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ΘBMA : oρ7&νωση και Διεξαγωγη Aγioνων
Ι.

OPΓANΩΣΙ{

Κ0θε oδλλoγoζ πoυ ορiζεται oτo πρ6γραμμα ΣΚoE 20|4 να διoργανcboει αγrΙlνα
πp€πει τoυλ0μoτoν 20 ημ6ρεq πριν την ημερoμηνiα τ6λεoηq τoυ αγrilνα να
απooτ6λλει πρoκηρυξη και να επιβεβαιiοoει εγγρ0φωζ στην ΣKoE την δυνατ6τητα
oργdνωoηζ τoυ αγiυνα και την καλη λειτoυργiα τoυ σκoπευτηρioυ. Kαλη λειτoυργiα
τoυ σκoπευτηρioυ νoεiται η dριoτη κατdοταση των μηχανiυν, η ιiπαρξη oκιαδiων και
oμπρελiυν στoυζ βατηρεg και η ιiπαρξη βοηθητικoδ πρooωπικoιi τριcΙlν ατ6μων και

διαιτητioν αναγvωριoμwων απ6 την ΣKoE oιiμφωνα με στην εγrαlκλιo 2014-8. Tο
σκoπευτηριo του εκd,oτoτε διoργανωτη oυλλ6γoυ υπoχρεoιiται να λειτουργεi
τoυλ0μoτoν δ6o ημ6ρεζ πριν απ6 την διεξαγωγη τoυ ψγcΙlνα για πρoπoνηoειq και να
χρησιμoπoιotiνται τα iδια stands και δioκoι πoυ θα χ,ρησιμoπoιηθοιiν στoν αγioνα.
Eπioηg να διαθ6τει στεγαoμ6νo χiορo για τoυt αΘλητ6q καθiog και φαγητ6, 1iυρουg
υγιεwηg κλπ.
o oriλλoγoζ για τoν oπoto Θα βεβαιωΘεi απ6 τoν εκ7τρ6oωπo τηg ΣKoE, β0oει τηζ
αναφoρd, τoυ, 6τι κατ0 την τ6λεoη του αγrilνα δεv πληρoιioε τιζ πιo π6νω
πρoδπoθ6oειq θα απoκλεiεται απ6 την διεξαγωγη του επ6μεvoυ αγrilνα τoυ
πpoγρaμματoζ πoυ 61ει εγκριΘεi να διεξ6γει.
Σε περiπτωοη πoυ η ΣKoE δεv λdβει 6γκαιρα διαβεβαiωoη απ6 τoν oργανωτη
oriλλoγo o1ετικd, με τη δυνατ6τητα διoργ&νωoηg τoυ αγrilνα, κατ6 την κρioη τηζ
oρiζει &λλo σκoπευτικ6 oιiλλoγo για την oργd,νωση.
Για την αγωνιοτικη περioδo τoυ 2014 και μετΦ την ο,υμφωνiα τηg ΣKoE με
1oρηγoriq, τα oωματεiα στα oπoiα €γει ανατεΘεi να διoργανcilσoυν Aγcilνα
Πρωταθληματog εtναι υπoχρεωμενα να αναρτηooυν τα διαφημιoτικ0 πανiυ (δι6oταοη
0,80μX4μ) των επioημων 2goρηγiον ΣKoE σε εμφαν6q και κwτρικ6 oημεiο των
σκoπευτηρiων.
FΙ ΣKoE Θα εvημερrboει με ο1ετικξ εγrωκλιo τα oωματεiα για τoυq επiοημουg
1ορηγoδg ΣΚoE για το 6τo9 20|4.
to παραπ0νω διαφημιoτικi παν6 θα βρioκoνται στoυg 1ioρoυg διεξαγωγηq των
αγcbνων με μ6ριμνα των εκπροorbπων τηζ ΣKoE και απαγoρεδεται να αναφ6ρoνται
κατ& την απoνoμη των επdθλων εταιρεiεζ η πρoT6ντα ανταγωνιοτικd με αυτd, των
επioημων 1oρηγiυν ΣKoE.
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ΔHΛΩΣEΙΣ ΣYMMETOXFΙΣ
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A. Σε περiπτωoη πιΘανηg αlαlρωoηg τηζ oυμμετo1ηq oκοπευτη σε αγiυνα, αυτη
πpΕπεινα δηλωθεi εγγρ0φωζ απ6 τo oωματεtο τoυ η απ6 τον iδιo πρoζ τη ΣKoE η
τoν διoργανωτη o,δλλoγo, μ61rι την 12η μεσημβρινη cΙ:ρα τηζ πρoηγoδμεvηζ τoυ
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η απoυoiα τoυ αθλητη κατ0 την ιlvαρξη η κατd, τη
δι0ρκεια των 2 ημερcbν τoυ αγrilνα, κρiνεται αδικαιoλ6γητη και τιμωρεiται με
αφαiρεoη 5 βαθμrΙlν απ6 τoν αΘλητη και τo Σδλλoγo τoυ
