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τα Σιoματεiα και oμιiδεg
Πι{λινoυ Στ61oυ ΣK.o.E.

ΘEMΑ : ΠPo ΚtΙPY

Ξ ΙΙ Πανελλ{νιων Αγ<irνων Πr{λινου Στιδ1oυ
οτo αγιirνιομα Tραπ - Σκητ - Δ.Tpαπ 2013

ΣKoE πρoκηριiooει τoυg Πανελληνιoυg Αγrilνεq Σκoπoβoλfq Πfλινoυ Στ61oυ, oτα
αγωνfοματα Tραπ _ Σκητ _ Δ.Tραπ oτιg καηγoρiεq Aνδριirν, Γυναικδv, Eφηβων,
Nεανiδων (AΓEN) πoυ Θα διεξα1Θo6ν oτo oκoπευτηριo η5 Mαλακ6oαg με
διoργανωη τη ΣK.o.E. oε oυνεφαoiα με την Πανελλτ,pια Σκoπευτικi Eταιpεiα
o6μφωνα με τo εξ]6 πρ6γραμμα:
FΙ

Σιiββατo
2810912013

Πανελλι[νιoι Aγrirνεg TPAΠ ειξ μνιιμη Γε<oργioυ Tοιiκωνα
Kfπελλo ΣK.o.E. ΤPAΠ (4 - 12) (A, B, Γ, Aνδριbν- Eφf1βων.
Yπoκατηγoρiα Bετεριiνων)
50 δioκoι (Α- E) _ Tελικoi (Α-E)
Πανελλιiνιoι Αγιδνεq ΣKtΙT ειq μνf μη Γειoργioυ Tοιiκωνα
Ktiπελλo ΣK.o.E. ΣKHT (4 - 12) (Α1, Α, B, Γ, Ανδριbν-Γυναικioν.
Eφηβων-Nεανiδων-Yπoκατηγoρiα Bετερdνωv)
75 δiοκoι (ΑΓEN) _ Tελικoi (Γ-N)

Kυριακη
2910912013

Σιiββατo
511012013

Kυριακη
6t10/20t3

Πανελλfνιoι Aγci:νεg ΣKtΙT ειg μν{μη Γεroργioυ Toιiκωνα
Kιiπελλo ΣK.o.E. ΣKHT (4 - 12) (A1, Α, B, Γ' Ανδριbν- EφηβωνYπoκατηγoρiα Bετεριiνων)
50 δiοκoι (Α - E) _ Tελικoi (Α-E)

Kυριακη

Πανελλι[νιoι Αγcilνεg Δ,TΡAΠ ειq μνf μη Γε<oργioυ Tοιiκωνα
K6πελλo ΣK. o,E. Δ.TΡΑΠ (4 ) (Aνδριbν-Γυναικrilν-EφtjβωνΝεανiδων)
15Ο δioκoι _ Tελικoi (Α-E)
120 δioκoι _ Tελικoi (Γ-Ν)

6t10t20t3

Ωρα εναρξηq των αγιbνων 9.00 _ 10.00.
H ακριβηg ιilρα Θα καΘoριoτεi την Πθμπτη πρo των αγιirνωv και ωρα 17.00 μαζi με τo
ωρoλ6γιo πρ6γραμμα των αγrbνων.
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ΓENΙKEΣ ΔΙΑTΑΞEΙΣ
1,

oι Πανελλf1νιoι Αγioνεg TPΑΠ γiνoνται για

6λoυq τoυ ιiνδρεq ανεξαρτητωg

κατηγoρiαg (A,B,Γ) με αΙωyα 125 δioκων, 15 δioκoι ημιτελικ6q, 15 δioκoι τελικ6g
για Eφηβoυg, oι oπoioι 61oυν δηλiooει απoκλειoπκιi ην oυμμετofi τoυζ στην
κατηγορiα αιτ^i1, 125 δioκoι, 15 δioκοι ημιτελικ69, 15 δioκoι τελικ69, και για
Γυναiκεq & Nεdνιδεg 75 δioκoι, 15 δioκoι ημιτελικ69, 15 δioκοι τελικ66.

oι Πανελληvιoι

Αγrbνεq ΣΚHT γivoνται μα 6λoυq τoυq dνδρεq ανεξαρητωq
κατηγoρiαq (A1,Α,B,Γ) 125 δioκων, 16 δiοκoι ημιτελικ6q και 16 δioκoι τελικ6q.
Για τουg εφfβoυg, oι oπoioι 61oυν δηλiooει απoκλειoπκιi oυμμετo11η oτην κατηγoρiα
αυη, αγrbνεq 125 δioκων, 16 δioκoι ημιτελικ69 , 16 δiοκoι τελικ66.
Για γυναiκεq _ νεdνιδεq, αγioναq 75 δioκων, 16 δioκoι ημιτελικ6q, 16 δiοκoι τελικ69.
oι Πανελλl]νιoι Aγcbνεg ΔΙΠΛoY TPAΠ γiνoνται για dνδρεq 150 δioκων, 3Ο δioκoι
ημιτελικ69, 30 δioκoι τελικ6q.
Για τoυq εφflβoυζ oι oπoioι 626oυν δηλrboει αποκλειστικd oυμμετo1η σην κατηγoρiα
αυτη, αγιilνεq 15Ο δiοκων, 30 δioκoι ημιτελικ69 , 30 δioκoι τελικ69.
Για γυναiκεq _ νειiνιδεq, αγrbναq 120 δtoκων, 3 Ο δiοκoι ημιτελικ6q, 30 δiοκoι τελικ66.

