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FΙ ΣΚ.o'E. πρoηρr1oοει αΚYΠEΛΛo EΛΛΑΔοΣ 2015>> για τα oλυμπιακd
Αγωνioματα Skεet, Trap και Double Trap, αιiμφωνα με τoυζ κανoνισμofq τηq
Ι.S.S,F. καr τηv παροιioα.
t. ΓΕΓiΙΙζq,

oι

αγιilνεg τoυ Kυπ6λλου Ελλιiδog 2015 Trap &.Skeet διoργαvιilνoνται για τιq
κατηγoρiε6 αΑ1> <A> (B) & (Γ) Ανδριbν, Γυναικιilν, Eφηβων, Nεανiδωv και
Bετερdνων. oι.αγιbνεg τoυ Κυπ6λλoυ Ελλ&δog 20l5 DoubΙe Trap διoργανtbνor,ται
για τιg κατηγoρiεq Ανδριi:ν και Eφηβων.
FΙ κατdταξη oε αυτο6q ε[ναι ατoμικη α)λ& πρoβλεπεται και βρ&βευoη των
πoλυνικrbν oυλλ6γων.

Kατd την αγωνιoτικη περioδo 2015
A) Για το αγιΙlνιομα τoυ TRAΡ

Θα

διεξαiΘoliν

:

:

κατηγoρiα Ανδριilν, Eφηβων, Bετερdινων, Γυναικιbv &
Νεανiδων θξι (6) αγιilνεg Κυπ6λλoυ απ6 τoυq oποioυζ oι δlio (2) αγtbνεg θα 61oυν
κατ&ταξη 6λων των κατηγoριιilν oτoυq l25 δioκoυg και 6πoυ υπιiρξει ιοoβαθμiα
αυτη θα λr1εται με την τελευταiα καλriτερη πoι1λα. Edν xρειαoθεi θα εφαρμooθεi
o καν6ναq ιιΑντioτρoφηq M6τρηoηq> (count back) πoυ xρηoιμoπoιεi η ι.S.S.F. .
. oι αγιbνεq αυτoi εiναι :

Για την

α)

<A1>>

Grand Prix -

-

<<A>

Mαμ

τηg Κρητηq

β) Πανελληνιo-c Αγιilναq

TRAP

(TRAΡ Νo

3)

TRΑP Νο

5)

(

κατηγoρiα Ανδριilν, 12 αγιbνεg Kυπ6λλoυ απ6 τoυg oποioυg oι
6ξι (6) αγιbνεq εiναι κoινoi με αγιbνεg A1-A Kατη7oρiαq.

Για την

<B>.<,ιΓ>

B) Για τo αγιilνιoμα του SKEET

:

Για την <A1>.<A> κατηγoρiα Ανδρrbν, Εφfiβων, Bετερ&νων, Γυι,αικιbν &

Νεανiδων 6ξι (6) αγιilνεq Kυπ6λJ'oυ απ6 τoυq oπoioυq oι δrio (2) αγιbνεq θα f1-oυv
l25 δioκoυc και 6που
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(Si<'ΞΓT Νο 3)

SKEE1,(SKΕΕΤ No

5)

κατηγcρ1α ,.\γδρi}.,,, l7 αγ./υ.,,εg Κυπ6}"}"ου ατ6 τοl-lg cποioυξ οι
εiναι κοινοi με αγιilνεq Α1. - Α, Κατηγορiαg.

αB>-l<Γ>>

6ξl- αγιbνεg

Γ) Ιiα

ττ15 i(ρ;1,i;15

Παvελλf1vιυ-c r\γ6ναq

Γιe την

ιra1]t] jl.]ι]

:

α) cranc Ρri:ι . M,i1,η
β)

]li;.ιili

τo αγιbνιομα τoυ Dοa:ble Trap για την κατηγορiα Ανδρrilν και Εφηβων τρειg

( 3 ) αγιbνεg Kυπ6λλoυ απ6 τoυg oπoiουq o ενα6 αγιilναg 6xει κατdταξη oτoυg 150

δioκουg και 6πoυ υπdρξει ιοoβαΘμiα αυτη Θα λ6εται με την τελευταiα καλtiτερη
πof},α και εαv 1ρειdζεται θα εφαρμ6ζεται ο καν6vαg αΑvτiοτρoφηq M6τρηoηq>
(count back) πoυ χρησιμoπoιεi η Ι.S.S.F.
αγιilναq αυτ6q θα ε[ναι o Πανελξνιoq Aγιbναg πoυ εiναι και Αγωναg

o

Κυπ6λλoυ.

