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EΓKYKΛΙOΣ ΣKoE ΠΙΙΛΙNoYΣToxoY No 2015-2

ΘEMA : oργdνωοη και Διεξαγωγη Aγιbιτιν
1.

OPΓAN(lΣH

KιiΘε oδλλoγoq που oρiζεται oτo πρ6γραμμα ΣKoE 2015 να διoργανιδοει

τoυλιi1ιοτον 20 ημ6ρε9 πριν την ημερoμηνiα τ6λεσηξ τoo αγιilνα να
απoοτ6λλει πρoκliρυξη και να επιβεβαιrirοει εγγριiφωζ στην ΣKoE την
δυνατ6τητα oργιiνωoηg τoυ αγcδνα και την καλιi λειτoυργiα τoυ οκoπευτηρioυ.
' Kαλ{ λειτoυργiα τoυ cκoπεττηρioυ νoεiται η ιiριoτη κατιioταoη των μη1ανιbν, η
δπαρξη οκιαδiων και oμπρελιΙrν οτoυg βατtiρεg και η δπαρξη βoηΘητικoδ
προοωπικo6 τρι<δν ατι1μων και διαιτητrδν αναγνωριoμενων απ6 ην ΣKoE
c6μφωνα με την ηκilκλιo 2015-6.
To oκoπειτr{ριo τoυ εκιioτoτε διoργανωτli oυλλιiγoυ υπoχρεoliται να λειfoυργεi
τoυλti1ιοτον διio ημ6ρε5 τpιν απ6 την διεξαγ<oγr[ τoυ αγcbνα για πρoπoνη6ει9 και
να Ιρησιμoπoιoι1νται τα iδια stands και δtoκoι πoυ θα 26ρηοιμoπoιηΘofν oτoν
αγ<bνα πρι4πει

αγιbνα.

Tην παραμoνf του αγιδνα, κατt την επioημη πρoπ6ηoη' τo oκοπευτιiριo θα
λειτoυργεi υπo1ρε<οτικιi o6μφωνα με τo (0ρ6ριo του αγιbνα βiοει τo.lν
Kανονιομι6ν τηq Ι.S.S'F. .
Eπioη-c να διαθ6τει oτεγαoμfvo 1ιbρo, φαγητ6 και 1ιbρoυq υγιεινη'c για τουζ αθλητ6ζ
ld'π.

για τoν oπoio Θα βεβαιωΘεi απ6 τον εκπρ6oωπo τηq ΣKoE' βιiοει
τηg αναφoριiq τoυ,6τι κατt την τ6λεοη τoυ αγιirνα δεν πληρo6οε τιζ πιo π&νω
πρoδπoθ6aειq θα απoκ}"εiεται απι1 την διεξαγcoγη τoυ επιiμει'oυ αγιδνα του
πρoγριiμματoq πoυ ξ3ι ηκριΘεi να διεξιiγει η θα απoκ}ειoτεi απ6 με}J"οντικli
διεξαγωγη αγcδνα κατ6πιν απoφιiοεωq τoυ Δ.Σ. τηq ΣΚ.o.E. .
Σε περiπτωoη πoυ η ΣΚoΕ δεv }'dβει 6γκαιρα διαβεβαiοloη απ6 τoν οργανωτη
oδ}"λoγo o1εnκd με τη δυι,ατ6τητα διoργdνωoηq τoυ αγωνα, κατd την κρioη τηg
ορiζει di'2'o oκoπευnκ6 αυD'oγo για την oργdνωoη, κατd πρoτiμηoη δε απ6 την iδια

o

οri}J"oγog

ζ<i:νη.

Ι.ια την αγωνιoτικη περioδo τoυ 2015 και μετiι τηv oυμφοlι.iα τηg ΣKoE με
1oρηγοιiq, τα ο<oματεiα oτα oπoiα θ1'ει αr,ατεθεi ι'α δioργανιilooυr, Aγιilι,α
Πρωταθληματog εiι,αι υπo7pεωμh'α r,α αναρτηοoυν τα διαφημιoτικα παr.6 (διιioταoη
r],sΟμX4μ) των επiοημιων /ρρηγd)ν ΣKoΕ oε εμφαν69 και κεvτρικ6 oημεio των
σκoπευτηρiων.
Ιl ΣKoΕ θα εν,ημερωoει με o1ετικη εγκιitd.ιo τα oωματεiα για τoυζ επισημουq
1oρηγοlig Σ[oE για τo 6τoq 2015.
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Τα παραπ6νω διαφημιοτικιi παν6 θα βρioκoνται oτoυg 1rbρoυq διεξαγωγηg των
αγιbι,tον με μ6ριμνα των εκπρoοιbπων τηζ ΣΚoE. Απαγoρευεται να αναφ6ρoνται
κατ& την απονομη των επd'Θλων εταιρεiεq η πρoΙ6ντα ανταγωνιοτlκιi με αυτα τοlr,
επiοημιον 1ορηγιilν ΣKoΕ.

