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Σωματεiα και oμd,δεζ τ1lg δriναμηg ΣK'o.E.
πoυ καλλιεργoδν αγωviσματα σκoπoβοληg Ι.Ρ"S.C"
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Παvελληνιo Πρωτ0θλημα και Περιφερειακd, Πρωταθλr1ματα Σκoπoβoξg Ι.P.S.C.
(oπλων Xειρ6g, Λει6καwων Τ.υφεκiωv, Ραβδωτcilν Tυφεκiων) 6τoυq 2014

1. ΠEΡΙ ΔΙoPΓAΙγΩΣΙΙΣ
tΙ ΣK.o.Ε'. l F'.Τ.Ε.Π.Σ. πρoκυρr1σσει τo Πανελληνιο Πρωτd,θλημα και τα

Περιφερειακd,

(Toπικd,) Πρωταθληματα Σκoπoβoληq Ι.P.S.C. τoυ θτoυg 20|4,6πλων 1ειρ69, λει6καwωv
τυφεκiωv κα1 ραβδωτιΙlv τυφεκiων. Δικαiωμα oυμμετo1ηg 6xουν 6λoι oι oκoπευτ6q /
oκoπεfτριεg κd,τoxoι ΔΕ.ΣΚ. τηζ ΣK.o,Ε,. θεωρημθvo για τo τρε1oν 6το9.
Kd,θε αθλητη-c / αθξτρια δfvαται να συμμεταoγει μ6νo οε μiα απ6 τιg ακ6λoυθε9 κατηγoρiεg
και μ6νoν στην Περιφ6ρεια τηζ 6δρα9 τoυ Σωματεioυ τoυ.
AΘλητ69 τωv oπoiωv η μ6vιμll κα,τoικiα εivαι oε διαφoρετικη περιφ6ρεια απ6 τηv περιφ6ρεια
τηζ 6δρα9 τoυ Σωματεioυ τoυζ και εφ6ooν τo Σωματεio τoυζ oυvαινεi, δικαιoδvται vα
δηλrbooυv την κατ' εξαiρεoη oυμμιετoμ1 τoυg στηv Περιφ6ρεια τηζ μ6νιμηq κατoικiαζ τoυζ.
Δηλrboειg τηg πεpιπτωoεωg αυτl1g θα υπoβd,λλoνται απ6 τcbρα oτη Σ.Κ.o.E'. εyypαφωq απ6 τo
Σωματεio τoυ σκoπευτη, η θα απooτ6λλovται με fax μ6χpι τηv πρol1γoδμενη τη-c πρcbτηg
oυμμετoxηζ τoυ αΘλητη σε oπoιοvδ(πoτε πρωταθληματικ6 αγcbvα oπoιαoδt1πoτε
Περιφθρειαg, d,λλωg θα θεωρεiται 6τι αγωνiζεται στηv Περιφθρεια τηζ 6δρα9 τoυ Σωματεioυ

τoυ.

Στoυg αγcbνεq τωv Περιφερειακrbν Προlταθλημd,των (Level ΙΙ) μπoρofν να συμμετ61oυv
αθλητ6q απ6 6λη τηv Eλλ&δα και 6xι μ6vον απ6 τηv αντioτoιχη Περιφ6ρεια xωρig 6μω9 τo
δικαiωμα oυγκ6ντρωσηζ βαθμrilν για τo Περιφερειακ6 Πρωτd,θλημα τηζ περιo1ηq πoυ
αγωνiζovται η τT.lζ περιoμ1g πoυ αντ1κoυν.

Για την προoμ6τρ1.lση των βαθμιilν Περιφερειακof Πρωταθληματoζ, και μ6νoν, oι αθλητ69
αυτoi θα διαγρd,φoνται απ6 τηv κατd,oταoη απoτελεoμd,τωv τoυ αγωνα πoυ oυμμετεixαv
(εργαoiα πoυ θα περαιωθεi απo τllν oμooπovδiα) 6τoι cilοτε l] διανoμr1 των βαθμcbν
Περιφερειακoιi Πρωταθληματoζ να αντικατoπτρiζει τηv πραγματικη oειρd, επιτυ1iαg τωv
τoπικιilν αθλητιilν χωpiζ να επηρεαζει την τoπικη κατdταξη η συμμετo1η των εκτ69 ζcb,ηq
αθλl1τιilv στoν αγcilνα. Ε,υv6l1τo εivαι ,6τι o αγri:ναg κατd, τα d,λλα θα πρoομετρd, ωζ
αγωvιoτικη δραoτ11ρι6τητα και o αθλητηg θα βραβειiεται or5μφωvα με τllν κατd,ταξη τoυ μετd,
τo π6ραq τoυ αγιilvα.

