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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ ΠΗΛΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Νο 2011-4
ΘΕΜΑ : Διεξαγωγή Κυπέλλου Ελλάδος ΣΚΟΕ TRAP-SKEETDOUBLE ΤRAP 2011.
Οι αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος Trap-Skeet 2011 διοργανώνονται για τις κατηγορίες «Α» και
«Β» Ανδρών και την κατηγορία Γυναικών και Εφήβων. Το Κύπελλο του Double Trap για την
κατηγορία Ανδρών και Εφήβων. Κυπελλούχος Γυναικών και Εφήβων ανακηρύσσεται μόνον
εφόσον υπάρχει συμμετοχή τουλάχιστον 6 αθλητών-τριών στα παραπάνω αγωνίσματα. Στην
κατηγορία Γυναικών, Νεανίδων οι αθλήτριες κληρώνονται σε ξεχωριστές «πούλες» και ο
αγώνας θα ολοκληρώνεται για τις Γυναίκες την πρώτη μέρα στους 75 δίσκους και τελικό 25
δίσκων, για δε τις Νεάνιδες στους 75 δίσκους. Η απονομή στην κατηγορία Γυναικών και
Νεανίδων θα γίνεται μετά το τέλος του αγώνα Γυναικών, Νεανίδων.
Βραβεύσεις στην υποκατηγορία Βετεράνοι και στις κατηγορίες Εφήβων Γυναικών, Νεανίδων
θα γίνονται ως εξής : Βράβευση του 1ου, 2ου, 3ου εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 5 συμμετοχές
του 1ου, 2ου εφόσον υπάρχουν 4 συμμετοχές και του 1ου μόνον εφόσον υπάρχουν 3
συμμετοχές.
Η βαθμολογία για τo Κύπελλο Ελλάδος Τραπ - Σκητ - Διπλού Τραπ θα είναι ενιαία για όσους
συμμετέχουν (στην υποκατηγορία Βετεράνοι, στην κατηγορία Άνδρες, στην κατηγορία
Έφηβοι) σύμφωνα με την τελική κατάταξη (συμπεριλαμβανομένου και του Τελικού). Εκτός
από τη γενική κατάταξη θα υπάρχουν και χωριστές κατατάξεις στους 125 δίσκους για την
υποκατηγορία Βετεράνων και την κατηγορία Εφήβων και στους 75 δίσκους για την
κατηγορία Νεανίδων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στις 3 πρώτες θέσεις των
κατηγοριών/υποκατηγοριών αυτών η κατάταξη θα καθορίζεται μετά από «χάνει - βγαίνει».
Η οργάνωση και η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων γίνονται από τους διοργανωτές συλλόγουςσωματεία.
Οι σκοπευτές που συμμετέχουν στον αγώνα εκτελούν χρέη εποπτών βολής (side referee).
Κάθε σωματείο που θα λαμβάνει μέρος με τους σκοπευτές του είναι υποχρεωμένο δύο ημέρες
πριν τον αγώνα και πάντως πριν από την κλήρωση των σκοπευτών με τον υπεύθυνο που θα
έχει ορίσει να καταβάλλει στον διοργανωτή σύλλογο παράβολο συμμετοχής έως 40 ΕΥΡΩ
για κάθε συμμετοχή Ανδρών, Εφήβων και έως 20 ΕΥΡΩ για κάθε συμμετοχή Γυναικών,
Νεανίδων.
Οι αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος για το 2011 θα είναι ατομικοί και ομαδικοί
(Πρωτάθλημα Σωματείων).
Στο Κύπελλο Ελλάδος ΣΚΟΕ Trap-Skeet στην ατομική κατάταξη η βαθμολογία θα είναι για
κάθε κατηγορία «Α» και «Β» Ανδρών η εξής :
 Ο πρώτος βαθμούς
20
 Ο δεύτερος βαθμούς
16
 Ο τρίτος βαθμούς
14
 Ο τέταρτος βαθμούς
11
 Ο πέμπτος βαθμούς
9
 Ο έκτος βαθμούς
7
 Ο έβδομος βαθμούς
4
 Ο όγδοος βαθμούς
3
 Ο ένατος βαθμούς
2
 Ο δέκατος βαθμό
1

Η κατάταξη στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος Trap και Skeet γίνεται με βάση τους 150
δίσκους για τις θέσεις 1-6 και τους 125 δίσκους για τις υπόλοιπες θέσεις.
