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Ι\ΙE^oΣ τΩΝ ΔtEΘΝΩΝ oMoΣΠoNΔ|ΩN, ΣYΝoΝ,loΣΠoNΔ|QN KA| EΝΩΣΕΩN:

- lNTERNAτΙoΝAL SHοOTIΝG sPoRτ FEDERAΤ|oN (|.s.s,F.)

- FEDEF]AτIoN |ΝtERNAτloNALE DE τlΒ AUΧ ARMES SPoRτ|VES DΕ οHASSE (F'Ι.T.A.s.c.)

. AssoclATloΝ DE FΕDERAτiOΝS DE τ|t sPοRτlF DE LA ο.E, (A.Ετs.ο.)

- EUROPEAN sHooτiNG coΝFEDERAτIoN (E.s.c.)
. fuluZZLE LoADERS Assoc1AτloNs lNTERΝAΤlONAL coιi]MtτTEΕ (Ν/].L.A.l.c,)

. |ΝτERNAτlONAL PRAοTIοAL sHοoτιNG οoΝFEDEBAτloN {|.PS.c.)

Aρ. Πρωτ. 336{ neηuo.*/-#. }sfaωr
Προζ
τα Σωμιατεiα και oμdδεq
Σταθερoιi Στ61οιl ΣΚ.o,Ε.

ΘEMΑ: Π Ρ o Κ Ι-Ι Ρ Y Ξ ι{ Πανελληνιοlι,Αγιilνοlι,Σταθεροil Στοxοιr 6του9 2019

H ΣKoΕ προκηριiοoει τoυζ Πανελληνιιlυq Αγιbνεq Σκοπoβολr1g Σταθερου Στ61ου οτα

αγωνiομιατα l0μ, 25μ. 50μ και 300μι για το 6τι-19 20l9 oriμιφο)\,σ' ιιε τo εξ{-c προγραμιμα:

^.06-0710412019
Aερoβ6λα (Α.Γ) Ε.Σ.BYPΩΝA

Aερoβ6λα (Παiδοlr, Α,& B.) Ε.Σ.BYPΩΝΑ

Πρηvηδοv (Α.Γ)

Ελεδθερο Πιoτ6λι

Πιοτ6λι Σπορ (Ι.)

\410412019 3Χ4Ο (Α.Γ)

Πιοτιiλι Ταμ τt1ταg (A)

Αγωι,iομιατα Mixρd0110412019

Β.13l04l2a|9

Γ. L3-1.4l04l2019

Ε.Σ.BYPΩNΑ

MΑΛΑKΑΣΑ

13104120lt9

Ε.Σ.BYΡΩΝΑ

MΑΛΑΚΑΣΑ

^.20-2110412019
2010412019 Aεροβ6λα (Ε,Ν) Ε.Σ.BYP()ΝΑ

21104120t8 Αγωvioμιατα Mixed E],Σ.BYPΩΝA

E.0J-05/05/2019

0310s12019 3Χ40 (Ε) - Πρηνηδοι,(Ν)

Πιοτ6λι Ταxυτηταq (L-,)

Ε,ΑΚ BoΛoY

0410512019 3Χ40 (Ν) - tΙρηvηδιiv (Ε)

Πιοτ6λι Σπορ (Ε'Ν)

r-;ΑΚ BoΛoY

0510s12019 Ε,λειiθερο Π ιοτιiλi ( F-. )

Πιοτoλι Σται,ταρι'τ (Γ )

Ε,ΑΚ BoΛoY
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ΣT.2210912019

Τoυφθκι MΔ 300μ (Α) Π.β,ΣXoΛHΣ ΕYΕ,ΛΠΙΔΩΝ

Ζ.28-29la9120|9

Πιοτilλι Σται'ταρr,τ

Πιoτ6λι Kεvτρ.ΓΙυρ. (Α )

/Καλorivται oι Διοικησειζ τωv οκοπευτl1ρiαlv να προετοιμdοoιlι, και Vα διαθεooυν τα
αντioτoι1α πεδiα βoλf1g ofμφωvα ιιε τα αvalτ6ροl. Ε,πioηq θα πρ6πει να ενημιεριΙloδbν

6γκαιρα τηv ΣKoΕ. για τυxιiν πρoβλημιατα τ(l)v πεδiιον βoλtj-c' προκειμ6νoυ να
εξαoφαλιοθεi η απρ6oκoπτη διεξα"γωγt1 τοlν αγιilι,οlr'. , ' .

