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ΠAΝEΛΛl-|Ν|o κYΠEΛΛo κAι ΠEP|ΦΕPEiAKA KYΠEΛΛA ΣKonoBoΛHΣ t.P.s.c

(oΠΛΩΝ XEiPoΣ' ΛE|oκAΝΩΝ oΠΛΩΝ & PABΔΩτΩΝ τYΦEK|ΩΝ)
AΓΩΝ|Στ|K|iΣ nEP|oΔoY 2015 - 2016

1. ΠΕP| Δ|oPΓAΝΩΣHΣ
l-1 ΣK,o,E / E.τ E,Π,Σ πρoKηρι]σσεt τo ΠαVελληv|o Κι]πελλo καl rα Περ|φερε|αKα (Toτr Kα)
Kυπελλα ΣκOrroβoληζ 1'P,S,c, τοU .ΙoUζ 2016' 6ΠλιυV Xεtρoζ. λεl6καVωv oπλιυV Kα| ραβδιυτωV

ΙUφεKiι')ν. ΔlκαΙωμα oυμμετoΧηζ.XoUV 6λoI o| σKoΠεUΙ.ζ / σKoπει]Ιρ|εζ κατoxol ΔE,ΣK, τηg
ΣK,o,Ε θιι lρημι vo γ|ι] |o lρζχov ι |o5,
KdΘε αθληtηζ / αΘλητρ|α διlvαrαl νο σUμμεΙασχε| l]ovo σε μiα απo rtg ακ6λoυΘεg KατηYoρ[εζ Kα|
μ6vov στηV Περ|φ.ρε|α τηζ.δραζ τoυ ΣιυμαtεΙου τoυ,
AΘληt6q τωv oπoiωV η μ6V1μη KαΤoIKiα εivα| σε δ1αφoρετ|Kη τTερ|φ.ρε]α αττo Ιην περ|φερε|ο τηζ
.δραζ τoU Σωματεioυ τoUζ Kα| εφoσον το Σωματεio τoυg oυvαtvεΙ' δlκαlo0vταl να δηλωσoUV τηV

κατ, εξαiρεoη σUμμετoΧη ΙoUζ σΙηv Περ|φ.ρεlα τηζ μ6v|μηζ Kατo|κiαζ τoUζ, ΔηλιbσεIζ Ιηζ
περ|π1.υσει]ζ αUTηζ Θα UπoβαλλovΙα| απ6 Ιωρα σΙη Σ'K'o,E' εγγριiφιυζ αΤΙ6 Ιo ΣωμαΙεiο ΙoU
σκoπεUτη ΙρJαζ, η Θα απoσΙ.MovΙαl με faΧ μ.Χρ| τηv πρoηYoυμεvη ]ηζ πρωlηζ σUμμεΙoΧηζ τoU
αθλητη oε oπolovδ(πoτε αγι,.)vα Kυπiλλoυ oπo|ασδηπoΙε Περ|φ.ρε|αζ' αλλωζ θα θει)ρεiΙα| 6ΙΙ
αγιυvl/ι tαl οτηv Tιρlο: ρ, lα lηg i δρo, ΙoU Σι,μαΙεiou ΙoU Ιηζ,

Στoυq αγdυvεg Tιυν Περ|φερε]ακιιV KUΠ.λλιυν (LeVeI l|) μπoρo0v Vα σUl]μεΙ.ΧoUV αθλητ.ζ απ6 6λη
ΙηV Eλλαδα Kα| 6ΧI μ6vov αΙτ6 τηv αvΙiστo|Χη Περlφliρεlα χωρiζ 6μωζ το δ|καiιυμα σUγκ.Vτρι]σηζ
βαΘμιilv γiα to Περlφερεlακ6 K,πελλo tηg περ|oΧηζ Ιrou αγι,JviζoVTα| η τηζ περ|oχηζ πoU ανη|oUν
Γlα tηv πρoαμiτρηση Ιωv βαθμιlv Περιφερεlακo0 KUπ.λλoU, κα| μ6vov. ot αΘληt6g αυτoi θα
δ|αγραφovταl απ6 τηV KαΙdσΙαση απoΙελεσμdΙωv ΙoU αYωVα πoU σUμμετεiχαV (ερYασiq ΙΓoU θα
περα|ωθεi αlτ6 τηv oμooπovδiq) .Ισ| ωσΙε η δlαιrομ( το-ιv βαΘμιi-ιv Περlφερεlακo0 KUπ.ΜoU Vα
αVΤ|KαΙoπτρiζε] την ΠραγμαΙ|Kη σε|ρd επ|ΙUXΙαζ ΙωV ΙoΠ|Kωv αθλητιj.]v Χωρiζ vα επηρεαζεl τηV
ΤoΠlκη KαΙαΙαξη η σUμμετoχη τωv εκτ6ζ ζωVηζ αθλητιιV στov αγωVα, EUv6ητo εivαl 6τ| o αγωvαζ
KαΙd Ια αMα Θα πρoσμετρd ωζ αγιJVIσI|κη δρασTηρ16Τητα Kα| o αθληΙηζ θα βραβειjεlα| σ0μφωvα
1tε tηv καταlα[η toιJ μ) ΙCi Ιo Πιρσζ ΙoU αγωvα
o| Περ|Φ.Qε|ε( σΙ|ζ oπo,εζ KαταvεμoVΙα| vεωvραφ|Kd τα Περ|φερε|αKα K0πεΜq εivα|,

