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Προg
τα Σωματεiα και oμιiδεq
ΣταΘερo6 Στ61oυ ΣK.o.E.

ΘEMA: Π P o K

FΙ P

Y Ξ H Πανελληνιων Αγcilνων Σταθερoιi

Στ626oυ 6τoυq20|4

H ΣKoE πρoκηρδooει τoυζ Πανελληνιoυg Αγiυνεg Σκoπoβοληg ΣταΘερori Στ626oυ
oτα αγωνiσματα |0μ,25μ,50μ και 300μ για τo 6τoq 2014 otiμφωνα με τo εξηg

πρ6γραμμα:
22-2310312014

r2-r310412014
26-27 10412014
10-

rIl}sl20r4

t7 -1 8/0s 12014
Ο4-05

l|012014

'/

Aεροβ6λα (ΑΓE].Τ) & Πιοτ6λι 50μ (AE)
Ιουφ.0,22 (EN), Πιoτ6χτ25μ (EΙ.{), Πιοτ. Tα1βτηταζ (E)
Ιουφ61ζL 0,22 (A)' Πιoτ6λι Tαμlτηταζ (A)
Ιoυφ6ΚL a,22 (Γ)' Πιoτ6}"τ 25μ (Γ)
Πιoτ6λι Κεγτρικηζ Πυροδ6τησηζ (A) - Πιoτ6λι Στανταρντ (AE)
Ιoυφ6κι 300μ Πρηνηδ6ν (A) - Toυφ6κι 30Ομ 3Χ20 (A)

Tα αγωviσματα των 10μ και τωv 50μ τηζ κατηγoρiαg (AΓEλ{) θα διεξαxθofν
στo Eθνικ6 Σκοπευτηριo Bιiρωνα.
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o

αγωνiσματα των 25ψ τηg κατηγορiαg (AΓENΙ) θα διεξα1θoιiν στo
σκoπευτηριo τηζ ΠΣE στην Mαλακd,oα.
1rΙlρog διεξαγωγηg των αγωνισμdτων 300μ θα καΘoριoτεi oτo μ6λλoν.

Καλοfνται oι ΔιoιΦoειζ των ανωτ6ρω σκοπευτηρiων να πρoετοιμdooυν και
να διαΘ6oουν τα αντioτoι1α πεδiα βoληq oriμφωνα με τα ανωτ6ρω. Eπioηq Θα
πp6πετ να εvημερdrooυν 6γκαιρα την ΣKoE για τυ266ν πρoβληματα των πεδtων

{

βoληg, πρoκειμιhloυ να εξαoφαλιοθεi η απρ6oκoπτη διεξαγωγη των αγιirνων.

Σε 6λα τα αγωνioματα τoυ πρoγριiμματoζ των oλυμπιακiον Αγrilνων και σε
6λε9 πg καηγoρfεg Θα διεξα26θoriν τελικoi.

ΓENΙKEΣ ΔΙATAΞEΙΣ
1. Ιοβoυν oι κανo.νισμοi και

2.
3.

ο

Δικαiωμα oυμμετo2gηg

oι

62goυν

Eμdκλιoι τηt ΙSSF και

τηg

τα Σωματεiα και oμdδεg

ΣKoE.

η6

διiναμηg

ΣKoE

με

αθλητ69-τριεg, που 61oυν εv ι92ρ ΔEΣK/ΣKOE για τo 6τo9 20|4 κατ πληρoιiν
τιg πρotiποΘι4oειg ηg εγκυκλioυ ΔEΣΣ/ΣΚ.o'E. 2120|4 (παρ.Α).

ΔηλrΙloειg oυμμετo2gηg πρiπει να υπoβληθoilν γραπτiυg oτα γραφεfα τηg
14, AΘηνα ||52|' ΦAΞ 210 6421595):

ΣKoE (Xρ.Boυρν&ζoυ

To αργ6τερo ωζ ην Π6μπτη |3l03l|4 6ooν αφoρd τα αγωνiσματα τα oποiα
πρ6κειται να διεξα26θoιiν oτιg 22-23 l 03 l20| 4.

To αργ6τερo ωζ την Π6μπτη 03l04Πq 6ooν αφoριi τα αγωνiσματα τα oπofα
πρ6κειται να διεξα1θoriν οτη |2-|3104120|4
To αργ6τερo ωζ την Π6μπτη |1l04l14 6ooν αφoριi τα αγωνiσματα τα oπoiα
πρ6κειται να διεξα2gθο6ν oτιg 26-27 104/20|4.
XP. BOYPNAZOY 14, AΘF{NA 115 21 - THΛ. 210 6454.522 - 23 - FAX 210 6421'595 - \,vνι,\Λ,.shooting.org.gr.

e mai|: info@shooting.org.gr
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4.
5.