oι Περιφ6ρειε9 οτιg oπoiεg καταv6μovται γεωγραφικd, τα Περιφερειακd, Πρωταθληματα εivαι:
Ζωνη Α: Mακεδoviα & Θρd,κη
Ζωνη Β: Nl1ooι Ιovioυ,,FΙπειρog & Θεοoαλiα
Zωνl1Γ: Στερεd, Eλλd,δα, Πελoπ6wησog και Nτ1ooι Kεvτρικoιi Αιγαioυ & Δωδεκd,νr1ο.α
Ζωνη Δ: Κρητη
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ΚATHΓoΡΙEΣ:
A. oΡEΙ.{ Avδριbv
(S.Seniors)

-

B. CLΑSSΙC ΑνδριΙlν
(S.Seniors)

Γυvαικιilν _ Eφηβωv (Juniors) _ Bετερd.νων (Seniors)

-

Γυναικων

-

-

Παλαιμ&xων

Eφr1βωv (Juniors) _ Bετερd,vωv (Seniors) _ Παλαιμd,xωv

(Juniοrs)

Bετερd,νων (Seniors)

(Juniors)

Bετερd,vων (Seniors)

E. REvoLvER Αvδρcilν Γυναικωv Eφηβωv (Juniors)

Bετερ&νων (Seniors)

Γ.

STAΙ\ΙDARD

Παλαιμd,xωv

(

S.

Aνδριbv Γυvαικωv

Eφηβωv

Seniors)

Δ. PRODUCTΙON Ανδριilv _ Γυvαικιilv _
Παλαιμd,xων

(S.

Ε,φηβων

Seniors)

Παλαιμ6xων (S.Seniors)

Mετd, τo π6ρα9 τηg αγωvιoτικηq περι6δoυ, θα βραβευθoriv απ6 τr1 Σ.K.o.E. οε τοπιΦ
εκδηλωοT-l, oι τρειζ πριilτoι κd,θε Κατηγoρiαq τωv τoπικrilv Πρωταθλημd,τωv, ωg ακoλoιiθωg:
1oζ: Κr5πελλo η Πλακ6τα - Xρυο6 Mετd,λλιo - Δiπλωμα.
2uζ: Αοημθvιo Mετd,λλιo - Δiπλωμα
3oζ: Xd,λκινo Mετfrλλιo _ Δiπλωμα
Ε,πioηq θα βραβευθoιiv, εφ6ooν oυμπληρωθoriv και oι υπoκατηγoρiεq. Για τη oυμπληρωoη
κd,θε κατηγoρiαq θα απαπo6νται τουλd,χιστov τρειζ (3) αθλητ69 πoυ θα oυμπληρcbooυv τον
ελd,μoτo αριθμ6 αγωνωv για να ουμπεριληφθoriv στllv κατd,ταξη τoυ Πρωταθλr1ματοg. Για η

ουμπληρωoη τ1lg υπoκατηγορiαζ θα απαιτofνται τoυλ&1ιoτoν τρειζ (3) αθλητ6q. Για vα
πρoσμετρωνται oι βαθμoi τoυ αγιbνα oη βαΘμoλoγiα τoυ Πρωταθλr1ματoq, θα πp€πε.l' vα 61ει
oυμπλl1ρωθεi η αντioτoιχη κατl.lγoρiα.
Kατd, τη δεξαγωγη των αγωνων θα ιομ5ooυν oιKαvoνισμoiτηq ΣK.o.Ε,. καιτηq Ι.P.S.C.

