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Σl{ΟΠ Ε\trT.E KΙ-l ΟλliCIΣΠOi\.lΔιA Ε ΛΛΑΔOΣ
MEΛοΣ TΩN Δ|EΘNΩΝ oMoΣΠoNΔlΩΝ, ΣYΝoMοΣΠoNΔ|ΩN KA| EΝCΣEΩ|ιI:
- |NτΕRNAT!oNAL sHooτ|ΝG sPoRT FEDERAΤ|oΝ ιl.s.s.F.)
- FEDΕRAτIoΝ |NτERNAT|oΝALE DE τ|R AUΧ AtMEs sPoRτlVEs DE οHASSE .F.|,τA,S.c.)
- ASsoο|AτlοN DE FΕDΕRAΤ|οNS DΕ τIR sPοRτlF DΕ LA ο.E. (A.F.τs.c.)
- EURoPεAN sHooτlΝG coNFEDEF]AT|oΝ (E.s,c.)
- MUZΖLE LoADΕRS ASsoc|ATloNs |ΝTEΒΝAT|οNAL ooMM|TτEE (M.LA.|.c,)
- INτERNΑτioNAL PtAcTIcAL sHooπNG coΝFEDΕRATiOΝ 0.Ps.ο.)

ouη*..'7-lλlaοaο8+
Πρoζ
τα Σωματεiα και oμd,δεg
Σταθερof Στ6xoυ ΣΚ.o.Ε'

ΘEMΑ: Π P o K Ιl Ρ Y Ξ FΙ Παvελληνιωv Αγιi:νο:ι, Σταθερor] Στ6xoυ 6τoυ9 2Ο20

tΙ ΣKoΕ πρoκηρυοoει τoυζ Παvελλlivιoυg Αγιbvεq Σκoπoβoληq Σταθερo6 Στ61oυ oτα
αγωvioματα 1 0μ, 25μ, 50μ και 300μ για τo 6τo9 2020 oriμφο:vα- με τo εξjq πρ6γραμμα:

22t03t2020 Αερoβ6λo τoυφ6κι (Παiδωι, Α.)
Αερ. Τoυφ6κι & πιoτ6λι (Παιδο:ν B,)

Ε.Σ.BYΡΩNΑ

B.
2810312020 Αερoβ6λα (Α.Γ) Ε.Σ.BYPΩΝΑ
29103t2020 Aγωvtouατα Mixed E.Σ.BYΡΩΝΑ

.04-0
04t04t2020 Πρηrn1δ6ν (Α.Γ)

Eλειδθερo Πιoτ6λι (Α)
Πιοτ6λι Σπoo (Γ)

Ε.Σ.BYΡΩΝΑ

MΑΛΑΚΑΣΑ
0s10412020 3Χ40 (Α'Γ)

Πιοτ6λι Tαγυτnταc (Α)
Ε.Σ.BYPΩΝA
MΑΛΑΚAΣΑ

Δ. lt-
t110412020 Αερoβ6λα (Ε.Ν) Ε.Σ.BYΡΩΝΑ
12t04t2020 Αγωviouατα Mixed E.Σ.ΒYPΩΝΑ

F,.23-
23t04t2020 3X40 (Ν) - Πρηrn1δ6v (Ε)

Eλευθερo Πιoτoλι (E)
EΑK BoΛoY

2410412020 3x4Ο (E) - Πρηνηδ6ιl (Ν)
Πιoτ6λι Στανταρντ (Ε)

ΕΑK BoΛoY

25t04t2020 Πιoτ6λι Σπoρ (N)
Πιoτ6λι Σπoρ (Ε)

ΕΑΚ BoΛoY

2610412020 Πιοτ6λι Ταrυτηταc (Ε) ΕΑΚ BoΛoΥ

Σ'Ι'.09-
0910512020 ΠιoτoλιΣταvταοr,τ (Α) MAΛAΚΑΣΑ
10t05t2020 Πιoτ6λι Kεvτρ.Πυρ. (Α) MΑΛΑΚΑΣΑ

Toυφ6κι MΔ 300μ (Α)

/Καλοιiνται oι ΔιoΦσειζ τω\, ο,κoπευτl1ρiων \/α πρoετoιμαooυιl και
αντiοτoιxα πεδiα βoλl1g oriμιφωvα μιε τα αvωτθρol. Επtοη6 θα πρ6πει
6γκαιρα τηv ΣΚoΕ για τυ16ν πρoβλl1ματα τ(,)\/ πεδiο:ν βoληq,
εξαoφαλιoθεi η απρ6oκoπτη διεξαγωγl1 των αγιilνo:ι,.

