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Πρoζ
τα Σωματεiα και oμdδεg Σταθερoδ Στ61oυ

ΘΕMA : Πρoηρυξη Πρωταθληματoζ Kθ\ηρoυ - Περιφ6ρειαq oτα αγωνioματα Αεροβ6λων

,oπλωv

"yια

τo 2013

Ιt ΣΚoE πρoκηρ'5oοει Αγci:να Aερoβ6λων,oπλωv (ΑΓEN): <Πρωτιiθλημα K6ιτρoυ
Περιφερclαcυ.

.
.
.

Aγιbνεζ Κ6ντρου: EΘνικ6 Σκoπευτηριo ts6ρωvα.

Aγιbνεζ Boρεioυ Ελλιiδog: Σκoπευτηριo Αερoβ6λωv oπλων τoυ Στρατοπfδoυ
<Πα6λoq Mελdg> οτη Θεoοαλoνiη
,oπλων
Παγκρητιoυ Σταδioυ
Αγιbvεζ Noτioυ Eλλ&δog: Σκoπευτηριo Aερoβ6λων
FΙρακλεioυ Kρηηq

Συμφι-.-lνα

',

'

μ

το εζηg πρ6γραμμα

Σιiββατo l9l10/13 και Kυριακfi 20l10lΙ3: Αεροβ6λο Πιοτ6λι. Τoυφ6κι ΑΓΕN

ΓENΙKEΣ ΔΙΑTAΞEΙΣ
oργανωτικτ1 Eπιτρoπη εivαι η

ΔΕΣΣΣK.o.E.

ηζ

ΙSSF και τηg

ΣΚoΕ.

1.

Ιο1ioυv oι καvovισμoi

2

Δικαiωμα oυμμετο1τ]g 61oυν τα Σωματεiα και oμdδεg τηζ δ6ναμηζ ΣK.o.Ε μ αΘλητ6gτριεζ πoυ 61oυν εν ιoμi ΔEΣΚΣKOE για τo 6τo9 2Οl3 και πληρoriν τιg πρoυπoθ6σειζ
τηg Eγκτκλioυ ΔEΣΣ No 2013.2, παρ.β.

3.

Kιiθε Σωματεio η oμ&δα ηq δ6vαμηq τηg ΣΚ.o.Ε, μπoρεi να ουμμετdο1ει με α0λητ69-

τρεq οτoυg Aγrilνεg μ6voν, οτην πληoι6oτερη με την 6δρα τoυ περιo1η διoρydvωοηg των
Αγιbνων.

oπoiου η 6δρα απ6χει περιοο6τερo απ6 2507}"μ απ6 τoν
πληοι6oτερο τ6πo διoργιiνωοηg Aγιbνων, μπoρεi να επ 6ξει να δηλrbοει τoν τ6πο πoυ θα

Σωματεiο

η oμιiδα, τoυ

συμμετασχε1.
5.

6.

,Oλοι

oι αθλητθg-τριεζ κdθε Σωματεioυ η oμιiδαg πoυ θα λdβει
πρ6πει να αγωvιoΘoδν οτο διo Σκoπευτηριo,

μ6ρoq οτoυq Aγιbνεq

Tα αγο:viοματα εiναι ατoμικd' και ομαδικιi ανd, κατηγορiα και αγιbvιομα με αιτioτoιμg
βραβευοεη οε κιiθε τoπrκη Διoργιivωοη,

ΧP, BoYPNMoY 14. AΘHNA 115 21 - τHΛ, 21ο 6454.522

- 23 -

FAΧ 210 6421.595 . ιvw!ν,shooting.org,gr

- e mail|

in.fo@shooting,org,gr

7. oι

επιδ6οει9 των αθλητιδν-αθλητριιilν πoυ θα επιτει1θοδν στoυq Αγd)νεζ αυτo6q' δεγ
θα ληφΘoδν υπ6ψη oτη oυγκρ6τηoη EΘνικιirν oμιiδων.

