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Πρoζ
Σωματεiα και oμdδεg τηg δδναμηq ΣK.o.E.
που καλλιεργoδν αγωνio,ματα Πηλινoυ Στ61oυ

ΘΕMA : ΠPOKΙΙPYΞH ΔΙΑΣYΛΛoΓΙKoY ΠEPΙΦEPEΙΑΚOY
KYΠEΔΛOY coMPΑK SPORTΙNG 2015,Σ
}Ι ΣKoΕ προκηρfοoει (ΔΙΑΣYΛΛoΓΙKo ΠEΡΙΦEPEΙΑKO KYΠEΛΛO> τoυ
6τo6
αγωνioματoq Σκoπoβοληq Πl]λινoυ Στ61oυ .COMΡΑK SPοRTΝG,,
για'τo
20t5.
oι αγιilνεq Θα διεξα1θo6ν ofμφrιr,α με τoν ΑΘληπκ6 N6μo, τουg επioημoυq
κανo.iιoμoδq τηq FΙΤΑSC για τo 2015' την παρoι5οα πρoκηρυξη, τιg εκdoτoτε
εγκυκλioυg ηq ΣKoE και τoν καταστατrκo τηq 1ιiρτη. τoπικιi και αυτ6νoμα oτιq εξηq
περιφ6ρειεq:

.
.
.

.
.

.

MAΚΕΔoΝΙΑΣ-ΘPΑΚHΣ
KENTPΙKF{Σ EΛΛΑΔoΣ (lΙπειρoq, Θεooαλiα) KΑΙ ΙoNΙoΥ
ΣΤΕPEAΣΕΛΛΑΔoΣ
ΠEΛΛoΠoΝΙ{ΣoY
ΚPΙ-ΙΤ}ΙΣ

ΑΙΓΑΙoΥ

Θα δεξαxθoδν 6ξι (6) αγcbνεg 50 oτ61ων o καθ6ναq, ανεξdρτητα και τoπικd' oε κdθε
περιφ6ρεια oε 6να (1) τoυλιiμoτoν αγωνιoτικ6 γηπεδο.

ΣYMMEToxEΣ

Δικαiωμα oυμμετoxfq 61oυν τα oωματεiα και oι ομdδεg τηg δ6ναμηq τηg ΣΚoE με
αΘλητ69-τριε9 που 61oυv εν ιop ΔEΣK/ΣKOE για τo 6τo9 2015 oδμφωνα με τη
γεvικη εγκυκλιo ΣΚoΕ 201]-l.
o διοργανωτηg οfλλογog εiναι απoκλειoτικd υπεtiΘυνog για τoν 6}'εγ1o ιο1riοq των

ΔΕΣΚΣKoE

των αΘλητιilν-τριiυν που oυμμετ61oυν oτoν αγιbνα.
To παρdβoλo oυμμετo1ηq εκιioτoυ αθλητη ορiζεται για τoυζ εφηβoυq oε 15 ευρ1ο και
για 6λεq τιq ιiλ}"ε-c κατηγoρiεq aε 22 ευρ6'l.
Για 6λε9 τιq oμαδικθg oυμμετo169 θα καταβdλλεται επιπ},6ον παριiβoλo 12 ευριb

ουνoλικ& για κιiΘε ομ&δα.

Δηλιboειq oυμμετoγηq θα γiνoνται δεκτ6q μ61:ι την 14:00η μεοημβρινη τη-c
τελευταiαq ημ6ραq απ6 την 6ναρξη τoυ αγiυνα oτo οκoπευτηριο διεξαγωγfg και η
καταβoλη τoυ παραβ6}'oυ μ61rι και την 8:30 πρωινη τηq πρrbτηq ημεραq τoυ αγιi-lvα,

ENΣTAΣEΙΣ

εvoτdoειq (ατoμικd η oμαδικd) υπoβd)λoνται απoκλειoτικ6 και μ6νo εγγραφo}ζ
οτην αγων6δικo επιτρoπη και αφoροriν oυμβ&ν μ6νo τηq ημ6ρα9 υποβoληg'

oι

ing.org,οr

I
Τo παρ6βoλο υπoβoλη6 oρiζεται oε 10 ευρrb για κiιθε 6νoταoη και για 6λoυ9 τoυg
αγιbνεg, oην περiπτrιoη ευδoκiμηoηg τηq ενoταoηg το παρdβολο επιστρ6φεται σε
αυτ6ν πoυ την υπ6βαλλε.