να διαθ6οoυv τα
vα ενημιεριirooυν
πρoκειμ6voυ να
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{Σε o}'α τα αγωvioματα τoυ πρoγρdμμιατoζ των oλυμιπιακci:ν Αγιi:νο:v κα1 σε 6λεq τιg
κατηγoρiεg θα διεξαxθoriν τελικoi.

ΓENΙΚEΣ ΔΙAΤAΞEΙΣ

Ιο,1δoυν oι κανoνισιιoi και oι Εγκυκλιoι τηq ΙSSF και τllζ ΣΚoΕ.

Δικαiωμα oυμμετo1ηg 61oυv τα Σο:ματεiα και oμιαδεq τηg διiναμηg ΣKoΕ με
αθλητεg-τριεζ, πoυ θ1oυν εν ιoβ ΔΑΙ/ΣΚoΕ για τo 6τoc,2020 και πληρoriv τιq
πρoδπoΘ6oειζ τηζ εν ιop Εγruκλioυ ΕΣΣΣK'o.Ε. 2020-2A.

*Σημειrbνεται ιiτι για τη oυιμετoγti oτo αγcirνιιiμα των 300u τουφεκioυ MΔ Θα
γiνoυν δεκτιξq δηλιδοειq aυμμετo"f q αΘλητιirν oι oπoiοι fγoυν oυμμετιioτει οε 6να
τoυλιiγιοτoν Διαoυλλoγικ6 αγιirγα oτo αγιΙlνιoμα αυτ6 απ6 την 01/01/2019 6ωξ
την ημερομηγiα δι1λrlrοηζ ουμμετoγfq πoυ καΘoρiζει η παρo6oα πρoκriρυξη. H
διoργιiνωοη τoυ αγωνiοματoc αυτoδ Θα εξαρτηΘεi απ6 τo αριθμητικ6 μ6γεθoζ
των δηλrboεων oυμuετοTιl q.

4' ΙΙ oυμμετoμ{ στα αγωνiοματα Mixed Αερoβ6λων .oπλων (ΑΓ)' (EN)
πρoδπoΘ6τει τη συμμετoμi των αΘλητιirν/τριιδν oτα ατομικιi αγωνioματα τηg
πρoκriρυ-Eη5.

5. tl oυμμετo1η οτα αγωνioματα Παiδων εiναl xωρiq περιoριομ6 oτov αριΘμ6
αθλητιilν/τριcbν και δεv πρoδπoθ6τει πρoηγουμιενl1 ουμιμετoμ1 oε αγιi:vεg .

. Στη δηλωoη ουμμετo1ηg πp6πετ oπωοδηπoτε να α\,αφ6ρεται 6τι oι αθλητ69-τρε9
61oυν λd,βει την κατd,λλl1λη εκπαiδευοl1 ιiloτε l,α αγωνιoθotiν oripιφωνα με τoυξ
καvovιομotig.

. oι αγωνιζ6μεvoι στιξ κατηγoρiεg Παiδωv Α και β $gv μιπορο6v να αγωιιoθoriv oε
αγωvioματα (E) η (Ν) ηq παρoιioαg πρoκηρυξηg.

