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Σωματεiα Πηλινου Στ61ου
τηg διiναμηg ΣKoE

EΓKYKΛΙOΣ ΣKoE ΠΙ{ΛΙNoY ΣToxoY Nο 2014.4
ΘEMA: ΠPOKHPYΞFΙ KYΠEΛΛOY EΛΛAΔoΣ ΣK.o .Ε'.2014 - SΚEΕT' TRAP.
DOUBLE TRAP . ΚΑNoNΙΣMoΣ

H

ΣK.o.E. προκηρriσσει (ΚYΠEΛΛo EΛΛAΔoΣ 20t4> για τα

oλυμπιακ&
Aγωνioματα SKEET, TRΑP και DOUBLE TRΑP, ο6μφωνα με τoυζ κανoνισμotig τηq
Ι.S.S.F. και την παρο6οα.
1.

oι

Γενικft

αγcbνεζ τoυ Kυπ6λλoυ Eλλd,δ oc,2074 Trap' διoργανtbνoνται για τιg κατηγορiεg κA>
& <Γ> Ανδρcbν, Γυναικrbν, Eφtβων, Nεανiδων, και Bετερ0νων. oι αγιbνεζ τoυ
Kυπ6λλoυ Eλλd,δoq2014 Skeet, διoργανcΙlνoνται για τιg κατηγoρiεg <Al> ΑνδριΙlν, <Α>
(B) & <Γ> AνδρrΙlν, Γυναικιbν, EφηβOV , Nεανfδων, και Bετερ&νων . oι αγιbνεg τoυ

((B)

Kυπ6λλoυ Eλλ&δog 20|4 Double Trap διoργανrbνoνται για τιg κατηγoρtεg Aνδρrilν,
Γυναικιilν, Εφη βων, Nεανtδων.
FΙ κατ6ταξη oε αυτotig εiναι ατoμικη αλλd, πpoβΜπεται και βρeβευoη των πoλυνικrbν
oυλλ6γων.

Kατ0 την αγωνιoτιΦ περioδo 201,4 θα διεξα1θoιiν
Α) Για το αγιilνισμα τoυ TPΑΠ :
Για την (A) κατηγoρtα AνδριΙlν, Eφηβων, Bετερ&νων, Γυναικιbν & Νεανiδων
6 αγrΙlνεg Κυπ6λλoυ απ6 τoυq oποioυg oι τρειg αγιbνεg θα 61oυν κατdταξη 6λων των
κατηγoριrbν oτoυg 125 δioκoυg και 6πoυ υπ6ρξει ιooβαθμiα αυτη Θα λιiεται με την
τελευταiα καλιiτερη πoriλα. Ed,ν 1ρειαoΘεi θα εφαρμoσθεi o καν6να9 <Aντtoτρoφηt
M6τρηoηg> (count back) πoυ χρησιμoπoιεi η Ι.S.S.F. .
oι αγιbνεg αυτoi εtναι :
α) Grand Prix . M0xη τηg Kρητηg (TRAP No 3)
β) Πανελληνιοg Αγrilναq TRΑΡ (TRΑΡ No 5).
γ) Grand Prix Kρητηg (TRΑP No 6)
:

Για την B.Γ κατηγoρiα ανδρiον. 14 αγiονεt Kυπ6λλoυ απ6 τoυg oπoiουt oι fξι
εiναι κoινoi με αγιbνεg Α, Kατηγορiαg.
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B) Για τo αγiονισμα τoυ ΣKHT
Για την Α1 κατηγορiα Ανδρrbν και A, κατηγορiα Ανδριbν, Eφηβων, Bετερ0νων,
Γυναικcbν & Nεανiδων
6 αγiυνεg Kυπ6λλoυ απ6 τoυζ oποfoυg oι τρειg αγrbνεg θα 61oυν κατd,ταξη 6λων των
κατηγoριcilν οτoυq 125 δioκoυg και 6πoυ υπ6ρξει ιooβαΘμfα αυτη Θα λ,ιiεται με την
τελευταiα καλriτερη πoriλα. E0ν 1ρειαoΘεi θα εφαρμoσθεi o καν6να9 <Aντtο.τρoφηζ
M€τρηoηg> (count back) πoυ χρησιμoπoιεi η Ι.S.S.F. .
oι αγrbνεg αυτοi εiναι
α) Grand Prix . M&xη τηg Kρητηg (SΚΕET No 3)
β) Πανελληνιog Aγιbναg SΚEET (SKEET Νο 5)
γ) Grand Prix Κρητηg (SΚEET Nο 6)
:

:

Για την B.Γ κατηγoρiα ανδρrΙlν. 14 αγιbνεg Kυπ6λλoυ απ6 τουg οπoioυE oι 6ξι
εiναι κoινoi με αγιbνε€ A1, . Α, Kατηγoρiα€.

αγcΙlνεt

Γ) Για τo

αγcbνιoμα τoυ ΔΙΠΛoY TΡΑΠ για την κατηγoρiα Aνδριbν, Eφηβων,
Γυναικιilν και Nεανiδων 4 αγιΙlνεg Kυπ6λλoυ απ6 τoυg oπoioυg o εvαg αγcΙlναg 61ει
κατ&ταξη στoυζ 150 δtoκoυg και 6πoυ υπd,ρξει ιooβαθμiα αυτη θα λ,ιiεται με την
τελευταiα καλιiτερη πoιiλα και εdν 1ρει&ζεται Θα εφαρμ6ζεται o καν6να9 <Αντioτρoφηg
M6τρηoηg> (count back) πoυ χρησιμoπoιεi η Ι.S.S.F. .
o αγrilναg αυτ69 Θα εiναι o Πανελληνιoq Aγrbναg πoυ εiναι και Aγrbναg Kυπ6λλoυ.

Διευκρwiζεται 6τι oτoυg αγcΙlνεg Trap A,κατηγoρiαg και Skeet A1 και A κατηγoρtαg,
μετd την oλoκληρωoη τoυ αγcΙlνα των l25 δtoκων θα υπ6ρξει κατd,ταξη και βρdβευση
των επιμι1ρoυg κατηγoριcbν , δηλαδη για τo Trap στoυg,Εφηβoυζ και Bετερ&νoυg και για
τo Skeet για την A,κατηγoρiα ,,Eφηβoυg και Bετερ0νoυg.
Στην διαδικαoiα επιλoγηg των 6 καλιiτερων αΘλητioν τoυ αγιΙlνα, πoυ θα αγωνιoτotiν
στoν ημιτελικ6 και τoυg τελικoιig των μεταλλiων , συμμετ€1oυν 6λoι. Δηλαδη, οτο Trap
oι 6 καλ6τερoι αθλητ69 τηg Α,κατηγoρiαg των Eφηβων και των Bετερ0νων και για τo
Skeet oι 6 καλriτερoι αθ\τ69 μεταξ6 τηg A1 κατηγoρtαg, τηg A κατηγoρiαg, των
Eφηβων και των Bετερd,νων ,6τoι rboτε να κατακτηooυν τo χρυσ6, τo αργυρ6 η τo
1&λκwo μετ6λλιo τoυ αγιbνα.

Πανελλfνιoι αγιbνεc Skeet. Trap. DοubΙe Trap
Kατ6 τo 6τo9 20|4 Θα διoηανωΘεi εvαg (1) Πανελληνιοg Aγιilναg Π(λινoυ Στ61oυ, για

τα τρiα (3) 0λυμπιακ6 Αγωνioματα Skeet, Trap και Double Trap.

o Πανελξνιog AγιΙlναg

θα oργανωΘεi σε σκoπευτηριo τριcΙlν (3) τουλ0χιστoν stands με

λειτoυργiα μικρoφrbνων (phono.pu1ls) και νθων πρoγραμμ0των κανoνισμrΙlν Ι.S.S.F.
(chips) για Σκητ και Tραπ

oι Πανελλξνιoι

.

