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ΠPoΚ}ΙPYΞIΙ
dΙAΣYΛΛoΓΙΚoY ΠEPΙΦEPEΙAKOY KYΠBΛΛOY coMPΑΚ
SPORTΙNG

2014>>

FΙ ΣKoE πρoκηριiσσει (ΔΙAΣYΛΛoΓΙKo ΠEPΙΦEPEΙAKO KYΠEΛΛO) τoυ
αγωνioματοζ Σκoπoβoληq Πηλwoυ Στ61ου .coMPAK SPORTΙNG,, Υ10 τo 6τoq
2014.

oι

αγ6νε9 θα διεξα1θoriν oriμφωνα με τoν Aθλητικ6 N6μo, τoυζ επioημoυq
κανoνισμo6ζ τη€ FΙTASC για τo 2014, την παρoιioα πρoκηρυξη, τιζ εκ0oτoτε
εγκιlκλiουg ηζ ΣKoE και τoν καταστατικ6 τηg γapτη, τoπικd, και αυτ6νoμα στιζ εξηg

περιφ6ρειεq:

o
.
.
o
o

MAΚEΔONΙAΣ.ΘPAΚFΙΣ
KENTPΙKΙ{Σ EΛΛAΔoΣ (FΙπειρoζ, Θεooαλiα) Ι(AΙ ΙoNΙoY
ΣTEPEAΣ EΛΛAΔoΣ KΑΙ ΠEΛΛoΠoNFΙΣoY
KPFΙTΙ{Σ

AΙΓAΙOY
Θα διεξαxΘoιiν ψΕγιι 6ξτ (6) και τoυλd,μoτoν τ6oοερι9 (4) αγιilνεg 50 oτ61ων o
καθεvαq, ανεξdρτητα και τoπικ0 σε κdθε περιφ6ρεια σε εvα (1) τουλ&1ιoτον
αγωνιστικ6 γηπεδo.

To αγωνιoτικ6 oχημα @ια

τουζ πρiοτoυg 25 oτ61oυq

θα

περιλαμβdνει 3 μoνoιiζ και 6γαν διπλ6 oτ61o με κληoη σε κdθε βατηρα και για τoυζ
δεriτερoυg 25 oτ61oυ9 θα περιλαμβdνει 3 μoνοιiq και 6vαν διπλ6 ταυτ6γpoνo oτ61o
oε κd,θε βατηρα, τo δε oχημα για τo shoot-off εφ, 6οoν πρorαlψει θα περιλαμβdνει 1
μον6 οτ61o κ.ατ 2 διπλοιiq με κληoη σε κ0Θε βατηρα εκ των οπotων η πρcilτη oειρ&
διπλιbν oτ61ων με κληoη αν6 βατηρα θα εiναι αυτη που βληθηκε κατd, την διd,ρκεια
του αγiονα.
oι εvδιαφερ6μεvoι διoργανωτ69 oι5λλογoι παρακαλoιiνται 6πω9 δηλiοooυν εγγρdφωq
στη ΣΚ.o.E. τo wδιαφ6ρoν τoυζ, πρoκειμ6νoυ να καταρτιoτεi τo αγωνιοτικ6
πρ6γραμμα και να κoινοπoιηΘεi στα σωματεiα με επ6μwη εγrαlκλιo.

Δικαiωμα συμμετoχηζ γwικd, 61oυν τα σωματεiα και οι ομ6δε9 τηq δriναμηg
τηg ΣΚoE με σκoπευτ6g-τριεq πoυ 61ουν εV ισχp ΔEΣK/ΣKOE για τo ι1τog 20|4
oιiμφωνα με τη γwικη εγlαlκλιo ΣKoE 20|3-|.
o διoργανωτηq οιiλλoγοq εiναι υπεriΘυνog για τον 6}'εγγo ιoβog των

ΔEΣΙαΣKOE των αθλητiυν-τριιΙlν που oυμμετ6χoυν στoν
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Σε κdθε περιφ6ρεια ξε1ωριoτ& δικαiωμα βαθμoλoγoriμενηζ συμμετo1ηg και
βρ&βευoηq 61oυν oι αθλητθq.τριεg των oωματεiων πoυ 61oυν την 6δρα τoυζ σε

εκd,oτη περιφ6ρεια.

