Σ ii

ΓJ

Π

ι:.

},]- 1 ι,i

]-.1

Ο }l Ο

Σ.

Π l:

r,j

Δ

j

A

ΓΛ

ΛA

ΔΟ

Σ

|\4EΛoΣ 1ΩΝ ΔiEΘΝΩt'J οΝ4oΣnoΝΔΙQλ1, ΣYt.]O[1oΣnoΝΔ|ΩΝ κAl E|tΩΣεΩΝ
. lΝτEHNAτ|oΝAL sHooτ|ΝG sPoRτ FΕDE0Aτ|oΝ (l S-s.Ε)
. FEDΕRAΙloN lNτERl']Aτ]oΝAιE DE l1R AUΧ AR|\4εs SPoRτ|VΕS Dε CI.JASSE iF-lτA's,c,)
- AssοclAΤ]οΝ DE ;EDΕFAτιoΝs DE τιR sPoRτlF DE LA c,E, (A.r'τ'S.c,)
. EURoPEAΝ sι1ocΤiΝG oοNFEDERAτlοN (Ε's'ο,)
. Λ.ηUZZιE LoADEΒs ASsoclAτlo|]s iΝΤEΞΝAτ|oΝΑL cοι4λ/ιτΤΕE (,V t'A |.ο,)
- ιΝTEEl\]Aτ o]\]AL

Aρ. Πρωτ,

PRACτ]οAι sHooτ]λjc ccΝFEDERAτloι]

1|'P

s..']

JJδ.ο

nοη,o..lΦ

l8fΜ:,

Προg τα
Σωματεtα & oμdδεg Πηλινoυ
Στ61ου διiναμηq ΣKoE

EΓKYΚΛΙOΣ ΣKoE Π}ΙΛΙNoY ΣToΧoY No 20|6-4
ΘEMA: ΠPOKΙ_ΙPYΞFΙ KYΠEΛΛOY EΛΛΑΔoΣ ΣK,o.E.
DOUBLE TRΑP - KΑNoNΙΣMoΣ

2016 -

SKEET- TRAP.

FΙ ΣK.o.E, πρoκηρriooει <KYΠEΛΛO EΛΔΑΔoΣ 2016>> για τα oλυμπιακ&
Αγωνfoματα Skeet, Trip και, DοubΙe Trap, αιiμφωνα με τoυE κανονιoμofq τηg
Ι.S.S.F. κα1 την παρotioα.
1.

ΓENΙΚA

αγιilνεq του Kυπ6λλoυ Eλλ&δog 2016 Trap & Skeet διοργανrbνoνται για τιζ
κατηγoρiεq (Α1) ((AD (B)) & <Γ> Aνδρrbν, Γυναικrbν, Eφηβων, Νεανiδων και
Bετερdνων. oι αγιbνεg τoυ Kυπ6λλoυ EλλdδoC,20|6 Dοutlle Trap διoργανcbνοrηαι
για τ1ζ κατηγoρiεg Ανδρiυν και Eφηβων.
H κατ&ταξη oε αυτotiq εtναι ατομικξ αλλ6 προβ},.fπετατ και βρdβευση των
πoλυνικcbν oυλλ6γων.
Kατ6 την αγωνιoτικη περioδο 2016 θα διεξα1θοriν

oι

:

A) Για τo αγιbνιομα τoυ TRΑP

:

<Α> κατηγoρiα ΑνδριΙlν, Eφηβων, Bετερ6νων, Γυναικιbν &
Νεανiδων 6ξι (6) αγcbνεg Kυπ€λλου απ6 τoυq oπoioυq oι δ6ο (2) αγιilνεq θα 6xoυν
κατdταξη 6λων των κατηγoριιbν στoυζ 125 δiοκουg και 6πoυ υπdρξει ιooβαθμiα
αυτη Θα λtiεται με την τελευταiα καΜτερη πofλα. E6ν 1ρειαοθεi θα εφαρμooθεi
.
ο καν6να9 <Αντioτρoφηq M6τρηoηq> (οount back) που χρησιμoπoιεi η Ι,S.S.F.

