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τα Σωματεiα και oμ&δε'c
ΣταOερori Στ67,oυ ΣK,o.Ε.
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Παι,ελληιrωv Αγιbνωr, Σταθεροδ Στ67-oυ 6τoυ9 2O13

FΙ ΣKoΕ πρotqρrjooει τoυg Ι1αr,ελληνιoυg Aγιbr,,εg Σκοπoβoληg Σταθερof Στ61oυ oτα
αγωνiομιατα 10μ, 25μ' 50μ και 300μ για τo θτoq 2Ο13 οfμφω';α με τo εξη-c πρ6γραμμα:

Γ\l & Πroτoλl 50μ (ΑΕ)
(ΑΓ),
Πιοτ6λι 25μ (Γ), Πιoτ6}"ι Tαxυτηταq (Α)
Ιoυφ6κι 0,22
(EN),
Πιοτ6λι 25μ (ΕΝ), Πιoτ6}.ι ΤαΦηταq (E)
Γουφ6κι 0,22
Πιοτ6λι Kεiτριπ1q Πυρoδ6τηοηζ (A) . Πιoτ6λι Στ&vταρντ (A)
Γoυφθκι 30Ομ Πρllνηδ6ι' (Α) _ Τoυφ6κι 300μ 3X20 (Α)
Aερoβoλα ιΑ|

30-] l/Ο.]/2013
06-01t04t2013
13 14/04/20Ι3
20-21l01/Ζ013
Ο5-Ο6/ 1Ο/2ι} Ι 3

',Τα αγωvioματα των lΟμ και τιοι' 50μ

τηq κατηγορiαg

(ΑΓEΝ) θα διεξα10oυν οτo Eθιrκο

Σκoπευηριo ΒιΓιυ\,0,

vlαuyωι,iolιιrτατιυv25uηgκαηγoρiαgιΑΓFΝlθαδιξυ1θoυtστoσκοπεt,τllριι,τl];ΠΣΓ
oτηv Mαλακd,oα.

,,Τα αγωνiοματα των

3O0μ oτιq κατηγoρiεg (Α), θα διεξα1θoυv oτo πεδio βoληg του 6",
Συvτdγματog Πεζικοιi oτηv Κ6ριvθo

/Κα}-o6νται oι Διoικi1oειc των αι'ωτερω oκoπευτηρiωr' ι,α πρoετoιμ&οουν και να διαθθοoυv
τα αvτioτoι7,α πεδiα βo)"ηg ο{μφωνα με τα αvωτ6ρω. Επioηg θα πρ6πει να ενημιεριilοουν
6γκαιρα ' τηv ΣΚoE για τυ16l, προβληματα τωr, πεδiωγ βo)ηg, πρoκειμθvoυ vα
εξαoφαλιοθεi η απρ6oκoπτη δεξαγιογf των αγιbvων.

/Σε

6^ια

τα αγωι,ioματα του προγρdμματοg τωι, oλυμπιακι1lι, Αγtbνωv και oε 6λε9

κατ ηγορ iεq, θu

τιg

δεξα7θoυt,τε).rκoi,

ΓENΙKEΣ ΔΙATAΞEΙΣ
ηq ΣKoΕ.

J..

Ιο16ουι, oι καvoνιoμoi τηq ΙS SF και

2.

Δικαiωμα oυμμετo1ηg I11oυv τα Σωματεiα και oμd,δεg τηg διil'αμη-< ΣKOΕ με
αθλητfq-τριεg, πoυ 61oυv εv ιoxrl ΔΕΣKΣΚoE για το 6τo9 2013 και πληρoιiv τιg
προiiπoθ6οει9 τηg εγκικλioυ ΔΕΣΣ/ΣK.o.Ε. 2/2013 (παρ.Α),

3.

Δηλcboειq ουμμετoxηg πρ6πει r.α υπoβληθofν γραπτιbg oτα γραφεiα τηg

.
ο
.
.

Αθηι,α 1t521, ΦAΞ 210 6421595):
To αργ6τερo ιυg τηv Τετιiρτη 20103/13 6oov αφoρ& τα αγωvioματα
πρ6κειται να διεξα10oiν oτιq 30-3Ιl03l20ι3 '
Τo αργoτερο ωg την Tετιiρτr1 27/03/|3 ,3ooν αφoρα τu αγωvio!ιατα
πρ6κειται ι,α δεξα1θoiι, oτιq 06.07/0.1/2013
Τo αρ1ιiτερο ωg τηι, ,l.ετιiρτη 03/04/13 6οoγ αφoρil τα αγωι'ioμιατιr
πριiκεπαι r,α δεξα1θοriν oτιg 13-14l04l2013 '
To αργ6τερo ωg ηv Tετιiρτη 10/0.1/13 6oοv αφoρd τα αγωι,[oματα
πρ6κειται r,α διεξα7-θoιiν oτιq 20-2 /04/20 1 3.
(Xρ.Bουρvdζoυ

ΣΚoE

14,

τα οπoiα
το oπoια
τα oποiα

τα oπoiα

1

.
4,

.fετιiρτη 25/09113 6oor,
Τo αρ16τερo ωg τηι,

αφoρd,

τα αγωvioματα τα

oπoiα

πρι1κειται να δεξα10otν oτιg 05-06/10/2013.

