
 

 

                                                      
 

ΠΡΟΣ: Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος-Σκοπευτικά Σωματεία & Ομάδες, ΕΣΒ 

            
                                                                                                                        Αρ. Πρωτοκόλλου:102/19 

                                                                                                         Ημερομηνία: 07 Ιανουαρίου 2019 

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
 

ΑΕΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ 
 

Η Σκοπευτική Λέσχη “ΖΕΥΣ” προκηρύσσει αγώνες Αεροβόλων Όπλων mixed και Παίδων 

Α, Β, στις 13 Ιανουαρίου 2019 στο Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα. 

 

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 
2019 

08:30-08:45 Περίοδος προετοιμασίας και δοκιμαστικών βολών  

08:45-10:15 Παίδων Α, Παίδων Β τουφέκι, Παίδων Β πιστόλι 

11:00-11:15 Περίοδος προετοιμασίας και δοκιμαστικών βολών 

11:15-12:15 Αεροβόλο Τουφέκι-Πιστόλι Mixed Team ΑΓ 

12:30-13:30 Τελικός αεροβόλου Πιστόλι-Τουφέκι Mixed  ΑΓ 

 

Γενικές Διατάξεις: 

 

 Ο Αγώνας Mixed Team Event θα πραγματοποιηθεί μόνο στις κατηγορίες ΑΓ με 

δικαίωμα συμμετοχής όμως και αθλητών που ανήκουν στην κατηγορία ΕΝ ακόμα και 

αν έχουν αγωνιστεί στα ατομικά τους αγωνίσματα στις κατηγορίες που ανήκουν. 

Συνεπώς ο Αγώνας Mixed Team Event απαρτίζεται από ζευγάρια με δυο αθλητές 

διαφορετικού φύλλου ανά κατηγορία, δηλαδή από έναν άντρα ή έφηβο και μια 

γυναίκα ή νεάνιδα.  

 Ο Αγώνας Mixed Team Event είναι 40 βολών και διάρκειας μίας ώρας. 

 Ο αγώνας Παίδων Α, (2007 και νεώτεροι),Παίδων Β τουφέκι (2004-2005-2006), 

Παίδων Β πιστόλι (2004-2005-2006), είναι 60 βολών και έχει διάρκεια 1 ώρα και 30 

λεπτά. 

 Οι συμμετοχές στις κατηγορίες Παίδων Α & Β θα είναι εμβόλιμες προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. 

 Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν όλα τα Σωματεία-Ομάδες της δύναμης της ΣΚΟΕ. 

 Οι δηλώσεις συμμετοχής θα σταλούν με email zeys.eu@gmail.com ή με Fax στο 

2105200330 μέχρι την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019. Η δήλωση θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τα ζευγάρια για τα αγωνίσματα Mixed, με το ονοματεπώνυμο του κάθε 

σκοπευτή και τον αριθμό δελτίου σκοπευτικής ταυτότητας. Επίσης θα πρέπει να 

αναφέρεται ο αρχηγός ομάδας, ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος για ότι αφορά την 

ομάδα (δηλώσεις σκοπευτών, ενστάσεις κ.λπ.) 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία-ομάδες της δύναμης της ΣΚΟΕ. 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία και ομάδες με απεριόριστο αριθμό 

ζευγαριών. 

mailto:zeys.eu@gmail.com


 Βραβεύονται οι πρώτες 3 θέσεις που θα προκύψουν από τον τελικό του Mixed Team 

Event, με αναμνηστικό μετάλλιο και δίπλωμα. 

 Στις κατηγορίες Παίδων Α & Β βραβεύονται οι 3 πρώτες θέσεις ανά κατηγορία και 

όλα τα παιδιά με αναμνηστικό δίπλωμα. 

 Η κατανομή των θυρίδων θα είναι κατά σειρά προσέλευσης. 

 Ισχύουν οι κανονισμοί της ISSF και ΣΚΟΕ. 

 Ενστάσεις υποβάλλονται από τον αρχηγό ομάδας του κάθε σωματείου στην 

γραμματεία των αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς με παράβολο 15,00€ που 

επιστρέφεται εάν η ένσταση γίνει δεκτή από την Αγωνόδικη  Επιτροπή. 

Εφέσεις γίνονται δεκτές με παράβολο 30,00€ και ισχύει η παραπάνω διαδικασία. 

 Όπλα και βλήματα με μέριμνα των σωματείων . 

 Στόχους, μηχανήματα βαθμολογίας και στύλους για τα αγωνίσματα στην κατηγορία 

Παίδων Α, παρακαλείται όπως παράσχει η ΣΚΟΕ. 

 

 

 

 

Επιτροπές Αγώνα 

 

Οργανωτική Επιτροπή                  : Το Δ.Σ της Σκ. Λ. ΖΕΥΣ 

Αγωνόδικη Επιτροπή                    : Εκπρόσωπος ΣΚΟΕ & το Δ.Σ. της ΣΚ. Λ. ΖΕΥΣ 

Επόπτες Βολής                              : Τσαχάκης Ζαχαρίας, Μαστραντώνης Κωνσταντίνος 

                                                         Τσουκαλάς Διονύσιος, Αλοίμονος Σωτήριος  

Βαθμολογία                                   : Τσαχάκης Ζαχαρίας, Γρηγοριάδη Ευαγγελία 

                                                         Πάρις Δημητρίου. 

Γραμματεία                                   : Πετρίδης Θεολόγος, Αλοίμονος Σωτήριος, 

                                                         Τσιλαλής Θωμάς, Μαστραντώνης Κων/νος 

 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, αποφασίζει η οργανωτική επιτροπή. 

 

 

 

 

                            

Με Αθλητικούς Χαιρετισμούς 

    Για το Δ.Σ. 

 

   Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν.Γραμματέας 

                                         
    

   ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ                         ΤΣΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

Παναγή Τσαλδάρη 421, 17675 Καλλιθέα, ΤΗΛ. 2114109600 


