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- Απooτoλη

Απoτελεoμ&των oτα αγωvioματα τoυφεκlωv _ πιoτoλiωv

Aγcbνεq

.

ΣKoE

αγιbvεq πoυ διοργαvrilvει η ΣΚoΕ, κατ,6τo9 εivαι

|.
2

.oτι

: Κατηγoρiεg αγιbνων, Πρoκηρυξη - Διoργdvωοη αυτιbν

.

:.

:

Πανελληvιo ΠρωταΘλημα
Αγιbvεq Πρ6κριoη9 ΕΘvιηq oμαδαq _ Κιiπελλα

ΣΚoE

Κυπελλo Κ6vτρoυ & Περιφ6ρειαq
Grand Ρrix

ε1ει ο16οη με η συμμε.o1η. *o, τηv διoργdvωoη oτoυg αγιbvεq αυτoυg καθoρiζεται απ6
την εκ&oτoτε πρoκηρυξη
Στoυg αγιbνεq Πρ6κριoηq Eθvιηq oμ&δαg, η ΣΚoE oriμφωvα με τα αvαφερ6μιεvα oηv
εκd,oτοτε πρoηρυξη, καλι1πτει, μρoq η εξoλoκληρoυ τιg δαπiιvεq μετακiηoηq _ διαμovl1q _
διατρoφηq oτoυq αθλητ(,9-τριεc, πoυ καλε[ oνc,lμιαoτικ& και μετακιvotivται πρoζ και απ6 την
π6λη 6πoυ γivovται oι αγιilvεq.

2.

ΔιεΘνεtg Aγιδνεq.

Σε κ&,θε περiπτωoη κατ& ηv oπoiα η ΣΚoE διoργαvιbvει η oυμμετ6χει σε Δεθvεiq Αγιbvεg
καλr5πτει' τιg δαπ&vεg, μετακiηoηg, διαμoνng, διατρoφηζ και συμμετo1ηg oτoυq αθλητ69τριεζ που επι}.6γowαινα αγωνιστo6v ωg μ6λη Et,ιΦq oμ&δαg.

3.

ΔιαoυλλoγικoiAγιilνεg

3.1 ΑyιΙlνεq

Α, Κατηyoρiαq

ΣΚoΕ

αναθ6τει, oriμφωνα με τo ετηοιo αγωvιoτικ6 πρ6γραμμα, τoυq αγcbvεg τηg
Κατηγoρiαq αυτηq oε Σωματεiα και oμd,δεq τl15 δriναμηq τηξ, με τηv πρoδπ6θεoη 6τι 61oυv
υπoρ&ιiει i1ετικ6 αiτημα η απoδ61oνται πρ6ταoη τηg ΔEΣΣΣΚoE και 61oυv oτηv διdθεoη
τoυq η θ1oυv εξαoφαλiοει κατd,λ}ηλo,αθλητικ6 1βρo oκoπoβoλη-c και βεβαiωq θα oρiοουv
επιτρoπ6q κριτιilν με τηv απαπo6μιη εμπειρiα.
Ι.Ι

Toυg αγιbvεq αυτorig επι1oρl1γεi με oτ61oυ9 _ εφ6oov πρoκειται για αγωviοματα τoυ
o}ωμπιακoιi πρoγρ0μματoζ, τoυζ επoπτε6ει &μεoα, διαμoρφrbvει εφ6oov κρiνει απαραiτητo
τιq επιτρoπ69 αυτiυν.

των αγιbνων αυτcilν δεv μπoρεi vα 61oυv περιoριoμ6 oτov αριθμ6 ουμιμετο1ηq
τωv αθλητιbv-τριων oωματεiων και oμ&δωv oκoπoβoληq πoυ ανηκoυv oτηι, ΣΚoE.

oι προκηριiξειq

Α,

Καηγoρiα-c, πρoκειβνoυ vα εγκριθo6v oι αγιbνεg τoυζ και να
oριoτεi εκπρ6oωπo9 απ6 ην ΣΚoE, πρ6πει" υπoχρεωτικcbg να απooτεiλoυν ηv πρoκηρυξη
τωv αγιbνων τoυλ&1ιοτoν δεκαπ6ντε (15) ημερεξ πριν την ημερoμιl1viα διoργ&νωoηg των

oι

διoργανωτεq αγιi:vων

. www.shooting.or9,gr
.
XP. BoYPNAZoY 14, AΘl-tNΑ 115 21 . τHΛ. 21o 6454.522.2g FΝ<21o il21.595