B. H δικαιoλoγημεvη η μη απoυotα τoυ αθλητη εξετaζεται κατd περiπτωoη και
προτεiνεται προζ την ΣKoE απ6 τoν εκ7τρ6oωπo τηζ, η την oργανωτικη Eπιτρoπη
τoυ αγωνα η επιβoλη η 6μ τηq πoινηg, oιiμφωνα με τoυζ Kανoνιoμo6ζ τηq Ι.S.S.F.
Tυ16ν αιτηοειq oυμμετo1ηq εκπρ6θεσβεζ, Θα γiνoνται μ6νo στo oωματεio πoυ
διoργανrilνει τoν αγiυνα, και θα μπαiνoυν σε λtoτα πρoτεραι6τηταq.αναμoνηq. Απ6
την λioτα αυτη μπoρεi να συμπληρiυνoνται oι θ6oει9 πoυ τυ16ν θα εiναι κεν69 μ6χρι
τηt 14.00 απoγευματινηg τηζ πρoηγoriμενηg τoυ αγrilνα .
oι κληριiloειg στoυζ αγioνεg θα γiνoνται αν6 κατηγoρiα αθλητrbν με εξαiρεoη την
κληρωoη τηζ A, και Α1 κατηγoρiαq (6που υπ0ρ1ει), στην oπoiα αφori
συμπεριληφΘoιiν η υπoκατηγoρtα βετερ&νων και η κατηγoρiα θφηβων πoυ 61oυν
δικαiωμα συμμετofrq o,αυτην. Aν υπ6ρ1oυν κενd μπoρoriν να συμπληρωθoιiν απ6
αθλητ6q B, πoυ βρfoκoνται ψηλd στην επετηρiδα τηζ κατηγoρiαg τoυq.
αγcΙ)να. Π6ραν αυτo6 τoυ oρioυ
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- YΠOXPEΩΣEΙΣ
otiτε oυμμετ6χει εvεργ6 oτην
oργdνωoη του, απ}"& παρακoλoυθεi και ελ6γχει την oργ0νωoη και διεξαγωγη τoυ και
oυμβoυλεδει σε πεpττττωσειζ πρoβληματoq. Aναλαμβ0νει πρωτoβoυλtεg μ6νο σε
πεpiτττωoη θεμdτων ασφαλεtαq η παρ6βασηζ κανoνισμcΙ)ν.
B. Mετ6 την ληξη δηλrboεων συμμετομg των σκoπευτιirν λαμβ&νει piυoη απ6 τoν
εrαυρ6oωπο τoυ oυλλ6γoυ για τιζ συμμετo169.
Γ. Tην πρoηγoriμεvη εvαρξηq τoυ αγcilνα o εκzcρ6οωπoq ΣKoE επιθεωρεt τo
σκoπευτηριo διεξαγωγηg τoυ αγrbνα για να διαπιoτiοσει την 0ρτια λειτoυργiα του.
Σε περιιrτωση πoυ διαπιoτiooει 6τι κd,τι δεv λειτoυργεf oωoτd ζητa απ6 τoν oργανωτη
Σriλλoγo την απoκατ&oταoη κ6θε βλιiβηg η παρ&ληΨηζ, oιiμφωνα με τoυζ ιoβοντεg
κανoνισμofζ και την 6γγραφη επιβεβαtωση τoυ oυλλ6γoυ για την λειτουργiα τoυ
σκoπευτηρioυ.
Δ. Παρευρioκεται στην κληρωoη σχημiτων και oκoπευτiυν.
E. Eλ6γ1ει την δι6ταξη των μη1ανiυν oriμφωνα με τo κληρωθεv οχημα μετ& την
ρriΘμιoη τoυ απ6 την oργανωτικη επιτροπη.
ΣT. Mετd τo π6ρα9 τoυ αγιilνα oυμπληρiονει αυΘημερ6ν τo φιiλλo αγiυνα
αναγρdφoνταζ τυ16ν παρατηρηoειq για τo 6γκιlρo τoυ διεξα1θεvτoq αγιirνα,
αντιαΘλητικη συμπεριφoρα των αγωνιζoμwων καθdlg και απoυoiεg αθλητιilν σε
o16oη με τιζ δηλriloειζ συμμετoχηζ και την παρoυoiα τoυζ oτη δι0ρκεια του αγcΙlνα
και αναφ6ρει αδικαιoλ6γητεq η 6μ απoυoiεg και dλλεg παρατηρηoειg και το
υπoβ6λλει dμεoα στην ΣKoE.
Ζ. Εττικlρiιlνει τα απoτελ6oματα του αγiονα.
4. OPΓANΩTFΙΣ ΣYΛΛoΓoΣ - APMOΔΙOTFΙTEΣ. YΠOXPEΩΣEΙΣ
Α. M6pι τιq 17.00 τηζ πρoηγoιiμενηζ τoυ αγioνα ημ6ραζ πp€πει να αναρτ& oτoν
πtνακα ανακoινcΙloεων το πρ6γραμμα τoυ αγioνα πoυ πp6πετνα περιλαμβ&νει :
. Ωρα εvαρξηq τoυ αγcilνα και cilρα εvαρξηq τoυ τελικoιi
. Κληρωθεvτα o26ηματα
. Κληρωθεντεq σκoπευτt,glτρtεg(πoδλεg)
. Ov6ματα των Διαιτητiυν πoυ Θα εκτελ6ooυν xρ6η διαιτητοιi
. ,oνoμα

