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Η Πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμιά διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής
των προσβολών της. Επισημαίνεται πάντως ότι συμφώνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και της ∆ιεθνούς Σύμβασης Βέρνης – Παρισιού (που έχει κυρωθεί με
τον Ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολο του, η των τμημάτων,
η περίληψης του με οποιονδήποτε τρόπο, η αποθήκευση του σε βάση δεδομένων, η μετάφραση του η
διασκευή του, η εκμετάλλευση του με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου, λόγου η τέχνης, η
αναμετάδοση του σε ηλεκτρονική μορφή η οποιαδήποτε άλλη μορφή, η φωτοαντιγραφή του και η
ηχογράφηση του με οποιονδήποτε τρόπο, στο σύνολο του τμηματικά η περιληπτικά στο πρωτότυπο η
σε μετάφραση η άλλη διασκευή. Επίσης απαγορεύετε η αναπαραγωγή τις στοιχειοθεσίας, σελιδοποίησης,
εξωφύλλου και γενικότερα της όλης αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου , με φωτοτυπικές, ηλεκτρονικές η
οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους, συμφώνα με το Άρθρο 51 του Ν. 2121/1993
© Copyright 2013 Skomat Shooting Association
∆άβαρης Αλέξανδρος
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ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ. Σκοπευτικός Όμιλος Αττικής.
Γ.Σ. Γενική Συνέλευση.
E.E. Εξελεγκτική Επιτροπή.
Δ.Σ. ∆ιοικητικό Συμβούλιο.
Ε.Κ.Λ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Άρθρο 1: Στόχοι.
Ο Σκοπευτικός Όμιλος Αττικής – ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ. είναι αθλητικό σωματείο και δρα στα πλαίσια των
καταστατικών του σκοπών οι όποιοι είναι σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού του ‘…η
προαγωγή, η καλλιέργεια, η διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος της σκοποβολής Σταθερού και
κινητού Στόχου, Κυνηγητικού Όπλου, και Τοξοβολίας, ανάπτυξη του πνεύματος της συναδέλφωσης και
αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, η άσκηση και αξιοποίηση των μελών συμφώνα με τις αρχές του
φιλάθλου πνεύματος και η προστασία της υγείας αυτών.’
Άρθρο 2: Εσωτερικός Κανονισμός.
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ομίλου ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ., προβλέπεται από το άρθρο 29 παρ. γ’ του
καταστατικού του ως ακολούθως: ‘Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει εσωτερικούς
κανονισμούς, για την κανονική λειτουργία των αγωνιστικών χώρων και αγωνιστικών τμημάτων
κλπ. του σωματείου. Οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας μπορούν να ρυθμίσουν
λεπτομερέστατα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών και γενικά τον τρόπο
διεξαγωγής των εργασιών. Οι εσωτερικοί αυτοί κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται από τις
Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όμως με αυτούς να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού.
Ο πάρων Εσωτερικός Κανονισμός προβλέπει την διάρθρωση του Συλλόγου και ρυθμίζει του
κανόνες της εύρυθμης λειτουργιάς του.
Τα άρθρα και οι διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού βρίσκονται σε πλήρη
συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία, τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, τους κανονισμούς
των Ομοσπονδιών στις οποίες είναι μέλος ο Σύλλογος, τις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων του Συλλόγου καθώς και το Καταστατικό του.
Ο πάρων Εσωτερικός Κανονισμός καταργεί κάθε προηγούμενο εάν και εφόσον υπάρχει.
Εγκύκλιοι, ανακοινώσεις, κανονισμοί κλπ. Του Συλλόγου εφόσον αναρτώνται στις ειδικές
θέσεις για αυτό τον σκοπό η αποστέλλονται με fax η με συστημένη επιστολή θεωρούνται
προσωπικές γραπτές ανακοινώσεις για τον καθένα.
Παραβίαση των κανόνων που εμπεριέχονται στον Εσωτερικό Κανονισμό θα έχει σαν συνέπεια
την επιβολή κυρώσεων, που μπορεί να είναι ακόμα και διαγραφή από τον Σύλλογο ανάλογα με
το παράπτωμα.
Άρθρο 3: Ορισμοί.

Στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό:
1. Οι οροί ‘όπλο’ και ‘πυρομαχικά’ έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην ισχύουσα
σκοπευτική νομοθεσία.
2. Όπου αναγράφετε όρος στον ενικό αριθμό εννοείται και ο πληθυντικός αριθμός και
αντίστροφα.
3. Όπου αναγράφεται όρος στο αρσενικό γένος εννοείτε και το θύλακο γένος και αντίστροφα.
4. Ο όρος ‘χώρος άθλησης’ καλύπτει σκοπευτήρια, πεδία βολής κλπ. Και άλλους χώρους στους
οποίους διενεργούνται νόμιμα αγώνες η προπονήσεις σκοποβολής.
5. Ο όρος ‘Αρχή’ καλύπτει κάθε αρχή με σχετική αρμοδιότητα και συμπεριλαμβάνει, αλλά όχι
περιοριστικά, κάθε πολιτική, διοικητική, φορολογική, αστυνομική, δικαστική η αθλητική αρχή
και όργανα του Συλλόγου.
6. Οι τίτλοι των άρθρων και των κεφαλαίων είναι μόνο ενδεικτικοί.
7. Παραδείγματα που μπορεί να δίνονται σε άρθρα του Εσωτερικού Κανονισμού είναι μόνο
ενδεικτικά εφαρμογής του κανόνα και δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις.
Κεφάλαιο 2: Διάρθρωση του Συλλόγου.
Άρθρο 4: Όργανα του Συλλόγου.
4.1

4.2

Τα κεντρικά όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο, και η Εξελεγκτική Επιτροπή. Η λειτουργιά των οργάνων αυτών προσδιορίζεται
καταρχάς από το Καταστατικό του Συλλόγου και συμπληρωματικά από τον παρόντα
Εσωτερικό Κανονισμό.
Αλλά όργανα του Συλλόγου είναι ο Γενικός Έφορος, οι άλλοι Έφοροι, οι επιτροπές που
αναφέρονται στα άρθρα 19,21,22,23 και 24, ο Αρχηγός Ομάδας, καθώς και οι εκπαιδευτές –
προπονητές.
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Άρθρο 5: Γενική Συνέλευση.
5.1
5.2

5.3

Είναι το ανώτατο διοικητικό και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και συγκροτείται από τα
ταμειακός εντάξει μελή του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Η Γ.Σ. α) Εκλέγει ανά τριετία το ∆.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου, β) Ψηφίζει
τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό, γ) Ελέγχει και εγκρίνει τη διοικητική λειτουργιά και τα
πεπραγμένα του ∆.Σ., δ) Ελέγχει και εγκρίνει τον ισολογισμό και τον απολογισμό της
οικονομικής και ταμειακής διαχείρισης του ∆.Σ. κατά το έτος που έληξε.
Η Γ.Σ. συνάρχετε τακτικά κατά τον μηνά Ιανουάριο η Φεβρουάριο κάθε έτους, ενώ έκτακτα
με πρόσκληση το ∆.Σ. όποτε το ∆.Σ. το θεωρήσει αναγκαίο, η όταν το ζητήσει με εγγραφή
αίτηση του προς το ∆.Σ. , στην όποια αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν, το ένα
πέμπτο (1/5) των ταμειακός εντάξει μελών του Συλλόγου.
Άρθρο 6: Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων.

6.1

6.2

Το ∆.Σ. ειδοποιεί με γενική πρόσκληση σε ημερησία εφημερίδα η με ατομική πρόσκληση και
με εγγραφή ανακοίνωση στους χώρους των γραφείων του Συλλόγου, πριν από 15 ημέρες όλα
τα ταμειακός εντάξει τακτικά μελή του Συλλόγου για την ακριβή ημέρα, ώρα, τόπο, και
θέματος της ημερησίας διάταξης της Γ.Σ.
Με εγγραφή αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των ταμειακός εντάξει τακτικών μελών του
Συλλόγου προς το ∆.Σ. μπορούν να προταθούν θέματα για συζήτηση τα όποια εγγράφονται
υποχρεωτικά στην ημερησία διάταξη έπειτα από έγκαιρη κοινοποίηση προς το ∆.Σ.
Άρθρο 7: Συνεδριάσεις Γενικών Συνελεύσεων.

7.1
7.2

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται το 50% συν ένα (1) των
ταμειακός εντάξει τακτικών μελών του Συλλόγου.
Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. με πρόσκληση του Πρόεδρου του ∆.Σ. συγκαλείται ύστερα από
μια (1) εβδομάδα και όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ημέρες στον ίδιο τόπο. Σε αυτή την
περίπτωση θεωρείται ότι έχει απαρτία αν παρίστανται το ένα έκτο (1/6) συν ένας (1) των
ταμειακός εντάξει τακτικών μελών του Συλλόγου.
Οι Γ.Σ. διευθύνονται από τον Πρόεδρο και δυο (2) Γραμματείς οι όποιοι εκλέγονται με απλή
πλειοψηφία με ανάταση του χεριού από τα παρόντα μελή. Μέχρι την εκλογή τους στις Γ.Σ.
προεδρεύει ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (δηλαδή των μισών πλέον του ενός
(1) των παρόντων.
Οι ψηφοφορίες των Γ.Σ. γίνονται μετά από απόφαση με ψηφοδέλτιο η με ανάταση των
χεριών.
Συζήτηση και απόφαση για θέματα που δεν αναφέρονται στην ημερησία διάταξη είναι άκυρη
έκτος αν όλοι οι παρόντες συμφωνήσουν σε αυτό.
Μέλη του Συλλόγου τα όποια έχουν οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να ταχτοποιήσουν
αυτές, ώστε αυτοί να προσμετρηθούν στα ταμειακός εντάξει μελή του Συλλόγου, και κατά την
διάρκεια της Γ.Σ. αλλά μέχρι την έναρξη της Συνέλευσης και όχι αργότερα από την εκλογή του
Προεδρείου της.
Άρθρο 8: Διοικητικό Συμβούλιο.

