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EΓΚYKΛΙOΣ ΣΚoE ΠΙΙΛΙNoY ΣToxoY
ΘΕMΑ : Συμμετoμ

Nο 2016.8

αθλητιbν-τριων οε Διεθvεig Aγιilνεg

A. rΙ ΣK.O.E.

ουγκρoτεi Eθvικη oμd,δα, η oπoiα μετΕγετ οε Διεθvεig Αγωνεg,
καλfπτoνταq τo οtiνoλο δαπανrΙlν των μελiον που επιλ6γoντα19 μετd απ6 πρ6ταoη
ΔEΠΣ και 6γκριoη ΣK.o.Ε,. . Για τη oυγκρ6τηoη EθνΦq oμdδαg, λαμβd,νoνται
υπ6ψη τα αποτελ6oματα αγιilνων ΣK.o.E. και Διεθνων Aγιilνων στoυζ oποiουg
oυμμετεi1αν ωg μ6λη Eθvικηg 0μ6δα9; ωq κd,τωθι :
- Για τη λμμετoμ με την E.o. oτoυq AγcΙiνεg Παγκooμiου Κυπελλoυ oτην Κriπρo
aτιg17-25l0312016, θα υπολογιoτotiν oι δfο καλriτερεg επιδ6oειq απ6 τoυq
3 τελευταiουq αγiυνεq Kυπ6λλoυ & τoυq Διεθvεig του 6τουq 2Ο15,.
- Για τη oυμμετο1η με την E.o. oτουq Αγiυνεq ΙΙαγκοoμioυ Kυπ6λλoυ οτην Bραζιλiα
oτιc' 73-251041201,6' θα υπoλoγιoτοliν oι δriο καλιiτερεq επιδ6oει9 απ6 τoυq2
τελευταtουq αγωνεq Kυπ6λλoυ & τουg Διεθνεig του 6του9 2015 αλλ6 και απ6 τον 1o
αγrbνα Κυπ6λλoυ 2016 πoυ θα διοργανωθεi οτον B6λο oτιq 5.61312016 και τoυζ
Διεθνεiq Αγci:νεg τoυ 2016'
- Για τη oυμμετο1η με την E.o. oτουg Αγrbνεq Παγκοoμiου Kυπ6λλoυ oτο Σαν
Mαρiνo oτιq 1-11106120Ι6, θα υπολογιοτοtiν οι διio καλriτερεq επιδ6oει9 απ6'τoν
τελευταio αγιilνα Kυπ6λλου & τουg Διεθvεig τoυ 6τoυq 2015 αλλd και απ6 τον ln
αγiυνα Κυπ6λλoυ 2076 πoυ θα διοργανωθεi oτον B6λo oτιg 5-61312016, απo τoν 2u
αγωνα Kυπ6λλου 20116 πoτ θα διοργανωθεi oτον Λαγκαδd oτιq 9- 10/0 412016 και'
απ6 τoυq Διεθvεiq Aγcbνεg τoυ 201'6,
- Για τη oυμμετo1η με την E.o. οτουg Αγrilνεg Παγκoομiου Κυπ€λλoυ oτo Mπακoιi
oτιc,20-2910612016, θα υπολογιoτotiν οι δfo καλriτερεq επιδ6oειq απ6 τoν
τελευταtο αγiυνα Κυπ6λλoυ & τoυq Διεθvεig τoυ 6τoυ9 2015 αλλd και απ6 τov 1n
αγιbνα Kυπ6λλoυ 2016 πoυ θα διoργανωθεi οτον Ι}6λo oτιg 5-61312016, απo τoν 2o
αγrilνα Kυπ6λλoυ 2076 πoυ θα διoργανωθεi oτον Λαγκαδd οτιq 9-10/0412016 και
απ6 τουq Διεθvεig Αγωνεg τoυ 2016.
- Για τη oυμμετo1η με την E.o. oτoυq Αγr1lνεg Eυρωπαiκοri t1ρωταθληματοq oτο
Λονdτo oττg 4-12107l20L6, θα υπoλογιοτοιiν οι δriο καλιiτερεq επιδ6oει9 απ6 τoν 1o
αγωνα Κυπiλλoυ 20|6 πoι θα διοργανωθεi oτoν B6λο oτιq 5-61312016, απo τoν 2o
αγιi:να Κυπ6λλου 2016 πoν θα διoργανωθεi oτoν Λαγκαδd oτιg 9-10/04120116,
απ6 τον 3o αγιilνα Kυπ6λλoυ 20L6 πoν θα διοργανωθεi oτα Xανι6 oτιq 2829105120ι6 και απ6 τoυg Διεθvεiq Aγrbνεq 2016.
Λιδγω τoυ 6τι το 6τoq 2016 εfναι Ολυμπιακη Χρονι6 στoυq παραπfνω αγιirνεq θα
61ει oυμμετoχη η πpo _ oλυμπιακη oμιiιδα και θα ουμπληρrilνεται ανιiλογα με
την oικoνομικη δυνατ6τητα τηq Oμοoπoνδiαq, κατ6πιν απoφιioεωg τoυ Δ.Σ. τηg
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B. Αθλητηq ο oποiog δεv εiναι μ6λοq τηq Eθvικηq o1ιdδαq. που κατd τη διdρκεια τηq
αγωνιoπκηg 1ρoνι&g 2076 oε αγrilνα γηπ6δων τριiον stand, πετbγει επiδoοη 122
δioκων και πdνω οε αγωνα Skeet και 120 δiοκων και πd,νω oε αγdlνα Trap, καλεiται
να προπoνηθεi με ετπδ6τηoη τη-c ΣK.o.Ε. οτα κλιμ6κια τηg Eθvικηq oμdδαg και εiναι
υπoψξφιοq για συμμετοxη οτουg επ6μενoυ9 διεθvεiq αγiυνεg που θα ψετi,γει η Eθvικη
oμdδα.

