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nρoζ τα Σιυματεiα Kα| oμdδεζ τηζ δ0vαμηζ ΣK,o E,
πoU Kαλλ|εργoυv αγωviσματα σKoπoβoληs |,P,s,c.

EΓKYκ^loΣ ΣK.o.E. - E.τ.E.Π.Σ. Νo 2014-7
ΠANEΛ^HN|o KYΠEMo KAι ΠEP|ΦEPE|AKA κYπEΛ^A ΣκonoBoΛl.tΣ |.P.s.c
(oΠΛΩN XE|PoΣ. ΛEloκAΝΩΝ onΛΩN & PABΔΩτΩN τYΦEκ|ΩN)
AΓΩΝ|ΣτIKHΣ ΠEP|oΔoY 2014 - 2015

Δ|oPΓANΩΣHΣ
/ E,T,E,Π-Σ, πρoκUρησσε| τo Ποvελληv|o Koπελλo καl τα Περ|φερεlακα (τoπ|κd) K0πελλα
Σκoπoβoληg |,P,S'c. τσU t'τoυS 2o14-15, oπλων Χε|ρoζ, λε|oKαvωv 0πλωv Kαι ραβδωτΦv TUφεKiω',
Δ|καiωμα σUμμετoΧηζ exoUv 6λol ol σκoπεUτεζ / σκoπε0τρ|εζ κdτoχo| ΔE,ΣK, τηs ΣK,o,E, Θεωρημ.vo γlα
1. ΠEP|

ιl ικοε

τo τρεΧov ετoζ,

KαΘε αΘλητηζ / αΘλητρIα O0vαταl vα συμμεTdσXει μ6vo σε μiα απ6 τls αK6λoUΘεζ KατηYoρiεζ καl μoνov

στηv nερlφερεtα τηs εδραζ τoυ Σιυματεioυ τoυ.
Aθλητ69 τωv oπoiωv η uov|Un κατo|κΙα εΙvα| σε δlαφoρετlKη περlφ6ρεlα απ6 τηv περ|φερε|α Tηζ εδραζ
τoU ΣωματεioU τoυg καt εφooov τo Σωματεio τoυζ σUvα|vεi, δlκαιo0vταl vα δηλΦσoUv τηv κατ,εξαiρεση
συμμετoxη τoUζ στηv Περlφ€ρεlα τηζ μ6v|μηζ κατοlκiαζ τous, Δηλωσεlζ τηζ περ|πτωσεωs αUτηζ Θα
Uπoβαλλovτα|

απ6 τΦρα στη Σ,K,o,E, εγYραφ(υζ απ0 τo Σωuατεio τoU σκoπεUπ1 -τo|αs. η

Θα

απoστ6λλovTα| με fax μεXρ| τηv πρoηγoυμεvη τηζ πρωτηζ συμμετoXηζ τoU αΘλητη σε oπolovδηπoτε
αγωvα KUπελλoU oπolασδηπoτε Περ|φερεtαζ, dλλωs Θσ Θεωρεiτα| 6τl αγωviζεταl στηv Περ|φ.ρεlα τηζ
ι.δραζ τoU ΣωματεioU τou/τηζ.
ΣτoUζ αYΦvεζ τωv Περ|φερε|ακΦv KUπελλωv (Leve| l|) μπoρo0v vα σUμμετεΧouv αΘλητ.s απ0 0λη τηv
Eλλdδα Kα| 6Χ| μovov απo Τηv ovτiστo|Χη Περ|φερε|α Xωρis 6μωζ τo δlκαiωμα συγκ.vτρωσηs βαΘμωv
γ|α τo Περ|φερε|ακ0 Kuπελλo τηζ περ|oΧηζ πoU αγωviζovταl η τηζ περ|oXηζ πoU αvηκoUv