8.1
8.2

8.3
8.4

Ο Σύλλογος διοικείται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο που αποτελείτο από πέντε (5) μελή, τα
όποια εκλέγονται από την Γ.Σ. των μελών του Συλλόγου κάθε τρία (3) χρόνια και αποτελείται
από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο.
Το ∆.Σ. που προκύπτει από τις εκλογές συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση με ευθύνη του
μέλους που πλειοψήφησε όντος δέκα ημερών (10) από την εκλογή του, και εκλέγει από τα
μελή του με ανοιχτή ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον
Ταμία και τον Έφορο. Οι υπεύθυνοι των επιτρόπων οι εκπρόσωποι στην ΣΚ.Ο.Ε. κ.λπ.
μπορούν να ορισθέν στην ίδια η την επομένη συνεδρίαση.
Αν μέλος του ∆.Σ. επιθυμεί να παραιτηθεί πρέπει να υποβάλει γραπτά την παραίτηση του στον
Πρόεδρο του ∆.Σ.
Κάθε κενό του ∆.Σ. που δημιουργείται κατά την διάρκεια της θητείας του συμπληρώνεται από
την σειρά των επιλαχόντων μελών του. Με μεριμνά και ευθύνη του Πρόεδρου ειδοποιείται
άμεσα ο επόμενος αναπληρωματικός που καλείται να αναλάβει τα καθήκοντα του ως μέλος
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του ∆.Σ. Αν αυτός δεν αποδεχτεί τότε ειδοποιείται το επόμενο μέλος. Μετά την είσοδο του
νέου μέλους διενεργείται νέα ανοικτή ψηφοφορία για την εκ νέου κατανομή των
αρμοδιοτήτων των μελών του ∆.Σ. Της νέας κατανομής αρμοδιοτήτων εξαιρείται η θέση του
Πρόεδρου, για την αντικατάσταση του οποίου απαιτητέ αιτιολογημένη απόφαση του ∆.Σ. Αν
δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος διενεργείται έκτακτη εκλογή για την συμπλήρωση της
έδρας του ∆.Σ.
Άρθρο 9: Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου.
9.1
9.2
9.3
9.4

9.5
9.6

9.7

9.8

9.9
9.10

Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μηνά και έκτακτα όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος η
τρία (3) τουλάχιστον μελή του με αίτηση στην όποια αναγράφονται τα προς συζήτηση
θέματα.
Το ∆.Σ. βρίσκετε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μελή του.
Οι αποφάσεις του ∆.Σ. λαμβάνονται με πλήρη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε
περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Πρόεδρου.
Η ημερησία διάταξη συνεδριάσεων του ∆.Σ. συντάσσεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραμματέα βάσει του προγραμματισμού των εργασιών του ∆.Σ., και λαμβάνει πάντα υπόψη τα
τυχόν έκτακτα θέματα επικαιρότητας καθώς και την αλληλογραφία του Συλλόγου. Στην
ημερήσια διάταξη προαναγγέλλονται πάντα η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του ∆.Σ.
Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει δικαίωμα να παρίσταται σε συνεδριάσεις του ∆.Σ. με δικαίωμα
λογού αλλά όχι ψήφου.
Το ∆.Σ. μπορεί να συνεδριάσει μυστικά εφόσον υπάρχει ομόφωνη απόφαση των μελών του.
Κάθε μέλος του ∆.Σ. έχει δικαίωμα να θέση στην ημερησία διάταξη είτε κατόπιν ειδοποίησης
προς τον Πρόεδρο είτε πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Στην δεύτερη περίπτωση
αποφασίζεται η σειρά προτεραιότητας του.
Κατ’ ελάχιστο η ημερησία διάταξη πρέπει να περιλαμβάνει τα έξης θέματα:

Αποδοχή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης, εφόσον δεν έχουν υπογράφει κατά
την σχετική συνεδρίαση.

Έγγραφες νέων μελών.

Έγκριση δαπανών.

Θέματα εκκρεμεί από προηγούμενη συνεδρίαση.

Αλλά θέματα.

Ημερομηνία επόμενης συνεδρίασης.
Τα πρακτικά συνεδρίασης του ∆.Σ. απαραίτητα περιλαμβάνουν:

Την ημερομηνία και τον τόπο της συνεδρίασης.

Την ημερησία διάταξη.

Τους παρόντες ονομαστικά.

Τον προεδρεύοντα σε περίπτωση απουσία του Πρόεδρου.

Τις έγγραφες εισήγησης και προτάσεις που έγινα για κάθε θέμα.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για κάθε πρόταση.

Την τελική απόφαση του ∆.Σ. για κάθε πρόταση.
Αν μέλος του ∆.Σ. το ζητήσει τότε τα πρακτικά της συνεδρίασης μπορούν να περιλαμβάνουν
τη ακριβή καταγραφή της τοποθέτησης του κάθε μέλους.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από τα εκάστοτε παρόντα μελή του ∆.Σ. κατά
την επομένη συνεδρίαση, εφόσον δεν έχουν υπογράφει κατά την σχετική συνεδρίαση, και
είναι στην διάθεση όλων των μελών του Συλλόγου.
Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο:
1. ∆ιοικεί τον Σύλλογο συμφώνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τον παρόντα Εσωτερικό
Κανονισμό.
2. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις.
3. ∆ιαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου.
4. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των αποφάσεων των Γ.Σ.
5. Ορίζει τον εκπρόσωπο του Συλλόγου και τον αναπληρωτή του στην ΣΚ.Ο.Ε.
6. Αποφασίζει για κάθε ενεργεία που συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου
καθορίζοντας με την απόφαση του τις αρμοδιότητες τους.
7. Ορίζει και παύει εκπαιδευτές – προπονητές του Συλλόγου.
Άρθρο 11: Ο Πρόεδρος.
O Πρόεδρος του ∆.Σ. έχει τις έξης αρμοδιότητες:

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΚΟΜΑΤ SKOMAT SHOOTING ASSOCIATION ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

(Έκδοση 1.0)

