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Kατηγoρiε6 αγcilνων, Πρoηρυξ1 . Δωηιiνωοη αυτιΙlν _ Απooτoλf
Απoτε}εoβτων oτα αγωνiοματα τoυφεκiτoν _ πιoτολiιον

Aγ<ilνηΣKoE

αγιbνεq πoυ διoργανrilνει η

l.

ΣKoE

κατ,6τoq ε1να,

:

ΠανελλtjvιoΠρolτιiθλημα

2.
3.
4.

Αγrbνε6 Πρ6κριοηq Eθvικηq 0μ6δα9

- Kδzω}λα ΣKoE

K6zελλo Kθιτρου & Περφ6ρειαq
Grand Prix 2014

61ει ο16oη με η oυμμετoχη και
εκιioτoτε προκηρυfr1,

Στoυq αγιbνε6 Πρ6κριοη9

ην

διοργιiνωση στoυζ αγdlνεq αυτoδg καΘoρζεται απ6

EΘνιηg oμιiδαg, η ΣKoE oδμφωνα

μ

τα αναφερ6μνα oην

εκ&oτoτε πρoηρυξτl, καλδrπει βρoq η εξολoκλf ρoυ τι6 δαπιiνεg μτακ{vηoηg _ διαμoηq _
διατρoφlig oτoυg αΘλητ6q-τριεg πoυ καλεi oνoμαοτικi και μτακινoδvται πρo6 και απ6 ην
π6λη 6πoυ γiνowαι oι αγιΙruε6.

2.

ΔιεΘνεξ Aγdrνε6

Σε κ6θε περiuττωoη κατιi ην oποiα η ΣKoE διoργανrbνει f ουμμτ61ει oε Δlεθvεξ Aγcbνεq
καλ6rπει τη δαπιiνε6, μτακiηοη6, διαμoνηg, δlατρoφli6 και ουμμτo2g{5 οτoυ5 αΘλητ65τριε6 πotr εznλξoνται να αγωιιoτo6ν ωg βλη Eθvικ{g oβδη.

3.

Διαoυ}J,αyιxoiAγ<iνη

3.1 AγιbνεE

A. ΚατηyoρEαE

αναΘ6τει oιiμφωνα μ τo ετ{oιο αγωνιοτικ6 πρ6γραμμα, τoυ6 αγcbνεq ηg
Kαηγoρiα5 αrπt]g oε Σωματεiα και oμd,δεg η5 δ6ναμfg τηξ, με ην πρoδπ6Θεοη 6τι 61oυν
υπoβ6λλει ο1ετικ6 αiημα η απoδ676ovται πρ6ταoη ηg ΔEΣΣΣKOE και 61oυν οην δuiθεοη
τoυ5 η 61oυν εξαoφαλ{oει κατιiλληλo -αΘλητικ6 1ιbρo oκοπoβoλη6 και βεβαiιlg Θα oρiooυν
εππρoπ66 κριτιilν μ ην απαιτoιiμειη εμπειρiα.

ιΙ ΣKoE

Toυq αγcoνεg αυτoliq επι1oρηγεi μ oτξ6oυ6 _ εφ6ooν πρ6κεπαι για αγωvΙοματα τoυ
oλυμπιακori πραyριiμματog, τoυg επozrτεriει ιiμoα, διαμoρφcoνει εφ6ooν κρiνει απαραiητo
τι4 ειcαρoπbq αυτtbν και oρζει τoυλ,d,μoτoν εvα βλog ηq αγωνoδiκoυ Eπιτροlη5 η oποiα
εiναι τριμλfg.

