
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 

12 – 13 Φεβρουαρίου 2011 
 
Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΑΟΜ ΑμεΑ)  προκηρύσσει και διοργανώνει το 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής στις 12 -1 3 Φεβρουαρίου 2011 στο Σκοπευτήριο Ελευσίνας. 
 
Οι Αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής (IPC), 
τους κανονισμούς της Διεθνούς Επιτροπής Σκοποβολής της IPC, τους κανονισμούς της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Σκοποβολής (ISSF) και την παρούσα προκήρυξη. 
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές, άνω των 18 ετών, των Αθλητικών Σωματείων ΑμεΑ–μελών της 
ΕΑΟΜ-ΑμεΑ και έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Οι αθλητές καλούνται να προσκομίσουν τα 
πρωτότυπα θεωρημένα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας στην γραμματεία αγώνων πριν από την έναρξη των 
αγώνων. Αθλητές που δεν προσκομίσουν το θεωρημένο δελτίο τους δεν θα μπορούν να αγωνιστούν. 
  
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -  ΜΕΤΑΛΛΙΑ 
Το Ημερήσιο Αγωνιστικό Πρόγραμμα θα σταλεί στους Συλλόγους μετά τη λήξη των Δηλώσεων 
Συμμετοχής.  
 
Ενδεικτικό Πρόγραμμα: 
Παρασκευή 11/2/2011: Άφιξη Αποστολών και Αξιολόγηση (Classification) νέων αθλητών  
Σάββατο 12/2/2011: Πρωινή και Απογευματινή Αγωνιστική περίοδος 
Κυριακή 13/2/2011: Πρωινή Αγωνιστική περίοδος – Αναχώρηση Αποστολών 
 
Η απονομή μεταλλίων γίνεται  στους πρώτους τρεις (1ος –2ος –3ος) αθλητές κάθε κατηγορίας σε κάθε 
αγώνισμα που προκηρύσσεται. 
 
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 
Τα Αγωνίσματα που προκηρύσσονται είναι τα ακόλουθα: 
 
R1 Αεροβόλο Τουφέκι – όρθια θέση Ανδρών SH1 
R2 Αεροβόλο Τουφέκι – όρθια θέση Γυναικών SH1 
R3 Αεροβόλο Τουφέκι – πρηνηδόν Μικτό SH1 
R4 Αεροβόλο Τουφέκι – όρθια θέση Μικτό SH2 
R5 Αεροβόλο Τουφέκι – πρηνηδόν Μικτό SH2 
P1 Αεροβόλο Πιστόλι Ανδρών SH1 
P2 Αεροβόλο Πιστόλι Γυναικών SH1 
 
ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΛΗΣ- ΣΤΟΧΟΙ 
Οι θέσεις βολής των αγωνιζομένων θα ανακοινωθούν πριν από την έναρξη των αγώνων.  
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Οι σκοπευτές υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο του οπλισμού και εξοπλισμού τους 30 
λεπτά πριν από την έναρξη του κάθε αγωνίσματος. 
 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Γραμματεία Αγώνων. Ταυτόχρονα με την ένσταση θα πρέπει να 
καταβληθεί το ποσό των 100€, το οποίο θα παρακρατηθεί εάν η ένσταση απορριφθεί. 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι Δηλώσεις Συμμετοχής υποβάλλονται στο επισυναπτόμενο έντυπο. Δεν γίνονται αποδεκτές Δηλώσεις 
που δεν φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Σωματείου.  
Στις Δηλώσεις Συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία των αθλητών ώστε να είναι εφικτός 
ο έλεγχος των στοιχείων τους.  
Τα αθλητικά σωματεία καλούνται να δηλώσουν μία ηλεκτρονική διεύθυνση προκειμένου να τους 
αποσταλούν οι σχετικές ενημερώσεις για το Πρωτάθλημα 



ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
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Οι Δηλώσεις Συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στα γραφεία της Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ 

μέχρι τις 20/1/2011 
 

Ο φάκελος πρέπει να έχει σφραγίδα ταχυδρομείου  
μέχρι τις 20/1/2011 

 
ΣΥΝΟΔΟΙ  
Ο αριθμός των συνοδών που δικαιούται κάθε αποστολή να δηλώσει αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. 
Αποστολές που επιθυμούν παραπάνω αριθμό συνοδών θα πρέπει να καλύψουν τα έξοδα διαμονής και 
διατροφής τους.  
 
α/α Αριθμός Αθλητών Αριθμός Συνοδών 

1 1  - 3 αθλητής 1 συνοδός 
2 4  - 5 αθλητές 2 συνοδοί 
3 6  - 7 αθλητές 3 συνοδοί 
4 8 αθλητές 4 συνοδό 
5 Πάνω από 9 αθλητές 5 συνοδοί 

 
ΕΝΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Οι  αθλητές που δεν έχουν αγωνιστική κατηγορία πρέπει να δηλωθούν στη φόρμα Συμμετοχής ως νέοι.  
Το πρόγραμμα της αξιολόγησης θα σταλεί στα σωματεία μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής.  
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
Για τις αποστολές που θα μετακινηθούν με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης: 

 Καλύπτεται η χιλιομετρική απόσταση (0,15€ ανά χιλιόμετρο) και τα διόδια με τη προσκόμιση των 
σχετικών παραστατικών (αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου και πρωτότυπες αποδείξεις 
διοδίων). 

 Εγκρίνονται οι μετακινήσεις με καράβι και τραίνο μόνο με την κατάθεση των προτότυπων 
παραστατικών (εισιτήρια κλπ.)  

 Αεροπορική μετακίνηση καλύπτεται μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τα παραστατικά πρέπει να αποσταλούν μέσω Σωματείου εντός 10 ημερών στην ΕΑΟΜ ΑμεΑ για την 
τακτοποίηση των οικονομικών θεμάτων.  
 
ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
Μετά τις Δηλώσεις Συμμετοχής θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με τη διαμονή -διατροφή. 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ (ΝΤΟΠΙΝΓΚ) 
Το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει για τη διενέργεια προγραμματισμένου ή 
αιφνιδιαστικού ελέγχου ντόπινγκ ανά πάσα στιγμή.  
 
Τέλος, ότι δεν προβλέπεται στην Προκήρυξη θα ρυθμίζεται από την Τεχνική Επιτροπή και τον Αρχηγό 
Βολής των Αγώνων.  
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