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Σωματεiα και oμdδεg
τηq δr5ναμηg

ΣK.o.Ε.

ΓENΙKH EΓΚYKΛΙOΣ ΣKoE No

2012-2

ΘΕMΑ:Ανανθωoη ΔEΣK. Δελτioυ EΤEΠΣ και παρdβoλα ΣK.o.E για το 6τo92013.
Σαq wημεριilνoυμε 6τι oι αθλητ69 oαq, για τoυζ oπoioυq 61ει κατα1ωρηΘεi οτo μητμilo τηg ΣKoE
Δελτiο Σκoπευτη (ΔEΣK), θα πρ6πει να τα ανανειbοουν πριν απ6 την 3111212012 πρoκειμ6νoυ να.
μπoρotiν να μετ61oυν oε πρoπονηoειg και αγcbνεg απ6 01101/2013.
ΣK.o.E, για αΘλητικ69
Τα παρ6βολα πoυ πρtπει να καταβληΘoι5ν κατα περizαωση
δραoτηρι6τητε9 απo 01101120Ι3, ofμφωνα με απ6φαoη του ΔΣ τηg oμooπoνδiαg εiναι,ωg
ακoλofθωg:
Αναν6ωoη ΔE'ΣΚ ατιg κατηγoρiεq ανδριirν-γυναικdrν
20€
για το fτoq 2013
.Eκδooη
ν€oυ ΔE.ΣK. oτιg κατηγορiεq ανδρci:ν-γυναικrδν
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30€

απ6 0110112013

ο,Eκδoαη-Αναν6ωoη ταυτιiτηταq ΕΤEΠΣ/ΙΡSC απιi 01/0l/20I3
ο Bεβαiωοη οε αΘλητ{-τρια για 6κδοoη li αναν6ωoη

.
ο
ο
ο
ο

6€'

50€
ιiδειαq κατo1ηg ιiπλoυ
60€
Παριiβoλoμεταγραφιig
100€
Παριiβoλo διαγραφι{g (αρ.4 παρ.9 Kανoνιομoti ΣK.o.E.)
50€
Eτιiοια οινδρoμιi Σωματεiου (για 6λoυ9 τoυg κλιiδουg)
Αποατoλri απoτελεομιiτων, για κιiΘε ουμμετoμi
3€
οκoπευτιi-τριαg οε μη oλυμπιακιi αγωνioματα
Απoοτoλιi απoτελεομιiτων oκοπoβoλιig ΙPSC (ιiπλα 1ειριfq' λειιiκανo τυφ6κιo,
ραβδωτ6 τυφ6κιο)
4C
Α) LEVEL Ι
6€
B) LΕVEL ΙΙ
9€
Γ) LEVEL ΙΙΙ

Tα Σωματεiα και οι oμιiδεg πρ6πει να καταβdλoυν τα παρ6βoλα για τιg ανανειbοειq η τιq εκδ6o,ειq
ΔEΣK οτoν λoγαριαoμ6 τηq ΣK.o.Ε oτην Eθvικη Tρaπεξα τηq Eλλdδο6 (αριΘμι5q λoγαριαομοδ
ΣK.o.E. Ο80 / 480562 - 31) ti μ6oω EΛTΑ.
Eπιπλ€oν για τουζ αΘλητ6q-τριεq (ΑΓΕN) πoυ δραoτηριoπoιo6νται oτα αγωνioματα οκoπoβoληq
ΙΡSC, τα Σωματεiα και oι oμdδεg πρ6πει να καταβ&λoυν για τo 2013 το παρdβoλo ΕTEΠΣΛΡSC
των 6€ oτo λoγαριαoμ6 Σκoπoβoληq ΙPSC τηg ΣK.o.E. οτην Εθvικη Tρdπεζα τηg Eλλdδoq
(αριΘμ6q λoγαριαομοδ ΣK.o.E 080 / 480766 _ 92).
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Π.{P,4THΡΕΣEΕ:

1'

Tα

ΔE.ΣK, και ETEΙΣΛPSC πoυ εκδ6Θηκαν η ανανειbΘηκαν για τo 6τo9 2012 ιopoυν
για αΘλητικη δραoηρι6ητα μbxρι31/\2l20Ι2 Κtιι απ6 0ι10ι/2Ο13 αθλητ69 - τριεq πoυ δεν
θα 61oυι, ανανεiυoει τo ΔE'ΣK η ΕTEΙΙΣΛΡSC δεν θα 61oυν δικαiωμα ο'υμμετoμg oε
πρoπoνηoειg και αγιbνεq, Σε καΘε 6λ\ περiτττωoη, ην ευΘδη γ1α ην συμμετoμ αθ\τcbν
- τριων oε αγrbνεg και πρoπoνηoειq με μη ανανεωμθvo ΔE,ΣK, φθρoυν τα oωματεiα.