Αγcbνεg TPAΠ γtνoνται για 6λoυζ τoυ 6νδρε9 ανεξαρτητωζ κατηγορiαg
(A,B,Γ) με αγcbνα |25 δtoκων, 15 δtoκoι ημιτελικ69, 15 δioκoι τελικ69 για Εφηβoυg, oι

3

oπoioι 61oυν δηλιΙtoει απoκλειoτικd, την συμμετoμ τουζ στην κατηγορiα αυτη, |25
δioκoη 15 δioκoι ημιτελικ6q, 15 δioκoι τελικ69, και για Γυναiκεg & Nεd,νιδεg 75 δioκoι,
15 δioκoι ημιτελικ69, l5 δioκoι τελικ69.

oι Πανελληνιoι

AγrΙlνεg ΣΚHT γiνoνται για 6λoυg τουg &νδρεg ανεξαρτητωζ κατηγoρiαg
(Α1,A,B,Γ) 125 δioκων, 16 δtoκoι ημιτελικ69 και 16 δioκoι τελικ69.
Για τουg εφηβoυg, oι oπofoι 61oυν δηλιboει απoκλειoτικd συμμετoμ oτην κατηγoρiα
αυτη, αγrΙlνεg 125 δiοκων, 16 δtoκoι ημιτελικ6ζ , 16 δioκoι τελικ69.
Για μlναiκεg - νεd,νιδεg, αγrΙlναg 75 δioκων, 16 δfoκoι ημιτελικ6q, 16 δioκoι τελικ69.

Nα oημειωθεi 6τι

Θα υπ&ρξει ξε1ωριoτη

κληρωση για τoυt αθ\τ69 Γ,Kατηγoρiαg πoυ

θα oυμμετ61oυν στoυg Πανελληνιoυξ Αγiυνεg.

oι

Πανελληνιοι Aγiονεq ΔΙΠΛoY TPAΠ γiνονται για dνδρεg l50 δioκων,30 δioκoι
ημιτελικ69, 30 δioκοι τελικ6q.
Για τoυg εφηβoυg oι oπoioι 61oυν δηλrboει απoκλειoτικd, συμμετo1η oτην κατηγoρiα
αυτη, αγιilνεg 15Ο δtoκων, 3Ο δioκoι ημιτελικ69 , 30 δioκoι τελικ69.
Για μlναiκεg _ νεdνιδεg, αγrΙlναg 120 δioκων, 30 δfoκoι ημιτελικ69, 3Ο δtoκoι τελικ69.
FΙ κατ6ταξη αθλητrilν . τριcΙlν για τo

Kιiπελλo 201-4 Θα γiνει ωq κd,τωΘι
A) Στα αγωνioματα
TΡΑΠ Α, Kατηγορiαg Aνδρcbν, Eφηβων, Γυναικιbν, Νεανiδων
ΣΚHT Al _ Α Κατηγoρiαg Aνδριilν, Eφηβων, Γυναικιbν, Nεανiδων,

:

:

Θα λαμβd,νονται υπ6ψη απ6 τoυg 6ξι αγιilνεg Κυπι1λλoυ, oι 4 καλ,6τερoι αγcbνεg .
Διευκρινiζoυμε 6τι", επειδη στoυg 6 αγιilνεg Κυπ6λλoυ 20|4, oι 3 αγιilνεg θα 61oυν