Zιbvη

A

MαKεδoViα & ΘρdKη

Zιbvη B: Νησo| |ovιou',Hπε|ρoζ & Θεσσαλiα
ΖΦvη Γ, Στερεd EΜαδα' Πελo.Ιrovνησoζ Kα| Νησo} Kεν.ιρtκoo Atγαioυ & Δωδεκdvηoα
Zωvη Δ: KρηΙη

KATHΓoPIEΣ:

A, oPΕΝ Aνδριi-rν
(S Seniors)

Γυvαlκιi-lv

'

B, CLASSIC Avδριi-lν Γυvαlκιi.lv

(S.Seniors)

Eφηβωv

'

EφηβωV

(Juniοrs)
(Juniors)'

.
(Senioιs) .

Bετεραvωv (Seniors)
Bετερdvωv

Παλαlμαxωv
Παλαlμdxωv

. EφηβωV (Junlors) BεΙεραVωv (Seniors) _ ΠαλαlμαχωV
(S.Seniors)
Δ, PRoDUοτ|oΝ Aνδρωv . ΓUvα|KιιV _ Eφηβιυv (Juniors) BεΙερdVων (Seniors) _ Παλαlμd1ι,-lv
(S.Seniors)
E' RΕVoLVER AVδρων _ ΓUVα|Kιιν'Eφηβιυv (Juniors) - Βετερdvωv (senioΓS) _ Παλαlμdxωv
(S Seniors)
Γ, STAΝDARD Avδριilv Γυvαlκωv

l,4ετα τo πiραg Iηζ αγιυV|σΙ|Kηζ ΤIερ16δoU' θα βραβεUθoov απ6 τηv Σ,K,o,Ε, σε τoπlKη εκδηλωoη'
oI rρεlζ πρdjτoI Kαθε Kατηγoρiαζ τι,Jv Τoπ|κι;]v Kυπiλλιlv, ωζ ακoλo0θωζ:

1oζ: KUπελλo η Πλακftα XρUσ6 Ιν]εΙdλλ|o Δiπλωμα,
2oζ: Aσημ.v|o λ4ε]dλλIo ΔiΠλι,Jμα
3og: Xdλκιvo λ,4εταλλlo Δ1πλωμα
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Eπ1oηq θα βραβεUθouv. εφ6σoν σUμπληρωθoι]v. K{rl ol UπoKαΙηγoρiεζ, Γlcr tη oυμπληριυοη καθε
UΠoKατηγoρiαζ Θα απα|τoι]vταi toυλα1loτov Ιρε|ζ (3) αθληΙiζ ττoυ Θα oυμπληριilooυv τov ελαxloτo
αρ|θμ6 αγιιVιnV γlα vα oυμπερlληφθot!ν oτηv Kαταταξη τoU Kυτiλλoυ, Γlα τη oυμπλι]ρωoη τηg
UπoKαIηYoρiαζ θα αΙα|]oι]vταI τoUλαX|στoV τρειζ (3) αθληΙ.ζ, Γtα vα πρooμετρo0vΙαΙ o| βαθμoi

ΙoU αγωνα στη βαΘμoλoYiα rου Kυπ6λλoυ' Θα πρ.πε1 να .Χε| σUμπληρωθεi

η

αvτiστο]Χη

κατηγoρiα,
Kατα τη δlεξαγωγη ΙιυV αγωvι,]V θα lσX0σoUV ol καvov|σμoi τηζ ΣK,o E' Kαl τηζ 1PSc,
H εξαγωYη ]ηζ βαομoλoγ.αζ Ιωv αγωvωv πoU Θα πρoσμετρouvTαl σΙα K0πελλα θα γivεταt με to
τΓρ6Yραμμα Win N/SS,
Tα απo,Ιελ.σματα τιυv αγωvωv αUΙωV θα απooliλλovlαl UπoΧρειυlIKα σΙηv oμoσπoVδiα,

