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ΘEMA : Κατηγoρiεq αγιilνων, Προκηρυξη - Διoργdνωοη αυτιilν - Aπooτoλη
Απoτελεομd,των στα αγωνioματα τoυφεκlωv _ πιoτoλiων

1. Aγcδνεg ΣΚoE
oι αγιilvεg πoυ διoργανιbvει 11 ΣKoE εivαι :

1. Πανελληvιo Πρωτd,θλημα ,

2' Αγcbvε-g Πρ6κριoηq EθvΦq oμ&δαg - Κr5πελλα ΣΚoE

Oτι,6γει, o16oη με τη oυμμετo1η και την διoργd,νωοη οτoυg αγcilvεq αυτolig καθoρiζεται απ6
την εκ&oτoτε πρoκηρυξη.

Στoυq αγιbvεg Πρoκριoηq Eθνιlcηq oμdδαq, η ΣΚoE oriμφωvα με τα αναφερ6μενα oτηv
εκdoτoτε πρoκηρυξη, καλl5πτει, μ6ρoq η εξoλoκληρoυ δαπ&vεq μετακiνηoηq - διαμovηg _
διατρoφη6 oτoυq αθλητ6g-τριεq πoυ καλεi ονομαoτικd και μξτακιvoιiνται πρoζ και απ6 την
π6λη 6πoυ γivovται oι αγιbvεq.

2. ΔιεΘνεfg Aγcbνεg

Σε κ&θε περtπτωοη κατd ην oπoiα η ΣKoΕ, διoργαvcilνει η ο.υμμετ61ει oε Διεθvεiq Αγιbνεq
καλιiπτει, δαπ&νεg μετακiηοηg, διαμovηg, διατρoφηq και συμμετoμq oτoυq αθλητ6q-τριεg
πoυ επιλ6γoνται vα αγωνιo.τor5ν ωq μ6λη EθvιΦq oμ&δαq.

3. Διαουλλoγικοi Αγcirνεg

3.1 Αyιbνεg Α, ΚατηyoρiαE

Ι{ ΣΚoΕ αvαθ6τεq οfμφωνα με τo ετηoιo αγωνιοτικ6 πρoγραμμα, τoυq αγcbνεq τηg

Κατηγoρiαg αυτηg οε Σωματεiα και oμdδεg τηg δliναμ1g τ1ζ, βε τηv πρoδπ6θεoη 6τι 61oυv
υπoβdλλει ο.1ετικ6 αiημα η αποδ61ovται πρ6ταoη τηg ΕΣΣΣΚoE και 61oυv oτην δι6θεoη
τoυg η 61oυν εξαoφαλioει κατd,λληλo αθλητικ6 1ιilρo oκoποβoληq και βεβαiωq θα oρiooυv
επιτ ρoπΕq κριτcilν με τηv απαιτοr1 μvη εμπειρiα.

Toυq αγcbvεg αυτoιlq επι1oρηγεi με oτ61ου9 _ εφ6οov πρ6κειται για αγωvioματα τoυ

oλυμπιακoιi πρoγρ&μματoζ, τoυζ επoπτευει d,μεoα, διαμoρφcilvει εφ6ooν κρiνει απαραiτητo
τιq επιτροπ69 αυτιbν.

oι πρoκηρδξειζ τωv αγcbνων αυτrilν δεν μπoρεi να 61oυν περιoριoμ6 οτον αριθμ6 ουμμετoμg
των αθ\τιbv-τριων oωματεtωv και oμdδωv οκoπoβoλl,1q πoυ ανηκoυν oτην ΣKoE.