Aθλητηq-τρια δr5ναται να συμμετ0o1ει oε αγcilνεq dλληq περιφ6ρειαζ εκτ6q
6μωg βαΘμoλoγiαζ γtα την βρdβευoη τoυ αγrbνα, κdθε αθλητηg-τρια βαΘμoλoγεwαι
και βραβειiεται μ6νo στoυζ αγiυνεg τηg περιφ6ρει0q τoυ.

H επiδoση τoυ αΘλητη-τριαζ πoυ συμψετεiγε oε αγιilνα &λληg περιφ6ρειαq
καταγρ0φεται και ιoβει μ6νο για την κατd,ταξη, παραμoνη η την μετακiνηoη τoυ σε
dλλη κατηγορtα.
oι ειδικ69 κατηγορiεq με β0oη την ηλικ[α εiναι: Ανδρcilν, Γυναικiον, Εφηβων,
Bετερdνων και Super-Bετερdνων or5μφωνα με την διεθνη κατ&ταξη τηg FΙTΑSC.
ειδικ6g κατηγορiεg ανd,λογα με την επiδooη εfναι: η (A) και η β) oε κ&θε
επιμ6ρου9 ειδικη κατηγoρiα ηλικ[αg.
Συνεπiυg oι κατηγoρiεq εiναι:
(A) Ανδρcbν, (B) Aνδριilν
(A) Γυναικiυν, (B) Γυναικiυν
(A) Eφηβων, (B) Eφηβων
(A) Bετερ&νων, (B) Bετερdνων
(A) Super-Bετερdνων, (B) Super.Bετερ0νων.
oι oμαδικ6q oυμμετo169 θα περιλαμβdνoυν .6ξι (6) αθλητ69 για κdθε
oriλλoγo και δδναται να εfναι μικτ69 (απoτελoδμεvεg απ6 διαφoρετικ6g κατηγoρiεg)
για την εξαγωγη τηζ βαθμoλoγiαg των oμαδικcΙlν oυμμετo1cilν θα αθρoiζoνται oι
ατoμικ69 βαθμoλoγiεq των αθλητioν πoυ τιζ απαρτiζoυν.

oι

FΙ βαθμoλoγiα των αΘλητιilν.τριrilν θα γfvεται με βdoη την διαφoρd τηζ
επiδooηζ τoυζ απ6 αυτην τoυ πρiυτoυ.

Mε την 6woια αυτη o πρcbτoζ σε κ&Θε κατηγoρiα θα λαμβd,νει μηδεν (0)
βαθμoιig πoινηg και oι υπ6λoιπoι τ6ooυq βαθμοιiq πowηg 6oη η διαφoρd τηζ

επiδooηζ τoυζ απ6 την επiδooη τoυ πρiοτoυ.

Θα απoν6μεται δiπλωμα στoυζ τρεiq (3)

πρri:τoυq (ατομικ6
ξε1ωριoτ&) κdθε κατηγoρiαg ανεξαρτητωg αριθμoιi συμμετoxων.

και

oμαδικ6

εξαγωγη τoυ τελικoti απoτελ6σματoζ κατdταξηq στo
(ΔΙAΣYΛΛoΓΙKo ΠEPΙΦEPEΙAKO ΚYΠEΛΛo coMPAK SPORTΙNG 20|4>
για την κ0θε περιφ6ρεια ξε1ωριοτd,, θα λαμβtrνoνται υ'ιτ' 6ψιν o1 τ6oοερειg (4)
καλriτερεq βαΘμoλoγiεq του αθλητη-τριαg σε ιodριθμoυg αγiονεq τηζ ιδtαq

Για την

περιφ6ρειαζ ;rε κριτηριo κατd,ταξηζ τo dΘρoιoμα των βαθμiυν πoινηq.

Δεδoμ6νου τoυ γεγoν6τoq πωζ τo (ΔΙAΣYΛΛoΓΙKo ΠEPΙΦEPEΙAKO
KYΠEΛΛO COMPAK SPORTΙNG) 0ρ1εται για πρiυτη φoρ6 φ6τοq (2014), o
πρiιlτoq αγrilναq τoυ 20|4 στoν oποio θα λdβει μ6ρot αθλητηg-τρια ξε1ωριoτd,
(ανεξαρτητωζ περιφ6ρειαg) θα απoτελ6oει και κατατακτηριo αγcilνα για τιζ ειδικ69
κατηγoρiεg (A) και (B) ωζ εξηζ: με επiδοoη oτ6γων 37150 και dνω ο αθλητηq-τρια

a

J

κατατd,σσεται στην (A) ειδικr1 κατηγoρiα ηδη απ6 τoν αγrilνα κατdταξηg του για τoυζ
αγiυνεg 6τoυq 20|4 και για τoυζ αγdlνεg τoυ επ6μεvoυ 6τoυ9.

