MΕΛOΣ ΤΩΝ ΔiεΘΝΩΝ ΟΙfοΣΠcNΔ1ΩN. ΣYΝOι.,1οΣΠoNΔ|ΩΝ KA] ΕΝΩΣΕΩ|",
" INΤERΝAΤioΝAL s|'locτ]Νο spc.11 i:ι:DERAτ|ΟN {|,s,s,Γ,)
FΕDERAτ]oΝ |ΝΤΕRΝAE|ΟΝALε DE TIR AUX AR|\Ιεs SPoRTlVEs Dε cHAssE (F']'ΙΑ,s.c.)
. AssoclAlloΝ Dε FEDERAτ|oNS Dξ τlR SPΟR1]F DE LΑ ο.ε. (A-F'Ts.c.)
-

Ap. Πρωτ.

EUΠΟPεAΝ s1']OoΤ]ΝG cοΝFEDFRAT]ON ιE,s,.,)
ιnUZZLξ LoADERs AssοοiAΤioΝs iΝΤεRΝΑΤ|oΝΑL cοΜιl]1ΤEE {Μ.ι,A'|'c.)
iΝΤE|1ι]AΤ|oΝAL PRAcτlcAL s1']coτ|ΝG coΝFΕDΕBAΤlΟΝ |i'PS'c.]

3;.s

ali ι' 1
-.]

ri ι

\j

'\ :,*.:'f'
AtJηVα ...ξΞ..,.:....,.J,.,l.

Πρoζ
Σωματεiα και oμdδεq Σταθερori
δ6ναμηg ΣKoE

Στ61ου oPΘH EΠANΑΛHΨH
EΓKYKΛΙoΣ

ΘEMA : Πρoδπoθ6σειζ συμμετotr1ζoε

αγiυνεg

ΔEΣΣ2012No2

ΔEΣΣ/ΣKOE

A. Στο Πανdλιiνιo Πρωτιf;θλημα η oυμμετo1η των αθλητioν-τριων των Σωματεiων
και 0μ6δων τηq δ6ναμηq τηg ΣKoE καθoρiζεται σε τρειq (3) αθλητ69-τριε9 (AΓEN)

ανd κατηγoρiα και αγiυνιoμα, που 61oυν λd,βει μ6ρoζ oε αγrΙlνεg, oι οποioι 6γιναν υπ6

την 6γκριoη και επoπτεiα τηg oμooπoνδiαg στα αναφερ6μενα αγωνioματα και
κατηγορiεg απ6 01'101110 και 6ω9 την ημερoμηνiα ληξηg τηg υπoβoληg των δηλiοoεων
oυμμετο2gηζ και με επiδοoη τουλdμoτον ioη με τo 50oλ του απ6λυτου τηg επιδ6oεωq
τoυ αγωνioματog oτo οπofo θα λdβουν μ6ρoζ, δηλαδη 2001400 η 300/600 ,η600lΙ200'
oιiμφωνα με ην πρoκηρυξη των εν λ6γω αγiυνων.

B. To Κδπελλo Mακεδονiα6 και τo Πρωτιf,,θλημα Κεντρου & Περιφ6ρειαE εiναι
αγioνεg Aεροβ6λων 6πλων και συμμετ61oυν αθλητ69-τριε9 (ΑΓEN) Σωματεiων και
oμιiδων τα δr5ναμηg τηg ΣΚ.o.E πoυ ι11oυν λιiβει μ6ροζ oε αγrilνεg oι oπoioι 6γιναν
υπ6 την 6γκριoη και επoπτεiα τηq oμooπονδiαg στα αναφερ6μεvα αγωνioματα και
κατηγορiεg 6ω9 την ημερoμηνiα ληξηg ηg υποβoληg των δηλriloεων ουμμετo1ηg,
ο6μφωνα με την πρolο1ρυξη των εv λ6γω αγiυνων.

Γ. Στoυg Aγiυνεg ΠρδκριoηE Εθνιniq oμιf;δαq καλοriνται oνομαστικ* απ6 τη ΣΚoE
να συμμετ61oυν αθλητ69-τριε9 (ΑΓEN), των οποiων o μ6oο9 6ρo9 των δυo
υψηλ6τερων επιδ6oεων, που επ6τυγαν αγωνιζ6μwoι ωζ μ6λη Eθνικηg oμ&δαg, oε
αγiυνεg ΣKoE, η oε αγiυνεζ A, Kατηγoρiαq απ6 01l01l1t για τα αγωνioματα των
Αερ.,oπλων και απ6 01/01/10 για τα αγωνioματα Πυρ.,oπλων, τoυζ κατατdooει
:

ο
.

οτoDζ 24 πρωτoυζ τηζ κατd,ταξηg των επιδ6oεων των αερoβ6λων 6πλων
(ΑΓEN) και

στα πυρoβ6λα 6πχα στιg κατηγoρiεg Aνδρδν-Γυναικcbν θα καλo6νται
αθλητ69-τριεξ πoυ 626oυν κατιiταξη-αξιoλ6γηoη μικρ6τερη τoυ 0,8 και στιg
κατηγορiεg Eφιiβων-Nεαν{δων θα καλo$νται αθλητ6g-τριεq πoυ 61oυν
κατ&ταξη-αξιολ6γηoη μικρ6τερη τoυ 0,99.

K6θε κατdταξη γiνεται oriμφωνα με την Eγκ6κλιo ΔEΣΣ 2Ο11 Nο
Eπιλoγηg Eθvικηg oμdδαg _ κατdταξηq αθλητrilν.τριωv.

6,

Σtioτημα

Σε περiltτωoη ιooβαθμiαq επιλ6γεται ο αθλητηg-τρια που 61ει την αμ6oωq επ6μενη
υψηλ6τερη επiδooη απ6 τo oιiνoλo των επιδ6oεων πoυ λαμβ&νονται υπ6ψη'
Eπioηg στoυζ Αγrbνεg Πρ6κριoη9 Eθvιlcηg oμ0δαg μπoρo6ν να συμμετdo1ουν, εκτ69
απ6 τουq αθλητ69-τριεg πoυ καλoliνται ονoμαoτικd απ6 την ΣKoE και 6ooι 61oυν
επττ"6γετ επιδ6οει9 ioεg η ανιilτερεg με τιζ επιδ6oει9 πoυ αναφ6ρονται oτον παρακ6τω
XP. BoYPNAZoY 14' AΘHNA 115 21 - THΛ. 21o 6454'522- 23 - FAΧ 21o 6421'5g5

-

νιηrνw.shooting.org.gr - e mai|: info@shooting.org.gr

Πiνακα A, αγωνιζ6μεvοι ωg μ6λη Eθvι'cηq oμdδαg η oε αγiυνεg ΣKoE η oε
Α, Kατηγο piαq απ6 την 01/01/10.

αγiυνεg

H

αριθμητικη oυμμετo26η των αθλητioν - τριωv θα καθoρiζεται οτην εκ&oτoτε
πρolα1ρυξη και θα εξαpτaτα.ι" απ6 την δυναμικ6τητα τoυ αθλητικo6 26ioρoυ πoυ γiνεται
η διoργdνωση τoυ αγrbνα.

ΠΙNAΚAΣ

Aγωνiοuατα

Aερoβ6λο Toυιρ6κι
Aερoβ6λo Πιoτ6λι
Tουφ6κι 0,22 Πρηνηδ6ν
Τoυφ6κι 0'223Χ40
Τoυιo6κι 0.22 3Χ20
Eλειiθεoo Πιoτ6λι
Πιoτ6λι Tαγιiτnταc
Πιoτ6λι Σπoρ
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