^ioι διoργιivωτ6q αγιilνων Α. Κατηγoρiαq, πρoκειμ6νoυ να εγκριθoυν oι αγιilνεg τoυζ και vα
oριoτεi εκπρ6oωπo9 απ6 ηv ΣΚoE, πρ€,πει υποxρεωτικιi:ζ να απoστεtλoυν τηv πρoκηρυξη
των αγcllνων τoυλd,μοτoν δεκαπ6ντε (15) η1ιt'ρεC, πριv τηv ημερoμηνiα διoργ&vωoηg τωv
αγιbνων oτη ΣΚoE και σε 6λα τα Σωματεiα τα oπoiα 61oυv αθλητ69-τριε9 oτα αγωνiοματα
πoυ περιλαμβdνει η διoργ&vωoη, Σωματεiο 11 oμιiδα oκoπoβoληg πoυ τυ16v δεν θα λ&βει

o,n* .Ι1\...ι e 1 .lοtr8

XP. BoYPΝAΖoY 14, AΘHNA 115 21 - TΙ-lΛ, 21o 6454'522. 23 - FΑΧ 210 6421'595 - vwwv.shootΙng.org'gr - e maiΙ: info@shooting,org.gr



πρoκηρυξη και επlθυμεi να oυμμετ6xει oτoυg αγιi:vεg 61ει κd,θε δικαiωμα να υπoβd,λλει
δηλωοη oυμμετo1ηq.

oι αγrbvεq αυτoi διoργαvcbνovται σε σκoπευτηρια τα oπoiα διαθ6τoυν τεδiα βoληq με
μη1αvoλoγικ6 εξoπλιoμ6, ηλεκτροvικ6 η 1ειρoκiιητo αλλαγηg oτ61ων (για τα 10μ, τα 50μ
και τα 300μ) καθιbq επioηq και ηλεκτρovικ6 - μη1αvoλoγικ6 περιoτρoφηg οτ.δ1ων γιατa25μ
ο οπoiog εξαoφαλiζει την δυvατ6τητα διοργανωσηζ τωv αγωνιομd,τωv πoυ περtλαμβ&νovται
oτηv πρoκr1ρυξη orlμφωvα με τoυζ Κανoνιoμorig τηq ΙSSF.

Τα oωματεiα δriναμηq ΣKoΕ, πoυ αποδ61oνται vα αναλd,βoυν διoργαvωαη αγιilνωv Α,
Κατηγoρiαq, πoυ αναφ6ρoνται oτo ετηoιo αγωνιoτικ6 πρ6γραμμα, πρ6πει' oπωoδηπoτε να
διoργανrbvoυv τoυζ αγιilvεq. Σε περiπτωoη ooβαρori κωλιlματoq, Θα πpΕπει να εημερcbνoυv
εγκαiρωq τη ΣKoE _ τoυλd,1ιoτov 6να μ(vα πρw την oριo,θεioα ημερoμηνiα διoργavο:oηζ..
με o1ετικ6 6γγραφo, αναφ6ρoνταq oυγκεκριμ6vα τoυζ λ6γoυq πoυ αδυνατor5ν να
διoργανιilooυv τoυζ αγrbvε6. ', . 

.

Απαρα[τr1τη προδπ6θεoη yια την αναyνιbριαη των αποτελεoματcυν ωg αycδνα Α,
κατηyoρ[αg, εΙyαι δτι θα δ[νεται yια dλουq τoυζ συμμετ6xοντεE ενια[og μlδνοg 6ναρξηq
oειρd'g, oδμφωνα με πq θ6oειq βολιiq που διαθfτει το oκοπευτriριo πoυ yiνονται oι αytbνεg.

3.2 Aycbνεq Β, ΚατηyορΙα6

ι{ ΣKoE εγκρivει, ψετα απ6 τηv υπoβoλη o1ετικoli αιτηματog, αγcbνεg τηζ κcηγoρiαq αυηq,
τoυg oπoioυq διoργαvcilvoυν Σωματεiα τηg δrivαμηg ΣΚoE σε σκoπευτηρια τα oπoiα
διαθ6τoυν πεδtα βοληg με μη1ανoλoγικ6 εξoπλιομ6, ηλεκτρovικ6 η 1ειρoκivl1τo αλλαγηq
oτ61ων (για τα iΟμ, τα 50μ και τα 300μ) καθιbg επioηq και ηλεκτρovικo-μη1αvoλoγικ6
περιoτρoφηq oτ61ων γ|α τa 25ψ o oπoioq εξαoφαλiζει τηv δυvατ6τητα διοργdνωσηζ τωv
αγωνιoμd,των πoυ περlλαμβdνovται oτην προκηρυξη οriμφωνα με τoυg Καvοvιoμoδg τηq
ΙSSF και τιg εγκυκλioυζ τηζ ΣΚ.o.E..