-

e mai|: info@shooting.org.gr

αγ6vωv ση ΣΚoE και σε 6λα τα Σωματεiα τα oπoiα 61oυν αΘλητ6q-τριεg oτα αγωvioματα
πoυ περilαμβ&vει η διoργ&vωoη, Σωματεio η oμdδα oκoπoβoληg πoυ τυ16ν δεv Θα λ&βει
πρoκηρυξη και επιθυμεi vα oυμμετ61ει οτoυg αγιbvεg 61ει κ&Θε δικαiωμα να υπoβdλλει
δηλωoη oυμμετoμg.

oι

αγιbνεq αυτoi διoηαvιbvovται oε oκoπευτ(ρια τα oπoiα διαθ6τoυv πεδiα βoληq μιε
η1αvoλoγικ6 εξoπλιoμ6, ηλεκτρovικ6 η 1ειρoκiητo αλλαγηq οτ61ωv (για τα l0μ, τα 50μ
και τα 300μ) καΘιilq επioηq και ηλεκτρovικ6-μη1αvoλoγικ6 περιoτρoφηg οτ61ωv για τα 25μ o
oπoiog εξαοφαλiζει την δυνατ6τητα διoργ&νωσηζ των αγωvιoμdτωv πoυ περr.},αμβανovται
oτηv πρoκηρυξη o6μφωνα με τoυζ Καvovιoμotiq ηq ΙSSF.
Tα oωματεiα δriναμηq ΣΚoE, πoυ απoδ61oνται να αναλ&βoυν διoργ&vωoη αγcbνωv Α,
Κατηγoρξ, πoυ αvαφ6ρo}ται στo εηoιo αγωvιoτικ6 πρ6γραμμα, πρΕπει oπωoδηπoτε να
διoργαVrbvoυν τoυξ αγcbvεq. Σε περfπτωoη ooβαρoιi κωλ6ματo9, Θα πρ6πει να εημρcbνoυν
εγκαiρωq τη ΣΚoΕ - τoυλdxιoτov 6,vα μηvα πριν ηv oριoθεtoα ημερoμηviα διoργ&vωoηg ..
με o1ετικ6 6γγρqφo, αvαφ6ρoνταζ συγκεκριμ6vα τoυq λ6γoυq πoυ αδυvατor5ν να
διoργανci:οoυv τoυs αγιbνεg.

Aπαραiτι1τη πρoδπ6θεoη yια την αναyνcbριoη των αποτεkoμdτων ωq αyιbνα Α,
καηyoρ[αq, δooν αφoρd, τα αγωνioματα 10μ και 50μ, εiναι μετd τoν xρ6νο των
δoκιμαonκιbν βoλtbν θα δiνεται.yια iλoυq τoυζ συμμετi1οντεg ενια[og xρδνoq 6ναρξηq
oειραq.

3.2 Αyιbνεq

Β, Κατηγορiα6

ΣΚoΕ, εγκρivεl, μετd, απ6 τηv υπoβoλη o1ετικoti απηματoq, αγrbvεq τηξ κατηγoρiαq αυτηq,
τουg oπoioυg διoργανιbvoυv Σωματεiα ηc δrivαμ1g ΣΚoE σε σκoπευτηρια τα oπoiα
διαΘθτoυν πεδiα βoληg μιε μη1ανoλoγικ6 εξoπλιομ6, ηλεκτρoνικ6 η 7ριρoκiητo αλλαγηg
oτ61ων (για τα 10μι, τα 50μ και τα 300μ) καθιbg επioηq και ηλεκτρovικ6.μη1αvoλoγικ6
περιoτρoφηg oτ61ων για τα 25ψ o oπoiog εξαoφαλζει τηv δυνατ6ητα διoργd,vωσηξ τωv
αγωvιoμ&τωv πoυ περιλαμβd,voνται σην πρoηρυξη oriμφωνα με τoυζ Καvoνιoμorlg τηg
ΙSSF και τιq εγκυκλioυζ ηζ ΣΚ.o.E..
FΙ

Τoυq αγιbνεq αυτo6q επι1oρηγεi
oλυμπιακori πρoγρ&μματoq.