Tο ωρο)"oγιo πρ61ραμμα τωr, αγrbvωι' και oι θ6oει9
αvακυ ιr,ιi-,ι'oι,τ αι ι r1ι, Τρiτη προ τι:lν αγrirι,ιυν,

χP. BoYPNAZoY 14' AΘHNA 115 21 -τγ'^.21o 6454'522 ' 23 - FAX21o 6421,595

-

βoi'r,1g

των αγωvιζoμθνιοv θα

ννwW,Shooting'or9.9r - e maiι: info@shooting.org.gr

5.

oι

κ)"ηριilοειg των θ6oεων βoληg θα εiναι Σωματειακ69 για κ&θε αγrbvιομα/κατηγoρiα
και μπoρo0ν vα α^1ωνιoθofν μ6νo αθ}ητη(τρια πoυ 61ει περιληφθεi oτηv δ{λωοη
oυμμετoμ1g τoυ Σωματεioυ πoυ f1ει πoυ tγει cτα|)ε1- oτη ΣK.o.E ο6μφωvα με τηv

παρot5oα πρoκηρυξη,

6.

Τα αγωvioματα εivαι ατoμικd, και oμαδικd, κατd, κατηγoρiα και αγcbvιομα. Επiοηq

βραβε6oιται τα τρiα Σωματεiα-oμ&δεq τα oπoiα θα ουγκεντριilooυν τηv υψηλ6τερη

βαθμoλoγiα οτo ο6voλο τωv αγωvιoμιiτων τoυ Πανελ)"ηνioυ Πρωταθλi1ματog

oιiμφωvα με τα παρακd'τω

:

Κ4.TATAΞΙΙ

ΑTOMΙKH

θ6οη

1.1

16 βαθμoi

2.lθ6οη

oNΙAΔΙKH
8 βαΘμoi

Ι1

1

3.l Θ6οη
4.l θfοη

12

6

θfοη

8

4

5η

l0

5

6'l θ6οη

o

3

7η θεoη

4

2

8η θεοη

2

1

7.

Αθληηg-τρια που αvηκει οε Σωματεio και oμd,δα και 6xει εκδoθε[ ΔΕ'ΣΚ πoυ
καλδπτει καl,'τo Σωματεio και τηv oμd,δα' 61ει δε δηλωθεr vα αγωvιoθει με
Σrοματεio και oμιiδα ουγ1ρ6r,ιυ9, μπoρεi να διbοει απ6 τηv ατoμικη του κατiιταξ1
βαθμofg και oτo Σωματεio και στηV oμdδα, αλλιi μετ61ει oε'μiα μ6vo oμαδικη
κατ0ταζη. Σε περiπτωoη πoυ αθλητηg.τρια διεκδικεiται για α1 oυμμετομ] τoυ oτo
oμαδικ6 απ6 Σωματεio και oμd,δα, πρoτεραι6τητα 61ει το Σωματεio.

8.

H δl,1λωοη ουμμετo1ηg πoυ υπoβd,λλoυν τα Σωtrιατεiα και oι oμαδεq 0α ;τρεπει vα
περ αμιβdvει αφεν69 αθλητ69-τριεζ πoυ 6y"ουv δικαiωμα συμμετo/Jlζ την
ημερoμηviα πoυ απooτ6λλεται η δηλωoη και αφετ6ρoυ vα προτiθεvται _εκτ69
απρo6πτoυ- να oυμ1ιετiιο1oυν οτουg αγcbr,εg ιboτε vα 1ιηv δυo7εραiνεται
κ.rι l1 δlεξαγιυγη τUJv ιt7ιυvων,

9.

11

οργανωoη

Εr,oτiι,oειg και εφ6oει9 υπoβιiλλovται γραπτd' με παρdβoλo 3Ο € και 50 € αvτiοτoι1α.

10. lΙ απoνoμη τωv επd,θλωv 0α γivεται μετd, τo π6ραg κiιθε αγωνiοματοg,

11.

oι αθλητ69 υπo7.pεotlι,ται vα i1oυv oλoκληριbοει τoι, 6λεγχo τoυ οπλιομo6εξoπλιoμo6 τουq απ6 ην αρμ6δια επιτρoτl.1 ελ6γ1ου τoυl"ιi1ιοτον 30 λεττιi πριv τηr,
6vαρξη κdθε αγωvioματog,
πρt:'πεl" r,α μεριμν{ooυν για τα βληματα καιτη oφαiρεq. που θα
ol
αθλητεg τΓιεs τoι,g oτoυ: αγιlrυc γιιl τ11v oυμμετo7η τoυc,
7ρηoιμoποιηooυv

12. Τα oαlματεiα θα

13. Σημειιilνεται 6τι ειδικd για τα αγωvioματα τωv 300μ τα oω1ιατεiα θα πρ6πει να
μεριμιηooυr, με ευθιiιn1 τoυg για την αλλαγη και κατd'δειξη

τc,lν οτ61ωv των αθλητrbv

τoυc.

14.

Για oτιδηπoτε δεv πρoβ)'6πεται απ6 ην παρolioα πρoκηρυξη, αρ1ιoδια vα
επιλαμβιiνεται εiι,αl η oρνανιυτ1κll Επιτρoτη τωv α1ιilvωι, (ΔEΣΣ) η η Λγωr,6δικo9
Eπιτρoπf1κατd' περiπτωoη,

λ4ε αθλητικoδg 1αιρετισμof ζ

o ΠΡo

