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Σωματεiα Πηλινου Στ61oυ

EΓKYΚΛΙOΣ ΣK.o.E. ΠHΛΙNOY ΣToxoΥ
ΘEMA: Eφαρμoγη Kανoνιoμiυν
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Ι.S. S.F.

Σαg εvημερrilνbυμε 6τι, τ6oο κατd τη δι6ρκεια των αγiυνων, Qoο και κατ6 τη δι6ρκεια
των πρoπoνηoεων, οτα αγωνioματα τoυ ΓΙηλινoυ Στ61ου, oι τρoμι4g και oι ταβτητεq
των oτ61ων (δioκων) πp6πεινα εiναι αυτ6q που ορiζoυν οι kανονιoμoi τηg ΙSSF.

Eιδικ6τερα, για τα αγωνioματα τoυ ΤPAΠ και ΔΙΠΛoY TΡAΠ, oι μη1αν69 πρ6πει να
εivαι υπoμ:εωtικ6 ρυθμιoμεvεg oε εvα απ6 τα εγκεκριμθvα ο1ηματα τηg ΙSSF (9 για
τo TΡΑΠ και 3 για το ΔΙΠΛo TPΑΠ). oπωοδηποτε oε κd,πoιο πiνακα ανακoινciloεων
του σκoπευτηρiου, θα πρ6πει να γvωστοπoιεiται στoυζ oκoπευτ69 o αριθμ69 του
ο1ηματog κd,θε πεδioυ βoληq (stand).
Yπwθυμiζεται 6τι η εφαρμoγη των κανoνιoμiον τηq Ι.S.S.F. για την τελικη κατdταξη
των αθλητdlν στoυζ αγiυνεg Πηλινoυ Στ61oυ 6γει αλλd,ξει και καλοιiνται οι
διoργανωτ69 οfλλoγoι να τoυζ εφαρμoζουν.
Διευκρινiζεται 6τι ψετa απ6 κdθε τελικ6 η oε αγιilνεq κατdταξηq 125 δioκων oε Trap
& Skeet και 150 δioκων οε Double Trap, oι περιπτrboειg ιoοβαθμiαg για τιg θ6oει9
1,2,3 καθoρiζονται με shοot οfξ 6λεq oι υπ6λoιπε9 καΘορiζoνται με κριτηριo την
oυνολιΦ επiδooη τoυ αΘλητη σε κdθε αγiυνα στιζ περιπτriloειg ιooβαθμiαg
oυγκρiνεται η καλr5τερη τελευταiα πoιiλα κdθε αγωνιζ6μwου και σε περιπτiυoειg
περαιτ6ρω ιοoβαθμiαg εφαρμ6ζεται ο κανoνιoμ6q τηg Ι.S.S.F. για την αντioτροφη
μ6τρηoη <CB δηλαδη Cοunt baοk>. Για τo λ6γo αυτ6 πptπεt κιiθε φιiλλο αγωνοg να
oυμπληρiυνεται λεπτομερrilq και με πρooo1η.
Tα παραπdνω απoτελoriν προiiπ6θεoη για την αναγviοριση απoτελεoμd,των αγiυνων
Πηλινoυ Στ61ου, καθωg και για την υπo1:6ωση των oκoπευτιilν να καταβdλλoυν τo
αντiτιμo τηg πoriλαg 6ταν προπoνoιiνται oτο Σκοπευτηριο.
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