Σελίδα 6 από 50

Εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του με τις αρμόδιες Ομοσπονδίες και τρίτους
καθώς και ενώπιων κάθε αθλητικής , πολίτικης δικαστικής, διοικητικής φορολογικής και κάθε
άλλης αρχής, όπως επίσης και ενώπιων κάθε οργανισμού, τράπεζας, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. η κάθε
τρίτου σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες, και εκδηλώσεις.
Συγκαλεί το ∆.Σ. στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σε αυτές και
καταρτίζει με τον Γενικό Γραμματέα την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων του ∆.Σ.
Συγκαλεί με απόφαση του ∆.Σ. τις τακτικές η έκτακτες Γ.Σ.
Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με τον Σύλλογο.
Έγγραφο του Συλλόγου που δεν έχει υπογραφή Πρόεδρου και Γενικού Γραμματέα, η των
νόμιμων αναπληρωτών τους (σε περίπτωση κολλήματος) δεν δεσμεύει τον Σύλλογο.
Επιβλέπει την διαχείριση του Ταμία κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο.
Μετά από απόφαση του ∆.Σ. δίνει εντολή στον Ταμία για κάθε δαπάνη.
Υπογράφει μαζί με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών, όπως επίσης και
κάθε συναλλαγματική, επιταγή η οποιοδήποτε άλλο χρεόγραφο η τίτλο αξίας.
Αριθμεί και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, όλα τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος,
εποπτεύει των εργασιών του, και έχει το δικαίωμα να ελέγχει κάθε λειτουργία και υπηρεσία του
Συλλόγου.
∆ικαιούται να μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου σε όλες τις επιτροπές, έκτος τις Εξελεγκτικής στις
οποίες είναι ήδη μέλος. ∆ικαίωμα ψήφου έχει μόνο στις επιτροπές στις οποίες είναι μέλος.
Κατά την κρίση του και με δίκη του ευθύνη, μπορεί να αναθέτει την διεκπεραίωση κάποιας
ειδικής εντολής για ζητήματα της αρμοδιότητας του σε άλλο μέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου.
Φροντίζει γενικά για την προαγωγή και ανάπτυξη του Συλλόγου.
Φροντίζει για την τήρηση του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών του Συλλόγου,
των αποφάσεων του ∆.Σ. και των Γ.Σ.
Λαμβάνει κάθε εξασφαλιστικό μέτρο για τα συμφέροντα του Συλλόγου ακόμα και χωρίς
απόφαση του ∆.Σ. αν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντα του.
Άρθρο 12: Αντιπρόεδρος.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα όταν αυτός απουσιάζει η κωλύεται
λόγο αδυναμίας η φόρτου εργασίας. Επίσης έχει οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που θα του αναθέσει με
απόφαση του το ∆.Σ. η του Πρόεδρου.
Άρθρο 13: Γενικός Γραμματέας.
Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου:
1. ∆ιεκπεραιώνει την αλληλογραφεί του Συλλόγου.
2. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου.
3. Τηρεί την σφραγίδα του Συλλόγου.
4. Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του ∆.Σ.
5. Μεριμνά για την σύνταξη των πρακτικών των τακτικών και έκτακτων Γ.Σ. τα όποια επικυρώνει
το προεδρείο τους.
6. ∆ικαιούται να μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου σε όλες τις επιτροπές, έκτος από της εξελεγκτικής,
στις οποίες είναι ήδη μέλος. ∆ικαίωμα ψήφου έχει μόνο στις επιτροπές στις οποίες είναι μέλος.
7. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των βιβλίων του Συλλόγου έκτος των βιβλίων Εσόδων-Εξόδων
και περιουσιακών στοιχείων.
8. Τηρεί αρχείο με αποκόμματα τύπου και δελτία τύπου του Συλλόγου.
Άρθρο 14: Ταμίας.
Ο Ταμίας του Συλλόγου:
1. ∆ιαχειρίζεται την χρηματική περιουσία του Συλλόγου, ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές και
υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών.
2. Καταθέτει στο όνομα του Συλλόγου σε λογαριασμό αναγνωρισμένης τράπεζας, την όποια ορίζει
με απόφαση του το ∆.Σ. , όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου με εξαίρεση ένα πόσο το οποίο θα
καθορίζετε κάθε φορά από το ∆.Σ., αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα χίλια
πεντακόσια ευρώ (€ 1.500) ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες. ∆ικαίωμα
ανάληψης από την τράπεζα η από οποιοδήποτε νομικό η φυσικό πρόσωπο έχει ο Πρόεδρος και
ο Ταμίας η ένα άλλο μέλος του ∆.Σ. που ορίζετε από αυτό για αναπλήρωση του Ταμία σε
έκτακτες περιπτώσεις.
3. Τηρεί το βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων και αποδίδει λογαριασμό
στο ∆.Σ.
4. Είναι υπόλογος και υπέχει προσωπική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων η
πληρωμή που γίνεται χωρίς ένταλμα.
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Συντάσσει κατά την λήξη κάθε οικονομικού έτους τον ετήσιο Ισολογισμό, Απολογισμό, και
Προϋπολογισμό του Συλλόγου, βοηθούμενος σε αυτό από τον Γενικό Γραμματέα, τους οποίους
εκθέτει υποψία του ∆.Σ., και στην συνεχεία στον έλεγχο και έγκριση της Γ.Σ.
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των καταστάσεων ταμειακής ενημερώσεις των
μελών, την ειδοποίηση για την καταβολή καθυστερημένων εισφορών, την εισήγηση προς το
∆.Σ. για την λήψη απόφασης επί των καθυστερημένων εισφορών, και την πληρωμή των
εξόδων λειτουργιάς του Συλλόγου.
Μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρόμων και έκτακτων εισφορών των μελών.
Εισπράττει τις δωρεές προς τον Σύλλογο, τις επιχορηγήσεις από διαφόρους φορείς, τις κρατικές
επιδοτήσεις, και γενικά ότι θεωρείτε έσοδο του Συλλόγου.
Πληρώνει τα τρέχοντα και πάγια έξοδα που απορρέουν από την λειτουργιά του Συλλόγου, και
όσα αλλα εχει εντολη από την Γ.Σ. η το ∆.Σ. να πληρώσει.
Ελέγχει τα έξοδα του Συλλόγου, των όποιον την έγκριση έχει προαποφασίσει το ∆.Σ.
Συντάσσει την φορολογική δήλωση του Συλλόγου και μαζί με τον Πρόεδρο έχει την ευθύνη για
την κατάθεση της.
Τηρεί τα βιβλία και στοιχειά παλαιότερων ετών για όσα χρόνια απαιτεί ο Νόμος.
Με απόφαση του ∆.Σ. μπορεί να καταστρέφει αρχεία παλαιοτέρων ετών συμφώνα με την
κειμένη νομοθεσία.
Άρθρο 15: Ο Γενικός Έφορος.

Ο Γενικός Έφορος του Συλλόγου:
1. Εποπτεύει τα αθλούμενα μελή του Συλλόγου, ενημερώνει το ∆.Σ., υποβάλει τις αναγκαίες
προτάσεις και επιβλέπει την εκγύμναση των αθλητών.
2. Οργανώνει, μετά από απόφαση του ∆.Σ. τους αγώνες σκοποβολής
3. Εποπτεύει και είναι υπεύθυνος για την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του
Συλλόγου.
4. Φροντίζει για την διακίνηση και την φύλαξη οποιουδήποτε υλικού που ανήκει στην ιδιοκτησία ,
κατοχή και χρήση του Συλλόγου.
5. Φροντίζει για την αγορά, προμήθεια, συντήρηση και γενικά για την φύλαξη του απαραιτήτου
αθλητικού υλικού για την διεξαγωγή των αγώνων, προπονήσεων και των υπολοίπων
εκδηλώσεων του Συλλόγου.
6. Τηρεί τα βιβλία υλικού του Συλλόγου και συνεργάζεται για την ενημέρωση τους με τους
υπευθύνους των επιμέρους επιτροπών.
7. Φροντίζει για την εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού των αποφάσεων του ∆.Σ. ως προς το
τμήμα υπευθυνότητας του.
Ειδικότερα ο Γενικός Έφορος οφείλει:
8. Να παρακολουθεί και να μεριμνά για την απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος που έχει
καταρτιστεί και άφορα την προετοιμασία και αγωνιστική παρουσία των ομάδων της ευθύνης
του.
9. Να παρακολουθεί το έργο και την απόδοση των προπονητών.
10. Να εισηγητή προτάσεις που αφορούν την οργάνωση και βελτίωση της λειτουργιάς των
ομάδων του Συλλόγου.
11. Να εισηγητε στο ∆.Σ. τον προϋπολογισμό των δαπανών, που αφορούν την αγωνιστική
προετοιμασία και παρουσία των ομάδων τους.
15.2 Ο Γενικός Έφορος μπορεί να συμμετάσχει σε συνεδριάσεις του ∆.Σ. με δικαίωμα λογού αλλά όχι
ψήφου όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητας του η όταν κληθεί από τον Πρόεδρο.
Άρθρο 16: Έφοροι.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου με απόφαση του, που λαμβάνετε μετά από πρόταση των μελών του η του
Γενικού Έφορου, μπορεί να ορίσει έναν Έφορο για κάθε μια από τις ενότητες των αγωνισμάτων με τα
όποια ασχολείται ο Σύλλογος και ι όποιοι συνεργάζονται με τον Γενικό Έφορο για θέματα αρμοδιότητας
τους.
Άρθρο 17: Εξελεγκτική Επιτροπή.
17.1
17.2
17.3
17.4

Η Γ.Σ. των μελών του Συλλόγου ταυτόχρονα με την εκλογή του ∆.Σ. εκλέγει και τριμελή
Εξελεγκτική Επιτροπή.
Μέλος της Ε.Ε. δεν μπορεί να είναι κανένα μόνιμο η αναπληρωματικό μέλος του ∆.Σ.
Μετά την εκλογή της συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα.
Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική δραστηριότητα του Συλλόγου, τα έσοδα και τις δαπάνες του,
και συντάσσει προς την τακτική Γ.Σ. ιδιαίτερη έκθεση έλεγχου για την έγκριση της λογοδοσίας
του ∆.Σ. με βάση τα έγγραφα που της υπέβαλε το ∆.Σ.
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Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν είναι παρόντα δυο τουλάχιστον μελή
της.
Άρθρο 18: Επιτροπές.

Όλες οι επιτροπές του Συλλόγου (έκτος της Εξελεγκτικής) που συγκροτούνται με απόφαση του ∆.Σ.
έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Χειρίζονται θέματα στο πεδίο ενδιαφέροντος τους σαν συμβουλευτικό σώμα,
2. Είναι υπεύθυνες για τις τεχνικές και άλλες δραστηριότητες που τους έχουν ανατεθεί,
3. Παρέχουν βοήθεια, υποστήριξη και συμβουλές στο ∆.Σ. σε όλα τα ζητήματα που θα τους
ανατεθούν.
Άρθρο 19: Γενική Τεχνική Επιτροπή.
19.1
19.2
19.3

19.4
19.5

Με απόφαση του ∆.Σ. μπορεί, για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου, να δημιουργείται
μια Γενική Τεχνική Επιτροπή για όλα τα αγωνίσματα με τα όποια ασχολείται ο Σύλλογος.
Επίσης το ∆.Σ. μπορεί με απόφαση του να συστήσει Τεχνική Επιτροπή για κάθε ομάδα
αγωνισμάτων τα όποια καλλιεργεί ο Σύλλογος, η όποια θα υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής
Τεχνικής Επιτροπής εφόσον έχει συσταθεί.
Ο αριθμός των μελών της Γενικής Τεχνικής Επιτροπής καθώς και τα μελή της καθορίζονται
από το ∆.Σ. του Συλλόγου. Μελή της Γενικής Τεχνικής Επιτροπής ορίζονται υποχρεωτικά,
εφόσον έχουν οριστεί, ο Γενικός Έφορος, οι έφοροι των Τεχνικών Επιτρόπων, ένας από τους
προπονητές – εκπαιδευτές του Συλλόγου και ο Γενικός Αρχηγός των ομάδων του Συλλόγου.
Της επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Έφορος η αν αυτός δεν έχει οριστεί ο Πρόεδρος η ο
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. η άλλο άτομο μετά από απόφαση του ∆.Σ.
Η Γενική Τεχνική Επιτροπή, δίνει αναφορά στο ∆.Σ. και έχει, έκτος από τις αρμοδιότητες που
αναφέρονται στο άρθρο 19, και τις παρακάτω:

Συντονίζει τις προτάσεις των επιμέρους τεχνικών επίτροπων προς το ∆.Σ.

