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Αγrbνων

OPΓANΩΣFΙ
Kfθε oriλλογoζ πoυ oρiζεται oτo πρ6γραμμα ΣKoF' 20J2 να οργανrboει αγrirνα
πp€πεl" τoυλd,μοτoν 20 ημ6ρεq .πριν τηγ ημερομηνiα τι1λεoηg τoυ αγ6να να
επιβεβαιriloει εγγρ&φωζ στην ΣKoE την δυνατ6τητα oργdνωσηζ τoυ αγrbνα και την

Ι.

καλη λειτoυρμα τoυ σκoπευτηρiου. Kαλη λειτoυργiα τoυ σκoπευτηρiοil νοεiται η
&ριoτη κατ6oταoη των μηχανiυν, τ1 .ιiπαρξη oκιαδiων και ομπρελιΙlν oτουq βατηρεq
και η r5παρξη βοηθημκof πρooωπικοti τριrbν ατ6μων και διαιτητiυν αναγvωριoμ6νων
απ6 την ΣKoE.oιiμφωνα με στην εγκιiκλιο 20|2-8' Tο oκoπευτηριo τoυ εκdoτoτε
διoργανωτη oυλλ6γου υπο1ρεοriται να λειτουργεi 2 ημt,pεc, πpιν απ6 την διεξαγωγη
τoυ αγiυνα γ1α πρoπoνηoειg και να χρησιμoπoιotiνται τα iδια stands και πιdτα πoυ θα
χρησιμoποιηθoδν oτον αγiυνα. Eπioηg να διαθ6τει οτεγαoμ6νo 1iυρo για τoυζ αθλητ69
καθiυg και φαγητ6, 1iυρουg υγιεινηq κλπ.
o oriλλoγoζ για τoν oπoiο θα βεβαιωθεi απo τoν εκτιρ6oωπo τηζ ΣKoE, β6oει τηg
αναφορ6 τoυ, 6τι κατd την τι6λεoη του αγιΙlνα δεv πληρorioε τιg πιο π6νω
πρo$πoθιioειg θα απoκλεiεται απ6 την διεξαγωγη τoυ επ6μεvου αγiυνα τoυ

προγρ0μματοg πoυ 61ει εγκριθεi να διεξ0γει.
Σε πεpitττωση πoυ η ΣKoE δεv λιiβει 6γκαιρα διαβεβαiωoη απ6 τον oργανωτη
ofλλογo o1ετικd με τη δυνατ6τητα διoργ6νωoηg τoυ αγrΙlνα, κατd, την κρioη τηg
oρiζει dλλο oκoπευτικ6 oιiλλoγo για την oργ0νωoη του αγrbνα.
Για την αγωνιoτικη περioδo τoυ 201,2 και μετ& την συμφωνiα τηq ΣΚoE με
1oρηγoriq, τCι oωματεiα στα oπoiα 6γετ ανατεθεt να διοργανiυooυν AγιΙlνα
Πρωταθληματog εiναι υπo1rεωμιfuα να αναρτηooυν τα διαφημιoτικd πανiυ (δι0oταoη
0,80μX4μ) των επioημων χoρηγrΙlν ΣKoE oε εμφαν6ζ και κεvτρικ6 oημεio των
oκoπευτηρiων.
FΙ ΣKoE θα wημερrΙloει με o26ετικη εγκι5κλιο τα σωματεtα για τoυg επioημoυg
\
1oρηγοrig ΣKoE για το Ετoq201,2.
Tα παραπ0νω διαφημιoτικιi παν6 θα βρiοκoνται στoυζ 26iυρoυg διεξαγωγηg των
αγiυνων μερiμνη των εκπρooιilπων τηg ΣKoE και απαγορεtiεται να αναφ6ρoνται
κατd, την απονομη τωv επ6θλων εταιρεiεg η πρoT6ντα ανταγωνιoτικd με αυτd των
επioημων 1oρηγiυν ΣKoE.

