
r:TΞ]

W
Σ1,iΟΠΞ rΤ]}".Fl .]'VιfΣ.]ΟΓ'l Δ lΑ. Ξ,\,,nl,ζΔΟΣ
Ι\,1EΛοΣ τaΝ Δ| EΘNΩΝ ο|\,loΣΠoNΔ|ΩΝ, ΣγΝoι,4oΣΠoNΔlΩN KΑ| EΝcΣEΩN:
. INTΕHNAT|οNAL Sl.looτlNG sPoRτ FEDERAτIοN (Ι.S.s.F.)
- FEDΕRAT|oN INτEtNAτιoNALE DE T|R AUΧ AFtMEs sPoΒτ|νEs DE cHAssΕ {F.|.τA.s.ο.)
' ASsocIATloΝ DE FΕDERAT|oΝS DE τ|R sPoRτlF DΕ LA ο.E. (Α.Ετs.c.)
. EURoPEAN sHooτ|NG coNFEDERAτ|oN (E.s.c.)
. MUZLE LoADERs Assoc|Aτ|oΝs INTERΝAτloNAL co|νiMlTτΕΕ (M.LΑ.l.c.)
- |ΝTΕΒNAΤloΝAL PRAcTlcAL sHooτlNG coNFEDEFtAτιoN 0-Ps.ο')

5
,l

o,η^ ....181JJ Ι}ρ-}q

Πρoζ
Σωματεiα και oμdδεq Σταθερof Στ6xoυ
διiναμηg ΣKoE

EΓKYKΛΙOΣ ΣKoΕ ΣTAΘEPOY ΣToΧoY 2020 No 1

ΘEMA : Kατηγoρiεg αγci)vωv, Πρoηρυξ1 - Διoργαι,οlol1 αυτιilν - Απoοτoλη
Απoτελεoματωv στα αγωνioματα τoυφεκiοll, - πιoτoλiωv

1. Aγrilνεg ΣKoE
oι αγιbνεq πoυ διoργανιbvει 11 ΣΚoE εiναι

l. Πανελληνιo Πρωταθλημα

2. Aγιilvεg Πρ6κριoηq Εθvικηq oμd,δαg - Κδπελλα ΣKoΕ
.oτιtγετ 

o16oη με τη oυμμετo1η και τllν διoργαναloη oτoυg αγιilvεq αυτoυg καθoρiζεται απ6
τηv εκd,oτoτε πρoηρυξη.

Στoυq αγιilνεq Πρ6κριoηq Εθvικ1q 0μαδα6. η Σ|(oΕ οδμιφο:να με τα αvαφερ6μενα oτηv
εκd,οτoτε πρoκηρυξη, καλfπτει, μ6ρoq η εξoλοκληρoυ δαπαι,εζ μιετακiνηol1q - διαμovηq -
διατρoφηq oτoυ6 αθλητ6q-τριεq πoυ καλεi ovoμαoτικα και μετακι\/otivται πρoq και απ6 την
π6λη 6πoυ γiνoνται oι αγιivεq.

2. ΔιεΘνεig Αγιilνεq

Σε κd,θε περiπτωol1 κατd, ηv oπoiα t1 ΣΚoΕ διoργανιi:vει 11 oυμιμιετθ1ει oε Διεθvεiq ΑγιΙlvεq
καλfπτει, δαπαvεq μετακiηoηq, διαμoνηg, διατρoφl1q Kαι συμιμετoμjg oτoυg αθλητ6q-τριεq
πoυ επιλθγοvται vα αγωνιστoδν ωg μ6λη Εθvικl1g oμαδαq.

3. ΔιαoυλλογικοiΑγcδνεq

3.Ι Αyιbνεq Α. Κατηyoρiαg

tΙ ΣΚoΕ αναθ6τει, oυμφωνα με τo ετl1oιo αγο:rlιoτικ6 πρ6γραμιμα, τουg αγιi:vεq τηg
Κατηγoρiαq αυτηg oε Σωματεiα και oμι&δεg τηg δδναμl1g τl.lζ. ιιε τηv πρoδπ6θεo11 6τι 61oυν
υπoβd,λλει o1ετικ6 αiτημα η απoδ61oνται πρ6ταo11 τηg ΕΣΣ/ΣKoΕ και 61oυν oτην διαθεoη
τoυq η 61oυv εξαoφαλiοει κατdλληλo αθλητικ6 1ιbρo oκοποβoλljq και βεβαtωg θα ορiooυv
επιτρoπ6g κριτιi:v μιε τ1lν απαιτotiμνη εμπειρiα.