Ιoμioυv δε τα εξιig:
Αεροβδλo Toυφ6κι 40 βoλδν Παfδων Α: κατηγoρiεq αγ6ρια & κoρiτοια ηλικiαq 6,ω9 12

ετcbν (γεwηΘ6ντεq τo 2008 και μετα), τα oπoiα αγωviζoνται oτηρiζoνταg (τo τoυφ6κι) oε
πd,γκo με βoηθημα μαξιλαρd,κι, καθιoτoi τ1 6ρθιοι μιε βoηθ6 oποloδηπoτε. H καηγoρiα
αυτl1 αγωνtζεται σε 40 βoλ6q, οε 1ρ6vo 1 ιilρα αφου προημ1θoιiν l5 λεπτd, δoκιμιαοτικ6q

βoλ6q,
oι αθλητ69-τριεζ ,ioυ θα αγωvιoθo0ν καθιoτοi, (η καρ6κλα διατiθεται απ6 τη
διoργ&vωoη), θα τοπoθεπ,,1ooυν τo αερoβoλo τoυφ6κι oε oτηριγμια-μιαξιλαρακι oτoν

π&γκo τoυ Σκoπευτηρioυ, ιboτε τo βιiρoq τoυ αερoβ6λoυ τoυφεκioυ να μην επιβαριivε;
τov αγωvιζ6μενo, θα πρtπεl' βεβαiωq vα τov διευκoλfνει μι6vo oττ1v διαμ6ρφωoη τoυ

απαιτotiμεvoυ λειτoυργικoιi ιiψουg και 6μ καπoιαq πλdγιαq η d,λλl1g με oπoιoνδηπoτε
τρ6πo oτηριξ1q
Σε κd,θε περiπτωoη πoυ χρησιμoπoιηθεi μαξιλαρι για τllν καρ6κλα τoυ Σκoπευτηρioυ Θα

πρΕπει αυτ6 να εiναι με μ6ριμvα και ευθυνη τoιl αγωr,ιζ6μιεvoυ 11 τoυ Σωμιατεioυ τoυ.

Aεροβδλο Tουφ6κι 60 βoλιbν Παiδcυν,B: κατηγoρiεE αγ6ρια t1 κoρiτoια ηλικiαq i3-15
ετrilν (γεwηθ6vτεg 2005-2006 & 2007). δυvαr,ται να 61oυν βoηθ6, αγωv[ζovται 6ρθιoι
oτηρiζovταq τo τουφ6κι oε o,π1λo, o οπoiog θα διατεθεi απ6 τoυg διoργαvωτ6g, Η
κατηγoρiα αυτl1 αγωviζεται σε 60 βoλ69, oε 1ρ6l,o l ιbρα και 30 λεπτd αφori πρoηγηΘo6v
15 λεπτd δoκιμαοτικ6'9 βολ69.
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6.

Kαι oτιg διio κατl1γoρiεq Παiδωv Α και Πα[δωι, B τo oιbμα τoυ αγωνιζ6ψvoυ

αθλητη-τριαq (16ρια, oτηθοq, ιi:μog κλπ) απα"γoρεfεται vα ακoυμιπoυν oτov πdγκo

τoυ σκoπευτl1ρioυ η oτo καθε εiδoυq oτηριγμα τo oπoio κατα περiπτωoη θα

1ρηοιμoπoιηθεi.
Αεροβδλο Πιoτ6λι 60 βολιbν Παiδcυν B: κατηγoρiεq αγoρια η κoρiτοια ηλικiαq 13-

15 ετcbν (γεwηθ6ντεc,2005-2006 & 2007). δfr,αvται rlα 6χoυν βoηθ6, αγωviζoνται

6ρθιοι οτηρiζovταq τo πιoτ6λι oε ειδικ6 ρυθμιιζ6pιενo ωζ πρoζ τo tlψoq σΦρΨμα,

6πoυ Θα πρtπεινα τoπoθετηoει-οτηρiξει o αθληπ1g-τρια τo πιoτ6λι ακριβιbg μιπρooτd
απ6 τoν υπoφυλακτηρα τηζ oκανδαλl1q, το οποio θα διατεθεi απ6 τoυg διoργανωτθg.

FΙ κατηγoρiα αυτη αγωviζεται oε 60 βoλ6q. oε 1ρ6ι,o l ιbρα και 30 λεπτ& αφori

πρoηγηθoriν 15 λεπτα δoκιμαoτικ6q βoλ6q.