3.3 Aycbνεg

Γ,

μ

oτ61oυq εφ6οov πρ6κειται

για ryωvioματα

τoυ

Κατιγyoρfαg

Tα Σωματεiα τηg δriναηq τηq ΣΚoE πoυ επιθυμo6v vα διoργαvιbooυν αγιbvεq oε
αγωνioματα Σταθερoυ Στ61oυ σε πεδiα βoληq _ oκoπευτηρια χωρiζ η1ανολoγικo
εξoπλιoμ6, δ6vαιται να oτεiλoυν τηv πρoκηρυξη oη ΣΚoΕ η oπoiα ακoλoriΘωq εγκρiνει
τoυq αγιbvεg,

oρζει εκπρ6oωπo και αναγνωρ[ζει τα απoτελ6oματα των αγιbvων.

oι διoργαvωτ6g των αγcbνωv B, και Γ, Κατηγoρtαg πρoκειμ6voυ να εγκριθoriv οι αγrilνεg
τoυξ και να oριoτεi εκπρ6oωπo9 απ6 τηv ΣΚoΕ πptπει υπo1ρεωτικιbq απoοτ6λλoυv τηv
πρoκηρυξη των αγcbvωv τoυg τoυλdμoτoν επτd (7) l1γιt,ρεq πριv την ημερoμ1νiα ι4vαρξ1g τωv
αγιbvωv oτη ΣK.o.Ε και σε 6λα τα oωματεiα Σκoπoβoλl]g πoυ ευρioκo\ται σε απ6oταοη 6ωq
150

μλι6μτρα.

Π6ραν αυτιbν o διoργαvωτηq δδvαται vα απooτεiλει πρoκηρυξη οε Σωματεiα και oμ&δεq πoυ
επιΘυμi αλλd δεv διiναται να αρηθεi και vα απoκλεiοει τηv συμμετo1η oε μι4λo6 Σωματεioυ
η oμd,δαg τo oπoio επιθυμεi vα αγωvιoτεi.
διoργαvωτηq υπo1ρεo6ται oε διoργ&νωoη επιπλ6oν oειρd,q αγιbνα εφ6oov πρoο6λΘoυν πριv
ην cbρα 6vαρξηg των αγcbvωv περιoo6τερoι oυμμετ61oντε9 απ6 τιg θ6oειq βoληq πoυ διαθ6τει
o διoργαvωπ1g η τιq oειρ6q αγιbνων πoυ 61ει πρoγραμματioει,

o

3.4 Αyιbνεg

Πα[δων

εivαι διoργανιboειq Aερoβ6λoυ Toυφεκioυ, τoυq, oπoioυq η ΣΚoΕ
επι1oρηγεi-με oτ6xoυq. oι πρoηρriξειq των αγιbvων αυτιbν απooτ6λλoνται τoυλ&1ιoτoν επτd
(7) ημιρεc, πριν ηV ημερoμηνiα 6vαρξηg των αγιbνων και απευθfvovται oτιg ακ6λoυθε9.

oι

αγrbνεq αυτoi

καηγoρtεg

-

ηλικiεg:

Αερoβι6λo Toυφ6κι 40 βoλιbν Παiδων Α: ψiα.καηγορiα αγ6ρια-κoρiτoια ηλικ[αq θωg l l
ετrilv, αγωviζoνται oτηριζ6μενoι (τo τoυφιiκι) oε π&γκo με βoηημq (μαξil"αρdκι) καθιoτoi η
6ρθιoι μ βoηΘ6 oπωoδt'1πoτε.