Στην διαδικαoiα επιλoγηg των 6ξι (6) καλtiτερωv αθλητιδν τoυ αγιbνα, πoυ Θα
αγωνιoτoιiν oτoν ημιτελικ6 και τoυζ τελικotig των μεταλλiων, oυμμετ61ουν 6λoι.
Δη)'αδη oι 6ξι (6) καλr5τερoι αθλητ6q μεταξf ηg <A1υ κατηγoρiαq, ηξ (A)
κατηγoρiαq, και των Eφηβιoν, 6πω9 αναφ6ρoιται oτην Εγκιiκλιo 2015 3
(oρΘf Eπανdληψη), 6τοι rboτε να κατακτηooυν το xρυo6, τo αρTυρ6 η τo xdλκινo
- μετdλλιo τoυ αγcbνα.

Διευκρινiζεται 6τι oτoυq αγιilνεq Trap και Skeet <<A1> και <Αυ κατηγoρiαq,
μετd την ολoκξρωοη τoυ αγιΙlνα τωv l25 δiοκων θα υπiιρξει κατ6ταξη και
βρ&βευoη των επιμ6ρoυg κατηγoριιilν , δηλαδη των εφηβιoν' βετερfνων και τηg
Α κατηγoρiαg.
αγcδνα γ.νoνται oι βραβειloειq
οτιq επιμθρoυq κατηγoρiεq ωq εξηq :
Στην κατηγορiα A,, Εφηβων και την υπoκατηγορiα Bετεριiνων.
α) oι αθλητ69 που δεν oυμμετ61oυν oτην διαδικαοiα ημιτελικoδ * τελικιδν,
κατατιiοooιται και βραβε6oνται oτου6 125 δioκoυq.
_
β) oι αΘλητ6q πoυ ουμμετ61ουν οτην διαδικαoiα ημιτελικoil τε)"ικιbν, η
κατιiταξη τoυq εiναι αυτη πoυ τε}-ικd πρoκsπτει απ6 την oλoκληρα.'οη τoυ

Mετιi απ6 την κατιiκτηοη των μεταλλiων τoυ

αγιilνα.

oι.Eφηβoι βραβεδονται ωq Aνδρε6 μ6νο

oτoυ-c Πανελληνιoυq Aγιbνεq

και

εφ6ooν 6xoυν επιλfξει να αγιoνιoτoilν oτην Kατηγoρiα αυτη.

Πανελλtiνιoι αγιbγεc Skeet' Trap. Double Trap
Κατι1 το 6τoq 2015 Θα διοργανωθεi 6ναg (1) Πανελ}ηνιoq Αγιilναq Πηλινoυ
Στ61oυ, για τα τρiα (3) oλυμπιακ& Αγωνioματα Skeet, Τrap και DoubΙe Τrap.

o

Πανελληνιog Αγrbναq θα οργανωθεi oε oκoπευτηριo τριιbν (3) τoυλd,1ιoτoν
stands με )ειτoυργiα μικρoφιilνων (phono-puJls) και ν6ων πρoγραμματων
κανoνιoμιilν Ι.S.S.F. (chips) για Skeeι και Τrap και 1ρον6μετρο για ημιτε}'ικoιig και
τελικoδc.