,oλoι

oι dλλoι αθλητ69.τριεζ με επιδ6oει9 κ0τω των 37150 <rτ61ων
κατατd,oσoνται στην (B) ειδικη κατηγορtα για τουζ αγιilνεg 6τoυ9 2074, στην
περiπτωoη πoυ επιτt51oυν σε αγcilνα 6τoυ9 20|4 τηζ περιφ6ρει69 τoυq η dλληg
περιφ6ρειαq επiδooη oτ61ων 37150 και dνω μετακινoιiνται για τoυζ αγiυνεq τoυ
επ6μwoυ 6τoυ9 στην (A) ειδιrcη κατηγoρiα.
Σε πεpιltτωση πoυ αΘλητ6q-τριεq τηζ (A) ειδικξq κατηγoρiαq oε τoυλd1ιoτoν
δ6ο (2) αγcil.vεq τoυ ιδioυ αγωνιoτικoιi 6τoυ9 (αυμπεριλαμβανoμwoυ και του 2014)
δεν επιτιlχoυν επiδooη oτ61ων 37 l50 και d,νω μετακινoιiνται για τoυζ αγιirνεq τoυ
επ6μεvoυ 6τoυq στην (B)

ειδιη κατηγoρiα.

To παρdβoλo oυμμετo1ηq εκd,oτoυ αθλητη oρiζεται για τoυt αγrilνεq
oτ62gων

50

για τουζ εφηβoυg oε 15 ευρcil και για 6λε9 τιg 0λλεζ κατηγoρiεq oε 18 ευριil.

Για τιg oμαδικ6ζ συμμετoγ69 θα καταβ0λλεται

επιπ}ν6,ον

παρdβoλo 12 ευριil

oυνoλικ6.

oι

woτ&oειg (ατoμικ6 η oμαδικ0) υποβ&λλoνται απoκλειoτικd, και μ6νo
εγγρdφωt στην αγων6δικo επιτρoπη και αφoρoιiν o,υμβ0ν μ6νo τηζ ημ6ραq υπoβoληζ,
τo παρd,βoλo υποβoληq oρiζεται σε 18 ευρrb, στηv περiπτωoη ευδoκiμησηζ τηζ
6νoταoηζ τo παρ&βoλo επιoτρ6φεται oε αυτ6ν πoυ την.υπ6βαλλε.

ΔηλcΙloειζ συμμετo26ηq Θα γiνονται δεκτ6q μ6μrι την 12:00η μεσημβρινη τηq
τελευταiαζ ημ6ρα9 απ6 την wαρξη τoυ αγcΙlνα στo σκoπευτηριo διεξαγωγηg και η
καταβoλη τoυ παραβ6λoυ μ61rι και την 8:30 πρωινη τηg πρrilτηζ ημ6ραζ τoυ αγioνα.

Στιq 9:00 θα αpμζει o αγcΙlναg και η παρoυοiαoη των oτ61ων στoυζ
διαγωνιζ6μεvoυg θα γiνεται μ6νo στην πρiοτη oμdδα βoληg.

oι διαιτητ69 θα 61oυν 6λoι την ειδικr1 διαπtoτευση τηζ ΣKoE για αγωνioματα
τηζ FΙTASC , Tl δε απoζημiωση τoυζ η οπotα oρiζεται σε 20 ευρcΙl για κ&θε
αγωνιστιrcη ημ6ρα Θα καταβdλλεται απ6 τoν διoργανωτη τoυ αγiυνα oιiλλoγο.

FΙ αγων6δικoq επιτρoπ'i1Θα εiναι τριμεληq και Θα αποτελεiται" απ6 ενα μ6λo9
,oπλου
(ETEKO) τηq ΣKoE που θα
Tεpικηg Bπwρoπηg Κυνηγετικoδ
Eιδικrlq
τηq
πρoεδρεriει (εφ, 6ooν παρioταται) και απ6 διio μ6λη τoυ Δ.Σ. τoυ oωματεioυ πoυ
διoργανcbνει τoν αγri:να, dλλωg απ6 τpiα μ6λη.