/Σε 6λα τα αγωviοματα του προγραμματοζ τ(!)γ Oλυμιπιακιbv Αγιilνιllν και σε oλεq τιq
κατl1γo ρiεq θα διεξα1θoιiv τελικοi.

ΓENΙKEΣ ΔΙΑTAΞEΙΣ

1. Ιoβoυν oι καvovισμοi και οι Εγκι1κλιοι τl1g ISSF και τl]ζ ΣΚoE.

2, Δικαiωμα oυμμιετο1ηq 6xουν τα Σωμιατεiα και opι&δεq τηq ι\fvαμηg ΣΚoΕ με
αθλητ6q-τριεζ, πC,υ 61oυv εv ιop ΔΑΙiΣΚoΕ για το 6τοq 2019 και πλl1ρoιiν τιq
πρoδποθ6oειζ τηζ εv ιoxυ Εγκυκλiου ΕΣΣΣK.O.E,. 2Α

3. H ουμμετoμi στα αγωνiοματα Mixed Αεροβ6λων ,oπλων ((ΑΓ)' (EN))
προδποΘfτει τη συμμετο1η των αΘλητιilν/τριιilν οτα ατομικιi αγωνiοματα τηg
πρoκι{ρυξηq.

4. H oυμιμετo1η oτα αγωvioματα Παtδωv εtvαι yplρig περιοριομ6 οτοr, αριθμ6
αθλητιilv/τριιilν και δεν προδποθθτει προηγουιιε\ηl συιιιιετιlμ1 oε αγιilvεq .

o Στη δl1λωoη oυμμιετοxηq πpLπει" οπrοοδηπιlτε ι,α αναφθρετα"ι oτι oι αθλητ6g-τρεq

61oυv λdβει τl1ν καταλληλη εκπαiδειlol1 ιilοτε \'α αγο)νισθουν οfμφιονα με τoυζ
κανοvιoμιoυg.

ο oι αγωvιζ6μεvoι στιξ κατl,lγoρiεg Παiδιυν Α και B δεr, μιποριlι1ν vα αγωvιoθoυν οε

αγωviοματα (E)η (Ν) τηq παρoιiοαg πρoκr1ρυξl1'c'

Ιο1rioυν δε τα εξηq:
ο Αεροβδλo Tουφ6κι 40 βολcilν Πα[διιlν l: κατηγορiεq αγ6ρrα & κορiτοια ηλικiαq θωg

και l2 ετιilν (γεwr1θ6vτεq τo 2007 και μετα). αγοlι,iζovται oτηριζ6μιεvοι (τo τoυφθκι)

οε πdγκο με βοηθημα (μαξιλαρdκι) καθιoτοi 11 6ρθιοι με βοηθ6 oπωoδηποτε. Fl

κατηγορiα αυτη αγωνtζεται σε 40 βολθq. οε 1ριivο 60 λεπτα αφori πρoηγηθοfv 15

λεπτd δoκιμαoτικ6q βoλθq,
Στηv περiπτωση πoυ oι αθλητ6g-τριεq επιλ6ξουν vα εivαι καθιoτοi. (η καρ6κλα διατiθεται
απ6 τη διoργdvωoη), θα αγωvioθoιiν oτηρiζoνταζ τo αερoβoλο τoυφθκι οτov π&γκo του

Σκoπευτηρioυ, Σε κ&θε περiπτωοl1 πoυ χρl]σιιιοπου1θεi μαξιλαρι για τ1]ν καρ6κλα η
oτηριγμα-μαξιλαρdκι πoυ θα 1ρηοιμιοπoιηθε:i για το τoυφθκι στoν πdγκo τoυ