Για την (A1) -

oι

αγιilνεg αυτoi εiναι

α)

Grand Ρrix -

:

M&μ

τηq

β) Πανελξνιog Aγiοναg

Kρητηg (ΤRΑΡ No 3 )

TRΑP

(

TRΑP No 4)

Για την (B)}.(Γ) κατηγορiα Ανδρrbν, 15 αγiυνεg Kυπ6λλoυ απ6 τoυg oπoioυg oι
6ξι (6) αγιilνεg εiναι κοινoi με αγωνεq Α1-A Kατηγορiαq.
B) Για τo αγωνιομα τoυ SΚEET

:

Γιατην<A1>-<A>κατηγορiαAνδριbν,Eφηβων,Bετερ&νων,Γυναικιilν&

(2) αγιilνεq θα 61oυν
Νεανtδων 6ξι (6) αγωνεq Kυπ6λλoυ απ6 τoυq οπotoυg oι δrio
6που υπdρξει ιοoβαΘμiα
κατ6.ταξη 6iων των κατηγoριrbν στoυg 125 δioκoυg και
καλliτερη ποriλα. Ε6.ν 1ρειαοθεi θα εφαρμooθεi
αυτη θα λδεται με την
'λυ.αια
πoυ χρησιμoπoιεi η Ι.S.S.F.
o *o,6,oq <Aντioτρoφηg Mθτρηoηg> (οount back)
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oι

αγiονεg αυτοt εiναι

α)

Grand

Prix.

:

M&1η τηq Kρητηq (SKEΕΤ Νο 3)

β) Πανελλτ1νιοg Αγιilναg SΚΕEΤ (SKEET No 6

)

Για την ((B)).((Γ)) κατl1γoρiα Ανδριilν, 19 αγιilνεg Kυπfλλου απ6 τoυg οπoioυE οι
,
6ξι αγιbνεg εiναι κοινοi με αγιilνεg Α 1 - Α, Κατηγoρiαq.

Γ)

Για τo αγιbνιoμα τoυ DοubΙe Trap για την κατηγoρiα Aνδρiυν και Eφηβων τρειg

( 3 ) αγdlνεg Kυπιξλλου απ6 τoυg oπoioυg o 6να9 αγrilναg 61ει κατ&ταξη oτoυq 150
δioκουg και 6πoυ υπ6ρξει ιooβαθμiα αυτη Θα λfεται με την τελευταiα καλιiτερη
πoriλα και εdν 1ρειdζεται θα εφαρμ6ζεται o καν6να9 <Αντioτρoφηg M6τρηοηg>
(count back) πoυ χρησιμoπoιεi η Ι.S'S.F.

o

αγιilναg αυτ6q θα εiναι
Kυπθλλου'

o

Πανελληνιog Αγrilναg πoυ εiναι και Αγrbναg

Στην διαδικαoiα επιλογηq των 6ξι (6) καλr5τερωv αθλητcilν τoυ αγιΙlνα, πoυ θα
αγωνιοτοr5ν οτον ημιτελικ6 και τoυg τελικοιiq των μεταλλiων, oυμμετ61ουν 6λoι'
Δηλαδη οι 6ξι (6) καλriτερoι αθ\τ69 μεταξri τηg <A1> κατηγoρiαq, τ1ξ (Α)
κατηγορiαg, και των Eφηβων, 6πω9 αναφfρoνται oτην Eγκδκχιo2016 _ 3, 6τoι
ιboτε να κατακτηooυν τo 1ρυo6, τo αρyυρ6 η το i16λκινo μετ6λλιo τoυ αγiονα.