κΑTιΙΓoΡΙEΣ

oι

ειδικ6q κατηγoρiεq με β&ση ην ηλικiα εiναι: Aνδρioν, Γυναικcbν, Eφfβων,
Bετερdνων και Super-Bετερ6νων oιiμφωνα με την διεhη καταταξη τηζ FΙTASC.
oι ειδικ6q κατηγoρiεg ανdλoγα με την επiδοoη εiναι: η (Α) και η (B) oε κdθε
επιμ6ρoυg ειδικη καηγoρiα ηλικiαq.
Συνεπiog oι κατηγoρiεq εiναι:

(A)
2. (Α)
3. (Α)
4. (A)
5. (A)
1.

Aνδριbν' (B) Ανδριbν
Γυναικioν, (B) Γυναικιbν
Eφηβων, (B) Eφf1βων
Bετερdνων, (B) Bετερdνων
Super.Bετερανων, (B) Super-Bετερdνων.

ΚΑΤATAΞιΙ

Για τoυq αθλητ6q-τριεg, πoυ δεv 61oυν },6βει κατdταξη απ6 το <ΔΙΑΣYΛΛoΓΙΚo
ΠEPΙΦEPEΙΑΚO KYΠEΛΛO COMPΑΚ SPORΤΙNG 2014υ, o πρrbτog αγωναg τoυ
2015 οτoν oπoio Θα λ&βoυν μ6ρoq (ανεξαρητωg περιφ6ρειαζ) θα απoτελ6oει και
κατατακτηριo αγrilνα για τιg ειδικ6'c καηγoρiεq (Α) και (B) ωq εξηq: με εJrιδooη

oτ61ων 37150 και dνω o αθληηq.τρια κατατd'ooεται oτην (Α) ειδικη κατηγoρiα ηδη
απ6 τoν αγiονα κατdταξηq τoυ για τoυg αγrbνεq 6τoυq 2015.
,oλoι
oι dλλoι αθλητ6q-τριεg με επιδ6οειq κd'τω των 37150 oτ61ων κατατdoooνται
oην (B) ειδικη κατηγoρiα Tια τουζ αγrbνεg 6τoυq 2Ο15, οτην περiπτωoη πoυ
,nλ1o,, oε αγιbνα 6τoυq 2015 τηq περιφ6ρειιig τoυg η ιiλληq περιφ6ρεια9 επiδoοη
aτ6lμν 31150 και d'νω μετακινoδνται για τουq αγioνεq τoυ επ6μεvου 6τoυ9 oτην (Α)
ειδικη κατηγoρiα.
Σε περiπτωoη'πoυ αΘλητ6q-τριεq τηg (A) ειδικηq κατηγoρiαζ oε τoυλdμoτoν τ6ooεριg
(4) αυνoλικιi αγiονεg του ιδioυ (2015) και τoυ επ6μεvoυ (2ο16) αγωνιoτικoli 6τoυ9
οωρευτικιbg, δεν επιτυ1oυν επiδooη οτ61ων 37l50 και &νω' μετακινot,νταl για τoυζ
αγιilνεq τoυ μεθεπ6μει,ου (2O17) 6τoυ9 oτην (B) ειδικη κατηγoρiα ανεξdρτητα αν oτo
εvδιdμεoo 61oυν α}"λαξει κατηγoρiα λ6γω ηλικiαq'