Δηλrboειg oυμμετoμq πρΕπεινα υπoβλ11θo61, γραπτcbg oτα γραφεiα τηq ΣΚoΕ (Φαξ :

21 0 6421595 ) η emaiΙ : in fb(4--lshoοti ll g.οr,E. gι. i ll [biι];skοe. gΓ

To αργ6τερo ωζ τ,Ι,1ν Δευτ6ρα 09103120 6oον αφoρα τα αγωνioματα τα oπoiα
πρ6κειται να δωξα1Θoιlv oτιg 22l 03 12020'

To αργ6τερo ωζ τηv Δευτfρα |610312020 6ooν αφoρα τα αγωνioματα τα oπoiα
πρ6κειται vα διεξα1θoδν aττ9 28-29 l 03 12020.

To αργ6τερo ωζ την Δευτ6ρα 2310312020 oooν αφoρα τα αγωνioματα τα oπoiα
πρ6κειται να δεξα1θoδv oτιg 04-05/0 412020.

Τo αργ6τερo ωζ την Δεττ6ρα 3010312020 6oov αφoρα τα αγωνioμιατα τα oπoiα
πρ6κεπαι να δεξα1θoιiv oτιg 1 1 -12l 0412020.

To αργ6τερo ωζ την Δευτ6ρα 0610412020 6ooν αφoρ& τα αγωvioματα τα oπoiα
πρ6κειται να δεξα1θoδv aτιg 23.26 l 0 4 l 2020.

To αργ6τερo ωζ την Δευτ6ρα 2710412020 oooν αφoρα τα αγωνioμιατα τα oπoiα
πρ6κειται να δεξα1θoδν oτιg 09- 1 0/0 5 12020.

Tο αργ6τερo ωζ τ,l-lv Δευτ6ρα 0710912020 6oον αφoρd τα αγωviοματα τα oπoiα
πρ6κειται vα δωξα1θoυν oττg 20 l 09 12020.

oooν αφoρ& ηv συμμετoμ1 και καταταξη οτο oμαδικ6 αγωvioματog κατd
κατηγoρiα ετιτρtπεται'να oυμμετ&o1oυιl (3) αθλητ69 η αθλητριεg απ6 αυτofq-εζ πoυ
61oυν δηλωθεi για τr1ν ατoμιlο1 κατ&ταξη. Σε περizrτωol1 κατd, την οπoiα oι
δηλωθ6ντε9 εiναι περιoο6τερoι-ε9 απ6 τρειg. θα υπoλoγiζoνται για τo ομαδικ6 oι
επιδ6oειq τωv τριcilν πριΙlτων τηg δηλωoηg ουμμιετoμjg τoυ Σωμιατεioυ η τηg oμ&δαq,

6κτoq ε&ν εγγρ0φωq πριv ηv 6ναρξη τoυ αγοlvioμιατoζ στll γραμματεiα των αγcbνων

δοθεt η oιivΘεoη για τo oμιαδικ6.

Σε κιiιΘε περ[πτωoη εκπρ6Θεoμηq δι{λωoηq ουμμετoxι{g Σωματεioυ { oμιiδαg Θα

γινεται δεκτri εφ6οoν:

. YποβληΘεi εγγρ0φωq τoυλιi1ιoτoν δio ημfρεζ πριν την 6ναρξη τoυ
αγωνioματοg

ο Mε την προυπ6Θεοη 6τι τo ωρoλ6γιο πρ6γραμμα και o αριΘμ6q των
Θυρiδων τoυ Σκoπευτηρioυ τo επιτρ6πουν

ο Θα πρ6πει ταυτ61ρoνα με την υποβoλιi τηq εκπρ6Θεσμηξ δ{λωoηq να
καταβληΘεi παριiβoλo 20€ για καΘε αΘλητη-τρια πoυ δηλιilνεται,
πρoοτiΘεται η αντικαΘioταται. Σε κιiΘε περiπτωoη κατιi την οπoiα η
εκπρ6Θεομη διiλωoη δεν γiνει οτo oυνoλ6 τηg η μ6ρoq αυτlig δεκτli τo
αντioτoιxo πoο6 τoυ πληρωΘ6ντoq παραβ6)ωυ Θα επιoτραφεi.