Mε ην oλoκλf1ρωση, στoυζ Πανελληνιoυg αγrbνεg των 125 δioκων για TPAΠ _
ΣKFlΤ ανδριbν, εφηβων και 75 δioκων TPΑΠ ΣK}ΙT γυvαικiον _ νεανiδων καθιil6
και την oλoκλf1ρωση των 15Ο δioκων ΔΙΠΛoY TPΑΠ ανδρirlν _ εφfβων και 120
δioκων γυναικrbν _ νεανiδων Θα γiνει κατ6ταξη 6λων οπq επιμ6ρoυ9 κατηγoρiεg τoυq,
και αφoριi τoν αγιbνα Kυπθλλoυ.
Για 6οoυ9 αθλητ69 _ τριεg δεv oυμμετ61oυν oτoυq τελικoriq των αγωνιομ&των τoυq,
Θα πρ6πει να γiνει κατιiταξη 6ωq την 10η Θθoη με η διαδικαοiα τoυ shοot off μα 6λε9
τιg καηγoρiεq εκτ66 ηg Γ. .

2. Δικαiωμα oυμμετo26{9 61oυν τα oωματεiα και oι oμdδεg τηg δriναμηq τηg ΣK.o.E.
με oκoπευτ69-τριε9 πoυ 61ουv εν ιo26υ ΔEΣΙCΣK.O.E. για τo Ετoq20|3 otiμφωνα με
τη γενικη εγκδκλιo

ΣΚ.o.Ε'. 2012-2.

3. Ιo26υoυν oι κανoνιoμoi

και οι Eγκtiκλιoι τηq Ι.S.S.F, και ηg ΣΚ.o.E.

oι

δηλrboειq oυμμετo1ηg πρθπει να υπoβληΘotν γραπτioq f1 ηλεφωνικrbg oτα
γραφεiα τηζ ΣΚ.o.E' f1 τηq ΠΣE 6ω9 ην Π6μπη πρo των αγrilνων και ioρα 12.00.
4.

5. FΙμ6ρεg πρoπ6νηoη9 :

Tρiη

_

Tετdρη _ Π€μπτη (πρo τoυ αγιbνα) : 9.00 _ 19.00

Παραoκευl] (πρo τoυ αγrbνα)
6.

oι καηγoρiε6

: 9.ο0

-

16.00

τωv αΘλητων για τoυ6 Πανελλljιιoυq Αγιilνεg εiναι

ΑΓEN και τα

αντioτοι1α oμαδικd.

7. oι καηγoρiεg των αθλητrbν μα τα Κliπελλα εiναι Α1, Α, B, Γ, Aνδριilν, Γυναικrbν,
Eφ]βων, Nεανiδων και υπoκατηγoρiα Bετερdνων.
8. Τo παρdβoλo συμμετoχηζ 6καoτoυ αθλητri oρiζεται oτα 40 € για Aνδρεq

,Eφηβoυg

και 25 € μα Γυναiκεq και Nεdνιδεg.

και

9.

oι

διαιτητ6q των αγrilνων Θα πρ6πει να εiναι κ6τo1oι

ηg

ειδικf1q διαπioτευσηζ τηq

ΣK.o.E. για τα αγωνioματα ηg Ι.S.S.F. και να 61oυν 6γκριοη
10. LΙ απoζημiωοη των κριτioν oρiζεται απ6 την εγκ6lcλιo

τη6

ΣK.o.E.

.

ΣK.O.E./ΔEΠΣ 2Ο13-8

.

oργανωπκη Ezπτρoπrj των αγioνων εiναι τo Δ.Σ. τηq ΣΚ.o.E, oε oυνεργαoiα
με τo Δ.Σ. ηg ΠΣE.
1

1. ΙΙ

και απoτελεiται απ'6 2 μ€}"ι1
μ6λoq πρoεδρεtlει τηg Eπιτρoπfq, καΘiυg και

12. FΙ Aγων6δικo9 Eπιτρoπη των αγrbνων εiναι τριμελf1g

τoυ Δ.Σ. ηg ΣK.o.E. εκ τωv oπoiων τo 1
απ6 1 μ6λo9 τoυ Δ.Σ. τηq ΠΣE.
13. Eνοτιioειq

αντioτoι1α.
14.

και εφ6oειq υπoβ6λλovται γραπτd με παριiβoλo 30 € και 50 €

H απονoμf1 των επdθλων θα γ[νεται μετ6 τo πΕραg τoυ κιiθε αγωv[oματoq.

και oμαδικιi κατd κατηγoρiα και αγiονιoμα.
Θα απoν6μεται K6πελλo, μετdλλιo και δiπλωμα oτoυq 3 πρrilτoυg αθλητ6q και οτιg
πρrbτεg oμιiδεg. tΙ βριiβευoη Θα γiνεται εφ6ooν oε κdθε καηγoρiα αγωνiζoνται
τoυλd1ιoτoν 3 oυμμετθ1oντεg, wrb για τα oμαδικd αγωvioματα Θα πp6πει να
αγωνiζoνται τoυλdμoτoν 3 oμιiδεq .
15. Tα αγωνioματα εiναι ατoμικti

3

Για oπδηπoτε δεν πρoβΜπεται απ6 την παροιioα πρoκηρυξη, αρμ6δια να
επιλαμβιiνεται εiναι η oργανωπκη Ezπτρoπf1 των αγrbνωv η η Αγων6δικoq Eznτρoπη
κατd περiπτωoη.
16.

Mε αθληπκor5

g

1αιρετισμoliξ