εξαγωγt τηg βαθμολoγiαg τrοv αγrilνωv που θα προσμετριilvται oτα Πρωταθληματα θα
γivεται με τo πρ6γραμμα Win MSS.
Tα απoτελθoματα τωv αγcilvωv αυτων θα απooτελλovται υπoχρεωτικd, oτt1ν oμooπoνδiα 6xι
_ backup oε CD 11
μιivoν εγγρd,φωq, αλλ& και σε ηλεκτρovικr1 μoρφη (αvτiγραφo ασφαλεiαg
μ6oω email).,ooov αφορd, τηv απoστoλl1 τωv απoτελεoμd,των εγγρd.φωg, Θα χρllσιμoπoιεiται
υπoχρεΟ)τικd, η επισυναπτ6μεvη φ6ρμα, για τllν απoφυγη λανθαομ6vων αποτελεoμd,των 6oον
Ι_Ι

αφoρd. τιζ υπoκατηγoρiεg, 6ταν απoοτ6λλoνται τα απoτελ6oματα με απευθεiαq εκτriπωoη απ6

τo πp6γραμμα Win MSS.

ΑΡΙΘMoΣ ΑΓΩ}{ΩN:

Πρωτdθλημα 6πλωv χειρ6g

Σε κd,θε περιφθρεια για το τoπικ6 πρrιτd,θλημα 6πλων 1ειρ69 θα διεξαxθεi εvαg ( 1) αγrilναq
Ι-EVEL ΙΙΙ τoυλd,χιστov l2 oταδiωv (πoυ θα περιλαμβd,νει 6 oτd,δια short . 4 oταδια medium
κατ 2 oτd,δια long), και τ6ooεριq (4) αγcbνεg LEVEL ΙΙ τoυλ&1ιστoν 6 oταδiων. Eξ αυτωv, o
oκoπευτt1g θα μιπoρεi να πρoσμετρηoει κατ, επιλoγη τoυg 3 καλriτερoυg, ανεξαρτl1τωq

LEVEL

o

ΙΙ η

LEVEL

ΙΙΙ.

Παvελληvιoq αγcilvαq

LEVEL

Ζωιη Δ'
Για τo Παvελλr1νιo Πρωτd,θλημα

ΙΙΙ για τηv τρ61oυσα

αγωvιoτΦ περioδo θα διεξαxθεi oτη

.

A,, B,, Γ,,

και o

Θα προoμετρτ1θoιiν οι αγωvεq

Παvελληνιoq ,Αγωναg.

τρεig (3) αγcbvεq.
πρoσμετρηoει ^,,

LEVEL

Εξ αυτωv, o

ΙΙΙ των περιφερειων
oκoπευτηg θα μπoρεi vα

Πρωτdθλημα λει6καwωv 6πλων
Για τo πρωτd,θλημα λει6καwων oπλωv θα διεξαxθoriν δrio (2) αγιbνεq LEVEL ΙΙΙ (|2
oταδiων και 150 φυοιγγiων τoυλd,1ιoτοv) και 6να9 Παvελληvιog LE,VEL ΙΙΙ (l2 oταδiων και
150 φυoιγγiων τoυλd,1ιoτoν). Ε,ξ αυτιilν, θα πρooμετρcilvται διio (2) αγιbνεg.
o Παvελληvιoq Αγcilvαg LEVEL ΙΙΙ για την τp6γoυσα αγωνιoτΦ περioδo, θα διεξαxθεi oη
ζcbνη

A,.

\

BΑΘMoΛoΓΙΑ

Π Ε,Ρ ΙΦ Ε,ΡΕ ΑΚΩΝ (ToΠ KΩΝ ) ΠΡΩΤΑΘΛ Ι-Ι M ATΩ]rΙ
Bαθμoλoγiα των Τoπικcbν Πρωταθλημd,τωv θα υπoλoγιoθεi με β&oη τα πoσoστα επιτυγiαg
των αθλητcbν στoυζ αντioτoι1oυg αγωνεg. To πooooτ6 επwυμαs τoυ αγωνα Level ΙΙΙ θα
πρooαυξηθεi κατd, 1Ο (δ6κα) πoσoστιαiεg μονdδεζ (1oΨο). FΙ τελικη κατd,ταξη τωv αθλητιilv
θα γiνει με τo d,θρoιoμα τωv υψ11λ6τερων πooooτων τoυ αντioτoι1oυ αριθμoιi αγcilνωv'
Σε περiπτωoη ιooβαθμiαq (Tie). κατατd,ooεται στηv αvιilτερη θ6oη αυτ69 πoυ bγει τιc,
περιoo6τερε9 πριbτεg νiκεg και σε τεpiπτοloη v6αq ιooβαθμiαq, αυτ69 πoυ 61ει π1ν καλι1τερη
Ι

Ι

:

F{

κατd,ταξη στov Level ΙΙΙ τηg Περιφθρειdg τoυ.

BΑΘMoΛoΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛFΙΝtΩN ΠPΩTAΘΛHMΑTΩN

:

FΙ βαθμoλογiα τωv Πανελληνιωv Πρωταθλημd,των 6πλωv xειρ6g και λει6κα\ryων τυφεκiων,
θα πρo6λθει απ6 τα πoσoστα επιτυγ1αq τωv αθλητcilv στoυζ αvτiοτoι1oυg πρωταθληματικofq
αγιbνεq LEVEL ΙΙΙ τoυ 6τoυ9 2014. Tο πooooτ6 επιτυxiαc' των Παvελλτ1νιωv Aγιbνωv θα
πρooαυξηθεi κατd, 1Ο (δ6κα) πoσoστιαiεg μoνd,δεζ (10Ψο). Ι_Ι τελικη κατd,ταξη των αθλητων
θα γiνει με τo d,Θρoιoμα τωv υψηλ6τερων πooooτων τoυ αvτioτoι1oυ αριΘμori αγωvων, ητoι
για τα 6πλα xειρ6g τρiα (3) Leve] ΙΙΙ. και για τα λειoκαwα oπλα δrio (2) Level ΙΙΙ.

ΠΑΡABoΛΑ ΣYMMETOXΩΝ

Tα ατoμικd, παρd,βολα oυμμετoγων, μιivo για τoυg αγωνεq τωv Toπικcilν ΠρωταΘλl1μιd,τωv και
τoυ Πανελληvιoυ Aγcbvα, για τoυg αγcilνεg 6πλωv xειρ6q και λει6κα\,γoυ ιiπλoυ, δε θα
υπερβαiνoυν τα παρακd,τω αvαφερ6μεvα πood,:
LE,VE,L ΙΙ: 30 Ε,YΡΩ
LEVEL ΙΙΙ (μiαq ημ6ρα9): 50 E,YΡΩ
LE,VEL ΙΙΙ (διio ημερωv): 60 Ε,YPΩ
Ωq oμαδικ6 παρd,βολo oυμμετo1ηq ορiζεται τo ιo6πooo μiαζ αvτiοτoψ1g ατoμικηg
oυμμετοxηζ στoν αγrbvα.
Παρdβoλo ενoτd,oεωv: Ιo6πoσo με τηv ατoμικη oυμμετο1η..
Στoυq εΘνικotq αγcbvεg Ι.P.S.c. αναγvωρiζoνται μ6vo oμd,δεg Σωματεiων και 6xι oμd,δεζ πoυ
δημιoυργofνται περιστασιακιi. oι δηλcbσειζ συμμετoμ1g oμαδων πρLπε'ι' να υπoβd,λλoνται
πpιν απo την 6vαρξη τoυ αγωvα. Aλλωq δεν θα γivoνται δεκτ6q oι συμμετoγt,c,. oι αθλητ69
τωv oμd,δωv δεv απαιτεiται να αγωvιoθofv υπoχρεωτικd, oτov κυρiωq αγcΙlνα, μπoροtiv vα
εtvαι και κρπ6ζ και να αγωvιoθoιiν στo pre-match.
ΚΡΙTΩ1\

2.

