
ΣΚΟΠΕ γ,Τ}Κ;t CιlΟΣΠDhjΔiA Ε,ii.i'Α ΔΟΣ
λ1ΕΛoΣ τΩN ΔιEΘNaΝ οι/οΣΠoNΔ|ΩΝ, ΣYΝoΛ/oΣΠoNΔ|ΩN KΑl EΝΩΣEΩλ
- lNTEΗNAτioNAL Sl.looTlNG sPoRτ FEDERAT|oN r|.s.s.F.]
- FΕDERAτ|oN lΝTεRNAτ]oNALε DΕ TΙR AUX AΒMΕs SPoRτ|νES DΕ cHAssΕ ιF.l.T.A.s.c.)
- AsSocιATloΝ DE FΕDERATIoNS DΕ τlB SPoF]τΙF DE LΑ c.E. ΙA.F.T.s.c.)
. ΕUtoPEAN sHooTιNG coΝFEDΕRAτιoΝ (E.s.ο.)
- |νlUZzLE LoADERs AssoclATloNs ιNτERΝATIONAL οoMλi|TTEE (M.L.Al,ο.)
" INτEF]NAτloΝAL PRAcτlcAL sHooτlNG coΝFEDERAτιoΝ i|.P.s.c.)

Ao. Πoωτ. Ιιιι38

1

2.

o,,,*..λ.B-1r{ιοι9

Πρoζ
Σωματεiα και oμdδεq Σταθερoιi Στ61oυ
δ6ναμηq ΣKoΕ

EΓΚYKΛΙOΣ ΣΚoE ΣTAΘEPOY ΣToΧOΥ 2020 No 2Γ

ΘEMA : Πρotπoθ6σειζ συμμετoχηζ oε αγωνεc EΣΣ/ΣKOE Πρ6κριoηq ΕΘνικηg

oμαδαg oτα oλυμπιακα Αγωνiσματα πυρoβ6λο:ν oπλιον.

oι 6ρoι και oι πρoδπoθ6oειq oriμφωνα με τουζ oπoiουg' αθλητ6g-τρtεζ τη-ζ δriναμηq
τηq ΣΚ.o.E καλofνται να αγωνιoθoδν κατα περiπτcυol1 oτιq διoργαν{i:oειq των
αγωνων αυτcirν εiναι:

FΙ αριθμητικη συμμετoχη των αθλητιbν - τρι(,)ν καθoρtζεται με την εκd,oτoτε
πρoκηρυξη και εξαρτd,ται απ6 την δυναμικ6τητα τoυ αθλητικof 1ιilρoυ πoυ

γiνεται η διoργ&νωση τoυ αγιilνα.

Για την αξιoλ6γηoη των επιδ6oεων των αθλητcbν-τριων ωζ κριτηριo επιλoγηg

για τη oυμμετoμ1 τoυq θα ληφθεi υπoι1lη 11 καλυτερη επiδoοη απ6 Αγcbνεg
ΣΚ.o.E η Διεθνεiq η o μ6ooq 6ρoq των δυο υψηλ6τερων επιδ6σεων, πoυ
επ6τυ1αν αγωνιζ6μενoι oε αγrilνεq Α. Κατηγoρiαg. ΣK.o.E και Διεθνεiq απ6
0110ν19.

3, Σε κd,θε περiπτωoη oι αθλητ6q-τριεζ πoυ επιλ6γονται να αγωνισθoriν πρ6πει να
επιλ6γoνται με επιδ6oειq τoυλdμoτoν ioεq η υψηλoτερεζ των επιδ6oεων τoυ
πiνακα A πoυ ακoλoυΘεt:

ΠΙNΑΚAΣ A

4. Στoυq αθλητ6q-τριεg oι oπoioι καλofι,ται να αγcυνιoθoriν με επιδ6oει9
τoυλαμoτoν ioεq η υψηλ6τερεζ των επιδ6oεcον του πiνακα B. η ΣK.o.E θα

καλliψει δαπdvεg διαμovηg διατρoφη-c και μετακiνηoηg εφ6ooν

μετακινo6νται για να λdβoυν μ6ρoq στoυζ Αγιbνεq πρoζ κα1 απ6 την π6λη τηg

διoργdνωoηg. Στιq κατl1γoρiεq εφηβωr,-νεανιδων κα}'fπτoνται και τα θξoδα
εν69 πρoπoνητη-oυνoδoυ.

Aγαrνfoματα (A) (Γ) ω) (N)

Τoυιo6κι 0.22 3Χ40 I 080 I 030 980 930

Πιoτ6λι Ταγfτηταc 53Ο * 510 x

Πιo.τ6λι Σπoo τ 540 520
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Αγαrνfaματα (A) (Γ) ω) Ν)
Τoυιρ6κι 0.22 3Χ40 I 140 1120 1110 1 100
Πιoτ6λι Tαγ6τηταq s60 53Ο δ

Πιoτ6λι Σπoo δ 560 54s

ΠΙNAKΑΣ B

FΙ επιλoγη oνoμαoτικd, των αθλl1τιilν-αθλητριcbν oι oπoioι Θα αγωνιoθoriv:
Θα oλοκληρcilνεται - ανακoινιbνεται τoυλαμoτoν 10 ημερεζ πριν την
ημερoμηviα 6ναρξη9 τιυν Aγιilνων. Θα πptπει' d,μεoα (εvτqc δfo ημερcilν) τα
Σωματεiα των αθλητιilν-τριων oι oπoioι καλofνται. να δηλιbooυν στην
ΣK.o.E αν oι αΘλητ6q-τριεq θα λdβoυν μ6ρoζ στoυ'ζ Aγci:νεg.

Αθλητηg-τρια πoυ θα δηλωΘεi 6τι θα λαβει μερoζ στoυζ Αγcbνεq και
απoυoιαoει oτo oι1νoλo η μ6ρoq τηq διoργdνωσllζ, 1ιυρig τη γvιboη - 6γκριoη
τηq ΣΚ.o.E η 6γγραφη αιτιoλ6γηoη τoυ απρ6βλεπτoυ πρoβληματoζ _ λ6γoυ
τηg απoυσiαq τoυ/τηg με απoδo1η απ6 τη ΣΚ.o.Ε. o αθλητηg-τρια Θα
oτερεiται μιαζ συμμετoΥ]ζoε αμεoωg επιiμιενl1 αντioτoιxη διoργdνωοη πoυ θα
61ει επιλεγεi.

Ι{ ΣK.o.E δεv δεoμεr1εται, στιζ πρoκηρr1ξειζ το)ν Aγcilνων Πρ6κριoη9 ΕθvΦg
oμιiδαg τιg oπoiεg θα εκδιboει, να περι?,ιiβει τo ofνολo των αγωνισμdτων τoυ
0λυμπιακo6 Πρoγρdμματoζ η μ6ρoq αυτiυν.

Τo παρ6ν ιoμiει απ6 0|10112020'

Mε αθλητικoιig 1αιρετιoμιoιi g

o ΓENΙΚo ΓPΑMMAΤEAΣ
f

ΑNΔΡΕAΣ MoΔΕΣ

5.

6.

7.

ffiΘANAΣΙOΣ ΠAΠAΓ


