoκηρυξη και να ετπβεβαιciloει εγγρdφφζ oτην ΣKoE την δυνατ6τητα
οργdνωoηg του αγiυνα και την καλη λειτoυργiα του σκoπευτηρiου. Kαλη λειτoυργiα
του σκoπευτηρioυ νoεiται η dριοτη κατ6οταοη των μη1ανιilν, η riπαρξη oκιαδiων και
ομπρελων στoυg βατηρεg και η 1iπαρξη βoηθητικoti πρooωτπκoti τριrbν ατ6μων και
διαιτητiον αναγvωρισμ6νων απ6 την ΣΚoE oιiμφωνα με την εγκιiκλιo 20|6-6.
Τo οκoπευτηριo τoυ εκiιoτoτε διοργανωτη oυλλ6γoυ υπoχ,ρεofται να λειτoυργεi
τoυλdμoτον δriο ημ6ρεt πριν απ6 την διεξαγωγη του αγιilνα για πρoπoνηoειg και να
χ)ησιμoπoιotiνται τα iδια stands και δioκoι που θα 1:ηοι1ioπoιηθοιlν οτoν αγcilνα.
Την παραμονη τoυ αγrbνα, κατd. την επiοημη πρoπ6νηoη, το σκoπευτηριo θα
λειτoυργεi υπoχ.ρεωτικd, οriμφωνα με τo ωρ0ριο τoυ αγιilνα β0οει των Kανονιομiυν
τηq Ι.S.S.F.
Eπiοηq να διαθ6τει oτεγαομ6νo xωpo, φαγητ6 και 1rilρoυq υγιεινηq για τoυg αθλητ6q
.

κλπ.
o oδλλoγoζ για τoν οπoio θα βεβαιωθεi απ6 τoν ειαερ6oωπo ηg ΣΚoE, βdoει τηq
αναφορ69 τoυ, 6τι κατd, την τι1λεοη του αγci:να δεv πληρorioε πg πιo πdνω
πρoδποθθοειg θα απoκλεiεται απ6 την διεξαγωγη τoυ επ6μεvου αγιilνα τoυ

πρoγρdμματoζ πoυ 61ει εγκριθεi να διεξ0γει η θα απoκλειoτεi απ6 μελλοντικη
διεξαγωγη αγiυνα κατ6πιν αποφdoεωg τoυ Δ.Σ. τηq ΣΚ'o.Ε.
Σε πεptπτωση πoυ η ΣKoE δεν λιiβει 6γκαιρα διαβεβαiωoη απ6 τoν oργανωτη
o6λλογo ο1ετικd με τη δυνατ6τητα διοργdνωoηζ τoυ αγiυνα, κατ6 την κρioη τηq
ορiζει d,λλο οκοπευτικ6 οriλλoγo για την oργ6νωoη, κατd, πρoτiμηoη δε απ6 την iδια
ζιbνη.

αγωνιοτικη περiοδο τoυ 2016 και μετ6 την συμφωνiα τηq ΣKoE με
Αγωνα
1oρηγοrig, τα oωματεiα στα οπoiα f'γετ ανατεθεi να διοργανωoουν
(διdoταοη
παν6
τα
διαφημιoπκd,
Πρωταθληματot εiναι υπo1ρεωμεvα να αναρτηooυν
0,80μΧ4μ) των επioημων 1ορηγων ΣΚoE oε εμφανθq και κsVτρικ6 oημεio των

Για την

oκoπευτηρiων.

Ι{ ΣKoE θα εvημερiυoει με o1ετικη εγκιiκλιο τα σωματεiα για τoυq επioημoυg
ΣΚoE για τo 6τoq201'6.
.-Tα
1oρηγoriq
παραπdνω διαφημιoπκ6 παν6 θα βρioκονται στoυζ 1iυρουg διεξαγωγηg των
αγrilνων με μ6ριμνα των εκπρoοcilπων τηg ΣKoΕ. Απαγoρεriεται να αναφ6ρoνται
κατd τηv απoνoμη των επdθλων εταιρεiεq η πρo16ντα ανταγωνιστικ0 με αυτd των
επioημων 1oρηγcilν
-*
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2.ΔΙΙΛΩΣEΙΣ ΣYMMETOXΙΙΣ