Αξιολογεί και βοηθά στο σχεδιασμό των σκοπευτηρίων του Συλλόγου των αγώνων
και προπονήσεων που διοργανώνει ο Σύλλογος, καθώς και στον εξοπλισμό και άλλες
επιχειρησιακές ανάγκες για τα παραπάνω.
Άρθρο 20: Τεχνική Επιτροπή Σταθερού Στόχου.

20.1
20.2
20.3

Η Τεχνική Επιτροπή Σταθερού Στόχου προεδρεύετε από τον Έφορο Σταθερού Στόχου η, αν
αυτός δεν όχι οριστεί, από τον Πρόεδρο η τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. η άλλο άτομο μετά από
απόφαση του ∆.Σ.
Μελή της επιτροπής ορίζονται ο Έφορος Σταθερού Στόχου, ο εκπαιδευτής Σταθερού Στόχου
και ένα άλλο μέλος που ασχολείται με το αγώνισμα και ορίζεται με απόφαση του ∆.Σ.
Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορούν να λάβουν επίσημα μέρος με δικαίωμα λογού αλλά
όχι ψήφου (εφόσον δεν είναι ήδη μελή της) ο Πρόεδρος του ∆.Σ., ο Γενικός Γραμματέας και ο
Γενικός Έφορος.
Άρθρο 21: Τεχνική Επιτροπή Πρακτικής Σκοποβολής.

21.1
21.2
21.3

Η Τεχνική Επιτροπή Πρακτικής Σκοποβολής προεδρεύετε από τον Έφορο Σταθερού Στόχου η,
αν αυτός δεν όχι οριστεί, από τον Πρόεδρο η τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. η άλλο άτομο μετά
από απόφαση του ∆.Σ.
Μελή της επιτροπής ορίζονται ο Έφορος Πρακτικής Σκοποβολής, ο εκπαιδευτής Πρακτικής
Σκοποβολής και ένα άλλο μέλος που ασχολείται με το αγώνισμα και ορίζεται με απόφαση του
∆.Σ.
Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορούν να λάβουν επίσημα μέρος με δικαίωμα λογού αλλά
όχι ψήφου (εφόσον δεν είναι ήδη μελή της) ο Πρόεδρος του ∆.Σ., ο Γενικός Γραμματέας και ο
Γενικός Έφορος.
Άρθρο 22: Τεχνική Επιτροπή Πήλινου Στόχου.

22.1
22.2
22.3

Η Τεχνική Επιτροπή Πήλινου Στόχου προεδρεύετε από τον Έφορο Πήλινου Στόχου η, αν
αυτός δεν όχι οριστεί, από τον Πρόεδρο η τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. η άλλο άτομο μετά από
απόφαση του ∆.Σ.
Μελή της επιτροπής ορίζονται ο Έφορος Πήλινου Στόχου, ο εκπαιδευτής Πήλινου Στόχου και
ένα άλλο μέλος που ασχολείται με το αγώνισμα και ορίζεται με απόφαση του ∆.Σ.
Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορούν να λάβουν επίσημα μέρος με δικαίωμα λογού αλλά
όχι ψήφου (εφόσον δεν είναι ήδη μελή της) ο Πρόεδρος του ∆.Σ., ο Γενικός Γραμματέας και ο
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Γενικός Έφορος.
Άρθρο 23: Επιτροπή Προπονητών.
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5

Η Επιτροπή Προπονητών συγκροτείται με απόφαση ∆.Σ. εφόσον ο αριθμός των προπονητών
– εκπαιδευτών του Συλλόγου είναι τουλάχιστον τρεις (3). Το ∆.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να μην
συγκροτήσει την επιτροπή ακόμα και αν υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτών.
Η Επιτροπή Προπονητών αποτελείται από όλους τους εκπαιδευτές – προπονητές του
Συλλόγου.
Στις συνεδριάσεις τις επιτροπής προεδρεύει ο αρχαιότερος από τα μελή της.
Η επιτροπή δίνει αναφορά στην Γενική Τεχνική Επιτροπή.
Έχει, έκτος από τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 19 και τις παρακάτω:

∆ιασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανονισμών σκοποβολής.

Καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές εκπαίδευσης των αθλητών του Συλλόγου.

Προετοιμάζει και διεξάγει μαθήματα για νέους και παλαιούς σκοπευτές σχετικά με την
χρήση και ασφάλεια των οπλών καθώς επίσης και των κανονισμών των αγωνισμάτων
σκοποβολής.

Προτείνει τους αθλητές του Συλλόγου οι οποίοι θα στελεχώσουν τις ομάδες του
Συλλόγου.

Συλλέγει πληροφορίες και γνώμες από τους αθλητές όσον άφορα τις ανάγκες και τα
προβλήματα τους σχετικά με τους αγώνες και προπονήσεις, και εκφράζει απόψεις και
εισηγείται προτάσεις για αυτά στο ∆.Σ. και την Γενική Τεχνική Επιτροπή.

∆ιασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προπονήσεων και αγώνων και την
διεξαγωγή αυτών.
Άρθρο 24: Εκπαιδευτές – Προπονητές.

24.1
24.2
24.3
24.4

24.5
24.6

24.7

Με απόφαση του ∆.Σ. ορίζεται ένας (1) (για όλα τα αγωνίσματα τα οποία καλλιεργεί ο
Σύλλογος) ή περισσότεροι (ένας για κάθε ενότητα αγωνισμάτων τα οποία καλλιεργεί ο
Σύλλογος) εκπαιδευτές ή προπονητές σκοποβολής.
Οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν δίπλωμα εκπαιδευτή της ΣΚ.Ο.Ε.
Οι προπονητές πρέπει να έχουν το αναγκαίο δίπλωμα καθώς και άδεια εξάσκησης
επαγγέλματος προπονητή από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Οι εκπαιδευτές ή προπονητές μπορούν να αποζημιωθούν (σύμφωνα με την ευρωστία των
οικονομικών του Συλλόγου) για βενζίνη, διατροφή, φθορά των ατομικών υλικών τους κ.λπ.,
τα οποία χρησιμοποιούν κατά τις προπονητικές τους δραστηριότητες, όμως αυτή η
αποζημίωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αμοιβή για τις υπηρεσίες τους, οι οποίες προσφέρονται
αφιλοκερδώς στο Σύλλογο.
Σε περίπτωση διαφωνίας εφόρου και εκπαιδευτή/προπονητή, για θέματα τεχνικής ή
διοικητικής φύσης, την αρμοδιότητα επίλυσής τους έχει το ∆.Σ. του Συλλόγου.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προπονητής δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του και δεν
εφαρμόζει όσα ορίζονται στο συμβόλαιό του εφόσον υπάρχει, στον κανονισμό αυτό και σε
αποφάσεις του ∆.Σ., επιβάλλονται, με απόφαση του ∆.Σ., κυρώσεις που φτάνουν, ανάλογα με
τη βαρύτητα του παραπτώματος, μέχρι και την καταγγελία σε βάρος του της σύμβασής του ή
και την εισήγηση προς τη Γ.Γ.Α. για αφαίρεση, προσωρινά ή οριστικά, του δικαιώματος
άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπαιδευτής δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του και δεν
εφαρμόζει όσα ορίζονται στο συμβόλαιό του εφόσον υπάρχει, στον κανονισμό αυτό και σε
αποφάσεις του ∆.Σ., επιβάλλονται, με απόφαση του ∆.Σ., κυρώσεις που φτάνουν, ανάλογα με
τη βαρύτητα του παραπτώματος, μέχρι και την καταγγελία σε βάρος του της σύμβασής του ή
και την εισήγηση προς τη ΣΚ.Ο.Ε. για αφαίρεση, προσωρινά ή οριστικά, του διπλώματος
εκπαιδευτή σκοποβολής.
Άρθρο 25: Αρμοδιότητες Εκπαιδευτών – Προπονητών.

25.1

Κύριο έργο του εκπαιδευτή ή προπονητή είναι:
α) Η ευθύνη της εκπαίδευσης όλων των σκοπευτών του Συλλόγου και η διατήρηση αρχείων
που τεκμηριώνουν ότι όλα τα νέα μέλη έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τους κανόνες και τις
διαδικασίες του αθλήματος και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται.
β) Ο προγραμματισμός των ομάδων.
γ) Η προετοιμασία των ομάδων και η τεχνική καθοδήγησή τους σε αγώνες.
δ) Η επιμέλεια για τη σωστή και από κάθε πλευρά επιτυχή εμφάνιση της ομάδας στις κάθε
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φύσης διοργανώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού (επίσημες ή μη).
ε) Η τήρηση στατιστικών στοιχείων για καθέναν από τους αθλητές και η ενημέρωση του
εφόρου για κάθε θέμα που έχει σχέση με την προετοιμασία και αγωνιστικότητα των αθλητών.
στ) Η αναφορά κάθε παραπτώματος και η εισήγηση για την επιβολή των προβλεπόμενων από
τον Εσωτερικό Κανονισμό πειθαρχικών ποινών.
ζ) Η υποβολή έκθεσης προς το ∆.Σ. μία φορά το τρίμηνο και υποχρεωτικά μετά από κάθε
διοργάνωση στο εσωτερικό ή εξωτερικό, μέσω του εφόρου, καλύπτοντας θέματα της
δικαιοδοσίας του.
η) Η συνεργασία με τον έφορο για θέματα μετακίνησης των αθλητών για τη συμμετοχή τους
σε αγώνες.
Κατά την κρίση του μπορεί να μην επιτρέπει τη συμμετοχή σε προπόνηση ή αγώνα αθλητή ο
οποίος βρίσκεται κάτω από την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων που επηρεάζουν τις
ψυχοσωματικές του ικανότητες ή ναρκωτικών ουσιών, ή αθλητή που παραβιάζει τους
κανονισμούς περί φαρμακοδιέγερσης και να προτείνει στο ∆.Σ. την επιβολή πειθαρχικών
κυρώσεων κατά του αθλητή.
Έχει το δικαίωμα να διακόψει την προπόνηση ή συμμετοχή σε αγώνα αθλητή που δεν εκτελεί
το πρόγραμμα ή δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ή δεν συμμορφώνεται με τα
μέτρα ασφαλείας ή δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του και να προτείνει στο ∆.Σ. την
επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων κατά του αθλητή.
Άρθρο 26: Αρχηγός Ομάδας.

