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y' Καλιlilι,τιrι οι Διοικl1οειg τιlr, οκιlπειlτl1ρiι,lι, r,ιl' πllοετιlιιιiο()υ\. Νι1ι \,(1 ιjιαθ6oι.lυι, τα
αι'τioτοι1α πι:iiiα βολl1-c ο(lμφιlr,α ιιε τιr ιrιιητι;i.lι,l L'πiοη; i)α Jτ|)iπεl \.(ι ε\'|lμερ0)σoυ\,

εγκαιρα τηr, ΣKOll .,,ιr τυ1ιii, προ[,}).ljματU τ(.)\, πι]δi(,)\, |1οιl1c. lτροκεηιεr,oυ r,α

εζαοφur, ιoθεi ιl t/πl)oσλοπτ]| .iιl:;ιινι,lγl] τ(,'\, |1,,(,l\1,|\,

r'Σε ολα τ0ι αγ(')\riσματα τι.lυ πριlγρirμ1ιiτιl; τι,lι. ( )r ιl ιιπιιtκιilr' Λ./ιiilι,lr, κιrι οε ιiλεc τιg
κιιτl1νορir:: θ, ι .ilε-ιι/'{ klliι, τl:i.ικ.'i,

ΓΕNΙKEΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

l. Io1ilοιlι,oι κιιι,or,ιotrιli κιlι ι,ι |jγκi,κr l.'l τl1c lsrl κιι, τl1: ΣΚ()l:,
1 Δικα[ιυ1ια ουμμετιl1l1'c ixοιlι, τα )ι.lμιιrτl;iιt κuι ( )iιαιjι:c τl1c ιiυr,αμη -c ΣΚoΕ με

αθλητε.c.τρι]ζ. πoυ ixουr' ι:ι' ιο1ιl ΔΛΙ/Σ|(( )l' ,νtιr τo ι:τοc ]0]0 κιrι π}'ηρoιiι, τιg
πρoιiπoθ.σειζ τη-c ε\,ισχυ Εγκυκλiιlιl l]Σ:iΣK,(),Ι], ]0]0.]\ ' Kατιi παρθκκλιoη
των αναφερoμι1νων ('τηγ π(ιpaτρa\'o l τηc [γκυκi'[ου ΕΣΣ/ΣΚ.o,Ε. 2020-2,\
αντi τηg ημερoμηνiαg l/l/20l9 Θιr )"ηιρΘιlilι rlπ(lψη ι:πιδ6<rι:ι-c αΘi..ητιilν/τριιδν απ6
1/l/20l8 καΘιbq επiaηq και 6oιογ oιlμμι;τεiγαγ aτουq Παl'εi,i.riγιoυq Αy(bνεc 2019.

H αυμμετoxli oτα αγιυνiομuτα Mixeι| Aι:ροβιi),ιυν .Oπ).ιυν (ΑΓ)' (EN)
πρoiiπoθfτει τη συμμετo/'li τ(oν αOλητ(i)γ/τι)ι<ilν oτα ατoμικi αγιυνiομuτα τηq
προκliρυξηg.

H oιlμμετιl7'l1 oτα αγοlι,ioμιατα Ι|ιtiιjι.lr' ι:iι'trt /(,l,]ι. πι]ριορισιι(i οτι.lι, αριθtrιo
αθ).ητ|;,γ τρι(:l\,κ|ι| (iε\,]τl)ι)ilΙrο(lετl:| πl\tll.Jιl|'lι, \,!l ..,ι|ι|}ιi:τnlIl /τ..υι/|;,\,|:;.

Στη δl1λοloη ουμμετο11c πρ.πει οπ(')σijriπoτι: rrr ιrι'ιrφi1lετιrι ιiτr οι αθ)"ητ69-τριε9

d1oυι, λαβει τη\, καταλληλη εκπιriδι;ιloη ιiloτι: r,ιr ιr}υr,ιotJoυr' οιilιφι''ι'α μlε τουq

κα\.(l\,ισlιοι|:.