OMΑΔΙKEΣ ΣYMMEΤoXEΣ

oι

επiοημεg ομαδικ69 ουμμετo16q Συλλ6γων θα περιλαμβdνoυv τ6οoερι9 (4)
απ6
αΘ},ητ6q-τριεζ για κdθε o6λ},oγο και δfναται να εiναι μικτ6q (αποτελoliμενεg
διαφoρετικ6g καηγoριεζ).
εnι}ηq εο,*o. uo εηl'λeo,ιiu και ανεξdρτητεg μικτ69 oμ'αδικ69 ουμμετo1θg εvιαiαg
και απo
κατηγoρiαg (oΡΕΝ) με τρεig (3) αΘλητ6q-τριεg oε κdθε oμιiδα ακ6μη
διαφoρεπκη περιφ6ρεια.
rΙ oδνθεoη τωv oμ&δων
διαφoρετικη oε καΘε αγιilνα.

BAΘMoΛoΓΙA

εiτε oυλλ6γων εiτε ανεξαρτητων δ6ναται να

εινα1

την διαφoρd τηq επiδoοηq
βαΘμoλoγια των αΘλητrilν-τριιbν θα γiνεται με βι1oη
τoυq απ6 αυτην τoυ πρωτoυ.

ιl

J

ην

6woια αυτη o πριilτοg oε κιiΘε αγcbνα και oε κιiθε κατηγορiα θα λαμβiινει
(0)
μηδεν
βαθμoδg πoινl]g και οι υπ6λoιπoι τ6ooυ9 βαθμοl5g πoινf1q 6οη η διαφορd
τηg επiδooηq τουq απ6 την επiδooη τoυ πρωτoυ.
Στην περiπτωoη πoυ περιoo6τερoι αθλητ6g.τριεq επιτt)1oυν τo iδιo απoτ€λεoμα oτo
οiνoλo των οτ61ων τoυ αγιbνα, λαμβανουν 6λoι μηδεv (0) βαθμorig πoινηq
ανεξ&ρητα απ6 τo απoτ6}'εoμα τoυ shoot-off.
Σε κ6Θε περιφ6ρεια ξε1ωριοτd δικαiωμα βαΘμoλογoδμεvηq oυμμετo1ηg και
βρ6βευoη9 61oυν oι αΘλητθg.τριεg των οωματεiων πoυ 61oυν την 6δρα τbυg oε
εκ6oτη περιφ6ρεια.
AΘληηq-τρια δ6ναται να ουμμετdo1ει oε αγιbνεq ιiλληg περιφ6ρεια9 εκτoq 6μωq
βαθμoλoγiαq μα την βριiβευοη τoυ αγiονα, κdθε αΘλητηq.τρια βαθμολoγεiται και
βραβευεται μ6νo οτoυg αγιbvεq τηq περιφδρειdq του.
Ll επiδooη τoυ αθλητf1-τριαζ πoυ συμμετεi1ε oε αγιbνα dλληq περιφ6ρειαq
καταγρdφεται και ιo1υει μ6νo για την κατdταξη, παραμoιη η την μετακiνηoη τoυ οε

Mε

dλλη.καηγoρ[α,

Για την εξαγωγη τηq βαΘμoλoγiαg κιiθε αγιilvα 6λωv των oμαδικιilν ουμμετo1ιilν τoυ
(ΔΙΑΣYΛΛoΓΙKoY ΠEPΙΦΕPEΙAΚOY KYΠEΛΛΟΥ COMΡΑK SPORΤΙΝG
2Ο15> Θα αθρoiζoνται oι ατoμικ6q επιδ6oειq των αθλητιbν-τριrbν πoυ πg απαρτiζoυν.
Για την εξαγωγη τoυ τελικoli απoτελ6oματog ατoμικηq η Συλλογικηg oμαδικηg
κατdταξηg oτo <ΔΙΑΣYΛΛoΓΙKo ΠEΡΙΦEPEΙΑΚO KYΠEΛΛO coMPΑΚ
SPORTΙNG 2Ο14> θα λαμβdνovται υπ, 6ψιν oι τρεiq (3) καλriτερεg βαθμoλoγiεg τoυ
αθλητη.τριαg 'η τηq oμιiδαg oυ}"λ6γoυ oε ιo&ριθμoυg αγri:νεg, με κριτηριo κατdταξηg
τo ιiθρoιoμα των βαθμiον πo1νηζ για τιg ατoμικ69 oυμirετο16q και το dθρolσμα των
επιδ6oεων για τιg oμαδικ69 Συλλoγικ6g αυμμετo169.