Ι'.'Ιi.-ii':)'11i',.)''.'/.1].,'.t.];','l],1:.'..;'t'..,';l,..l,ι,],l'.,;."".]l,i1',:i,.,.r.1lιrl,iοριii; {ιιΑ1;l. l.:\,':, 1i}Jll ι..i ιιΙ.)) iL. |!'.iij;.|{j l25 δiο:<ιυl,, {5 δio;.:ο.' ημιιιι:i\,l.l<1.;
15 δiοrcοι τε,\-l.κil4 γιa Ειpηβουq !r- ΟπoiΟι 6;1oυ.', ιΞ'η,\'ιi.lοει απoκ}.,ε16τ1κiι τη\,
σl)μtιετoχη τΟι)ζ στην κατΙ]γoρiα ατΦ, l25 δiοκοι. 15 δiοκοι ημ,ιτελι:c6g' 15 δiοκοι
τελικ6q, και για Γυναiκεg & Νεdνιδεg 75 δiοκοι, trS δiοκοι ημ1τελικ6ζ, 15 δiοylοι
τελικ6q'

oι Πανελληνιοι Αγιbνεg Skeεt γil,cγται για 6λcυg τΟυζ α1,δρsζ ανεξαρτητωg
κατηγoρiαζ (αΑ1υ, <A>, αB> & <Ι>) 125 δiοκων, 16 δiοκoι ημιτελικ6ζ και Ι6
δ[οκoι τελικ6g.

Για τoυq εφηβoυζ, oι οποioι 61oυν δηλιbοει

.

κατηγoρiα

Για γυναiκεg _ νεiινιδεζ,

τελικ6ζ.

Nα

απoκλειστ1κi{ συμμετoχη στην

l6 δioκoι ημιτε}"ικ69 , 16 δiοκοι τελικ6q'
75 δiοκων, 15 δiοκoι ημιτελικ6q, 16 δiοκoι

αυτη, αγcilνεq 125 δioκων,

οημειωθεi

αγrbναg

6τι θα υπ&ρξει ξε1ωριoτη κληρωoη για τoυζ αθλητfq

Γ,

Κατηγoρiαq πoυ Θα oυμμετ6xουν στουζ [Ιανελ.}.ηvιoυq Αγιbνεq

oι Πανελληνιoι

Αγcbνεq Double Trap γiνoιται για αvδρεq t50 δioκων, 30 δiοκoι
ημιτελικ6q. 30 δioκoι τελικ6q,
Για τoυq εφηβoυg oι oποioι ε1ουv δηλωαεl απoκλειoτικιi oυμμετo1η oτην
κατηγoρiα αυτη, αγιilνεq 150 δiοκων, 30 δioκoι ημιτελικ6q , 30 δioκoι τελικ6q.
FΙ κατdταξη αΘλητιbν - τριιbν για τo

A) Στα αγωνiοματα

Kfπελλo 2015

θα γiνει ωq κdτωθι

:

:

1. Trap και Skeet

(A1)-((Α) Kατηγoρiαg Ανδριbν, Εφηβων, Γυναικιilν,

Nεανiδων, θα λαμβdνοrται υπ6ψη απ6 τoυg 6ξι αγιbνεq Κυπ6λλoυ, οι 4 κα)ωτερoι
αγrbνεq

.

Διευκρινiζουμε 6τι, επειδη oτoυq 6 αγιbνεq Kυπ6)'λoυ 2Οl5, οι διio (2) αγιbνεg
- Θα 6xoυν κατdταξη oτουg 125 δioκoυg, η βαθμολoγiα των αθ)ητrbν για τoυζ
τ6aoερι5 (4) καλδτερoυg αγιbνεg τoυg θα πρdπει να γiνει κατ, ε)ri1ιoτo σε τρειg
(3) αγιilνεg με διαδικαokg ημιτελικιilν _ τε},ικιbν και οε 6να (1) αγιilνα με
κατdταξη oτoυq 125 δioκoυq. Δεv απoκλεiεται η επιλoγη τεooιiρων (4) αγιilνωv
με διαδικαoiα ημιτελικιilν τελικιbν.

Τrap Ανδρriv & Εφηβων θα λαμβιiνoιται υπ6ψη απ6
αγιivεq Κυπ6).λoυ. oι δio (2) καλυτερoι αγιbνεξ

2.