. oι αγ(,γι(6με\'()ι στιc κατηγoρiε-C Ιl(liδ(υ\' ,\ κιιι Ι} ιjεr' μπο1lοtir, rτr (ιγι')\,ισθoδv σε

αγl,,\.iσl|(τlΙ ( |', ) li ( Ν ) τl1: πu1lοι,οu: πι\)λ IIl'|' :l|-

Ιoxiloυν δε τα εE{c:
Aεροβιfi"ο Tουφι|;κι 40 f d'ιbι' ΠcιΙδοlι' '1' κιrτη7o1liι;q 11v1,1ρ11r & κιllliτoιr ηλικiαg εοlg J 2

ε:τιilι, (γειr,l1θiι'τεc τo 2008 κιiι 1ιι:τα). τα ι)ποι, (ι^.,( )\,iio\'τ(lι oτl11liior,τcrc (τιl τιlυφ6κι) οε
παγκο μιε βοt1θημα μαξι).αριiκι. κrrθιoτιri t1 ιiρ()ιιlι 1ιι: ()οl1(λi οπιιoιit1irιlτε. Ι Ι κατηγoρiα
αυτl1 αγοlr,i(εται οε '10 βoιdc. oε xριirιl l ιυ1lιr ιtιρι,il 1τl)()llγη0oι1\, l5 r.ε:πτα δοκηιαoτικ6c

βολCg,
ol α0λητ69-τριε9 πoιl θα αγοlιrοθοιlι, κιr0ιοτοi. (η καρfκ}"ιr και το μαξιi'αριiκι θα
διατiθει,τιrι απo τη διoργαι(,)σl1). θιr τοπο0ετlloιltlι. τιl ιrε1lιlβιii.ο τι)ι)φ;κι στo oτl1ριγμα-

μαξιλαρακι στο\,πiγκO τoυ Σκοπευτ]]ρι)ιl. ιbοτιl το βιi1lοc τοιl ιrι:ροβιiλου τιlιlφεκioυ vα

μηi, επιβαρυιτ:ι τοι, αγιlιr(ομεr,ο. θιr ;τllfπει βr:[1ιliι,l: ιrr τoι.ιjιι;l,κοlι,t'ει μοvο oτl1ι,

,t.
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διαμιiρφιloη τι.lιl ιlπαιτοι)1ιεtιlιl ).ειτιlυρ1ltκιril il\lιltl: κιll ιi7-ι καποιιrc πi'irγιαι 11 αλληg με
ιlποιοr,δl1πoτε τ1lιiπo oτ11ριiη;

Σε κα0ε περiπτιloΙl ποι) χρησiιι)Iτoιηθι;i 1ιιr-ιι).ιiρr jtιι τηr,κιrιlεκi'ιt τoιl Σκοπειlτl1ρ[oυ θα

πρ6πει αυτ6 ι,α ι;il'αι με 1ιι1ριμιι,α καt ι;ιl()iltr1 τιltl ιrγι,lr'ι*ιilιε;r'ιltl l1 τoυ Σι,lμιατεiιlυ τoυ.

Αιηι|lιfi'ο Tιιυφιiiι 60 βιi'ιbν Πrιiδοlι' 8: κιtτη,l,ο1liι:; ιtvιl1ltιr ll κoΙ)iτσια η 
j.ικiα-( l3- l5

ετιilι, (γεlιr10iι,τεc 2005.2()0(l & ]007). ιiilrιrι'τιrι ι'ιt ι;7'οιlr,fJιrl1()ιi. ιr.1ιιι.iιοι,τιrι oρθιoι
στηρι(O\,τι1ζ τιl τοιlφiκι oι: οτυi.ιl. ιl οποiο; ()ιl ιjιιtτι;(Ι;i ιrπιi τοιlc δκlρvαrτoτ69, Ιl
κατηγορiα αυπl ιrγιlι,i(εται οε 6() [3οi,"ic. σΙ] 7-,)1i\'() l ιilρα κιrt .-i() ;'ι;πτιi αφου πρoη"/ηθoυν

l5 λεπτ0 δοκψιαοτικdg βιlλεc,
. Κliι στΙj (iιiιl λ1ιτ|lγ(Ι)Ι,:- ||uiιi.,,ι ,\ κιll t|,ll.ιηι, ll τ.' οl,,1l.l τ.,ll gν1,11,1t6μ151,ψγ