κατ6ταξη στoυg 125 δioκoυg, Tl βαθμoλoγiα των αθλητιbν για τoυg 4 καλ.6τερo6g αγιbνεg
τoυζ θα πρ6πει να γiνει κατ,ελd,μoτo oε 2 αγrΙlνεg με διαδικαoiεg ημιτελικιbν _ τελικιbν
κατ 2 αγιbνεg με κατd,ταξη oτου q |25 δioκoυg. Δεν απoκλεiεται ο αυνδυασμ6t 3 αγιbνων
με διαδικαoiα ημιτελικcbν _ τελικcΙlν και εν69 αγrilνα με κατ0ταξη oτoυ g |25 δioκoυg.
ΔΙΠΛo TPAΠ Aνδρrbν, Eφηβων, Γυναικrbν, Nεανtδων
Θα λαμβ0νονται υπ6ψη απ6 τoυg τ6ooερει9 αγιilνεg Κυπ6λλoυ, oι 3 καλ.tiτερoι αγιilνεg .
B)Στα αγωvioματα

:

TPAΠ _ ΣKHT B. Κατηγoρiαg Aνδριbν, για την αναιcηρυξη Kυπελλoιi1ων Eλλ&δog
20|4' Θα λαμβd,νoνται υπ6ψη απ6 τουg 14 αγιbνεg Κυπ6λλoυ B,Γ, Kατηγορiαg , oι επτd,
(7) καλυτερoι αγrbνεg των αΘλητιilν . Διευκρινiζεται 6τι απ6 τoυt εlττα (7) αυτotig αγιΙlνεg
oι δδo αγcbνεg πpΕπεινα 61ουν διεξαxΘεt oε αγιbνεg Α,B,Γ,Κατηγoρiαg .

Για τo 6τo9 2014 πρoκυρησεται επιπΜoν τoυ κυπ6λλoυ Eλλdδog και Κtiπελλo Α,η
Β,Zωηq oε αγcbνεg B,Γ, Kατηγoρiαg. Kυπελλοfχoζ Α, η Β'Ζωνηg ανακι)ρηοεται o
αθ\τηg με τoυg επτα (7) καλιiτερoυζ αγrbνεg B,Γ, Κατηγoρiαg πoυ διεξ0γoνται oτην Α

i1Β Zωνη.
αγcbνιoμα TPAΠ, Aγιbνεg A Ζωνηs θεωρoιiνται αυτoi πoυ διεξ&γoνται στo
σκoπευτηριo Λαγκαδd και αγιilνεg B Ζωνηq αυτoi πoυ διεξ&γoνται στo σκoπευτηριo τηg
Mαλακdσαζ και Xανiων.

Για τo

4

Για τo αγrbνιομα ΣΚFΙT, ΑγιΙlνεq A Ζωηg θεωρoδνται οι

αγιbνεg πoυ διεξ0γoνται στα
B, Zfuηs αυτoi πoυ

σκoπευτηρια Σκυδραg, Λαγκαδd, και Mαλακ&oαg και αγιΙlνεg
διεξ&γoνται στα σκoπευτηρια Πd,τραg, Σπ&ρτηg, και Xανiων.

Σε καθεvα απ6 τα 0νω αγωνioματα του Kυπ6λλου Eλλd,δ oc, 2014 Θα υπ&ρξει κατd,ταξη
απoνεμηΘoιiν 6παΘλα, μ6νo στιζ κατηγορiεg στιg οπoiεg Θα καταταγo6ν
τουλ6μoτoν 6ξι (6) αθλητ69.

και Θα

2. BαΘμoλαγΙα
2.1 Aτομικτi κατ&ταξη
Στην ατoμικη κατd,ταξη 6λων των αγωνιoμ6των και κατηγoριdlν τoυ Kυπ6λλoυ Eλλ&δog
20|4 ΣKoE, Skeet, Trap και Double Trap, η βαθμολογiα εiναι η εξηg :
1η θ6oη βαΘμοi |2
9
2η θθoη
7
3η θεoη

.
.
.
.
.
-

βαθμoi
βαθμoi
4η Θ6οη βαΘμoi
5η θ6oη βαΘμoi
6η
7η
8η
9η

θ6oη

Θ6oη
Θ6oη
Θ6oη

βαΘμοt
βαΘμot
βαΘμοi

βαθμoi

6
5

4
3

2
1

Σε περιπτωση ιooβαθμiαq oκoπευτιilν στην τελικξ κατd,ταξη τoυt oτo Ktiπελλo Eλλ&δog
κ&πoιoυ αγωνioματoζ, oπoιαoδηπoτε κατηγoρiαg, λαμβ&νεται υπ6ψη η κατ&ταξη oτoυg