2. ΔFΙΛΩΣEΙΣ ΣYMMETOXHΣ
Δηλriloειg oυμμετo1η€ οτoυG αγrbνεg τηg Eγκυκλioυ 2012-1 θα γiνoνται δεκτ6ξ μ61oι
τηc πρo-προηγοliμενηc του αγd:να (δrio ημ6ρεt πριν - π.γ Π6μπτη) oτην oμooπoνδiα
li oτo Σωματεio πoυ διoργανiυνει τον αγiιrνα μ6voν εγγρ0φωc απ6 εκπρ6oωπo
oωματεiου.
A. Σε περiπτωoη πιθανηg ακ6ρωoη9 τηζ συμμετoχηζ oκoπευτη oε αγiιlνα, αυτη
πpΕπει"να δηλωθεi εγγριiφωg απ6 το oωματεio τoυ η απ6 τον iδιo πρoq τη ΣKoE η
τoν διοργαvωτη oιiλλοyo, ψ6μlτ την |2η μεoημβρινη rbρα τηg πρoηγοriμεvηζ τoυ
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αγd)να. Π6ραν αυτoιi του ορioυ η απουoiα του αθλητη κατ6 τηv εvαρξη η κατd τη
διdρκεια των 2 ημερiυν τoυ αγiυνα, κρiνεται αδικαιoλ6γητη και τιμωρεiται με
αφαiρεοη 5 βαθμiυν απ6 τoν αθλητη και τo Σιiλλογο τoυ '