αθ)'ητ]ιτριαζ (16ρια. οτlltklg. {i)μo. lii'π) (iπ(l]/()l]ει){]τ(,i ι \'(, (/λl)ι|lΙπ()ιl\, οτοl' παγκo

τιlιl οκιlπειlτllρiιrιl i1 oτο κιrθι; εiιjιlυc οτl1111γ1111 το ()πoι) κιrτιi περiπτclοη θα

1ρηoιμι.lποιηθεi.
. Αερoβι,'o Πιoτι 'ι 60 |ki'ιilν ΠrιiιΣι,lι' 8: κιrτt] ;lο1lilc ιrγιiρtιr 11 κi 'ρiτοια r1i.rκiαg l 3-

15 ι]11;ι, (vειr,r1θdr'τε-c 2005-]006 & ]()07). δi,ιτιι.τιrt rrr i:7ουν βoηθιi. αγιllνi-ξovται

6ρθκli oτηρi(οι,τιrc τo πιοτoλt oε l;ιιiικιi Ιrι |{)lιιζ(ilι{]\,() ι)c πl)ι)c τι) ι)\,o-C στηριγμα.
(lπιlυ θrr πρdπει γα τοπoθετ|iσει-στη1liiι:ι ιl ιι()i l1τ;l:-τ1lιt το πιoτιii.ι ακριβιbζ μπρoστd
απ(l τιlι, ιlποφιlλακτr1ριr τηq oκαr,δαl'll;. τιl ιlπιliιr {)ιr ιjιιrτι$ι:i ιrπι1 του: διοργανc,lτ6g.

ΙΙ κατηγορiιr αυτrj αγοlr'iiεται σε 6() lJο/.f].. οι: 71lιiι.rl l ιil1lιr και .30 i"επτ& αφοli
προηγη()ουι, l 5 λεπτir δoκιμιroτικi; βιli.i';,

5. Δηλ(bσει'C συιψιετιl1l1c πρεπει \'u υπο[ji.]l(lοι)\.γ,)(tττιil. oτ(ι γρ(Ι(ρι]i(l τηc:KoΙ'" (Φαξ :

2l 0 642Ι 595) η eInail : lll1il11.hιrιr1|ll:] ιlΓ! |. l]\.' -\1 ..' :]

. Τo αργδτερ() ιυg τηι. Δευτ€ρα 20/07/2(} ι1οor, ιrιριr1lιι 1r1 ,l.',r,,ι,iομιUτιl τ|, υποiα
πριiκειται ιτr ι5ιε'ξα1θo$ι, απιi ]9,,7/20]() ει,l; {)] ()tl.]()]().

. Το αργ(iτερο t!)c τη\l Δευτiρα 3| /08/2ι|20 ιiοιlι. ιrιρο1lιi τ(1 {/γ{,l\,iσι|ι1τσ τα o,τoια
πριiκειται r,ιr διε -iιr1θουr, οτιc ] 2- l j/091:0]0,

ο lil αργιiτερo (υ-ξ τηv Δευτfρα 1|7 /0912ι'20 ιioι.lι' ιrιροριr τcr αγι,lι,iομιατα τα oπolα
πρδ}:ι]ιτc1ι \,(Ι διι:iιr1θoυr, oτιc ] 9-:0()9 /]0]().

. .]-ο 
αργ6τερ() (')c την Δευτ6ρα | ι/0912020 .iool' ιtφo1lιi τ(,l Γ,./l,l\'iσιιιιτα τlι oποiα

πρoκε1ται να ι5ιε€αxθoilr, οτιζ 2G]7109/]0]().