26.1
26.2

Για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου, το ∆.Σ. μπορεί με απόφασή του να ορίζει ένα
μέλος του Συλλόγου ως αρχηγό των ομάδων των αθλητών του. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί
να ορίζεται ένας αρχηγός ομάδας για κάθε αγωνιστική ενότητα.
Ο Αρχηγός Ομάδας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) σε συνεργασία με τους προπονητές/εκπαιδευτές προτείνει στο ∆.Σ. τους αθλητές του
Συλλόγου που θα πλαισιώσουν τις αντίστοιχες ομάδες,
β) εισηγείται προς το ∆.Σ. την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για αθλητές οι οποίοι
παραβαίνουν τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, τους
κανονισμούς των αγωνισμάτων σκοποβολής όπως ισχύουν ή κανονισμούς του χώρου
άθλησης,
γ) είναι υπεύθυνος για την τήρηση της πειθαρχίας στην ομάδα ή ομάδες του Συλλόγου,
δ) συνεργάζεται με τους υπεύθυνους των χώρων άθλησης προς όφελος της ασφάλειας, της
καλής διεξαγωγής των αγώνων και του σωστού αθλητικού πνεύματος,
ε) συμπληρώνει όλες τις απαραίτητες δηλώσεις συμμετοχής αθλητών σε αγώνες και τις
υποβάλει στους αρμόδιους παράγοντες μέσα στην καθορισμένη προθεσμία,
στ) γνωρίζει το πρόγραμμα των αγώνων,
ζ) κατά τη διάρκεια των αγώνων φροντίζει ώστε όλα τα μέλη της ομάδας να
εμφανιστούν έτοιμα να ρίξουν στην καθορισμένη θυρίδα βολής, στη σωστή ώρα, με
εγκεκριμένο εξοπλισμό,
η) κατά τη διάρκεια των αγώνων ελέγχει τα προκαταρκτικά και επίσημα δελτία, αποτελέσματα
και ανακοινώσεις, και
θ) κατά τη διάρκεια των αγώνων δέχεται πληροφορίες και αιτήματα των υπευθύνων των
χώρων άθλησης και τα διαβιβάζει στα μέλη της ομάδας.
Άρθρο 27: Εκπροσώπηση Συλλόγου.

Κάθε τακτικό ή επίτιμο μέλος είναι δυνατόν να εκπροσωπήσει τον Σύλλογο σε περίπτωση αδυναμίας των
μελών του ∆.Σ. για συγκεκριμένα θέματα ή σε σχετικές εκδηλώσεις στις οποίες έχει προσκληθεί ο
Σύλλογος (ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις, κ.λπ.) τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, και να
εκφράσει τις απόψεις του Συλλόγου, σε μόνιμη ή συγκυριακή βάση μετά από εισήγηση του Προέδρου
και απόφαση του ∆.Σ.
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Κεφάλαιο 3: Μέλη του Συλλόγου
Άρθρο 28: Κατηγορίες Μελών.
Τα μέλη του Συλλόγου διαχωρίζονται σε τακτικά και επίτιμα.
Άρθρο 29: Τακτικά Μέλη.
29.1

29.2

29.3
29.4

Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει όποιος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της
ηλικίας του και δηλώσει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους σκοπούς του, τις διατάξεις του
Καταστατικού και του Εσωτερικού του Κανονισμού και τις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων και του ∆.Σ. του Συλλόγου.
∆εν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου:
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 3
του Ν. 2725/199 όπως τροποποιήθηκε ή όπως στο μέλλον θα τροποποιηθεί και θα ισχύει, και
ιδιαίτερα όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα
σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει
καταδικαστεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί σε
βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία
δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος
της ποινής, για ποινικά αδικήματα του Ν. 2725/1999 ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς
χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή,
υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία,
παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί
ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Εάν με την καταδικαστική απόφαση
διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής το κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο του
χρόνου της αναστολής, εκτός αν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων
101 και 102 του Ποινικού Κώδικα.
γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί με τελεσίδικη απόφαση της Επιτροπής Φίλαθλου Πνεύματος
(Ε.ΦΙ.Π.) σε στέρηση της φίλαθλης ιδιότητάς του και για όσο χρόνο διαρκεί η τιμωρία.
Τα αθλητικά μέλη του Συλλόγου δεν μπορούν να είναι μέλη άλλου Συλλόγου του εσωτερικού
ή του εξωτερικού ο οποίος έχει ως δραστηριότητα το ίδιο αθλητικό αντικείμενο, βάσει του Ν.
2725/1999.
Κατ’ εξαίρεση αθλητές του αθλήματος της σκοποβολής μπορούν να εγγράφονται ως μέλη του
Συλλόγου εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.
Άρθρο 30: Επίτιμα Μέλη

30.1

30.2
30.3

30.4

Ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους ή Επίτιμου Προέδρου μπορεί να απονεμηθεί σε Έλληνες
πολίτες, ή αλλοδαπούς, διαπρεπείς σκοπευτές, θερμούς οπαδούς της ιδέας του αθλήματος, σε
άτομα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής
ή του αθλητισμού γενικότερα ή έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο.
Τα Επίτιμα Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι, αλλά μπορούν να
μετέχουν ισότιμα σε όλες τις άλλες δραστηριότητες του Συλλόγου.
Η απονομή του τίτλου του Επίτιμου Μέλους ή Επίτιμου Προέδρου αποφασίζεται από το ∆.Σ.
μετά από πρόταση:
α) τριών (3) τουλάχιστον μελών του,
β) της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) είκοσι (20) τουλάχιστον
ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου τα οποία είναι μέλη του Συλλόγου για τουλάχιστον
δύο (2) χρόνια.
Με απόφασή του το ∆.Σ. μπορεί να αναστέλλει την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής
και άλλων εισφορών σε επίτιμα μέλη υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι εν ενεργεία αθλητές
του Συλλόγου.
Άρθρο 31: Εγγραφή Τακτικών Μελών

31.1

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου εγγράφονται έπειτα από αίτησή τους προς το ∆ιοικητικό
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Συμβούλιο, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία, και
εφόσον αυτή γίνει αποδεκτή από αυτό σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θέση αίτησης μπορεί να έχει έγγραφη πρόταση πέντε (5)
τουλάχιστον ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών τα οποία είναι μέλη του Συλλόγου για
τουλάχιστον τρία (3) χρόνια.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου είναι υποχρεωμένος να φέρει προς συζήτηση σε κάθε τακτική
συνεδρίαση του ∆.Σ., τις αιτήσεις ή προτάσεις που έχουν υποβληθεί (εφόσον συνοδεύονται
από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) ως προς την εγγραφή νέων μελών. Επίσης, οφείλει
να ενημερώνει το ∆.Σ. για όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν αλλά δεν συνοδεύονται από όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία.
Η εγγραφή τακτικών μελών αποφασίζεται από το ∆.Σ. με απλή πλειοψηφία, εκτός αν πρόκειται
για υποψηφίους της παραγράφου 32.2 οπότε απαιτείται πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5).
Μετά την αποδοχή της αίτησης εγγραφής για όσα μέλη επιθυμούν να εγγραφούν ως αθλητές
του Συλλόγου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προωθούνται στην ΣΚ.Ο.Ε.
Το ∆.Σ. έχει δικαίωμα να απορρίψει αίτηση εγγραφής, ή να ζητήσει από το υποψήφιο μέλος
ότι άλλο δικαιολογητικό θεωρήσει απαραίτητο για να διαμορφώσει γνώμη ως προς την
εγγραφή αυτού συμπεριλαμβανομένου και του Αντίγραφου Ποινικού Μητρώου που
αναφέρεται στο άρθρο 34.
Αν αίτηση μέλους απορριφθεί τότε επιστρέφονται στο ακέραιο όλα τα χρηματικά ποσά που
υπέβαλε ο υποψήφιος, εκτός από το δικαίωμα εγγραφής.
Άρθρο 32: Εγγραφή Αθλητών.

