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ΘΕΜΑ : Οργάνωση και Διεξαγωγή Αγώνων

Ι. ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Κάθε σύλλογος που ορίζεται στο πρόγραμμα ΣΚΟΕ 2011 να οργανώσει αγώνα
πρέπει τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την ημερομηνία τέλεσης του αγώνα να
επιβεβαιώσει εγγράφως στην ΣΚΟΕ την δυνατότητα οργάνωσης του αγώνα και την
καλή λειτουργία του σκοπευτηρίου. Καλή λειτουργία του σκοπευτηρίου νοείται η
άριστη κατάσταση των μηχανών, η ύπαρξη σκιαδίων και ομπρελών στους βατήρες
και η ύπαρξη βοηθητικού προσωπικού τριών ατόμων και διαιτητών αναγνωρισμένων
από την ΣΚΟΕ σύμφωνα με στην εγκύκλιο 2011-8. Το σκοπευτήριο του εκάστοτε
διοργανωτή συλλόγου υποχρεούται να λειτουργεί 2 ημέρες πριν από την διεξαγωγή
του αγώνα για προπονήσεις και να χρησιμοποιούνται τα ίδια stands και πιάτα που θα
χρησιμοποιηθούν στον αγώνα. Επίσης να διαθέτει στεγασμένο χώρο για τους αθλητές
καθώς και φαγητό, χώρους υγιεινής κλπ.
Ο σύλλογος για τον οποίο θα βεβαιωθεί από τον εκπρόσωπο της ΣΚΟΕ, βάσει της
αναφορά του, ότι κατά την τέλεση του αγώνα δεν πληρούσε τις πιο πάνω
προϋποθέσεις θα αποκλείεται από την διεξαγωγή του επόμενου αγώνα του
προγράμματος που έχει εγκριθεί να διεξάγει.
Σε περίπτωση που η ΣΚΟΕ δεν λάβει έγκαιρα διαβεβαίωση από τον οργανωτή
σύλλογο σχετικά με τη δυνατότητα διοργάνωσης του αγώνα, κατά την κρίση της
ορίζει άλλο σκοπευτικό σύλλογο για την οργάνωση του αγώνα.
Για την αγωνιστική περίοδο του 2011 και μετά την συμφωνία της ΣΚΟΕ με
χορηγούς, τα σωματεία στα οποία έχει ανατεθεί να διοργανώσουν Αγώνα
Πρωταθλήματος είναι υποχρεωμένα να αναρτήσουν τα διαφημιστικά πανώ (διάσταση
0,80μΧ4μ) των επίσημων χορηγών ΣΚΟΕ σε εμφανές και κεντρικό σημείο των
σκοπευτηρίων.
Η ΣΚΟΕ θα ενημερώσει με σχετική εγκύκλιο τα σωματεία για τους επίσημους
χορηγούς ΣΚΟΕ για το έτος 2011.
Τα παραπάνω διαφημιστικά πανό θα βρίσκονται στους χώρους διεξαγωγής των
αγώνων μερίμνη των εκπροσώπων της ΣΚΟΕ και απαγορεύεται να αναφέρονται
κατά την απονομή των επάθλων εταιρείες ή προϊόντα ανταγωνιστικά με αυτά των
επίσημων χορηγών ΣΚΟΕ.
2.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δηλώσεις συμμετοχής στους αγώνες της Εγκυκλίου 2011-1 θα γίνονται δεκτές μέχρι
της προ-προηγούμενης του αγώνα (δύο ημέρες πριν – π.χ Πέμπτη) στην Ομοσπονδία
ή στο Σωματείο που διοργανώνει τον αγώνα μόνον εγγράφως από εκπρόσωπο
σωματείου.
Α. Σε περίπτωση πιθανής ακύρωσης της συμμετοχής σκοπευτή σε αγώνα, αυτή
πρέπει να δηλωθεί εγγράφως από το σωματείο του ή από τον ίδιο προς τη ΣΚΟΕ ή
τον διοργανωτή σύλλογο, μέχρι την 12η μεσημβρινή ώρα της προηγούμενης του

αγώνα. Πέραν αυτού του ορίου η απουσία του αθλητή κατά την έναρξη ή κατά τη
διάρκεια των 2 ημερών του αγώνα, κρίνεται αδικαιολόγητη και τιμωρείται με
αφαίρεση 5 βαθμών από τον αθλητή και το Σύλλογο του .