oι ανεξιiρητεq μικτ6q oμdδεq ενιαiαg κατηγoρiαg (OPEN) δεv oυμπεριλαμβQνoνται
στην εξαγωγfl τoυ τελικof απoτελ6σματoζ oμαδικηq κατdταξηq τoυ
(ΔIΑΣYΛΛoΓΙKoY ΠEΡΙΦEPEΙΑΚOY KYΠEΛΛOY coMΡΑΚ SPORTΙNG
2015>.

AΠoNoMEΣ
oι απoνoμ6q των

αγιbνων ατoμικd και για 6λεq τιg oμιiδεg θα λαμβdνoυν 1ιbρα ωq

κ&τωΘι:

Θα απoν€μoνται μετ&λλιo και δiπλιιμα oτoυq τρεiq

πρri:τoυq νικητ6q κdΘε ειδικηq
ομdδαq
.
και
κατηγoρiαg
Για την απoνομη μεταλλiων και διπλωμ6των Θα πρ€πει να υπd,ρxουν τoυ}.dpoτον
τρεiq (3) oυμμετo16q (ατομικ6q η oμαδικ6q) oην κατηγoρiα, ιiλλωg θα απoν6μoνται

μ6νο διπλrilματα,

ΑΓΩNΙΣTΙKIΙ ΔΙΑΔΙΙζA.ΣΙΑ

Τo αγωνιoτικ6 o1ημα υπo1ρεωτικd για τoυq πριilτoυq 25 oτ61oυ9 θα περιλαμβ&νει 3
μoνofg και εvαν διπλ6 oτ61ο με κληoη oε κdΘε βατηρα κα1 γ1α τoυζ δειiτερoυg 25
oτ61oυ9 θα περιλαμβ&νει 3 μoνofq και 6vαν διπ}"6 ταυτ6x,ρoνo oτ61o oε κdθε
1
βατηρα, τo δε oμμα για τo shoot-oΓf εφ, 6ooν προκr5ψει θα περιλαμβιiνει μον6
oτ6xo και 2 διπλoιig με κληση σε κdθε βαηρα εκ των oπoiων η πριbτη οειρd διπλιbν
oτ61ων με κληoη ανα βατηρα Θα εiναι αυτη πoυ βληθηκε κατd την διdρκεια του
αγιilνα.

Στιq 9:00 θα αρxiζει o αγιbναg και η παρουoiαoη των οτ6xων oτουq διαγωνιζ6μενoυ9
oτην: α) περiπτωοη διεξαγωγηg τoυ με <ομdδεq βoληg> Θα γiνεται μ6νo oτην πρrbτη
oμιiδα βoληq οε κιiθε αγωνιoτικ6 γηπεδο και β) oτην περiπτωoη διεξαγωγηg τoυ
αγrilνα με <αδιιiλειπτη ρoη> o διαιτητηq οε κ6Θε αγωνιoτικ6 γηπεδo θα παρoυoιιiζει
πριilτα τoυq oτ6xoυq και θα εκκινεi τoν αγιilνα oτoν πριilτo βατf1ρα καλιbνταg 6λoυ9
τoυq oτ6xουq και μετακινεiται ατoν επ6μενo βατf1ρα με παρdλληλη εναρξη βoλrbν
τoυ πρioτoυ αθλητη oτoν πρrbτo βατηρα εvαλλdξ με την κληoη των oτ61ων τoυ
διαιτηη απ6 τoν δευτερo βατηρα κ.o.κ. μ61:ι να καλεoει 6λoυq τoυq oτ6xoυ'c και απ6
τον π€μπτο βατηρα o διαιτητη-c 6τε και απo1ωρεi, oε κιiθε μετακiνηοη τoυ διαιτητη
oτoν επ6μεν'ο βατηρα την κεvη θ6oη oτoν πριbτo βατηρα καταλαμβdνει αθληηq πoυ
εκκινεi τιg βολ6q τoυ, 6ταν ο τελευταiog αΘλητηg τoυ κdΘε αγωνιoτrκo{l γηπ6δoυ
περαιιboει τιq βoλ69 τoυ στoν πρd)τo βατηρα την θ6oη του καταλαμβιiνει και π6λι o
διαιητηq και καλεi εν,αλλdξ με τoυξ εναπoμεiναντεq αθ).,ητ6q τoυq oτ61ουq oε ρυθμ6
αγιbνα' μ6pι και o τελευταio'c αθλητηζ να περαιιiloει τιg βoλ6q του oτov π6μπτo
βατηρα.

