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Προς:Σκοπευτική Οµοσπονδία Ελλάδος 

         Σκοπευτικά Σωµατεία-Οµάδες  

 

 

Αρ. Πρωτ.:65/2019 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019 

      

 

            

                     

 

             ΛH΄  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

ΑΕΡΟΒΟΛΩΝ -  ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ  ΟΠΛΩΝ  

 

                                 

 

Ο Σκοπευτικός Όµιλος Αποφοίτων Α.Σ.Ο.Ε.Ε.  προκηρύσσει τούς « ΛΗ΄Φθινοπωρινούς 

αγώνες Αεροβόλων - Πυροβόλων Όπλων » αγώνα  Α΄ Κατηγορίας στο  Εθνικό Σκοπευτήριο 

Βύρωνα. 

 

09:00 Ελεύθερο πιστόλι 50µ. ΑΕ 
Τουφέκι 0,22 πρηνηδόν ΑΓΕΝ  
Τουφέκι 0,22 τριών στάσεων ΑΓΕΝ 

10:30 Τουφέκι 0,22 πρηνηδόν ΑΓΕΝ  (β΄ σειρά) 

11:00 Ελεύθερο πιστόλι 50µ. ΑΕ         (β΄ σειρά) 

Σάββατο 16  Νοεµβρίου 2019 

12:00 Τουφέκι 0,22 πρηνηδόν ΑΓΕΝ  (γ΄ σειρά) 

09:00 Αεροβόλο τουφέκι ΑΓΕΝΠ(α+β) (α΄ σειρά) 
Αεροβόλο πιστόλι ΑΓΕΝ (α΄ σειρά) 

Κυριακή 17  Νοεµβρίου 2019 

 

11:15 Αεροβόλο τουφέκι ΑΓΕΝΠ(α+β) (β΄ σειρά) 
Αεροβόλο πιστόλι ΑΓΕΝ  (β΄ σειρά) 

 

�Γενικές διατάξεις: 

 
⇒ Ο αγώνας είναι για όλες τις κατηγορίες  ατοµικός και οµαδικός 
⇒ ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα σωµατεία-οµάδες της δύναµης της ΣΚΟΕ. 
⇒ Οι δηλώσεις συµµετοχής θα σταλούν µε email soaasoee@gmail.com , µέχρι την Πέµπτη 14 

Νοεµβρίου 2019. Η δήλωση θα πρέπει να περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο του κάθε 
σκοπευτή, τον αριθµό δελτίου σκοπευτικής ταυτότητας, καθώς επίσης το έτος γέννησης των 
εφήβων, νεανίδων, παίδων. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ο αρχηγός οµάδας, ο οποίος 
είναι ο µόνος αρµόδιος για ότι αφορά την οµάδα (δηλώσεις σκοπευτών, ενστάσεις κ.λπ.) 
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⇒ ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα σωµατεία και οµάδες µε απεριόριστο αριθµό ατόµων. 
⇒ Η κατανοµή των θυρίδων θα είναι κατά σειρά προσέλευσης. 
⇒ Ειδικά για την κατηγορία παίδων, µετά την έναρξη του αγώνα, το κάθε σωµατείο 

µπορεί µε το τέλος του πρώτου σκοπευτή του, να ακολουθεί ο επόµενος µε ατοµικό του 

χρόνο, προκειµένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. 
⇒ Ισχύουν οι κανονισµοί της ISSF και της ΣΚΟΕ. 
⇒ Ενστάσεις υποβάλλονται από τον αρχηγό οµάδας του κάθε σωµατείου-οµάδας στην 

γραµµατεία των αγώνων, σύµφωνα µε τους κανονισµούς µε παράβολο 30 € που 
επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή από την Αγωνόδικη Επιτροπή. Εφέσεις γίνονται δεκτές 
µε παράβολο 50 € και ισχύει η παραπάνω διαδικασία. 

⇒ Όπλα και βλήµατα µε µέριµνα των σωµατείων και οµάδων. 
 

����Έπαθλα - Βραβεία: 

Βραβεύονται οι τρεις πρώτοι σκοπευτές-τριες  για κάθε αγώνισµα και κατηγορία  µε αναµνηστικό 
µετάλλιο και δίπλωµα. 
Βραβεύονται οι τρεις  πρώτες οµάδες µε δίπλωµα. 
 

☺☺☺☺ Επιτροπές Αγώνα: 

 
Οργανωτική Επιτροπή : Το  ∆.Σ. του ΣΟΑΑΣΟΕΕ  
Αγωνόδικη Επιτροπή : Σπ.Μαντάς, Ι. Βογιατζής, ∆. Νικολάου. 
Επόπτες Βολής : Γ.Τζουβάρας, Π.Χεκίµογλου, Κ.Κολοβός, Ε.Μαντάς, Ν. Μαντάς, 

Τσιάκουλας Χρ., Α.Φλαράκου Κ.Χριστιαννίδου 
Έλεγχος Οπλισµού : Μ.Κουνα, Π.Χεκίµογλου, Γ.Τζουβάρας, Σπ.Μαντάς 
Βαθµολογία : Σπ.Μαντάς, ∆.Νικολάου, Π.Χεκίµογλου, Ι.Βογιατζής 
Γραµµατεία : Ε. Χριστάκη, Μ. Κούνα  
 
Για ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αποφασίζει η οργανωτική επιτροπή. 
 

Κοιν:. Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα 

     

          

 

Για το ∆. Σ. 

Ο Πρόεδρος Ο  Γενικός Γραµµατέας 

  

Μαντάς Σπυρίδων Τζουβάρας Γεώργιος 

 

 

 