ο -|ι) 
αργoτε,ρο οlc τηr' Δειlτiρα 09/|| 1202|| ιiοιlι' uιριll:lι,ι τ(1 l,γ|,l\'Ισιlατu τU οποiα

πριiκειτιrι r,α δυ -iα1θoiν οτιg ] l -22./ l l /]0:().

o Το αργ6τερο 0)ζ τη\' Δευτfρα |6l||12020 ιiοιlr' ιtιρι.ll.lιi τ(1 (/'γι)\'ισματα τα oπoια
προκειταl \'α διεξαχθoιl\, στιg 28.29i 1 il201{),

6. ,Oooν αφορiι τη\, συμιιετοχ]i κιtι κ(lτtiτα:ll οτιl ιlμαιiικ.\ u.,ι,,ι,ioμια τοq κατα
1':ατηγOρια επιτρεπεται \,α σι)μμετ.,'σl'oυ\. (.-j ) ιι(i)'llτι;: 11 α0i'r1τρεc απιi αυτoδ'c-εg που
f1oυι' δη)'οlθεi για τηr, ιrτι.lμικl1 κατατιril1. Σι: πε1riπτιοοl1 κατti τη\, oπoiα οι
δηλιlθfl,τεc εiι,αι περιooοτεριlι-εC ttπι) τl)ι]ι:. ()α ιlπιri'ιl./iιοι,τιrι για τo ομαδικo oι
επιδιioειc τοlι'τ1lκilr,πριbτιlr'τηc ijiλ(l)ση; σι)ιιιιι.τ()/lli τοιt Σ(,)ιι(tτεk)ιl 11 τη-c oμιiδαq.
6κτο'c εαr.εγγραφιoc πρι\,τη\,ε\,lιl)c|] τ(,lt l,'1,l\'Ι6lιtiτιt'c στll l/Ρ.lιιμ{lτεiα τιllι, αγιi)ιιllv
δοθεi η οι,ι,θεοη yι( τ(ι (ll|αιilΝιl.

7. Σε κιiΘε περiπτ(oση εκπρ6Θεομη-c δliλιυοη: οrlμμι;τo7lic Σι.rματεioιl ι,1 oμdrδαg Θα

γινεται δεκτli εφιiooν:

ο Yποβi'ηΘεi εγγρ,φω-ζ τoιl)"ιi7ιoτον δtiιl ημfρε; πριγ τηγ 6ναρξη τoυ
αγιονiοματog



Mε την προιlπιiθεοη ιiτι το ωρο).ι,lγιl πρ(ι^γpαμμιι κιrι o ιrριΘμιiq των
Ουρ[δων τoυ Σκοπει'τηρioι, το ι:πιτρl:πιιlι.

. Θα πριξπει ταυτ6xρoνα μι: την rlπoβoi"ri τηi εκπρ6θεσμηξ δli).ωaηg να
καταβληΘεi παριiβολο 20€ γιr καΘι: αΘi,ητri-τρια ποιl δη},ιilνεται,
πρoaτiθεται li αντικαΘ[aτατιrι. Σι: κdθι: περiπτωoη κατιi την οπoiα η
εκπρ6Θεoμη δ{λωοη δεν γir,ει οτιl 6trι'tli.ιi τη.': ιi μiριl: αυτ{-ε δεκτ{ τo
αντ[οτοι1.ο ποο6 τoιl πληροrθiντο'c πrrριrβιii"orl 0ιr επιοτραφεi'

tl. oοοι, αφοριi τα αγιυr'ioματα πl ired ιrι1rο|,}ι\r'ι,lr, ιiπιι,lr. :

. oι δηλιiloειg ουtrιμετιl1l1c θα πρiπι:t rτr Νατuτ1J)ι)ι]\'στ)1 γ1lιrμιμlι t τε irl τ,,ll'αγ1'lιιυl,dοlc
τιg 2Ο:00 οlρα τηι, παριrμιlr,l1 τιlυ ε;κιiοτιlτι: ιr.,,ι,lr,iο1lιrτιl;

. Θα α1rυrroτουι, 6ι19 3.l ξεilγη ιr0λητιilι.11lι1,11'61ο κιr()ε ιrγιilr'ιo1ια,

. Mπoρoilι,ι,ιr ιrγι,rr,ιoτιlilt, μεi1ρι 2 .ι:ilγη ιr(}i.l1τιilι.τ1lιilι,ιtπιi κιiθt: οοl1ιιlτεio.oμιdδα
κατα αγ(')\,ισιιtl.