Δηλiooειg ουμμετομ1ζ στουζ αγiονεg τηg Eγκυκλiου 2016-1 θα γiνονται δεκτ69 δrio
ημ6ρεζ πριν τoν αγiυνα (π.1. Π6μπτη) oτην oμoοπoνδiα η οτο Σωματεio που
διoργανiυνει τoν αγiυνα μ6νoν εγγριiφωq απ6 τo οωματεiο η τoν εκπρ6oωπ6 τoυ. oι
αθλητ69 πρΕπετ να φ6ρoυν μαζi τoυg ανανεωμ6νo ΔEΣK 2076, τo oπoio θα ελ6γ1εται
απ6 τον διοργανωτη οriλλoγο 6τoι iοοτε να εlτιτρ(;πεται η oυμμετομ των αθλητων και
η ετπκδρωoη των απoτελεo.μ6των τoυζ .
A. Σε περiπτωoη πιθανηq ακriρωoηg oυμμετo1ηg οκoπευτη οε αγr1lνα, αυτη πρ6πει να
δηλωθεi εγγρdφωg απ6 τo oωματεto τoυ η απ6 τoν iδιο oτη ΣΚoE η τον
διoργανωτη οr1λλογο, ψ6γιτ την 72η μεoημβρινη rilρα τηq πρoηγoriμεvηζ τoυ
αγiυνα. Π6ραν αυτo6 του ορioυ η απουoiα τoυ αθλητη κατd την εναρξη η κατ& τη
δι6ρκεια των 2 ημεριilν τoυ αγiονα, κρiνεται αδικαιoλ6γητη και τιμωρεiται με
αφαiρεοη 5 βαθμιilν απ6 τoν αθλητη .
oι αθλητιlq πρ6πετ να 61oυν αναVεωμf,vo ΔEΣΚ για το τp6γoν 6τo9. Σε αντiθετη
περiπτωοη ευθriνη 61ει o αθλητηq, το oωματεio στο oπoiο ανηκει o αθλητηq και ioν
δηλci:νει για τoν αγωνα, αλλd και o διοργανωτηg ofλλoγοg, o oποiog υπo1ρεοδται
να κd,νει τoν απαραiτητο 6λεγ1ο
B. H δικαιoλoγημwη η μη απoυoiα τoυ αθλητη εξετaζετατ κατ6' πεpiπτωση και
προτεiνεταl,πρog την ΣKoE απ6 toν εκπρ6oωπο τηζ, η την oργανωπκτ1 Eπιτρoπη
τoυ αγιilνα η επβoλη η 6μ τoi'lg πoινηg, otiμφωνα με τoυg Kανoνιoμofζ τηζ
Ι.S.S.F.. Tυ16ν αιτηοειq oυμμετoxηg εκπρ6θεoμε9, θα γiνoνται μ6νo πρoζ τo
oωματεiο πoυ διoργανioνει τoν αγiονα, και θα μπαtνουν oε λioτα προτεραι6τηταqαναμονηq.
Απ6 την λioτα αυτη μπoρεi να oυμπληρcbνονται.oι θ6αειq πoυ τυ16ν θα εiναι
κεv6g μ61:ι την 14.00 απογευματινη τηg πρoηγo6μενηζ τoυ αγiυνα
oι κληρiυοειζ στoυq αγiυνεg θα γiνονται ανd κατηγoρiα αθλητiυν με εξαiρεoη την
κληρωoη τηζ Α, και Α1 κατηγoρiαq (6που υπdρ1ει), oτην oποiα θα ουμπεριληφθεi
η κατηγoρiα 6φηβων που 61ει δικαiωμα oυμμετομq ο, αυτη. Αν υπdρ1oυν κενd
μπορotiν να ουμπληρωθο6ν απ6 αθλητ6q B, πoυ βρiοκoνται ψηλd oτην επετηρiδα
τηg κατηγoρiαg τουg.

