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Πρoζ

τα Σωματεiα και oμdδεg
ΣταΘεροti Στ61oυ ΣK.o'Ε.

ΘEMA: ΠP o K ΙΙ Ρ Y Ξ Ι{ Grand Prix ΣταΘεοoδ Στιiγου 2013
ΣΚoΕ πρoκηρriooει

τo Grand Prix ΣταΘερor1 Στ61oυ 201 3 σxLζ2|-22 καt
Σεπτεμβρiου 20l 3 oτα εξηq αγιυvioματα:
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Αερoβ6λo Toυφ€κι (Α,Γ)
Τoυφ6κι Πρηνηδoν (Α,Γ)
Tουφ6κι 3X40 (Α)
Tουφ6κι 3Χ20 (Γ)
Αερoβ6λο Πιοτ6λι (Α,Γ)
E'λεriθερo Πιoτ6λι (Α)
Πιoτ6λι Tαpτηταg (Α)
Πιoτ6λι Σπορ (Γ)
Πιοτ6λι Στdνταρντ (Α)
Πιoτ6λι ΚΠ 3ο+30 (Α)
Πιoτ6λι KΠ Tαμτηταg (Α)

Πoιiγοαυuα Aγcilνοlν
Σ638ατo 21l09/13
08:45 Aεροβ6λo Πιoτ6λι (Γ)
08:45 Toυφ6κι 3Χ2Ο (Γ)
10:45 Aερoβ6λo Πιoτ6λι (Α)
1 1 :30 Τoυφ6κι 3Χ40 (Α)

KυριαΦ
08:45
09:Ο0
10:30
12:30
12:15
14:45

22109/13

Toυφ6κι 0,22 πρηηδ6ν (Γ)
Πιoτ6λι Σπoρ (Γ)
Toυφ€κι Ο,22 πρηηδ6ν (Α)
Eλε5θερo Πιoτ6λι (Α)
Αερoβ6λο Τoυφ6κι (Γ)
Αερoβ6λo Toυφ6κι (Α)

Σdββατo 28/09/13
09:00 Πιoτ6λι Tα1υτηταg (A)
14:30 Πιoτ6λι Στιiνταρντ (Α)

Kυριακti

29109/13

Ο9:0Ο Πιoτ6λι KΠ 30+30 (Α)
13:30 Πιoτ6λι ΚΠ ΤαΦτηταg (Α)
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ΙoχΦoυν oι κανoνιoμoi και oι Εγκriκλιoι τηg ΙSSF και τηq ΣKoΕ
Δικαiωμα αυμμετo1ηg ( oε αγιilνιoμα. αγωνioματα) θy"oυν oΛoΙ oι Aνδρεc και
oι Γυr,αiκεζ κατo1oι ΔΕΣΚ/ΣΚ.o.E εν ιo1r1 που 61oυν ο.υμμετdoxει οε Aγιilνεq
(αγ<bνιoμα - αγωνioματα) πoυ 6xει διοργανιbοει η ΣK.o.E. Ειδικ6τερα oτo
αγιbνιoμα τoυ Πιoτoλioυ KΠ Tαpτητog δικαiωμα ουμμετoxηg 61ουν 6οοι 61ουν
δικαiωμα ο.υμμετoμg oτo αγιilνιoμα Πιoτoλioυ M Δ 30+30.
Δηλi,loειζ oυμμετo1ξq πρ6πει να υπoβ\Θor5ν εγγραφωq oτα γραφεiα τηg ΣΚoΕ'
(Xρ.Bουρν&ζoυ 14, ΑΘηνα 11521, ΦΑΞ 2|0 6421595) τo αη6τερo ωg την Tρiτη

11tOgt2013

και oι oμιiδεζ θα πρ€πει να
περιλαμβ&νει αφεν6g αΘλητ6q-τριεq πoυ 61ουν δικαiωμα αυμμετoμ1c την
ημερo1ηνiα πoυ απooτθλλεται η δηλωση και αφετ6ρoυ να πρoτiθενται _εκτ6
απρo6πτου- να αυμμεταoxoυν oτoυg αγιbνεg rbοτε να μην δυo1εραiνεται η
oργιiνωoη και η διεξαγωγη των αγιbνων.
Eνoτd'οειζ και εφ6οει9 υπoβdλλoνται γραπτ& με παραβoλo 3Ο € και 50 €
αντioτoι1α.
oι αθλητ6ζ υπo1ρεofνται να 6xoυν oλoκληριδoει τoν θλεγxo τoυ oπλιoμotiεξoπλιoμoti τoυg απ6 την αρμ6δια επιτρoπη εΜγ1oυ τoυλιi1ιoτoν 30 λεπτιi πριν
την 6ναρξη κd'θε αγωνioματoζ.
FΙ δηλωoη αυμμετo1i1-c πoυ υπoβαλλουν τα Σωματεtα
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Eιδικ6q διατιiξειq:
α),oooν αφoρ& τα αγων[oματα τoυ Πιoτoλioυ Tαpτηταg, Πιο.τo),ioυ ΚΠ 3Ο+30 και
Πιoτoλioυ ΚΠ Ταβητog, oι αγωνιζ6μενoι θα oλοκ\ριbνoυν τoυg δfο γriρoιlq A και B
και oτη oυν61εια θα ακoλoυΘεi η επ6μενη oειρd αθλητιbν,
β) tΙ βαΘμoλoγiα των oτ61ων oτα αγωνioματα 10μ (τουιoθκια, πιoτ6)ια) 0α γiι,εt μιε

