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Ιoχriουv oι κανovισμoi και oι

Eγκfκλιoι τηζ ΙSSF και

τηg

ΣKoE
oΛoΙ

Δικαfωμα oυμμτo1ηq
οι Aνδρεg και
οι Γυι,αiκεg κd,τo1οι ΔEΣΚ/ΣΚ.o.Ε εν ιoβ που θ1ουν ο.υμμετdo1ει oε Αγcilνεg
(αγιilνιομα - αγωνioματα) πoυ θ1ει διoργανrboει η ΣΚ.o.E. Eιδικ6τερα oτo
αγιbvιoμα του Πιοτoλiου ΚΠ Ταβτητoq δικαiωμα ουμμετο1ηg 61oυν 6οoι 61oυν
δικαiωμα oυμμετoμg oτo αγιΙlνιoμα Πιoτoλioυ M Δ 3Ο+30.
oι Δηλιiloειg oυμμετoμg πρ6πετνα υπoβληθοriν εγγρ&φωζ στα γραφεiα τηg
ΣΚoΕ (Xρ.Boυρνιiζου 14, Αθηvα |1521, ΦAΞ 210 642|595) τo αργ6τερo ωζ
την Δευτfρ α 01109 12014.
FΙ δηλωση συμμετo1ηg πoυ υπoβ6λλoυν τα Σωματεiα και οι oμ&δεg θα πρ6πεινα
περιλαμβ6vει αφεν69 αΘ\τ€g-τριεζ που ι11oυν δικαiωμα oυμμετo1ηg την
ημερoμηνiα που αποoτ6λλεται η δηλωoη και αφετ6ρoυ να πρoτiθενται -εκτ6q
απρo6πτoυ- να συμμετ6o1oυν στoυζ αγιilνεq cbοτε να μην δυo1εραiνεται η
οργ&νωoη και η διεξαγωγη των αγωνωv.
Eνoτ6oειζ και εφ6οει9 υποβ&λλoνται'ypαπτa με παρ6βολο 30 € και 50 €
αvτiοτοι1α.
Οι αθξτ6q υπo1ρεotiνται να ι11ουν ολοκ}ηρci:oε{ τoν 6}εγγo τoυ oπλιoμοli.
εξoπ}"ιoμοri τουq απ6 την αρμ6δια επιτpoπ"i1ελι1γ1ου τουλιi1ιoτoν 30 λεπτιi πριν
την 6vαρξη κ6θε αγωνiσματΟζ.
( oε αγiυνισμα - αγωνioματα) 61ουν

Eιδικ6c διατ6ιξειq:
α).ooον αφοριi τα αγωvioματα τoυ Πιoτολioυ Tαβτηταg, Πιοτoλiου ΚΠ 30+3Ο και
Πιoτoλioυ KΠ Tαyρτητoζ, oι αγωνιζ6μεvοι θα ολoκλr1ριilνoυν τουg δriο γr5ρoυq Α και
και στη oυνθ1εια θα ακoλoυθεi η επ6μενη oειρ6 αθ\τcΙlv.

ts

β) FΙ βαθuoλογiα των oτ61ωv oτα αγωνioματα 10μ (τουφ6κια, πιoτ6λια) θα γiνει με

δεκαδικοι1q,

γ) Στoυq αγιbνε6 αυτor5g δεν αναγvωρiζoνται

Πανελξνια

ρεκ6ρ.

Ιl ΣK.o.Ε θα xορηγηoει για τα αγωνioματα 50μ και 25μ τα απαpαkητα φυoiγγια
0,22 oε 6λο.:ζ τoυζ συμμετ6γoντεc'.
ε) Tα αγωνtοματα Ι 0μ και 5Ομ θα γ[νουν oτo E,θ. Σκ. Bfρωνα και τα αγωνioματα 25μ θα
γiνoυν oτο Σκοπευτηριο τηq ΠΣΕ oτη Mαλακd,oα.
δ)

oτ) FΙ κατ6ταξη τcον προq βρ6βευoη αθλητrilν.τριων Θα γiνει oιiμφωνα με την ακ6λoυθη
μ6θοδο βαθμολoγiαg : Στο κdθε αγcbνισμα, oι l0 πριilτoι τηg κατ0ταξηg θα παiρνουv απ6