Γ|α τηv πρoσμετρηση τωv βαΘμωv Περ|φερε|αKoo KUπελλou' και u6vov. o| αθλητεs αUτoi Θα
απ6 τηv κατdoταoη απoτελεoματωv τoU αγΦvα πoU σUμμετεiXαv (εργασiα πou Θα
περαlωΘεi απ6 τηv oμoσπovδiα) ετσ| Φστε η δ|αvoμη τωv βαΘμωv Περlφερεtακo0 KUπελλoU vα
αvτ|κατoπτρiζε| τηv πραYματ|κη σειρα επ|τUΧiαζ των τoπ|κΦv αΘλητωv Χωρiζ vα επηρεdζεl την τoπlKη
καταταξη η σUμμεToXη τωv εKτ6ζ ζωvηζ αΘλητΦv στov αγΦvα, Eυvoητo εivα| 6τι o αγΦvα6 κατα τα αλλα
Θα πρoσμετρα ωζ αγωvlστ|κη δραoτηρ16τητα και o αΘλητηζ Θα βραβε0εταl o0μφωvα με τηv καΤαTαξη
τoU μετα τo περαζ τoU αYωvα'
δ|αγραφovτα|

o| ΠερlφερεΙεζ στιξ oπoiεζ Kαταvεμovτα| γεωγραφ|κd τα Περ|φερεIακα Kυπελλα εivα|
zΦvη A: MαKεδoviα & ΘραKη
,l.1πε|ρos
& Θεσσαλiα
zΦvη B: Nησo| |oviou,
zΦvη Γ: Στερεα Eλλαδα' Πελoπ6Wησoζ κot Νησol Kεvτρ|Ko0 Alγαioυ & ΔωδεKαvησα
Zιυvη Δ: Kρητη

KAτHΓoPIEΣ:

λΞPE-NAvδρΦv _ Γυvα|κωv _ Εφηβωv

(JUniors) _ Bετεραvωv (Seniors) _ Παλα|μαΧων (S,SeniorS)
_ ΠαλαΙμαXωv (S.seniors)
B. cLAsSlc λvδρωv _ ΓUvαlKωv - Eφηβωv (Juniors) _ Bετεραvωv (Seniors)
_
Παλα|μαχων
_
(Juniors)
Bετεραvωv (Seniors)
Γ' 5τANDARD λvδριilv ΓUvα|KΦv Eφηβωv

-

-

(S.Seniors)

λ, ρnooucτloπ Avδoωv _

ΓυvαlKωv

(S.Seniors)

-

Eφηβωv (Juniors)

_

Bετερdvωv (seniors)

_

Παλα|μαΧωv

AvδρΦv _ ΓUvα|κΦv _ Eφηβωv (Jυniors) - Bετερdvωv (Seniors) ' ΠαλαΙμαΧωv
(S.Seniors)
Mετα τo π€ραζ τηζ αγωvlστΙKηζ περ|oδou, Θα βραβεUΘo0v απ6 τηv Σ,K.o E, σε τoπ|κη εκδηλωση. o|
τρειζ πρωτoι Kαθε Kατηγoρiαζ τωv τoπlκωv KUπελλωv, ωζ αKoλo0θωζ:
1"ζ: Kυπελλo η Πλακετα - XρUσ6 Mεταλλ|o _ Διπλωμα,

i, nεvoιvεR

2oζ:

Aoημivlo Mεταλλlo

3oζ:

Χαλκrvo MεταλλIo

-

Δiπλωμo

- Δiπλωμα

o1 Uπoκατηγoρiεζ, Γ|α τη σUμπληρωση καθε
(3)
πoU Θα σUμπληρωσoUv τov ελαΧ|στo
αΘλητεζ
τρε|s
υπoκαiηγoρiαg Θα απα|τo6vτα| τouλαXlστov
τoU
KUπελλoU' Γ|α τη συμπληρωση Tηζ
Kαταταξη
στηv
vα
σUμπερIληφΘo0v
αρ|θμo ;γωvωv γ|α
υπoκατηγoρiαζ Θα απαlτo0νταl τouλαX|στov τρε|ζ (3) αθλητεs, Γ|α vα πρoσμετρωvτα| o| βαΘμoi.τoU
αγιbvα Jτη βαΘμoλoγiα τoυ κυτrελλoU, Θα πρ€πεl vα εxε| συμπληριυθεi η αvτioτoι1η κατηγoρiα

Eπiσηζ Θα βραβεUΘo0v, εφ6σoν σuμπληρωΘo0v, καt

KαΙα τη δ|εξαYωγη τωv αγι-bνωv Θα |σXoσoυν o| καvov|σμoi τηs ΣK o E, και τηg |PSc
H εξαγωγη- τηζ βαΘμoλoγiαζ τωv αγΦvωv πoυ θα πρooμετρωvτα| στα K0πελλα Θα γivεταl με τo
πρoγραμμα \νin MSS,
Τα απoτελ6oματα τωv αγΦvωv αUτΦv Θα απoστeλλovταl UπoXρεωτ|κα στηv oμoσπovδ1α.