Διευκρινίζεται ότι για το Κύπελλο Ελλάδος θα γίνονται τελικοί «Α» ενιαίας κατηγορίας και
«Β» ενιαίας κατηγορίας.
Σκοπευτής που δεν συμπληρώνει 125 δίσκους δεν κατατάσσεται στον αγώνα και δεν παίρνει
βαθμούς στο Κύπελλο.
Στο Κύπελλο Ελλάδος του Trap-Skeet κατηγορίας Γυναικών στην ατομική κατάταξη η
βαθμολογία είναι ανάλογα με τη θέση της αγωνιζόμενης στην Κατάταξη και είναι η εξής:
 Ο πρώτος βαθμούς
20
 Ο δεύτερος βαθμούς
16
 Ο τρίτος βαθμούς
14
 Ο τέταρτος βαθμούς
11
 Ο πέμπτος βαθμούς
9
 Ο έκτος βαθμούς
7
 Ο έβδομος βαθμούς
4
 Ο όγδοος βαθμούς
3
 Ο ένατος βαθμούς
2
 Ο δέκατος βαθμό
1
Στο Κύπελλο Ελλάδος του Τrap-Skeet-D.Trap κατηγορίας Εφήβων στην ατομική κατάταξη η
βαθμολογία είναι ανάλογα με τη θέση του αγωνιζομένου στην Κατάταξη και είναι η εξής:
 Ο πρώτος βαθμούς
20
 Ο δεύτερος βαθμούς
16
 Ο τρίτος βαθμούς
14
 Ο τέταρτος βαθμούς
11
 Ο πέμπτος βαθμούς
9
 Ο έκτος βαθμούς
7
 Ο έβδομος βαθμούς
4
 Ο όγδοος βαθμούς
3
 Ο ένατος βαθμούς
2
 Ο δέκατος βαθμό
1
Στο Κύπελλο Ελλάδος του Double Trap κατηγορίας Ανδρών στην ατομική κατάταξη η
βαθμολογία είναι ανάλογα με την θέση του αγωνιζόμενου στην κατάταξη και είναι η εξής :
 Ο πρώτος βαθμούς
20
 Ο δεύτερος βαθμούς
16
 Ο τρίτος βαθμούς
14
 Ο τέταρτος βαθμούς
11
 Ο πέμπτος βαθμούς
9
 Ο έκτος βαθμούς
7
 Ο έβδομος βαθμούς
4
 Ο όγδοος βαθμούς
3
 Ο ένατος βαθμούς
2
 Ο δέκατος βαθμό
1
Στους Αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος Double Trap η κατάταξη γίνεται με βάση τους 200
δίσκους για τις θέσεις 1-6 και στους 150 δίσκους για τις υπόλοιπες θέσεις, ενώ όποιος
σκοπευτής δεν συμπληρώνει 150 δίσκους δεν παίρνει βαθμούς στο Κύπελλο.
Διευκρινίζεται ότι θα γίνεται ένα τελικός ενιαίας κατηγορίας.
Οι αγώνες που λαμβάνονται υπόψη στα Κύπελλα Ελλάδος Trap-Skeet-Double Trap
σημειώνονται ιδιαίτερα στο πρόγραμμα αγώνων του 2011.
Οι αγώνες αυτοί είναι 6 για το Skeet, 6 για το Trap, 5 για το Double Trap πλέον τους
Πανελληνίους Αγώνες.