EΚΠΡoΣΩΠoΣ ΣΚoE - ΑPMOΔΙOTHTEΣ
A. o εκπρ6σωπoζ ΣKoE δεv oργανcirνει τoν αγrirνα
3.

.
.

εlσtρoσrbπου

ΣKoE

oργανωτικη E'πwpoπ,i1
Aγων6δικo Επιτρoπf1
B. Aναρτd πiνακα απoτελεoμd,των και φρoντiζει,για την oυνε1η wημ6ρωoη τoυ.
Γ. Mεριμν0 για την oμαλη και γρηγoρη διεξαγωγη του αγcilνα.

Δ. Aμ6oωg μετd τo π6'pαζ τoυ αγiιlνα παραδiδει στoν εκπρ6oωπo

ΣΚoE

αντiγραφo

απoτελεoμ0των υπoγεγραμμενo απ6 τον υπεδθυνο oργ0νωσηζ του.
5. AΓΩNoΔΙΚoΣ EΠΙTPOΠΙ{
Η Αγων6δικoζ F.πιτρoπ'i1 επιλαμβ6νεται τυ16ν woτd,οεων, εiναι τριμεληg και
απoτελεiται απ6
1. τoν εκπρ6oωπo ΣKoE ωg Πρ6εδρo
2. 6γαν εκπρ6oωπo τoυ oωματεioυ πoυ διoργανcilνει τoν αγιilνα
3. 6γαν εκπρ6oωπo τρiτoυ σωματεioυ
Tα δrio μ6λη τηg A.E., εκτ69 τoυ Πρo6δρoυ τηq, oρtζoνται απ6 τo oωματεio πoυ
διοργανcbνει τoν αγiυνα με τη oιiμφωνη γνrbμη τoυ εκπρoorirπoυ τηζ ΣKoE και
Πρo6δρoυ τηζ Eπιτρoπηg.
:

ΙΙ.

