Προς τα Σωµατεία και Οµάδες της ΣΚ.Ο.Ε.
που καλλιεργούν αγωνίσµατα σκοποβολής I.P.S.C.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΚ.Ο.Ε. – Ε.Τ.Ε.Π.Σ. 2009-6
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ
I.P.S.C
(ΟΠΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ & ΛΕΙΟΚΑΝΩΝ ΟΠΛΩΝ)
1. ΠΕΡΙ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Στα Περιφερειακά (τοπικά) Πρωταθλήµατα της αγωνιστικής περιόδου 2009 – 2010 Όπλων
Χειρός, δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι σκοπευτές / σκοπεύτριες κάτοχοι ∆ΕΣΚ της ΣΚ.Ο.Ε.
θεωρηµένο για το τρέχον έτος.
Κάθε αθλητής / αθλήτρια δύναται να συµµετάσχει µόνο σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες και
µόνον στην Περιφέρεια της έδρας του Σωµατείου του.
Αθλητές των οποίων η µόνιµη κατοικία είναι σε διαφορετική περιφέρεια από την περιφέρεια της
έδρας του Σωµατείου τους και εφόσον το Σωµατείο τους συναινεί, δικαιούνται να δηλώσουν την κατ’
εξαίρεση συµµετοχή τους στην Περιφέρεια της µόνιµης κατοικίας τους. ∆ηλώσεις της
περίπτωσης αυτής θα υποβάλλονται από τώρα στη ΣΚ.Ο.Ε. εγγράφως από το Σωµατείο του
σκοπευτή, ή θα αποστέλλονται µε φαξ µέχρι την προηγούµενη της πρώτης συµµετοχής του αθλητή
σε οποιονδήποτε πρωταθληµατικό αγώνα οποιασδήποτε Περιφέρειας, άλλως θα θεωρείται ότι
αγωνίζεται στην Περιφέρεια της έδρας του Σωµατείου του.
Στους αγώνες των Περιφερειακών Πρωταθληµάτων (Level II) µπορούν να συµµετέχουν αθλητές
από όλη την Ελλάδα και όχι µόνον από την αντίστοιχη Περιφέρεια χωρίς όµως το δικαίωµα
συγκέντρωσης βαθµών για το Περιφερειακό Πρωτάθληµα της περιοχής που αγωνίζονται ή της
περιοχής που ανήκουν.
Για την προσµέτρηση των βαθµών Περιφερειακού Πρωταθλήµατος, και µόνον, οι αθλητές αυτοί θα
διαγράφονται από την κατάσταση αποτελεσµάτων του αγώνα που συµµετείχαν (εργασία που θα
περαιωθεί από την Οµοσπονδία) έτσι ώστε η διανοµή των βαθµών Περιφερειακού Πρωταθλήµατος
να αντικατοπτρίζει την πραγµατική σειρά επιτυχίας των Τοπικών αθλητών χωρίς να επηρεάζει την
τοπική κατάταξη η συµµετοχή των εκτός ζώνης αθλητών στον αγώνα. Ευνόητο είναι ότι ο αγώνας
κατά τα άλλα θα προσµετρά ως αγωνιστική δραστηριότητα και ο αθλητής θα βραβεύεται σύµφωνα
µε την κατάταξη του µετά το πέρας του αγώνα.
Οι Περιφέρειες στις οποίες κατανέµονται γεωγραφικά τα Περιφερειακά Πρωταθλήµατα είναι:
Ζώνη Α: Μακεδονία & Θράκη
Ζώνη Β: Νήσοι Ιονίου, Ήπειρος & Θεσσαλία
Ζώνη Γ: Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος και Νήσοι Κεντρικού Αιγαίου
Ζώνη ∆: Κρήτη & ∆ωδεκάνησα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
Α. OPEN Ανδρών – Γυναικών – Εφήβων (Juniors) – Βετεράνων (Seniors)
Β. MODIFIED Ανδρών – Γυναικών – Εφήβων (Juniors) – Βετεράνων (Seniors)
Γ. STANDARD Ανδρών – Γυναικών – Εφήβων (Juniors) – Βετεράνων (Seniors)
∆. PRODUCTION Ανδρών – Γυναικών – Εφήβων (Juniors) – Βετεράνων (Seniors)
Ε. REVOLVER Ανδρών – Γυναικών – Εφήβων (Juniors) – Βετεράνων (Seniors)
Με το πέρας του Πρωταθλήµατος Θα βραβευθούν από τη Σ.Κ.Ο.Ε. σε τοπική εκδήλωση, οι τρεις
πρώτοι κάθε Κατηγορίας, ως ακολούθως:
1ος: Κύπελλο – Χρυσό Μετάλλιο – ∆ίπλωµα.
2ος: Ασηµένιο Μετάλλιο - ∆ίπλωµα
3ος: Χάλκινο Μετάλλιο – ∆ίπλωµα

