ffi

ΣKoΠEYTIKFl cMΟΣΠOΝΔ]Α EΛΛΑΔΟΣ
MEΛoΣ τΩN ΔlEΘΝοΝ oMoΣΠoNΔlΩN' ΣYΝoλ4oΣnoNΔ

ΝτEΒΝAτoNALSHoοτ!ΝGsPoBτFEDEFAτ]oΝ

ΩΝ

ιssF.)

κA EΝoΣEoN:

FEoERΑτ|oN NτΕ ΒΝΑτ|oΝALΕ oE τlF AUX A8lν1Es sPοAτ vEs DΕ οHΑssε
-AssoclAτ]oΝ Dε εEDεRAToNs DE τ B sPοRτΙi- 0E LΑc E' 1A Fτ's'c )
EUθoΡEΑΝ sHooτΙΝG cοΝFΕ0εθAτloΝ {E'sc )
.l/]UzZLε ιοADERS Assοc Aτ|oΝs ΝτE RΝAτιoNAL coMM|ττEΕ (M ι.A 'c )
|ΝτεRΝAτ]0ΝALρΒAcτ]οAιs|.]οoτ|Nο
cοΝFε0εFAτ]oN (L'Ps.c]

ιF τA s'c

)

*o""atfsf!fl

oo.no.,,.31.0.d
Πρoζ τα Σωματεiα καl oμdδεζ τηζ διjvαμηζ ΣK,o.E.
πoU καλλΙεργoι]ν αγωviσματα σκoτroβoληζ |.P's.c,

EΓκYKΛloΣ Σκ.o.E. - E.T.E.Π,Σ. No 2ο12-3

1. ΠEP| Δ|oPΓANΩΣHΣ

H ΣK.o,E, / E,T.Ε,Π.Σ. πρoKUρησσε| τα Περιφερεlακι1 (τoπ|Kα) ΠρωταΘληματα ΣKoπoβoληζ l.P,S.c..τoUζ 2012

2013 oπλωv Χε|ρ6ζ

Kα| λε|6Kανωv oπλωv, Δ|Kαiωμα συμμετoΧηζ €ΧoUv 6λol o| σKoπεUτ.ζ / σκoπειiτρlεζ Kdτoxo| ΔE.ΣK.
τηζ ΣK,o.E. Θεωρημ.νo γto τo τρ.xov.τoζ,

KdΘε αΘλητηζ / oΘλητρ|o δ0ναταl vα σUμμετdσχε| μ6vo
Περ|φ.ρεtα τηs εδραg τoυ ΣωματεΙoυ τoυ.

oε μiα απo

τrg ακoλoυΘεg Kατηγoρiεζ καl μ6vov ατηv

AΘλητεζ τωv oπoiωv η u6v|Un Kατo|κiα εivα| σε δ|αφoρεT|κη περ|φ.ρε|α απ6 τηv περlφερε|α τηζ ιξδραζ ΤoU Σωματεiou
τoUζ Kα| εφoσov τo Σωματεio τoUζ σUvα|vεi, δlKα|oι:,vτα| vα δηλιiσouv τηv κατ, εξαiρεoη αυμμετo1η τoUζ στηv
Περ|φiρε|α τηs μ6vlμηg κατolκiαg τoUs, Δηλωσε|ζ τηζ περ|πτωσεωζ αUτηζ Θα υπoβdλλovτol qπo τιi,)ρα στη Σ.K,o.E,
εγγραφωζ απ6 τo ΣωUατεio τoU σKoπεUτli' η θα απoστ€λλovταl με fax μεxρl τηv πρoηγoι]μεvη τηζ πριbτηζ σUμμετoχηζ
Τoυ αθλητη σε oπoIovδηπoτε πρωταΘληματ|K6 αγ(i)vα oπo|ασδηπoτε Περ|φ.ρε|αζ, dλλωζ θα θεωρεiταl 6τl αγωviζεταi
oτηv Περlφiρε|α τηζ.δραζ roU ΣωματεioU τoU,
Στoυg αγιilvεs τωv Περ|φερε|αKωv ΠρωταΘλημdτωv (Level ||) μπoρoιiv να σUμμετ.χouv oθλητ.ζ ατo 6λη τηv Eλλαδα
Kα| oχ].μ6vov απ6 τηv αvτiστo|Xη Περ|φερε|α xωρig oμωg τo δtKαiωμα o.υγκ6vτρωoηg βαΘμΦv
γlα τo Περlφερεlακo
ΠρωτdΘλημα τηζ περ|oχηζ πoU αγωviζovτα| η τηζ περιoxηζ πoU αvηKoυv.
Γtα τηv πρoαμ6τρηoη τωv βαΘμιilv Περιφερεlακo0 ΠρωταΘληματoζ, ξgL-μοyg]L o| αθλητεζ αUτoi Θα δ|αγρdφovτα| απo
τηv Kατασταση απoτελεσμdτωv τoU qγ(i)vα πoU σUμμετεiΧαν (εργασiα πoU Θα περα|ωΘεi απo τηv oμoσπovδiα) .τσ|
Φστε η δ|αvoμη τωv βαΘμdJν Περ|φερεlαKo0 ΠρωταΘληματoζ vα αvτ|Kατoπτρiζε| τηv πραγματlKη σε|ρd επ|τUχjαζ τωv
τoπ|Kων αΘλητιiJv Χωρiζ vα επηρεαζε| τηv τoπtKη Kατdταξη η oυμμετo1( lωv εKτ6ζ ζΦvηζ αΘλητωV στov αγωvα.
EUv6ητo εiναI 6τl o αγωvαζ Kατd τα αλλα Θα πρoσμετρα ωζ αYωv|στ|Kη δραστηρ|6τητα Kα| o αΘλητηζ Θα βραβε.εται
σιμφωVα με τηv Kαταταξη τoU μεTα τo π.ραζ τoU αγωvα,

