Προς τα
Σωµατεία και Οµάδες
της δύναµης ΣΚ.Ο.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚΟΕ Νο 2009-1
ΘΕΜΑ : Ανανέωση ∆ΕΣΚ-και ∆ελτίου ΕΤΕΠΣ για το έτος 2010.
1. Σας αποστέλλουµε κατάλογο αθλητών σας, για τους οποίους έχει καταχωρηθεί

στο µητρώο της ΣΚΟΕ ∆ελτίο Σκοπευτή (∆ΕΣΚ), τα οποία θα πρέπει να έχουν
ανανεωθεί πριν από την 31/12/2009. Παρακαλούµε να µας γνωστοποιήσετε
εγγράφως (βάζοντας ένα (ν) δίπλα στο όνοµα κάθε αθλητή) τους αθλητές για τους
οποίους επιθυµείτε την ανανέωση των ∆Ε.ΣΚ. για το έτος 2010 καταβάλλοντας
και το σχετικό παράβολο για κάθε ∆Ε.ΣΚ.
2. Τα ∆Ε.ΣΚ. έτους 2009 ισχύουν µέχρι 31.12.2009.
3. Από 1/1/2010 σκοπευτές – τριες που δεν έχουν ανανεώσει το ∆Ε.ΣΚ δεν θα
έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε αγώνες και δεν θα λαµβάνεται υπόψιν τυχόν
συµµετοχή τους.
4. Υπενθυµίζουµε ότι για ανανέωση ∆ΕΣΚ, τα παράβολα που θα πρέπει να
καταβληθούν διαµορφώνονται ως εξής:
¾ Για ανανέωση ∆Ε.ΣΚ για το έτος 2010
- 15 ΕΥΡΩ
¾ Για έκδοση νέου ∆Ε.ΣΚ. για το έτος 2010
- 15 ΕΥΡΩ
¾ Για ανανέωση ταυτότητας ΕΤΕΠΣ για το έτος 2010
- 6 ΕΥΡΩ
¾ Για βεβαίωση αγώνων, ανανέωσης άδειας-αγοράς όπλου
- 20 ΕΥΡΩ
¾ Για παράβολο µεταγραφής
- 50 ΕΥΡΩ
¾ Για συνδροµή Σωµατείου-Οµίλου-Συλλόγου για ένα κλάδο - 30 ΕΥΡΩ
- 50 ΕΥΡΩ
και για δύο κλάδους
¾ Για κάθε συµµετοχή σκοπευτή-τριας σε αγώνα Σταθ.Στόχου - 2 ΕΥΡΩ
(για συµµετοχή σε µη Ολυµπιακά Αγωνίσµατα)
Για ∆Ε.ΣΚ εφήβων – νεανίδων (έτος γέννησης µέχρι 1990) δεν καταβάλλεται
παράβολο.
Τα σωµατεία και οι οµάδες µπορούν να καταβάλουν τα παράβολα για τις
ανανεώσεις ή τις εκδόσεις νέων δελτίων µέσω Εθνικής Τραπέζης (αριθµός
λογαριασµού ΣΚ.Ο.Ε. 080 / 480562 - 31) ή µέσω ΕΛΤΑ.

5. Με την αίτηση για έκδοση ή ανανέωση ∆Ε.ΣΚ θα πρέπει να αποστέλλεται

από τα σωµατεία και το ∆ελτίο Υγείας αθλητή και υπεύθυνη δήλωση
υπογεγραµµένη από τον πρόεδρο και τον γραµµατέα του συλλόγου ότι ο
αθλητής- τρια για τον οποίο/α επιθυµούν την έκδοση ή ανανέωση ∆ΕΣΚ έχει
∆ελτίο Υγείας στην κατοχή του, δεόντως θεωρηµένο και υπογεγραµµένο,
σύµφωνα µε τον υπ΄αριθµ.2725/17.6.99 Κεφ.Ε΄άρθρο 33 παρ.9 του
Αθλητικού Νόµου.
Επισηµαίνεται ότι τα σωµατεία στο διαβιβαστικό τους για ανανέωση ή
έκδοση ∆ΕΣΚ, θα πρέπει να βεβαιώνουν ότι ο ιατρός ο οποίος θεωρεί το
δελτίο υγείας του αθλητή είναι νοµαρχιακού νοσοκοµείου ή κέντρου υγείας ή
αγροτικού ιατρείου, ή υγειονοµικής στρατιωτικής µονάδος ή έχει
οποιαδήποτε σχέση µε δηµόσιο ή Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
Σας διευκρινίζουµε ότι η αποστολή των ∆ελτίων Υγείας των αθλητών-τριων
είναι υποχρεωτική, επιβάλλεται από το Νόµο και θα πρέπει να αποστέλλονται
στην Οµοσπονδία για την θεώρηση τους από τον Γενικό Γραµµατέα της
ΣΚ.Ο.Ε.
6. Για τους κατόχους ∆ελτίου Σκοπευτού (∆Ε.ΣΚ.) αθλητές-τριες που επιθυµούν να
συµµετέχουν σε αγώνες Σκοποβολής IPSC για το έτος 2010 θα πρέπει µαζί µε
τον κατάλογο αθλητών-τριών (βλ.παράγραφο 1 του παρόντος) να βάλουν ένα
(ν) στους αθλητές-τριες που επιθυµούν να εκδοθεί ταυτότητα ΕΤΕΠΣ
καταθέτοντας ποσό 6 ΕΥΡΩ στο λογαριασµό Σκοποβολής IPSC της ΣΚ.Ο.Ε.
080 / 480766 - 92 Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Αυτό διότι η ΣΚ.Ο.Ε. είναι
υποχρεωµένη να καταβάλλει παράβολο κάθε έτος για τον αντίστοιχο αριθµό
αθλητών που δραστηριοποιούνται στην Σκοποβολή IPSC στη ∆ιεθνή
Συνοµοσπονδία Πρακτικής Σκοποβολής (IPSC). Του παραβόλου αυτού δεν
εξαιρούνται οι έφηβοι και οι νεάνιδες.
7. Με απόφαση του ∆Σ της ΣΚΟΕ, για όποιον αθλητή δεν έχει καταβληθεί το άνω
παράβολο 6 ΕΥΡΩ µέχρι τις 31/12/2009, δεν θα λαµβάνεται υπόψιν η
συµµετοχή και η επίδοση του στους αγώνες Σκοποβολής IPSC από 1/1/2010 και
µέχρι της καταβολής του παραβόλου.
8. Τα παραστατικά πληρωµής θα πρέπει να αποστέλλονται στη ΣΚ.Ο.Ε. µαζί µε το
διαβιβαστικό του σωµατείου και τις καταστάσεις των αθλητών προς ανανέωση
∆Ε.ΣΚ. και ταυτότητας Σκοποβολής IPSC µέσω ΕΛΤΑ ή µε fax..
Με αθλητικούς χαιρετισµούς
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