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Kυπ6}λoυ EλλιiδoqCOMPAKSPORTΙNG 2013.

FΙ ΣKoE πρoκ11ρ6οοει (KYΠEΛΛO EΛΛAΔoΣ) τoυ αγωνiοματog Σκοπoβoληg
Πr]λινoυ Στ61oυ .COMΡΑK SΡORTΙNG,, για τo 6τo9 2013 .
oι αγιiiνεq θα διεξα1Θo6ν oriμφωνα με τoυq επ[oημoυg κανoνιομoriq τηq FΙTΑSC για
τo 2013, με ηv παρoδοα πρoκf1ρυξη, πq εκιiοτoτε εγκυκλioυg τηg ΣΚoE και τoν

καταoταnκo ηζ χdρτη.
To αγωνιoτικ6 πρ6γραμμα 61ει ωg εξηq:
14 Aπριλioυ αγιilναg 100 oτ61ων, oκoπευτηριo Mαλακιioαg
28 Απριλioυ αγri:ναg 100 oτ61ων, oκoπευτηριo Mαλακ6oαq.
18- 19 Mαtoυ Eλληνικ6 Grand Prix, 20Ο οτ61ωV, oκoπευτf1ριo P6δoυ.
9 Ιoυνioυ αγioναq 100 aτ6yων , οκoπευτηριo Xανiων.
28 Ιoυλioυ αγωναq 100 oτ61ωv, oκoπευτf1ριo Λαγκαδιi.
22 Σεπτεμβρioτ αγιi:ναg 100 oτ61ων oκoπευτf1ριo Σκδδραq.
12-13 oκτωβρioυ Πανελληνιoq αγιilναg 200 oτ61ων, oκoπευτηριo Mαλακιiοαg.
Δικαiωμα oυμμετo1ηq €1oυν τα οωματεiα και oι oμdδεg ηg δriναμηq τηq ΣKoE με
οκoπευτ69-τριε9 πoυ 61oυν εv ιop ΔEΣK,/ΣKOΕ' για τo 6τoq 2013 otiμφωνα με
γενικη εγκδκλιo ΣΚoΕ' 20|2-2.
oι κατηγoρiεq εiναι: Aνδριbν, Γυναικiιlν, Eφηβων, 8ετερ6νων και Super-Bετεριiνων
oriμφωνα με την διεΘvf1 κατιiταξη ηq FΙTASC.
Tο παρdβoλo oυμμετo26η6 εκdoτoυ αθλητf1, ορiζεται για τoυζ αγιilνεg 100 oτ61ων για
τουq εφηβoυq oε 30 ευριΙl και μα 6λεq πq ιiλλεq καηγορiεg 35 ευρio, για τoν αγιirνα
200 oτ61ων oτιq 12-13/|0/L3 για τoυζ εφηβoυg oε 55 ευριil και για 6λεg τιq ιiλλεg
κατηγoρiεg οε 65 ευρio.
.oooν
αφoρ6 απoκλειoτικd και μ6νo τo Eλληνικ6 Grand Prix τηg Ρ6δου, τo οπoio
εivαι διεθιηg αγιi:ναg, η δljλωoη oυμμετo1ηq και η καταβoλη τoυ παραβ6λoυ oρiζεται
απ6 η FΙTΑSC και Θα γiνει απευΘεiαg o,αυτην ηλεκτρoνικd.
12:00η μεoημβρινη τηg
Δηλioοειg oυμμετofg θα γiνoνται δεκτ6q μ6pι
διεξαγωγfq τoυ
oτo
oκoπευτηριo
τoυ
αγcilνα
πρoτελευταiαq ημ6ρα9 πρo ηζ εvαρξηζ
και η καταβoλη τoυ παραβ6λoυ μ61ρι και την 8:30 πρωινf1 ηq πριilηq ημθραg τoυ
αγιilνα.
Tην 8:45 πρωινη εκdoηq αγωνιoπκf1g ημ6ρα9 θα λαμβdνει 1rbρα η παρoυoiαση των
oτ61ων οτoυq διαγωνιζ6μεvoυζ και στιζ 9:00 Θα αρfζει o αγωναg.
oι διαιτητ69 Θα 61oυν 6λoι ην ειδικη διαπioτευoη ηg ΣKoE μα αγωνioματα τηq
FΙTΑSC και Θα oρiζoνται απ6 ην ΣKoE, η δε απoζημiωoη τoυq η oπoiα oρiζεται oε
50 ευριil μα κιiΘε αγωνιoπκη ημ€ρα, Θα καταβdλλεται απ6 τoν διoργανωτη τoυ
αγioνα οιiλλoγo.
FΙ αγων6δικoq επττρoπ^fl Θα εiναι τριμελf1g και Θα απoτελεiται απ6 δtio μ6λη τηg
,oπλoυ (ETEKO) τηq ΣK.o.E., εκ των
Eιδικηq Tε26vικf16 Eπιτρoπηg Kυνηγεπκori
oπoiων τo εvα θα πρoεδρεriει, καΘrbq και απ6 6vα μ6λο9 τoυ Δ.Σ. τoυ oωματεioυ πoυ
διoργανioνει τoν αγrbνα.
Kλιμ6κιo τηg ETEKO θα μεταβαiνει oτo οκoπευττjριo διεξαγωγηg κατιi πq ημ6ρε9
πρo τoυ αγιilνα, πρoκειμ6νoυ να διαπt,οτιboει ην τf1ρηoη των κανoνιoμr,bν και την
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καταλληλ6τητα-ετoιμ6τητα τoυ σκoπευηρioυ. Tο κλιμdκιo θα εiναι απoκλsιστικιi
και μ6νo υπεδθυνo για ην διαμ6ρφωση τoυ αγωνιoπκoti o1ηματoq, τo oπoio, θα