Η κατάταξη και η βαθμολογία για τον αγώνα Κυπέλλου Trap-Skeet-Διπλού Τραπ που
είναι και Πανελλήνιος Αγώνας Trap-Skeet-Διπλού Τραπ θα γίνει στους 125 δίσκους και
150 δίσκους. (Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνεται shoot off)

Για την ανακήρυξη των Κυπελλούχων Ελλάδος Trap-Skeet στην «Α»κατηγορία Ανδρών και
κατηγορία Εφήβων υπολογίζονται οι 4 από τους 7 (κατά ανώτατο όριο), για τη «Β» ενιαία
κατηγορία Ανδρών υπολογίζονται οι 6 από τους 22 (κατά ανώτατο όριο), για το Double Trap
Ανδρών υπολογίζονται οι 4 από τους 6 (κατά ανώτατο όριο) από τους αγώνες που ορίζονται
στο πρόγραμμα αγώνων της ΣΚΟΕ.
Για την ανακήρυξη Κυπελλούχου Ελλάδος στα αθλήματα Trap, Skeet, Double Trap, σε
περίπτωση τελικής ισοβαθμίας για την κατάταξη της οποιασδήποτε θέσης, υπολογίζονται οι
καλύτερες θέσεις των αθλητών στους επιμέρους αγώνες .
Στο τέλος του Κυπέλλου Trap-Skeet θα υπάρξει ατομική κατάταξη αθλητών ενιαίων
κατηγοριών «Α» και «Β» ανδρών και οι 6 πρώτοι της βαθμολογίας της Α κατηγορίας και οι 3
πρώτοι της Β κατηγορίας θα βραβευτούν σε τελετή που θα γίνει στο τέλος της αγωνιστικής
περιόδου.
Επίσης στο τέλος του Κυπέλλου Double Trap Ανδρών οι 6 πρώτοι της βαθμολογίας θα
βραβευτούν .
Στο Κύπελλο Ελλάδος Trap-Skeet στην κατηγορία Εφήβων θα ισχύει η ίδια βαθμολογία με
την «Α» κατηγορία Ανδρών και θα μετρούν οι 4 αγώνες από τους 7 αγώνες Κυπέλλου. Οι 3
πρώτοι θα βραβευτούν σε τελετή που θα γίνει στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου.
Στο Πρωτάθλημα Σωματείων (Πολυνίκης Σύλλογος) στο αγώνισμα του Trap-Skeet το
σωματείο θα παίρνει τους βαθμούς του ατομικού των δέκα (10) πρώτων σκοπευτών της «Α»
ενιαίας κατηγορίας Ανδρών καθώς και το ήμισυ της «Β» ενιαίας κατηγορίας Ανδρών δηλ.
στην «Α» κατηγορία η βαθμολογία θα είναι :
 Ο πρώτος βαθμούς
20
 Ο δεύτερος βαθμούς
16
 Ο τρίτος βαθμούς
14
 Ο τέταρτος βαθμούς
11
 Ο πέμπτος βαθμούς
9
 Ο έκτος βαθμούς
7
 Ο έβδομος βαθμούς
4
 Ο όγδοος βαθμούς
3
 Ο ένατος βαθμούς
2
 Ο δέκατος βαθμό
1
Στην «Β» κατηγορία Ανδρών η βαθμολογία θα είναι :
 Ο πρώτος βαθμούς
10
 Ο δεύτερος βαθμούς
8
 Ο τρίτος βαθμούς
7
 Ο τέταρτος βαθμούς
5,5
 Ο πέμπτος βαθμούς
4,5
 Ο έκτος βαθμούς
3,5
 Ο έβδομος βαθμούς
2
 Ο όγδοος βαθμούς
1,5
 Ο ένατος βαθμούς
1
 Ο δέκατος βαθμό
0,5
Στο Πρωτάθλημα Σωματείων (Πολυνίκης Σύλλογος) στο αγώνισμα του Τrap-Skeet «Α»
ενιαίας κατηγορίας Ανδρών τα σωματεία που θα έχουν αθλητές στο πρώτο 25% του συνόλου
των αγωνιζόμενων θα παίρνουν 3 βαθμούς για κάθε αθλητή (π.χ. σε σύνολο 40 σκοπευτών οι
10 που είναι το 25% θα παίρνουν τα σωματεία τους από 3 βαθμούς για κάθε αθλητή). Επίσης
το σωματείο θα λαμβάνει έναν βαθμό για κάθε συμμετοχή αθλητή του στον αγώνα.