B. H

δικαιoλoγημ6νη απoυofα του αθλητη εξετdζεται κατ0 περiπτωoη και

πρoτεiνεται η επιβoλη η 6μ τηg πoινηg πρog την ΣΚoE απ6 τoν εlαιρ6oωπo ΣK.o.E.
και την oργανωτικη Επιτpoπf1τoυ αγiυνα.
Aιηoειg oυμμετo1ηg εrαερ6θεoμε€, oι οποiεg θα γiνoνται μ6νo στo σωματεio πoυ
διoργανiυνει τoν αγrilνα, θα μπαiνoυν oε λioτα πρoτεραι6τηταg-αναμoνη9. Απ6 την
λioτα αυτη μπορεi να oυμπληριilνονται οι θ6οει9 πoυ τυ16ν θα εκκενrbνoνται ψΕχρτ
τηg 14.00 απoγευματινηg τηζ προηγοriμwηg του αγιbνα κατ6 την κρioη του oργανωτη
του αγiυνα.
oι κληρiοοειζ στουg αγrilνεq 6λων των κατηγοριιilν Θα γiνoνται ανd. κατηγορiα με
εξαfρεoη στην κληρωoη A,κατηγoρiαg, στην oπoiα αφori oυμπεριληφθοιiν η
υπoκαηγoρiα βετερ6νων και η κατηγoρiα 6φηβων πoυ 61oυν δικαiωμα oυμμετο1gηg
o,αυτην, oε τυ266ν κεvd πoυ θα υπ0ρξουν μποροr5ν να ουμπληρωθοriν απ6 αθλητ6q
B,κατηγορiαg πoυ βρioκoνται Ψηλα στην επετηρiδα τηg κατηγoρiαg τoυg.
3. EKΠPoΣΩΠoΣ ΣKoE - ΑPMOΔΙOTFΙTEΣ - YΠOXΡEΩΣE,ΙΣ
A. o εκπρ6oωπο9 ΣKoE δw oργανiυνει τoν αγioνα ofτε oυμμετ6γει' εvεργd oτην
oργ&νωoη του, απλd παρακολουθεi και ελ6γ1ει την οργ6νωση και διεξαγωγη τoυ και
oυμβoυλειiει σε περιπτriroειg πρoβληματog. Αναλαμβ6νει πρωτoβoυλiεg μ6νo oε
περiπτωoη θεμ0των αoφαλεiαg η παρ&βαοηg κανovιoμiυν.
B. Mετd την ληξη δηλiυoεωv oυμμετo1ηg των oκoπευτiον λαμβ0νει γvcboη απ6 τoν
εκπρ6oωπo τoυ ουλλ6γου για τιg oυμμετο169.
Γ. Tην προηγοδμwη εvαρξηg τoυ αγiυνα o εrοιρ6oωπο9 ΣKoE επιθεωρεi το
oκoπευτηριo διεξαγωγηg τoυ αγiονα διαπιoτrbνoνταq ε0ν 6λα λειτoυργoιiν καλd.
Σε περiπτωση που διαπιοτiooει 6τι κdτι δεv λειτoυργεi oωoτd, $τ6, απ6 τoν oργανωτη
Σriλλoγo την απoκατd,οταoη κιiθε βλιiβηg η παριiληψηg, otiμφωνα με τουg ιo1riοντεg
κανoνισμοrig και την 6γγραφη επιβεβαiωση του oυλλ6γoυ για ην λειτoυργiα του
οκoπευτηρiου.
Δ. Παρευρioκεται oτην κληρωoη o1ημιiτων και oκoπευτiυν.
E. Eλ6γ1ει την δι6ταξη των μη1ανrbν or5μφωνα με τo κληρωθεv oχημα μετ6 την
ριiΘμιoη τoυ απ6 την oργανωτικη επιτρoπη.
ΣT. Mετ6 τo π6ρα9 τoυ αγrilνα oυμπληρiυνει αυθημερ6ν το φιiλλo αγiυνα
αναγρdφoνταq τυ1οr5σεζ παρατηρηoειg για τo 6γκυρo τoυ διεξα1θεvτοg αγrΙrνα,
αντιαθλητικη oυμπεριφορ& των αγωνιζoμεvων καθiυg και απoυσiεg αθλητων οε
o16oη με τιζ δηλiooειg oυμμετο1ηζ και την παρoυoiα τουζ στη διιiρκεια τoυ αγiυνα
και αναφ6ρει αδικαιoλ6γητε9 η 61ι απoυoiεg και dλλεg παρατηρηoειζ και τo
υπoβιiλλει dμεoα oτην ΣKoE.
Ζ.Βπτκιlρ6νει τα απoτελ6oματα τoυ αγiυνα.
\
4. OPΓΑNΩTFΙΣ ΣYΛΛoΓoΣ - APMOΔΙOTΙ{TEΣ - YΠOXPEΩΣEΙΣ
A. M6pι τιg 17.Ο0 τηg πρoηγofμεvηg του αγrilνα ημ€ραt πp6πετ να αναρτ& οτoν
πiνακα ανακoινiυoεων τo πρ6γραμμα του αγrirνα που πρ6πει να περιλαμβdνει :
. Ωρα εvαρξηg του αγiυνα και iυρα εvαρξηq τoυ τελικοli
. Κληρωθιfoτα o1ηματα
. Κληρωθ6ντε9 οκoπευτ6g/τριε9 (πο6λε9)
. 0ν6ματα των Διαιτητiυν πoυ θα εκτελ6οoυν 1:6η διαιτητοti
. ,ovoμα εκzιρooiυπoυ ΣKoE
oργανωτικη Eπιτρoπη
. Aγων6δικο Eπιτρoπη
B. Αναρτ6 πfνακα αποτελεoμ6των και φρoντiζει για την oυνε1η wημ6ρωoη του.
Γ. Mεριμν0 για την ομαλη και γρηγoρη διεξαγωγη τoυ αγiυνα.

.

πt'ραq τoυ αγioνα παραδfδει στον εlαιρ6οωπο ΣKoE αντ[γραφο
απoτελεoμ6των υπογεγραμμεvo απ6 τoν υπεfθυνo οργιiνωoηg τoυ αγrilνα.

Δ. Mετd τo
5.

