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ΓENΙKIΙ EΓKYKΛΙOΣ ΣKoE No 2013-1

ΘEMΑ : Aναν6ωοη ΔEΣΚ- Δελτioυ ETEΠΣ και παριiβoλα ΣK.o.E γιατo 6τo9 2014.

Σαg wημερrbνoυμε 6τι oι αΘλητ6q σαζ, για τουg oπoioυq 61ει κατα1ωρηΘεi οτo μητρcbo τηg ΣKoE,
Δελτio Σκoπευτη (ΔEΣK), Θα πρ6πει να τα ανανεrbοoυν πριν απ6 ην 31112/20Ι3 προκειμ6νoυ να

μπoρο6ν να μετ61ουv oε πρoπoνηoειq και αγiυνεq απ6 01/0|12014. 
'

Tα παριiβoλα πoτ πρ6πει' να καταβληθo6ν κατ6 περiπτωση ση
δραoηρι6ητε9 απ6 0|/0112014, oriμφωνα με απ6φαoη τoυ ΔΣ τηg

ΣK.o.E, για αΘλητικ69
oμooπoνδiαg εiναι ωg

2re,
ο Αναν6ωoη ΔΕ.ΣK οτιq κατηγoρiεg ανδρcΙrν-γυναικιirν

για τo ετoq 2014
ο 1Eκδooη ν6oυ ΔE.ΣK. oτιg κατηγoρiεq ανδρ<δν-γυναικ<irν

απ6 0|t01l2014
ι .Eκδoοη-Αναν6ωοη ταυτ6τηταq ETEΠΣΛPSC απ6 01101120|4
o Bεβαiωοη οε αθλητη-τρια για 6κδoοη ι{ αναν6ωοη

ιiδειαg κατo1η5 6πλoυ
ο Παριiβoλoμεταγραφι{g
. Παριiβoλo διαγραφf g (αp,4 παρ,9 Kανoνιομο6 ΣK.o.E.)
ο Eτιiαια oυνδρoμ{ Σωματεioυ (για 6λoυ9 τoυ9 κλιiδoυg)
ο Aποοτoλf απoτελεομfτων, για κιiΘε aυμμετo1ιξ

oκoπευτη-τριαg οε μη Oλυμπιακιi αγωνiοματα
. Aπooτoλri απoτελεομιiτων oκοπoβoληq ΙPSC (ιiπλα 1ειρι1q, λει6κανo τυφ6κιo,

ραβδωτι6 τυφ6κιo)
A) LEVEL Ι
B) LEVEL ΙΙ
Π LΕVEL ΙΙΙ
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50€
60€

100€
50€

3€

4€
6€
9€

30€
6€

Tα Σωματεiα και oι oμdδεq πρ€πει να καταβιiλoυν τα παριiβoλα για πq ανανεrboειg η τιg εκδ6oει9

ΔEΣK oτoν λoγαριαομ6 ηq ΣK.o.E oτην Eθvικη T pαπεζα ηg Eλλιiδog (αριΘμ6q λoγαριαaμoιi
ΣK.o.E. 080 i 480562 - 31) η μ6oω EΛTΑ.

Eπιπλ6ον μα τουζ αΘλητ6q-τριεg (AΓEN) πoυ δραoτηριoποιotiνται oτα αγωνioματα oκoπoβoληq
ΙPSC, τα Σωματεiα και oι oμdδεq πρ6πει να καταβdλoυν yια τo 2074 τo παρ&βολo ETEΠΣΛPSC
των 6€ oτο λoγαριαoμ6 Σκoπoβoληg ΙPSC τηq ΣK.o.E. οην Eθvικf1 Tρ6πεζα ηq Eλλ6δoq

(αριΘμ66 λoγαριαομoδ ΣK.o.E 080 l 480766 _92''
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ΙΙAPATΗPΙΙΣEΣ:

1. Tα ΔE.ΣΚ. και ETEΓΣ/ΙΡSC πoυ εκδoΘηκαν η ανανεiοΘηκαν για τo 6τo9 2013 ιoμioυν
γπ αθητικη δραoηρι6ητα μ€γρι3111212013 και απ6 01/01/2014 αθ\τ6q _ τριεq πoυ δεv
Θα 61oυν ανανειboει τo ΔE,ΣK η ETEΙΣ/ΙPSC δεν θα 61ουv δικαiωμα oυμμετo1ηg oε
πρoπoησε1ζ και ηriwεq. Σε κ6Θε αλλη περiπτωοη, ην ευΘυη γ1α ην συμμετoγη αθ\τιbν
- τριιbν σε αγiονεq και πρoπoνηoειg με μη ανανεωβνo ΛF.ΣK, φερoυν τα oωματεiα.

