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Σωματεiα και oμ&δεg
τηq δδναμηq

ΣΚ.o.E.

ΓENΙKIΙ EΓΚYΚΛΙoΣ ΣKoE No

2015-3

ΘΕMA : Aναν6ωoη ΔEΣK- Δελτioυ ΕTEΠΣ και παρfβoλα ΣK.o.Ε για τo

6τοq 2Ο16.

Σαq ενημερωνoυμε 6τι oι αθλητ6q oαg, για τουg oποioυq 61ει κατα1ωρηθεi oτo μητριbδ τηq ΣKoE Δελτio
να
ν3
πει να
Σκοπευτη (ΔEΣΚ),

και

εφαρμοoτεi πιοτιξι)

T*,φ6β"λ,

,*

πp6πετ

6 εti

να καταβληθoriν κατ6 περiπτωση στη ΣK.o.E, για αθλητικ69 δραοτηρι6τητε9 απ6

0Ι10120Ι6, οιiμφωνα με απ6φαoη τoυ ΔΣ τηg oμooπoνδiαg εiναι ωq ακoλοriθωq:
ο Aναν6ωoη ΔE.ΣΚ για το 6τoq2016στιs l(ατηγορiεg:
Παiδων _ Eφηβων - Νεανiδων
Aνδριilν - Γυγαικrbν
ο ,Eκδοoη ν6oυ ΔE.ΣK. για τo 6τo9 2u6 rtEπανfκδοοη λιδγω απιirλειαq ΔE.ΣΚ.
Παiδων - Eφηβων _ Nεανiδων
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10€

o
o

10€
35€

25€

Ανδρrilν-Γυναικcbν
6€
ταυτδτηταg EΤEΠΣ/ΙPSC εν ιoβ απ6 01101120|6
Bεβαiωση σε αΘλητη-τρια για 6κδοoη η αναν6ωoη
60€
o ιiδειαq κατo1ηq 6πλoυ
80€
ΙΙαριiβoλoμεταγραφηq
1,20 €'
Παριiβολo διαγραφηq (αρ.4 παp.9 Kανoνιoμοf ΣK.o.E.)
100 €
Eτηοια ουνδρομη Σωματε[ου (για ι6λoυq τoυg κλιiδουg)
Αποοτολη απoτελεομιiτων, για κιiθε oυμμετο1η οε αγcirνα Σταθεροδ Στ61ου
4€
o oκοπευτη-τριαg σε μη oλυμπιακιi αγωνioματα
5€
Aποοτoλη απoτελεομιiτων, για κιiθε oυμμετο1η oε αγιΙrνα Πηλινoυ Στ61ου
Aπooτολη αποτελεoμιiτων, για συμμετo1η οε αγιΙrνεq coMPAΚ SPORTΙNG
για αγιirνα 50
για αγcΙrνα
111
12 c
δ[οκων
o για αγιirνα 200
Αποοτoλη αποτελεομιiτων οκoποβoληq ΙPSC (6πλα 1ειρ6q, λει6κανο τυφfκιo,ραβδωτ6,τυφfκιo)

,Eκδοαη

o
o

δiοκων

,i:

::.",,

4€

o A)LEYEL|
o B) LEVEL ΙΙ
o Γ) LEYEL ΙΙΙ

6€
9€

nq εκδ6oειq ΔEΣK οτoν
Σωματεiα και οι oμ&δεg πρΕπεινα καταβ&λουν τα παρdβoλα για τιq ανανεiυoειq η
ΣΚ.o.E. 080 / 480562 . 31)
λογαριαoμ6 τηg ΣΚ.o.Ε oτην Eθνικη Tριiπεξα τηq Eλλ6δog (αριθμ6,q λoγαριαoμoi
η με ταpδρoμικη επιταγη μ6οω EΛTA'
σκoπoβoληq ΙPSC, τα
Eπιπλ6ον για τoυζ αθλητ6q.τριεq (AΓEN) πoυ δραoτηριοποιotiνται oτα αγωνiοματα
ETEΠΣΛPSC των 6€ oτο λογαριαομ6
Σωματεiα και oι oμ&δεg πp6πετνα καταβdλou, γ.o τo.z0ι6 το παρdβoλo
(αριθμ6q λoγαριαoμοδ ΣΚ.o.E 080 /
Σκοπoβoληq ΙPSC τηq ΣΚ.o.E. στην Eσvικη Tραπεζα τηq Eλλdδοq
T.α