δεκαδικοδq,
γ) Στoυg αγιbνεq αυτoιig δεν αναγνωρiζoνται Πανελληνια ρεκορ.
δ) ιΙ ΣΚ.o.Ε θα 1oρηγηoει για τα αγωνioματα 50μ και 25μ τα απαραiτητα φυoiγγια
Ο,22 oε 6λoυq τoυg o-υμμετ61oντε'c.
ε) Tα αγωνioματα 10μ και 50μ Θα γiνoυν oτo EΘ. Σκ. Βtiρωνα και τα αγωνioματα 25μ Θα
γiνoυν oτο Σκoπευτηριo τηq ΠΣΕ oτη Mαλακ&oα.
oτ) F{ κατ&ταξη των πρoζ βρdβευοη αΘλητιbν-τριων θα γiνει or1μφωνα με την ακ6λoυθη
μ6Θoδo βαΘμολoγiαg :
Στo κdΘε αγιbνιoμα, oι 10 πριbτoι τηg κατdταξηq θα παiρνουν απ6 1Ο 6co-c Ο1 βαθμoδq.
Bραβa5oνται oι Aνδρεq και ol Γυναiκεg. οτo πιoτολι (oυvoλικη βαθμoλογiα απ(t τη
oυμμετo1η τoυ αΘ\τη'τριαq oτα αγωνioματα πιtrτoλiων τηq πρoκηρυξη-c) κιlι οτιl
τoυφ6κι (ο.υvoλιη βαθμολoγiα απ6 τη αυμμετoμ τoυ αΘλητη.τριαζ στα αγωνiοματα
τoυφεκ[ων τηg πρoκηρυξηg) σε δfo ηλικιακd oριζ6μενεg κατηγoρ[εg:
Α, κατηγoρiα αΘλητ6g-τρεq 6ω9 των 40 ετιδν (γενηΘwτεg πριν τo 1973)
B, κατηγoρiα αθλητ69-τρlε9 &νω και 40 ετιbν (γεlvηθ6ντεc, τo |973 και μετ&)

Bοαβεr1oειc:

,ΕπαΘλα

και oμαδικd oε ημερoμηνiα πoυ Θα καθoριoΘεi μετd τo τ6λoq
των αγιilνων και την ανακoiνωoη των απoτελεομ6των:
. Κliπελλο και δiπλωμα Θα πdρει o Πρ<bτog νικητηg, δη}"αδη o αθ)ητηq και η
αθλητρια που θα ουγκεντριbοει τoυq περιoo6τερoυq βαΘμοtiq απιi τηv oυμμετο1t1
τoυ (τηq) oτα αγωνioματα των πιoτoλiων και των τουφεκiων.
o Κfπελλo και δiπλωμα θα π&ρουν τα Σωματεiα (6να για τα αγαlνiοματα
πιoτoλiων και 6να για τα αγωνioματα τουφεκiων) τα οποiα θα oυγκεvτρ.i-,ool.,ν
τoυg περιoo6τερoυ6 βαΘμοtg απ6 τιg ο.υμμετo16q των αθ\τιbν τoυg.
. Κr5πελλo και δiπλωμα oτo NΙKHΤH τoυ GRΑND ΡRΙx 2Ο 1 3 δηλαδη oτo
Σωματεiο' τo oπoio θα oυγκεντρciloει τoυg περιοo6τερoυq βαθμoδq απ6 τιg
ο.υμμετo169 των αΘλητιilν-τριων τoυ στα αγωνioματα τουφεκiων και πιοτoλiων
αυνoλικ&.
. Eπiσηζ στoυζ τρειζ πριbτoυg νικητ69 τoυ κdΘε αγωνioματo-q τoυφεκiων ,
πιοτoλiων oτoυq Aνδρεq και στιζ Γυναiκεg η ΣΚ.o,Ε θα 1ορηγηoει (για τη
oυμμετo1η τoυ αΘ\τη-τριαg oτo μ6λλον oε πρoπoνηoειc και αγιbνεq) απο 5Ο()
φυοiγγια Ο,22 η 5.000 βληματα αερoβ6λων 6πλων.
Θα δoΘo6ν ατoμl,κd,

Παρακαλεiται η Διoiκηoη τoυ oκoπευηρioυ τηg ΠΣΕ οτη Mαλακ&oα να πρoετοιμαoει
καiνα διαθ6oει.κατ& τq ημερομηνiεg των αγιi:νων τουg απαραiτητoυg )ειτoυργικolig και
αγωνιοτικo6q 1ιilρoυζ για την απρ6oκoπτη διεξαγωγη των αγιi-rνων.

Για oτιδηποτε δεν πρoβΜπεται απ6 την παροfoα πρoκl]ρυξη, αρμ6δια να επιλαμβανεται
εiναι η oργανωτικf Εππροπf των αγιbνων (ΔΕΣΣ) η η Αγων6δικo9 Επιτρoπη κατ&

πεοiπτωon.

Mε αθλητικorig 1αιρετιouοιlq
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