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Πρoq τα
Σωματεiα κα1oμd,δεζ τηζ δδvαιιηζ ΣΚ"Ο'E.
πoυ καλλιεργoriν αγωνiομιατα σκοπo βoλη ! Ι. Ρ. S,C.

EΓKYΚΛΙοΣ ΣΚ.o.E. - Ε.T.Ε.Π.Σ.
ΘEνΙA : Κριτηpια και

Nο 2015.1

πρoδπoΘ6oειg αv&Θεσηζ αγd)νωv Σκoπoβoληq ΙΡSC Level ΙΙΙ

ΙJ ΣΚOE-E,TEΠΣ, με oκoπ6 την

αvαβd,θμιση ηq πoι6τηταq των αγcbvωv LΙΙΙ τoυ
Παvελληνιου Κυπ6λλoυ Eλλ&δαg και των Παvελληviωv Αγιbvωv, καΘcbg επioηq και για η
διαoφdλιοη τηq αξιoπιaτiαζ τoυξ' θ6τει τα παρακ&τω βαoικd, κριτηρια και πρoδπoθ6οειc για
την αν6ληψη και ηv διοργd,vωοη των αγδvωv αυτcδν.

KΡΙTrΙPΙΑ ANAΘΕΣt{Σ
ΣΚoΠΕYΤΙlPΙo

αtιολογηθεi απo π.1 ΣΚoΕ -.ΕΤEΠΣ κα1 vα 61ει κρiθεi ωq
κατd,λληλoi για τη διoργd,νωοη αγcilνο.lv L ΙΙΙ.
M6λη ηg ΣΚOE-ETEΠΣ θα επιοκεφθofv τα oκoπευτl1ρια αν& π1v επικρd,τdια και θα
καταγρd,ψoυv τιg παρo169 πoυ αυτα διαθ6τoυv, rilοτε να αξιoλψηθoriv.

Το oκoπευτηριο πρ6πει να

b,γει

ΕMΠΕΙPΙA ΔΙoPΓΑΝΩΤH

Ικαvη και αναγκαiα ουνΘηκη, τo Σr'υματεio να 61ει διoργανrboει επιτυLιilξ oτo παρελθ6v,
αγcilνα αντioτoι1oυ επιπ6δoυ.

ΔYNΑΝ{ΙΚOTHΤΑ ΣΩMATΕΙOΥ
F{ oυμμετo1η αθλητcilv τoυ σcοματεicltl, oε αγιilvε-c Kυπελλoυ LeveΙ

ΙΙΙ

καθιilg και σε

Πανελληνioυg αγ6νε9 Level ΙΙΙ' θα λcιpιβd,vεται υπoψli.

AΠoΔoxΙΙ TΩN ΠPoYΠoΘΕΣEΩN ΔΙoΡΓANΩΣΙΙΣ

ΠΡovΠoΘΕΣΕ,ΙΣ
διoiκηοη πεδioυ θα διoρiζεται απ6 ην ΣΚOΕ-ETEΠΣ σε συVεργαoiα μιε τον
διοργανωτη Σδλλoγo. FΙ Διoiκηοl1 Πεδioυ (Kδριoι Κριτ69 Σταδiων, Αγων6ρ1η9, Stat
officers) θα απoζημubvεται απ6λυτα ουpιφωνα μιε ην Εγκδκλιo ΣΚOE-ΕTEΠΣ Νo 2014-7
oε πooooτ6 50Ψο απ6 ην ΣΚoΕ,-ΕΤΕ.ΠΣ και 50Ψο απ6 τo διoργανωτη Σriλλoγo, μιε τllv
πρoδπ6Θεoη υπoβoξ6 των αντlατoιχωv παραστατικιbv.
B) M6λoq τηq ΣΚoΕ,-EΤEΓΙΣ θα διεvεργεi' 6Χεyγ"o πρoετoιμιασiαg τηq διoργd,vωoηq, βdoει
τυπoπoημ6ηq διαδικαoiαq (checkllst)

Α) FΙ

Ι-{ ΣΚoΕ-ETΕ.ΠΣ διατηρεi τo δικαirομια, οε περiπτιοση πoυ o διoργανοlτl1g ofλλoγog δεv
ακoλoυΘηoει _ τηρηοει τιq υπo1ρεcilσειq πoυ απoρρ6oυv απ6 τηv διαδικαοiα ελ6γxoυ, μι6xρι
και 45 ημθρεζ πριv τov αγcbνα, να αφαιρ6oει τo συγκεκριμιθνo αγιbvα απ6 τo Πανελλl1νιo
Κδπελλo.
Δ) o Aγωναpylq σε συνεργαoiα μιε μελoq τηq ΣKOΕ-Ε,TEΠΣ, θα 6xουν τηv πληρη ευθriη
για τη οτελ61ωoη τωv oμdδωv και τl.l δεξαγωμ τoυ ΡREMΑTCιΙ .
E) Αμ6oωq μιετ& τo πLpαc, τoυ αγcbνα. o διoηανωτηg οφεiλει vα παραδcboει τα απoτελ6oμιατα
τoυ αγιbνα oε ηλεκτρoνιlο1 μoριρη καθcilg και τη λio,rα Διoiκηοηq Πεδioυ, στoν εκπρooωπo

Γ)

τηq

ΣΚoE-ETEΠΣ.
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