Διευκρινiζεται 6τι στoυζ αγιbνεg Trap και Skeet <ιA1> και <<Α>l κατηγορiαg,
μετ6 την oλοκξρωοη του αγωνα των 125 δioκων θα υπd.ρξει κατ6ταξη και
βρ0βευoη των επιμιfρoυζ κατηγoριrilν , δηλαδη των εφηβωv, βετεριiνων και τη€
Α καηγoρiαq.

Mετιi απ6 την κατftκτηοη των μεταλλiων του αγιΙlνα γiνoνται oι βραβεδοειg

oτιq επιμ6ρoυq κατηγoρiεg ωq εξηq :
Στην κατηγορiα Α,, Eφηβων και την υποκατηγoρiα Bετεριiνων.
α) oι αΘλητ6g που δεν oυμμετ61ουγ στην διαδικαoiα ημιτελικoδ _ τελικιilν,
κατατιioooγται και βραβεδονται στoυξ 125 δiοκoυq.
_
β) oι αθλητ69 πoυ συμμετ61ουν οτην διαδικαοiα ημιτελικoιi τελικcδν, η
κατ6ταξη τoυg εiναι αυτη πoυ τελικιi πρoκιiπτει απ6 την oλoκληρωοη τoυ
αγcδνα.

oι.Eφηβoι βραβεrioνται ωq Aνδρεg μ6νο οτουq Πανελληνιουq Aγrbνεq και
εφ6aoν 61oυν επιΜξει να αγωνιoτofν στην Kατηγορiα αυτη και δεν
βραβεδoνται στην A, Kατηγορiα Ανδρcδν.

Πανελληνιοι αγcirνεq Skeet. Trap. DοubΙe Trap
Kατ& τo 6τoc, 2016 θα διoργανωθεi 6να9 (1) Ι1ανελληνιog Αγιilναq Πηλινoυ

Στ61oυ, για τα τρtα (3) oλυμπιακ& Aγωνiοματα Skeet, Trap και Double Τrap.

o

Πανελληνιog Αγιbναg θα oργανωθεt σε σκoπευτηριο τριιΙlν (3) τoυλdμoτον
stands με λειτoυργiα μικρoφιbνων βhono-pulls) και ν6ων πρoγραμμ6των
κανονιομιilν Ι.S'S.F, (chips) για Skeet και Τrap και 1ρoν6μετρo για ημιτελικotig και
τελικoιiζ.

3

oι

Πανελληνιoι Αγιilνεg Τrap γiνoνται για 6λουq τoυ &νδρεg α.νεξαρτητωq
rcατr1γορtαg (oλ1,, oA,, uf, & (Γ)) με αγιbνα 125 δiοκων, 15 δioκοι ημιτελικ6q,
15 δioκoι- τελικ69 για Eφηβουζ, oι οποioι €1oυν δηλιboει απoκλειoτικ6 τηv
oυμμετo1η τoυζ στην *o'ηγoρio αυτt1,125 δioκοι, 15 δioκoι ημιτελικ69, 15 δioκιlι
15 δtοκoι
γ.o Γυναiκεq & Νεdνιδεq 75 δiοκοι, 15 δiοκoι ημιτελικ6q,
''i'*οg,,*o,
τελικ6g.

oι

Πανελληνιoι Αγiυνεq Skeet γiνoνται για 6λoυ9 τoυq 6νδρε9 ανεξαρτητωg
κατηγoρiαq ((A1), <iA>, <<B> & (Γ)) 125 δioκων, 16 δioκoι ημιτελικ6ζ και 16
δioκoι τελικ6q.
Για τουg ,φηρoug, οι oπoiοι 61oυν δηλιiloει αποκλειoτικ& αυμμετo1η oτην
κατηγoρiα αυη, αγιilν ε9 t25δioκων, 16 δioκoι ημιτελικ69, 16 δioκoι τελικ69..
Για.γυναiκεg _ νε6νιδiq, αγιilναq 75 δioκων, 16 δtoκoι ημιτελικ69, 16 δioκoι
τελικ6q.

