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Πρos
τα ΣιοματεΙα και oμιiδεg
ΣταΘερoδ Στ6xoυ ΣK.o.E.

ΘEMΑ: Π P o K ΙΙ P Y Ξ ΙΙ Πανελληνιτον Aγrbνων ΣταΘερof Στ61oυ

6τoυ9 2011

Ι] ΣKoΕ πρoκηρδooει τoυg Πανελξνιoυg

Aγcbvεg Σκoπoβoληg ΣταΘερoli Στ61oυ oτα
αγωνiοματα 10μ, 25μ, 5Ομ και 300μ για το θτog 201 1 ο6μφωνα με τo εξ]g πρ6γραμμα:
25μ &50μ (ΕN)

09-toto4/11
t6-11t04/11
07-08/05/1Ι

Aερoβoλα

ιΑΙΕΝ) & Πιoτoλι

50μ 1ΑΕ;

ΓΙρηηδ6ν (ΑΙ), Τoυφ6κι 0,22 3X40 (A), Toυφ6κι 0,22 3X2ο (Γ),
Πιοτ6λι Σπoρ (Γ), Πιοτ6λι Tατυηταζ (Α)
lιοτoλι Κεντρlκηq Πυρoδoτηoηq ιA) - Πrοτολι Στιivταρντ (Al
loυφ6κ1 30Uμ Πρηηδov (A; Toυφεκl 3UΟμ ]X2υ (A)

04-05/Ο6/11

15-16/lΟ/l1

'/Tα αγωνiοματα τωv l0μ και των 50μ ηg καηγoρiαg (ΑΓEΝ) θα διεξα1θoιiv oτo Εθνικ6
Σκoπευτfριo Briρωνα.

r'Tα αγωvioματα των 25μ ηg καπ1γoρiαq (ΑΓΕN) θα διεξα1θo,ιiv oτo oκoπευτηριo ηg ΠΣΕ
οην Mαλακdoα.

/Tα

αγωνioματα τωv 300μ οτr5 καπ1γορiεg (Α), θα δεξα1θo6ν οτo πεδio βoληg τoυ 6",
Συντιiγματog Πεζικoιi oηv K6ριvθo

r'

Kαλofνται oι Δrοικηoεl.q των αvωτ6ρω oκoπευπ1ρiων να πρoετoιμd'oουν και να διαθ6ooυν
τα αντioτoι1α πεδiα βoξg οr5μφωνα με τα ανωτ€ρω. Eπioηg θα πρΕπει να ενημεριilooυν
θγκαιρα ην ΣΚoΕ' για τυ16ν προβξματα των πεδiων βoληg, πρoκειμ6νoυ να
εξαοφαλιoΘεi η απρ6oκoπη δε-ξαγωγi1 τωv αγrilvων.

/Σε

/

6λα τα αγωνiοματα τoυ πρoγρd'μματoq των oλυμπιακιbν Αγιbvων και oε oλεg τιq

κα n 1γoρiεq θα

δεξα1θoυv τελrκoi,

Σε κdθε περiπτωοη ιοoβ&θμιαq, για ην επrλoμ1-συμμετoχη oε τελικ6 αγωνiοματog, η
κατ0ταξ1 των επιδ6οεων των αθλl1τιbν-τριων θα γiνει οriμφωνα ιιε τoυζ Kανovιoμol5g ηg
ΙSSF πoυ io1υαν 6ω9 πiν 31 Δεκεμβρioυ 2008.

ΓENΙKEΣ ΔΙATΑΞΕΙΣ
t.
2.

Ιopουν oι κανoνιoμoi ηg ΙSSF και ηq ΣΚoΕ.
Δικαiωμα συμμετoχηζ 61oυν τα σωματεiα και oμd'δεg ηg δriναμηq ΣΚoE με αθλητ6qτριεζ, πoυ 61oυν εν ιοp ΔEΣK/ΣKoΕ για τo 6τoζ 2011 και πληρoliv τη πρo$πoθ6οει9

ηζ

εγκυκλioυ

XP, BoYPNAZoY 14. AΘH NA

,1

ΔEΣΣΣΚ.o.E.

212011' (παρ.α).

15 21 - τt1^. 21o 6454'522

.23 . FAX 210

6421 ,595 - Vr'!ιγ.shootinQ,org 'gr - e mail: info@shooting,org,gl

3.

Δη)"ιilοει4 oυμ1ιετoμ]q πρ6πει να υπoβληθo6ν yραrcτωζ σ.cα γραφεiα
(Xρ.Boυρνdζoυ 14, Αθηνα l1521, ΦΑ 21o 64Ζ|595):

ηg ΣKoΕ

o Τo

αργ6τερο ωq ην Π6μπτη 31103111 6oον αφoρd' τα αγωvioματα .tα oτεoiα
πρ6κεπαι να διεξα1θoriν oπ4 09-10/Ο411 l.

. To

αργ6τερo ωq

ην

Tετ6ρτη

06104Ι11'

. To

αργ6τερo ωq

ην

Tετιiρτη

27

ηv

Tετ6ρτη 25/05111 6οoν αφoριi τα αγωνio1ιατα τα oπoiα

πρ6κεπαι να δεξα1θoliν oτη 16-17lo4l11.

6oov αφoρd' τα αγωνioματα τα oπoια

/04l|1 6ooν αφoριi τα αγωνioματα τα oποiα

πρ6κειται να δ€ξα1θor1ν oτη 07.08/05/1tr.

