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Στ61oυ 6τoυ92016

FΙ ΣΚoE πρoκηρr1οoει τoυζ Πανελλr1νιoυq Αγιbνεg Σκoποβoληg Σταθερoδ ΣτQ1oυ
oτα αγωνioματα 10μ, 25μ και 50μ για τo 6το9 2Ο16 oιiμφωνα με το εξηq πρoγραμμα:
09-]Ι0l04l20'Ι6

23-24l04l20Ι6
-08l05l20Ι6
t4-t5t05t20t6

07

0310112016

\ερoβ6λα (A,Γ,E,N) & Αερoβ6λο Tουφ6κι Παiδων (A,B)
\γωνiοματα Toυφεκiων 0,22 (E,N) & Πιοτ6λι Σπορ Q'{,Ε) &
lιoτ6λι Ταγfτηταc (E)
δθερo Πιoτ6λι (A,E) & Πιoτ6λι Στ&νταρντ (A,E
\γωνioματα Tουφεκiων 0,22 (A,Γ) & Πιoτ6λι Σπορ (Γ) &
lιoτ6λι Ταpτηταq (A)
lιoτ6λι Κεντρικηζ Ι1υρoδ6τηoηζ (Λ)

'/

. Τα αγωνioματα τιυν 10μ (ΑΓEN - Παiδωι,
διεξα1θoιiv oτo Eθνικ6 Σκoπευτηριo Br1ρωνα.

'/

Τα

AB)

αγωνioμιατα των 25ψ τηg κατηγoρiαg
οκοπευτηριo τ1lζ ΠΣE. oτηv Mαλακdoα.

και των 50μ (ΑΓEN)

(ΑΓEN) θα διεξα1θoriν

θα
στo

'/

Καλofνται οι Διoικηoειζ των ανωτ6ρω οκoπευτl1ρiων να προετoιμdooυ\/ και
να διαθ6ooυν τα αντioτoι1α πεδiα βοληq oυμφωνα με τα αvωτ6ρω. Επioηg θα
πpi:πει να ενημεριboουν 6γκαιρα την ΣΚoE για τυ16ν πρoβλτ1ματα των πεδiιοι,
βoληq, πρoκειμ6νoυ να εξαoφαλιoθεi η απρ6oκoπτη διεξαγοlγη των αγcbνωr,.

./

Σε 6λα τα αγωνioματα του πρoγρdμματoζ των o)"υμπιακcbν Αγcbνων και σε
6λεq τιq κατηγoρiεq θα διεξα1θoriν τελικoi.

ΓENΙKEΣ ΔΙAΤAΞΕΙΣ

)..

Ιοpουν oι κανονισμoi και οι Eγκriκ}'ιoι τllζ ΙSSF και τηg ΣΚoΕ,
Δικαiωμα oυμμετο1ηq 61ουv, τα Σωματεiα και oμiιδεζ τηζ δδναμη., ΣΚoΕ με
αθλητθq-τρ1εζ, πoυ 61ουι, εν ιοβ ΔEΣK/ΣKOΕ για το 6τoq 2016 και πληροfν
τιg προ0ποθ6oει9 τηg εν ιoβ Eγκυr<}"iου ΔΕΣΣ/ΣK.o .Ε'.2 (παp, Α),

J.

Ι-Ι oυμμετoγi1

t.

oτα αγων[oματα Παiδων (ΑB) εiναι T"ωpiζ περιoριoμ6 oτoν
αριθμ6 αθλητιbν/τριων και δεν πρoδπoθ6τει πρoηγofμενη συμμετομ oε
αγωνεq

.

Ιo1δουv δε τα εξι1q:

Στη δηλωoη oυμμετoμ1gπρtπεl' oπωoδηποτε να αναφ6ρεται 6τι οι

αθλητ6q-

τριεg θ1oυν λαβει τηv κατdλληλη εκπαiδευot1 ιilοτε να αγωνιoθofν oυμφωνα

ιιε τoυζ κανονιoμιofq'
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και θα αγcυι,ιoθουι, οε

ο
ο

ο

ο
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A και B εivαι Mεικτεg κατηγoρiεg αγ6ρια-κορiτοια
40 βoλ6g, oε p6νο 60 λ'επτa αφor1 πρoηγηθουν 15

δδo κατηγoρiεg Παiδων

λ"επτa δοκιμαoτικθq βoλ69.

Ιlαiδωι, Α αγωνiζεται υπoχρεωτικiι με Bοηθ6 ενιb η
πρoαιρετικd με Bοηθιi.

