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τα Σοrματεiα και 0μ6δε9
Σταθερo6 Στ61oυ ΣK.o.E.

ΘEMA: ΠP o ΚΙΙP Y Ξ ΙΙ Πανελλι{νιων Aγιirνων Σταθερoδ Στ61oυ 6τoιc,2012

Ιt ΣΚoE πρoηρ6οoει

τoυg Πανελληvιoυq Αγιilνεg Σκoπoβoληq Σταθερoti Στ61oυ οτα
αγωνiοματα 10μ, 25μ, 50μ και 300μ για τo ι6τoq 2012 oilψφωνα με τo εξηg πρ6γραμμα:

(AΓEM & Πιοτ6λι 50μ (ΑE)
0.22 (Αη' Πιοτ6λι 25μ (Γ), Πιοτ6λι

{εooβ6λα

17-18l03lτ2

Tαxυτηταq (Α)
Γoυφ6κι
Γoυφ€κι 0'22 (EΝ)' Πιοτ6λι 2sμ (επ), Πιοτ6λι Tα1υηταg (E)
fιoτ6λι KεvτριrΦc Πυρoδ6τηοηζ (A) . Πιοτ6λι Στ&vταρντ (Af
Γoυφ6κι 300μ Πρηνηδ6ν (Α) _ Τoυφ6κι 300μ 3x20 (Α)

31103-01104112
07-0810411.2

05-06t05n2
22-23t09t12

/Tα

αγωvioματα των 10μ και των 50μ τηζ κατηγoρiαq (ΑΓΕN) θα διεξα1θofν oτo Eθνικ6
Σκoπευτηριo Bι1ρωνα'

/Τα

ΓΣE

/Tα

α"tωνiaματα των 300μ oτη κατηγoρiεq (Α), θα δωξα1θoriν oτo πεδio βoληq του 6",

αγωνiοματα των 25μ τηq κατηγορiαq (ΑΓΕΝ) θα δεξα1θo6ν oτο οκoπευτηριo τηq
οτην Mαλακ&oα.
Συντ6γματoq Πεζικori

oην K6ρινθo

/Kαλο6vται oι ΔιoΦοειζ τωv ανωτ€ρω oκoπευτηρiων να πρoετoιμ&ooυν και να διαθ€ooυν

τα αντiοτoι1α πεδiα βoληg oriμφωνα με τα ανωτ6ρω. Eπiοηq θα πρ6πει vα nημεριiloουν
6γκαιρα την ΣKoE για τυ16ν πρoβληματα των πεδiων βoληq, πρoκειβνoυ να
εξαoφαλιοθεi η απρ6oκoπτη δεξαγωγη των αγcilνων.

/Σε

6}uα τα αγωνiοματα τoυ πρoγρ&μματoξ των oλυμπιακιbν Αγcbνων
κατηγoρiεq Θα δεξα1θoδν τελικoi.

και σε 6λεq τη

/ Σε κ6θε περtπτωoη

ιοoβ&θμιαq, γ1α την επιλoγη-oυμμετo1η οε τελικ6 αγωνioματοg, η
κατd,ταξη των επιδ6oεων των αθλητcbν-τριων θα γiνει oriμφωνα με τoυξ Kαvovιoμolig τηg
ΙSSF πoυ iο1υαν 6ω9 την 3 1 Δεκεμβρioυ 2008.

ΓENΙΚEΣ ΔΙATAΞEΙΣ
-ι.

2.

Ιoβoυν oι κανoνισμoiτηq ΙSSF καιηζ ΣKoE.
Δικαiωμα oυμμτo1ηg 61oυν τα oωματεiα και oμdδεq τηg διiναμηq ΣKoE μ αθλητ69τριεζ, πoυ 61oυν εv ιoβ ΔEΣKΣKOE για τo 6τoq 2012 και πληρoδv τη πρoδπoθ6οει9
τη6 εγκυκλioυ ΔEΣΣΣΚ .o'β', 2120|2 (παρ.α).
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3.

Δηλιboεη oυμμετo1ηq τρΕπετ να υποβληθoriν γραπτιilq oτα γραφεiα
(Χρ.Bουρνdζoυ 14, Αθηνα 1152l, ΦΑΞ 210 642|595):
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ΣKoE

To αργ6τερο ωξ την Π6μπτη 8l03l|2 6οoν αφoρ& τα αγωνiοματα τα oπoiα πρ6κειται

vα διεξα1θοδν oτη |1-|8103l12.

To αργ6τερο ωg τηv Tετιiρτη 2|l03l12 6οoν

αφoρ&

τα αγωνtoματα τα

oπoiα

To αη6τερo ωζ την Tετιiρτη

28103112 6ooν αφoρ&

τα αγωvlοματα τα

oπoiα

Tο αργ6τερo ωq την Tετ6ρτη

25104112 6oον αφoρ&

τα αγωvισματα τα

oπoια

τα αγωviοματα τα

oπoiα

πρ6κειται vα δεξα1θoι1ν oτη 31103.0|l04l|2'
πρ6κεπαι να δεξα1Θoriν οτη 0.7-08104112.
πρ6κειται να δωξα1Θoriν oτιq 05-06/05/1 2,

To αργ6τερo ωq την Tετιiρτη |2l09l72 6οoν

αφoρ&

πρ6κεπαι να διεξα1θoriν oτη 22-23l09l12'

To ωρoλ6γιo πρ6γραμμα των αγιbνων και oι θ6οει9
ανακoινcilνoνται την Tρiτη πρo των αγιΙlνων.

