
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (Ε.Σ.ΑΚ) 
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (Σ.Α.Σ.Π) 
 
ΠΡΟΣ: ΣΚΟΕ / ΕΤΕΠΣ & Σωματεία  
          της δύναμης της ΣΚΟΕ που  
          καλλιεργούν τα αγωνίσματα 
          της IPSC πρακτ.σκοποβολής  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ IPSC 

 
Σας γνωστοποιούμε ότι  η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ σε συνδιοργάνωση με τον 
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΤΡΩΝ, προκηρύσσουν πρωταθληματικό αγώνα 
πρακτικής σκοποβολής IPSC πιστολιού LEVEL ΙI για το πρωτάθλημα της Γ Ζώνης με την 
επωνυμία «1ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο 
ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ» που θα διεξαχθεί στο Σκοπευτήριο Αρόης Πάτρας, την Κυριακή 2 
Νοεμβρίου 2014, με ώρα έναρξης 09.30 πμ  
Το prematch θα διεξαχθεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, με ώρα έναρξης 10:00 πμ
 Αριθμός σταδίων επτά (7) 
 Ελάχιστος αριθμός φυσιγγίων :110  
 Κατηγορίες : OPEN, STANDARD, PRODUCTION, REVOLVER, CLASSIC 
 Υποκατηγορίες :ΑΝ∆ΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ , ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ, ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ  

     Σημείωση: Οι παραπάνω κατηγορίες και υποκατηγορίες ισχύουν, εφόσον συμπληρωθεί  
     ο ελάχιστος αριθμός σκοπευτών, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. 

 Θα ισχύσουν οι κανονισμοί της I.P.S.C.(έκδοση 2012) και της ΣΚ.Ο.Ε. 
 Παράβολο συμμετοχής : Ατομική 30 € , Ομαδική 30 € 
 Παράβολο ενστάσεων : 50 €, το οποίο επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
 ∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι σκοπευτές είναι εφοδιασμένοι με ∆Ε.ΣΚ σε ισχύ για 

    το 2014, θεωρημένο κατά ΕΤΕΠΣ. Τα ∆Ε.ΣΚ  και οι άδειες  οπλοκατοχής, θα πρέπει να  
    επιδειχτούν απαραίτητα από τους σκοπευτές στη γραμματεία, για επιβεβαίωση της 
    συμμετοχής τους στον αγώνα, διαδικασία που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 
    20 λεπτά πριν από την ώρα έναρξης του αγώνα. 

 Τα αποτελέσματα θα υπολογιστούν με το πρόγραμμα WinMSS - τελευταία έκδοση. 
 Βραβεύσεις των νικητών όλων των κατηγοριών και υποκατηγοριών με ευθύνη των 

    διοργανωτών. 
 Η χρήση προστατευτικών γυαλιών και ωτοασπίδων από όλους είναι υποχρεωτική. 
 Τηλέφωνα επικοινωνίας: Μάρκου Θόδωρος 6932960627                                      
 Οργανωτική Επιτροπή : Τα ∆.Σ των διοργανωτών Σωματείων. 
 ∆ιευθυντής Αγώνα: Μάρκου Ανδρέας - Μπατζής Γεώργιος  
 Αγωνάρχης:  Μάρκου Θεόδωρος και Σταυρίδης Σταύρος 
 Κριτές: Πιστοποιημένοι κριτές από τη κατάσταση κριτών σκοποβολής IPSC της ΣΚΟΕ 
 Επιτροπή ∆ιαιτησίας : Σύμφωνα με το κανονισμό. 

 
 Σημειώνεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες στη διοίκηση του αγώνα με οποιαδήποτε ιδιότητα, 

καθώς και οι χορηγοί & σπόνσορες του αγώνα, θα παίξουν τα στάδια το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, 
με ώρα έναρξης 10.00 πμ 

 Φυσίγγια διαμετρήματος .38 super δεν θα διατεθούν στον αγώνα. 
 
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις ατομικές ή ομαδικές συμμετοχές των αθλητών σας στον  
αγώνα στο shootersis ή συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα συμμετοχής στο 
http://www.esac.gr/index_6.htm το αργότερο μέχρι την 30 Οκτωβρίου 2014, και ώρα 
24:00, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωση της προετοιμασίας του αγώνα 
και η συγκρότηση των ομάδων. 
Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την 30 Οκτωβρίου 2014, δεν θα γίνουν δεκτές. 

 
Παρακαλούμε θερμά όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος στον αγώνα, να αποστείλουν τη 
δήλωση συμμετοχής τους, ακόμα και αν δεν είναι βέβαιοι 100% ότι τελικά θα συμμετάσχουν. 

 
Με Αθλητικούς Χαιρετισμούς 
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