32.1
32.2
32.3

32.4

Οι αθλητές του Συλλόγου αποκτούν την αθλητική τους ιδιότητα, μετά από την εγγραφή τους
στα μητρώα της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας της οποίας ο Σύλλογος είναι μέλος.
Οι αθλητές του Συλλόγου είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας και δελτίου υγείας, το
οποίο εκδίδει κατά τις διατάξεις των οικείων κανονισμών η υπερκείμενη αθλητική ομοσπονδία.
Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη
συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή, γίνεται στο δελτίο υγείας
του αθλητή, το οποίο θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό
ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντα οποιαδήποτε σχέση με το ∆ημόσιο ή
με Ν.Π.∆.∆. παθολόγο ή νευρολόγο/ψυχίατρο ιατρό. Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) χρόνο
από τη θεώρησή του και πρέπει να υποβάλλεται στο Σύλλογο κατά τον μήνα ∆εκέμβριο κάθε
έτους θεωρημένο όπως αναφέρεται παραπάνω
Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του Καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή
του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που
διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκριση της.
Άρθρο 33: Δικαιολογητικά Εγγραφής.

33.1

33.2

33.3

Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος στο Σύλλογο πρέπει να υποβάλει αίτηση προς το ∆.Σ. του
Συλλόγου η οποία πρέπει να προσυπογράφεται από δύο (2) άλλα ταμιακώς εντάξει μέλη του
Συλλόγου τα οποία είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια εγγεγραμμένα σε αυτόν. Η αίτηση πρέπει
να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

Αντίγραφο Αστυνομικού ∆ελτίου Ταυτότητας ( δυο όψεων) η διαβατηρίου του
υποψήφιου.

Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής.

Συνδρομή τρέχοντος έτους.
Ειδικά για όσους επιθυμούν να εγγράφουν ως αθλητές στον Σύλλογο, απαιτούνται έκτος
αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 33.1 και τα παρακάτω.

Αίτηση προς την Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος -ΣΚ.Ο.Ε.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι μέλος σε άλλο Σκοπευτικό
Σύλλογο του εσωτερικού η του εξωτερικού στον ίδιο κλάδο άθλησης και δεν εμπίπτει
στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 2725/1999.

∆ελτίο Υγείας Αθλητή υπογεγραμμένο από δημόσιο η Ν.Π.∆.∆. συμφώνα με τις
διατάξεις του Ν. 2725/1999 ΑΡΘΡΟ 33 ΠΑΡ. 9 για την κατάσταση της υγείας του
αθλητή.

Παράβολο έκδοσης του ∆ελτίου Σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε. και παράβολο για θεώρηση
του ∆ελτίου Σκοπευτή από την Ε.Τ.Ε.Π.Σ. (μόνο σε περίπτωση που ο Αθλητής
επιθυμεί να ασχοληθεί με την Πρακτική Σκοποβολή).
Αν ο υποψήφιος Αθλητής είναι ανήλικος απαιτείται επιπλέων των δικαιολογητικών της
παραγράφου 33.2 και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του γονέα η κηδεμόνα του ότι
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συμφωνεί με την εγγραφή του ανηλίκου ως Αθλητή του Συλλόγου.
Άρθρο 34: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
34.1
34.2

Το ∆.Σ. δύναται οποιαδήποτε στιγμή το κρίνει σκόπιμο να ζητήσει από αθλητή του, μέλος του,
ή υποψήφιο μέλος του, Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου όπου θα αποδεικνύετε ότι αυτός δεν
έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό αδόκιμα.
Εν ενεργεία δικαστικοί, αστυνομικοί ή στρατιωτικοί μπορούν να υποβάλλουν βεβαίωση της
υπηρεσίας τους ότι είναι ακόμη εν ενεργεία, αντί του Αντίγραφου Ποινικού Μητρώου.
Άρθρο 35: Δικαιώματα Μελών.

35.1
35.2

35.3
35.4
35.5
35.6
35.7
35.8
35.9

35.10

Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις εν γένει εκδηλώσεις του
Συλλόγου.
∆ικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και δικαίωμα να εκλέγουν και να
εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου, και γενικά να μετέχουν σε όλες τις διαδικασίες του
Συλλόγου έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις
προς το Σύλλογο εφόσον δεν υπάρχει κάποιο άλλο κώλυμα για αυτό, όπως ορίζεται στο
Καταστατικό ή τον Εσωτερικό Κανονισμό του Συλλόγου ή στην ισχύουσα Αθλητική ή
Σκοπευτική Νομοθεσία, μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους.
Ειδικά οι αθλητές του Συλλόγου αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφόσον
έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.
Κάθε ταμειακώς εντάξει μέλος έχει δικαίωμα να θέσει στον Σύλλογο οποιοδήποτε θέμα άπτεται
των ενδιαφερόντων του Συλλόγου, είτε προσωπικό είτε συλλογικό, προς συζήτηση και λήψη
αποφάσεων.
Κάθε ταμειακώς εντάξει τακτικό μέλος του Συλλόγου έχει δικαίωμα να παρίσταται στις
συνεδριάσεις του ∆.Σ. χωρίς δικαίωμα λόγου ή ψήφου, εκτός αν βάση της παραγράφου 9.6 το
∆.Σ. συνεδριάζει μυστικά.
Κάθε ταμειακώς εντάξει μέλος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας
που έχουν συσταθεί από το ∆.Σ.
Τα υποψήφια μέλη, πριν την έγκριση της εγγραφής τους, μπορούν να ενημερώνονται για τις
δραστηριότητες του Συλλόγου.
Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε υποβάλλοντας έγγραφη
παραίτηση. Με την παραίτηση πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά όλες οι εκκρεμείς
οικονομικές (τακτικές και έκτακτες) υποχρεώσεις του μέλους.
Μέλος του Συλλόγου το οποίο αποχώρησε οικειοθελώς, έχει δικαίωμα επανεγγραφής, κατά
παρέκκλιση όλων των διατάξεων που διέπουν την εγγραφή νέων μελών, εφόσον προτείνεται
εγγράφως από τρία (3) τουλάχιστον ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη τα οποία είναι μέλη του
Συλλόγου για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και καταβάλει την συνδρομή του τρέχοντος έτους.
Μέλος που ξαναεγγράφεται στο Σύλλογο με βάση τις διατάξεις αυτής της παραγράφου θα
πρέπει να υποβάλει και όσα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 34 έχουν πάψη να ισχύουν.
Στην περίπτωση της παραγράφου 36.9 το ∆.Σ. διατηρεί τα δικαιώματα που απορρέουν από το
άρθρο 35 και τις παραγράφους 32.3 32.4 32.5 32.6 και 32.7.
Άρθρο 36: Υποχρεώσεις Μελών

36.1
36.2

Αθλητής ή μέλος, που εγγράφεται στο Σύλλογο, αποδέχεται αυτόματα το Καταστατικό και τον
Εσωτερικό Κανονισμό.
Οι αθλητές και τα μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένοι:
α) Να γνωρίζουν και να τηρούν το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Συλλόγου.
β) Να υπακούουν στις αποφάσεις και εντολές του ∆.Σ.
γ) Να υπακούουν και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
δ) Να καταβάλλουν με την εγγραφή τους δικαίωμα εγγραφής και να εκπληρώνουν τις τακτικές
και έκτακτες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο όπως αυτές καθορίζονται με
απόφαση του ∆.Σ.
ε) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Συλλόγου είτε με ιδέες που προάγουν τους
σκοπούς του, είτε με επισημάνσεις, είτε με πλαισίωση των ενεργειών του ∆.Σ., είτε
μετέχοντας σε σχετικές επιτροπές, είτε εκφράζοντας απόψεις στις εκδηλώσεις του Συλλόγου,
στ) Να γνωρίζουν και να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας στη χρήση όπλων. ∆εν θα επιτραπεί
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σε μέλος που δεν γνωρίζει τους κανόνες ασφαλείας να προπονηθεί ή να λάβει μέρος σε
αγώνες με όπλα του Συλλόγου.
ζ) Να γνωρίζουν και να τηρούν τους κανόνες των αγωνισμάτων σκοποβολής στα οποία
συμμετέχουν. ∆εν θα επιτραπεί σε μέλος που δεν γνωρίζει τους κανόνες των αγωνισμάτων να
λάβει μέρος σε αγώνες σκοποβολής.
η) Να τηρούν τους κανόνες των χώρων άθλησης καθώς και όσους κανονισμούς εκδώσει ο
Σύλλογος στο μέλλον.
θ) Να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη αυτών, εφόσον έχουν άδεια
κατοχής σκοπευτικών όπλων.
ι) Να γνωστοποιούν εγγράφως στο Σύλλογο, για την καλύτερη λειτουργία του, οποιαδήποτε
μεταβολή των προσωπικών του στοιχείων (όνομα, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, κ.λπ.)
και ειδικά της διεύθυνσης και των τηλεφώνων τους μέσα σε ένα (1) μήνα από τη μεταβολή
τους. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης μεταβολής της διεύθυνσης ή τηλεφώνου επικοινωνίας
οποιαδήποτε αλληλογραφία ή επικοινωνία του Συλλόγου προς το μέλος θα θεωρείται ότι έχει
παραδοθεί σε αυτό εφόσον έχει σταλεί στην τελευταία γνωστή στο Σύλλογο διεύθυνση του
μέλους.
ια) Να γνωστοποιούν αμέσως στο Σύλλογο αν καταδικαστούν σε οποιαδήποτε ποινή και για
οποιοδήποτε αδίκημα από οποιοδήποτε δικαστήριο του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
ιβ) Να τηρούν τους νόμους της Πολιτείας.
ιγ) Να συμβάλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.
ιδ) Να αναλαμβάνουν και να εκτελούν πρόθυμα κάθε εργασία που ανατίθεται σε αυτά από τη
Γ.Σ. ή το ∆.Σ.
ιε) Να προσέρχονται στις Γ.Σ. και τις λοιπές εκδηλώσεις του Συλλόγου.
ιστ) Να αναπτύσσουν το πνεύμα συναδέλφωσης, φιλαλληλίας και υποστήριξης μεταξύ τους.
36.3

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αθλητή ή μέλους ως προς τις υποχρεώσεις που αναγράφονται
στο παρόν άρθρο καθώς και στο άρθρο 38 το ∆.Σ. έχει το δικαίωμα να του επιβάλλει
πειθαρχικές κυρώσεις συμπεριλαμβανομένων του αποκλεισμού του από αθλητικές
δραστηριότητες καθώς και της οριστικής του διαγραφής από το Σύλλογο ανάλογα με το
παράπτωμα.
Άρθρο 37: Υποχρεώσεις Μελών και Αθλητών σε Χώρους Άθλησης

37.1

Οι αθλητές και τα μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένοι εντός των χώρων άθλησης να
φέρουν την ταυτότητα σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε.