Toυq αγcδνεq αυτοriq επι1oρηγεi με oτ61oυ9 - εφoοoν πρ6κειται για αγο:viοματα τoυ
oλυμπιακof πρoγρd,μματoζ, τoυζ επoπτε0ει d-μεoα. διαμιoρφιbνει εφoοoν κρiνει απαραiτητo
τιq επιτρoπ6q αυτcbν,

oι πρoκηρυξειζ τωv αγιilvων αυτιilv δεν μπoρεi vα ε1oυι, περιοριoμo oτov αριθμo ουμμετoμq
των αθλητιilv-τριων oιυματεiων και oμαδων oκoπoβoληq που αvl1κoυν oτην ΣΚoΕ,
oι διoργαvωτ6q αγιilνων Α. Kατηγoρiαg, προκειμι6νoιl r,ci εγκριΘoriν oι αγιbνεζ τoυζ καινα
οριoτεi εκπρ6oωπο9 απ6 ην ΣΚoΕ, πρεπει υπo1ρεοlτικιi:ζ vα απoστεtλουν τηv πρorο1ρυξη
των αγcbνων τoυλd,1ιoτoν δειcαπ6ντε (Ι5) ι1μtρεc, πρι\/ τ1l\, ημιερoμηviα διoργd,vωoηq των
αγrbνωv oτη ΣΚoΕ και σε 6λα τα Σωματεiα τα οποiα. 61oυv αθλητ6q-τριεq oτα αγωνioματα
πoυ περlλαμβdvει η διoργd,vωoη, !ωματεiο 11 ομα.δα. olcοπoβoληq που τυ16ν δεν θα λd,βει
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πρoκηρυξη και επιθυμεi να oυμμιετ61ει oτoυq αγοlι,εg εxει καθε δικαiωμα vα υπoβαλλει
δηλωοη oυμιμετοxηq.

oι αγιilvεq αυτoi διoργανιilνovται σε σκoπευτl1ρια τα oποiα διαθθτoυr, πεδtα βoληq με
μη1ανoλoγικ6 εξoπλιoμ6, ηλεκτρoνικ6 η 1ειρoκirητο αλλαγl1q οτo1οlv (για τα l0μι, τα 50μ
και τα 300μ) καθιbq επioηq και ηλεκτρovικ6 - μηxα"νoλογικo περιoτρoφl1q oτ61ων yιατα25μ
o oπoiog εξαoφαλiζει την δυvατ6τητα διoργανωσηζ τ(,]\/ αγοlιlιoμιατωι, πoυ περιλαμβd,νoνται
οτηv πρoκηρυξη oriμφωνα με τουζ Καvovιoμιoυg τηg ΙSSF.

Tα οωματεiα δυvαμηg ΣΚoΕ, πoυ απoδ6xo\/ται \,α αr,αλαβoυr, διoργανωoη αγιilνων Α,
Καηγoρiαg, πoυ αvαφ6ρoνται oτo ετl1οιo αγωvιoτικο πρ6γραμpια. πρ6πει oπωοδηπoτε να
διoργαvιi:νoυv τoυζ αγrilvεg. Σε περiπτωοη oοβαρου κοlλι1μιατog. θα πρ6πει vα ειn1μεριbνoυν
εγκαiρωg τη ΣKoE - τoυλαμoτoν θνα μηvα πριv τl1ι, οριoθεioα l.lιιερομιllviα διoργd,νωoηq -

με o1ετικ6 6γγραφo, αvαφ6ρovταq oυγκεκριμι6ι,α τουζ λ6γoυ9 πoυ αδυvατoδν να
διoργανcilooυν τoυζ αγrilvεq.

Απαραiτητη πρoδπδθεoη yια την αναyνι[lριoη τ(υ|' α.πoτελεoματιυν tυg αyιbνα Α,
κατηyορ[αg, eΙναι 6τι θα δ[νεται yια. δλoυg τoυ -q συμμετiψοντεg ενιαlοg ηρδνoq iναρξηq
oειριig, oδμφωνα με αq θ6oει9 βολιig που διαθiτει το αιcοτειlτιiριo πoυ y[νονται οι αyιbνεg .