Αεροβδλo Tουφ6κι 40 βoλιbν Παiδων B: καηγoρiεq αγ6ρια, κoρiτoια ηλικiαg l2-15 ετιilν,
αγωviζovται oηρζ6μνoι (τo τoυφ6κι) οε π&γκo με αoρηρα πρηηδ6ν η γoι,υπετιbg η
καθιoτoi η 6ρθιoι και oηριζ6μνoι (τo τoυφ6κι) μ βoηθημα (μαξ0,αρ&κι) η oε οτυλo 6ρθιoι
των Αγci:vων.
με βoηΘ6 t xρρiq βoηΘ6 καταπερwτωoη o6μφωνα με ηv πρoκηρυξη
4. Ayιbνεg Ε κπαιδευτικιbν Ιδρυμd,των

αγιilνεg αυτoi διoργαvιbvoνται απ6 Εκπαιδευτικ& Ιδρ6ματα η τη, ΣΚ,o.E και
απευθι1γoνται oε μαθητ69-φoπητ69 (Σ1oλεiα, Γυμιν&oια, Λ0κεια, Αvcbτερα και Ανδτατα
Eκπαιδευτικ& Ιδρδματα κλπ.). FΙ ΣΚ.o.Ε, τoυq επoπτεfει, επι/.oρηγεi τιg διoργαvιboειg αυτ6q
και Κρπιilν για τl]v
με αναλcboιμo υλικ6 (οτ61oυ9), και διαθ6τει πρooωπικ6 γραμματεiαg

oι

bιoργ&νωοη.τoυg ο6μφωvα με τoυζ ΔεΘνεiq κανovιoμotiξ τoυζ αθληματog
και τιζ εγκυκλioυg τηq ΣΚ.o.E..

5. Ayιbνεg

ηq

Σκoποβoληg

Ενδπλων Δυνd'μεων και Σωμdτων Aoφαλε[αg

αγωvεq αυτoi διoργαvcbvoνται απ6 τιq Yηρεοiεg Αθλητιoμoδ των Ev6πλων Δυνdμεων,
Σωμ&των Aoφαλεiαq και Παραγωγικιbν Σ1oλiov αυτιilv. H ΣΚoE τoυζ επoπτε6ει, επι1oρl1γεi
τιζ διoργα\,6oειq αυτ69 με αναλιboιμo υλικ6 (oτ61oυ9) και διαθ6τει πρoοωπικ6 γραμματεiαq
*α' ΚρπrΙl, γ'o ηu διoργ&νωoη τoυg, o6μφωνα με τoυζ Δεθvεξ καvovιoμotig τoυ αθληματoq
ηg Σκoπoβoληq και τιq εγκυκλioυg τηg ΣΚ.o.E.

oι

Γενικ6ζ παρατnοioειq:
διoργαr,ωτηq κ&θε κατηγoρiαg διαoυλλoγικoδ αγrilvα υπoxρεofται κατiι τη διoργdνωoη
των αγcbvων να iηρεi τα 6oα αναφ6ρoνται στηv εγκεκριμθη πρoηρυξη των αγιilvωv τoυg
1.

o

καvoνιoμoυq

ηq ΙSSF και εγκυκλioυζ

τηξ

ΣΚoE.

πρoηρυξη αγιbνων πρoκειμ6vου να εγκριθεi πρbπει vα-περι},αμβ&vει τιq ο6μφωvα με
τoυζ Καvovιoμo'ig απαιτoliμενεg Επιτρoπ6-c ΑγcΙlνωv. oι Eππρoπθg αυτθg πρ€,πει
Κ&Θε

υπoχρεωτικιbq vα λειτoυργoriν καΘ, 6λη η διd,ρκεια διεξαyωμiq τωv αγιbvωv και τα oν6μιατα
των μλdlv αυτcbv αναγρ&φovται στo φ6λλo αγrilνog.

2. Διoφd,vωση τωv αγcbνωv Α., B,, Γ. καηγoρiαq απ6 οωματε[α εκτι69 τηq 6δρα9 των,
επtτp6τεται' μ6vo λ6γω 6λλειψηq oργαvωμ6νωv σκoπευτικcbv εγκαταοτ&oεωv η oε κdθε