ΔΙEΞΑΓΩΓFΙ AΓΩNΩN

FΙ διεξαγωγη των αγrirνων γiνεται παντα βdoη των εγκιlκλiων

ΣKoE και

των

ιo1316ντων κανoνιoμrbν διεξαγωγηq τoυ αΘληματoζ τηζ ΙSSF. FΙ αυoτηρη εφαρμoγη

των κανoνιoμri:ν επιβ6λλεται.

Eιδικ6τερα
1. H αναγραφ6μεvη rilρα εvαρξηg τoυ αγcΙlνα τηρεiται με ακρiβεια. o υπειiθυνoζ
oργdνωoηg μεριμνΦ για τoυζ διαιτητ69 πoυ αναλαμβd,νoυν την υπηρεoiα και
τ.ραγιιατoπoιεt την ιfoαρξη τoυ αγrΙlνα την πρoκαθoριoμwη rilρα.
2. H αΘλητικτ1 περιβoλη των oκoπευτrilν θα πp6πει να εiναι oδμφωνα με τoυζ
Kανoνιoμoft και ειδικ6τερα εφ,6ooν φoρoιiν κoντd. παντελ6νια (o6ρτq) τo μηκoζ
τoυζ Θα πρ6πει να εiναι λιγ6τερo απ6 15 cm απ6 τη βιiο,η τηζ ετtιγoνατtδαg, τα
αθλητικd φανελiκια η πoυκ6μισα Θα πp6πει να 626oυν μανtκια πoυ να καλιiπτoυν
τo μεγαλriτερo μ6ρο9 τoυ βραfoνα και απαγoρειioνται (σαγιoνdρεg> και κdΘε
εiδog παπουτσιioν πoυ δεν oτηρiζουν τη φτ6ρνα.
3. oι oκoπευτ69 λαμβdνoυν τιζ θ6oειg τoυζ στoυζ βατηρεg. Παραμ6γoυν εκεi χωρtζ
να κΦνoυν <test fire> (δoκιμαoτικ6q βoλ6q). FΙ dδεια να κ6νoυν κtest fire> δiνεται
απ6 τoν διαιητη oε κ0Θε αΘλητη 1ωριoτ0 καλiυνταζ τoν αριΘμ6 τoυ.
4. Σε περιaττωση πρoβληματoζ κατ0 τη διdρκεια τηq πoδλαg για oπoιoδηπoτε λ6γo η
πoδλα διακ6πτεται μ6νo απ6 τoν διαιτητη και εφ6ooν o σκoπευτηg, 6ταν 6ρΘει η
oειρd τoυ, 62gει oηκiυoει τo γt,p.ι" περιμ6νoνταξ oτο βατηρα 2gωρiq να κdνει βoλη.
5. oι oκoπευτ69 παραμ6voυν στoυζ βατηρεg τoυζ και απo1ωρoδν μ6νo 6ταν
τελειιiloει η πoriλα περιμ6νoνταζ τoν διαιτητη να δrΙloει τη ληξη.
6. Mετd τo π6ρα9 τηq ποriλαζ, ξ επ6μwη πoriλα, πoυ εiναι ηδη 6τoιμη και περιμ6νει,
καταλαμβ0νει τoυζ βατηρεg, 01 oκoπευτ69 υπηρεoiαq δεν απo1ωρoιiν αλλd
αναλαμβd,νουν αμ6oωg υπηρεoiα.
7. Kατd τη διεξαγωγη τoυ αγiυνα απαγoρειiεται αυoτηρd,
ο H παραμoνη oκoπευτrilν η dλλων ατ6μων μ6oα στoν περiβολo των βατηρων
. Σκoπευτηg πoυ συμμετ61ει στoν αγrbνα η 6λλo9 αναρμ6διog να κατεβαiνει στιζ
μη1αν69 και στην κoνo6λα πρoγραμματιoμoti,
ο FΙ συστημαπη oυνεw6ηση μεταξιi oκοπευτη και προπoνητoιi η dλλoυ ατ6μου
κατ6 τη δι0ρκεια ηt βoληq.
. Nα φ6ρει o σκοπευτηζ επ&νω τoυ αν0ικτ6 κινητ6 τηλ6φωνo.
:
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