3.2 Αyιδνεq Β, Κατηyορ[αg

H ΣΚoΕ εγκρivει, μετ& απ6 τηv υπoβoλl1 o1ετικof αιτl1μιατoq' αγιilvεg τηζ κατ,Ιlγoρiαq αυτηq,
τoυq oποiουq διoργανιbνoυv Σωματεiα τηq δfναμηq ΣΚOΕ σε σκoπευτηρια τα oπoiα
διαθ6τoυv πεδiα βoληg με μη1αvoλoγικ6 εξoπλιoμι6. ηλεκτρονικo lj xειρoκirιiτο αλλαγηq
oτ61ων (για τα 10μ, τα 50μ και τα 300μ) καθιbg επioηq και ηλεκτρoνικ6-μη1αvoλoγικ6
περιoτρoφη-c oτ61ωv για τα 25μ o oπoioq εξαoφαλiζει τl1ν δυrlατ6τητα διoργ&vωσηζ τωv
αγωνιoματωv πoυ περιλαμβd,voνται στ1lν πρoκl,1ρυξη oδμιφωr,α ιιε τoυζ Κανovιoμιoriq τηg
ΙSSF και τιq εγκυκλioυζ τηζ ΣΚ.o.E..

Toυg αγιbvεq αυτοrig επι1oρηγεi με oτ61oυ9 εφ6ooν πρ6κειται για αγωvioμιατα τoυ
oλυμπιακori προγρ&μματoq.

3.3 Αytbνεq Γ, Κατηyoρiαg

Τα Σωματεiα τηq δυvαμηq ηg ΣΚoΕ πoυ επιθυμιoυv να διoργαvri:ooυν αγιbvεq oε
αγωvioματα Σταθερoυ Στ61ου σε πεδtα βoλt1q - oκoπευτηρια χωρiζ μη1αvoλoγικ6
εξoπλιoμ6, δυνανται να στεiλoυv τηv πρoκl1ρυξη oτη ΣΚoΕ. li oπoiα ακoλoυθωg εγκρivει
τoυq αγcbνεq, oρiζει εκπρ6οωπo και αvαΤvωρiζει τα αποτελ6oμιατα των αγci:νcυι,.

oι διoργαvωτ6q των αγιilvωv B. και Γ, Κατηγoρiαg πρoκειμιεvoυ vα εγκριθoliν oι αγιbνεq
τoυζ και να oριoτεi εκπρ6οωπoq απ6 π1ν ΣΚoΕ πρθπει υπo1ρεωτικcilq απoο,τθλλoυν την
πρoκηρυξη τωv αγιilvωv τoυq τoυλdμoτoν επτd (7) ι1μtρεc, πριν τ,ll\/ ημιερoμηνiα εναρξηq των
αγιbνωv oτη ΣΚ.o.Ε και σε 6λα τα oωμιατεiα Σκoπoβολl1q πoυ ευρiοκo\,ται σε απ6οταoη 6ωq
1 50 xλμ,

Π6ραν αυτιbν o διoργαvωηq διivαται vα απooτεiλει προκl1ρυξη οε Σωμιατεiα και oμιdδεq πoυ
επιθυμt αλλα δεv δfvαται vα αρηθεi και vα αποκλεioει τη\/ συμμετoμ1 oε μ6λoq Σωμιατεioυ

η oμιiδαg τo oπoio επιθυμεi να αγωvιoτεi.



o διoργανωπ1q υπo1ρεoυται σε διoργανωoη επιπλθoι, oειραq αγοrvα εφ6ooν πρoo6λθoυv πριν
την ιilρα θναρξηq τωv αγιbvων περιoo6τερoι oυμιμιετθxoι,τεζ απ6 τιg θθoειq βoλl1q που διαθ6τει
ο διoργανωτηg 11 τιg oειρ6q αγcilνων πoυ 6xει προγραμιμιατioει'

3.4 Αyιbνεg Παiδων

oι αγcilvεg αυτoi εivαι διoργανιboειq Αερoβ6λoυ Τoυφεκioυ-Πιoτoλioυ. τoυζ oπoioυq η
ΣΚoE επι1oρηγεi με oτ61oυq. oι πρoκηρ6ξειq τιl)ν αγcbνωr, αυτcbv απooτ6λλoνται
τoυλd,μoτoν εττιi (7) ημ6ρεζ πριν την ημερoμηviα 6ι,αρξ11ζ τοlι, αγωνωv και απευθfνoνται
oτιg ακoλoυθεq κατηγoρiεg - ηλικiεg:

Aεροβ6λο Tουφ6κι 40 βoλιbν Πα[δων l: κατl1γoρiεg αγoρια 11 κoρiτoια ηλικiαg 6ωq και }2

ετcδν (γεwημ6νοι τo 2008 και νεoτεροι) ' αγο:νiζoι,ται oτηριζoμιενοι (τo τoυφ6κι) οε πd.γκo μ
βοηθημα (μαξilαρdκι) καθιoτoi η 6ρθιoι με βoηθο o7τ(')σδliποτε.