Σκοπευτηρioυ θα πρ6πει αυτο να εiναι 1ιε μ6ριμι',α και ευθιivl-1 τoυ αγιοvιζoμιενoυ η του

Σωματεiου τoυ. Το oτηριγμια-μαξιλαρdκι θα 1ρl1oιμιι.lποιηθεi στο\, π&γκo τoυ

MΑΛΑKΑΣΑ

MΑΛΑΚΑΣA



Σκoπευτηρioυ. ciloτε τo βαρoq τoυ αεροβ6λου τιlυφεκtoυ rlα μηι, επιβαρυνει τov

αγωνιζ6μενo. θα πρθπει βεβαiωg να τον διευκολιlvει 1ι6vο οτl1ν διαμι6ρφωoη τoυ

απαιτοιiμενoυ λειτoυργικοι1 ιiψουq και 6μ καποιιlg πλαγιαq t1 αλληq με οποιovδηπoτε

τρ6πo oτl1ριξηq

o Αεροβδλο Tουφ6κι 60 βολδν Παiδιυν B: κατr1γορiε-q αγ6ρια 11 κoρiτοια ηλικiαq 13-

15 ετιbν (γεwηθ6vτεq 2004-2005 & 2006). ι5υvανται να θ1ουν βοηθ6' αγωviζοvται
ilρθιoι οτηρiζοvταq τo τoυφ6κι oε οτιiλo, ο οποiο-c θα διατεθεi απ6 τουg διoργανωτ6q.

FΙ κατηγoρ[α αυτη αγωνiζεται οε 60 βολεq. οε 1ροvο l cilρα και 30 λεπτ& αφof "

πρoηγηθoriv 15 λεπτα δoκιμιαoτικ69 βολ6q.
o Και οτιq δδo κατl1γoρiεq Παiδωv Α και ΓΙα[δrοι, B τo oιbμια τιlυ αγωνιζ6μεvου

αθλητη-τριαg (16ρια' oτηθοq, ιbμο-q κλπ) απαγορευεται vα ακοι)ιιποδν οτοv πtrγκο

τoυ σκoπευτηρiου η οτo καθε εiδoυg οπjριγμα τo οποio κατα περiπτωοl1 θα

1ρηοι1ιoποιηθεi.

5. Δηλιbοειg ουμιμιετoμ1g πρ6πειvα υπoβλl1θgιil, γραπτιilq οτα γραφεiα τηq ΣΚoΕ (Φαξ :

2|0 6421 595) η email : i::',pgr:;iι:oιiltg.ι,tg.gη l1r |9,11 1!9c'.gr

ο To αργ6τερο ωζ τηv Παραoκειlη 22l03l|9 οο.οι, αφορα τα αγοlι,iομιατα τα oποiα
πρ6κειται να διεξα1θoι1ν oτιg 0610412019.

ο Tο αργ6τερo ωζ τηv Δευτ6ρα 01104119 6οοι, αφορd τα αγαlνiομιατα τα oπotα
πρ6κειται vα δεξαxθοιlν οτιg 13-|4la4l2019.

ο Το αργ6τερo ωζ την Δευτ6ρα 08l04l|9 οoιlι, αφoρα τα αγιυvioμιατα τα oπoiα
πρ6κειται vα διεξα1θοιiv oτιq 20-2| l0412019.

ο Τo αργ6τερo ωζ τllv Δευτfρα 22l04l|9 οοιlν αφορα τα αγοlνiο}ιατα τα oπoiα
πρ6κειται να δεξα1θor1ν oτιq 03-04-Ο5/Ο5 l20|9.

ο To αργοτερο ωq τr]ν Δευτfρα 09109119 6οοv αφορd τα αγιονiομιατα τα οπoiα
προκειται να διεξα1θοfν oτιq 2210912019.

ο Tο αργιiτερο ωζ την Δευτ6ρα 16109l|9 6οον αφoρd τα αγο)viσματα τα οπoiα
πρoκειται vα δεξα1θofν oτιg 28-29109120|9.