KιiΘε διοργιiνωοη πρ6zει να περιλαμβιiνει οε κ&Θε αγrilνιομα βραβευoεη τoυλ,tχιoτoν
ατoμικ6q oε 6λα τα αγωviloματα και δw μορεi oι πρoκηριiξεη των ηrilνων αυτdlν να 61oυν
περιoριoβ στoν αριθΦ ουμμετo1g{q των αθλητιbν-τριων οωματεiroν και oβδων
oκoπoβoλfg πoυ αvηκoυν oτην ΣKoE.

oι

A,

Kαηγoρiαq, πρoκειμ6νoυ να ηxριθoδν oι αγιbνεg τoυζ και να
ooιοτεi εκπρ6oωπoq απ6 την ΣKoE, πρ€πει υποχρεωτικ6ξ να απooτεi1ουγ την προκηρυξη
διoργανωτ66 αγrbνων
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των αγiDνων τoυλd,μoτoν δεκαπ6ντε (15) ηlιερεζ πριν την ημερομηνiα διoργd,νωσηζ των
αγcilνων oτη ΣKoE, και oε 6λα τα Σωματεiα τα oπoiα 62goυν αθλητ6q-τριεζ στα αγωνioματα
πoυ περιλαμβd,νει η διoργd,νωση. Σωματεio η oμ6δα oκoπoβoληg πoυ τυ:y16ν δεν θα λd,βει
προκηρυξη και επιθυμεf να συμμετ6γει στoυζ αγcΙlνεg 61ει κdθε δικαiωμα να υπoβd,λλει
δηλωoη oυμμετo2gηq.

oι

αγιilνεq αυτoi διοργανrΙlνoνται σε oκoπευτηρια τα oπoiα διαθ6τoυν πεδiα βoληq με
μη1ανoλoγικ6 εξoπλιoμ6, ηλεκτρoνικ6 η 1ειρoκiιητo αλλαγηq oτ61ων (για τα 10μ, τα 50μ
και τα 300μ) καθrilq επioηq και ηλεκτρoνικ6 περιστρoφηq oτ61ων για τα 25μ o oπoioq
εξαoφαλiζει την δυνατ6τητα διoργ&νωoηg των αγωvιoμd,των πoυ περιλαμβd,νoνται στην
πρoκηρυξη oιiμφωνα με τoυξ Kανovιoμoιig τηq ΙSSF.
Tα oωματεiα διiναμηq ΣKoE, πoυ απoδ61oνται να αναλd,βoυν διοργ&νωoη αγcilνων A,
Κατηγoρiαq, πoυ αναφ6ρoνται στo ετηoιo αγωνιστικ6 πρ6γραββα, πρ6πει' oπωoδηπoτε να
διoργανιilνoυν τoυt αγωνεq. Σε πεpιπτωοη οoβαρori κωλιiματoq, θα πp6πε,ι"να ενημερcilνoυν
εγκαiρωq τη ΣKoE - τoυλ&μoτoν 6να μηνα πριv την oριoθεioα ημερoμηνiα διoργd,νωoηg με σχετικ6 6γγραφo, αναφ6ρoνταζ συγκεκριμιfoα τoυξ λ6γoυq πoυ αδυνατotiν να
διo ργανιΙlσoυν τoυζ αγrbνεg.

AπαραΙτι1τι1 πρoδπδ0εoη yια oιν αναyνιbριaι1 των απoτελεoμι1'ιτων ωq αycbνα A'
κατηyoρEαq, iooν αφορd, τα αyιυνΙoματα 10μ ιeαι 50μ' εiναι μετd τoν 1ιδνο των
δoκιμαoτικcbν βoλιbν θα δiνεται yια 6λoυζ τoυE oιlμμετiμοντεζ ενια{oE 1ιδνοg 6ναρξηq
oειριiE.
3.2 AyιbνεE

Β,

ΚατηyορEαE

Η ΣKoE εγκρiνεl, μετα απ6 την υπoβoλη ο1ετικoιi αιτηματoq, αγcilνεq τηζ κατηγoρiαg αυτηg,
τoυζ oπoioυg διoργανrilνoυν Σωματεiα τηζ διiναμηg ΣKoE σε oκoπευτηρια τc'" oποiα
διαθ6τoυν πεδiα βoληq με μηχανoλoγικ6 εξoπλιoμ6, ηλεκτρoνικ6 η 1ειρoκiνητo αλλαγηq
oτ61ων (για τα 10μ, τα 50μ και τα 300μ) καθcilq επioηq και ηλεκτρoνικ6 περιστρoφηg oτ61ων
για τα 25μ o oπoioq εξαοφαλiζει την δυνατ6τητα διoργ6νωoηq των αγωνιoμ0των πoυ
περilαμβd,νoνται στην πρoκηρυξη oιiμφωνα με τoυζ Kανoνιoμor5q τηξ ΙSSF και τιζ
εγκυκλioυg τηg ΣK.o.E..