Αεροβδλo Toυφ6ιcι 60 βολιbν ΠαΙδων B: κατηγoρiεq αγ6ρια 11 κoρiτoια ηλικiαq Ι3.15 ετciiν
(γεrnημ6νοι 2005-2006-2007), αγωνiζovται στηριζoμενoι (τo τουφ6κι) oε oτυλο 6ρθιoι με
βoηθo ομ απαραiτl1τα'

Αερoβδλo Πιoτ6λι 40 βολιbν Πα[διυν B: κατt1γoρiεq αγ6ρια l1 κoρiτoια ηλικiαg 13-15 ετιilν
(γεvιημ6voι 2005-2006-2007), αγωvtζονται oτηριζ6μιει,oι ( το πιoτ6λι) oρθιoι με βoηθ6 6μ
απαραiτητα.

4. Ayιbνεg Εκπαιδευaιcιbν Ιδρυμιiτιυν

oι αγcbνεg αυτoi διoργανrilνovται απ6 Εκπαιδευτικα Ιδρriματα η τηv ΣK.o.Ε, και
απευθιiνoνται oε μαΘητ6q-φoιτητ6q (Σxoλεiα. Γυμιvιioια. Λυκεια' Αvrilτερα και Ανιbτατα
Eκπαιδευτικα Ιδριiματα κλπ.). Ι-l ΣΚ.o.Ε τoυζ επoπτεδει. επι1oρηγεi τιg διoργανιboειq αυτ6'9

με αvαλιbοιμo υλικ6 (oτ6xουq), και διαθ6τει πρooοlπικ6 γραμματεiαq και Κριτιbv για την
διoργdνωoη τoυq oriμφωvα με τoυζ Δεtvεiq καvor,ιοιιoδζ τoυζ αθλljμιατoq τηq Σκοπoβoληq
και τιζ εγκυκλioυg τηg ΣK.o.Ε.'

5. Αytbνεq Ενδπλων Δυνιiμεcυν ιcαι Σcυμd'τcυν Αoφαλε[α 
-c

oι αγιilνεg αυτoi διoργανcbvoνται απ6 τιg Yπηρεoiεq Αθλητιoμιoil τωι, Εν6πλων Δυνd,μεωv,
Σωμd,τωv Αoφαλεiαq και Παραγωγικιilν Σ1oλιi:v αυτιi)l,. H ΣΚoΕ τoυζ επoπτευει, επι1oρηγεi
τιq διoργανrboειq αυτθq με αvαλιbοιμo υλικ6 (oτ61oυq) και διαθετει πρooωπικ6 γραμματεiαg
και Κριτιilν για τηv διoργ&νωοη τoυq, οfμφωνα μιε τoυζ Διεθι,εiζ καvoνισιιofζ τoυ αθληματog
τηq Σκoπoβoληg και τιg εγκυκλioυζ ττιζ ΣΚ.o.Ε.

Γενι κ6q π αρ ατη 0 ri oε ι q :

1. o διoργαvωα1q καθε κατηγoρiαq διαoυλλoγικori αγιilvα υπο1ρεοriται κατd, η διoργ&vωoη
των αγιilvων να τηρεi τα ooα αναφ6ρoνται στllv εγκεκριμιεvη πρoκ1ρυξη των αγιbνωv τoυg
κανoνιoμoιiq τηg ΙSSF και εγκυκλioυζ τηζ ΣΚoΕ.

ΚdΘε πρoηρυξη αγιilvωv πρoκειμ6νου vα εγκριθεi πρtπει ''/α περιλαιιβανει τιg oriμφωνα με
τoυζ Καvoνιoμιoδq απαιτotiμεvεg Επιτρoπ('q. Αγοlι,ωι,. oι Επιτρoπεg αυτθq πρLπει
υπo1ρεωτικcilq vα λειτoυργotiν καθ' 6λη τη διαρκεια διεξαγοlγl1g των αγιi:rlων και τα oν6ματα
τωv μελιilv αυτcδν αvαγρdφovται στo φriλλo αγci:ι,o-c.