FΙ κατηγoρiα

Παiδων

B

κατη^1oρ[α

Στην κατηγορiα Παiδων Α (γεwηθ6ντεζ τo 2Ο0-5 και μετiι) oι αθλητ6q-τριεg
θα αγωνιoθoιiν καθιοτoi oε καρ6κλα (διατiθεται απ6 τη διοργdνωoη),
.αερoβ6λo
oτηρi(oνταg τo
τουφ6κι oτoν πdγκo του Σκoπευτηρiου, Σε κdθε,
περiπτωoη πoυ χρησιμoπoιηθεi μαξιλdρι για την καρι1κλα η oτηριγμαμαξιλαρdκι για τo τoυφθκι oτoν πdγκo τoυ Σκoπευτηρioυ θα πρ6πει αυτ6 να

εiναι με μ6ριμνα και ευθfνη του αγωνιζ6μενoυ η του Σωματεioυ τoυ. Τo
oτηριγμα-μαξιλαρακι θα 1:ηoιμoπoιηθεi oτoν π&γκo τoυ Σκoπευτηρioυ, ιboτε
το βdρoq τoυ αbρoβ6λoυ τoυφεκ[ου να μην επιβαρfνει τοt, αγωνιζ6μενo, θα
πpiπει βεβαiω'c να τoν διευκoλfνει μ6νo οτην διαμ6ρφωση τoυ απαιτotiμενoυ
λειτoυργικοri rlψoυq και 6μ κdπoιαq πλd,γιαg η dλλη-ζ με oποιoνδηπoτε τρ6πo
oτηριξηg.
Στην κατl1γoρiα Παiδων B (γεvνηθ6\'τεζ τo 200Ι εωg και το 2004) oι αθλητ69τριεg θα αγωνιoθofν 6ρθιoι oτηρiζονταg τo 6πλo oε oτυλo, o oπoiοg θα
διατεθεi απ6 τουg διoργανωτ69. o oτυλοg πρ6πειι,α τοπoθεο1θεi oε θ6oη ιboτε
να εiι,αι ανεξiιρτητοq απ6 τον π6γκο.
Kαι οτιg δr1o κατηγoρfεq Παiδων A και Παiδων B τo oωμα του αγωνιζ6μενου
αθλητη-τριαg (16ρια, οτηθοq, cbμog κ}'π) απαγoρειiεται \,α ακoυμποtil, οτον
πdγκο του σκοπευτηρioυ η oτο κdθε εiδουg οττjριγμα τo oπoiιl κατ&
περiπτωoη θα pηoιμoποιηθεi.

oι αγωνιζ6μενoι στιζ

κατηγoρiε-c Παiδων

Α και B δεν μπoροιiν να

αγωνιοθοriν oτα αντioτoιχα αγCDνioμιατα αεροβ6λου τουφεκioυ (Ε) η
παρoιiοαg πρoκηρυξηg.
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ο
ο
o
ο
ο

("Ι..Ι)

τηq

Δηλιbοειg oυμμετoμ1q πρ6πει να υπoβληθo6r, γραπτωq οτα γραφεiα τηg
ΣΚoΕ (Φαξ : 2t0 6421595) η email : irιfilΓ4]lshιloting,οrg.gr, in1bl.i-ηskοe.gι
Το αργ6τερo ωζ την Tετιiρτη 30103[-6 6ooν αφορd, τα αγcονtοματα τα oπoiα
πρ6κειται να διεξα1θοfν oτιg 09-10l0412016'
Tο αργ6τερo ωζ την Τετιiρτη |3101f.6 6oον αφoρα τα αγωνioματα τα oπoiα
πρ6κειται να διεξαyβofν οτιg 23-21l0412016
Το αργ6τερο ωζ την Tετιiρτη 27104116 6oον αφορd τα αγωνioμιατα τα οποiα
πρ6κειται να διεξαxθοιiν oτιq 07-0810512016,
Τo αργ6τερο ιDζ την Tετιiρτη 01105116 6oον αφορd τα αγωr,ioματατα oπoiα
πρ6κειται να διεξα1θοfν oτι-c 11-1'5 l0512016.
Τo αργ6τερο ι0ζ την Τετ&ρτη 22106116 6ooν αφoρ& τα αγωνiοματα τα οπoiα
πρ6κειται να διεξα1θοfν oτιq 03l0] 120Ι6,
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5.