Στο Πρωτάθλημα Σωματείων (Πολυνίκης Σύλλογος) στο αγώνισμα του Τrap-Skeet «Β»
ενιαίας κατηγορίας Ανδρών τα σωματεία που θα έχουν αθλητές στο πρώτο 25% του συνόλου
των αγωνιζόμενων θα παίρνουν 1,5 βαθμούς (πχ. Σε σύνολο 40 συμμετοχών οι 10 που θα
είναι το 25% θα παίρνει το σωματείο 1,5 βαθμούς).
Επίσης το σωματείο θα λαμβάνει 0,5 βαθμούς για κάθε συμμετοχή αθλητή του στον αγώνα.

Στο Πρωτάθλημα Σωματείων (Πολυνίκης Σύλλογος) στο αγώνισμα του Trap-Skeet D.Trap
κατηγορίας Εφήβων τα σωματεία θα παίρνουν το ήμισυ των βαθμών του ατομικού και η
βαθμολογία θα είναι :
 Ο πρώτος βαθμούς
10
 Ο δεύτερος βαθμούς
8
 Ο τρίτος βαθμούς
7
 Ο τέταρτος βαθμούς
5,5
 Ο πέμπτος βαθμούς
4,5
 Ο έκτος βαθμούς
3,5
 Ο έβδομος βαθμούς
2
 Ο όγδοος βαθμούς
1,5
 Ο ένατος βαθμούς
1
 Ο δέκατος βαθμό
0,5
Επίσης το σωματείο θα λαμβάνει από 3 βαθμούς για κάθε συμμετοχή κατηγορίας Γυναικών,
Εφήβων, Νεανίδων στους αγώνες Trap-Skeet-D.Trap Α΄ Κατηγορίας.
Στο Κύπελλο ΣΚΟΕ D.Trap ενιαίας κατηγορίας Ανδρών τα σωματεία θα βαθμολογούνται ως
εξής :
 Ο πρώτος βαθμούς
20
 Ο δεύτερος βαθμούς
16
 Ο τρίτος βαθμούς
14
 Ο τέταρτος βαθμούς
11
 Ο πέμπτος βαθμούς
9
 Ο έκτος βαθμούς
7
 Ο έβδομος βαθμούς
4
 Ο όγδοος βαθμούς
3
 Ο ένατος βαθμούς
2
 Ο δέκατος βαθμό
1
Στο Πρωτάθλημα Σωματείων (Πολυνίκης Σύλλογος) στο αγώνισμα του Double Trap ενιαίας
κατηγορίας Ανδρών τα σωματεία που θα έχουν αθλητές στο πρώτο 25% του συνόλου των
αγωνιζομένων θα παίρνουν 3 βαθμούς για κάθε αθλητή (πχ. Σε σύνολο 40 σκοπευτών οι 10
που είναι το 25% θα παίρνουν τα σωματεία τους από 3 βαθμούς για κάθε αθλητή). Επίσης το
σωματείο θα λαμβάνει έναν βαθμό για κάθε συμμετοχή αθλητή του στον αγώνα.
Οι παραπάνω βαθμολογίες θα συγκεντρωθούν και στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου θα
υπάρξει η βράβευση των τριών Πρωταθλητών Σωματείων (Πολυνίκη Σύλλογο) σε τελετή και
στα τρία αγωνίσματα Trap-Skeet-Double Trap μαζί με την ατομική βράβευση των αθλητών.
Οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την διεξαγωγή των Κυπέλλων ΣΚΟΕ Trap-Skeet-Double Trap
δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα εγκύκλιο καθώς και για τυχόν αναγκαίες αλλαγές της
εγκυκλίου αυτής αποφασίζει το Δ.Σ. της ΣΚΟΕ.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς,
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