6. oοoν αφoρ& την συιιιιετoμ1 και καταταξη oτo οpιαδικ6 αγωvtομιατog κατd,
κατηγορiα επιτρ6πεται να oυμιμετd,σχoυv (3) αθλητθq η αθλl1τριεq απ6 αυτοriq-εζ πoυ
6xουv δηλωθεi για την ατoμιικf καταταξη. Σε περiπτο:οt1 κατd, τl1ν οπoiα oι
δηλωθ6vτεg εiναι περιoοoτερoι-εg απο τρειg. θα ιlπολογiζοvται για τo oμαδικ6 oι
επιδ6oειq τωv τριcilv πριbτων τηg δηλοloηζ συιιιιετοχl1q τoυ Σοlματεiου η τηq oμιdδαg,
θκτoq εdv εγγρd,φωq πριν την 6vαρξη τoυ αγι'lνlομιατοζ στη γραμματεiα τοlv αγιilvων
δoθεi η οfνθεo.η γ1α τo ομιαδιlk6.

7, oοoν αφoρd τα αγωvioματα mixed αεροβ6λο;ι, οπλοlν :

. oι δηλcbοειg oυμιμιετo1ηg θα πρ6πει γα κατατεθoυv oτt1 γραμιματεiα των αγιbvο:v 6ωq
τιq 20:00 aτιq 0610412019

. Θα αγωνιοτorlv θωg 35 ζεfγη αθλητιbv-τριιbrl οτo κiιθε αγcilvιoμια'

. Mπoρο0v να αγωvιστoιiν μ6xρι 2 ζειiγη αθλητιilν-τριιilι, απιi κd,θε oωματεio-oμd,δα
tατd, αγιilνιoμα.

. Σε κdθε περiπτωοl1 πoυ tα 1ρειαoτεi vα γivει καποια περικoπl1 λoγω μεγαλ6τερου
αριθμoιi δηλιbοεων απ6 τα 35 ζεδγη ανd αγιbι'ιομα, l] περικοπη αυτli θα γiνει μετd
απ6 αξιολ6γηση τωv απoτελεομ&τΟ)ν τηζ 61412019 των ατομικιilν αγοlνιoμιd,των
υπoλογιζoμvα αν& ζεriγoq αθλητcilι, πoυ i'1οιlι, ι\ηλαlθεi.



oι θθοειq βοληq των αγωvιζopιενι,]\' θα αvακοιvrilι,ονται τηι, Τρ[τη πριν απ6 τoυq
αγιbνεg'

oι κληρcllοειζ τωv θ6oεωv βoληq θα εtvαι Σωμιατειακ6q για κirθε αγιilνιoμια/κατηγoρiα
και μπορoriv vα αγωvιoθoυν μι6vο αθλητηq/τρια που θ1ει περιληφθεi oτην δηλωοη
oυμιμετo1ηq του Σωμιατεioυ που θ1ει οταλεi οτη ΣΚ,o.Ε, οιiμιφωvα με τηv παροriοα
πρoκηρυξη.

Τα αγωνiοματα εiναι ατομικα. oμιαδικα και lllixed κατα κατl1γορ[α και αγιilvιoμα.
Bραβειiοvται επio,ηq και τα τρiα Σωματεiα-oμαδεq τα ι.lποiα θα ουγκεvτριbοoυν την
υψ:1λ6τερ11 βαθμoλογiα στo oilι,oλο τ(D\, (rγ(l)νισuατων τοι) Παvελληνioυ

ε τα παοακατ0)