Επίσης Θα βραβευθούν, εφόσον συµπληρωθούν, και οι υποκατηγορίες, καθώς και οι τυχόν
αντίστοιχες οµαδικές συµµετοχές στο Πρωτάθληµα. Για τη συµπλήρωση κάθε κατηγορίας θα
απαιτούνται τουλάχιστον τρεις (3) αθλητές που θα συµπληρώσουν τον ελάχιστο αριθµό αγώνων για
να συµπεριληφθούν στην κατάταξη του Πρωταθλήµατος. Για τη συµπλήρωση της υποκατηγορίας
θα απαιτούνται τουλάχιστον τρεις (3) αθλητές. Αγώνας στον οποίο δε θα συµπληρώνεται
συγκεκριµένη κατηγορία δε θα µπορεί να προσµετρηθεί για βράβευση στον αγώνα, πλην όµως οι
βαθµοί των συµµετεχόντων στον αγώνα αυτό θα προσµετρώνται για τη βαθµολογία του
Πρωταθλήµατος.
Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων θα ισχύσουν οι κανονισµοί της ΣΚ.Ο.Ε. και της IPSC.
Η εξαγωγή της βαθµολογίας των αγώνων που θα προσµετρώνται στα Πρωταθλήµατα θα γίνεται µε
τα προγράµµατα MSS ή Win MSS.
Τα αποτελέσµατα των αγώνων αυτών θα αποστέλλονται υποχρεωτικά στην Οµοσπονδία όχι µόνον
εγγράφως, αλλά και σε ηλεκτρονική µορφή (αντίγραφο ασφαλείας – backup σε δισκέτες, CD-Rom ή
µέσω internet)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:

Πρωτάθληµα όπλων χειρός
Σε κάθε περιφέρεια για το τοπικό πρωτάθληµα όπλων χειρός θα διεξαχθεί ένας (1) αγώνας LEVEL
III (8 – 10 σταδίων εάν είναι διάρκειας µιας ηµέρας, και 12 - 14 σταδίων εάν είναι διάρκειας 2
ηµερών, µε αριθµό φυσιγγίων 120+, και τέσσερις (4) αγώνες LEVEL II (5 ή 6 σταδίων και 75 έως 85
φυσιγγίων). Εξ αυτών, ο σκοπευτής θα µπορεί να προσµετρήσει κατ’ επιλογή τους 3 καλύτερους,
ανεξαρτήτως LEVEL II ή LEVEL III.
Λόγω της προετοιµασίας για το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Σκοποβολής I.P.S.C. το 2011, για αυτή την
αγωνιστική περίοδο θα διεξαχθεί ένας επιπλέον αγώνας LEVEL III στη Ρόδο.
Ο Πανελλήνιος αγώνας LEVEL III θα έχει διάρκεια δύο ηµερών, 12 – 14 σταδίων, αριθµού
φυσιγγίων 200 + και για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο θα διεξαχθεί στη Ζώνη Β’.
Για το Πανελλήνιο πρωτάθληµα θα προσµετρήσουν οι LEVEL III των περιφερειών Α΄, Β΄, Γ΄,
∆΄, ο αγώνας LEVEL III στη Ρόδο και ο Πανελλήνιος Αγώνας. Εξ αυτών, ο σκοπευτής θα
µπορεί να προσµετρήσει τέσσερις (4) αγώνες.