9, oι Θfοειg βoλ{q τιον ιl.1ιυνι(oμiνιυν Θιr ιrνιlκoιγιilγογτιrι τorl}.ir1ιοτoν 3 ημ6ρε9
πριι,τηι iνuρξη τoι, κιiΘε αγιυνioμιrτιl;,

l0. Oι κληριλοειc τιor. 0εοεοlι, βολl1c 0α ι:i\1lι :(l)ιιατ1]uκt,;c .yια κiriiε αγιilι,ιομιr/κατl1γoρiα
και 1ιπιlριlill,r,α αγοllτοθoilr, μοι.ο ι ()i'ητl1;, τ1l ιιr ποιl d7ε:ι περιληφθεi οτηι'δi1λοloη
συμμετοχli-ζ τιrυ Σιο1ιατεiιlιl πoιl 61ει οταi.l;i οτη tK.().[: οιi1t.ρ.''ι,.l 1ιε τηl,παρoυοα
πρoκl1ρυiη.

. Δδo ημfρεξ πριν την i:ναρ'ξη τoι, αγιυνiοματ.l: πρfπι:ι τιr ΣιυματεΙα f oμιiδεq να
δη},ι6oουv oτη ΣK.o.Ε κατιi αγ(δ\,ισμ(, τrl7ιiν d'ηριυΘεiοι:c Θυρiδε-c τιg oπoΙεg
δεν θα 7ρηαιμοποιriοουν. Για κiΘε μη πi"riρι'lοη κ),ηροrOι:iοιrg Oυρiδαg' για την
oπoiιι δι:ν i;γινε η a1ετικri ενημ6ρι'lcη πρfπt:ι να καταβi,ηθεi τθ)ο.c παραβ6λου
l0€ υπiρ τωv εξ6δων αγιδνα, εκτοc αν τεκμηριοlμiνιl αιτκl)'oγηΘεi εγyρdιφωζ ωξ
6κτακτo γεγoν6c ανωτ6ρα9 βiα; τι; δilο ημiρι:; πριν τη διεξαγωγli τoυ
αγωγισματο-ζ.

ll. fα αγοlι,[oματα ε[ι,αι ατιl1ιικir. ιl1ιcrιSικα κιrι tllircd κατir κατl]γι]|)ια κιrι αγιilr,ιo1ια.
Bραβευοvται επiol1g και τιr τρiα Σι.l1ιιrτεiιr.( ) tιιiι\ι;; τα ι)π()iα θα οιlγκεr,τριiloουr, τηv
υψηλιiτερη βα0μoλογiα στιr σιiι'.ll,ιl τ(,|\ .l.,,ι' l\,lσ lι ( ι τl 'll, τoιl Πανε)'ληvtoυ
[Ιριlταθλljμriτοc. oiltrιφοlι,α ιιε τ]l\'ι:\'to1il ι:7κιlκi.ιο ]0]0 ]A λU| ιιε τα πuρακατο-r:

KΑΤΑΤAΞH ATOMIKH MιΧΕD OMΑΔΙKH
]η θθoη l6 |tαθμοi Jι, |lι rιl1lι li 8 ΙJα0}ι.li

2n θεοll l.1 βιrΘμυi |.1 βr l()tιοι τ [Juθμυi

3n θεοll l! βοΘ1ιοi l? βιi{)μυi 6 βαθμοi
4η 0εoη l 0 βαθ1ιοι l() βιtl)ιωi 5 βαθμιli
5η θ|οη 8 βαθμοi ll [1u()1toι J [iα0μοi
6n θεaη 6 βοιθμοi 6 |lri t )1 ιιl i .,] βuθlιοi
7ll θεοη .l βu0μι'i .1 |Jιt{)ιιοi

8ll θεοη 2 βαΘμoi l [n ll)μιι'i

l2, Aθλητl1g-τρια που rrι,t1κει oι; Σοlμιιτεiο και ιl1ιriδιr κιiι ι:7ει lκδιlθεi ΔΑ| πoυ καλδπτει
και το Σοlμιατεio και τηr, Oμαδα. ι;7ι;ι δr: ιiηi'ι'l(}ι;i r,cr αγιlι,ιοθεi 1ιε Σιl1ιατεio και
oμαδα oυγ7"ρι1ιτ,lq. μπoρεi r,α δrilοει ιrπι1 τηr,ιtτιlμtκli του κιrτιlιτιr-il] βαθμοιiq και οτo
Σοl1ιατεiιl και στll\, o1ιirδα. α).λιi μετd1ι:l οι: μiιt 1ιιiιrl otrιαδικl1 κατατα'ξη. Σε