EΚtΙPoΣΩΠoΣ ΣKoE - AΡMOΔΙOTHTEΣ

- YΠΟXPEΩΣEΙΣ
και ελ6γ1ει την
τoν
αγιbνα,
παρακoλoυθεt
A. o εκπρ6oωπo9 ΣΚoE δεν oργανiυνει
oργdνωoη και διεξαγωγη τoυ και oυμβoυλεfει oε περιπτιiloειg πρoβληματog.
Αναλαμβdνει πρωτοβoυλiεg μ6νo oε περiπτωοη θεμ6των αoφαλεiαq η παρdβαοηq
κανoνιoμιilν.
B. Mετd την ληξη δηλωoεων oυμμετoμζ των oκoπευτcilν λαμβ0νει γviυoη απ6 τoν
εκπρ6oωπo του oυλλ6γoυ για τιg oυμμετo169.
Γ. Tην προηγoδμεvη svαρξηg του αγiυνα o εκπρ6οωπο9 ΣKoE επιθεωρεi τo
oκοπευτηριο διεξαγωγηg τoυ αγiυνα,6π
για να διαπιoτωoει την 6ρτια λειτoυργiα τoυ.
κ6π δεν λειτoυργεi οωoτ6 ζητd απ6 τον
Σε πεpτπτοlση πoυ διαπιοτιboει
οργανωτη Σriλλoγo την αποκατdοταoη κdθε βλιiβηq η παρdληψηg, o6μφωνα με
τουg ιο1rioντεζ κανoνιoμofg και την 6γγραφη επιβεβαiωοη τoυ ουλλ6γoυ για την
λειτουργiα του σκoπευτηρiου.
Δ. Παρευρiοκεται οτην κληρωοη ομμdτων και σκoπευτiυν'
E. Ελ6γ1ει την διdταξη των μη1ανcbν oιiμφωνα με τo κληρωθεv οχημα μετd, την
ριiθμιοη τoυ απ6 την οργανωτικη ετnτροπη.
ΣT. Mετd, τo πf,ραc, τoυ αγdυνα oυμπληρri:νει αυθημερ6ν τo φtiλλο αγrilνα
αναγρdφoνταg τυ16ν παρατηρηoειq για τo 6γκυρο τoυ διεξα1θιfuτοg αγωνα,
αντιαθληακη oυμπεριφορd, των αγων1ζoμ6νων καθiυg και απoυοiεq αθλητrilν oε
o16οη με τιζ δηλωοειq oυμμετoμ.1ζ και την παρουοiα τoυq στη διdρκεια του αγιbνα

3.

3

και αναφ6ρει αδικαιoλ6γητε9 η 6μ απoυoiεg και ιiλλεg παρατηρηoειζ και
υπoβd,λλει dμεοα οτην ΣΚoE'
Z. Επτιolρiυνει τα απoτελ6oματα τoυ αγιilνα.

τo

o

διοργανωτη Σδλλoγog πpΕπει να παρ61ει κιiθε δυνατη βoηθεια πρot τoν
εκπρ6oωπο ΣΚ.o.Ε. και να oυνεργ6ζεται πληρωξ ωξ πρog την εφαρμoγη των
υπoδεfξειΙrγ τoυ για τη διεξαγωγη τoυ αγιirνα.

4.OPΓΑNΩTHΣ ΣYΛΛoΓoΣ -ΑPMoΔΙoTΙΙTΕΣ . YΠoxPEΩΣEΙΣ
αγrΙlνα πρ6πετ να αναρτ0 oτoν
πiνακα ανακoινiooεων τo πρ6γραμμα του αγιilνα πoυ πρ6πει να περιλαμβdνει

A. M61ρι πg 17.00 τηζ προηγofμsvηζ ημ6ραζ τoυ

:

o

ο
.
ο

ο

.

ο

Ωρα εναρξηζ τoυ αγcλνα και ωρα εναρξηq τoυ τελικοti
Κληρωθιi,τα ο1ηματα
Kληρωθ6vτεgοκoπευτ6y'τριεg (πoιiλεg)
0ν6ματα των Διαιτητιbν πoυ θα εκτελ6οουν 1c6η διαιτητοri
,ovομα
εκπρooιbπου ΣKoE
oργανωπκη Επιτροπη
Αγων6δικο Εzπτρoπη

B. o διoργανωτηg οriλλογοq υποxρεotiται να κdνει 6λεγ1o ΔEΣK των αθλητων,
καθιbg και για την κατηγoρiα την οποiα ανηκει o αθλητηg, βdoει των αναρτημενων
πιv6κων τηg ΣΚ.o.E'
Γ. o διοργανωτηq οriλλoγog υπo1ρεοtiται να απoστεiλει oτην ΣΚ.o.E. την
κατdoταοη oυμμετομ1q των αθλητrilν τoυ αγωνα μ61ρι την 13η μεoημβρινητηg
προηγοιiμενηg ημ6ραζ του αγωνα.
Δ. Αναρτ& πiνακα αποτελεoμdτων και φροντiζει για την oυνε1η εvημ6ρωoη τoυ.
E. Mεριμν6 για την ομαλη και γρηγoρη διεξαγωγη τoυ αγιilνα.
ΣT. Aμ6οω g μετ6" το π6ρα9 του αγcilνα παραδtδει oτoν εκπρ6οωπo ΣKoΕ αντiγραφο
απoτελεoμ&των υπoγεγραμμwo απ6 τον υπε6θυνo οργ0νωοηq τoυ.

o

διοργανωτηq Σδλλoγoq πρ6πει να εφαρμ6ζει πληρωq 6oα αναφ6ρονται ωq ftνω
ενημεριirνει τoν εκπρ6oιοπο ΣK.o.E. ο οποiοq θα εγκρiνει κιiθε
απαιτοιiμε.ιη εν€ργεια .

και να

AΓΩNoΔΙΚoΣ EΠΙTPOΠΙΙ

5.