Toυq αγιbνεg αυτofq επι1oρηγεi με oτ61oυg εφ6ooν πρ6κεπαι για αγωνfoματα τoυ
oλυ μπιακoιi πρoγρ&μματo

3.3 Ayιbνεq

Γ'

g.

ΚαηyoρΙαq

δ6ναμηq τηg ΣKoE πOυ επιθυμoιiν να διoργανrbσoυν αγiονεq σε
αγωνioματα Σταθερor5 Στ61oυ σε πεδfα βoλiq
εξoπλιoμ6, διiνανται να oτεiλoυν την πρoκηρυξη oτη ΣΚoE η oπoiα ακoλotiθωq εγκρiνει
τoυζ αγcbνεg, oρζει εκπρ6οωπo και αναγvωρiζεττα απoτεΜοματα των αγcΙlνων.

Tα Σωματεtα τηζ

oι διoργανωτ6q των αγcilνων B, και Γ, Kατηγoρiαg πρoκειμ6voυ να εγκριθoιiν oι αγiονεg
τoυζ και να oριoτεi εκπρ6oωπo9 απ6 την ΣKoΕ πρ6πει υπoχρεωτικdlq απooτ6λλoυν την
πρoκηρυξη τωv αγcilνων τoυζ τουλd,1ιοτoν επτιi (7) ημ6pεζ πριν την ημερoμηνiα εvαρξηg των
αγri:vων οτη ΣK.o.E και oε 6λα τα σωματεiα Σκoπoβoληq πoυ ευρioκoνται οε απ6oταoη ι1ωg
150 xιλι6μετρα.
Π6ραν αυτιbν o διoργανωΦq δfναται να απoστεfiει πρoκηρυξη οε Σωματεiα και oμ&δεζ πoυ
επιθυμi αλλ& δεν διiναται να αρvηθεf και να απoκλεioει την oυμμετo1η oε μ6λo9 Σωματεioυ
η oμdδαq τo oπoio επιθυμεi να αγωνιoτεi.

o διoργανωτηt υπo1ρεotiται σε διoργ&νωoη επιπλ6oν oειρ&q αγcbνα εφ6ooν πρoο6λθoυν πριν
την rbρα εvαρξηg των αγcΙlνων περισo6τερoι oυμμετ61oντεq απ6 τιq θ6οει9 βoληq πoυ διαθ6τει
οειρ6q αγcilνων πoυ 61ει πρoγραμματioει.
o διoργανωτηξ η
'ιξ

3.4 AγcbνεE ΠαEδtυν

oι

αγiονεq αυτοi εiναι διoργανcboειg Aερoβ6λoυ Toυφεκioυ, τoυξ oπoioυg η ΣKoE
επιχoρηγεt με oτ61oυ9. oι πρoκηριiξειg των αγιΙlνων αυτrΙlν απooτ6λλoνται τoυλd,1ιοτoν mτd'
(7) ημεpεt πριν την ημερoμηνtα 6ναρξη9 των αγιbνων και απευθtiνoνται στιζ ακ6λoυθεq
κατηγoρiεq - ηλικiεq:
Αερoβδλο Tουφ6κι 40 βoλcbν ΠαΙδιυν A: μiα κατηγoρiα αγ6ρια-κoρfτoια ηλικtαg θωg l 1
ετων, αγωνiζoνται oτηριζ6μενoι (τo τoυφ6κι) οε π6γκo με βoηθημα (μαξιλαρd,κι) καθιoτoi η
6ρθιoι μ βoηθ6 oπωoδηπoτε.
Aερoβδλo Toυφ6κι 40 βoλιbν ΠαΙδων Β: κατηγoρiεζ αγ6ρια, κoρtτoια ηλικiαq 12.15 ετcΙlν,
αγωνtζoνται σηριζ6μνoι (τo τoυφ6κι) oε πd,γκo με αoρτηρα πρηνηδ6ν η γovυπετιΙlq η
καθιoτoi η 6ρθιoι και στηριζ6μενoι (τo τoυφ6κι) με βoηθημα (μαξιλαρ&κι) η oε oτδλo 6ρθιoι
με βoηθ6 η xωρiq βoηθ6 κατd, περνττωoη oιiμφωvα με την πρoκηρυξη των Aγrbνων.
4. Ayδνεq Eκπαιδευnκcbν Ιδρυμιiιτcυν