Τoυq αγιilνε6 αυτor5g επ1oρηγεi με oτ61oυ9 εφ6ooν πρ6κειται για αγωviοματα τoυ
oλυμπιακori πρoγρ&μματog.

3.3 Ayιbνεq Γ. Κατηyoρlαq

Tα Σωματεiα τηg δfναμηg τηg ΣΚoE πoυ επιθυμor5ν vα διoργανιboουv αγcbvεg oε
αγωνioματα Σταθερoιi Στ61oυ οε πεδiα βoληg - o.κoπευτηρια 1ωρig η1αvoλoγικ6
εξoπλιoμ6, δfvανται να.oτεiλoυν τηv πρoκηρυξη ση ΣKoE η oπoiα ακoλο6Θωq εγκρivει
τoυq αγcbνεg, oρiζει εκπρ6oωπo και αvαγvωρiξειτα απoτελ6oματα των αγιbvων.

oι διoργανωτ6q των αγcilvωv B. και Γ. Κατηγoρiαq πρoκειμ6νoυ vα εγκριθoriv oι αγιbνεg
τoυζ και vα oριοτεi εκπρ6oωπo9 απ6 την ΣΚoE πρ6πει υπo1ρεωτικιilq αποoτ6λλουν τηv
πρoηρυξη τωv αγcbνων τoυg τoυλd,1ιοτoν επτd' (7) ημ6pεc, πρ1ν τηv ημερoμηr,iα wαρξηq τωv
αγcbνων oτη ΣK.o.E και σε 6λα τα oωματεiα Σκοπoβoληg πoυ ευρioκovται σε απ6oταοη 6ω9
150 1λμ. :

Π6ραν αυτιilν o διoργανωηg δfvαται vα απooτεiλει πρoκηρυξη οε Σωματεtα και oμι&δεq πoυ
επιθυμεi αλλd, δεν δrivαται να αρvηθεi και να απoκλεtoει τηv συμμετoμ οε μa4λog Σωματεioυ
η oμdδαg τo οποio επιθυμεi vα αγωvιoτεi.



o διoργανωτηg υπoxρεoιiται σε διοργd,vωoη επιπχξoν oειρ&q αγcbvα εφ6ooν πρoo6,λθoυν πριv
τηv cbρα 6vαρξηg των αγιbνωv περιοo6τερoι oυμμετ61oντε9 απ6 τιg θ6oειq βoληg πoυ διαθ6τει
o διoργανωτηq η τιg oειρ69 αγιbvων πoυ θ1ει πρoγραμματioει.

3.4 Αyιbνeg Παiδιυν

oι αγcbνεq αυτoi εivαι διoργαvιiloειg Αεροβ6λoιt Toυφεκiου-Πιοτολioυ, τoυq oπoioυg η
ΣΚoE επηoρηγεi με oτ61ου9. oι πρoqρriξειg των αγιΙlvων αυτrilv απooτ6λλoνται
τoυλ&1ιoτoν mτιi (7) ημερεζ πριv την ημερoμηνiα 6ναρξηq των αγιbvων και απευθrivoνται
oτιg ακ6λoυθεq κατηγoρiεq - ηλικiεq:

Αεροβδλο Tουφ6κι 60 βoλιbν Πα[δων Α: 1ιτα κατηγoρiα αγoρια η κoρtτoια ηλικiαg θωq και
12 ετων (γειιημ6νoι τo 2007 και vε6τερoι) , αγωviζoνται oτηριζ6μεvoι (τo τoυφ6κι) oε πd,γκo

με βoηθημα(μαξιλαρ&κι) καθιoτoi η 6ρθιoι με βοηθ6 oπωoδηπoτε.