7.

8.



9. oooν αφoρ& τα αγωνiοματα mixed αερoβ6λων 6πλο:ν :

. oι δηλιiloειq oυμμετo1ηq θα πρθπει να κατατεθor1v oτη γραμμιατεiα των αγιbνων 6ωq
τη 20:00 ιilρα για τoυq (A,Γ) oτιg28l03l2020 και για τoυξ Ε.N) oτιq |110412020

. Θα αγωνιoτoriv 6ω9 35 ζεδγη αθλητcbν-τριcilι, oτο κdΘε αγcbνιopια.

. Mπoρoιiν vα αγωνιστoιiv μθ1ρι 2 ζε.6yη αθλl1τιilν-τριιbν απ6 καθε οωμιατεio-oμd,δα
κατ& αγcbνιoμα.

10. oι θ6oει9 βoληq των αγωvιζομ6νων θα ανακοιr,ωνοr,ται τl1v Δευτ6ρα πριv απ6 τoυg
αγιbvεg.

1 1. oι κληρcboειq των θ6oεωv βoληq θα εiναι Σωμιατεiακ6g για κdθε αγιilνιoμα/κατηγoρiα
και μπoρoδv να αγωνιoθοδν μ6vo αθληu1g/τρια πoυ 61ει περιληφθεi oτην δηλωqη
oυμμετo1ηg τoυ Σωματεioυ που 61ει oταλεt oτη ΣΚ.o'E oriμιφωvα ιιε την παρoδoα
πρoκηρυξη.

. Tουλιiχιoτoν δrio ημ6ρεξ πριγ την fναρξη τoυ αγωνioματos πp6πειτα Σωματε(α
ι{ oμιiδεg να δηλrirοoυν οτη ΣK.o.E κατιi αγιδνιaμα τυ16ν κληρωΘεioεq Θυρfδεg
τιg oπoiεg δεγ Θα 1ρηοιμoπoιriooυν. Για κιiθε μη πλ{ρωοη κληρωΘεiοαq
Θυρiδαq, για την oπoiα δεν 6γινε η oxετικli ενημ6ρωoη πρΕπει να καταβληΘεi
τ6λo9 παραβ6λoυ 10€ υπfρ των εξ6δων αγιδνα, εκτ6g αν τεκμηριωμι4να
αιτιoλογηΘεf εγγρ6φωq ωg 6κτακτo γεγονι1g ανωτ€ρα5 βiαg τιg δδo ημ6ρε9 πριν
τη διεξαγωγf τoυ αγωνiσματoξ.

12. Tα αγωνioματα εiναι ατoμικd,, oμαδικd, και nrixed κατα κατηγορiα και αγcilνιoμα.
Bραβεrioνται επioηg και τα τρiα Σωματεiα-oμdδεg τα oπoiα θα oυγκεvτρrilooυν ηv
υψηλ6τερη βαθμoλoγiα στo orivoλo των αγωvιoμιd,των τoυ Παvελ\νioυ
Πρωταθληματoq, oιiμφωvα με τηv εν ιoβ εγκιiκλιo 2020 _ 2Α και με τα παρακd,τω:

ΚΑTATAΞH AToMΙKH MΙxED oMAΔΙKH
ln θ6on 6 Bαθuoi l6 Βαθuoi 8 Bαθuοi

2n θ6οn 4 Βαθuoi 14 Bαθuo[ 7 Βαθuoi

3η θ6οη 2 ΒαΘuoi l2 Bαθuoi 6 βαθμoi
4n θ6on 0 Bαθιιoi 10 βαθιιoi 5 Bαθuot

5η θ6on 8 Bαθuoi 8 βαθμoi 4 βαθuoi

6η Θ6oη 6 βαθιoi 6 βαθιιoi 3 βαΘιιoi

7η θ6οη 4 βαΘuoi 4 Βαθιιoi 2 Bαθuoi

8η θ6oη 2 βαθuoi 2 βαΘμoi l Bαθuoi

13. Αθληn1g-τρια πoυ αvηκει oε Σωpιατεio και oμι6δα και 6xει εκδoθεi ΔΑΙ πoυ καλδπτει
και τo Σωματεio και την oμ&δα, 61ει δε δηλωΘεi να αγωvιoθεt με Σωματεio και
oμdδα oυγ1ρ6νωq, μπoρεi να δcboει απ6 π1ν ατoμιικl1 τoυ καταταξη βαθμofg και στo
Σωματεio και στην oμdδα' αλλ& μετ61ει oε μιiα μι6νo oμαδιrο1 κατdταξη. Σε
περiπτωoη πoυ αθλητηζ-τρια διεκδικεiται για τ1l oυμμετoμ1 τoυ στo oμαδικ6 απ6
Σωματεio και oμd,δα, πρoτεραι6τητα 6χε.ι τo Σωμιατεio.

14. FΙ δηλωoη oυμμετo1ηg πoυ υπoβ&λλoυv τα Σωμιατεiα και oι oμαδεg θα πρ6πει να
περιλαμβd,vει αφεν69 αθλητ6q-τριεζ πoυ 61oυv δικαiωμα o,υμμετoμ1g ηv
ημερoμηviα πoυ απoοτθλλεται η δηλωoη και αφετ6ρoυ vα πρoτiθεvται -εκτ69
απρo6πτoυ- να ουμμετd,oχουν στoυζ αγιilνεg ci:oτε να μιl1r, δυo1εραivεται 11 oργ&vωoη
και η δεξαγωγη των αγιilvων.



1 5 ' Evoτdoειq και εφ6oειq υπoβ&λλovται γραπτd με παρ&βoλo 3 0 € και 5 0 € αντioτoι1α.

1 6. FΙ απoνoμη τωv επdθλωv θα γiνεται μετα τo πθραq καΘε αγωνiομιατoq.

17. oι αθλητ6q υπo1ρεofνται vα 61oυν oλoκληριilο.ει τoν 6λεγ1o τoυ oπλιoμoδ-
εξoπλιoμoli τoυg απ6 ην αρμ6δια επιτρoπl1 ελθγ1oυ πριv τl1v 6vαρξη κdθε
αγωνioματog.

18. Tα oωματεiα θα πρ6πει να μεριμνηooυv για τα βλημιατα και τα φυoiγγια, πoυ θα

1ρηoιμoπoησoυν oι αθλητ69-τριεξ τoυζ oτoυq αγcbνεζ για τl]v oυμιμετo1η τoυq,

19, Ιoβoυv oι καvovισμoi τηg ΙSSF και ΣΚ.o,Ε καθιbq και oι σχετικ6q εγκιiκλιoι.

20. Για oτιδηπoτε δεν πρoβλ6πεται απ6 τl]ν πιiρorioα πρoκrjρυξ1, αρμ6δια να
επιλαμβdvεται εivαι η oργαvωτικη Επιτροπl1 τωv αγrj:νωv (EΣΣ) η η Αγων6δικo9
Επιτ ρoπi1 κατd, περiπτωol1'

ΙΙPoΣo)GΙ : ΣημεκΙrνεται 6τι ανιiλoγα με τιξ δηλcilοειg oυμμετo2grflg πoυ Θα
απooτεiλoυν τα σα)ματεfα και oμιiδεg δliναμηg ΣKoE' μπ0ρεf να 1ρειαοτεi
κιiπoια/εq απ6 τιq κατηγoρiεg ατoμικιirν {/και Mixed, να αγωνιoτoιiν σε
διαφoρετικ€q oειρ6q για να μπoρ6oει vα διεξα1Θεi απρ6aκoπτα τo πρ6γραμμα τα)ν
αγcδνων.

Mε αθλητικοιiq 1αιρετιoμoriq

ΓENΙKOΣ ΓPΑMMΑTEΑΣ
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ΑΘΑNΑΣΙoΣ ΠΑΠΑΓΕΩ ΑΝΔΡEΑΣ MoΔEΣ