o|-Περlφ.ρε|εζ στ|ζ oτoiεζ Kαταv.μovταI γεωγραφ|Kα τα Περ|φερε|ακα ΠρωταΘληματα εivα|:

zωvη A; λi]αKεδoνiα & ΘραKη
zΦvη B: Nησo| ιovioυ,,Hπε|ρoζ & Θεσσαλiα
zΦvη Γ: Στερεα Eλλαδα, Πελoπ6Wησoζ KαI Νησo|

z6vη Δ:

KρηTη

Kεντρ|Koι] AIγαioU & ΔωδεKανησα

KAT|.|ΓoPIEΣ:

A. oPΕN AvδρΦv - ΓUvα|KΦv _ Eφηβωv (JuniorS) _ Bετεραvωv (Seniors) _ Παλα|μdxωv (S.SeniorS)
B. cLAss|c Avδρωv _ ΓυvαlκΦv - Eφηβωv (Juniors) Bετερdvωv (Sen.ors) _ Παλα|μdΧωv (S.Seniors)
Γ' STANDARD Avδριi.lv _ ΓUναlKΦv _ Eφηβωv (JUniorS) _ Bετεραvωv (SeniorS) _ Παλαlμαxωv (S,Seniors)
Δ. PRoDUcT|oN Aνδρωv _ ΓUνα|Kιilv . Eφηβωv (JuniorS) _ Bετερdvωv (Seniors) Παλα|μdΧωv (S.SeniorS)
E. REνoLVER Avδριiv _ ΓuvαlκΦv _ Eφηβωv (JuniorS) Bετεραvωv (SeniorS) _ Παλα|μαΧωv (S.Seniors)
|\,ηε

τo π.ραζ τoU Πρωταθληματoζ Θα βραβευΘo0v απo τηv Σ.K,o.E, σε τoπ|Kη εκδΙiλωση, o| τρε|ζ πρωτo|

K.ατηγoρiαζ' ωζ αλoλoυθωζ:
1".: K0πελλo η Πλoκ.τq _ XρUσo MετιiλλIo _ Δiπλωμα,
2"s: Aσημ.ν|o Mετqλλlo - Δiπλωμq
3oζ:

KαΘε

Xαλκlvo |ν]εταλλ|o _ Δiπλωμα

Επiσηζ Θα βραβευΘo0v, εφooov oυμπληρωΘoι]v, καl ol UπoKατηγoρiεζ, KαΘωζ Kαl oI τux6v αvτΙστo|Χεζ oμαδ|K.ζ
σUμμεToχ.ζ στo ΠρωτdΘλημα, Γ|α τη σUμπληρωση KαΘε κατηγoρiαζ Θα απαιτo0vτα| τoUλdΧ|στov τρε|ζ (3) αθλητig πoυ
Θα σUμπληρ6σoυv τov ελαχ|στo αρlΘμ6 αγωνων γ|α να συμπερ|ληφΘo0v στηv καταταξη τoυ ΠρωταΘληματoζ, Γ|α τη
σUμπληρωση τηζ UπoKατηγoρiαζ θα απα|τo0vΙα| ToUλdΧΙστov τρε|ζ (3) αΘλη.r.ζ. Γ|α vα πρoσμετρo0vταl ol βαΘμoi
τoU αγd)vα στη βαθμoλoγΙα τoυ Πριυταθληματoζ, Θα πρ€πεl vα ixεt συμπληρωΘεi η αvτiστoIxη κατηyoρiα.
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Kατd τη δ|εξαγωγη τωv αγΦvωv Θα |σΧ0σoυv ot Kαvov|σμoiτηζ ΣK.o.E. Kα| τηζ |PSc.
H εξαγωYη τηζ βαθμoλoγiαζ τωv αγωvωv πoυ θα πρoσμετρωvταt σTα ΠρωταΘληματα Θα γivετα! με τα πρoγραμμαΙα
|ν]sS η νVin MSS,