8,

Δηλιboειg ουμμετo1τ]g πρLπει να υπoβληθoδν ypιιιrτιi'lg ιsτα γραφεiα τηg ΣΚoE
(Boυρνιiζoυ l4,Aθηvα 11521, ΦΑΞ 210 642|595) τo αργ6τερo €ωg και η Τρiτη
15/10/13 και riρα 12'00.

9,

Τo ωρολ6γιo πρ6γραμμα των Αγrbνων θα αvακoινωθεi την Τετιiρτη 16/10/13, και η
διεξαγωγf των αγrbνων θα γiνει κατd, oειρd' πρoo6λευoηg των αθλητtbν.αθλητριων αλλd,
οε οειρ69 εvιαioυ 1ρ6νoυ.

10. Στo o,riνoλo των Αγιilνων (αγωνioματα-κατηγορiεg) θα βραβευτo6ν loc, 2og και
3og Πoλυviηq Σωματεio-oμdδα πoυ θα ουγκεντριboει τηv υψηλ6τερη βαθμoλoγiα
ο6μφωνα με τα εξηg:

ΑToMΙΚH

Κ41ATAΞΙΙ
θ6oη
2,l θ6oη
3η θ6οη

oMΑΔΙΚH

16 βαθμoi
14

1η

12
10

4η θ6oτ|

θ6oη
6η θ6οη
7'r θ6ση
8η θ6οη
5η

8 βαθμοi

7

,6

5

8

4

6

3

4

2

2

I

11- Αθλητi1q-τρια που ανηκει oε Σωματεio και ομdδα και

61ει εκδoθεi

ΔEΣK

πoυ κα},υπτει

και το Σωματεio και τηv oμd,δα, 61ει δε δηλωθεi και αγωviζεται με Σωματεio και oμ&δα
oυγ1ρ6νωg, μπoρεi vα διbοει απ6 την ατoμικη τoυ κατιiταξη βαθμοriq και οτo Σωματqio
και την 0μ6δα, αλλd μτ61ει οε μiα μ6νo oμαδικ1 κατdταξτl'

12. ΙΙαρακαλofνται τα Σωματεiα και oι oμ&δεg, ιδιαιτriρωg,.να φροιτiοoυν οτιq δηλιbοειq
oυμμετofiq, \,α δηλ6σoυv αθλητ69-τρεg πoυ ε1oυv δικαiωμα ουμμετομ1q και
εiναι εξαoφαλιομεη η ουμμετo1ξ τoυq oτουg αγδvεq. ιbοτε να απoφευ1θεi τo
φαιv6μεvo απoυοiαg α0λητων πoυ δημιι,lυφεi προβληματα oτηv διεξαγωγη των αγιbvων,
πρog απoφυγη επιβoλf1g κυριiloεων oτα Σωματεiα και oμ&δε9
13. Πριv τηv fναρξη κιiθε αγωνioματo'c o επικεφαληg τoυ Σωματεioυ η τηg oμιiδαg θα
πρtπει yραπτrjιq vα δηλιbοει τη oriνθεοη τηg oμιiδαg, διαφoρετικd oτηv ομαδικη
βαθμoλογiα, θα λαμβdνoνται υπ6ψη oι τρεη πριbτoι πoυ θα αγωι,ιoτotiν οriμφωνα με τη
δf1λωoη oυμμετo1ηq,

14, Eνoτιioειq και εφ6οειq υπoβdλλoνται γραπτ0 1ε παριiβολo 20 € και 50 € αντiοτoι1α.
oτιδf1πoτε δεv πρoβλ6πεται απ6 την παροιioα πρoκηρυξη, αρμ6δια να επι}"αμβiιvεται
εivαI η oργοvωτικt1 Εrιτρoη τωv αγιbνωv,

Για

Παρακαλot]νται oι Διoικi1oεη των Σκoπευτηρiων πoυ θα δεξα1θofν οι Aγrbνεq, vα
πρoετοιμιiooυν κατ&λληλα 6λoυ9 τουg απαραiτητoυq αγωvιoτικo6g και λειτoυργικoΦg
1ιbρoυg για τηv απρ6oκoπη δεξαγωγη των Αγrbvωv.

Mε αΘλητικoig 1αιρετισμοfs
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