2. ΙVΙε τnγ αiτηαn για 6κδoαη ri αγαν6ωαn ΔE.ΣK θα πo6πει γα απoaτ6λ}εται απ6 τα
oωuατεiα ri τιc οuιiδεq oνouαoτικri κατιioταon των αΘλητιirν _ τoκirν
oυιιπεoιλαιBανoι6γoυ τoυ πατoτδvυuoυ και τoυ αoιΘuo6 ΔEΣΚ. Στo διαBιβαοτικιi τoυ
Σωuατεioυ ιi τπc Ou,ιiδαc. Θα πo6πει να επιoυνιizrτεται YΠEYΘYNE ΔHΛΩΣE. η
oπoiα Θα ιρ6oει υπoγoαιo6c απι6 τoν Πρ6εδρo και τoν Γενικ6 Γoαuuατ6α uε τηγ
aaoα^ιiδα τoυ Σωιιατεioυ iι τιc olι6ιδac. Σε αυaiν θα αναιιiρεται ιjτι α... oτα τραιoεiα
τoo Σοιματε[ου (i τnc ouιfr,δαd τnooδνται τα Δελτια Yνεiαc των ανωτ6ρω αθλnτ6ν _
τριιbν θεωρnaiνα και υτο.ιεloαuuiyα oδμιoαlνα uε τoν εν ιaτδ A λητιιιιj Nδμο
2725/17.6.99 Κεo. Ε. ιiρθoo 33 ταρ.9ll' ΣυνoνI(oνταc. τoν1(εται ilτι ^ιια τιc ανανειbaειc
και εκδ6οειc ΔEΣΚ για τo 6τoc 2014 δεν Θα απooτ6}λoγται Δελτiα Yγεiαc τωγ
αΘλητιbν.τοιτirν oτnν ΣKOE. ταοιi u6γo π ανωτio<o υπε6Θυγη δr{λτoan. n oπoiα Θα
παoαλαμBιiμεται u6νoγ ποorτ6τυπιt. Αιαi ματα τα oποiα δεν π\ρo6ν τιg ανωτ6ρω
πρoδπoΘ6οει6, δεν θα γiνoιται απoδεκτιi αlt6 την oμοoπoνδiα. Σε κιiΘε περiπτωaη, η
ΣKoE διατηρεi τo δικαiωμα ελεγ21oυ του αρ21εioυ τωγ Δελτiων Yγεiαg πoυ τηρεi το
Σωματεio { oμιiδα, πρoκειμ6νου να επιβεβαιωΘεi η oρθ6ττ1τα των δηλ,ιυΘ6ντων
oτoηεiων.

3. Aπo 01/0Ι12Ο14 δεν θα εγκρiνoιται πρoκηρ6ξει6 για διoργανωoη αγrbνων oε oωματεiα,
τα, oπoiα δεv 61oυν κα,ταβαλει την ετηoια oυνδρoμη τoυζ γ1α τo ετoζ 2074 καΘιilq και
πρoηγoυμεvων ετrbν.

4. Aπoτελ€oματα αγdlνων πoυ θα απoστελ"λονται oπ1 'ΣK.o'Ε' απ6 01/Ο1/2014 δεν Θα
κατα2gωρoιiνται, ε&ν πριν ην ημερotrηνiα τ6)εoη9 των αγωνωv δεv 61oυν καταβ\Θεi oη
ΣK.o'E:
α) η εηoια oυνδρoμl] τoυ Σωματεiroυ για τo 2014 καΘiοg και πρoηγoυμεvων ετioν και
β) τα πρoβλεπ6μεvα παρ&βoλα oυμμετo1ηg αγrilνων για καθε αθ\η-τρια.

5' Tα παραoτατικα πληρωμfg πρbπετ να απooτ6λλoνται oτr1 ΣK,o.E. μαζi με τα ανωτ6ρω
αναφερ6μεvα 6γγραφα πoυ απαιτoυνται για 6κδooη η αναν6ωoη ΔE.ΣK. και ταυτoηταg
oκoπoβoξg ETEΙΣ/ΙPSC μ6oω EΛTΑ t'1 Eταιριiον Τα1υμεταφoριbν,

To παρ6ν ιoβει για αθλητικη δραoηρι6ητα oτη oκoπoβoξ wτo 01101/2014 και καταργεi καθε
προηγoυμενo o1ετικ6 με τo θiμα 6γγραφo,

Συημμεvα : Πρ6τυπo διαβιβαoτικori Σωματεioυ η oμ6δαq για Αναν6ωoη Eκδooη ΔEΣK
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Συνημμ6να : - YπευΘυνη δfλωoη για τα Δε}.τια YJεiαζ.
- Aπoδεικτικ6 καταβoλtiq παραβιiλων.