37.2

Όλοι οι αθλητές και τα μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένοι κατά τις προπονήσεις και τους
αγώνες να είναι ενδεδυμένοι με αθλητική περιβολή.

37.3

Αθλητές του Συλλόγου που είναι κάτοχοι άδειας κατοχής όπλων σκοποβολής θα πρέπει, όταν
βρίσκονται σε χώρους άθλησης, να έχουν μαζί τους και να επιδεικνύουν την σχετική άδεια
εφόσον αυτοί επιθυμούν να προπονηθούν ή να συμμετάσχουν σε αγώνες με τα δικά τους
όπλα και φυσίγγια σκοποβολής.
Σκοπευτής που δεν έχει μαζί του την κατεχόμενη από αυτόν άδεια κατοχής δεν θα επιτρέπεται
να συμμετάσχει σε προπόνηση ή αγώνα με το δικό του όπλο και/ή φυσίγγια και θα τιμωρείται
με αποκλεισμό δύο (2) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή ο
σκοπευτής θα μπορεί να προπονηθεί ή να συμμετάσχει σε αγώνες μόνο με όπλα και φυσίγγια
του Συλλόγου.
Απαγορεύονται οι πολιτικές και θρησκευτικές συζητήσεις εντός των χώρων άθλησης. Όποιος
δεν συμμορφώνεται θα τιμωρείται με ένα (1) μήνα αποκλεισμό από κάθε αθλητική
δραστηριότητα.
Οι αθλητές και τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να είναι κόσμιοι όσον αφορά την
εμφάνιση και την συμπεριφορά τους εντός των χώρων άθλησης. Παραπτώματα θα ελέγχονται
από το ∆.Σ. και θα επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού ενός (1) μήνα από κάθε αθλητική
δραστηριότητα.
Σε όποιον αθλητή ή μέλος του Συλλόγου ζητηθεί από οποιαδήποτε Αρχή η επίδειξη
ταυτότητας, άδειας κατοχής όπλου ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, όταν αυτός βρίσκεται σε
χώρο άθλησης αυτή πρέπει να παρασχεθεί άμεσα. Όποιος αθλητής δυστροπήσει ή δυσχεράνει
το έργο των παραπάνω Αρχών με αποτέλεσμα δυσμενή σχόλια προς το Σύλλογο θα τιμωρείται
με αποκλεισμό τριών (3) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα.

37.4

37.5
37.6

37.7
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Άρθρο 38: Υποχρεώσεις Αθλητών/Συμμετοχή σε Ομάδες

38.1
38.2

Η προσφορά υπηρεσιών στις ομάδες του Συλλόγου είναι υποχρέωση των αθλητών.
Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να συμμετάσχει σε ομάδα του Συλλόγου θα τιμωρείται
με ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες της αντίστοιχης ομάδας, των πρωταθλημάτων, του
κυπέλλου και του εσωτερικού πρωταθλήματος και θα στερείται τις κάθε είδους παροχές της
οικείας Ομοσπονδίας και του Συλλόγου.
Άρθρο 39: Υποχρεώσεις Αθλητών – Anti-Doping

39.1

Κάθε αθλητής του Συλλόγου οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους
ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς της ∆.Ο.Ε., ΣΚ.Ο.Ε. και υπερκείμενης διεθνούς σκοπευτικής
ομοσπονδίας σχετικά με τη φαρμακοδιέγερση.

39.2

Αθλητής του Συλλόγου που τιμωρείται από την οικεία ομοσπονδία, ή την αντίστοιχη
παγκόσμια ομοσπονδία για παράβαση των κανονισμών περί φαρμακοδιέγερσης θα στερείται
τις κάθε είδους παροχές της οικείας ομοσπονδίας, όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές
του Συλλόγου, της Πολιτείας, τα ευεργετήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις της
κείμενης αθλητικής νομοθεσίας και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές
Αθλητής του Συλλόγου που δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς σχετικά με τη
φαρμακοδιέγερση όπως ορίζεται στην παράγραφο 39.1, ή τιμωρείται σύμφωνα με την
παράγραφο 39.2 θα διαγράφεται οριστικά από τα μητρώα του Συλλόγου.

39.3

Άρθρο 40: Θεατές/Επισκέπτες
40.1

40.2

40.3

40.4

40.5

Εφόσον οι κανονισμοί του χώρου άθλησης δεν το απαγορεύουν, το ∆.Σ. επιτρέπει την
παρουσία θεατών σε χώρους άθλησης, που χρησιμοποιούνται από το Σύλλογο για
προπονήσεις και αγώνες, με την προϋπόθεση ότι ο θεατής θα είναι πάντα υπό την επίβλεψη
του μέλους που τον προσκάλεσε το οποίο και θα είναι υπεύθυνο για την καλή συμπεριφορά
του θεατή κατά τη διάρκεια του χρόνου που ο θεατής βρίσκεται στο χώρο άθλησης.
Μέλη του Συλλόγου τα οποία επιθυμούν να προσκαλέσουν άλλα άτομα (μη μέλη του
Συλλόγου) σε χώρους άθλησης που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του Συλλόγου αλλά
χρησιμοποιούνται από αυτόν για προπονήσεις και αγώνες πρέπει να ενημερώνουν για αυτό το
Σύλλογο τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες νωρίτερα ώστε να εκδοθεί η αναγκαία άδεια. Κανείς
θεατής/επισκέπτης δεν θα γίνεται δεκτός σε χώρους άθλησης χωρίς την έγγραφη άδεια του
Συλλόγου. Τα μέλη του Συλλόγου που προσκαλούν θεατές χωρίς την προηγούμενη
ενημέρωση και άδεια του Συλλόγου θα τιμωρούνται με προφορική επίπληξη για το πρώτο
παράπτωμα, γραπτή επίπληξη για το δεύτερο, αυστηρή γραπτή επίπληξη για το τρίτο και
αποκλεισμό δύο (2) αγωνιστικών ημερών για κάθε επόμενο παράπτωμα.
Τα μέλη του Συλλόγου θα είναι υπεύθυνα για τη συμπεριφορά των θεατών που έχουν
προσκαλέσει στον χώρο άθλησης και θα εξασφαλίζουν ότι οι φιλοξενούμενοί τους
συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες του χώρου άθλησης και τις εντολές που δίνονται από
τους αρχηγούς ή υπεύθυνους βολής.
∆εν θα επιτραπεί σε κανένα θεατή ή επισκέπτη να χρησιμοποιήσει όπλο του Συλλόγου ή του
μέλους που τον προσκάλεσε, εκτός αν έχει άδεια κατοχής όπλου σκοποβολής ή οπλοφορίας.
Σε αυτή την περίπτωση ο θεατής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικό του μόνο όπλο και
φυσίγγια.
Μέλος του Συλλόγου που συλληφθεί να δίνει το όπλο του ή όπλο του Συλλόγου σε άλλο
άτομο (θεατή, επισκέπτη, μέλος του Συλλόγου ή μέλος άλλου συλλόγου) θα τιμωρείται με
αποκλεισμό ενός (1) μήνα από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Άρθρο 41: Απόκτηση Άδειας Κατοχής Όπλων Σκοποβολής

Μέλη του Συλλόγου τα οποία αποκτούν άδεια κατοχής σκοπευτικών όπλων και φυσιγγίων αυτών
οφείλουν να ενημερώνουν το Σύλλογο και να καταθέτουν αντίγραφο της άδειας αυτής μόλις εκδοθεί.
Επίσης οφείλουν να καταθέτουν αντίγραφο της άδειας όποτε υπάρξουν μεταβολές, προσθήκες ή
διαγραφές στα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν.
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Άρθρο 42: Παράπονα/Υποδείξεις
42.1
42.2

Παράπονα ή υποδείξεις, που θα βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου, πρέπει
να υποβάλλονται εγγράφως προς το ∆.Σ.
Παράπονα ή υποδείξεις που δεν γνωστοποιούνται στο ∆.Σ., αλλά γίνονται προς τρίτους με
αποτέλεσμα να δυσφημίζεται ο Σύλλογος, επιφέρουν ποινή αποκλεισμού τριών (3) μηνών από
κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Άρθρο 43: Ακυρότητες/Κυρώσεις