Διπχ'6

τoυ-c

τρειq (3)

,

3. Skeet

&

για την αvακηρυ-E'η Kυπελλotj7.ιον
Ελλιiδoq 2Ο15, Θα λαμβ6voιται υπ6ιμη απ6 τoυg δ6κα επτdr (17) αγιbνεg
Kυπ6)J,oυ B, Γ, Kατηγoρiαg, oι oκτιil (8) κα),riτερoι αγιilνεq τωr, αθλητcbl,.
Δευκρινiζεται 6τι απ6 τoυg oκτcδ (8) αυτoδg αγιilr'εg oι δriο (2) αγιilι,εg πρι1πει να
t\
6xουν διεξα1Θεi oε αγιbνεq A,B, Γ,Kατηγoρiαg l
<B>

ι<Γ> Kατηγoρiαq Αvδριbν,

αB> & <Γ> Kατηγoρiαg ΑνδρcΙlν, για την αι,ακηρυξη ΚυπεD"oti1ων
Eλλdδoq 20l5, θα ).ιιμβdνοιται υπ6ψη απ6 τoυq διilδεκα (12) αγιbr,εg Κυπ6λλoυ
B,Γ.Κατηγορiαq οι 6ξι (6) καλδτερoι αγιbνεg αθλητιilν. Διευκρινiζεται 6τι απo
τoυq 6ξι (6) αυτοrig αγrilνεq o 6ναg (1) αγιbναg θα πρ6πει να 61ει διεξα1θεi οε
αγιbνα Α, B, Γ, Κατηγoρiα-c

4.

.

Trap

5.

.
Για τoυq αγιbνεg <Γ> Κατηγoρiαg δεν υπ&ρ1ει ημιτελικ69 τελικ69. LΙ γενικη
κατdταξη βγαiνει βdοει των ιoγυ6ντων Κανoνιoμtbν.

!.i

,

$. Σε

1',.Ρι).1.i'i'Ει|, αlιιi,"r,i,];,r;.; ιεcβlιcμl i11- τι|''i-11'j |:|j'τ1'iq'|;τι.η.; ;γ g|i,ilη,1.ι,', .ι;lιιιl.,, ilιl
ι)'coΙoγιζεταr- η κατ6ταξη τo:)ζ. .,τιl1](: ι.}τi.]τc)1χoυζ 1iαvε}.ληviοιτ; ,,\γd;νι::.

Δηλαδη αθλητηζ-τρια πι]υ θ1::ι κα}:δτερη κατ4ταξη οτι.,.

ιr.r,ιioτο.,;γil

Πανελ}ηνιο Α7ιbνα κα,ιατθοοετcιι σε υψηλ6τερη θθrη" απ6 τοl, cιθλητfl-τρια
πΟυ ισoβαθμεi και dχ,ει μικρ6τερη θfoη οε αυτ6v.
Για τo 6τοg 2Φ15 πρoκηρrioοεται επιπλiον τoυ Kυπfλλoυ Eλλiιδοg και Kliπελλο
αγιbνεg B,και Γ, Κατηγoρiαg.
Kυπελλoli1og Τrap A'i1B,Zω'ηc'' στην B η [. κατηγoρiα, αναηριiοδεται o

Α. η B, Ζrillηq oε

αΘλητηg με τουq πεντε (5) καλriτερου-c αγ(i)νεζ που διεξdγονταl, οτη Zιbνη τoυ.

αγιilνιoμια τoυ Τrap αγ6νεζ A, Zcbηq Θεωρor1ιται αυτoi που
διεξ6γoνται στα Σκoπευτηρια Λαγκαδd και ΙMαλακιiοαg. Αγιbνε6 Β,Ζωιη9
Θεωρo6ιται, αυτoi oι αγtbνεq πoυ διεξdγoνται οτα Σκoπεττηρια Mα}.ακdοαg και

Για τo

Xανiω..l.

.

