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Αγcilνων

OPΓANΩΣFΙ

K6θε oriλλoγog πoυ oρiζεται στo πρ6γραμμα ΣKoE 2013 να διοργανriloει αγrilνα
πρ6πει" τoυλ61ιoτoν 20 ημ6ρεq πριν την ημερoμηνiα τ6λεoηq τoυ αγrΙ;να να
απooτ6λλει.προκηρυξη και να επιβεβαιιboει εγγρ6φωq oτην ΣKoE ην δυνατ6τητα
oργdνωοηg τoυ αγrilνα και την καλη λειτουργiα τoυ σκoπευτηρioυ. Kαλη λειτουργiα
τoυ σκoπευτηρioυ νoεiται η 6ριoτη κατdoταoη των μηχανιbν, η ιiπαρξη oκιαδiων και
oμπρελiυν στoυζ βατηρεg και η δπαρξη βοηΘητικori προσωπικori τριrbν ατ6μων και

ην ΣKoE oιiμφωνα με στην εγκ6κλιo 2013-8' Τo
oκoπευτηριο του εκdoτoτε διoργανωτη oυλλ6γoυ υπo1ρεoιiται να λειτουργεi
τουλd1ιοτον δ6o ημ6ρεξ πριν απ6 την διεξαγωγη τoυ αγioνα για πρoπoνηοειg και να
χ)ησιμοπoιoδνται τα iδια stands και δioκoι πoυ θα χ,ρησιμoποιηθotiν οτον αγrbνα.
Eπioηg να διαθ6τει oτεγαoμ6νo 1rilρo για τoυg αθλητ6q καθrbg και φαγητ6, 1rilρoυq
διαιτητrilν αναγvωρισμ6νων απ6

υγιεινηq κλπ,

o

oιiλλογoζ για τoν oποiο θα βεβαιωθεi απ6 τον εκzιρ6oωπo τηζ ΣΚOE, β0oει τηg
αναφoρd τoυ, 6τι κατd την τ6λεoη του αγιΙlνα δεv πληρorioε τιζ πιo πdνω
πρoδπoθι1oειg θα απoκλεiεται απ6 την διεξαγωγη τoυ επ6μεvου αγrilνα τoυ
πρoγρdμματοg πoυ 61ει εγκριθεi να διεξdγει.
Σε περtπτωση πoυ η ΣKoE δw λ0βει 6γκαιρα διαβεβαiωoη απ6 τον oργανωτη
oriλλογo o1ετικd με τη δυνατ6τητα διoργ6νωoηζ τoυ αγiυνα, κατd την κρ[oη τηg
oρfζει dλλo οκoπευτικ6 oriλλογο για την oργ&νωoη τoυ αγrbνα.
Για την αγωνιοτικη περioδo τoυ 2013 και μετd, την συμφωνiα τηq ΣKoE με
1ορηγoriq, τα οωματεiα στα οπoiα 61ει ανατεθεi να διoργανrilοoυν Aγιbνα
ΠρωταΘληματοζ εiναι υπο1ρεωμενα να αναρτηoουν τα διαφημιoτικ6 πανio (διdoταoη
0,80μX4μ) των επiοημων χoρηγrΙlν ΣKoE oε εμφαν6ζ και κwτρικ6 oημεio των
oκoπευτηρiων.

H ΣKoE θα

εvημεριbοει με o1ετικη εγrΦκλιo τα σωματεiα για τουg επioημουq
1oρηγor5g ΣΚoE για τo 6το9 2013.
Tα παραπdνω διαφημιoτικ6 παν6 θα βρioκoνται στoυζ 1rΙ:ρουg διεξαγωγηg των
αγiυνων με μ6ριμνα των εκ7[ροσiυπων τηg ΣΚoE και απαγoρειiεται να αναφ6ρoνται
κατd την απoνoμη των επdθλων εταιρεiεq η πρoΤ6ντα ανταγωνιoτικ0 με αυτd των
επioημων 1oρηγων ΣKoE.
2. ΔFΙΛΩΣEΙΣ ΣYMMETOXHΣ
Δηλιboειξ oυμμετοχηg oτουq αγri:νεζ τηg Eγκυrcλioυ 2013-1 θα γiνονται δεκτιξg δrio
διοργανiυνει τον αγrbνα μ6νoν εγγρdφωc απ6 τo oωματεiο η τoν εκπρ6oωπ6 τoυ.