Πανελληvιoυg Aγrilνεg 20|4.
Σκoπευτηq πoυ δεν αυμπληρrboει το oriνoλo των oτ61ων (δioκων) τoυ αγrbνα δεv
κατατd,oσεται oε αυτ6ν και δεv παiρνει βαθμoλoγiα.
2.2 Kατιiταξη ΠoλυνΙκη Συλ"},6γου
Eκτ6g τηg ατoμΦg κατd,ταξηg των σκoπευτrbν βραβεfεται και o πoλυνiκηg oιiλλoγoζ για
καθ6να απ6 τα oλ;ιlμπιακd αγωνioματα.
FΙ βαθμολoγiα για την αν&δειξη τoυ πoλυviκη αιlλλ6γoυ, για κ&Θε αγιilνιoμα, Skeet,
Trap, Double Trap, πρolαlπτει απ6 τo αυνδυαoμ6 τηg δραoτηρι6τηταg των αΘλητιbν 6λων
των κατηγoριcilν, ωg τo d,θρoιoμα:
τηζ βαΘμoλoγiαg των 6 πρcbτων τηg κατηγορiαg <Al> ανδρrΙlν, (μ6νo για Skeet)
τηζ βαΘμoλoγtαeτων 6 πρrbτων τηg κατηγoρiαg κA> ανδριilν,
πooοoτori 50% τηg βαθμoλoγiαg των 6 πρiυτων τηζ κατηγoρtαg <B> ανδριΙlν,
τcooooτοιi 50% τηg βαθμoλoγfug των 6 πρrbτων τηζ κατηγορiαg γυναικrbν,
τtooooτof 50% τηg βαΘμoλoγiαg των 6 πρiυτων τηζ κατηγoρiαg εφηβων, και
ποοooτο6 50% τηg βαθμoλoγiαg των 6 πρcbτων τηg κατηγoρiαg νεαν(δων.
Για 6oε9 κατηγoρiεq υπdρξει κατd,ταξη, o6μφωνα με τoν παρ6ντα κανονιoμ6.
Bαθμoλoγiα κατηγoρiαg στην oπoiα δεν καταταγo6ν 6ξι (6) τoυλ0μoτoν σκοπευτ69 δw
λαμβ6νεται υπ6ψη.

.
.
.
.
.
-
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3. Bραβεδοειc

Eκτ6q των επ&θλων, Tσ oπoiα θα απoνεμηθo6ν στoυg επi μ6ρου9 αγιbνεg, Θα
απoνεμηΘor5ν τα ακ6λoυΘα 6παΘλα, με βdoη την κατ&ταξη των oκoπευτiον στη
βαΘμoλoγiα των Kυπθλλων Eλλ6δoq:

.

r

Για την A 1 κατηγoρiα Ανδριilν Skeet
1og Κιiπελλo, 1ρυο6 μετd,λλιo και δiπλωμα
2οg Kιiπελλo, αργυρ6 μετ&λλιo και δiπλωμα
3oq Kιiπελλo, 1d,λκινο μετ&λλιo και δiπλωμα
4og Δiπλωμα
5og Δiπλωμα
6o9 Δiπλωμα
Για καθ6να απ6 τα αγωνtoματα Skeet, Trap (A) κατηγoρiα6 και Double Τrap
ανδρcbν