Tα απoτελ.σματα τωv αY6vωv αUτωv Θα απoστ.λλovτα| UπoXρεωτ|κd στην oμoσπovδiα oχ| μ6vov εγγρdφωζ, αλλd κα|
σε ηλεKτρov|Kη μoρφη (αvTiγραφo ασφαλεiαζ backup σε CD η μ6oω emai|). .oσov αφoρd τηv απooτoλη τωv

απoτελεσμdτωv εγγρdφωζ. Θα xρησ|μoπotεiτα| υπoxρεωτ|κd η επ|συvαπτ6μεvη φoρμα' γlα τηv απoφυγη
λαvΘασμivωv απoτελεσμdτωv 6oov αφoρd τ|ζ Uπoκατηγoρiεζ, 6ταv απoστ6λλovταl τα ατroτελeσματα με
απευΘεiαζ εκτιjπζυση απ6 τo πρ6γρqμμα Win MSS.
AP|ΘMoΣ AΓΩNΩN:
Πρωτdθλημα 6πλωv Xε|ρ6ζ
Σε κdΘε περ|φερε|α γ1α τo τoπ|κ6 πρωτdΘλημα 6πλωv xε|ρ6ζ Θα δtεξαxθεi .vαζ (1) αγωvαζ LΕVEL

Il| τouλαΧ|στov

12 σTαδiωv (πoυ Θα τερ|λαμβαvε| 6 σταδlα Short, 4 σταδtα medium Kα| 2 σταδlα |ong), Kα| τ.σσερ|ζ (4) αγωvεζ LΕVEL
|| τouλdΧ|στov 6 σταδiωv. Εξ αυτιi-rv, o σKoπεUτηζ Θα μπoρεi vα πρoσμετρησει Kατ, επιλoγη τoUζ 3 καλ0TερoUζ,

αvεξαρτητωζ LEVEL

l| η

LΕVEL

|||.

o Παvελληvloζ αγωvαζ LΕVΕL lll

γ|α τηv τρ.χoUσα αγωv|στ|Kη περioδo Θα δIεξαχΘεi στη Zωvη Γ'.

Γ|α τo Παvελληv|o πρωτdθλημα Θα πρoσμετρησouv oΙ αYΦvεζ LEVEL |I| τωv περ|φερε|(bv A., B., Γ., Δ,, κα| o
Παvελληv|oζ Aγd)vαζ. Eξ αUτζbv, o σKoτrεUτηζ Θα μπoρεi vα πρoσμετρησε| τρεiζ (3) αγ6vεζ.
ΠρωτdΘλημα λε|6καvΙ,v 6πλωv
Γ|α τo πρωτdθλημα λεloKαvωv 0πλωv Θα δ|εξαχΘo0v δ0o (2) αγωvεζ LΕVEL ||| (12 σταδiωv Kα| 150 φUσ|γγiωv
τoυλdx|στoν) Kαt .ναg Πανελληv|oζ LEVΕL ||| (,12 σταδiωv Kα| ,150 φUσ|γYiωv τoυλdΧ|στov), Eξ αUτωv, Θα
πρoσμετρoovτα| δ0o (2) αYΦvεζ.

o Πανελληv|oζ AγΦvαζ LΕVEL ι|lγ|α

τηv τρ.XoUσα αγωvlατlκη περioδo, Θα δ|εξαxΘεi στη ζωvη Δ,,

BAΘMoΛoΓ|A ΠEP|ΦEPE|AKΩN (τoΠιKΩN) ΠPΩτAΘΛHMATΩN

:

H BαΘμoλoγiα τωv Toπ|κωv ΠρωταΘλημdτωv Θα Uπoλoγ|σΘεi με βdση τα πoσoσTα επ|τUxiαζ τωv αθλητΦv στoUζ
αvτiστo|ΧoUζ αγιivεζ, To πoσoστ6 επtτυ1iαg τoυ αγωvα Leve| ||| Θα πρoσαUξηθεi Kατd 10 (δι.Kα) πoσoστlαiεζ μovdδεζ
(10%). H τελ|Kη Kατdταξη τωv αΘλητωv Θα γivε| με τo αΘρo|σμα τωv Uψηλ6τερωv πoσoστωv τoU αvτiστo|χou αρlΘμo0
Σε περiπτωoη |σoβαθμΙαζ (Tie), Kατατασσετα| στηv αvωτερη Θ.ση αUτ6ζ πoU εXει τιζ περ|σσ6τερεζ πριιτεζ viKεζ Kα| σε
περiπTωση v.αζ |σoβαΘμiαζ, αUτ6ζ πoU ixεl τηv καλ0τερη καταταξη στov Leve| ||| τηg Περ|φ.ρε|dζ τoU,

BAΘMoΛoΓ|A ΠANEMHN|ΩN ΠPΩTAΘΛHMATΩN:
H βαΘμoλoγiα τωv ΠαvελληvIωv ΠρωταΘλημdτωv 6πλωv xε|ρ6ζ Kαt λε|6Kαvωv τυφεκiωv, Θα πρo.λΘεl απ6 τα πoσoστα
επ|TUΧiαζ τωv αθλητωv στoυζ αvτiστo|xouζ πρωταθληματ|Ko0ζ αγΦvεζ LEVEL ||| τηζ περ|6δoU 2012 - 2013. τo
πoσoστo επ|τUΧiαζ τωv ΠαvελληvIωv Aγωvωv Θα πρoσαUξηΘεi Kατd 10 (δεKα) πoσoστ|αiεζ μovdδεζ ('1o%), |-l τελ|Kη
κατdταξη τωv αθλητΦv Θα γivε| με τo dΘρoισμα τωv Uψηλ6Tερωv πoσoστωv τoυ αvτiστo|XoU αριΘμo0 αγιivωv, ητol γ|α
τα 6πλα xε!ρ6ζ τρiα (3) LeVe| |||, Kα| γ|α τα λειoKαvα 6πλα δι]o (2) Level |,,.

ΠAPABoΛA ΣYMMEτoXΩN
τα

ατoμ|Kα παρdβoλα oυμμετoxΦν, μ6vo γ|α τoUζ αYωvεζ τωv Toπ|KΦv Πρωταθλημdτωv Kα| τoυ ΠαvελληvloU Aγωvα,
γtα ToUζ αγωνεζ oπλων xεlρog καl λεΙ6KαvoU 6πλoU, δε θα UπερβαivoUv τα παραKdτω αvαφερoμεvα τoσd:

LΕνEL

ll: 30 ΕYPΩ

LEVΕL

|||

LEVEL

lI| (μΙαζ

ημ.ρoζ): 50 EYPΩ

(διo ημερι;v): 70 ΕYPΩ

Ωζ oμαδ|Ko παρdβoλo σUμμετoχηζ oρiζετα| To ισ6π0σo μiαζ αvτiσTo|χηζ ατoμ|Kηζ σUμμετoxηζ στov αγd)vα'
Kατηγoρiεζ ΓUvαlKωv(Ladies) Kq| Εφηβωv (Juniors) ΔΩPEAN.
Παρdβoλo εvσιdσεωv: |σoπoσo με την ατoμ|κη σUμμετoXη.

Στoυζ εΘv|Ko0ζ αγωvεζ |PSc αvαγvωρiζovταl μ6vo oμαδεζ Σωματεiωv κα| 6χ| oμdδεζ πoU

δημ|oUργoovταΙ

περ|στασlαKα, o| δηλιiσε|ζ σUμμετoXηζ oμαδωv πρεπεl vα υπoβιiλλovταl πρ|v απo τηv .vαρξη τoυ αγωvα' Αλλωζ δεv
Θα γivovταl δεKτεζ o| συμμετox.ζ. o| αΘλητεζ τωv oμdδωv δεv απα|τεiται vα αvωvlσΘoov UπoΧρεωτ|Kd στov KUρiωζ
αγωvα, μπoρo0v vα εivαΙ Kα| Kρ|τ.ζ Kα| να αγων|σθoov στo pre.match,