περiπτωoη πιθανηq ακ6ρωoη9 τηg συμμετοχηζ oκoπευτη oε αγiυνα, αυτη
πρΕπει"να δηλωθεf εγγρ0φωg απ6 τo oωματεiο τoυ η απ6 τoν iδιo προg τη ΣΚoE η
τον διοργανωτη or5λλoγo, μι5μ:ι την |2η μεoημβρινη cbρα τηξ προηγοr)μwηq τoυ

A. Σε

αγ6να. Π6ραν αυτori τoυ ορioυ η απoυoiα τoυ αθλητη κατd την εναρξη η κατd τη
διd,ρκεια των 2 ημερiυν τoυ αγrbνα, κρiνεται αδικαιoλ6γητη και τιμωρεiται με
αφαiρεoη 5 βαθμιΙlν απ6 τον αΘλητη και το Σriλλoγo τoυ
B. FΙ δικαιoλoγημwη η μη απoυoiα τoυ αθλητη εξετdζεται κατa περiπτωση και
πρoτεiνεται η επιβολη η 6μ τηg ποινηg πρoζ την ΣΚoE απ6 τoν εκzτρ6oωπo ΣK.o.E.
η την oργανωτικη Eπιτροπη τoυ αγiονα.
Aιτηoειg oυμμετo1ηg εκπρ6Θεoμεg, θα γiνoνται μ6νo oτo oωματεio πoυ διoργανrilνει
τoν αγiυνα, και θα μπαiνoυν οε λiοτα προτεραι6τηταg-αναμονη9. Aπ6 την λioτα αυτη
μπoρεi να oυμπληριilνονται οι θι1oειg πoυ τυ16ν θα εiναι κεvι4g μ6χρι τηq 14.00
απoγευματινηg τηg πρoηγotiμεvηζ του αγrilνα κατd την κρioη τoυ oργανωτη τoυ
.

αγri:να.

oι

κληρriloειζ στoυζ αγωνεq θα γiνoνται ανd καηγoρiα αθλητiυν με εξαiρεoη την

κληρωοη τηζ A, και A1 καηγoρiαg (6πoυ υπdρ1ει), στην oπoiα αφori
oυμπερι\φθoιiν η υπoκαηγoρiα βετερdνων και η καηγορiα 6φηβων πoυ 61ουν
δικαiωμα oυμμετo1ηq o,αυτην. Αν υπdρ1oυν κεvd μπoρoιiν να oυμπληρωθοιiν απ6
αθλητ€q

B, πoυ βρfciκoνται ψηλd oτην επετηρiδα τηζ κατηγoρiαg τoυg.

EKΠPoΣΩΠoΣ ΣΚoE. APMOΔΙOTFΙTEΣ - YΠOXPEΩΣEΙΣ
A. o εκπρ6oωπoq ΣΚoE δεν oργανiονει τoν αγrilνα ofτε oυμμετ6γει' ενεργ0
3.