r

r

1og Kιiπελλo, 1ρυo6 μετdλλιo και δiπλωμα
2oqk6πελλo, αργυρ6 μετ&λλιo και δiπλωμα
3oq Κriπελλo, 1&λκινο μετdλλιo και δiπλωμα
4og Δiπλωμα
5og Δtπλωμα
6ο9 Δiπλωμα
Για καθενα απ6 τα αγωνioματα Skeet, Trap <B>> κατηγορiαg ανδριbν
l og Κ6πελλo, xρυo6 μετ&λλιo και δiπλωμα
2oqk6πελλo, αργυρ6 μετ&λλιo και δiπλωμα
3og Κriπελλo, 10λκινo μετ6λλιo και δfπλωμα
4oq Δiπλωμα
5og Δtπλωμα
6o9 Δiπλωμα
Για καΘ6να απ6 τα αγωνioματα Skeet, Trap και Double Trap κατηγoρiαg

εφηβων

K6πελλο, 1ρυo6 μετ&λλιo και δiπλωμα
2og Aρμlρ6 μετ6λλιo και δiπλωμα
3og Xftλκινo μετd,λλιo και δiπλωμα
4og Δiπλωμα
5og Δiπλωμα
6o9 Δiπλωμα
Για καΘ6να απ6 τα αγωνtoματα Skeet, Trap και Double Trap κατηγoρiαg
1og

.

.

μlναικcbν
1η K6πελλo, 1ρυo6 μετd,λλιo και δiπλωμα
2η Αργυρ6 μετ&λλιo και δtπλωμα
3η X&λκινo μετd,λλιo και δiπλωμα
Για καθ6να απ6 τα αγωνioματα Skeet, Trap και Double Trap κατηγoρiαg
νεανiδων
1η K6πελλo, 1ρυo6 μετ&λλιo και δiπλωμα
2η Αργυρ6 μετ&λλιo και δiπλωμα
3η X&λκινo μετ0λλιo και δiπλωμα

.

Πoλυνiιο]€ Σriλλoγoζ
l og Kδπελλo και δiπλωμα
2og kilπελλo και δiπλωμα
3oq K6πελλo και δtπλωμα

Tα d,νω 6παΘλα θα απoνεμηθoriν μ6νo οε 6οεq κατηγoρtεg αγωνιομd,των καταταγoιiν 6ξι
(6) τoυλαχιστoν oκoπευτ69.
FΙ απoνομη των επ6θλων,6λων των αγωνιoμ&των, για την <Al> κατηγoρiα Aνδριilν
Skeet, για την A κατηγoρiα ανδριilν Skeet &Trap, και κατηγορiα Ανδριbν D.Trap καθiυq
και των επd,Θλων των πoλ;υνικcilν oυλλ6γων, Θα γivει μετd, απ6 εvημ6ρωoη τηg ΣK.o.E. .

oι

απoνoμ6q των επd,Θλων των λoιπiον κατηγoριrilν, <B> ανδριbν, γυναικrΙrν, εφηβων και
νεαv[δων, Θα γiνει μετ0 τη ληξη των Πανελληνiων Aγrbνων 2014 με τη βαΘμoλoγiα τoυ

αντioτoι1oυ αγωνioματoζ.
Bραβειioειζ στoυq επi μ6ρoυ9 αγιΙlνεg τoυ Kυπ6λλου Eλλ6δog 20|4, στιg κατηγoρiεg
γυναικιbν, εφηβων και νεανiδων, καθιbg και στην υπoκατηγoρiα Bετερ&νων, γiνονται
μ6νον με την πρoδπ6θεoη 6τι υπd,ρ1oυν πΕ,ντε (5) τoυλ&μoτον oυμμετo169.
4. Γενικ6c

o

Διατtrξειc

αγιbνεg Kυπ6λλου Eλλdδog 20|4 διoργανiυνoνται oτα εξηg σκoπευτtρια, κoινoi για τιζ
ακ6λoυΘεg κατηγορiεg:
Κατηγoρiα (A1) για το αγrilνιoμα Skeet ανδριilν