o, διoργανωτfg τoυ αγrilνα oliλλoγog απoφασiζει με πo1ο εκ των

δr5o ανωτ6ρω
διεξαxθεi
o αγιbναq
αγωνιστικ(bν oυoημdτων (oμdδων βoληq f1 αδιιiλειπτηζ ροηζ) Θα
και υπo1,ρεωτικιi θα τo αναφ6ρει oτην πρoκηρυξη τoυ αγιilνα

ΔtAΙΤHΣΙA

oι

διαιτητ6q

για κdθε αγioνα του (ΔΙΑΣYΛΛoΓΙΚoY ΠEΡΙΦΕPEΙAΚOY

KYΠEΛΛOY coMPΑK SPORTΙNG 2015). πoυ

διεξdγεται oε 'θνα αγωνιoτικ6
πoυ διεξdγονται oε δrio
(2)
αγιδνεg
και για τoυζ
γηπεδo θα εiναι τoυλdμoτoν δfo
αγωνιoτικιi γf1πεδα θα εiναι τoυλdμoτoν τρεiq (3), Θα 61ουν 6λοι την ειδικη
διαπ[oτευoη .Τιiξηq B,,{ ανcilτερηg τηq ΣΚoE για αγωνiοματα FΙTΑSC και Θα
oρiζoνται 6πωq και o αρχιδιαιτητηζ-αλυτdρμq απ6 τoν διoργανωτη τoυ αγιilνα
αδλλoγo, o oπoioζ Θα καταβdλλει oε αυτο6q τα 6ξοδα μετακiνηoηq, διατρoφηg και
διαμoνηg τουg καΘιbg και απoζημiωση η oπoiα oριζεται σε 2Ο ευρrb καθ, ι1καoτo
διαιτητη για κιiθε αγωvιoτικη ημ6ρα.
o αλυτ6ρxηg-αρμδιαιτητηq τoυ αγiυνα 6μω9 δriναται να oρiζεται και απ6 την ΣKoE
ανεξιiρτητα απ6 τα oριζ6μwα oτην ανωτ6ρω παρdγραφo.
τηq
θα απoτελεiται απ6 6να
H αγων6δικοg επιτpoπ.i1 Θα εiναι τριμελf1g και
,oπλoυ (EΤEΚo) τηq ΣKoEμ6}"oq
πoυ Θα
Eιδικηq Τεpικηq Eπιτρoπηg Kυνηγετικοtl
πoυ
τoυ
Δ.Σ.
τoυ
oωματεδυ
προεδρεriει (εφ, 6ooν παρiσταταυ και απ6 δfο μ6λη
διoργανιilνει τον αγιilνα, iιλλωq απ6 τρiα μ6λη.