2. AΠoZ}lM|ΩΣE|Σ KPITΩN:

oI Kρ|τiζ τωv αγωvωv τωv πρωταΘληματωv θα απoζημ|ιbvovται ωζ εξηζ;
α, Δ|αVUKτερεUση σε δΙKλ|vo δωμqτ|o η 30 EYPo / ατoμo, Yπ6ψ|v oτ| γ|α καΘε ημ.ρα αYωvα Θα Uπoλoγiζετα| μiα
δ|αvυKτ.ρεUση, μη σUμπερtλαμβαvoμεvoU τoU pre. match.
β, H απ6σταση σε Χ|λ|6μετρq απ6 π6λη σε π6λη μετ, επ|στρoφηζ x o,2o EYPΩ / xιλl6μετρo Kαι γ|α απ6σταση αvιυ τωv
100 Χιλιoμ.τρωv σUvoλ|Kηζ δIαδρoμηζ. Kρ|τιiζ o| oπoio| Θα μεταK|vηΘo0v απ6 τηv Ιδ|α π6λη Θα K|νηΘoι]v με τo iδ|o
6xημα (Kα| μ.Xρ| τρiα ατoμα). Σε περiπτωση Kατd τηv oπoiα δεν συμφωvoιjv τ6τε Θα μolραζovτα| 'ιo qvαλoγo0v
χρηματlK6 πoσ6v.
γ. Σε περiπΙωση κατd τηv oπoiα Θα Χρησιμoπo|ηΘεi ωζ μ.σov μεταφoρdζ πλoio, Θα καταβαλλετα| τo αvτiτ|μo τoU
ε|σ|Tηρioυ τετρdKλ|vηζ καμπivqζ,

δ. Σε περiπτωση κατd τηv oπoiα χρησ|μoπo|ηθεi ωζ μ.σov μεταφoρdζ αερoπλdvo, τ6τε o δ|oργαvωτηζ σoλλoγos θα
Kαταβαλε| τo 50o" τoυ αv]tτiμoU τoUλαX|στov.
ε. Eφ6σov σUμμ{τ.xoUv στov αγdjvα απαλλdσσovταΙ τηg Kαταβoληζ τoU παραβoλoυ oυμμετoxηg3.

YΠoxPEΩΣE|Σ ΣΩMATEιΩN:

τα Σωματεiα πoU θα δ|oργαvωσouv αγωvεζ τωv τoπ|Kωv - Kα| ΕΘv|Ko0 πρωταΘλημqτoζ, μετα απo τηv αvαΘεση απ6
τηv ΣKoΕ _ ΕTEΠΣ, oφεiλoυv vα λdβoυv Uπ6ψη τ|ζ πρoαvαφερΘεiσεζ πρoιjπoΘ.σε|ζ (αμo|βη Kρ|τιilv. αρtΘμoζ σταδiων
/ φUσ|γγiωv) Kα] vα υπoβαλλouv εγKαiρωζ, τα στdδ|α τωv αγΦvωv πρoζ 6γκρloη, o0μφωvα με ToUζ |σXυoUσεζ
πρoΘεσμiεζ, o oρ|σμ6ζ τηζ ΔιoiKησηζ Πεδioυ Boληg στoUζ αYωvεζ Leve| lll Θα γivετα| ατ16 την ΕTΕΠΣ ΣKoE σε
σUvεργασiα με τo ΣωμαTεio.

4. ΠPoΓPAMMA AΓΩNΩN:

τo

|'Iμερoλoγ|αK6 Πρoγραμμα τωv αγωvωv Leve| |||, .xεI ωζ αKoλoι]Θωζj

)oJταΘλnuα

Hμερoμηviα

oπλωv

zι7νη

07/10/2012
04/11/2012

Level
Δ|oργαvωτηζ

B
Γ

2a/04/2013
26/O5/2013
22-23/06/2013

Δ

ΣKoE-ETEΠΣ (Παvελλnvlo()

Γ

ΠαραKαλο0vτα| τα Σωματεiα πoυ επ|ΘUμo0v vα δtoργαvΦσouv αγωvεζ Leve|

||

Kα| LeVeι

|||

6πλωv XεΙρ6ζ Kαt λε|6Kαvωv

6πλωv, γ|α τα Eθv|Kd κα| Toπ|Kd ΠρωταΘληματα καΘωζ κα| Ytq τoUζ παvελληviouζ αγΦvεζ ραβδωτo0 τUφεKioU
τρtωv 6πλωv, 6πωζ απoστεiλoUv εγγραφωζ στη ΣKoE τηv εκδηλωoη εvδ|αφ.ρovτoζ τoUζ μ.Xρ| καl τIζ 30/04/2012.

Kα|

5' Δ|AΦoPA:
Περα|τερω ΘEματο τα oπoiα αφoρo0v τα Toπ|Kα Kαι ΕΘv|Kd ΠρωταΘληματα KαΘΦζ Kαι τηv oυγκρoτηoη EΘvlκιi,tv
oμdδωv τηζ αγωvtστ|Kηζ περ|6δoU 2012 - 2013' θα Ko|voπo]ηΘoι:,v με vε(i)τερη εγKι:,Kλ|o.
Mε αθλητ|Ko0ζ χotρετ|σμoι:,ζ
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