αθ\τ69 Γ.

κληρωoη- για τουg
Kατηγoρiαg που θα αυμμετ61oυν στoυq Πανελληνιουg Aγιbνεg.

Να

oημειωθεi

6τι θα υπ&ρξει ξε1ωριoτη

Aγωνεq Double Trap γtνoνται για &νδρεg 150 δtoκων, 30 δtοκoι
30 δioκoι τελικ6q.
ημιτελικ69,
.i,o
.ouξ εφηβοιrg oι oπoiοι 61ουν δηλiοoει αποκλειoτικ& oυμμετo1η oτην
κατηγoρiα αυτη, αγrilνεg 150 δioκων, 30 δioκoι ημπελικ69 , 30 δioκoι τελικ6g.

oι Πανελληνιοι

H κατdταξr1 αθλητιbν

A) Στα αγωνioματα

- τριιbν

για τo Κ6πελλo 2016 θα γiνει ωg κ0τωθι

:

:

1. Trap και Skeet

(A1)).(Α)) Kατηγoρiαg AνδριΙlν, Eφηβων, Γυναικcbν,

Nεανiδλν, θα λαμβ&νοι,ται υπ6ψη απ6 τουg 6ξι αγιbνεg Kυπ6λ}"oυ, οι 4 καλriτερoι
αγιbνεq

Δωυκρινiζoυμε 6τι, επειδη στoυζ 6 αγιilνεg Κυπ6λλoυ 20Ι6' oτ δiο (2) αγιbνεg
θα 61oυν κλτ&ταξη στoυζ 125 δiοκουq, η βαθμολογtα των αθ\τιbν για τoυt
τ6ooερι9 (4) καλυτερουg αγωνεq τoυq Θα πρ6πετ να γiνει κατ, ελ01ιoτo σε τρει6
και σε 6να (1) αγrbνα με
ι:l αγωνεi- με διαδικαoiεg ημπελικrj:ν - τελικιbν
(4) αγιbνων
καταταξη o.o,q 125 δioκουζ. Δεν απoκλεiεται η επιλoγη τεoοftρων
με διαδικαoiα ημιτελικrbν - τελικiυν.

2.Lιπ}'6TrapAνδριilν&Eφηβωνθαλαμβ6νoνταιυπ6ψηαπ6τoυqτρειg(3)
αγιi:νεq Kυπ6λλoυ, oι δilο (2) καλriτεροι αγrbνεg

.

3.Skeet((ts)&<Γ>KατηγoρiαqΑνδρrilν,γιατηνανακηρυξηKυπελλoιi1ων
(19) αγiονεg
Eλλ&δog 20:Ι6, Θα λαμβdινoνται υπ6ψη απ6 τουq δ6κα εννιft
των αθ\τιilν.
Kυπ6λλoυ B, Γ, Kατηγoρiαg, οι οκτιΙl (8) καλriτεροι αγιilνεg

(2) αγιΙlνεg πρ6πει να
Διευκρινiζεται 6τι απ6 τoυq οκτιΙl (8) αυτοιig αγιΙlνεq oι δrio
61oυν διεζα1θεi οε αγιbνεq A, B, Γ. Κατηγορiαg '

4.

Trap (B) &

<Γ> Kατηγορiαg Ανδριbν, για την ανακηρυξη Kυπελλοιi1ων

Eλλ6δog20t5,θαλαμβ&νoνταιυπ6ψηαπ6τoυqδεκαπεντε(15)αγcbνεq
αγιilνεg αθ\τιilν.
Kυπ6λλoυ B, Γ, Kαηγορiαq oι 6ξι (6) καλliτεροι
(1)
αγcbναg θq πρι1πει
εναg
ο
(ol
αγrbνεg
αυτor1q
εξ'
Διευκρινiζεται 6τι αnο
'ουξ
οε αγri:να Α.B. Γ, Kατηγoρiαq.
να 61ει διεξα1θεi

4

5. Για

τoυg αγcilνεg <Γ> Κατηγoρiαg δεν υπdρ1ει ημιτελικ6q - τελικ69. FΙ γενικη
κατ6ταξη βγαiνει βdoει των ιo1υ6ντο;ν Kανονιoμιilν.