ο Tο

αργ6τερo ωg

πρ6κεπαι να διεξα1θotiν oτη 04-Ο5/06/1

ο To

αργ6τερo ωq

ην

Tετιiρτη

28/09111 6οoν αφoριi

πρ6κεπαι να δεξα1θο6ν oτη l5-16/10/1

4.
5.

1.

τα αγωνiοματα τα oπoiα

1.

Τo ωρoλ6γιo πρ6γραμμα των αγιbνων και oι Θ6οεq βoληq των αγωνζoμ6νων
ανακoινιbνoνται ην Tρiτη πρo τωv αγιδνων.

θα

oι

κληριboειq των θθoεων βo2ηg εiναι ovoμαoτικ6g. Mετd' ην ανακoiνωoη τωι,
κ\ριboεων θfοεωv βoληg εiναι δυναπ] η αντικατdoταol1 οκoπευτj/τριαc μ6νo απo
d,λλov αθ\η/τρια τoυ ιδiου αγωvioματoq και καηγoρiαg πoυ oυμπερ αμβαvεται oην

αρxικf δηλωoη τoυ oωματεi,cυ τoυ και δεν θ1ει κληρωθεi,
o.

Tα αγωvioματα εiναι ατoμικd' και

oμαδικd, κατd, καηγoρiα και αγιbνιoμα. Επiοηq
τα
τρiα
οωματεiα-oμιiδεg
τα οπoiα θα ουγκεvτρrbοoυν ην υψηλ6τερη
βραβε6oνται
βαθμoλoγiα στo σliνολo των αγωνιoμd'τωv τoυ Πανεληνioυ Πρωταθληματog ο6μφωvα
με τα παοακd'τω

:

KΑTATAΞΙΙ
1.lθ6οη
2η θ6οη

3

θ6οη

4ι θ6οη
5.l θ6oη

6
7.

AToMΙΙGΙ
16 βαθμoi
1,4

ι2
10
δ

oMΑΔΙKΙΙ
8 βαθμoi

7

6
5

4

θ6oη

6

7Ι θθoη

4

3
2

8.l θ6oη

2

1

Αθληηg-τρια πoυ αvilκει σε Σωματεio και oμd,δα και 61ει εκδoθεi ΔEΣK πoυ καλfπτει
και τo Σωματεio και ην oμιiδα, 61ει δε δηλωθεi vα αγωνιοθεi με Σωματεio και oμdδα
συγχ,ρ6νωg, μπoρεi vα διboει απ6 ηv ατομικ{ τoυ κατd,ταξ1 βαθμoδq και στo Σωματεiο
και στ,llν oμιiδα, αλλd' μετθ1ει οε μiα μ6vo oμαδικt'1 κατ&ταξη. Σε περiπτωοη πoυ
αθληηg-τρια δεκδικεiται για η oυμμετo1ξ τoυ oτo oμαδικ6 απ6 Σωματεio και oμd,δα,
πρoτεραι6π1τα 61ει τo Σωματεio.

8.

H

δt1λωoη oυμμετo1ηq πoυ υποβdλλoυv τα Σωματε1α και oι oμd,δεg θα πρ6πει vα
αναφ6ρoυν τoυg αθλητ6q-τριεg πoυ αφεv6g 61oυν δικαiιυμα oυμμετο1{6 την
ημερoμηνiα πoυ απooτfλλεται η δ{λωοη και αφετ6ρoυ πρoτiθενται _εκτ69 απρo6πτoυνα oυμμετd,ο1oυν oτoυq αγιbνεg. Σε αντiθεη περiπτωoη, δυoxεραiνεται η διεξαγωη των

αγ6νων με υπαπι6ητα των Σωματεiων και oμdδων και πιθαν6v να επιφ6ρει lορtbσεξ
κατd' αντιoτoιfα.

9.

Eνοτ&'αεη και εφ6οεq υπoβdλλoνταιypξΙ|τ(' με παριiβoλo 30 € και 50 € αντiοτoι1α.

l0. }l απoνoμf των επιiθλων
11.

θα γiνεται γιετα τo π6pαq κd,θε αγωvioματog.

oι αθ\τ69 υπoχ]εoliνται να 61oυν oλoκληρ6σει τoν 6λη1o τoυ oπλιoμof.εξoπλιoμori
τουq απ6 ην αρμ6δια επιτρo:η ελθγχoυ τoυλιiχιστον 30 λεπτιi πριν ην εvαρξη κdθε
αγωνiσματoζ.

Ι

2.

13.

Tα oωματεiα Θα

πpbπει να μεριμvτ]ooυν για τα βλ!ματα και τη oφαiρεq, πoυ θα
xρηoιμoπoιηooυν oι αθλιιτεξ-τρ|Σs τoυg οτoυq αγιi,rvεg για ηv oυμμετo1η τουq,

Σημιιbνεται 6τι εδικd, γπ τα αγωνiσματα των 3ΟΟμ τα σωματεiα θα πρ6πει να
μριμνηooυv με ευθυη τoυζ },1α ην αλλαγη και κατιiδεζη των oτ61ωv των αθλητd)ν
τoυζ.

14. Για oτδl]πoτε δεν πρoβλ"6πεται απ6

ην παρolioα προΦρυξη, αρμ6δlα να επιλαμβd'νεταl,
εiναι η oργανωτικη Eππρoπη των αγrbνων (ΔEΣΣ) η η Αγων6δικo9 Eππρorη κατιi
πεoiπτωon,

Mε αθλητικo69 1αιρετιομori

g

o ΓΙPoEΔΡoΣ

ΠΑYΛoΣ KΑNEΛΛAΚΙΣ

ΑNΑΣΙoΣ ΠAΠΑΙEΩΡΓΙOY