oι

αγiυνεg αυτoi διoψαvcΙlνo\rcαι απ6 Eκπαιδευτικd, . Ιδριiματα η την ΣΚ.o.E και
απευθδνovται oε μαθητ6q-φoπητ6g (Σ1oλεiα, Γυμν&oια, Λriκεια, Aνιbτερα και Ανrilτατα
Eκπαιδευτικ6 Ιδριiματα κλπ.). ι{ ΣK.o.E τoυq επoπτειiεl, επιχoρηγεi τιq διoργανωoειq αυτ69
με αναλcilσιμo υλικ6 (oτ6xoυg), και διαθ6τει πρoσωπικ6 γραμματεiαq και Κρπων για την
διoργd,νωoη τoυq oriμφωνα με τoυξ Διεθνεig κανoνισμoδg τoυq αθληματoζ τηζ Σκoπoβoληq
και τιq εγκυκλtoυq τηξ ΣK.o.E..
5. Aycbνεq

Ενdπλιυν Δυνd,μεων ιeαι Σιυμdτιυν AαφαλεEαE

oι αγcbνεq αυτoi διoργανrilνoνται απ6 τιg Yzηρεοiεq Αθλητιoμoδ των Eν6πλων Δυνftμεων,
Σωμd,των Aoφαλεiαq και Παραγωγικιilν Σ1oλrΙlν αυτιirν. FΙ ΣKoE τoυζ επoπτειiει, επι1oρηγεi
τιg διoργανciloειg αυτ6q με αναλcilσιμo υλικ6 (oτ61ου9) και διαθ6τει πρoσωπικ6 γραμματεiαg
και Kριτiον για την διoργ&νωοη τoυξ, oιiμφωνα με τoυq Διεθνεiq κανoνισμoδg τoυ αθληματoq
τηq Σκoπoβoληg και τιξ εγκυκλioυt τηg ΣΚ.o.E.

Γενικ6c παο ατn

ori

oειc:

o

διoργανωτηg κd,θε κατηγoρiαq διαbυλλoγικoιi αγcilνα υπo1ρεoιiται κατd, τη διoργ&νωoη
των αγcbνων να τηρεi τα 6oα αναφ6ρoνται στηv εγκεκριμ6νη πρoκηρυξη των αγiυνων τoυξ
1.

κανoνισμoιiq τηq ΙSSF και εγκυκλioυg τηg

ΣΚoE.

K&θε πρoκηρυξη αγcbνων πρoκειμ6νoυ να εγκριθεt πp6πει να περιλαμβ6νει τιq oδμφωνα με
τoυξ Κανoνιομoδq απαπotiμεvεq F.πιτρoπ6,c, Aγιbνων. oι Εππpoπi'g αυτ6q πp6πει
υπoχρεωτικrilg να λειτoυργoιiν καθ, 6λη τη διd,ρκεια διεξαγωγηg των αγcbνων και τα oν6ματα
των μλcbν αυτcbν αναγρd,φoνται oτo φr5λλo αγrbνog.

2. Διoργd,νωoη των αγωνων A,, B,, Γ, κατηγoρiαq απ6 oωματεiα εκτ6E ττ1E 6δραζ τa)ν)
επιτρ6πεται μ6νo λ6γω 6λλειψη9 oργανωμ6νωv σκoπευτικcilν εγκαταoτ0,οεων η σε κd,θε
πεpiπτωoη ουνδιoργ&νωoηq με &λλo η eλλα Σωματεiα. Στην περiπτωcη τηζ oυνδιoργ6νωοηq
αγrilνων απ6 δrio η περιoo6τερα Σωματεiα πρhτει να αιτιολοyεiται o λ6yoq τα συνερyαoEαq