FΙ Αγων6δικoq Eπιτρoπη επιλαμβd,νεται τυ16ν ενοτdοεων, εiναι τριμεληq και
αποτελεiται απ6
Τον εκπρ6oωπo ΣKoE ωg Πρ6εδρο
1. ,Eναν
2. ,Εναν εκπρ6oωπο τoυ σωματεiου πoυ διoργανωνει τoν αγiονα
εκτερ6οωπo τρiτoυ οωματεioυ
3.
:

Προ6δρου

6.

ηζ

Eπιτρoπηζ.

ΔΙEΞAΓΩΓΙΙ AΓΩNΩN

4

}Ι διεξαγωγη των αγ6νων γiνεται π&ντα βdoη των εγκυκλiων ΣKoE και των
ιoμ16ντων κανoνιoμιilν διεξαγωγηq τoυ αθληματοg τηg ΙSSF' Eπιβdλλεται η αυoτηρη
εφαρ μογη των κανονιoμiυν.
Eιδικ6τερα:
α. H αναγραφ6μενη ioρα εναρξηζ τoυ αγiυνα τηρεiται με ακρfβεια. o υπεriθυνog
oργdνωoηg μεριμνd για τOυζ διαιτητ6q που αναλαμβdνουν την υπηρεotα και
πραγματοπoιεi την εvαρξη του αγιbνα την προκαθοριoμ6νη ιilρα.

β. FΙ αθλητικη περιβoλη των οκοπευτcbν θα πριiπει να εiναι oriμφωνα με τουζ
Κανoνιομoιig και ειδικ6τερα εφ6οoν φoρoliν κoντ0 παντελ6νια (ο6ρτ9) το μηκοg

τουg θα πρ6πει να εiναι λιγ6τερo απ6 15 cm απ6 τη βdοη τηζ επιγoνατiδαg, τα
αθληπκd φανελdκια η πουκdμιoα θα πριiπει να ι11oυν μανiκια πoυ να καλδπτoυν τo
μεγαλfτερo μ6ρoζ τoυ βραfoνα και απαγoρειioνται (σαγιονιiρεq> και κdθε εiδοg
παπουτοιiον πoυ δεν oτηρiζoυν τη φτ6ρνα.

γ. oι oκοπευτ69 λαμβ6νουν τιg θιlοειq τουζ στoυζ βατηρεq, Παραμ6νoυν εκεi 1ωρiq
να κdνoυν <test fire> (δοκιμαoτικ6q βολ6q). FΙ dδεια να κ6νoυν <test fire> δiνεται
απ6 τoν διαιτητη oε κdθε αθλητη 1ωριoτd καλιilνταg τoν αριθμ6 του.
δ. Σε περiπτωoη προβληματοg κατd τη διdρκεια τηq πo6λα9 για oποιoδηποτε λ6γo η
ποfλα διακ6πτεται μ6νo απ6 τoν διαιτητη και εφ6ooν o oκoπευτηq, 6ταν 6ρθει η
οειρd του, 61ει oηκιiloει τo γt,ρι περιμ6νoνταt στo βατηρα χωρiζ να κ6νει βoλη.
ε.

oι

και απo1ωρoιiν μ6νo 6ταν τελειiυοει
η πoriλα περιμεvoνταq τoν διαιτητη να διΙlοει τη ληξη.
oκοπευτι69 παραμ6νουν στoυζ βατηρεg τoυξ

οτ. Mετd τo πf'pαc, τηq πo6λα9, η επ6μενη πofλα, πoυ εiναι ηδη 6τοιμη και περιμ6νει,
καταλαμβ&νει τoυq βατηρεg. oι oκoπευτ69 υπηρεoiαq (προηγofμεvηq πofλαq) δεv
απo1ω ρoriν αλλd αναλαμβ&νoυν αμ6oω g υπη ρεofα.
ζ. Kατd τη διεξαγωγη τoυ αγωνα απαγoρεtiεται αυoτηρd

1.

:

FΙ παραμoνη οκoπευτiυν η dλλων ατ6μων μι1οα oτoν περiβoλo των βατηρων.

2. Σκοπευτηg που ουμμετ€1ει οτον αγiυνα η dλλoq αναρμ6διοq να κατεβαiνεl στιζ
μη1αν69 και στην κονo6λα πρoγραμματιoμoιi.

3.

FΙ προφoρικη

ουνεw6ηoη μεταξri οκoπευτη και πρoπoνητη η dλλoυ ατ6μου

τη διdρκεια τηq βoληq.

4. Nα φι1ρει ο oκoπευτηg επdνω τoυ ανoικτ6 κινητ6 τηλ6φωνo.

ΙKoΣ ΓΡ

κατd,