Κλιμ0κιo τηζ ETEKO/ΣK.O.E. διiναται να μεταβαiνει στο σκoπευτηριo
διεξαγωγηq κατ 0" τιg ημ6ρεζ πρo τoυ αγcbνα η και κατd, την δι0ρκεια διεξαγωγηg
αυτot5, πρoκειμ6γoυ να διαπιoτiοoει την τηρηoη των κανoνισμιΙ:ν και την

καταλληλ6τητα-ετoιμ6τητα τoυ σκoπευτηρioυ.

To κλιμ&κιo τηζ ΕTEKo/ΣΚ.o.E. εφ, 6ooν μεταβεt κατd τιq ημ6ρεζ πρo τoυ
αγiυνα θα εtναι αποκλειoτικd, και μ6νo υπεt5θυνo για την διαμ6ρφωση τoυ
αγωνιστικoιi o1ηματοζ, To οπoio, θα παραδiδει στoν διοργανωτη oιiλλογo την 8:30
πρωινη κdθε αγωνιστικηζ ημ6ραt, τo δε αγωνιoτικ6 oχημα για την περiπτωoη

4

ιοoβαθμiαg (shoοt.οff) θα παραδiδεται κατd την δι0ρκεια του αγcilνα και εφ, 6oον
τoδτo απαιτηθεi, 0λλωq, oι αρμoδι6τητεq αυτ6q και η ευΘriνη αναλαμβdνονται απ6
τoν διoργανωτη oιiλλoγo.
Για τιq αν&γκεq εξoικεiωσηζ με τo φ6ντο και τoν 1iορο τoυ σκoπευτηρioυ
6πoυ διεξ0γεται o αγrilναq θα λειτoυργoriν μη1αν6q εκτ6ξευσηζ oε κ&θε αγωνιoτικ6
γηπεδo, με θ6oει9 εκτ6q αγωνιστικοti oμματog.

Απ6 τo 1rονικ6 oημεio πoυ oι μη1αν6q εκτ6ξευoη9 θα τεθoιiν σε

θ6oη

αγωνιστικoιi o1ηματoζ απoγoρεδεται κ6θε πρoπ6νηοη αθλητιbν.

o

διoργανωτηζ οriλλoγoζ υπoχρεoιiται να διευκoλriνει με τεχνικ6 πρoοωπικ6
και να συμμoρφiονεται oε κ&θε υπ6δειξη τoυ κλιμακioυ τηg ETEΚolΣΚ.o.E. πoυ
ω16ν θα μεταβεi, πoυ αφορ& την αoφd,λεια διεξαγωγηq και την τηρηση των
κανoνισμiον, καθiυq επiοηg και σε κdθε αλλαγη τηg θ6oεωζ των μη1ανων εκτ6ξευoηq
και τηζ τρoμ6q τoν oτ61ων στα πλαiοια τoυ εφικτoιi.

Ιδιαiτερη μνεtα γiνεται στην riπαρξη κd,θετων δοκων περιoριοτη γωνiαq
διεξαγωγηg τoυ
βoληq oε κ6θε βατηρα, η oποiα και εiναι απαραiτητη προδπ6θεoη

αγiονα.

Για 6oα διαδικαοτικ6

θ6ματα δgv αναφ6ρoνται στην παρor5οα ιoxr5oυν
αναγωγικ& πρoηγoriμενεg εγlαlκλιoι τηζ ΣΚoE, o επfoημoq διεθvηq κανονιoμ6q τη6
FΙTASC και η πρoκηρυξη τoυ αγrilνα η oποtα θα αναρτdται στoν πtνακα τoυ
διοργανωτη oυλλ6γoυ και Θα απoοτ6λλεται στα σωματεiα 10 ημ6ρεq τoυλ&μστoν
τr,pιν

ην

εvαρξη τoυ αγcbνα.

Eφιοτd,ται η προοo1η των oωματεiων τηq ΣΚoE πρoκειμενoυ να
ενημεριilσoυν τoυζ αθλητ6q-τριεζ τουζ για κ6Θε θ6μα αoφαλεiαζ, κανoνιoμcbν και
εγκυκλiων με κ&θε πρ6oφoρo μ6oο.
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