480766.-92).
-.
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ΠAPATΙΙPHΣEΙΣ:

1. Τα ΔΕ'ΣΚ. και EΤEΠΣΔΡSC πoυ

εκδ6θηκαν η ανανειi:θηκαν για τo 6τoq 2015 ιo1υoυν για
αθλητικη δραοτηρι6τητα μ6μ:ι 31l1212015 και απ6 01'101120ι6 αθ)ητ6q - τριεζ που δεv θα ι61oυν
ανανειiloει τo ΔE.ΣK η ETEΠΣΛPSC δεν θα 61ουν δικαfωμα ουμμετoμq οε πρoπονησειζ και
αγrilνεq, Σε κdθε &λλη περiπτωσ1,l, την ευθr1νη για την ουμμετo1η αθλητιilν - τριrilν oε αγiυνεq και
προπoνηοειζ με μη ανανεωμ6νo ΔE.ΣK, φ6ρουν τα oω1ιατεiα.

YΠEYΘYNH

ΔEΣK

16 δεν

παραλαμβιiνεται μ6νον πρωτι6τυπη. Aιτηματα τ{' oπoiα δεν πληρoδν τιq ανωτερω

@γf,,,"α.απoδεκτιiαπ6τηνOμοoπονδiα.ΣεκιfιΘεπεpiπτωση'ηΣΚoE
τηpεi τo Σωματε[o
διατηρεi τo δικαiωμα ελξ1oυ τoυ αρ1εioυ τωγ Δελτiων Yγεiαq πoυ
oμιiδα, πρoκειμενoυ να επιβεβαιωθεi η ορθ6τητα τα}ν δηλωθεντων oτoι1εiων.

3, Aπ6

01/01 120ι6

η

δεν θα εγκρiνoνται πρoκηριiξειc για διoργ0νωοη αγiυνων σε σωματεtα, τα

oποiα δεν 61oυν καταβ&λει την ετηoια oυνδρoμη τουg για τo 6τo9 2Ο16 καθiυζ και πρoηγουμ6νων

4'

ετων.

Aποτελ6οματα αγιbνων πoυ θα απooτ6λλoνται στη
καταγωροιiγται, ε6ν δεv 61oυν καταβληθεi oτη ΣK.o.E

ΣK.o.E απ6

0|10Ι12016

δεν

θα

:

5.

α) η ετηoια oυνδρoμη τoυ Σωματεiου για τo 2076 καθiυq και πρoηγoυμι1νων ετΦν και
κdθε αθλητη-τρια'
β) τα πρoβλεπ6μενα παρdβoλα oυμμετο1ηg αγωνων για
οτη ΣK.o'Ε. μαζi με τα ανωτ6ρω
να
απooτ6λλονται
to n*ρooτατικ6 πληρωμηq πρΕπει
αναφερ6μεvα 6γγραφα που απαιτotiνται για 6κδooη η αναν6ωoη ΔE.ΣK. και ταυτ6τητα9
oκoπoβoληq EΤEΠΣ/ΙΡSC μ6οω EΛTA η Eταιριιbν Tα1υμεταφορrilν.

Tο παρ6ν ιογυει για αθλητιη δραoτηρι6τητα στη σκoπoβoλη απ6 0|101120l,6 και καταργεi κdθε

πρoηγo6μwo ο1ετικ6 με τo θ6μα 6γγραφo.

Mε αθλητικoιiq 1αι
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:

_,Eκδooη ΔΕΣK
Πρ6τυπo διαβιβαοτικοli Σωματεioυ η oμιiδαζ για Aναν6οlοη
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Δελτ[α Yγεiαq.
Υπε{lθυνη δη}"ωοl1 για τα,
. Αποδ ειrιτ iκ6 καταβολτl.; παραβο}'-ων.
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