βoληq των αγωvιζoμ6νων θα

5. oι

κληρcboεξ των θ€οεων βoλiq εiναι oνoμαoτικ6q. Mετ& ην ανακoiνωoη των
κληριbοεων θ6oεων βοληg εiναι δυνατη η αντικατ&,oταoη οκοπευτη/τριαg μ6νo
απ6 &λλον αθλητη/τρια τoυ ιδiου αγωvfοματοζ κα1 κατηγoρiαq που
ουμπερrλαμβdνεται oτην αρ1ικη δηλωoη τoυ σωματεioυ τoυ και δεv 61ει κληρωθεi.

6.

Tα αγωνiοματα εiναι ατoμικ6 και oμαδικ& κατd κατηγορiα και αγrilνιομα. Eπiοηg
βραβευονται τα τρiα oωματεiα-oμdδεq τα oπoiα Θα ουγκεντριbοoυν την υψηλ6τερη

βαθμοληiα oτo o6νολo των αγωνισμd,των τoυ Πανελληνioυ Πρωταθληματog o6μφωνα

μ

τα παρακd,τω

:

ΚATATAΞΙΙ

AToMΙKtΙ

θ6oη
2η θ6oη
3η θ6oη
4η θ6oη

16 βαθμοi

1η
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12
10

oMAΔΙKΙΙ
8 βαθμoi
7
6
5

5η Θ6οη

8

6η Θ6οη

6

7η θ6οη

4

2

8η Θ6oη

2

1
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Αθλητηg-τρ1α πoυ αvηκει οε Σωματεio και oμ&δα και θ1ει εκδoθεt ΔEΣK πoυ καλυπτει
και τo Σωματεio και την oμ&δα' 61ει δε δηλωθεi να αγωνιoθεi μ Σωματεio και oμd,δα
ουγ1ρ6νω9, μπoρεi vα δciloει απ6 την ατoμικη τoυ κατ&ταξη βαθμo69 και στo Σωματεio
και στην oμd,δα, αλλd, μτ61ει οε μiα μ6νo oμαδιη κατd,ταξη. Σε περiπτωση πoυ
αθλητηq-τρια δεκδικεiται για η ουμμετo1η τoυ στo oμαδικ6 απ6 Σωματεio και 0μ6δα,
πρoτεραι6τη τα

f'γει"

τo Σωματεio.

FΙ δηλωοη oυμμτoμg πoυ υπoβ&λλoυν τα Σωματεiα και oι oμ&δεq θα πρ6πει vα
αναφ6ρoυν τoυζ αθλητ6q-τρεζ πoυ αφεν69 θ1oυν δικαiωμα ουμμετo1ι[q τηγ
ημερoμηνfα που απoοτ6λλεται η δι{λωoη και αφετ6ρoυ προτiθενται-εκτ6q απρo6πτoυνα oυμμτdσχoυν οτoυq αγιilvεq. Σε αντiθετη περiπτωοη, δυο1εραivεται η δεξαγωγη των
αγιbνωv μ υπαιτι6τητα τωv Σωματεiων και oμ&δων και πιθαν6ν να επιφι1ρει κυρrilοειg
κατd, αντιοτoι1iα.

9.

Eνoτ&oειg και εφ6οεη υποβ&λλoνται γραπτd

10. F{ απoνoμη των επ6Θλων θα γtνεται

παριiβoλo 30 € και 50 € αvτioτoι1α.

μτ& τo π6ρα6 κ&θε αγωνiοματoq.
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12.

Tα oωματεiα θα πρ6πει να μριμvησoυν

13.

μ

αΘλητ6q υπoxpεοlivται vα 61ουν oλoκληριilοει τοv 6λεγ1ο του oπλιoμoδ-εξoπλιoμo6
τoυg απ6 την αρμ6δια εππρoπη ελ6γxoυ τoυλιi1ιaτoν 30 λεπτιi πριν την εvαρξη κ&θε
αγωνioματoq.

γ1α τα βληματα και τιq οφαiρεg, πoυ θα
1ρηoιμoπoησoυv oι αΘλητ69-τριεζ τoυζ οτoυq αγιbvεζ για τηv oυμμετoγξ τoυq.

Σημuilνεται 6τι ειδικd για τα αγωνioματα των 300μ τα oωματεiα θα πρ6πει να
μεριμvηooυν μ ευθriη τoυζ για τηv αλλαγη και καταδειξη τωv oτ61ων τωv αθλητcbv
τoυξ.

14. Για oτιδηπoτε δεv πρoβλεπεται απ6 την παρoιioα πρoηρυξη, αρμdδ.α να επιλαμβdνεται
εiναι η oργανωτικη Επιτρoτη των αγιbνωv (ΔEΣΣ) η η Αγωv6δικοg Eπιτρozη κατd
περiπτωοη.
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