H

AΓΩNoΔΙΚoΣ EΠΙTPOΠΙ{

Αγων6δικo9 Eπιτρoπη επιλαμβdνεται τυ16ν εvoτdoεων, εiναι τριμεληq και

απoτελεiται απ6 :
1. εκιρ6oωπo ΣKoE ωq Πρ6εδρo
2' εναν εκπρ6σωπo του σωματεioυ πoυ διoργανiυνει τον αγiονα
3. ιfoαν εκπρ6σωπο τρiτoυ oωματεiου
Tα δlio μ6λη τηg A.E. εκτ69 του Πρo6δρoυ τηg, ορiζoνται απ6 τo oωματεio πoυ
διoργανιbνει τoν αγrΙlνα με τη οιiμφωνη γvιbμη τoυ εκπρoοiυπoυ τηg ΣKoE και
Πρoι5δρoυ τηg Eπιτρoπηg.
ΙΙ. ΔΙEΞΑΓΩΓFΙ AΓΩNΩN
FΙ διεξαγωγη των αγd:νων γtνεται π&ντα βd,oη των εγκυκλiων ΣKoE και των
ιο1υ6ντων κανoνιομioν διεξαγωγηg τoυ αθληματοζ τη€ ΙSSF. FΙ αυoτηρη εφαρμoγη
των κανoνιομiον επιβdλλεται.
Eιδικ6τερα :
1. H αναγραφ6μεvη iυρα εναρξηg τoυ αγcilνα τηρεiται με ακρiβεια. o υπεtiθυνog
oργ6νωoηg μεριμνd, για τoυg διαιτητ6q πoυ αναλαμβ6νoυν την υπηρεoiα και
πραγματοπoιεi τηv εvαρξη τoυ αγiυνα την προκαθοριoμ6νη ιbρα.
2. H αθλητικη περιβoλη των oκοπευτrbν θα πρ6πει να εiναι oιiμφωνα με τoυt
Kανoνιoμοιig και ειδικ6τερα εφ,6ooν φoρoriν κοντ6 παντελ6νια (o6ρτq) το μηκοg
τουg θα πp6πει να εiναι κατ,ελd,μoτoν τρfα δ6κτυλα πd,νω απ6 το γ6νατo, τα
αθλητικ6 φανελιiκια η πoυκdμιoα θα πρ6πει να 61oυν μανiκια πoυ να καλ6πτoυν
το μεγαλιiτερο μ6ροq των ψτpaτσων και απαγoρειioνται (σαγιονιiρεq> και κCIθε
εiδog παπoυτοιιΙlν πoυ δεv οτηρiζoυν τη φτ6ρνα.
3. oι oκoπευτ69 λαμβdνoυv τιq θ6oει9 τoυζ στoυξ βατηρεq. Παραμεvoυν εκεi 1ωρig
να <καiνε>. F{ dδεια να <κdψoυν> δiνεται απ6 τoν διαιτητη oε κ6θε αθλητη
1ωριoτ& καλiονταq τoν αριθμ6 του.
4. Σε περiπτωoη πρoβληματog κατιi η διdρκεια τηg ποιiλαq για oπoιοδηποτε λ6γo η
πor5λα διακ6πτεται μ6νo απ6 τoν διαιτητη και εφ6ooν ο oκoπευτηg, 6ταν 6ρθει η
οειρd, τoυ, 61ει oηκriloει τo γt,ρι περιμ6νονταζ στo βατηρα χωpiqνα κdvει βολη.
5. oι oκοπευτ69 παραμ6νουν στoυg βατηρεg τoυg και απo1ωροr5ν μ6νo 6ταν
τελειirroει η πor5λα περιμ6νονταg τoν διαιτητη να δrboει τη ληξη.
6. Mετd τo π6ρα9 τηg πο6λα9, η επ6μwη ποιiλα, πoυ εiναι ηδη 6τοιμη και περιμ6vει,
καταλαμβ0νει τoυg βατηρεg, oι σκoπευτ6q υπηρεοiαg δεν απo1ωροr5ν αλλ0
αναλαμβ6νoυν α.μ6oω9 υπηρεoiα.
1. Κατα τη διεξαγωγη του αγrΙlνα απαγορεr5εται αυoτηρd :
. H παραμoνη oκoπευτιbν η dλλων ατ6μων μ€oα oτoν περiβoλo των βατηρων
. Σκοπευτηg πoυ oυμμετ61ει oτον αγiυνα η ιiλλog αναρμ6διoq να κατεβαiνει oτιg
μη1αν6g και στην κoνo6λα πρoγραμματιoμοιi,
. FΙ oυoτηματικη oυνεw6ηoη μεταξri oκοπευτη και πρoπονητoιi η dλλου ατ6μου
κατ& τη διdρκεια τηq βoληg.
. Nα 61ει o oκoπευτηg επd,νω τoυ αγοικτι6 κινητ6 τηλ6φωνo.

ιo
*-ffifib

ffi

μoυg

ΙΚoΣ

ΓΙoY