oτην
oργ0νωoη του, απλ6 παρακολoυθεi και ελ6γ1ει την oργιiνωση και διεξαγωγη τoυ και
oυμβoυλεr5ει σε περιπτiυoειg πρoβληματοg. Αναλαμβdνει πρωτοβoυλiεg μ6νo oε
περiπτωoη θεμ6των αoφαλεiαg η παριiβαoηg κανoνιoμiυν.
B. Mετ0 την ληξη δηλciloεων oυμμετo26ηg των οκoπευτiυν λαμβdνει γvrΙloη απ6 τoν
εκπρ6oωπo τoυ oυλλ6γου για τιg oυμμετο16q.
Γ, Tην πρoηγoιiμwη εvαρξηg τoυ αγrbνα o εκπρ6οωπo9 ΣΚoE εzιιθεωρεi τo
oκoπευτηριo διεξαγωγηg τoυ αγiυνα διαπιoτωνoνταg εdν 6λα λειτoυργoδν καλ6.
Σε περiπτωση πoυ διαπιοτrbοει 6π κdτι δεν λειτoυργεi oωoτ0 ζητa απ6 τoν oργανωτη
Σιiλλoγo την απoκατ6oταοη κιiθε βλιiβηg η παριiληψηg, oιiμφωνα με τoυg ιoβoντεg
κανoνισμorig και την 6γγραφη επιβεβαiωση τoυ oυλλ6γoυ για την λειτoυργfα τoυ
oκοπευτηρfoυ.
Δ. Παρευρioκεται oτην κληρωoη oμμdτων και oκοπευτiυν.
E. Eλ6γ1ει την διιiταξη των μη1ανiυν o6μφωνα με τo κληρωθεv oχημα μετ6 την
ριiθμιoη του απ6 ην oργανωτικη επιτρoπη.
ΣT. Mετd τo π6pαg τoυ αγrilνα oυμπληρiυνει αυθημερ6ν τo φ6λλo αγiυνα
αναγρdφoνταg τυ1οriσεζ παραηρηoειg για το 6γκυρo τoυ διεξα1θιfoτοg αγiυνα,
αντιαθλητικη oυμπεριφoρd των αγωνιζoμεvων καθiog και απoυσfεg αθλητων oε
o266oη με τιζ δηλrboειg oυμμετo1ηt και την παρoυoiα τoυζ ση δι&ρκεια τoυ αγωνα
και αναφ6ρει αδικαιoλ6γητε9 η 6μ απoυoiεg και ιiλλεg παρατηρηoειζ και τo
υπoβd,λλει dμεoα oην ΣKoE.
Ζ.Επτκ:ιlpωνει τα απoτελ6oματα τoυ αγιbνα.
4. OPΓANΩTFΙΣ ΣYΛΛoΓoΣ - ΑPMOΔΙOTΙ{TEΣ - YΠOXPEΩΣEΙΣ
Α. M6pι τιg 17.00 τηζ πρoηγo6μεvηζ του αγrbνα ημ6ραζ πρ6πει να αναρτd oτον
πiνακα ανακoινiυoεων τo πρ6γραμμα τoυ αγrilνα πoυ πρ6πει να περιλαμβ&νει
. Ωρα εvαρξηg τoυ αγιΙlνα και ωρα εναρξηg τoυ τελικoli
Κληρωθιfuτα o1ηματα
. Kληρωθ6ντεg oκoπευτ6q/τριεg (ποriλεg)
. 0ν6ματα των Διαιτητiυν πoυ θα εκτελ6ooυν 1:6η διαιτητoti
,oνoμα
εκrιρoorbπου ΣΚoE
oργανωτικη Eπιτρoπη
Αγων6δικo Eπιτροπη
B. Aναρτ& πiνακα απoτελεομ6των και φρoντtζει για την oυνε1η wημ6ρωoη τoυ.
:

.
.
.
.