Β. Η δικαιολογημένη απουσία του αθλητή εξετάζεται κατά περίπτωση και
προτείνεται η επιβολή ή όχι της ποινής προς την ΣΚΟΕ από τον εκπρόσωπο ΣΚ.Ο.Ε.
και την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα.
Αιτήσεις συμμετοχής εκπρόθεσμες, οι οποίες θα γίνονται μόνο στο σωματείο που
διοργανώνει τον αγώνα, θα μπαίνουν σε λίστα προτεραιότητας-αναμονής. Από την
λίστα αυτή μπορεί να συμπληρώνονται οι θέσεις που τυχόν θα εκκενώνονται μέχρι
της 14.00 απογευματινής της προηγούμενης του αγώνα κατά την κρίση του οργανωτή
του αγώνα.
Οι κληρώσεις στους αγώνες όλων των κατηγοριών θα γίνονται ανά κατηγορία με
εξαίρεση στην κλήρωση Α΄κατηγορίας, στην οποία αφού συμπεριληφθούν η
υποκατηγορία βετεράνων και η κατηγορία έφηβων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής
σ’αυτήν, σε τυχόν κενά που θα υπάρξουν μπορούν να συμπληρωθούν από αθλητές
Β΄κατηγορίας που βρίσκονται ψηλά στην επετηρίδα της κατηγορίας τους.
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Α. Ο εκπρόσωπος ΣΚΟΕ δεν οργανώνει τον αγώνα ούτε συμμετέχει ενεργά στην
οργάνωσή του, απλά παρακολουθεί και ελέγχει την οργάνωση και διεξαγωγή του και
συμβουλεύει σε περιπτώσεις προβλήματος. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μόνο σε
περίπτωση θεμάτων ασφαλείας ή παράβασης κανονισμών.
Β. Μετά την λήξη δηλώσεων συμμετοχής των σκοπευτών λαμβάνει γνώση από τον
εκπρόσωπο του συλλόγου για τις συμμετοχές.
Γ. Την προηγούμενη έναρξης του αγώνα ο εκπρόσωπος ΣΚΟΕ επιθεωρεί το
σκοπευτήριο διεξαγωγής του αγώνα διαπιστώνοντας εάν όλα λειτουργούν καλά.
Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά ζητά από τον οργανωτή
Σύλλογο την αποκατάσταση κάθε βλάβης ή παράληψης, σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς και την έγγραφη επιβεβαίωση του συλλόγου για την λειτουργία του
σκοπευτηρίου.
Δ. Παρευρίσκεται στην κλήρωση σχημάτων και σκοπευτών.
Ε. Ελέγχει την διάταξη των μηχανών σύμφωνα με το κληρωθέν σχήμα μετά την
ρύθμισή του από την οργανωτική επιτροπή.
ΣΤ. Μετά το πέρας του αγώνα συμπληρώνει αυθημερόν το φύλλο αγώνα
αναγράφοντας τυχούσες παρατηρήσεις για το έγκυρο του διεξαχθέντος αγώνα,
αντιαθλητική συμπεριφορά των αγωνιζομένων καθώς και απουσίες αθλητών σε
σχέση με τις δηλώσεις συμμετοχής και την παρουσία τους στη διάρκεια του αγώνα
και αναφέρει αδικαιολόγητες ή όχι απουσίες και άλλες παρατηρήσεις και το
υποβάλλει άμεσα στην ΣΚΟΕ.
Ζ. Επικυρώνει τα αποτελέσματα του αγώνα.
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Α. Μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης του αγώνα ημέρας πρέπει να αναρτά στον
πίνακα ανακοινώσεων το πρόγραμμα του αγώνα που πρέπει να περιλαμβάνει :
 Ώρα έναρξης του αγώνα και ώρα έναρξης του τελικού
 Κληρωθέντα σχήματα
 Κληρωθέντες σκοπευτές/τριες (πούλες)
 Ονόματα των Διαιτητών που θα εκτελέσουν χρέη διαιτητού
 Όνομα εκπροσώπου ΣΚΟΕ
 Οργανωτική Επιτροπή
 Αγωνόδικο Επιτροπή
Β. Αναρτά πίνακα αποτελεσμάτων και φροντίζει για την συνεχή ενημέρωσή του.