AP|ΘMoΣ AΓΩNΩΝ:
-oπλωv Xε|ρ6ζ
Kιiττελλo
Σε KαΘε περlφερεlα γiα τo τoπικ6 KoπεMo 6πλωv 1εlρ66 θα δlεξoxΘεi εvαζ (1) αγωvαζ LEVEL ||ι
δlαρκεlαζ δ0o (2) ημiρωv, τoυλd1toτov 12 oταδiωv' Kα| τεσσερlζ (4) αγΦvεζ LEVEL Iι τouλαχrστov 6
σταδiωv,- Eξ αUτωv, o oκoπευτ(g Θα μπoρεi vα πρoσμετρησε| Kατ, επIλoγη τoUζ 3 καλυτερoυζ.
αvεξαρτητωs LEVEL |l η LEVEL ι!|.
o nανε,ιληviog αγωvαζ LEVEL ιι| δ|αρκε|αs δ0o (2) ημερΦv' τouλαΧ|στov 15 σταδiωv γ|α την τρ.XoUσα
αγωv|στικη περioδo Θα δ|εξαxθεi στη Zωvη B,,

riα τo nαvε,ιiηvrο K0πεlLι6 Θα πρooμiτρηoouv ol αγΦvεs LEγEL ||ι τoJv περ|φερε|ωv A., Γ.' Δ,'
κα| o Παvελλη;|oζ AYωvαs oτη ξΦvη B. Eξ αυτΦv, o oκoπευτηg θα μπoρεi vα πρoσμετρησεl
τρεiζ

(3)

αYωvεζ.

Kυπελλo λε|6καvu,v 6πλωv
Γ|α τo Koπελλo λεtoκαvωv oπλωv θα δ|εξαXΘo0ν δυo (2) αγΦvεζ LEVEL |ι| (12 σταδiωv Kα| 150
150 φυolγγiωv τouλαXlστov),
φUσ|γγ1ωv τouλαXlστov) και εvαζ Παvελλην|oζ LEVEL ||t (12 σταδiωv καr
(2)
αγΦvεζ.
Eξ αUτΦv, θα πρoαμετρo0νταl διio

o Παvελληνrog ΑγΦvαg LEVEL

|||

B,
γ|α τηv τρεXoUσα αγωv|στlκη περioδo. Θα δ|εξαXθεi στη ζΦvη

Παvελληvloζ AγΦvαs Pαβδωτo0 Tuφεκioυ

lPsc.

Παvvεληvloq δγΦvαg IPSC Pαβδωτog TυφεKΙ9U, γ|α τη Xρovlα 2015 Θα δlεξαχΘεi στ|ζ 11 oKτωβρiou
2o 15, περα|τ6ρω λεπτoμfρεlεg Θα αvαKoIvωΘo0v με vε6τερη εγκ0κλlo

o

BAΘMoΛoΓ|A ΠEP|ΦEPEιAκΩN (τonιKΩN} κYnEMΩN:
hj BαΘμoλoγiα π,ν Toπκιbv kυπελλωv θα υπoλoγloΘεi με βαση τα πoσoστα επ|TυXiαζ τωv αθλητωv

σToUζ αvτΙστo|Xouζ αγωvεζ. To πoσoστ6 επ|τυχΙαs τoU αγ(bvα Leve| lIi θα πρoσαUξηΘεi Kατα 1ο (δ6Kα)
πoσoσT|αiεζ μovαrεζ (1o%), l-1 τελ|KR καταταξη τωv αθλητων θα γ.vεl με τo αΘρolσμα τωv Uψηλoτερωv
πoooστιbv τoυ αvτiστoιxoU αρ|Θμo0 αγωvωv
Σε περiπτωση |σoβαΘμiαζ (τie)' κατατασσεTα| σTηv αvΦτερη Θεση αUτ0ζ πoU εχεl τ|ζ περ|σσoTερεζ
πρωτεζ νiKεζ κα| σε περiπτωση vtαζ ισoβαΘμiαζ' αUτ6ζ πoυ εχε| τηv καλ0τερη Kαταταξη στoν LeVe| llI
τηζ Περ|φ.ρε|αs τoU,