106ω9Οl βαθμoιiq.
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Γυναiκεq:

στo πιοτ6λι: oυνολικη βαθuoλoγiα απ6 τη ουμμετo1η του αθ\τη-τριαg
αγωνioματα πιοτoλiων τηq προη ρυξηq
στΟ τουφ6κι: ουνoλικη βαθμoλoγiα απ6 τη oυμμετo1η τoυ αθλητη-τριαζ

αγωνiοματα τoυφεκiων τηg προκη ρυξηq
Σε δ.ιiο ηλικιακd οριζ6μενεq κατηγορiεq:
Α, κατηγορiα αθλητ6q-τριεg 6ω9 των 40 ετιilν (γεwηθ6ντεq πριν τo 1974)
B, κατηγορiα αθλητ69-τριε6 6νω και 40 ετcilν (γειnηθ6ντεq τo 197 4 και μετ6)

Bραβε6οειc:
θα δoθoιiν ατομικ0 και ομαδικ6 oε ημερoμηνiα που θα καθoριoθεi μετd, το τ6λo9
των αγιi;νιον και την ανακotνωoη των απoτελεoμ&των:
και δtπλωμα Θα πd,ρει o Πριilτog νικητηg, δηλαδη ο αθ\τηg και η
" Κιiπελλo
αθλητρια zεου θα oυγκεvτριbσει τoυζ περιoo6τερου9 βαθμοfg απ6 την αυμμετομ
τoυ (τηg) οτα αγωvioματα των πιoτολiων και των τουφεκiων.
Κιiπελλο, δiπλ,ωμα και απ6 2.0Ο0 φυotγγια 0,22 Θα π&ρoυν τα Σωματεiα (6να για
τα αγωνiοματα πιoτoλiων και 6να για τα αγωνioματα τουφεκiωv) τα oπoiα θα
ιlυγκεvτριilσΟυν τoυζ περιoo6τερουq βαθμοrig απ6 τιζ συμμετo169 των αΘ\τιbν

.Επα.θλα

τουζ.

Kιlπελλο, δiπλωμα και 3"ΟΟΟ φυoiγγια 0,22 oτo NΙKF{TH του GRΑΝD ΡRΙX
2014 δηλαδlj oτo Σωματεiο, τo oποiο θα ο.υγκεντριiloει τoυζ περισο6τερουq
βα'θμοιiq αυι:oλικ6 απ6 τιg oυμμετο169 των αθλητcbν-τριωv τoυ στα αγωνioματα
τουι,εκiων' και πιoτολ[ων oυνoλικ6.
Επioηq στΟυζ τρειg πριbτoυq νικητ6q oriμφωνα με τη συνoλικη βαθμολoγiα, των
αγω.vιομ&των Τουφεκiων και Πιoτoλiων στoυζ Aνδρεg και στιζ Γυναiκεg η
ΣΚ.Ο.Ε θα 1ορηγηoει (για τη συμμετo1η του αθλητη-τριαζ στο μ6λλον oε
προπcνηoειq κα1 αγωνεq) απ6 5Ο0 φυoiγγια 0,22 .η 5.00Ο βληματα αερoβ6λων
δπλωι,.

Παρα"κα}'ε[ται η Διοiκηση του σκοπευτηρioυ τηg ΠΣΕ oτη Mαλακdoα να πρoετoιμ&oει
και tr,α διclθfοει κατ6 τιq ημερoμηνiεg των αγιilνωv τoυζ απαραiτητουq λειτoυργικotig και
αγωνιστικο*g 1cbρουg για την απρ6oκοπτη διεξαγωγη των αγωνων.

Για oτιδ:iποτε δεν προβλ6πεται απ6 την παροr5οα προκηρυξη, αρμ6δια να επιλαμβ0νεται
ε[ναι τ1 Ορvα.';ωτικη Επιτρoπη των αγiονων (ΔEΣΣ/ΣΚ.o.Ε).
Mε αΘ\τικo6q 1αιρετιoμo69
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