KΑTATAΞΙΙ AToMΙΚ[Ι MΙxED oMΑΔΙΚt|
1n θεoη 6 Βαθuoi 6 [Jαθμο 8 βαθμοi

2η θθoη 4 Βαθuoi ,1 Bαθμο 7 βαθμο

3η θθοη 2 Βαθuοi 2 βαθuο 6fαθμo
4η θθoη Ο βαθμoi 0 βαθuο 5 βαθμo

5η θ6of 8 Βαθuoi 8 βαθμoi 4 βαθμo

6η θ6oη 6 Bαθuoi 6 βαθμoi 3 βαθιιο

7n θ6on 4 βαΘμοi 4 ιoι 2 BαΘuο

8η θ6oη 2 βαΘμοi 2 ιοt. l Bαθuo

Ι 1. Αθλητηg-τρια πoυ ανηκει οε Σωμιατε[ο και ομαι\α κα1 ε1ει εκδοθεi ΔΑΙ πoυ καλιiπτει
και το Σωματεio και τηv oμιd,δα, θ1ει δε δηλοlθεi vα αγοlνιοθεi μιε Σωμιατεio και
oμ&δα ουγ1ρ6νω9. μπορεi r,α διilοει απ6 τl1v ατoμιικl1 του κατ&ταξη βαθμoυq και στo
Σωματεio και στηv oμdδα, αλλd, μετ61ει οε μιiα μovο opιαδικη κατdταξη. Σε
περiπτοloη πoυ αθληπ1ξ-τρια διεκδικεiται γtα τt-l ουμμιετομ1 τoυ στo oμαδικιi απ6
Σωμιατεiο και oμdδα. πρoτεραιoτητα 61ει το Σοlμιατεio,

12. Ι-Ι δηλωση συμιιετoxηq που υπoβ&λλoυν τα Σιυμιατεiα και oι o1ιdδεq θα πρ6πει vα
περιλαμβd,νει αφεv6g αθλητθ-c-τριεg ποt) 61οιlν δικαiοlμα ουμιμιετoxηq την

ημερομ1viα που αποoτ€λλεται η c\l1λωoη και αφετ6ρoυ να προτiθενται -εκτ69
απρo6πτου- να oυμμιετd,σχoυV oτοιlg αγιbι,εg ιilοτε να ιιll\, δυo1εραiι,εται η oργ&νωoη
και η διεξαγωγη των αγιbvιυν'

13. Ε,voτdoειq και εφ€oειg υπoβ&λλoνται γραπτα μιε: παραβολο 30 € και 50 € αvτioτoιxα.

l4. FΙ απoνoμη τωv επ&θλωv θα γiνεται μιετα το π6ρα9 καθε αγοlvioμιατoq.

15. oι αθλητ6q υπo1ρεoιiνται να θ1oυι, ολοκλllριiσει τov θλεγyρ τoυ οπλιομιof-
εξoπλιoμου τoυq απ6 τηv αρμoδια επιτρoπη ελ6γ1οrl τουλα1ιoτoι, 45 λεπτα πρ1ν τηv
6vαρξη κdθε αγωvioματoζ.

16. Tα oωματεiα θα πρ6πει vα μεριμιvηοoυv για τα βλr1μιατα Kαι τα φυοiγγια, πoυ θα

1ρηoιμoποησουv oι αθλητθq-τριεζ τουζ oτουg αγιilι,εζ γ1α την ουμιμιετo1l1 τουq.

17. Για oτιδηπoτε δεν πρoβλ6πεται απo τηV παρουοα προκl1ρυξl1. αρμ6δια να
επιλαμβdνεται εivαι η oργαvωτικη Επιτροπl1 τι,lr, αγιilι,οltl (ΕΣΣ) η η Αγωv6δικoq
Eππρolη κατιi περiπτωοη,.

Ι8. FΙ διoργdνωσl,l τωv αγωvιoματο:ν Τουφdκiοlι, .]0Οιι MΔ θα εξαρτηθεi απ6 τον αριθμ6
τωv oυμμετο1ιilv.

ΠPoΣoxtΙ : Σημειcδνεται 6τι ανιiλoγα με τιξ δηλcbοειq ουμμετoμig πoυ Θα

απooτεiλoυν τα oωματεiα και oμιiδεq διiναμηq ΣKoΕ, μπoρεi να 1ρειαoτεi

9.

10.



κιiποιαiεq απ6 τιξ κατηγoρiεq ατoμικιirν η/και Mixed' να αγωνιοτofv σε
διαφορετικfq οειρ69 για να μπορfaει να διεξα1Θεi απρ6aκοπτα τo πp6γραμμα τωγ
αγιirνων.

Mε αθλητικoιlq 1αιρετιoμoδq

AΣΙoΣ ΠΑΠΑΓΕΩ