BAΘMoΛoΓ|A ΠANΕΛΛHN|ΩN κYnΕ^ΛΩN :
iα τωv Παvελληvlωv Kυπ6λλιυv 6πλωv Χεlρ6ζ καl λε|oKαvωv τυφεκiωv, Θα πρo6λθε| απ6 τα
ιt
||l τoυ ετoUζ 2014-15, τo
πoσoσTα επ|τUXiαζ τωv αΘλητωv στoUζ αvτiστo|Χoυζ αγωvεζ KUπeλλoU LEVEL
,10 (δ.Kα) πoσoστιαiεζ
κατα
πρoσαUξηΘεi
μovαδεs
πoσoστ6 επ|τUXiαζ τωv Παvελληvlωv Aγωvωv Θα
(1o%). H τελlκQ καταταξη τωv αΘλητdjv Θα γivε| με τo αΘρo|σμα τωv υψηλ0τερωv πoσoστωv ToU
(2)
αvτioτolxoυ αρlΘμo0 αγΦvωv, Rτol γlα τα 6πλα Χε|ρ6ζ τρiα (3) Leveι ι||' κα| γ|α τα λε|oKαvα oπλα δ.o
Level lll

ΠAPABoΛΑ ΣYMMEτoXΩN
T",.ι,"d-,αρdβ"λασUμμετoxωv,μ6voγtατoυgαγωvεζτωvτoπtKωvKUπ6λλωvκαlτouΠανελληvloυ
nγωuo' γ,α τoυq αγωνεg,oπΙλv 1εlρog καl λεioκαvoυ oπλou, δε Θα υπερβαivoυv τα παραKατω
αvαφερ0μεvα πoσα:

LEVΕL Il: 30 EYPΩ
LEVEL l|| (δ0o ημερΦv): 60 EYPΩ
Ωq oμαδrio παboβo,ιo συμμετoχηs oρiζετα| τo lσoπoσo μiαζ αvτ|στo|Xηζ ατoμ|κηζ συμμετoXηζ στov
αγωvα
Παρoβoλo ενστασεωv: tσoπoσo με τηv ατoμ|κη σUμμετoΧη,

Στoυζ εeνrκouq αγωνεζ tPSc αvλγvωρiζovταl μ6vo oμα0εζ Σωματεiωv κα1 6Χl oμαδεζ

-πoU

απ0 τηv
δημiJuργo0u'o.,'.ρ|στα;ιαKd, or δηλΦoεlg oυμμετoxηg oμαδωv πρ.πε| vα Uπoβαλλo-νταlτρtv
απα1τεiτα|
δεv
iuδρξη ., αγωvα, Αλλωζ δεv Θα γΙvovταl-δεκiεξ or oυμμετo1εq, o| αθλητεζ των oμαδωv
Kαl vα αγωv|σθo0ν στo
vα αγωvroΘouv Uπoχρεωiικα στov κυρΙωζ αγωνα. μπoρoι:,ν να εivα| Kα| κρ|τεζ
pre-match.

.:

κPlτΩΝ:
*,v αγι,ωv ιeuet lιt τωv πρωTαΘλημdτωv Θα απoζημωvovτα| ωs εξηζ:
θα
α, λrαvυκτεoευoη σε δiκλινo διυμιiτio η'30 EYPΩ / ατoμo, τoviζετα| 6τ|, γ|α KαΘε ημ.ρα αγωvα
premaιch,
τoU
UπoλoYiζετα| μiα δlαvυκτ€ρεuoη, μη σUμπερ|λαμβαvoμ.voU
x 0'20 ΕYPΩ / xlλl6μετρo Kαl για
β, H απ6oταoη σε χ|λ|6μετρα απδ π6λη σε π6λη μετ' επ!στρoφηs
απ6oταoηαvω,τωv,1O0xιλιoμετρωvσUvoλlKηζδ|αδρoμηζKρ|τεζo|oπoio|ΘαμεταK|vηΘoovαπoτηv
dτoμα), Σε περiπτωση κατα τηv oπoΙα δεv
δ. .oiη Θα κιvηΘo0v μj τo.iδlo oxημα 1καi με1ρl τρΙατ.oσov
τo
αvαλoγo0v
Xρηματ|κo
συμφιυνo0v τoτε Θα μoιρoζovται
γ iε περiπτωoη κατd,τηv oπoiα θα xρηοrμoπolηeεi ωg μ.σov μεταφoρdζ πλoio' θα καταβαλλεταl To
2' AΠozHM|ΩΣE|Σ

o,iδξ

ovτiτlμo τoU ε'σ|τηρ|oU τετρακλ|νηζ καμπivαs,
oπoiα xρη,orμoπillηeεi ω6 μfooν μεταφoραζ αερoπλαvo' τoτε o δ|oργαvωτηζ
δ Σε περiπτωση κατα
τo 50% rou αvτιτiμoU τoUλαX|στov
συλλoγoζ θα καταβαλε| 'ηv
ε, Eφ6oov ouμμετdxouv στov αγΦvα απαλλασσovτα| τηζ Kαταβoληζ τoU παραβ6λoU σUμμετoXηζ
3.

YΠoXPEΩΣEιΣ ΣΩMAτEtΩΝ:

αγΦvεξ τωv Τoπtκιi.tv . και EΘv|Koι KUπελλoU, μετα απo τηv
_.EΤEΠΣ,
oφεiλoυv vα λαβouv υπoψη τ|ζ πρoαvαφερθεiσζ πρouπoΘεσε|ζ
αvoΘεoη απo τηv ΣKoE
/
(αμolβ('κρlτΦv' αρ|Θμ6ζ σταδiωv φυolγγiωv) Kα| vα Uπoβαλλoυv εγκα[ρωζ' τα στoδια LωΥ ,αγωvων
iτρos,εiκρ,"η' oOμφωvα με τoUζ lσXιouσεs πρoΘεσμιεζ, o oριoμ66 τηζ Δ|oiKησηξ Πεδiou Boληs στoUζ
αγωνεq.Levei ιlι Θα γivεταi απo ηv iκoE - εTEnΣ σε σUvεργασiα με τo ΣωματεΙo,

τo ε,μα'.io -,oυ eo oωργ*Φσoυv

4. ΠPoΓPAMMA AΓΩNΩN:

FI

Inviα

Leveι ||
K0πελλo oπλuJv Xε|ρoζ (α
Δ|oρYαvψτηs
ZΦvη
Γ

18-19t412015
23-24t512015
2A-21t612015

ΣKoE

B

'

EτEηΣ (nαv!ΔληγφξL_

Δ

26-27t9t2015

KiπεMo

Λεtl καvωv oπλιdv (αvΦvεζ LeveI

zΦνn

Δ|oργαvι,τηζ

Γ

22t3t2015
3t5t2015
29-3018/2415

Δ
B

nι
H
10-1111012015
5. EκΔHΛΩΣ|-l

ΣKoE-EτEΠΣ
EΝΔ|AΦEPoNτoΣ:

ffioiαεπ|ΘυμoιvvαδloργαvΦooυvαγΦνεζτoπ|κων|α|Eθvκoυ
εγγραφo εκδηλωσηg εvδlαφdρovτog
KUπ.λλωv. Leve] ι| και Leve| lι|, 6πωζ απoστεiλouν
2014,
.Θfμα,α
μ.Xρl τ|s 31 oκτωβρiou

iυxov περαlτερω

'α

νεoτερη εγΚυKλ|o,

oπoiα αφoρoιv τα τoπ|Kα καI EΘv|κα K0πελλα. θα κo|voπo|ηΘo0v
|\Ιε

o nPρEΔPσΣ r
i,
1cνξ' 1 τ:-'.," 1 .;'' ιι

.,--.Ι , -" ,i ι,

oΘλητ|Koυζ Xα|ρετ|σμoUζ
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