περιπτ0]ση που αθλητilζ-τρια διεκδικεiταt ./ι(,l τη σι)ιι[ιετ()χ]1 τoυ οτo oμαδικ6 απ6
Σοlμιατεio και oμαδα. πρoτεραι6τητα ι17ρι τιr Σι.lιιατε:iιl.

l3. FΙ δηλιυoη συμμετoχliζ πoυ υποβdλλoιlι'τιr Σι.llιατεiιr και oι oμαδεg θα πρ6πει vα
περιλαμβdvει αφενog αθλητ6q-τριι]c π(.}υ fχoυ\, δικαι(,μα ουμμετοxηg την

η1ιερoμηviα πoυ αποoτdλλεται η δl1).οlοη κιrι ιrφετiρoιl l.α προτiθεvται _εκτ6ζ
απρι.16πτου- vα oυμμεταo1oυl, oτουc ιlγιil.ι,εc ιilοτι: rrr μηr,δυο1ι:1)αι\,ετCΙι η oργdvοloη
και η διεξαγωγl1 τοlv αγιilνιlι'.

l4. Εvοταοειq και εφ6σειζ υπoβaλλor,ται γραπτ1r μι: παρ0βολο 30 € και 50 € αντioτoι1α.

l5. Tα 6παθλα θα δiδovται οτoυg νικητ69 μετα τo περαc καΘε αγιυι,ioματog,

l6. oι αθλητ69 υπoχρεoυνται vα εχι)υ\, .,7..,κ) η1'ii'oει τον ελεγ1o του οπλιομοf-
εξoπλιoμοιi τουg απι1 τηι, αρμoδια επιτροπtj ι:λi:γ1oυ πριι, τηι, 6ι,αρξη καθε
αγω1,ισματos.

l 7. Tα οαlματεiα θα πρ6πει vα trιερι1ιr,l1οoυr, για τα βλl1μιrτα κιιι τα φυolγγια. πoυ θα

xρl1oιμιrπoιllooιrι' oι αθλητ6c-τριε: τι)l): στοll: iιγι;,\'εc 7ιι, τ]l\'συιιιιετoχ]l τoυζ.

18. Ιο1tilοιlv οι και,oνιo1ιoi τηq ΙSSF και ΣΚ.o.Ιl κιrθι:,lc και ι.lι οxετικdg εγκδκλιοι.

l9, Για oτιδr1πoτε δεv προβλεπεται ιιπο τηι, παροliοα πριlκl1ρυ-(η. αρμoδια να
επιλαμβιiνεται εiναι η oργαvοlτικl1 Ιlπιτριlπl1 τοlι. αγιλι,οlι, (EΣΣ) η η Αγο;v6δικoq
Επιτρoπlj κατιi περiπτοroη.

ΠPoΣoxΙr : Σημειd)νεται 6τι ανdλoγα με τιξ δη}"6σειξ ουμμετo1lig πoυ θα
απoοτεi)ωυv τα aωματεiα και oμιiδεq δilνιrμη-c ΣKoΕ' μπoρεi να 1ρειαoτεi
κιiπoια/εq απ6 τιg κατηγoρiεg ατoμικιilν lilκαι Mixed, να αyιονιcτο6ν cε
διαφoρετικιiq σειρfξ για να μπoρ6oει γα διεξαχΘεi απρ6σκ07ττ.r τo πρ6γραμμα των
αγιδνοrν.

Mε αΘλητικoυg 1αφετισlιοιC

o ΠPoΕΔPoΣ
/.."''.'. ι l/' ) .i -.,

l -: :'.. ι':;=\ ,,, .- ._:.:Ξ

ΑΘAΝΑΣΙoΣ ΠΑΠΑΓΕΩ ,\ΝΔPΙ:ΛΣ MOΔΕΣ