2.ΔΙΙΛΩΣEΙΣ ΣYMMETOXΙΙΣ
Δηλιbοειq oυμμετο1η'c oτoυ6 αγιilνεq τηg Eγκυκλioυ 2015-1 θα γiνovταl δεκτ6q δι1o
ημ6ρε9 πριν τον αγιbνα (π.1 Π6μπτη) oτην oμooπoνδiα η οτo Σωματεio πoυ
διoργανιi:νει τoν αγιilνα μ6νoν εγγριiφωq απ6 τo oωματεio η τoν εκπρ6oωπ6 του. oι
αΘλητ6q πρ6πει να φ6ρoυν μαζi τoυg ανανεωμι;r,o ΔEΣK 2015, τo oπoio θα ε}"6γ1εται
απ6 τoν διοργανωη ofλλoγo 6τοι ιboτε να εzπτρ6πεται η συμμετoχη των αΘλητιbν και
η επικιiρωoη των απoτελεoμιiτων τoυ-c

.

Α. Σε περiπτωοη πιθανf1g ακδρωοηg oυμμετo1ηg οκoπευτη oε αγιilνα, αυτη πρ6πει να
δηλωΘεi εγγρdφωq απ6 τo oωματεiο τoυ η απ6 τoν iδιo oτη ΣΚoE η τoν
διoργανωπ] oδλλoγo, μ6pι την 12η μεoημβρινη ιilρα τηq πρoηγoυμενηg τoυ
αγrbνα' Π6ραν αυτoli τoυ oρioυ η απoυoiα του αθλητη κατd την εναρξη η κατα τη
διdρκεια των 2 ημεριbν τoυ αγιbνα, κρiνεται αδικαιoλ6γητη και τιμωρεiται με
αφ.iiρεοη 5 βαΘμων απ6 τoν αΘληπ,1 και τo Σr1λλογo τoυ .

B. FΙ δικαιολoγημενη η μη απoυoiα τoυ αθλητη εξετdζεται κατd περiπτωοη και
πρoτεiνεται προξ την ΣKoE απ6 τoν εκπρ6σωπo τoυq, η την oργανωπκη Eπιτροπη
τoυ αγιbνα η επιβολη η 6μ τoυg πoινηg, o6μφωνα με τoυζ Kανoνιoμo,ιig τηq

Ι.S.S.F.. Tυ16ν αιτηoειq oυμμετoμq εκπρ6Θεoμεq' θα γiνoνται μονo πρoq τo
οωματεio πoυ διοργανrilνει τον αγrilνα, και Θα μπαiVoυν οε ),ioτα πρoτεραιοτηταζαναμονηζ.
Απ6 την λioτα αυτf1 μπoρεi να oυμπληριilνoνται oι θ6oει9 πoυ τυ16ν θα εiναι
κει,6q μ6pι ην 14.00 απoγευμαπνη τηq πρoηγofμεvηg τoυ αγιbνα .
oι κληρiοoειq οτoυq αγιbνεg θα γiνονται ανd κατηγoρiα αΘλητιilν με εξαiρεoη την
κληρωoη τηq A, και Α1 κατηγoρiαq (6που υπ&ρ1ει), oτην oπoiα Θα oυμπερrληφΘεi
κενα
η κατηγορiα 6φηβων πoυ 61ει δικαiωμα oυμμετoxηq o, αυτη. Αν υπ&ρ1oqν
oην
επετηρiδα
μπoρoliν να oυμπληρωθοriν απ6 αθλητ6q B. πoυ βρioκoνται ψηλιi
τηξ κατηγοριαζ τoυζ.
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ΔΙ
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a. o i*nροoωπoq ΣKoΕ δεv oργανιbνει τoν αγιilνα, παρακολουθεi και ελ6γxει την
oργdνωοη και διεξαγωγη τoυ και oυμβoυλει1ει οε περιττιboειg πρoβ}'ηματοg.
Αναλαμβdνει πρωτoβoυλiεg μ6νο oε περiπτωoη θεμdτων αoφαλεiαq η παρdβαoηq
κανoνιoμων.

B. Mετd την ληξη δηλιboεων oυμμετoxηq των oκoπευτrbν λαμβιiνει μr,boη απ6 τoν
εκπρoοωπo του oυ}.7.oγου για τιg oυμμετo1εg.