Γ. Μεριμνά για την ομαλή και γρήγορη διεξαγωγή του αγώνα.

Δ. Μετά το πέρας του αγώνα παραδίδει στον εκπρόσωπο ΣΚΟΕ αντίγραφο
αποτελεσμάτων υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο οργάνωσης του αγώνα.
5. ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Αγωνόδικος Επιτροπή επιλαμβάνεται τυχόν ενστάσεων, είναι τριμελής και
αποτελείται από :
1. εκπρόσωπο ΣΚΟΕ ως Πρόεδρο
2. έναν εκπρόσωπο του σωματείου που διοργανώνει τον αγώνα
3. έναν εκπρόσωπο τρίτου σωματείου
Τα δύο μέλη της Α.Ε. εκτός του Προέδρου της, ορίζονται από το σωματείο που
διοργανώνει τον αγώνα με τη σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου της ΣΚΟΕ και
Προέδρου της Επιτροπής.

ΙΙ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η διεξαγωγή των αγώνων γίνεται πάντα βάση των εγκυκλίων ΣΚΟΕ και των
ισχυόντων κανονισμών διεξαγωγής του αθλήματος της ISSF. Η αυστηρή εφαρμογή
των κανονισμών επιβάλλεται.
Ειδικότερα :
1. Η αναγραφόμενη ώρα έναρξης του αγώνα τηρείται με ακρίβεια. Ο υπεύθυνος
οργάνωσης μεριμνά για τους διαιτητές που αναλαμβάνουν την υπηρεσία και
πραγματοποιεί την έναρξη του αγώνα την προκαθορισμένη ώρα.
2. Η αθλητική περιβολή των σκοπευτών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους
Κανονισμούς και ειδικότερα εφ’όσον φορούν κοντά παντελόνια (σόρτς) το μήκος
τους θα πρέπει να είναι κατ’ελάχιστον τρία δάκτυλα πάνω από το γόνατο, τα
αθλητικά φανελάκια ή πουκάμισα θα πρέπει να έχουν μανίκια που να καλύπτουν
το μεγαλύτερο μέρος των μπράτσων και απαγορεύονται «σαγιονάρες» και κάθε
είδος παπουτσιών που δεν στηρίζουν τη φτέρνα.
3. Οι σκοπευτές λαμβάνουν τις θέσεις τους στους βατήρες. Παραμένουν εκεί χωρίς
να «καίνε». Η άδεια να «κάψουν» δίνεται από τον διαιτητή σε κάθε αθλητή
χωριστά καλώντας τον αριθμό του.
4. Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη διάρκεια της πούλας για οποιοδήποτε λόγο η
πούλα διακόπτεται μόνο από τον διαιτητή και εφόσον ο σκοπευτής, όταν έρθει η
σειρά του, έχει σηκώσει το χέρι περιμένοντας στο βατήρα χωρίς να κάνει βολή.
5. Οι σκοπευτές παραμένουν στους βατήρες τους και αποχωρούν μόνο όταν
τελειώσει η πούλα περιμένοντας τον διαιτητή να δώσει τη λήξη.
6. Μετά το πέρας της πούλας, η επόμενη πούλα, που είναι ήδη έτοιμη και περιμένει,
καταλαμβάνει τους βατήρες, οι σκοπευτές υπηρεσίας δεν αποχωρούν αλλά
αναλαμβάνουν αμέσως υπηρεσία.
7. Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα απαγορεύεται αυστηρά :
 Η παραμονή σκοπευτών ή άλλων ατόμων μέσα στον περίβολο των βατήρων
 Σκοπευτής που συμμετέχει στον αγώνα ή άλλος αναρμόδιος να κατεβαίνει στις
μηχανές και στην κονσόλα προγραμματισμού,
 Η συστηματική συνεννόηση μεταξύ σκοπευτή και προπονητού ή άλλου ατόμου
κατά τη διάρκεια της βολής.
 Να έχει ο σκοπευτής επάνω του ανοικτό κινητό τηλέφωνο.
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