2. Mε τnv αiτnοπ για 6κδocτ ιi αναγ6ωcη ΔE.ΣK Θα πο6πει να απoaτ6)λεται απ6 τα
οωlιατεiα li τιq oμιiδεc oνoμαaτικri κατιioταoη των αθλnτιirν _ τριιδγ

ουυπεριλαμBαγoμfνoυ τoυ πατρ<irνυμoυ και τoυ αριΘμo6 ΔEΣK. Στo διαBιBαaτικri τoυ
Σωuατε[ου f ττιc oιιiδαq. θα ποιfoτει να επιαυγιiπτεται YΠEYΘYNE ΔFΙΛΩΣE. η
oπoiα Θα φ6oει υπoγoαφ6c απ6 τoν Πριiεδοo και τον Γενικ6 Γραμιατ6α με τnν
caoα^ιi6α τoι Σωιατε1oυ iι τιc olι&δαc' Σε αυo1ν θα αναιιiρεται δa ι... ατα yοαφεiα
του Σωματεiοo (i τnc oιιiδαd τnροδνται τα Δελτια Υ^|εiαc των ανωτiρω αθλητ(i)ν _
τοιιbν θειυρηu6να και υποyεyoαμμiνα οδμιoοlνα με τοι' εν ιoτδ Α0λιιa κιi Nδuο
2725/17.6.99 Κεa. Ε. ιiοθρο 33 παρ.9υ. Συνoνiξoνταc. τoνi(εται 6τι ^ιια τιc ανανεcbοειc
και εκδ6οειc ΔEΣK για τo 6τoc 2013 δεγ Θα απooτ6)'λονται Δελτ[α Yγεiαc τωv
αΘλτtτιΙlγ-τoι<irν oτην ΣKOE. παoιi μ6νo n αγωτioω υπε{Θυvτ διi}.ιοοη. η οπoiα θα
παoαλαΙBdγεται μ6ν0γ πρωτ6τυ,τη. Aιτι{ματα τα oποiα δεν πληρoδv τι6 ανωτ6ρω
πρoδπoΘ6oει6, δεν Θα γiνovται απoδεκτd απιi την Oμooπoνδiα. Σε κιiΘε περiπτωη, η
ΣKoE διατηρεi τo δικαiωμα ελ6γ1oυ του αρ1εioυ των Δελτiωγ Yγε[αg πoυ ηρεi τo
Σωματεio { oμιiδα' πρoκειμfνoυ να επιβεβαιωΘεi η oρθι1ητα των δηλωθgντων
oτoιxεiιυν.

3.

4'

ΝL6 0Ιl01l2Ο13 δεv Θα εγκρiνoνται πρoκηρriξει6 για διoργανωoη αγιilνων oε οωμιατεiα,
τα oπoiα δεν 61oυν καταβdλει ην ετηoια oυνδρoμη τoυζ για τo 6τo9 2o13 καθiog και
πρoηγoυμεvων ετιi.lv,
ΣK.o'Ε' απ6 Οl/0l/2013 δεγ Θα
AπoτελΑoματα αγioνων πoυ θα απoστ6λλoνται
καταχωρoδνται, εdv πριν ην ημερoμηνiα τθλεηg των αγωνων δw 61oυν καταβ\θεi oτη

oη

ΣΚ.o.Ε':
α) η εηoια oυνδρoμ τoυ Σωματεioυ yιατo 2013

5.

καΘιbg και προηγoυμ5νων ετrilν
παρdβoλα
oυμμετo1ηg
αγiονων
τα
πρoβλεπ6μενα
για καΘε αθληη-τρια.
β)

και

Tα παραoτατικα π\ρωμηq πpbπει να απooτ6λλoνται oη ΣK.o.E. μαζi με τα ανωτ6ρω
αναφερoμεvα 6γγραφα που απαιτο6νται για 6κδooη η αvαν6ωη ΔE,ΣK. και ταυτοηταg
oκoπoβoξg ETEΙΣ/ΙΡSC μ6oω EΛTA η Eταιριiυν Tαpμεταφoριbν'

To παρ6ν ιoμiει για αΘλητιtο1 δραoηρι6ητα oτη oκoπoβo\ απo o1/o1l20|3 και καταργεi καΘε
πρoηγoυμενo σχεπKo με τo θ.μα εγγραφo.
Mε αθλητικolig 1αιρετιoμotiq
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ΙΙΑYΛoΣ KANEΛΛΑKΙΣ

Συημμ6να

:

Πρ6τυπo διαβιβαoτικoδ Σωματεioυ η oμαδαg για

Aναν6ωη Eκδoη ΔEΣK
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Συνημμθνα : - Yπε6Θυνη δι[λωoη για τα Δελτiα Yγεiαq.
- Aποδεικτικ6 καταβoλ{g παραβ6λων.
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