Λ6γω τηq γεωγραφικηg κατανoμηg των Σκοπευτηρiων, τo Σκoπευτηριo
Mαλακ0oαg θεωρεiται κoιν6 για τιg δrio Zιilνεq.
Kυπελλori1oq Skeet Α,η Β,Ζωιηq' οτην B η Γ κατηγoρiα ανακηρtiooεται o
αΘ\τηg με τoυg επτ& (7) καλυτερoυg αγ<ilνεq πoυ διεξιiγovται oτη Zιbνη τoυ.
Για τo αγιbνιoμα Skeet, Αγιilνεg Α Zri:ηg θεωρo,ιiνται oι αγιbνεg πoυ
διεξdγoιται oτα oκoπευτf1ρια Σκυδραg, Λαγκαδιi, Mαλακιioαq και Xανiων.
Aγrilνεq B, Zιilηg Θεωρor5ιται αυτoi πoυ διεξdγovται oτα oκοπευτηρια Πdτραg,
Σπdρτηg, Καλαμdταq, Mαλακdoαg και Xαν[ων.
Λ6γω τηg γεωγραφικηg καταvoμηg των Σκoπευτηρiων, τα Σκoπευτηρια
Mαλακdοαg και Xανiων Θεωροr5νται κoινιi για τιg δυo Zιilvε6.
Σε περιπτtiloειg ιooβαθμiαg, για τoυζ Kυπε}λori1oυq, κdθε Zιbιηg, κα}"t5τερη
κατdταξη Θα 61ει o αΘλητηg με την μεγα),r1τερη επiδoοη και οε περιπτιδoεlg
απ6λυτηq ιooβαΘμiα'c Θα ιοβoυν oι κανoνιομo[ τηg Ι.S.S,F.
Σε καθ6να απ6 τα dνω αγωνioματα τoυ Kυπ6iλoυ Eλλιiδοq 2015 θα υπdρξει
κατ6ταξη και θα απoνεμηθoιiν 6παθλα, μ6vo oτιg κατηγoρiεg στιζ oπoiεζ θα
καταταγofν τoυλιi1ιoτoν 6ξι (6) αθ\τ69.

2. BαΘμoλoγiα
2.1

.

Aτouικf κατιiταξn
Στην ατoμικη κατdταξη 6}'ων των αγωνιομdτιrlν και κατηγoριιbv τoυ Kυπ6λλoυ
Eλλ&δoq 2015 ΣΚoE, Skeeι, Trap και Double Trap, η βαθμoλoγfα εiναι η εξηq
- lη θ6oη βαΘμoi |2
:

.
.
.

2ηΘ6oη
3η θ6oη
4η θdoη
5η θ6οη
6η θ6οη
7η Θdοη
8η θ6oη
9η θdη

βαθμoi
βαΘμoi

βαθμoi
βαθμoi
βαΘμoi

βαθμoi
βαθμoi
βαθμoi

9

7

6
5

4
3

2

ι

Σε περiπτωoη ιooβαΘμiαg oκoπευτcilν oτην τελικη κατιiταξη τoυζ στo Κtiπε)"λo
Ελλdδoq κιiπoιoυ αγωνiοματoq, oπoιαoδηπoτε κατηγoρiαg, λαμβ&νεται υπ6ψη η
..
κατιiταξη οτoυq ΙΙανελληνιουg Αγιilνεg 2015.
(δiοκων)
του αγrbvα
Σκoπευτηg που δεν αυμπληριiloει τo oδνο}'o των oτ67.οlν
δεv κατατdooεται οε αυτ6ν και δεν πα[ρνει βαθμoλoγiα.

2.L ζατ6ταfoLΠολυγiκn Σιλ},Q1οl,:
Εκτ69 τηg ατoμικηg κατirτιιξηq τον οκοπsυτ(bν βραβευεταl καl o πολυν[ιτ1g
oriλλoγοq για καθsνα απ6 τα oλυμπιακd αγονiοματα.
Fl βαΘμoλoγiα για την ανdδειξη τoυ πολυνiκη αυλλ6γoυ, για κοθε αγcilνιομα,
Skeet' Τrap, Doιιble,Γrap, πρoκ5πτει απ6 το αυνδυαoμ6 τηq δραoτηρι6τηταζ των
αΘλητιbν 6λων των κατηγoριιbν, ωq το dθρoιoμα:

. τηq βαθμολoγiαg των 6 πρcbτων τηq κατηγoρiαg <Α > Aνδριbν
. τηq βαθμoλογiαq των 6 πριilτων τηg κατηγορiαq αA> Ανδριδν
1

- πooooτoli

50o/o τη9

βαθμολογiαg
πoooοτoli 50Υo τηg βαθμoλoγiαq
ποοoοτοr5 50% τηξ βαΘμoλoγiαg
πoooοτorj 50% qξ βαθμoλoγiαg

.
.

