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Σωματεiα και oμdδεg
τηg δriναμηg ΣΚ.o.Ε.

ΓENΙKH EΓKYKΛΙOΣ ΣΚoE No
ΘEMA: Aπoοτολη Aπoτελεoμιiτων & παριiβoλα

2016 -

1

αγιΙrνων.

FΙ oυxyη καθυoτ6ρηση τηt αποoτοληg τωv αποτελεoμ&των των αγιilνων η/και η
καθυoτ6ρηση τηζ καταβοληg τoυ αντioτoιχoυ παραβ6λoυ τoυζ, πoυ 61ει οριοθεi να
καταβdλλεται απ6 τα oωματεiα τα οπoiα διoργανcbνουν αγiονεg, 61oυν ωg
απoτ6λεoμα την μη 6γκαιρη κατα1iυρηοη των απoτελεομdτων στα αρ1εiα τηq
oμooπoνδiαζ μαζ.
Συν6πεια των,Ι.αραπdνω εiναι
α) να μην συμπεριλαμβdνoνται oι oυμμετo16ζ των αθλητiυν στιq αντiοτoι1εq
βεβαιrilοειq που απαιτotiνται για τιg ανανεri:σειζ των αδειcΙlν κατο1ηq και να 1dνουν τα
oπλα τουq, και
β) η oμooπoνδiα να καθυoτερεi την εvημ6ρωση των αγrilνων στo Yπoυργεio
Δημ6oια9 Τdξηg και τ1g αρμ6διε9 Αoτυνoμικ69 Διευθfvσεiζ, ωζ oφεiλει να πpaττεt,
βιioει του dρθρου 13 τηg ΚΥA 4325199'
:

Λ6γω 6oων αναφ6ρoνται παραπdνω τo Δ.Σ. τηg ΣK.o.E. 6λαβε τιq

ακ6λoυθε9

απoφdοειg και σαζ απooτ6λλει τo παρ6ν 6γγραφo με τιξ α1ετικ69 επιoημdνoειg

:

1. Tα oωματεiα.μ6λη τηc ΣK.o.E. εiναι υπoγρεωu6να να ουμμoρφcΙrνoνται και
να τηρoδγ τουq εν γfνει Kανoγιομoδq και τιq αποφιioειq τoυ Δ.Σ. αυτfq.
oδμφωνα με τιc διατιiξειq τoυ fρθο. 2 του Πειθαργικοιi Kανoνιομoδ τηc ΣK.o.E.

2.

Tα οωματεiα oφεiλoυν να απooτεfλουν 6ωq 05/04/2016 :
α) τα εκκρεμτi μπoτελ6οματα τoυ 6τουc 2015 μαζi με τα παριilβoλιlτουc
β) τα αποτελ6oματα για 6ooυq αγιδγεq 6γoυν γiνει fωc και την
20η Mαρτioυ τoυ €τoυc 2016 μαζi με τα παριiBολα τoυc.

Mετιi τo π6ραq τηc παραπιiνω ηuερoμηνiαq, οι
δεγ θα αναγνωριοτοιiν απ6 τn

ΣK.o.E.

αγrbνεq δεγ θα καταγωρηθoδν

και

οφεiλουν να αποοτ6λλουν oτη ΣΚ.O.E. τα απoτελ6oμqΞα των αγcirνων μαζi με τo
παοιi[lολο ποιl αναλογεi. εντ6c 15 nμεocirν τo αργ6τερ0. απιi την ημερoμηνiα
τελεσηζ τoυ αγωνα .
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4. Σε περiπτωoη πoυ δεν τηρηθοδν πιoτι1 τα ανωτ€ρω. η oμoοπoνδiα δεν θα
κιiνει αποδεκτ6 επ6μενο 6γγραφo προκriρυξηq διoργιiνωoηc τi συνδιoργ6γωοηc
διαoυλλoγικoδ αγιirγα τoυ οωματεioυ για γοoγικ6 διιiοτημα 6 μηνιirν και δεv θα
εγκρfνει τn διεξαγωγη αγcirνα οτo oκoπευτfριο τoυ απ6 τoν iδιο ιi ιiλλο
διoργανωττi για 6 μriνεc. Eπfοηq το οωματεio θα παραπ6μπεται οτη Δικαaτικri
Eπιτρoπli ΣK.o.E. για πειθαρ,ικ6 παριiπτωμα.

Mε την ευκαιρiα, oαg υπwθυμiζoυμε τα παρ6βoλα των oυμμετo1cilν
4 € για κdθε ο.υμμετoγ1oκoπευτoιi oε αγιbνα Σταθερο6 Στ61oυ Ι.S'S.F μα τα μη
:

oλυμτπακd αγωνiοματα.
5 € για κdθε oυμμετo1η oκoπευτoti οε αγiυνα Πηλινου Στ61oυ Ι.S.S'F για 6λα τα
αγωνioματα'

Για

7€
10

αγcbνεq

Compak Sporting

:

για 50 δiοκoυg
για 100 δioκoυq

€

12€

για200δioκουq

Για αγrilνεg Σκoποβoληq Ι.P.S.C.

4€
6 '€
9

€

Για

:

για κd.θε oυμμετο1η οκοπευτoδ oε αγcbνα Σκοπoβoληg ΙΡSC Leγel Ι
για κ0θε oυμμετο1η oκoπευτoti oε αγiονα Σκοπoβoληg ΙPSC Level ΙΙ
για κdθε oυμμετo1η oκοπευτοti oε αγωνα Σκοπoβoληg ΙPSC Level ΙΙΙ

& Πηλινoυ

Σταθερoι1 Στ61oυ : Κατιiθεoη oτo λογαριαoμ6
Nο 080/480562-31)'
Για αγrilνεg Σκoπoβoληq ΙPSC : Κατd,θεoη oτo λoγαpιαoμ6 ,oψεωq ΣK.o,E. τηg
Eθνιηg Tραπ6ζη9 No Ο80/480766-92)
αγrilνεg Σταθερoδ

,oψεωg

ΣΚ.o.E.

τηg Eθvικηq Tραπ6ζηq

Kαλofνται τα oωματεiα για την ακριβη τηρηση των προαναφερομιfuων'
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