2. Διoργανωση των αγιbνωv A,, B,, Γ. κατηγoρiα-ζ απo oο:μιατεiα ειcτδg τηg iδραg τιυν,
επιτρ6πεται μ6νo λ6γω 6λλειψη9 oργανωμιενων σκoπευτlκιi:r, εγκαταoταoεων l1 oε κ&θε
περiπτωοη oυνδιoργανωσηζ με d,λλo η d,λλα Σωματεiα. Στηι, περiπτωoη τηq ουvδιoργ&vωοηg
αγιilνωv απ6 δ6o η περιoo6τερα Σωματεiα πρiπει νο' α.ναφiρει τον λδyo τηg oυνερyαoiαg
αυΦg. Την πρoκηρυξη εκδiδει τo Σωματεio τo oπoio διαθετει τo οκoπευτt1ριo στl]v 6δρα τoυ
και η πρoκηρυξη vα αvαφ6ρει τιg λεπτoμ6ρειεζ τ1lζ oυr,εργαoiαζ αυτl1q.

3. To αργ6τερo εvτ6q επτd' (7) εργαoιμων ημεριbν τo Σωμιατεiο πoυ εξ6δο:oε τηv πρoκηρυξη
και διoργ&vωοε η oυνδιoργd,νωoε τoυq Aγιbνεq πρ6πει εγγραφο:q r,α εrηlμεριi:οει τη ΣΚoΕ:

r Mε καταoταoειq κατd, αγιilvιoμα, otiμφo:να με την πρoκ1ρυξη τωv αγrirνων

(αναλυτικ& δεκdδεq βoλιbv και oυνoλικ6 αποτελεoμα μ6νο για τoυζ Αγrbvεg Α.
Κατηγoρiαq) με κατ&ταξ1 κατα φθiνoυoα ο,ειρα επiδoσηζ των oυμμτε16ντων
αθλητcΙ:ν-τριωv ουμφωνα με τoυg κανovιoμιoυq τηq ΙSSF' με διαβιβαoτικ6 αριθμ6
πρωτoκoλλoυ, τιq πρωτ6τυπεζ υπoγραφ6q τoυ Πρo6δρoυ. τoυ Γεvικof Γραμματ6α
και η oφραγiδα τoυ Σωματεtoυ.

ο ,oταv oτo φriλλο αγιbvog αvαφ6ρovται απoτελ6oμιατα _ επιδooειq αθλητιilv/τριcbν oι
oπoioι για oπoιoδηπoτε λ6γω δεν ολoκλl1ρωσαν τo otivoλo των βολιbν πoυ
πρoβλ6πoνται απ6 τoυq κανοvιoμιoδq τoυ αγοlνioμιατoζ στo oπoio oυμμιετθ1oυv, δεν
θα περilαμβdvovται στιζ ατoμικ69 και oμαδικ6q.καταoταοειζ των απoτελεoματων
τωv αγrbvων. oι διoργαvωτ6g τωv αγιi:νων. oτα αποτελθσιιατα πoυ θα απooτ6,λλoυv
στη ΣKoE, πρi:πει vα αναγρd,φoυιl μι6νον 6ooυq απ6 τoυζ oυμμετ61ovτεg
oλοκληρωοαv τoν αγιilvα oriμφωνα |ιε τoυζ Διεθνεig κανovιoμoδq τoυq αθληματog
τηg Σκoποβoληg και τιg εγκυκλioυζ τllζ ΣΚ.o.Ε,.

. o διoργανωτηq υπo1ρεωτικd, απooτ6λλει κα.ταoταoειq τοlr, απoτελεoμdτων τωv
αγιbvωv o,ε 6λα τα Σωμιατεiα πoυ συιιμιετεi1αν oτoυq αγcbνεq.

Mιiνoν ειiν oι αγιΙrνεg προκηρυοooνται και τα απoτελ6oματα αυτrirν
απoοτ6λλoνται oiμφωνα με τα ανωτfρω Θα εγκρiνoνται oι αγrδνεt |(αι Θα
αναγvrορiζoνται τα αποτελ6σματα αυτιirν.

To παρ6ν ιo1υει απo 0110112020.
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