AP|ΘMoΣ AΓΩΝΩN:
K0πελλo oπλιοv xειρ6ζ

Σε καΘε περIφερεlα γ1α τo Ιoτ|κ6 Kιjπελλo oπλιυν Xε|ρ6ζ θα δ|εξαΧΘεi .ναζ (1) αγιiJVαζ LEVΕt ||Ι
δlαρκεlαg δ0o (2) ημερΦV. τoUλαΧ|στoV 12 σΙαδi(υV. Kα| τ.σσερ|ζ (4) αγωvεζ LEVEL ι| τoUλαχ|σΤov
6 σ]αδΙι,)v' Eξ αυτιiv o σKoπεUΙηζ θα μπoρεi Vα πρoσl.]εTρησεl Kατ.επΛoγη τoUζ 3 καλιjΙερouζ,
αVεξαρτητωζ LEVEL l| η LΕVEL |||,
o Παvελληv|oζ αγωvαζ LΕVEL Ι|| δ|dρKε|αζ δ0o (2) ημερu]v, τoUλdX|σ]ov 15 oταδiιυν γlα τηv
τρ.χoUσα αγωV1στ|κη περioδo Θα δ|εξαΧθεΙ σtη Zωvη A''
Γlα τo Παvελληvlo KOπελλo θα Πρoσl]ετρησouv ol αγωVεζ LEVEL ||| των περ|φερε|ιi]v B,' Γ.' Δ.'
Kα| o ΠαvελληVIoζ Aγωvαζ στη ζωvη A. Eξ αUΙων' o σKoΠεUΤηζ θα μΙroρεi vα πρoσμετρησε| τρεiζ
(3) αγΦvεζ

ΠσvελληvIoζ αYΦναζ λε|6καvωv 6πλωv

o Παvελληvlog Aγιi)ναζ LΕVEL

|||γ|o Ιηv ΙρεΧouσo αγωvΙσΙ|Kη περiοδo, θα δlεξαxΘεi oτη ζωvη Γ',

Παvελλtjvlog Aγιilvαg Pαβδu:τo0 Τυφεκioυ |PSC.
o Παwεληvlog αγωναζ |PSc Pαβδυ]Ιo. ΤυφεκΙoυ, γ|α τη XρoV|d 2016 Θα δlεξαxΘεi ollg 1 8 1 9-20
ιoUVioU 2016 Kαl θα εΙvα| μ.ρoζ τoU Ιouρvouα τρlιiv oπλιιV περα|τ.ρω λεττToμ.ρε|εζ Θα
oνακolvωθoυV μι vιoΙερη ι γκUι\λ|o,

τonIKA κYΠEΛΛA 2016
oλol o| αγιiJvεζ Leve| || τωV τoπ|κων KUπ.Mων θα
ΠαραKαΙω ημερoμηV|εζ'

δloργαvι',:θo0v Tιζ. iδ|εζ γ|α 6λεζ Ι|ζ ζU]vεζ'

1 "ζ AγΦvαq 6 l'4αρτioυ 2016
2"t Aγιbvαq 10 AπρIλioU 2016

3"ζ AγΦvαg 5 |oUVioU 2016
4"ζ AγΦvαq 16 oκτωβρloυ 20,16

BAΘMoΛoΓ|A ΠEPιΦΕPΕlAKΩΝ (τoΠ|KΩN) KYΠEΛΛΩN:
BαΘμoλoγiα 1ωV τoπlK(ιv KUπ.λλων θα Uπoλoγ|σΘεΙ με βαση Ια πoσoσΙα εττ|tυXiαζ ]ωV
αθλητιilv oτoυq αvΙiσΙo|χouζ αγιivεq To Πoσoστ6 επ|τUXiαζ ΙoU αγι,vα Leve| 1i| Θα πρooαυξηΘεi
κα1α 10 (δ.Kα) πoσοσΙlαiεζ μovιiδεg (10%)' |-i τελlκη κατdταξη τωv αΘλητιιV Θα γΙνεl με τo
|-1

αθρolσμα

Ιι.)V

ι]ψηλ6TερωV πoσoσΙωv ΙoU αVτiστoIXoU αρ|θμoι.] αγωνωv

Σε περiπτωoη lσoβαθμiαζ (Tie),

καlαταooετα| στηV αvωτερη Θ.ση αUτoζ πoU iχεΙ ΤIζ
v.αζ |σoβαoμiαζ' αUτ0ζ πoU .Χε| ΙηV KαλιiΙερη