Αεροβδλo Tουφ6κι 60 βολcbν Παiδων B: κατηγoρiεg αγ6ρια η κoρiτoια,ηλικiαq 13-15 ετcilv
(γεwημ6νoι 2004-2005-2006), αγωviζovται oηριζ6μνoι (τo τoυφ6κι) οε oτιiλo 6ρθιoι 1ωρig
βoηθ6,

Aερoβδλo Πιoτiλι 60 βoλδν Παiδων B: καηγoρiεg αγ6ρια, κoρiτoια ηλικiαg 13-15 ετιbv
(γεwημεvoι 2004-2005.2006), αγωviζovται oτηριζ6μενoι (16ρι-πιοτ6λι) oε oτ6λo 6ρθιoι
1ωρiq βoηθ6

4, Αyιbνεq Ειcπαιδευn κιbν Ιδ ρυ μι7τcυν

oι αγιilνεq αυτoi διoργανιbνovται απo Εκπαιδευτικιi Ιδριiματα η τηv ΣΚ.o.E και
απευθfvoνται oε μαθητ6g-φoιτητ6q (Σ1oλεiα, Γυμνd,oια, Λ6κεια, Ανrilτερα και Ανcllτατα
Eκπαιδευτικd Ιδρ6ματα κλπ.). FΙ ΣΚ.o.Ε τoυg επoπτεfεL επιχoρηγεi τιq διoργανcilοειg αυτ6q

με αναλιiloιμo υλικ6 (oτ61oυ9), και διαθ6τει πρooωπικ6 γραμματεiαg και Κριτci>v για την
διοργdνωoη τουg oιiμφωνα με τoυζ Διεθvεiq κανoιιoμo6ζ τoυζ αθληματoq τηq Σκoπoβoληg
και τ1ζ εγκυκλioυq τηq ΣΚ.o.E..

5. Αycbνεq Eνδπλων Δυνιiμεων και Σωματων Αoφαλεlαq

oι αγiυνεg αυτοi διoργανcilvovται απ6 τιq Yηρεοiεg ΑΘλητιoμο6 των Eν6πλων Δυνd,μεωv,
Σωμd,τωv Αoφαλεiαg και Παραγωγικιbν Σ1oλcilν αυτcilν. Ιl ΣΚoE τoυζ επoπτεδει, επι1oρηγεi
τιg διoργανcboειg αυτ6q με αvαλcboιμo υλικ6 (oτ61oυq) και διαθ6τει πρooωπικ6 γραμματεiαq
και Κρπιilν για τηv διoργ&νωοη τoυq, oιiμφωvα με τoυζ Διεθvεiq κανovιoμotig τoυ αθληματog

ηg Σκoποβοληq και τιq εγκυκλioυζ τηζ ΣΚ.o.E.

Γενικ6ζ παοατη ριi αειζ:

1. o διoργανωτηg κd,θε κατηγoρiαq διαoυλλoγικoιi αγrbvα υπo1ρεotiται κατd, τη διoργ&νωοη
των αγιbνων να τηρεi τα 6oα αναφ6ρovται στην εγκεκριμ6νη πρoκηρυξη τωv αγιilνων τoυq
κανoνιoμo6q τηq ΙSSF και εγκυκλioυζ τηζ ΣΚoE.

K&θε πρoηρυξη αγcbνωv πρoκειμ6νoυ vα εγκριθεi πρ6πετνα περιλαμιβd,vει τιg oriμφωνα με
τoυζ Καvονιoμoι5g απαπotiμεvεq Επιτρoπf.q. Αγcilvωv. oι F'πιτpoπt'q αυτ6q πρ6πει
υπo1ρεωτικcilq vα λειτoυργotiν καθ' 6λη η διdρκεια διεξαγωμ1q των αγcbvωv και τα oν6ματα
των μλcilv αυτιilν αναγρ&φoνται στo φriλλo αγιbνog.