αυΦE. Tην πρoκηρυξη εκδiδει τo Σωματεio τo oπoio διαθ6τει τo σκoπευτηριo σην 6δρα τoυ
και η πρoκηρυξη να αναφ6ρει τιg λεπτoμ6ρειεq τηξ συνεργαoiαq αυτηq.
3. Τo αργ6τερo εντ6q εztτιtι, (7) εpγαoιμων ημεριbν τo Σωματεio πoυ εξ6δωοε την πρoκηρυξη
και διoργ&νωoε η oυνδιoργ&νωοε τoυζ Aγιbνεq πρΕπετ εγγρ&φωζ να ενημερrbσει η ΣKoΕ:

.

Mε καταοτd,oειg κατd, αγcbνιoμα, otiμφωvα με την πρoκηρυξη τωv αγcΙlνων αναλυτικ&
(δεκ0δεq βoλcilν και oυνoλικ6 απoτ6λεoμα) με κατd,ταξη κατd, φθivoυoα oειρ6
επiδooηg των συμμετεγ6ντων αθλητrilν-τριων oriμφωνα με τoυζ κανoνισμoιig τηq
ΙSSF, με διαβιβαoτικ6 αριθμ6 πρωτoκ6λλoυ, τιζ πρωτ6τυπεq υπoγραφ69 τoυ
Πρo6δρoυ, τoυ Γεvικoti Γραμματ6α και τη σφραγiδα τoυ Σωματεtου.

.

Tα φriλλα αγtΙlνων με τη βαθμoλoγiα αναλυτικd, κατd, βoλη, με αθρoioματα των
δεκd,δων και στo oδνoλo των 40 η 60 η 120 βoλιilν κατ6 περtπτωoη, βε πρωτ6τυπε9
υπoγραφ6q τoυ Eκπρoocilπoυ ΣK.o.E, των μλcilν τηζ Eπιτρoτηq Κρπιilν, τoυ
Πρo6δρoυ και τoυ Γενικoιi Γραμματ6α τoυ Σωματεioυ.

.

,oταν

oτo φriλλo αγιilνoq αναφ6ρoνται απoτελ6οματα - επιδ6oειq αθλητrilν/τριιbν oι
oπotoι για oπoιoδηπoτε λ6γω δεν oλoκληρωοαν τo oδνoλo των βoλcbν πoυ
πρoβΜπoνται απ6 τoυg κανoνισμotig τoυ αγωνiοματoξ στo oποio oυμμετ626oυν, δεν
θα περιλαμβ6νoνται στιζ ατoμικ6q και oμαδικ69 καταoτd,oειg των απoτελεoμ&των

oι διoργανωτ6q των αγcbνων, στα απoτελ6oματα πoυ θα απooτ6λλoυν
στη ΣΚoE, πρΕπει να αναγρ0φoυν μ6νoν 6ooυq απ6 τoυζ oυμμετ61oντε9

των αγιilνων.

oλoκληρωσαν τoν αγrΙlνα oιiμφωvα με τoυζ Διεθvεiq κανoνισμoδg τoυq αθληματog

τηg Σκoπoβoληq και τιζ εγκυκλioυζ τηξ

.

ΣK.o.E..

Eπioηq o διoψανωτηq υπoχρεωτικd, απooτ6λλει τιξ καταστd,oειg των απoτελεoμ&των
των αγιbνων σε 6λα τα Σωματεiα πoυ συμμετεiγαν στoυζ αγrilνεg.

Mιiνoν ειiν oι αγιΙlνεq πρoκηρδoοoνται και

τα," απoτεχΕ,σματα αυτιΙrν
απoaτ6}λoνται οδμφαrνα με τα ανrοτ6ραr Θα εγκρiνoνται oι αγιΙrνεg και Θα
αναTνωρiζoνται τ α αποτελ6οματα αυτcΙrν.

To παρ6ν ιo1riει απ6 0|l01l20|4.

Mε αθλητικoriq 1αιρετιoμotig

o ΠΡoEΔPoΣ

o ΓENΙKOΣ ΓPAMMΑTEAΣ
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