περiπτωoη oυνδιoργ&νωσηζ με &λλo η d,λλα Σωματεiα. Σην περiπτωot1τη-c oυvδιoργd,vωoηg
αγcbνων απ6 δ6o η περιoο6τερα Σωματεiα πρiπει να αιτιoλoyεiται o λ6yοg τα oυνερyαolαg
αυaig. Tηv πρoκηρυξη εκδiδει τo Σωματεto τo oπoio διαΘ6τει το οκoπευτηριo σηv 6δρα τoυ
και η πρoκηρυξη vα αναφ6ρει τιg λεπτoμ6ρειεξ τηg oυvεηαοiαg αυτηg.
3. Τo αργ6τθρo εvτ6g mτd (7) εργ&oιμωv ημεριbν τo Σωματεio πoυ εξθδωoε ηv πρoκηρυξη
και διoργ&vωoε η oυvδιoργd,νωoε τoυq Αγιbνε gπρbπειεγγρ&φωg να εημρciloει η ΣΚoE:

ο . Mε καταoτd,oειg

ο

κατd, αγcbvιoμα, o6μφωvα με τηv πρoκηρυξη τωv αγrbvων αvαλυτικd

(δεκdδεq βoλrilν και oυνoλικ6 απoτ6λεομα) με κατd,ταξη κατ& φΘivoυoα oειρ&
.επiδooηg τωv συμμετε16wων αθλητrbν-τριωv οliμφωνα με τoυξ κανovιoμoυq τηq
.ΙSSF,
με διαβιβαoτικ6 αριθμ6 πρωτoκ6λλoυ, τq πρωτ6τυπεζ υπoγραφ6q τoυ
Πρo6δρoυ, τoυ Γενικo6 Γραμματ6α και η oφραγiδα τoυ Σωματεtoυ.

Τα φfλλα αγιbνωv με τη βαθμoλoγiα αvαλυτικ& κατd βoλη, με αθρotoματα των
δεκ&δων και στo αδνoλo των 40 η 60 η 120 βoλrbv.κατα πεpιπτωση, βε πρωτ6τυπεq,
υπoγραφ6q τoυ Εκπρooιbπoυ ΣΚ.o.E, τωv μλcbν ηg Eππρoτηg Kριτrbv, τoυ
Πρo6δρoυ και τoυ Γενικo6 Γ.ραμματ6α τoυ Σωμαtεioυ.

ο

,oταν

oτo φriλλo αγrbvog αvαφθρovται απoτελ6oματα _ επιδ6oειq αθ\τιbv/τριrbv oι

oπoioι για oπoιoδηπoτε λ6γω δεv oλoκλl,1ρωσαv τo οliνoλo τωv βoλιbv

πoυ

πρoβλ6πovται απ6 τoυζ καvovιομofg τoυ αγωvioματoζ στo oπoio oυμμετ6xoυv, δεv
Θα περι.},αμβ6voνται o,.q o,oμ*6q και oμαδικ6q καταοτιioειq τωv απoτελεομα1ωι,
τωv αγcbνων. oι διoργανωτ6q των αγri:vων, oτα αποτεΜσματα πoυ θα απoοτ6λλoυν

ση ΣΚoE,

ο

vα

αναγρ&φoυv μ6vov 6οoυq απ6 τoυq o,υμμετθ1ovτεg
oλoκληρωoαv τov αγcΙlvα oriμφωνα ιιε τoυζ Δrεθνεiq κανοvιομoδζ τoυζ αθληματoq
ηq Σκoπoβoληg και τιg εγκυκλioυζ ηζ ΣΚ.o.E..

πρtπει

Q διoργαvωηq υπoχρεωτικ6 απooτ6λλει τιζ καταστdoεη των

απoτελεoμd,των τωv

αγωvωv οε 6λα τα Σωματεiα πoυ συμμετεi1αν oτoυq αγιbνεg.

ΙVΙ6νoν εdν oι αγιδνεq πρoκηρδoοoνται και τCι απoτε}"6oματα αυτcbν
απooτ6λλονται οιiμφωνα με τα ανωτ6ρω θα εγκρiνoνται oι αγιirνεq και θα
αvαγνωρiζoνται τ α απoτ ε}"6oματα αυτcδν.
To παρ6ν ιo1υει απ6 τηv 6κδooη τoυ και καταργεi κ&Θε προηγo6μενo o1ετικ6.

Mε αθλητικofq 1αιρετιομoυq
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