-

Kατηγoρiεg (A) ανδριilν, γυναικιbν, εφηβων, νεανiδων για τα αγωνioματα
Skeet και Trap, σt σκoπευτηρια τριιilν stands με λειτουργiα μικρoφrilνων
(phοno-pulls), ν6ων πρoγραμμ&των κανονιομιΙlν Ι.S.S.F. (chips) και
_
1ρον6μετρo για τoυg ημιτελικoδq τελικoιig.
Kατηγoρiεg <B> ανδρrΙlν για τα αγωνtοματα Skeet και Trap σε σκoπευτηρια
διio η τριrbν stands.
Kατηγoρiα D.Trap ΑνδρcΙlν, Eφηβων, Γυναικcilν και Nεανiδων σε σκoπευτiριo

και με 1 stand.

FΙ oργ&νωoη των αγiυνων αυτιbν γfνεται απ6 την ΣK.o.E σε oυνεργαοiα με τoν
διoργανωτη αιlλλoγo, αλλΦ η oτεΜχωσTl με τo απαιτoιiμεvo πρoσωπικ6, καθιbg και η
oμαiη διεξαγωγη των αγιbνων εiναι ευΘrirη των διoργανωτcΙlν oιliλ6γων-σωματεiων.
oι oκoπευτ6q πoυ συμμετ61oυν στoν αγcbνα εκτελοιiν υπoχρεωτικd χpΕη επoπτων βoλtg
(side referees).

K&θε oωματεio πoυ λαμβ0νει μ6ρo9 με τουg οκoπευτ6q τoυ σε αγrbνεg Kυπ6λλoυ
Eλλdδog 2014 εfναι υπoχρεωμεvo δr5ο ημ6ρεζ πριν τoν αγιi:να και π&ντωg πριν απ6 την
κξρωoη των σκoπευτcΙ)ν, με τoν υπειiθυνo πoυ Θα 61ει ορfoει, να καταβeλλει στoν
διοργανωτη oυλλoγo παρ6βολo α)μμετo rιs 40 € για κ0Θε συμμετoxη τηg κατηγoρiαg
((Α1), (A) και <B>> ανδρcbν, 3Ο € κ6θε συμμετoxη τηq κατηγoρiαg εφηβων και 25 €για
κ6θε αιlμμετo1η τηg κατηγoρiαg γυναικιbν και νεανiδων. Στα παρ&βολα αυτd
περιλαμβdνoνται 6λα τα 6ξoδα συμμετo1ηg τoυ αγrΙlνα.
oι αθλητριεg των κατηγoριrbν Γυναικιilν και Nεανiδων κληρrbνov[αι σε χωριστ69 oμ&δεg
(πoδλεg).

Παρατηρηοειq
To πρ6γραμμα των αγrilνων,
5.

oι oπoioι

λαμβdνονται υπ6ψη στην κατ0ταξη 6λων
αγωνισμd,των τoυ Kυπ6λλoυ Eλλ&δog 20|4,61ει εκδοθεi απ6 την ΣΚ.o.E., θα αναρτηθεi
στην ιoτοoελtδα τηg και θα απoοταλεi εγκαiρωg στα oωματεtα.
αγcΙlνεg τoυ Kυπιξλλου Eλλαδog 201,4
oυνεπd,γεται την ανεπιφιiλακτη απoδο1η των εγκυκλiων τηg ΣK.o.E. .

FΙ αυμμετομ αΘ\τιΙlν στoυg

τηξ ΣK.o.E.

ΣΚoE Trap, Skeet, Double
και γ1α τυ16ν αναγκαiεg
καθrbg
(εγrαlκλιo),
Trap δεν περrλαμβdνεται στην παρoriοα
αλλαγ69 τoυ, αποφαoiζει τo Δ.Σ. τηg ΣKoE.
oπoιoδηTcoτε Θ6μα o1ετικ6 με την διεξαγωγη των Kυπθλλων

o ΠPoEΔPoΣ
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o ΓEΝΙKoΣ ΓPAMMΑTEAΣ
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ΑΘAΝΑΣΙoΣ ΠAΠAΓEΩPΓΙOY

