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τα Σωματεiα και oμ&δε-c

Σταθερori Στ61oυ ΣΚ.o.Ε,

ΘEMΑ: ΠP o K H P Y Ξ

ι{ ΣKoE πρoκηρfοοει

}-Ι

Πανε)")ξι'ιωι, Α1ιilνωv Στα0ερori Στ61oυ 6τoυq2013

τoυc Παvε}'i-ηιιoυg Αγοlvεg Σκοπoβολfg Σταθερoιi Στ6xoυ οτα

αγωνioματα 10μ. 25μ' 50μ και 300μ για τo fτog 2Ο13 οliμιφι,lι'α με τo εξηg πρ6γραμμα:
30-31t03t2013
06-07 t04t2013
t3-14/0412013

20-Ζ1/04l20Ι1
05.06/1ο/2013

\ερυβo).α {ΑΓΕΝ, & Πrοτo),ι 50μ ιAΕ,l
Γoυφ6κι 0,22 (ΑΓ), Πιoτ6)ι 25μ (Γ), Ιlιοτ6λι Ταruτηταc (A.)
Γουφ, 0.J2 1ΕN). Πιoτoλι 25μ 1EΝ). Πιoτ. Ταγ6τηταq (E), Πιo.Στιiγταργτ (E)
Πιoτ6λι Kεντρικf1-c Πυρoδ6τηοηq (Α) -.Πιoτ6λι Στ1vταρντ (Α)
Ιoυφiκl 300μ Πρηιηδoι, ιΑ, _ 1 oυφελl 300ιι 3Χ]0 ιA l

",Τα αγωνiοματα τωι, 10μ και τωv 50μ ηg κατηγoρiαg (ΑΓΕN) θα διεξα7por!ι,στo
Σκorευτllριo Βυρωνα,
v

lα

α,ιtJ\,iσμι/τα τιυv 25μ

οτηι,\4u),ακαoα,

r'Tα

ηc

LΝl

κατl17ορiα; ι \|

αγωvio1ιατα των 30Ομ oτι-q

Εθ\'LKo

θα δεcαχθoi,v oτo oκοπευτηρlo τηg ΠΣ|:

καηγoρiεζ (Α), θα δεξo1θoυv oτo πεδio βολη9 τoυ

Συvτd,γματo-ζ Πεζικoli οτηv Κ6ριvθo

6""

/Καλoδνται oι Διoιlοiοει., τωv ιrvωτ6ρω οκoπευηρiων να πρoετoιμd,ooυν και να διαθ6οotlν
τα αντioτoι7"α πεδiα βoλl]c ofμφωνα 1iε τα αvωτ6ριο. Eπioηg θα πρ6πει να εvη1ιεριbοoυv
θγκαιρα τl1v ΣΚoE για τυ16ν προβ)ηματα των πεδiωι, βo},l1g, προκεψι6vου vα
ε-(αoφαλιoθεi η απρ6oκoπτη δrεξα1ω7η τωv αγtilνωv.

/Σε

oχα τα αγωr,io1ιατα τoυ πρoγρdμματog τωv o7ωμπιακιbν Αγιbνων
κατηγoρ[εg θα δεξα1θotv τελικoi,

και oε

6λε-c τιg

ΓΕNΙKEΣ ΔΙΑTΑΞEΙΣ

1. Ιοfoυν

oι κα,νovιομoi και oι Eγκιiκ},ιοι

τη-c

ΙSSF και τηq ΣKoΕ.

2.

Δικαiωμα ουμμετοfiq 67"ουν τα Σωματεiα και oμdδεg τηC δι\,αμηζ ΣKoE 1ιε
α0λητ6g.τρε9, πoυ 61oυv εv ιop ΔΙiΣKΣKoΕ για τo θτog 2013 και π}ηροιiν τιq
προδπoθ6oει9 τηc εγι:υκλioυ ΔEΣΣ/ΣK,o.Ε, 2 l 20 1 3 (ταρ' Α).

3.

Δηλιboειq oυμμετoμ1c πρ6πει να υπoβληθoliv γραπτιilg oτα γραφεiα τηc ΣKoΕ
(Χρ.Boυρνdζου 1:1, Αθηι.α 11521' ΦΑρ 210 6:121595):

ο

Τo ορ7oτερο υ;

τl1ι,

Τετιiρτη 20/0J/|.\ ooor, αφoριi τα αγ.υ\iσΙ'(,τα τα oπoiα

πρ6κειται ι,α δε-ξα1θo6ν oτιg 3Ο-31/03/2013.

. To

αργ6τερo ωq τηι, Τετιiρτη 27/03113 oooι' αψοριi τα αγωι,iοματα τα oπoiα
πρ6κειται vα διεξα1θoljν οτιg Ο6-Ο7/Ο:1/2013

ο To
.
.
4.

αργ6τερo ωq την Τετιiρτη 03/0.l/13 6oov αφoρd, τα αγωνioματα τα oποiα
πρ6κειταινα δuξα7"θoriι, οτιg 1.3.14l04l2013.