6.

Σε περιπτrboειg απ6λυτη9 ιooβαθμiαq για την κατdταξη των αθλητrbν-τριων θα
υπoλογiζεται η κατ&ταEr1 τουq, στoυζ αιτioτοιxoυg Πανελληνιουg Αγιilνεg.
Δηλαδη αθλητηg-τρια πoυ 6xει" καλιiτερη κατ6ταξη στoν αντioτοι1o
Πανελληνιo ΑγrΙlνα κατατdooεται oε υψηλ6τερη θ6oη, απ6 τoν αθλητη-τρια
που ιοoβαθμεi και ι11ει μικρ6τερη θ6οη oε αυτ6ν.

Για τo f'τo520|6 πρoηρ6ooεται επιπΜον του Kυπ€λλου Eλλdδοg και Kriπελλo
Zωνηq oε αγci:νεq B,και Γ, Κατηγoρiαg.
Kυπελλoδ1oq Trap Α,η B, Zωη9, oτην B,η Γ,κατηγoρiα, ανακηριioοεται o

Α,η B,

αθλητηg με τoυζ π6vτε (5) καλriτερoυg αγrbνεg πoυ διεξ&γοντα1 στη Zιbνη τoυ.
Για τo'αγιbνιομα τoυ Τrap αγrilνεg A, Ζωη9 θεωρoriνται αυτoi πoυ διεξdγοιται
oτα Σκoπευτηρια Λαγκαδ& και B6λου. AγιΙlνεg Β, Ζωη9 θεωρotiιπαι αυτοt oι
αγιbνεq που διεξdγoνται στα Σκoπευτηρια Mαλακ0oαζ και Xαv[ων.

Κυπελλο61o9 Skeet A, η B, Ζωηζ, oτην B η Γ κατηγoρiα αναηρliοoεται o
αθ\τηg με τoυζ επτa Q) καλιiτερoυg αγιbνεq πoυ διεξdγονται στη Ziυνη τoυ.
Για το αγiυνιoμα Skeet, Αγιilνεg A, Ζ6η9 θεωροriνται oι αγiυνεg πoυ
διεξdγονται στα σκoπευτηρια Σκυδραg, Λαγκαδ6 και B6λoυ . Αγrbνεg Β' Zωηc'
θεωρoliνται αυτoi που διεξdγοιπαι στα oκoπευτηρια Π&τραg, Σπαpτηg,
Καλαμdταg, Mαλακ&oαg, Χανiων και Ρ6δoυ .
Σε περιπτiοoειg ιοoβαθμiαg, για τουζ Kυπελλof1oυq, κ&θε Ζωηq, καλriτερη
κατ&ταξη Θα 61ει o αθλητηq με την μεγαλιiτερη επiδooη και σε περιπτιilαειg
απ6λυτη9 ιoοβαθμtαE θα ιo1r1oυν o1κανoνισμοi τηq Ι.S'S'F.
2. BαΘμoλογiα

Aτομικri κατ&ταξη

2.1

Στην ατoμικη κατdταξη 6λων των αγωνισμ&των και κατηγοριiυν του Kυπ6λλoυ
Eλλdδog 2015 ΣKoE, Skeet, Trap και Double Τrap, η βαθμoλoγiα εiναι η εξηg

.
-

:

1η θ6oη

βαθμοi

βαθμoi
βαθμoi
4ηθ6oη βαθμoi
5η θ6oη βαΘμoi
6η Θ6οη βαθμoi
7ηθ6oη βαθμoi
2ηθ6η

3η θ6oη

8η θ6oη
9η θ6oη

βαΘμοi

|2

9
7
6
5

4
3

2

βαθμoi i

Λ6γω uικρriq oυuμετο.ηq αΘλητιirν-τοιων oτουc αγιΙlνεq Kυπ6λου 6τoυc 2016.
oτoυq Aνδρεq B, Γ. Κατηγoρiαc. Γυναικrirν. Εφιiβων και υπoκατηγορiαq
B."u,α,,, Θo βoθuoλoγο6νται 6ταν υπιiογoυν τoυλιiγιoτον τρειζ (3)
ου uμετογ6q ανιi αγιΙrνα.
Σκoπευτf1g πoυ δεν oυμπληρiυοει τo otiνολo των οτ61ων (δioκων) τoυ αγιbνα
δεv κατατ6oσεται σε αυτ6ν και δεν παiρνει βαθμoλoγiα.

2.2

Kατιiταξη Πoλυνiκη Συλλ6γoυ

)
Eκτ6g τηq ατoμικdg κατ&ταξηζ των οκοπευτιbν βραβεriεται και o πoλυνiκηg

oriλλoγοg για καθενα απ6 τα 0λυμπιακ6 αγωνtoματα.

FΙ βαθμολογiα για την ανdδειξη του πολυνiκη oυλλ6γου, για κθθε αγiονιομα,
Skeet, Τrap, Double Τrap, πρoκιiπτει απ6 τo oυνδυαoμ6 τηg δραοτηρι6τητα9 των
αθλητιbν 6λων των κατηγoριiυν, ωζ τo iιθρoιoμα:
- τηq βαθμολoγiαg των 6 πριΙlτων ηζ κατηγoρtαq <Α1> Ανδρrilν
- τηq βαθμολογiαq των 6 πρri;των τηg κατηγoρiαg <A> Ανδρiυν
- ποoooτoti 50% τηq βαθμoλoγiαg τωv 6 πρωτων τηζ κατηγoρiαq <B> Ανδριilν
- ποoοoτoli 50% τη9 βαθμoλoγiαg των 6 πρrbτων τηg κατηγoρiαg Γυναικιbν
- ποoooτοιi 50% τηg βαθμoλογiαg των 6 πρωτων τηζ κατηγoρiαq Eφηβων και
- πoοoοτοti 50% τηc, βαθμoλογiαq των 6 πριbτων τηg κατηγoρiαq Nεανiδων.

3.

Bραβειioειc
Eκτ6g των επdθλων, τα οπoiα θα απoνεμηθοfv oτουg επi μ6ρoυ9 αγιbνεq, θα
απονεμηθοriν τα ακ6λουθα ιξπαθλα, με βd,oη την κατ&ταξη των oκoπευτιilν οτη
βαΘμολoγiα των Kυπ€λλων Eλλ&δoq:
r Για καθενα απ6 iα αγων[oματα Skeet & Trap <<Α1> κατηγορiαg Ανδρcilν
1og Kιiπελλo, 1ρυο6 μετ0λλιo και δiπλωμα
2og αργυρ6 μετ&λλιo και δiπλωμα
3oq 10λκινο μετftλλιο και δiπλωμα
4οg Δiπλωμα
5οg Δiπλωμα
6οq Δiπλωμα
. Για καθενα απ6 τα αγωνiοματα Skeet, Trap <Α> κατηγορiαg Aνδριδν &
DοubΙe Trap
1og Kriπελλo, 1ρυο6 μετdλλιο και δiπλωμα
2oq αργυρ6 μετ6λλιο και δiπλωμα
3og 1dλκινο μετdλλιo και δiπλωμα
4og Δiπλωμα
5ο6 Δiπλωμα
6o9 Δiπλωμα
. Για καΘενα απ6 τα αγωνioματα Skeet & Trap (BD & <Γ> κατηγoρiαq
Aνδριilν
1og Kιiπελλο, 1ρυo6 μετ&λλιo και δiπλωμα
2og αργυρ6 μετ&λλιo και δiπλωμα
3og 1d,λκινο μετdλλιo και δiπλωμα
4og Δiπλωμα
5οg Δiπλωμα
6o9 Δiπλωμα
. Για καθενα απ6 τα αγωνioματα Skeet, Trap & DοubΙe Trap κατηγορiαq