προηγotiμεvη ει,,αρξηq τoυ αγιbνα o εκπρ6οωπoq ΣΚoE επιθεωρεi τo
o*on'u'iρ.o δ..ξαγolγηq του αγιbι,α για ι,α διαπιoτιiloει την dρτια 7"ειτoυργiα τoυ.
Σε περiπτωoη πoυ διαπιoτωοει 6τι κiιτι δεν 2"ειτoυργεi oωoτιi ζητιi απ6 τον
oργανωτη Σriλ2,oγo ττ1ν αποκατiιοταoη κiιΘε β}"aβηs η παρd2ηψηc, oυμφιυι.α με
τoυq ιo1υoντεq κανoνιoμοtiq και την ι1γγραφη επιβεβαiωoη τoυ oυλ)'6γoυ για την

Γ. Tην

λειτoυργiα του oκοπευτηρioυ.
Δ. Παρευρiοκεται oτην κληρωoη oμμιiτων και oκoπευτιbν.

E. Eλ6γ1ει την δι6ταξη των μη1ανιilν oriμφωνα με τo κληρωΘεv o1ημα μετα την
ρδθμιoη τoυ απ6 την οργανωτικη επιτρoπη.

ΣT. Mετ6 τo

π6ραq τoυ αγΦνα oυμπληριbνει αυθημερ6ν το φδλλο αγιbνα
αναγρdφοr,ταq τυ16ν παρατηρησειζ για το 6γκιlρo τoυ διεξα1Θεvτog αγiυνα,
αντιαθλητικη oυμπεριφoριi των αγωνιζoμεvων καΘιilg και απουoiεq αΘλητcilν oε
o16oη με τιg δηλιboειg αιlμμετομg και την παρoυoiα τουξ στη διdρκεια τoυ αγιirνα
και αναφ6ρει αδικαιoλ6γητε9 { 6μ απουoiεq και ιiλλεζ παρατηρt]oειq και τo
υπdβdλλει ιiμεoα oην ΣKoE.

Z. Επκυρι,ilνει

τα απoτελfoματα τoυ αγιilvα.

o

διoργανωτf Σ{λλoγoq πρ6πει να παpL"1ει κ6Θε δυνατη βοηΘεια προζ τoν
εκπρ6οωπo ΣK.o.E, και να ουνεργιiζεται πληριog ωζ πρoξ την εφαρμογη των

υπoδεiξειilν του για τη διεξαγιογιi τoυ αγrbνα.

Α. M6pι τιg 17.00 τηq πρoηγotiμενηζ ημ6ραζ τoυ αγιbνα πρ6πει να αναρτd οτoν
πiνακα ανακoινιboεων τo πρ6γραμμα τoυ αγrbνα πoυ πρθπει να περιλαμβdνει.:

ο
.
ο
.
.
..
ο

Ωρα ιfoαρξηq τoυ αγωνα και ιbρα εναρEηq τoυ τε).ικoδ
ΚληρωΘεντα afiψατα
Kληρωθsvτεqoκoπευτ6q/τριεg(πoiλεg)
0ν6ματα των Διαιτητrilν πoυ Θα εκτελ€ooυν 1,ρ6η διαιτητoli
,Oνoμα

εκπροocbπoυ

ΣKoE

oργανωτικliEπιτρoπη
Αγωνdδικo Eπιτρolη

B. Αναρτιi πiνακα αποτελεoμdτων και φρoντiζει για την oυνε1η εvημ6ρωoη τoυ.

Γ. Mεριμνd για

ην

oμαλη και γρηγoρη διεξαγωγη τoυ αγωνα.

Δ. Αμθoωg μετιi τo πθραq τoυ αγrbνα παραδiδει oτoν εκπρ6oωπo ΣΚoE αντiγραφo
απoτελεoμdτων υπογεγραμμ6vo απ6 τoν υπειiΘυνo οργd,νωοηq τoυ.

o διoργανωτfq Σδ?J"oγog πρ6πει να εφαρμ6ζει π}ηρcυg 6oα αναφ6ρoνται ωg ftνιo
και γα ε1'ημεριΙlνει τoν εκπριioωπο ΣK.o.E. o οπoiog Θα ηκρiνει κ&θε
απαιτoδμενη εr'6ργεια

tl

Αγωr,6δικοg Επιτρoπη επι2"αμβdνεται τυyβν a,oτιioεωr,. εir,αι τριμεληg και

απoτελεiται απ6
Τoν εκπρ6oωπo ΣKoΕ ωq Πρ6εδρo
1. .' ,Ει,αν
2. ,Ει.αν εκπριioωπο τoυ oωματεioυ που διoργαr,ιilνει τoν αγιbι,α
εκπρ6oωπo τρiτoυ oωματεioυ
3.
:

.Γα

δto μ6λη τn-c Α.E.. εκτ6c τoυ Πρo6δρoυ τnζ. ooiζoνται απ6 το oωματεio που
διooγανιilνει τoν αγιbνα με τη αδμφωνn Ιlιbμη του εrπρooιbπoυ τη.c ΣΚoE και
Ιlροθδρoυ τηζ Eπιτροπηζ.
6.