ΣToΧoΘEΣΙΑ

Kλιμdκιo τηg EΤEΚo δiναται να μεταβαiνει oτo oκoπευτηριo διεξαγωγηq κατ& τιq
αυτot, πρoκειμεvoυ να
ημ6ρεq πρo τoυ αγrbνα η και κατd τηv διdρκεια διεξαγωγl,1g
διαπιoτωοει την τηρηoη των κανoνιoμιbν και την κατα)λη}"6τητα.ετoιμ6τητα τoυ

οκαirευτηρioυ.
Το κλιμdκιο τηq ETEΚO εφ, 6ooν μεταβεi κατd τιg ημ6ρε9 προ τoυ αγιbνα θα εΙναι
αποκλειoτικiι και μ6νo υπεtΘυνo για την διαμ6ρφωση τoυ αγωvιoτικου o1ηματοq. τo
oπoio, θα παραδiδει oτoν διoργανωτη oιiλ}.oγo την 8:30 πρωιr,η κiιΘε αγωνιοτικηq
(shoot-off) θα
ημ6ρα9, τo δε αγωνιoτικ6 o1ημα για την περiπτωoη ιooβαθμiαq
παραδiδεται κατd την διdρκεια τoυ αγioνα και εφ' 6oot,,τor1τo απαιτηθεi, dλλωq, οι
αρμoδι6τητεζ αυτ6ζ και η ευθr5νη αναλαμβdνoνται απ6 τoν διoργαι,ωτη ori}λoγo.
Για τιg ανdγκεq τηq επioημηq πρoπ6νηoηq θα λειτoυργotν oε κdθε αγωνιoτικ6

πoυ Θα
μη1αν6q εκτ6ξευoη9 ρυΘμιoμεvεq οτιg τρoμ69
ο1ημα απ6 αυτ6 τoυ αγcbνα.
1ρηoιμoπoηθoδν oτoν αγcbνα, με διαφoρετικ6 6μω9

γηπεδo υπo1,ρεωτικd

oι

Ll επiοημη προπ6rηoη dρ1εται τουλdμoτoν 48 ιilρεg πριν την εναρξη τoυ αγιbνα.
Aπ6 τo 1:oνικ6 oημεio που τα αγωνιoτικd γηπεδα θα τεθο{v οε κατιioταοη επlοημoυ
αγωνιoτικοti oxηματoq απαγoρεliεται κdΘε προπ6νηoη αθλητcbν.

METABATΙKEΣ ΔΙATAΞEΙΣ

o

διοργανωτηg oriλλoγog υπo1ρεofται να διευκoλliνει με τε7vικ6 πρooω:πκ6 και να
αυμμορφιbνεται oε κdΘε υπ6δειξη τoυ κλιμακioυ ηq EΤEKO εφ, 6ooν μεταβε[ και
τoυ αλυτιiρ1η.αρμδιαιτηη πoυ αφoρd την αoφ&λεια διεξαγωγfq και την τηρηoη των
καvoνιoμrilν, καθr,ilg επioηq και oε κdθε αλλαγf τηg Θ6oεωq των μη1ανrilν εκτ6ξευοη9
και τηg τρoμdg των oτ61ων oτα πλαioια τoυ εφικτoδ.
Ιδιαiτερη μνεiα γiνεται οτην rlπαρEη περιoριοτη γωνiαq βoλ(q οε κιiθε βατf1ρα, η
oπoiα και εiναι απαραiτητη πρoδπ6Θεoη διεξαγωγηg τoυ αγrilνα.
Για 6oα διαδικαoτικd Θ6ματα δεv αναφ6ρoνται oην παρolioα ιo1r5oυν αναγωγικ&
πρoηγo6μενε6 εγκιiκλιοι τηq ΣΚoE, o επiοημοg διεθvηq κανoνιoμ6q τηg FΙTASC και

πρoκrjρυξη του αγιbνα η οπoiα θα αναρτdται στoν πινακα τoυ διoργανωτf1
αυλλ6γoυ 48 iυρεg πριν την εναρξη τηg επiο'ημηg πρoπ6νηoηq.
Eφιoτιiται η πρoοο1η των oωματεiων ηq ΣΚoE προκειμ6νoυ να εvημεριbooυν τoυ'c
αθλητ69.τριε9 τoυζ γ1α κiιΘε θ6μα αoφαλεiαg, καvoνιoμιbν, διαδικαoiαg- και
εγκυκλ[ωv με κdθε πρ6oφoρo μfοo.
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