περ|σσ6Ιερεζ ΠρωΙεζ viKεζ Kα] σε περiτTτωση
ι'α1σταζη σ1oV Ievc| |i1 lηq Πε ρlφ, ρι lαq τoυ,
BAΘMoΛoΓ|A ΠAΝΕΛ^HN|ΩN κYΠEΛΛΩN:

l'l βαΘμoλoγiα τωV ΠαVελλΙiv|ωv Kυlτiλλιlν 6πλωV.0α πρo.λθε| απo Ισ Πoσoστα επ|ΙUXioζ τιυV
αθληΙωv σΙoυζ αV]iσΙolΧouζ αγωvεζ KUττ.λλoU LEVEL ι|| τoU .τoUζ 2016,τo πoσoσΙo επ|ΙUΧiαζ
ΙoU ΠαVελληvΙoU Aγιi:vα Θα πρoσαUξηθεi κατd 10 (δ.κα) πoσaστ|αiεζ μovdδεζ (10%), l-l τελ|KΙi
κατα1αξη τιυν αΘλητΦv θα γ1νε1 με τo αΘρolo1lα Ιων UψηλoτερωV 1τoooστιιν ΙoU αVTEστoIΧoU
αρ|θμo0 αγωvιυv. ητo| γ|α ]α 6Ιrλα Χε|ρoζ Ιρiα (3) Leve| ||l'

ΓlAPABoΛA ΣYMMEτoΧΩΝ
αΙoμjKα παρdβoλα σUμμεΙoΧωv. μ6vo Y|α ΙoUζ αγωvεζ τιυV Toπ|Kωv KUπ.MωV Kα|

τα

τoU

ΠαvελλΙiv|ou Aγωvα' γ|α.ΙoUζ αγιi]vεζ oπλωV χε|ρ6ζ καl λει6κανoυ oπλou. δε 0α υπερβαivουv τα
παραKατιυ αναφερ6Ι-]εVα πoσα:
LEVEL ||: 30 EYPΩ
LEVEL l|| (δ0o ημεριi-tν); 60 EYPΩ
Ωq oμαδlκo παρdβoλo σUμμετoXηζ oρiζεΙα| τo lσoπoσo μiαζ αVτiσΙo|Χηζ αΤoμ|ληζ σUμμεΙoΧηζ
στov αγωVα.
Παρ.Ιβoλo,vστησ' ιJv: IooΠooo 1,l lηv ιlloμlι( σU,lIlι ]υ/η,

ΣΙoUζ εOv|Kooζ αγωVεζ lPSc αvαγvωρiζovΙα, μ6Vo oμaδεζ ΣωμαΙεiωV Kα| 6X| oμαδεζ πoU

ol

δηλιi,ιoεlg σUμμετoΧηζ oμαδιυv πρ.πε1 Vα UπoβdλλovΙα| lτρ1ν
Θα YIVovτα| δεKΤ.ζ o| σUμμετoΧ.ζ o| αθλητ.ζ τωv oμαδωv
δεv απαlτεiΙα| vα CΙYωV|σθoι]V UπoXρει,)τ|κα στoV KUρiιυζ αγωVα. μπoρoUν Vq ε|να| κcl| κρlτiζ l'α| νσ
αvων|σΘo0V στo Dre'n,]atch,
δημ|oUργouνταl περlσ.Ιασ|αKd,

απ6 τηv iναρξη ]oU αγωνα, iMλωq δεv

2. AΠOZHM|ΩΣE|Σ KPITΩN:
oI Kρ|τ.ζ τωV αγιινωV LeVe| ||1 Ιιυv πρωταΘλημdτωv θα απoζημlιi-lvovΙαl ωζ εξηζ:
α Δ|αVUK]ερεUση σε δiκλlvo δωμdτlo η 3o EYPΩ / ατoμro. Τovi(εταl 6τ]' για Kα0ε ημeρα αγdjvα θα
υπoλoγiζεtαl μΙα δlαvUKτ.ρεUση, μη σUμτΙερ|λαμβαvoμεvou 1oU pre _ match,
ΕYPo / X|λ|6μετρo Kα| γ|α
β, ll απ6oταoη σε Χ]λ16μετρα απd π6λη σε π6λη μετ' επ|σΤρoφηζ x 0,20
απ6σταση dvω τωv 1O0 xrλloμiτρωv συvoλ|Kηζ δrαδρoμ(q, Kρ]Ι.ζ o| oπo1ol θα μεΙακ1νηθa0ν απo
την iδlα πbλη Θα K|vηΘoυv με τo Ιδto 6Χημα (Kα| μ.Xρ| Ιρiα dτoμα), Σε περiπΙωση KαΙd τηV oΠoiα
δεv σUl]φωvouv Ι6Ιε θα l]o|ραζov]αl τo αvαλoγoι]v Χρηιlατ|Ko lτοσov,
Σε περΙπτωoη KαΙd Ιηv oπoiα Θα χρησ|μoπo|ηθεi ωζ μ.σoν μεΙαφoραζ πλOiο. Θα καΙαβαλλετα|