παραδiδει oτον διoργανωτrj ο6λλoγo την 8:30 πρωινf1 κιiθε αγωνιoτικηg ημ6ραq, τo
δε αγωνιoπκ6 o1ημα για ην περiπτωoη ιooβαΘμiαq θα παραδiδεται κατd τη
διαρκεια τoυ αγ6να και εφ, 6ooν τofτo απαιτηθεi.
Απ6 τo 1φoνικ6 oημεio που oι μη1αν6q εκτ6ξευoη9 Θα τεθoliν oε θ6oη αγωνιoτικoti
o2gfματog, απαγoρεriεται κ6Θε πρoπ6νηoη αΘλητioν' Για τιg αν0γκεq εξοικεiωoηg με
τo φ6ντo και τoν 1iορo τoυ oκoπευηρioυ, 6πoυ διεξιiγεται o αγrilναg, θα λειτoυργotiν
μη26ανθ9 εκτ6ξευoηg oε κdθε αγωνιoπκ6 γf1πεδo, με Θ6οειq εκτ6q αγωνιonκoδ
o1ηματog.
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διoργανωτηg oliλλoγοq υπo1ρεoliται να διευκoλr5νει με τε1νικ6 πρooωznκ6 και να
συμμoρφiDνεται oε κιiθε υπ6δειξη τoυ κλιμακ[ου τηq ETEΚO, πoυ αφoρd ην
ασφdλεια διεξαγωγfq και την ηρηoη των κανoνιομιbν, καθιbq επioηq και oε κdΘε
αλλαγη ηg θ6oεω9 των μη1ανiυν εκτ6ξευσηζ και ηg τρoμdq τoν oτ616ων οτα πλαioια
τoυ εφικτoti και εiναι υπεriθυvoq για τoν 6λεγ1o ιο111o6 τωv ΔEΣK/ΣΚOE τωv
αΘλητioν-τριιbν πoυ συμμετ6χoυν oτoν αγioνα. Ιδιαiτερη μνεiα γiνεται oτην tiπαρξη
κιiΘετων δoκri:ν περιοριομof ηζ γωνiαq βoλf1g oε κdθε βαΦρα, η oπoiα και εiναι
απαραiτητη πρotπ6θεoη διεξαγωγ]q τoυ αγωνα .
FΙ βαΘμoλoγiα των αΘλητιi:ν θα γiνεται με βdoη η διαφoρd τη6 επiδooη τoυg απ6
αυτf1ν του πριilτoυ. Mε την 6woια αυτη o πριilτog ηζ γενΦζ κατιiταξηq θα λαμβdνει
μηδεv (0) βαΘμoriq πoινη6 και oι υπ6λoιπoι τ6ooυ9 βαθμorig πoινηq 6oη η διαφoριi
ηg επiδooηg τoυq απ6 ην επ[δoοη τoυ πριΙlτoυ.
Σημειιbνεται 6τι oτo Eλληνικ6 Grand Prix, τη6 P6δoυ, μηδw (0) βαΘμo6q πoινηg Θα
λdβει o πρioτοg τηg γwικηg κατιiταξηg,Eλληναg ΑΘληη6.
Για τoυg αγrbνεq επi 200 δioκων (P6δoυ & Πανελληνiων), oι βαΘμoi πoινηq θα
υπoλoγiζoνται με βdoη η διαφoριi τηg επiδooηq κιiθε oκoπευτη απ6 αυτην τoυ
πρrbτoυ, αφor5 γiνει αvαγωγη των επιδ6oεων oε 100 δioκoυg.
Θα απov6μoνται κιiπελλo και μετιiλλιo oτoν πρioτo κιiθε κατηγoρiαq και μετιiλλια
oτoυq δεδτερo και τρiτo.
Για ην απονoμη κυπ6λλoυ και μεταλλiων Θα πρ6πει να υπιiρ1oυν τoυλdμoτoν τρειg
(3) oυμμετo169 oε κdΘε καηγoρiα.
Για ην εξαγωγf τoυ τελικoι1 απoτελ6oματog κατιiταξηg οτo <Kliπελλo Eλλdδoq> θα
λαμβιiνoνται υπ6ψη oι π6ντε (5) καλriτερεg απ6 ng επτa (7) βαθμoλoγiεq του
αΘληπ,1-τριαq oε ιοιiριθμoυg αγioνεg με κριτηριo κατdταξηq τo 6Θρoιομα των βαθμrilν
πoινf16. Στoυg π6ντε (5) αγrbνεq Θα oυμπερlλαμβιiνoνται oπωοδf1πoτε 91
Πανελλriνιoι.
Για 6oα διαδικαoπκd Θ6ματα δεv αναφ6ρoνται oην παροtiοα ιo1rioυν αναγωγικιi
πρoηγoliμwεq εγκι1κλιoι ηq ΣΚoE και η πρoκηρυξη τoυ αγιbνα, η oπoiα θα
αναρτιiται oτoν πiνακα τoυ διoργανωτf1 oυλλ6γoυ και θα απooτ6λλεται στα oωματεiα
10 ημ6ρε9 τoυλdχι,στoν πριν τηv εναρξη τoυ αγιbνα.
Για 6,π δεν ρυΘμiζεται με ην παρorioα ιοβει o επ[oημoq διεθrηg κανονιομ69 τηq

FΙTASc.

Eφιoτdται η πρoootgη των oωματεiων ηg ΣKoE πρoκειμθνoυ να wημεριbooυν τουq
αΘλητ6q-τρεg τoυq μα κιiΘε Θ6μα των κανoνιoμrilν και εγκυκλiων με κιiΘε
πρ6oφoρo μ6οo.
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