-

των
των
των
των

6 πρδτων τηg κατηγoρiαg <B> Ανδριilν
6 πριilτωv τηg κατηγορiαq Γυναικrbν
6 πριbτων τη6 κατηγoρiαg Eφηβων και
6 πρcbτων τηq κατηγoρiαq Νεαviδων.

Για 6oε9 κατηγoρiεq υπ&ρξει κατ&ταξη, οδμφωνα με τoν παροντα κανoνισμo.
Bαθμoλoγiα κατηγoρiαg oην oποiα δεv καταταγoδν 6ξι (6) τoυλd1ιoτoν
oκoπευτ69 δεv λαμβ&νεται υπ6ψη.

3.

Bραβειiaειc
Eκτ6q των επdθλων, τα oποiα θα απoνεμηθoriν οτoυq επi μ6ρoυ9 αγci:νεg, θα
οτη
απoνεμηΘoliν τα ακ6λoυθα 6παθλα, με βιiη την κατ6ταξη των οκoπευτιbν
βαθμoλoγiα των Kυπ6λλων Ελλ&δoq:

.

.

..

Για καΘ€να απ6 τα αγωνioματα Skeet & Trap

<A1> κατηγoρiαg Aνδριδν
και
δiπλωμα
l og Kfπελλo, 1ρυo6 μετ&λλιo
2oq αργυρ6 μετdλλιο και δiπλωμα
3og 1dλκινo μετdλλιo και δiπλωμα
4οq Δiπλωμα
5oq Δiπλωμα
6οq Δiπλωμα
Για καθ6να απ6 τα αγωνioματα Skeet, Trap <Α> κατηγoρiαq Aνδριbν &
l
Double TraP
δiπλωμα
και
1og Kl5πελλo, 1ρυο6 μετιi}λιο
2οg αργυρ6 μετd}"λιo και δiπλωμα
3og 1dλκινo μετd)'λιo και δ[πλωμα
4oq Δiπλωμα
5og Δiπλωμα
6o9 Δiπλωμα
Για καΘενα απ6 τα αγωνioματα Skeet & Trap αB> & <Γ> κατηγoρiαq
Aνδρ<ilν
l oq kr5πελ},o, 1ρυo6 μετdλλιo και δiπλωμα
2oq αργυρ6 μετ&λλιo
3oq 1ιiλκινo μετιi)J'ιo
4οg Δiπλωμα

.

5oq Δiπλωμα
6οg Δiπ}"ωμα

και δiπλωμα
και δiπλωμα

Trap κατηγoρiαg
Για καΘ6να απ6 τα αγωνioματα Skeet, Τrap & Dοuble

;

.':l''

tοq Liiτι:λtr,υ. 1iιli-.ll; 1i111;;).'}-13 r:l;.,ι δ !',:li, ι,l:;ιl
2οg Αργιρi' trι:τi}.}.lο rιιl δi;,,;λt,lμιl
3oq Xdιλκιvο μετf}'λ,ιο κcιl δi:τ},οlμια
4o-c

Δiπ},ωμα

5οg Δiπλωμα
6og Δiπλωpια

.
.