Eφηβων
1og Kιiπελλo, 1ρυo6 μετd,λλιo και δiπλωμα
2og Αργυρ6 μετdλλιo και δiπλωμα
3og Χ&λκινο μετ&λλιo και δiπλωμα
4og Δiπλωμα
5oq Δiπλωμα
6o9 Δiπλωμα

r

Για καΘενα
1η

απ6 τα αγων[oματα Skeet

& Trap κατηγoρiαq Γυγαικιilν

Kιiπελλo, 1ρυo6 μετdλλιo και δiπλωμα

6

2η Αργυρ6 μετdλλιo και δiπλωμα

3η X0λκινo μετ6λλιo και δiπλωμα

"

Για καθ6γα απ6 τα αγωνiaματα Skeet & Trap κατηγoρiαq Nεανiδων

Kιiπελλo, xρυο6 μετdλλιο και δtπλωμα
2η Αργυρ6 μετ&λλιo και δiπλωμα
3η Χdλκινo μετdλλιο και δiπλωμα
Για καΘιfoα απ6 τα αγων[οματα Skeet & Trap για τo Κδπελλo Α η B
ζrilνηq στιζ κατηγορiεq B, & Γ, Ανδρcilν
log Kδπελλo, xρυo6 μετθλλιo και δiπλωμα
2og Αργυρ6 μετdλλιο και δiπλωμα
3oq Χdλκινo μετdλλιo και δiπλωμα
1η

.

'@

1οq

Kriπελλο και δiπλωμα

2οg Κriπελλo και δiπλωμα
3og Kriπελλo

και δiπλωμα

Τα ωq 6νω €παθλα θα απoνεμηθoriν μ6νo oε 6oε9 κατηγoρiεg αγωνιoμ&των

καταταγοtiν 6ξι (6) τoυλ&μoτον οκoπευτ6g.

FΙ απονομη των επdθλων, 6λων των αγων1σμd,των, για την <A1> κατηγορtα
Ανδριbν Skeet & Trap, για την <A> κατηγoρiα ανδριbν Skeet,Trap & DοubΙe
Trap καθcbg και των επ&θλων των πολυνικrilν αυλλ6γων, θα γiνει μετ& απ6
εr,ημ6ρωoη τη6

ΣΚ.o.E.

,

Bραβεrioειq μα το Κfπελλo Α, η B, ζ6ηg θα ανακοινωθοιiν απ6 τη ΣK.o.E.
και θα γiνουν oε αντioτoι1ουg αγιbνεq τηq κ6θε ζδηg.
4. Γενικ6q Διατfiξειq

o

αγωνεg Kυπ6λλoυ Eλλ0δoq, Πηλινoυ Στ61oυ 2016' διoργανιbνονται oε
oκoπευτηρια, με τιg παρακdτω πρoδιαγραφ69, για τιq ακ6λουθεg κατηγoρiεq:
- Kαηγoρiεq <A1-A) για τα αγωνioματα Skeet & Trap Ανδριilν, Γυναικιilν,
Eφηβων' Nεανiδων, σε σκoπευτηρια τριιilν (3) stands με λειτoυργiα μικροφcbνων
(phοnο-pulls), ν6ων πρoγραμμdτων κανoνιομιbν Ι.S,S'F. (chips) και 1ρον6μετρo

- τελικoδg.
ανδριi:ν για τo αγrilνιoμα τoυ Trap σε σκoπευτηρια δfo η
<B.Γ>
Kατηγoρiεg
τριcbν stands με λειτουργiα μικρoφιbνων (phono.pulls), νι1ων προγραμμ6των
κανoνιoμcbν Ι.S.S.F. (οhips) και 1ρoν6μετρo για τουq ημιτελικorig _ τελικorig.
- Kατηγoρiεq <B.Γ> ανδριilν για τo αγiυνιoμα του Skeet σε σκoπευτηρια δδo η
τριιilν stands, με 1ρον6μετρo για τoυg ημιτελικοr5g - τελικοιig.