Γ. Mεριμνιi για την oμαλη και γρηγoρη διεξαγωγη τoυ αγιilνα.
Δ' Mετd το π6,pαq τoυ αγrΙlνα παραδtδει στον εlαιρ6oωπo ΣKoE αντiγραφο
απoτελεoμ6των υπογεγραμμεvo απ6 τoν υπεfθυνo oργ0νωoηq τoυ αγrbνα.
5. AΓΩNoΔΙΚoΣ EΠΙTPOΠFΙ
rΙ Αγων6δικo9 Eπιτροπη επιλαμβdνεται τυ16ν ενoτ6oεων, εiναι τριμεληg και
απoτελεiται απ6 :
τoν εκτιρ6oωπo ΣΚoΕ ωg Πρ6εδρο
2. θναν εκπρ6σωπo τoυ σωματεioυ που διoργανrilνει τoν αγrilνα
3. θvαν εκπρ6σωπο τρiτου oωματεioυ
Tα διiο μ6λη τηg Α.E. εκτ69 τoυ Πρoι1δρου τηg, oρiζoνται απ6 τo oωματεio που
διoργανrbνει τoν αγiυνα με τη oriμφωνη γvrilμη τoυ εκπρoοri:πoυ τηg ΣKoE και
Πρo6δρoυ τηg Eπιτροπηg.
ΙΙ. ΔΙEΞΑΓΩΓΙ{ AΓΩNΩΝ
FΙ διεξαγωγη των αγιilνων γiνεται πaντα βdoη των εγκυκλiων ΣΚoE και των
ιo1υ6ντων κανoνιoμrbν διεξαγωγηg τoυ αθληματoq τηg ΙSSF. FΙ αυoτηρη εφαρμογη
των κανoνιoμrilν επιβ0λλεται.
Eιδικ6τερα:
t. FΙ αναγραφ6μεvη iυρα εvαρξηg τoυ αγωνα ηρεfται με ακρiβεια. o υπειiθυνog
oργdνωoηg μεριμνd για τoυζ διαιτητ6g πoυ αναλαμβdνουν την υπηρεoiα και
πραγματoπoιεi ην εvαρξη τoυ αγiυνα την προκαθoριoμ6νη iυρα.
2. H αθλητικη περιβoλη των οκοπευτιilν θα πρ6πει να εiναι otiμφωνα με τoυt
Κανoνιoμofg και ειδικ6τερα εφ,6ooν φορoδν κoντd παντελ6νια (o6ρτ9) τo μηκog
τουg θα πp6πε.ι" να εiναι κατ,ελd1ιoτoν τρiα δdκτυλα πdνω απ6 τo γ6νατο, τα
αθλητικd φανελdκια η πoυκdμιoα θα πρ6πει να 61oυν μανiκια πoυ να καλδπτoυν
το μεγαλιiτερο μ6ρo9 των μπρ0τσων και απαγoρεtioνται (σαγιoν6ρε9> και κdθε
εiδοg παπoυτoιrirν πoυ δεv oτηρiζoυν η φτ6ρνα.
3. oι oκoπευτ69 λαμβdνoυν τιg θ6oει9 τoυg στoυg βατηρεg. Παραμιfvουν εκεi 1ωρiq
να <καiνε>. FΙ dδεια να κκdψoυν> δiνεται απ6 τoν διαιτητη oε κdθε αθλητη
26ωριoτ6 καλrbνταq τoν αριθμ6 του.
4. Σε περiπτωoη πρoβληματog κατd τη διdρκεια τηg πoδλαq για oποιοδηπoτε λ6γo η
πofλα διακ6πτεται μ6νo απ6 τον διαιτητη και εφ6oον ο oκoπευτηg, 6ταν 6ρθει η
oειρ0 τoυ, 61ει oηκrΙloει τo γ6,pτ περιμ6νoνταg στo βατηρα χωρig να κdνει βoλη.
5. oι oκoπευτ69 παραμ6voυν στoυζ βατηρεq τουζ και απo1ωρoιiν μ6νο 6ταν
τελειiυoει η ποιiλα περιμ6voνταt τoν διαιητη να δiυoει τη ληξη.
6. Mετd τo πι6ρα9 τηg πo6λα9, η επ6μεvη ποtiλα, που εiναι ηδη 6τoιμη και περιμ6vει,
καταλαμβdνει τoυζ βατηρεg, oι σκoπευτι5g υπηρεoiαg δεv απο1ωροΦν αλλd
αναλαμβdνoυν αμ6oω9 υπηρεoiα.
l. Κατa τη διεξαγωγη τoυ αγωνα απαγoρεtiεται αυoτηρd :
. H παραμoνη oκoπευτci:ν η d,λλων ατ6μων μ6oα oτον περfβoλo των βατηρων
. Σκoπευτηg πoυ oυμμετ61ει oτoν αγrilνα η ιiλλog αναρμ6διo9 να κατεβαiνει οτιg
μη26αν69 και στην κoνo6λα πρoγραμματιoμot5,
. H oυoτηματικξ oυνειnr6ηoη μεταξr5 oκoπευτη και πρoπoνητori η dλλoυ ατ6μου
κατ6 τη διιiρκεια τηq βoληg.
. Nα φ6ρει o oκοπευτηg επdνω του αγoικτιδ κινητ6 τηλ6φωνο.
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