Γιg

καΘ6γα απd τα αγοlνiομετα Skeεt & Trap I<ατηγορiαq Γυr,αικιbν
lη Κ6πελλo, χρυσ6 μετdλλιo κα1 δiπλ{Dμα
2η Αργυρ6 μετdλλιo και δiπλωμα
3η Xdλκινο μετ&λλιo και δiπλωμα
Για καθ6γα απ6 τα αγωviοματα Skeεt & Τrap κατηγoρiαq Nεανiδωv
1η Κriπελλo, xρυο6 μετθλλιo και δiπ}.ωμα
2η Αργυρ6 μετdλλιo και δiπλιομα
3η Xιiλκινo μετdλλιο και δiπλωμα
Για καΘfνα απ6 τα αγωνioματα Skeet & Trap για τo Kιlπελλo A { B
ζ<ilνηq οτιg κατηγορiεq B, & Γ. Aνδριilν
1oq Κfπελλo, 1ρυo6 μετdλλιo και δiπλωμα

,
.

n

2og Αργυρ6 μετd}λιo και δiπλωμα
3og Xdλκινo μετd}λιo και δiπλωμα

Πoλυνiκηc Σδλλoγoc
1oq Kliπελλο και δiπλωμα
2oq Kl5πελλo και δiπλωμα
3oq Κδπελλo και δiπλιoμα
Tα ωq dνω 6παθλα Θα απoνεμηθb6ν pι6νo oε 6οε9 κατηγoρiεg αγωνιoμdτωv
καταταγoυv 6ξι (6) τoυλιixιοτoν οκοπευτ6c.
FΙ απoνoμη των επdΘλων,6λοlν των αγωνιoμdτων, για τηv <A1> κατηγoρiα
Ανδριbν Skeet & Trap, για την <Α>> κατηγoρiα ανδριbν Skeet,Τrap & Double
Trap καΘωg και των επdθλων των πο},υνικrbν oυλλ6γων, Θα γiνει μετ& απ6
εημ6ρωση τηq ΣK,o.Ε. .
απoνoμι1ζ των επdθλων τωv κατηγοριιilν, (B) & <Γ> ανδριbν, 1ruναικιilν,
εφηβων και νεανiδωv, Θα γiνει μετd τη ληξη των Πανελληνiων Αγιbνιυν 2015 με
τη βαθμoλoγiα τoυ αvτioτoιxoυ αγωνioματog.
Bραβεriοει6 oτoυq επi μdρoυg αγcbνεg τoυ Kυπdλλoυ Eλλιiδo-c 2Ο15, οτιq
κατηγoρiεg μlναικιbι,, εφηβων και νεανiδων, γiνoνται μ6νoν με την προtπ6θεοη
6τι υπιiρ1oυν τρειq (3) τoυ)'d1ιoτoν oυμμετο76c, ενω οτην υπoκατηγoρiα
Bετεριiνων γiνεται 6ταν υπ&ρ1oυv πθιτε (5) τoυ}"d1ιoτoν ουμμετoxdq .

oι

Bραβεr5oειq για τo Κriπελλo
Θα γiνoυν oε

4. Γεvικ6c

Α,η B,ζιilνηq

θα ανακοιvωθotlν απ6 τη

ΣΚ.o.E, και

αιτioτoι1oυg αγιilνεg τηq κdθε ζιbιηg.

Διατιiξειc

o

l\

αγιilνεq Κυπ6M'oυ Ελλ6δoq. tΙηλινoυ Στ61oυ 2015, διoργαr,rilνoνται οε
oκoπευτηρια, με τιg παρακdτω πρoδιαγραφ6q,για τιq ακ6λoυΘεq κατηγορiεq:
. Κατηγoρiεq <A1-A> για τα αγων[oματα Skeet & Τrap Ανδριilv, Γυναικιbν,
Εφηβων, Νεανiδων, οε oκoπευτηρια τρι<ilν (3) stands με λειτουργ[α μικρoφιilνωv
(phono-pulΙs), v6ων πρoγραμμdτων κανoνιoμιbν ι.S.S'F. (chips) και 1ρoν6μετρo
για τ()υζ ημιτε).lκoυg τελικoυq.