1.ο αργ6τερο ω; τηv Tετιiρτη 10/04/13 6ooν αφoρd, τα α"yωr,ioμιατα τα oiΙotα
πρ6κειται vα δεξαxθoilr, οτιg 20-21/04/2013iΙ.o αργ6τερo ωg ηr, Τετιiρτη 25109/13 6ooι, αφoρlι
πρ6κειται1,α δεξα1θoιiv oτιg 0.5'Ο6/1Ο/2013,

τα

αγcυvio1ιατα

τα oποiα

Tο οlρολoγιo πρ6γραμμα των αγιbι,ωv και oι 06oει9 βoξg τωv αγωνιξoμθvων
αr,ακoινtbr'oιται την Tρiτη πρo των αγιilνιoν.
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5- oι

κ}"ηριbοειq των θ6oεωv βολ!q θα εir,αι Σωματειακ6-c για κιiθε αγιbι'ιoμα/κατηγoρiα

και μπoρol)ν να αγωνιoθοfr, μοι.o αθληη{τρια πoυ

oυμμετo1ηq τoυ Σωματεioυ πoυ 61ει πoυ L'φι csιαλεL
παρofοα πρoκηρυξη,

6.

περι\φθεi οτην δηλωoη
οπ1 ΣK.o,E o0μιφιονα με τηv

θ11ει

Τα αγωviοματα εiναι ατoμικ& και oμαδικ6 κατd, κατηγoρiα και αγrbvιoμα, Επiοηg
βραβεrioνται τα τρiα Σωματε[α.o1ιdδεq τα oπoiα θα ουγκειτριδοουν την υψηl'6τερη
βαθμoλoγiα οτo οiι,o)"o τωv αγωvιoμιiιτωι, του Παr,ε}J'ηγiου Πρωταθληματog
συμφωvα με τα παρακατω :
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7.

Αθλητηg-τρια πoυ αr,r,1κει οε Σωματεio και oμιdδα και 61ει εκδoθεi ΔEΣΚ πoυ
κα}'υπτει και τo Σωματεlo και ην oμdδα, 61ει δε δηλωθεi vα αγωvιοθεi με
Σωματεiο και oμdδα oυγ7p6νωg, μπoρεi να δcboει απ6 ην ατoμικη τoυ κατdταξη
βαθμo69 και oτo Σωματεiο και στ1lν oμιiδα, αλλd' μετ67ρι oε μiα μ6vο ομαδικη
κατdταξη. Σε περiπτωοη πoυ αθ),ητi1g.τρια δεκδικεiται 1ια η ουμμετoμ] τoυ oτο
oμαδικ6 απ6 Σωματεio και oμd,δα, πρoτεραι6τητα 67ρl, τo Σωματεio.

8.

Ι{ δηλωoη oυμμετoμ1g πoυ υπoβd}'λουν τα Σωματεiα και oι oμ&δεg 0α πρ6πει vα
περιλαμβd'νεl, αφεv6g αθξτ69-τριεξ πoυ 61oυι, δικαiωμα oυμμετομ1g την
_εκτοq
ημερoμηνiα πoυ απoοτ6λλεται η δηλωοη και αφετ6ρoυ να πρoτiθεvται
απρo6πτoυ. να oυμμετ&o1oυν οτoυg αi,ιbνεg iοoτε vα μην δυο7,εραiνεται η oη&νωoη
και η δωξαγωγη των αγιbvωv

9.
i0.
11.

Eνoτdoειg και εφ6oει9 υπoβ&λ}"ονται γραπτd με παρiιβoλo 30 € και 50 € αvτ[oτoι21α,
Ι{ απovομη τωv επd,θλων θα γiνεται 1ιετd, τo πfραg κ6θε αγωνioματog.

oι

αθλητ69 υπoxρεoliνται vα 61oυν oλoκληριi;oει τoν 6λεγ1o τoυ οπλιομo{εξoπλιoμori τoυg απ6 την αρμ6δια επιτρoπη ε)"ξ7oυ τουλ'0..1ιaτον 30 λεπτιi πριν την
6vαρξη κd0ε αγωνioματog.

12. Τα oωματεiα Θα πp€πει να μιεριμr,ηοουι, για τα βξματα και τιg οφαiρεg, πoυ θα
τoυc οτoυ; αγιilvεq γIO τηv συμμι τoλ l 1oυc,
7ρηol lιoπoιηoουν ol αθr,ητεg.τριεg

13. Σημεubνεται 6τι ειδικ6 για τα αγωviοματα των 30Ομ τα οωματεiα θα πρ6πει να
μεριμντ]οoυν με ευθiη τoυg για η\, α?."λα7η και κατd'δειξη των oτox'ων τωv αθ}'ητιbν
τουζ.

14,

Για

οτιδr]πoτε δεν πρoβλ6πεται απ6 ηv παρor1οα πρoκηρυξη, αρ;ιoδια vα
επι}'αμβd,νεται εivαι η oργανωτικf1 Eπιτρoπη των αγιbι,ων (ΔΕΣΣ) η η Αγωv6δικog
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