Γ. Σε κιiθε περiπτωoη πoυ υπoβdλλεται αfτημα απ6 οωματεio μ6λο9 τηq δriναμηq τηq
ΣK.o.E. για να μετι11oυν αθλητ6q-τριεg τoυ οε Διεθvη Αγrbνα, το Δ.Σ.ΣΚ.o.E.
δδναται να εγκρiνει το αiτημα, εφ6οον υπoβdλλεται εμπρ6θεομα (δηλαδη 40 ημφεg
πριν απ6 τoν αγiυνα) και τα 6ξoδα καλιiπτoνται απ6 χορηγ6 και δεv επιβαρriνεται
οικονομικ6 η ΣK.O.E. Συγκεκριμ6να πρoκειμεvoυ να δoθεi ιiγκριoη τηζ
oμoοπονδiαζ για oυμμετο1η oε αγiονεg Ι.S.S.F. η ESC θα πρ6πει οι αθλητ69-τριεζ να
61oυν τιg παρακd,τω προδπoθ6oειq

:

1. Για

2.

την εναρξη τηg αθλητικηq περι6δoυ 20i6, o αθλητηg-τpια πpi,πει να 61ει
πετ6γετ την προ1]γo6μενη 1ρoνι0 (2015) α) οε δδo αγιilνεg trap, επiδοοη |12
δioκων και πdνω στoυζ Aνδρεg και 60 και πdvω οτιq Γυναiκεq β) oε δrio
αγωνεq skeet, επiδooη 114 δioκων και πdνω στoυζ Aνδρεg και 60 και π0νω
oπq Γυναiκεg.
Στη oυν61ε1α τηζ αθλητικηq 1poνιdg θα πp6πει κdθε αθλητηg-τρια να 61ει
πετilγετ o,6vαν αγiυνα skeοt 1 18 δioκουq και π6νω και σε δειiτερο αγιilνα 1 14
και πdνω στoυg Aνδρεq και 60 και πdνω oτιq Γυναiκεq.
Για τo trap ο αθλητηq πptπετνα 61ει πετr51ει o,θvαν αγiυνα 116 δiοκουq και
πdνω και οε δεriτερo αγωνα 112 και πd,νω.

Σε περiπτωoη ιoοβαθμiαq αθλητων, πρoκρiνεται o αθλητηg πoυ t,γει' πετυγει
καλιiτερη επfδοoη στoυζ τελευταioυζ τρειζ αγri:νεq, στoυζ οπoiουg
oυμπεριλαμβd,νoνται και αγrbνεq τoυ πρoηγoriμεvου 6τoυ9.
Ι.ια τη oυμμετο1η oε Διεθvη Grand Ρrix, δεν απαιτQtiνται 6ρια, αλλd μ6νο η 6γκριοη
τηg
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