γ,

To

αvΙ|Ilμo ΙoU ?,o|.ηρ|oιJ lι.ριiι-λlvn5 ιoμπΙvα.'

δ, Σε ΠερirΙ]ωση Kατα Ιηv onoiα xρηolμoπolηθεi ιυζ μ.σoV μεΙαφορoζ αερoπΛιJvo' τ0Ιε
Kαταβαε| Ιo 509ι

ο

τoU αντiτiμoU τoUΛαΧ|στoV,

διoργαVωτηζ σι:Jλλoγoζ Θα
ε, Eφ6σοV σUμμετ.ΧoUV σ.Ιoν αγιiJvα απαλλdσooVτα| 1ηζ KαΙαβoληζ τoU παραβoλoU σUμμετoXηζ,

YΠoΧPEΩΣE|Σ ΣΩMAτE|ΩΝ
Θα δ|cργαvωσouv αγωvεζ τιυν Τoπtκιilv καt Eθvlκοι] Kυπiλλoυ, μεΙα απ6 τηv
τα Σ'.μαTεiα
"",
αVαθεση απ6 Ιηv ΣKoE _ EτEΠΣ, oφε.λouv να λαβoι]γ Uπ6ψη Ι|ζ ]τρoαvαφερθεiσεζ
πρoUπoB.σε|ζ (αμo|βη κρΙτωv' αρ|θL]6ζ σTαδiωv / φUσlγγiωV) Kαl vα UπoβdλλoUV εγKαiρωζ. Ια
oτdδtα τιυv αγιr]vι,Jv πρoζ .γKρlση' σUμφωVα με τoUζ |σXοσUσεζ πρoΘεσιriεζ. o ορloμ6g τηg
Δ|oiKησηζ Πεδioυ Boληg στoUζ αγιivεζ LeVe| ||i Θα γiVεΙα| αTι6 την ΣKoE _ EτEΠΣ σε σUVεργασiα
3.

:

uε τo ΣωuατεΙo,

o| αvΦvε( Leveι |ι| Θα ε|vαl υτ16 τnv επoτrτεiα κα| €vκρ|σn τnζ EτEΠΣ .τα κρ|τRρ|α
κα| πρoUπoΘεσεl< Θα αvακoIvωΘoιjv σε επ6μεvη εvκι]κλιo.
4. ΠPoΓPArMΝηA

δρoI

. o|

AΓοNΩΝ:

ΠαvελλnvIo Kυπελλo oπλωv Χεlρo<, (αγΦvεq Leve|

Huεoounvlα
26'27 |3Ι2016
23 24t4,2016

zωvη
Γ
B

||l)

Δ|oργαvulτηζ

=l

l__

ΣKoE - ETEΠΣ ( ηqvΞΔηuqE)
Παvελληνlo Aγωvα5 Λι|oκαvω-v oπλωv (αγωναs LeveI

l||)

l
qYqιvαs 9fιηι,ηιLeγ.9|
&
ηgvεμηψo-s qγι'γq; ρq]φQωτωr rqφ.ξξψv ηφ,ξΔυvιos
Δ,oPγo_ug_'Ι,
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ENΔ|AΦΕPoNτoΣ:
Π.ρ.^αλωι,ε rc1 Σ."μαΤεiα τα οπoiα ετ|θUι]o0ν vα δ|oργαvωσοUV αγιιvεζ Toπ|K.υν κα| EθVlκoU
Kυπ.λλωv. Leve| || Kα| LeνeI I||, 6πωζ απooτεiλoυν εYγραφo εKδηλωσηζ ενδIαφ.ρovτoζ σΙη
ΣK,o'E. μ6xρι τlg 31 oκτωβρioυ 2015,
5. Eκ,ΔHΛΩΣH

Tυxov περαiτeρι,l θ.μαΙα τα oπoiα αφoρoιlV τα Toτr1Kd Kαl EθV|κιi Kι1πελλα Θα Ko|voΠo|ηθoιv με
vεoτερη εγK0Kλ|o.
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