2. Διoργ&νωση των αγrbνων Α,, B,, Γ, κατηγoρiαq απ6 σωματεiα εκτδg τηg iδραq των,
επιτρ6πεται μ6vo λ6γω θλλειψηq oργαvωμ6vων σκoπευτικcbv εγκαταoτd,oεων η oε κd,θε
περiπτωοl1 oυvδιoργ&νωσηζ με ιiλλo η d,λλα Σωματεiα. Στην περiπτωoη τηg oυvδιoργ&vωoηg
αγcbvων απ6 δriο η περιoo6τερα Σωματεiα πρ6πει να αναφ6ρει τον λδyο τηg oυνερyαoiαg
αυτιig. Tηv πρoκξρυξη εκδiδει τo Σωματεio τo oπoio διαθ6τει τo oκoπευτηριo σην 6δρα του
και η πρoκξρυξη να αναφ6ρει τιq λεπτoμ6ρειεζ τηζ ουvεργαoiαq αυτηq.

3. Τo αργ6τερo εvτ6g επτι1' (7) εργ&oιμων ημεριilv τo Σωματεto που εξ6δωοε την πρoκηρυξη
και διoργ&vωoε η ουνδιoργd,νωoε τoυg Αγcbνεq πρ6πει εγγρ&φωg να εvημερrilo.ει η ΣΚoΕ:

r Mε καταoτιioειg κατd, αγιilνιoμα, oriμφωvα με την πρoηρυξη τωv αγιilvων
(αvαλυτικ& δεκ&δεq βoλιilν και oυvoλικ6 απoτ6λεoμα μ6νo για τoυζ Αγcilνεq Α,
Κατηγoρtαq) μ κατdταξη κατ& φθivoυoα οειρ& επiδoσηζ των oυμμετε16ντων
αθλητci:v-τριων oriμφωvα με τoυζ κανo1ιομorlq τηq ΙSSF, με διαβιβαοτικ6 αριθμ6
πρωτoκ6λλoυ, τιg πρωτ6τυπεζ υπoγραφ6q τoυ Πρo6δρoυ, τoυ-Γενικoδ Γραμματ6α
και τη oφραγiδα τoυ Σωματεioυ.

ο .oταv -oτo 
φδλλo αγcbνoq αvαφθρovται απoτελ6oματα - επιδ6oειq αθλητrilv/τριιbν oι

oπoioι για oπoιoδηπoτε λ6γω δεv oλoκληρωσαv τo otiνολo των βoλcbv πoυ
πρoβλ6πoνται απ6 τoυg καvoνιoμotig τoυ αγωviσματoζ οτo oπoio oυμμετ61oυν, δεv
θα περilαμβd,voνται στιζ ατoμικ6g και oμαδικ69 καταoτd,oειq τωv απoτελεομdτων
των αγcδνωv. oι διoργαvωτ6g των αγιilνων, oτα απoτελ6σματα πoυ θα απooτ6λλoυν
στη ΣKoΕ, πρ6τετ vα αvαγρ&φoυv μ6νoν 6oo,ι-19 απ6 τoυξ ουμμετ61οvτεq
oλoκληρωoαν τoν αγcilνα oriμφωνα με τoυζ Διεtvεiq καvoνιoμoδζ τoυq αθληματoq
τηq Σκοπoβoληg και τιg εγκυκλioυζ τηζ ΣΚ.o.E,.

. o διoργαvωτηg υπo1ρεωτικ& απoοτ6λλει καταoτd,οειg των απoτελεoμd'τωv τωv
αγcbνων oε 6λα τα Σωματεiα πoυ συμμετεi1αν oτoυg αγcbνεq.

M6νoν ε6ν oι αγcΙlνεq προΙCηρΦσσoνται και τ(Ι απoτελ6oματα αυτrirν
απ0στ6λλ0νται σiμφωνα με τα ανωτ6ρω Θα εγκρiνoνται oι αγ(δνεξ και θα
αναγνcoρiζoνται τ α απoτ dι6,σματα αυτcirν.

To παρ6v ιoμiει απo 0110lt12019.
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