1.ο ωρoλ6γιο πρ6γριrμμα τcον αγcbνωι,

θα ανακoιι,ιbνor,ται την Τρiτη πρo

6. oι

τCl)ν

και oι θθοειg βολl1g των αγωνιζομεr,οlν

αγiονων.

κληρcilοειq τ0)ν θι1oεων βολη-c

θα εil,αι

Σοlματειακ6-c

για

κdθε

αγcbr,ιoμα,/κατηγορiα και μπoροriν να αγωνιoθοδν μ6νο αθλητηg,/τρια πoυ ε1ει
περιληφθεi oτην δr1λωση συμμετo1ηq του Σcυματεiου πoυ 61ει oταλεi oτη
ΣK'o.E. οfμφωνα με την παρoiloα πρoκηρυξη.

7. Τα

αγωνiοματα εivαι ατoμικd και oμαδικ6 κατ& κατηγορiα και αγcilι,ιoμα.
Eπioηq βραβεl5ονται τα τρiα Σοlματεiα-oμdδεq τα oπoΙα θα oυγκεντριiloουν
την υψηλ6τερη βαθμoλογiα οτο οriνoλο των αγωνισμdτων τoυ Πανελληνioυ
, Πρωταθ)ηματoq οιiμφωνα με τα παρακd,τω

KΑΤATΑΞΙl

AToMΙKrΙ
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ο

3

7η θ6oη

4

2

8η θ6oη

2

1

1η

θ6oη

8.

9.

(

TΛ

Αθλητηq-τρlα πoυ αvτ1κει oε Σωματεio και ομdδα και 61ει εκδο0εi ΔEΣK που
καλιiπτει και τo Σωματεio και την oμdδα, 61ει δε δηλωθεi να αγωνιoθεi με
Σωματεiο και oμiιδα oυγ1ρ6νωq, μπορεi να δωoει απ6 την ατoμιικη του
καταταξη βαθμofq και στo Σωματεiο και στην oμ0δα, αλλd μετ61ει oε μiα
μ6νo oμαδικl1 κατdταξl1. Σε περiπτωση πoυ αθλητl1q-τρια διεκδικεiται για ττ1
oυμ1ιετο1r1 τoυ στo ομαδικ6 απ6 Σωματεio και oμiιδα, πρoτεραι6τ11τα 61ει τo
Σωματεiο,
πoυ υπoβαλλoυr,τα Σrιpιατεiα και ο1 oμdδεq 0α πρ6πει
περι)ιαιιβ6νει αφεν6q αθi"τ1τ6g-τριεζ πoυ θxoυν δικα[ωμα oυμιμετoμ1g την
ημερομηι,[α πoυ crποoτ6λλεται η δηλωoη και αφετ6ρου να προτiθενται -εκτ6g
απρo6πτoιl- να συμμετ0ο1oυν στoυζ αγcbνεg ιiloτε να μην δυo1εραiνεται η
oργ&νωoη και η διεξαγαlγη των αγιilνων.

ΙΙ

δr,1)"cυoη oυμμιετομ1q

\/α

1Ο,

Ενοτ&oειζ και εφ6oειq υπoβiιλλονται' γpαπτa με παρdβολο 30 €

και 50
€

αντioτoι1α,
1

1' Fl απονομi1 των επdθλωr, θα γiνεται μετd τo πi,pαc, κ&θε αγωνiσματoζ.

Ι2, oι αθλητ69 υπoxρεοδνται να 61ουν ολoκληρωoει τoν 6}'εyγo του οπλιομofεξοπλιoμοf τουg απo την αρμ6δια επιτρoπf1 ελ6γ1oυ τoυλdxιoτoν 15 χεπτα
πριν τηv 6ναρξη καθε αγωνiσματoζ,
13,

Τα οωματεiα 0α πρεπι;ι να μεριμνησoυν για τα β)'ηματα και τα φυoiγγια, πoυ
θα 1ρηoιμoποιηooυν oι αθ)ητ69-τριεζ τoυζ στουζ αγιbνεq για τη\, oυμμετο1ξ
τoυC.
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14. Για οτιδηπoτε δεν προβλΕπεται απ6 την παροfoα προκηρυξη, αρμιiδια να
επilιαμιβαιlεται εiναι η oργαι,ωτικη Επιτροπη τιυι', αγιbι,ωι, (ΔΕΣΣ) t1 η
Αγr.υν6δικo9 Επιτροπη κατα πε ρiπτωση.
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