To αργ6τερo ωg ην Π6μπτη 0|l05l14 6ooν αφoρ0 τα αγωνiσματα τα oπoiα
πρ6κειται να διεξα1θoriν oπg |0-|1105120|4.
To αργ6τερo ωg την Π6μπτη 08/05/14 6oον αφoρd τα αγωνtσματα τα oπoiα
πρ6κειται να διεξα2gθo6ν oτιg |7 -|810512014.
To αργ6τερo ωζ την Π6μπτη 25109114 6ooν αφoριi τα αγωνiσματα τα oπoiα
πρ6κειται να δωξα26θoιiν oτιg 04-05l|0/2014.
To ωρολ6μo πρ6γραμμα των αγioνων και oι θ6oειg βοληq των αγωνιζoμwων
Θα ανακoινrbνονται ην Tρiτη πρo των αγcbνrον.

oι

θα εiναι

Σωματειακ6g για κdθε
αγrbνιoμα/κατηγoρiα και μπoρoιiν να αγωνιoθoιiν μ6νo αθλητη(τρια πoυ 61ει
περιληφΘεi oτην δηλωση συμμετo2gηg τoυ Σωματεioυ πoυ 61ει πoυ 61ει
oταλεi oτη ΣK.o.E oιiμφωνα με την παρo6oα πρoκηρυξη.

κληρiυoειg των θ6oεων βoληq

6. Tα

αγωνioματα εiναι ατoμικ& και oμαδικιi κατd καηγoρfα και αγiυνιoμα.
Eπioηq βραβε6oνται τα τρiα Σωματεiα-oμιiδεq τα oπoiα θα oυγκεvτρioooυν
την υψηλ6τερη βαθμολογiα oτo o6νoλo των αγωνιoμ0των τoυ Πανελληνioυ
ΠρωταΘληματog oιiμφωνα με τα παρακ6τω
:

KATATAΞtΙ

AToMΙKtΙ

1η θ6oη

16 βαΘμοi

oMAΔΙΚH
8 βαθμοi

l4

3η θ6οη

t2

7
6

4η θ6οη

10

5

5η θ6oη

8

4

6η θ6oη

6
4
2

3

2η θ6οη

7η θ6oη
8η θ6oη

7.

2
1

Aθληηg-τρια πoυ ανηκει οε Σωματεio και oμιiδα και 626ει εκδoθεi ΔEΣΚ που
καλ6πτει και τo Σωματεio και την oμdδα, 626ει δε δηλωΘεi να αγωνιoΘεi με
Σωματεio και 0μ6δα oυγ26:6νωg, μπoρεi να δiοoει απ6 την ατoμικξ τoυ
κατ6ταξη βαΘμo69 και στο Σωματεfo και σην oμιiδα, αλλd μετ626ει oε μiα
μ6νο oμαδικη κατ&ταξη. Σε περfπτωoη πoυ αθληη€-τρια διεκδικεtται για τη
oυμμετo26η τoυ στo ομαδικ6 απ6 Σωματεio και 0μ6δα, πρoτεραι6τητα 61ει τo
Σωματεio.

8.

και oι oμιiδεg Θα πρ6πει
oυμμετo2gηg την
δικαiωμα
να περιλαμβdνει αφεv6g αΘλητ69-τριεg πoυ 626oυν
_εκτ69
ημερoμηνtα πoυ απoοτ6λλεται η δηλωση και αφετ6ρoυ να πρoτiθwται
απρo6πτoυ- να συμμετ6o2goυν στουg αγrΙ:νεg ioοτε να μην δυo26εραiνεται η
oργ0νωoη και η διεξαγωγη των αγrilνων.

9.

Eνoτdοειg και εφ6οει9 υπoβdλλoνται γpαπτa με παρ0βολo 30 €

FΙ δηλωoη oυμμετo2gηs πoυ υπoβdλλoυν τα Σωματεiα

και 50 €

αντiοτoι2gα.

απoνoμη των επιiθλων θα γtνεται μετd τo π6pαqκιiθε αγωνioματoq.
11. oι αθλητ6g υπο1ρεoιiνται να 626oυν oλοrcληρrboει τoν 6λεγ26o τoυ oπλιoμο6εξοπλιoμo6 τoυg απ6 ην αρμ6δια επιτρoπη ελ6γ2goυ τουλιfi1ιoτoν 30 χεπτdι
πριν ην εναρξη κ6Θε αγωνioματοg'
1O. FΙ

|2.Tα oωματεiα θα πρ6πει να μεριμνησουν για τα βληματα και τα φυoiγγια, πoυ
θα pηoιμoποιηooυν oι αθλητ69-τριεg τoυt στoυζ αγrbνεg για την oυμμετo1η
τoυg.

13. Σημειcilνεται 6τι ειδικd για τα αγωνioματα των 300μ τα οωματεiα θα πρ6πει
να μεριμνησoυν με ευθδνη τoυζ για την αλλαγη και κατdδειξη των oτ61ων
των αθλητιilν τoυg'

14. Για oτιδηπoτε δw πρoβλ6τtεται απ6 την παρoιioα πρoκηρυξη, αρμ6δια να
επιλαμβdνεται εiναι η oργανωτικη Eπιτρoπη των αγιbνων (ΔEΣΣ) η η
Aγων6δικoq Eπιτροπη κατ6. περ,ιπτωση.

Mε αθλητικοιig xαιpετιομουq
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