για τoυζ ημιτελικo6q

-

-

Kατηγoρiα DoubΙe Trap AνδριΙlν & Eφηβων σε οκoπευτηριo και με ενα (l)
stancl, με λειτoυργiα μικpoφcbνων (phοno-pul1s), ν6ων πρoγραμμ6των
_ τελικorig.
κανovιoμcilν Ι'S.S.F. (chips) και 1ρoν6μετρo για τουg ημπελικoιig
}Ι oργ6νωoη των αγωνων αυτιilν γiνεται απ6 την ΣK.o'E σε συνεργαoiα με τoν
διoργανωτη or5λλογo, αλλ0 η oτελ61ωοη με τo απαtτoιlμεvo πρooωπικ6, καθri:g
και η ομαλη διεξαγωγη των αγrilνων εiναι ευθδη των διoργανωτrilν ουλλ6γωνοωματεiων.
oι oκοπευτ69 που oυμμετ61oυν στoν αγcbνα εκτελοfν υπoχρεωτικa xρ6η
επoπτιbν βo}'τtq (side referees).

Kdθε oωματεio πoυ λαμβ&νει μ6ρoζ με τoυg oκoπευτ69 τoυ σε

αγrbνεq

Kυπ6λλoυ Eλλ&δog 2016 εtναι υπoxρεωμεvo δliο ημ6ρεζ πριν τoν αγcbνα και
π&ιτωq πριν απ6 ην κληρωση των oκoπευτιilν, με τoν υπε6θυνο πoυ θα ι41ει

ορtσει, να καταβα.λλει oτoν διoργανωτη oiiλλογο παρdβoλο oυμμετoμg 45 € για

<B> ανδριilν, 35 € κ6θε
ουμμετo1η τηζ κατηγορiαq εφηβων και 30 € για κ&θε ουμμετοxη τηg κατηγoρiαg
γυναικιilν και νεανiδων. Στα παρ&βολα αυτ& περιλαμβdνοιπαι 6λα τα 6ξoδα
oυμμετo7;τ1q τoυ αγιilνα, καθiυq και η εισφoρ6 5 € για τη ΣK.o.Ε' .

κ6θε oυμμετομ τηg κατηγορiαq <Α,iυ,

<<Al>

και

5. Παρατηρηoειq

To πρ6γραμμα των αγcΙlνων, oι οποiοι λαμβdνoνται υπ6ψη oτην κατ0ταξη 6λων
αγωνιoμdτων του Kυπ6λλoυ Eλλdδog 2016, 61ει εκδoθεi απ6 την ΣK.o.E., θα
αναρτηθεi στην ιστοσελiδα τηg και θα απooταλεi εγκαiρωg οτα oωματεiα'

oυμμετομ αθ\τιΙlν στoυg αγiυνεq του Kυπ6λλoυ Eλλftδog 2016 τηg ΣK.o.E.
oυνεπ6γεται την ανεπlφriλακεη απoδoμ των εγκυκλiων τηg ΣK'o.E.
FΙ

oποιoδηπoτε Θ6μα ο1ετικ6 με την διεξαγωγη των Kυπ6λλων ΣKoE Trap, Skeet,
Dοuble Trap δεν περιλαμβd,νεται στην παρor1oα εγκιiκλιo, καθιΙlg και για τυ16ν
αναγκαiεq αλλαγ69 τoυ, απoφαoiξει τo Δ.Σ. τηg ΣKoE.
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