Πρωτάθληµα λειόκανων όπλων
Για το πρωτάθληµα λειόκανων όπλων θα διεξαχθούν δύο (2) αγώνες LEVEL III (8 σταδίων και 120
φυσιγγίων τουλάχιστον) και ένας Πανελλήνιος LEVEL ΙΙΙ (9 σταδίων και 130 φυσιγγίων
τουλάχιστον). Άπαντες οι αγώνες θα είναι διαρκείας µίας ηµέρας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (ΤΟΠΙΚΩΝ) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ:
Η Βαθµολογία των Τοπικών Πρωταθληµάτων θα υπολογισθεί µε βάση τον ακόλουθο πίνακα:
LEVEL III
LEVEL II
ος
1
23 Βαθµοί
20 Βαθµοί
2ος
22 Βαθµοί
19 Βαθµοί
ος
3
20 Βαθµοί
17 Βαθµοί
4ος
18 Βαθµοί
16 Βαθµοί
ος
5
17 Βαθµοί
15 Βαθµοί
6ος
15 Βαθµοί
13 Βαθµοί
7ος
14 Βαθµοί
12 Βαθµοί
ος
8
12 Βαθµοί
10 Βαθµοί
9ος
10 Βαθµοί
09 Βαθµοί
ος
10
09 Βαθµοί
08 Βαθµοί
11ος
08 Βαθµοί
07 Βαθµοί
ος
12
06 Βαθµοί
05 Βαθµοί
13ος
05 Βαθµοί
04 Βαθµοί
14ος
02 Βαθµοί
02 Βαθµοί
ος
15
01 Βαθµός
01 Βαθµός

Σε περίπτωση ισοβαθµίας (Tie), κατατάσσεται στην ανώτερη θέση αυτός που έχει τις περισσότερες
πρώτες νίκες και σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας, αυτός που έχει την καλύτερη κατάταξη στον
αγώνα Level III της Περιφέρειάς του.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ:
Η βαθµολογία των Πανελλήνιων Πρωταθληµάτων όπλων χειρός και λειόκανων τυφεκίων, θα
προέλθει από τα ποσοστά επιτυχίας των αθλητών στους αντίστοιχους πρωταθληµατικούς αγώνες
LEVEL III της περιόδου 2009 - 2010. Το ποσοστό επιτυχίας των Πανελλήνιων Αγώνων θα
προσαυξηθεί κατά 10 (δέκα) ποσοστιαίες µονάδες (10%). Η τελική κατάταξη των αθλητών θα γίνει
µε το άθροισµα των υψηλότερων ποσοστών του αντίστοιχου αριθµού αγώνων, ήτοι για τα όπλα
χειρός τέσσερα (4) Level III, και για τα λειόκανα όπλα δύο (2) Level IΙΙ.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Τα ατοµικά παράβολα συµµετοχών, µόνο για τους αγώνες των Τοπικών Πρωταθληµάτων και του
Πανελλήνιου Αγώνα, για τους αγώνες όπλων χειρός και λειόκανου όπλου, δε θα υπερβαίνουν τα
παρακάτω αναφερόµενα ποσά:
LEVEL II: 30 ΕΥΡΩ
LEVEL III (µίας ηµέρας): 50 ΕΥΡΩ
LEVEL III (δύο ηµερών): 70 ΕΥΡΩ
Ως οµαδικό παράβολο συµµετοχής ορίζεται το ισόποσο µίας αντίστοιχης ατοµικής συµµετοχής στον
αγώνα.
Κατηγορίες Γυναικών(Ladies) και Εφήβων(Juniors) ∆ΩΡΕΑΝ.
Παράβολο ενστάσεων: Ισόποσο µε την ατοµική συµµετοχή.
Στους εθνικούς αγώνες I.P.S.C. αναγνωρίζονται µόνο οµάδες Σωµατείων και όχι οµάδες που
δηµιουργούνται περιστασιακά. Οι δηλώσεις συµµετοχής οµάδων πρέπει να υποβάλλονται πριν από
την έναρξη του αγώνα. Άλλως δε θα γίνονται δεκτές οι συµµετοχές. Οι αθλητές των οµάδων δεν
απαιτείται να αγωνισθούν υποχρεωτικά στον κυρίως αγώνα, µπορούν να είναι και κριτές και να
αγωνισθούν στο pre-match.
Ο Πανελλήνιος Αγώνας 2010 που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη ΣΚ.Ο.Ε., θα είναι ανεξάρτητος
των Περιφερειακών Πρωταθληµάτων.

2. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΡΙΤΩΝ:
Οι κριτές των αγώνων των πρωταθληµάτων θα αποζηµιώνονται ως εξής:
α. ∆ιανυκτέρευση σε δίκλινο δωµάτιο ή 30 ΕΥΡΩ / άτοµο. Υπ’ όψιν ότι για κάθε ηµέρα αγώνα θα
υπολογίζεται µία διανυκτέρευση, µη συµπεριλαµβανοµένου του pre – match.
β. Η απόσταση σε χιλιόµετρα από πόλη σε πόλη µετ’ επιστροφής x 0,15 ΕΥΡΩ / χιλιόµετρο και για
απόσταση άνω των 100 χιλιοµέτρων συνολικής διαδροµής. Κριτές οι οποίοι θα µετακινηθούν από
την ίδια πόλη θα κινηθούν µε το ίδιο όχηµα (και µέχρι τρία άτοµα). Σε περίπτωση κατά την οποία δε
συµφωνούν τότε θα µοιράζονται το αναλογούν χρηµατικό ποσόν.
γ. Σε περίπτωση κατά την οποία θα χρησιµοποιηθεί ως µέσο µεταφοράς πλοίο, θα καταβάλλεται το
αντίτιµο του εισιτηρίου τετράκλινης καµπίνας.
δ. Σε περίπτωση κατά την οποία χρησιµοποιηθεί ως µέσο µεταφοράς αεροπλάνο, τότε ο
διοργανωτής σύλλογος θα καταβάλει το 50% του αντιτίµου τουλάχιστον.
ε. Εφόσον συµµετέχουν στον αγώνα απαλλάσσονται της καταβολής του παραβόλου συµµετοχής.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ:
Τα Σωµατεία που θα διοργανώσουν αγώνες των Τοπικών - και Εθνικού πρωταθλήµατος, µετά από
την ανάθεση από τη ΣΚ.Ο.Ε. – Ε.Τ.Ε.Π.Σ., οφείλουν να λάβουν υπόψη τις προαναφερθείσες
προϋποθέσεις (αµοιβή κριτών, αριθµός σταδίων / φυσιγγίων) και να υποβάλλουν εγκαίρως, τα
στάδια των αγώνων προς έγκριση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προθεσµίες. Ο ορισµός της
∆ιοίκησης Πεδίου Βολής στους αγώνες Level III θα γίνεται από τη ΣΚ.Ο.Ε. - Ε.Τ.Ε.Π.Σ. σε
συνεργασία µε το Σωµατείο.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Το Πρόγραµµα των αγώνων Level III, έχει ως ακολούθως:
Πρωτάθληµα Όπλων Χειρός (αγώνες Level III)
Ηµεροµηνία
Ζώνη
∆ιοργανωτής
11/10/2009
Β
Ο.Π.Σ. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
31/10 – 1/11/2009
∆
Σ.Ο. ΡΟ∆ΟΥ
7/3/2010
Α
Α.Σ.Ο. ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
11/4/2010
Γ
Π.Σ.Ε.
9/5/2010
∆
Σ.Ο. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
5-6/6/2010
Β
ΣΚ.Ο.Ε./Α.Ο.ΜΠΟΥΝΤΟ
(Πανελλήνιος)

Πρωτάθληµα Λειόκανων Όπλων (αγώνες Level III)
Ηµεροµηνία
Ζώνη
∆ιοργανωτής
15/11/2009
Γ
Ο.Α.Σ. ΡΙΟΥ
21/3/2010
Α
Μ.Λ.Π.Σ.
25/4/2010
Β
ΣΚ.Ο.Ε./Α.Ο.ΜΠΟΥΝΤΟ
(Πανελλήνιος)

5. ∆ΙΑΦΟΡΑ:
Το πρόγραµµα των τοπικών αγώνων Level II και περαιτέρω θέµατα τα οποία αφορούν τα
Πανελλήνια Πρωταθλήµατα και την συγκρότηση της εθνικής Οµάδος, θα κοινοποιηθούν µε
νεώτερη εγκύκλιο.
Με αθλητικούς χαιρετισµούς
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