'i Ι, {].] ij]l.]|,];i]]-...]i1i,],]- ι)]]., l]
+]
τρι{bν 3Ιej]d3 }lU ;\,ειiιjυρΙil] lιL,{:ΓDΙρΙ,ινι..,, (pLrοiiι,-pιl1ls). .7i11y 1111i 1ilci1-ι1ι,Jιιi:lν
κu}'Οvισμi,i]v t'S.S'F. (chips) j(αι χDΟι6lι:τρc 71{1 τουζ ημιτr.λlt:cl]ζ τεj.ιi.:Dli.;
. Κατηγoρiεg <E-Γ> ανδρτi;v γιcι το αγιb.:ιομιcι ,rΟυ sk€€t σε σj(D'Γειτηρlα δi,Ο li
τρltbν Stands, με χρoν6μετρo γ1α τΟ'aξ ημ1τελlκolig τελιrοιig.
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Kατηγορlα DοubΙε Trap Ανδρτbν & Εφηβων oε σl(οπευτηρ1ο κeι με 6γ& (l)
stand, με λειτoυργiα μικρoφ.bνων (phono-pu11s), ν6ων πρoγραιιμiιτov
κανoνιoμιi;ν Ι,S.S'F. (chip$ και χρoν6μετρo για τoυζ ημιτελlκotg - τελικοtig,
LΙ oργdvωoη των αγιbνων αυτιi:ν γiνεται απ6 την

ΣΚ.o.E oε αυνεργαoiα με

τoν

διοργανωτη οιi}λoγo, αλλιi η ατελε1ωση με τo απαιτofμεvo πρoσΟrπικ6, καθ6ζ
και η oμαλη διεξαγωγη των αγtbνων εiναι ευΘriη των διοργανωτd)v συλλ6γων.
oωματεiων.

oι

οκoπευτ69 πoυ συμμετ6χoυν οτoν αγιilνα εκτελoliν υπo1ρεωτικιi 1ρ6η
επoπτιilν βoλ(g (side referees).
Kdθε oωματεio πoυ λαμβdνει μ6ρoq με τουg οκoπευτθ-c τoυ σε αγ{i]νεζ
Kυπ6λλoυ Ελλιiδοg 2015 εiναι υποxρεωμ6νo δtio ημ6ρεq πρι\, τov αγιbι'u και
πdlτωg πριν απ6 την κληρωoη των σκoπευτ6v; με τoν υπε6θυνo πoυ Θα 6χει
oρiσει, να καταβ6λ)'ει στoν διoργανωτη ori)λoγo παρdβoλo oυμμετoxηg 40 € για
κιiθε ουμμετoxη τηg κατηγoρiαg (Αl), (Α>> και <B> ανδριbv, 30 € κdθε
συμμετoχη τηζ κατηγορiαζ εφηβων και 25 € για καθε oυμμετo1η τηq κατηγορiαg
γυναικ<bν και νεαν[δων. Στα παριiβoλα αυτ& περιλαμβ&νοrται 6λα τα 6ξoδα
συμμετoχηζ τoυ αγ6να,
5. Παοατnρliοειc
,Ι.o

πρ6γραμμα το)ν αγd)νων, oι oποiοι λαμβdνoνται υπ6ψη oτηr, καταταjη 6).οn,
αγωνιομdτων τoυ Κυπ€λλoυ Eλλdδog 2015. d1ει εκδοθεi απ6 την ΣK.o.Ε., θα
αναρτηθε[ oτην ιoτooελiδα τηg και Θα απooταλεi εγκαiρωg oτα oωματεiα.

Fl ουμμετo1η αΘλητιbν oτoυq αγιbνεq τoυ Kυπ6)J'oυ Ελλ&δog 2015 τηg ΣΚ.o.Ε.
oυνεπdγεται την ανεπιφriλακrη απoδoxf1 τοlν εγκτκλiων τηg ΣK.o.Ε.

.

oπoιoδηπoτε θ6μα o1ετικ6 με τηv διεξαγωγη των Κυπ6}"λων ΣKoΕ Trap, Skeet'
Double Τrap δεν περι}"αμβdνεται στην παρotioα εγκτκλιο, καθιb-c και για τυx6ν
αναγκαiεq αλ}'αγ69 τoυ, απoφαoiζει τo Δ.Σ. τηg ΣΚoΕ.

Mε αθλητικoliq xαιρετιαμoυq'

o ΠPoΕΔΡoΣ

ΠΑYΛoΣ KΑΝΕΛΛAΚHΣ