κριτθg τωv αγιbvωv LeveΙ
oι ^ΠOZΙΙMΙΩΣEΙΣ

:

ΙΙΙ τωv πρωταθλl1μ&τωv θα απoζημιιirνoνται ωg εξl1g:

l ατoμo. Yπ, 6ψιv 6τι για κdθε ημ6ρα
oυμπεριλαμβαvoμ6νoυ τoυ pre _ match.
β. FΙ απ6σταση oε 1ιλι6μετρα απo π6λη oε π6λη μετ' επιστρoφr1g x 0,2Ο Ε,YPΩ / xιλιoμετρo
και για απ6oταoη d,vω των l0Ο μλιoμ6τρων ουνoλιΦg διαδρoμηg. Kρπ6g oι oπoiοι θα
μετακινηθoιiv απ6 την iδια π6λ11 θα κιvηθoιiν με τo iδιo 6xημα (και μ€y"pι τρiα d,τoμα). Σε
πεpiπτωoη κατd, τηv oπoiα δεν oυμφωvoιjν τ6τε θα μoιρ&ζoνται τo αvαλoγoδν xρηματικ6
α. Διαvυκτ6ρευoη oε δiκλινo δωμd,τιo η 3Ο EYPΩ
αγιbνα Θα υπoλoγiζεται μiα διανυκτθρευoτl,

μ11

πoο6v.

y. Σε περiπτωoη

κατd, την oπoiα θα χρησιμoπoηθεi ωg μ6oov μεταφορd,g πλoio, θα
καταβd,λλεται τo αvτiτιμo τoυ εισιτllριoυ τετρ&κλιulg καμπi,αg.
δ. Σε περiπτωoη κατd, π1ν oπoiα χρllσιμoπoιr1θεi ωq μ6οoν μεταφoρd,q αερoπλd,νo, τ6τε o
διoργανωτηg oιiλλoγoζ θα καταβd,λει τo 50σ/ο τoυ αντιτiμoυ τoυλd1ιoτoν.
ε. Εφ6ooν oυμμετθ1oυv στoν αγcbvα απαλλ6oσovται τηq καταβoληζ τoυ παραβ6λoυ
oυμμετoxηg.
3.

YΠoxPEΩΣEΙΣ ΣΩMΑTEΙΩI\:

Tα Σωματεiα πoυ θα διoργανωooυv αγcilvεq των Τoπικcbν - και Ε,θνικo6 πρωταθληματoζ, μετd,

απ6 την ανd,θεoη απo την

ΣK.o.Ε.

E.Τ.E.Π.Σ., oφεiλoυν

να

λ&βoυν υπ6ψη τιζ

πρoαναφερθεioεg πρoδπoθ6oειg (αμoιβf κρπcbv, αριθμ69 oταδiωv i φυοιγγiων) και να
υπoβ&λλoυν εγκαiρ,g, τα οτd,δια τωv αγωνων πρoζ 6γκριo11, or5μφωvα με τoυg ιo1δoυoεq

{

πρoθεσμiεg. o oριoμ69 τηg Διoiκr1oηg Πεδioυ Boληζ στoυg αγcilνεg Level ΙΙΙ θα yiνεται απo
την Ε,.Τ.Ε.Π.Σ. _ ΣΚ.o.Ε. σε συvεργαοiα με τo Σωματεio.
oι αγrbνεg Level ΙΙΙ θα εivαι υπ6 τηv επoπτεiα και 6γκριση τ1lζ E.T.Ε.Π.Σ. .τα κριτt1ρια , oι
6ρoι και πρoδπoθ6oειg θα ανακoιvωθofν oε επ6μενη εγκriκλιο.
4.

ΠPOΓΡAMMA AΓΩNΩl{:

lΙανελλnγιο ΙΙ

Οπi'nrν

Χε

(

γεc Level ΙΙ

FΙμερoμηviα

Zωνη

Διoργανωτηg _ T6πo9

29t6t2014

A

o.Π.Σ. ΘΕΣΣΑΛoΝΙKHΣ - ΘEΣΣAΛoNΙΚΙl

8t6t2014

B

ΛΕ,YΚΑΔΙTΙKOΣ Σ.o. ToΞoΤHΣ

t5t20t4

Γ

o.A.Σ. KoΡΙΙ\ΙΘΙΑΣ _ ΚoPΙNΙΘoΣ

t3t4t20t4

Δ

A.Σ.O.XANΙΩΝ _

27 -28t9t2014

Δ

ΣK.o.Ε,. i

|

|

ΙΩA|{Ι\ΙNA

llανελλπvιο ΙΙoιυ ταυλ1

€

ΣΚΙΙ\Ι

A.o. MΠoYNTo _

Ε,

Σ.o.ΡΕΘYMNoY (Πανελληvιog) _ PΕ,ΘYMΙ\ΙO

Λει6καwων Tυ

iωv

ιδvεc LeveΙ ΙΙΙ

LΙμερoμηviα

Ζωνη

Διoργαvωτlig _ Τ6πo9

3013t2014

Γ

o.Α.Σ, KoPΙΝΘΙΑΣ _ ΚoΡΙΝΘoΣ

22t2t2014

B

A.o. MΠoYNΙTo _ ΙΩΑNΙ\ΙΙNΙΑ

6-1t9t20t4

Α

ΣK.o.E.

Παvελλf νιοi Aγci vαc P

+

/

A.Σ.o. Λ.ΠYΡΓoΣ (Πανελληνιog) _ ΘΕΣΛ{ΙKH
κiωγ

v

Ι-Ιμερoμηviα

Ζωνη

Διoργανωτηq _ T6πo9

9/6/20t4

B

ΣΚ.o.Ε. l A.o. MΠoYNΤo (Παvελληνιog) _ ΙΩANNΙΝΑ

A

Πα

Tοιιitγ Οπλων

FΙμερoμηνiα

Ζωι'ι1

Διoργαvωτliζ

1-9t6t20t4

B

ΣK.o.E.

/

-

Τ6πoq

A.o. MΠoYNΙTo (Παvελληνιoq) _

ΙΩAΤ\ΙΤ\ΙΙΝΑ

Aγcbvig .veJΙΙTοπικ1!γ.Πρωταθλημιiτων
A

FΙμερομl1viα

Διoργαvωτηg

9t3t20t4

ΣYΛ.KΑTΑΔΡOMΕΩΝ B.ΕΛΛAΔoΣ

25t5t20t4

Σ.Π.Σ. Ν"

13t7t2014

A.Σ.o. Λ.ΠYPΓoΣ _ ΘΕΣΣΑΛo]\ΙΚH

5t10t2014

Σ.o. KOZΑΝHΣ _ ΚoZANΙl

-

Τ6πo9

ΠΕΛΛΑΣ _ EΔEΣΣA

_ ΘΕΣΣAΛoΝΙΙΚH

FΙμερoμηνiα

Διoργανωτηg _ T6πo9

6t4t2014

o.Π.Σ. ΦAΡΣΑΛΩΙΝ _ ΦΑΡΣAΛΑ

4t5t2014

Α"o" MΠoYΝTo _ ΙΩAΝΙΝΙΝΑ

t4t9t20t4

A.Σ.o.Ζ. ΣMΠΑΡo _ ΖAKΥΝΘoΣ
Α.Σ.o. KAΡΔΙΤΣAΣ ΑΡTΕ,MΙΣ _ ΚAPΔΙTΣΑ

Διoργανωτηg

23t3t2014

-

Τ6πo9

o.A.Σ. KoPΙΝΘΙΑΣ _ KoΡΙNΙΘoΣ

6Π

t20t4

Σ.o. ΣΠAΡT.t'ΙΣ _ ΣΠAΡTFΙ

2t

t9t20t4

Σ.o. NΙoMoY Ε,YBoΙΑΣ - XAΛKΙΔΑ

2lt|l20|4 €

Ε.Σ.ΑK. / Σ.Α.Σ. ΠATΡΩNΙ _ ΠΑTPΑ

Ζ{iω

Hμερoμηviα

Διοργαvωτlig _ T6ποq

9t3t2014

Σ.o. AΠoΚoΡΩΝΑ - AΠOKOΡΩΤ\ΙΑΣ

4t5t2014

Σ.o. AΡΚΑΛoXΩΡΙoY - AΡKΑΛOXΩΡΙ

1317

t2014

24t8t2014

Σ.o. ΙΕ,ΡΑΠETΡAΣ _ ΙΕ,PΑΠETΡΑ
Σ.o. ΡEΘYMI\ΙOY _ PΕΘYMΝO

o ΠΡoEΔΡoΣ

AΘANAΣΙOΣ ΠAΠΑΓΕΩPΓΙOY