ΔΙEΞAΓΩΓΙt AΓΩNΩN

FΙ διεξαγωγη των αγιilνων γiνεται πdντα βαoη των εγκυd"iων ΣKoE και

των

ιo1υ6ντων κανoνιoμiον διεξαγωγηq του αΘλl]ματοq τηg ΙSSF. Eπιβdλλεται η αυoτηρη
εφαρμογη των κανoνιoμrbν.

Eιδικ6τερα :
α. FΙ αναγραφ6μεvη 6ρα 6ναρξηq τoυ αγιbνα τηρεiται με ακρiβεια. o υπειiθυνοg
oργdνωoηq μεριμν6 για τoυg διαιτητ69 πoυ αναλαμβ6νoυν την υπηρεoiα και
πραγματοπoιεi

ην

εναρξη τoυ αγιbνα την πρoκαθoρισμενη 6ρα,

β. FΙ αθλητικη περιβoλη των oκoπευτιilν Θα πρ6πει να εiναι oliμφωνα με τoυζ
Κανoνιoμot5g και ειδικ6τερα εφ6ooν φoρoilν κoντd' παντελ6νια (ο6ρτ9) τo μηκog
τoυg θα πρ6πει να εiναι λιγ6τερo απ6 15 cm απ6 τη βdoη τηq εznγoνατiδαg, τα
αθλητικd φανελ6κια η πουκdμιoα θα πρ6πει να 61oυν μανiκια πoυ να κα)ωπτoυν τo
μεγα}ωτερo μ6ρo9 τoυ βρα1ioνα και απαγoρεlioνται <oαγιoνdρεq> και κιiθε εiδοg
παπoυτoιιbν πoυ δεv οτηρiζoυν τη φτ6ρνα.

γ. oι oκoπευτ69 λαμβιiνoυν τιq θ6oειq τoυζ στoυζ βατηρεg. Παραμεvoυν εκεi 1ωρiq
να κdνoυν <test fire> (δoκιμαοτικ6q βoλ6q). rΙ dδεια vα κdνoυν (test fire> δiνεται
απ6 τoν διαιτητη oε κιiθε αθ)"ητη 1ωριoτd καλcilνταq τον αριθμ6 του.
δ' Σε περiπτωοη πρoβληματoq κατd τη διαρκεια τηq πotiλαg για oπoιoδηπoτε λ6γo η
πotiλα διακ6πτεται μ6νo απ6 τoν διαιτητη και εφ6ooν o oκoπευτηq, 6ταν 6ρΘει η
οειριi τoυ, θ1ει οηκωoει το 16ρι περιμενoνταζ στo βατfρα 1ωρiq να κ&ι,ει βολη.
ε.

oι

oκoπευτ69 παραμεvoυν oτoυq βαπiρεg τουζ και απoχωρoδν μ6νo 6ταν τελειιboει
πoliλα
περιμεvoνταζ τον διαιτητη να δriloει τη ληξη.
η

οτ. Mετd τo π6ραq τηg πoriλαg, η επ6μειη ποιiλα, που εiναι f1δη 6τoιμη και περιμ6νει,
κατα}'αμβιiνει τoυg βατηρεg. oι oκoπευτ6q υπηρεoiαq (πρoηγoδμεvηq πoriλαg) δεν
απo1ωρofν αλλd αναλαμβιiνoυν αμ6oωq υπηρεoiα.
ζ. Kατd τη διεξαγωγη του αγιbνα απαγορεfεται αυoτηρd

l.

:

Fl παραμoνη oκοπευτιbν η dλλων ατ6μων μ6oα οτoν περiβoλο των βατηρων.

2. Σκoπευτηq πoυ oυμμετ61ει oτoν αγωνα η ιil"},oq αναρμοδιoc να κατεβαiι,ει oτιq
μη1ανεc και oτηv κoνooλα πρoγραμματιομoυ.

3.

LΙ πρoφορικη

oυνεw,6ηoη μεταξf oκoπευτη και πρoπονητη

f1

dλ?'oυ ατ6μoυ κατd

τη διdρκεια τηg βoληg.

4. Να φ6ρει

o oκοπευτηq επiινω του ανoικτ6 κινητ6 τηλ6φιινo.
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