43.1
43.2

Αθλητής που υπογράφει αίτηση εγγραφής ενώ ήδη ανήκει σε άλλο Σύλλογο, θα τιμωρείται με
ποινή αποκλεισμού έξι (6) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα και η αίτησή του θα
απορρίπτεται.
Αθλητής που υπογράφει περισσότερες από μία (1) αίτηση μεταγραφής για διαφορετικά
σωματεία θα τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού έξι (6) μηνών από κάθε αθλητική
δραστηριότητα, η αίτησή του θα απορρίπτεται, και ο αθλητής θα παραμένει στο σωματείο που
ανήκει.
Κεφάλαιο 4: Κανόνες Ασφαλείας
Άρθρο 44: Γενικά Περί Κανόνων Ασφαλείας

44.1
44.2

44.3

44.4
44.5
44.6
44.7

Οι κανόνες που αφορούν στην ασφαλή χρήση και φύλαξη των όπλων πρέπει να τηρούνται
πάντοτε και παντού για να εξασφαλιστεί όχι μόνο η ασφάλεια του αθλητή, αλλά και όλων
αυτών που βρίσκονται γύρω του.
Το θέμα της ασφάλειας είναι θέμα συμπεριφοράς και στάσης, πνευματικής εγρήγορσης και
αφοσίωσης στους Κανόνες Ασφαλείας και στο πνεύμα πίσω από αυτούς. Καμιά μηχανική
συσκευή ή γραπτός κανόνας δεν μπορεί να προσφέρει τη μέγιστη προστασία από ένα πιθανό
ατύχημα, για αυτό πρέπει να δίνεται η μέγιστη προσοχή στην πιστή τήρησή τους!
Τα ατυχήματα μέχρι σήμερα σε σκοπευτήρια βρίσκονται σε πολύ χαμηλά έως μηδενικά
επίπεδα. Περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν στο σπίτι ή σε άλλους χώρους παρά σε
σκοπευτήρια! Αυτό οφείλεται στη πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας στους αγώνες και τη
προπόνηση! Βοηθήστε να παραμείνουν έτσι τηρώντας πάντα τους κανόνες ασφαλείας.
Μην ξεχνάτε: ο σκοπευτής δεν αγοράζει όπλο για να οπλοφορεί. Αγοράζει όπλο για να κάνει
βολές ακριβείας στο κέντρο του στόχου, τη μία μετά την άλλη.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ασφάλεια η δική σας και των συναθλητών σας είναι η μεγαλύτερη επιτυχία
στους αγώνες! Να εφαρμόζετε πάντα, τους κανόνες ασφαλείας στη φύλαξη και χρήση των
όπλων και να απαιτείτε κι από τους άλλους να κάνουν το ίδιο!
Να θυμάστε: δεν υπάρχουν ασφαλή όπλα, υπάρχουν μόνο ασφαλείς χειριστές!
Ο καλός σκοπευτής δεν ανταγωνίζεται με τους άλλους αθλητές στη γραμμή βολής, παρά μόνο
με τον εαυτό του. Αντίθετα, συναγωνίζεται με τους άλλους αθλητές, προσπαθώντας να
επιτύχει την μεγαλύτερη για αυτόν επιτυχία.
Άρθρο 45: Κανόνες Ασφαλείας

45.1
45.2
45.3
45.4
45.6
45.7

Οι κανόνες ασφαλείας που αναφέρονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό πρέπει να
τηρούνται απαραίτητα από όλα τα μέλη του Συλλόγου σε όλες τις περιπτώσεις.
Οποιαδήποτε παραβίαση των κανόνων ασφαλείας πρέπει να αναφέρεται αμέσως σε ένα μέλος
του ∆.Σ. του Συλλόγου.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου, και ο Σύλλογος κατ’ επέκταση, αποκηρύσσουν την ευθύνη για
οποιοδήποτε ατύχημα, τραυματισμό, απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη μη συμμόρφωση
με τους κανόνες ασφαλείας.
Σε μέλη του Συλλόγου που παραβιάζουν τους κανόνες ασφαλείας θα επιβάλλονται πειθαρχικές
κυρώσεις ανάλογα με το παράπτωμα.
Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του χώρου
άθλησης στον οποίο βρίσκονται είτε σαν αθλητές είτε σαν θεατές.
Όσα άρθρα του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού αναφέρονται σε μέτρα ασφαλείας ή
διαδικασίες ή περιορισμούς σε χώρους άθλησης ισχύουν επιπλέον των κανονισμών του χώρου
άθλησης και δεν αντικαθιστούν αυτούς (βλέπε και άρθρο 183).
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Άρθρο 46: Ασφάλεια Όπλων και Πυρομαχικών
46.1

Σκοπευτές οι οποίοι έχουν άδεια κατοχής σκοπευτικών όπλων είναι αρμόδιοι για την
εξασφάλιση ότι τα όπλα και τα πυρομαχικά τους είναι ασφαλή για χρήση.

46.2

Όλα τα όπλα και τα πυρομαχικά σκοπευτών οι οποίοι έχουν άδεια κατοχής σκοπευτικών
όπλων πρέπει να παραδίδονται για επιθεώρηση και δοκιμή όποτε απαιτηθεί.
Άρθρο 47: Υποχρεώσεις Θεατών

47.1

47.2

47.3

Οι θεατές πρέπει να παραμένουν πάντα πίσω από τη γραμμή βολής και σε απόσταση
τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων από αυτήν, να συμμορφώνονται αυστηρά με τις υποδείξεις,
οδηγίες και εντολές που δίνονται από τον αρχηγό βολής, αρχηγό ομάδας, εκπαιδευτή,
προπονητή ή οποιοδήποτε άλλο υπεύθυνο του Συλλόγου ή του χώρου άθλησης και πρέπει να
φορούν πάντα ωτασπίδες.
Τυχόν παραπτώματα θα τιμωρούνται ως ακολούθως: α) Ο θεατής, αν δεν είναι μέλος του
Συλλόγου, θα αποβάλλεται από το χώρο άθλησης αμέσως και το μέλος ή αθλητής του
Συλλόγου που τον προσκάλεσε θα τιμωρείται με αποκλεισμό μέχρι ένα (1) μήνα από κάθε
αθλητική δραστηριότητα. β) Αν πρόκειται για μέλος ή αθλητή του Συλλόγου, που δεν
λαμβάνει μέρος σε αγώνα ή προπόνηση, τότε θα τιμωρείται με αποκλεισμό έως τρεις (3)
μήνες από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Οι θεατές θα δεσμεύονται από τους κανονισμούς του Συλλόγου και του χώρου άθλησης όπως
ισχύουν.
Άρθρο 48: Νέοι Αθλητές

Απαγορεύεται η χρήση όπλων από νέους αθλητές αν δεν συνοδεύονται από υπεύθυνο άτομο (αρχηγός
βολής, αρχηγός ομάδας, εκπαιδευτής). Αθλητής που δεν συμμορφώνεται θα τιμωρείται με αποκλεισμό
έως τρεις (3) μήνες απo κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Άρθρο 49: Επίδειξη Όπλων
Απαγορεύεται η επίδειξη όπλων. Αθλητής που δεν συμμορφώνεται θα τιμωρείται με αποκλεισμό έως έξι
(6) μήνες από κάθε αθλητική δραστηριότητα
Άρθρο 50: Προμήθεια Πυρομαχικών
50.1

50.2

50.3

50.4
50.5

Αθλητές του Συλλόγου, οι οποίοι έχουν άδεια κατοχής όπλων σκοποβολής και θεωρημένο και
σε ισχύ ∆ελτίο Σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε., μπορούν να προμηθεύονται φυσίγγια σκοποβολής
κατάλληλα για τα όπλα τα οποία κατέχουν αποκλειστικά και μόνο για προπονήσεις και αγώνες
από:
α) Το Σύλλογο, μόνον εντός των χώρων άθλησης,
β) Από τους διοργανωτές επίσημων αγώνων σκοποβολής εφόσον οι διοργανωτές προβλέπουν
αυτό, για να λάβουν μέρος στους αγώνες, επιστρέφοντας μετά το τέλος του αγώνα όσα
φυσίγγια δεν αναλώθηκαν,
γ) Από έμπορο μετά από άδεια του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της ∆ιεύθυνσης Κρατικής
Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου και την προσκόμιση της βεβαίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 152.
Αθλητές του Συλλόγου οι οποίοι δεν έχουν άδεια κατοχής όπλων σκοποβολής αλλά έχουν
θεωρημένο και σε ισχύ ∆ελτίο Σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε. μπορούν να προμηθεύονται φυσίγγια
σκοποβολής κατάλληλα για τα όπλα τα οποία χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για
προπονήσεις και αγώνες μόνο από το Σύλλογο και μόνο εντός των χώρων άθλησης.
Στους αθλητές του Συλλόγου οι οποίοι έχουν άδεια κατοχής όπλων σκοποβολής:
α). Απαγορεύεται η προμήθεια πυρομαχικών ακατάλληλων για τα όπλα τα οποία κατέχουν,
β) Απαγορεύεται η προμήθεια πυρομαχικών που αναφέρονται στην παράγραφο 56.2 ή που
απαγορεύονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
Απαγορεύεται η αγοραπωλησία πυρομαχικών μεταξύ αθλητών.
Οι παραβάτες των παραπάνω θα τιμωρούνται με οριστική διαγραφή από το Σύλλογο. Ειδικά
στην περίπτωση της παραγράφου 50.4 θα κοινοποιείται το όνομα του αθλητή ή ατόμου που
διέθεσε τα πυρομαχικά στην ΣΚ.Ο.Ε., με το ερώτημα της διαγραφής του, καθώς και στη
∆ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τις δικές της
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ενέργειες.

Άρθρο 51: Υπακοή σε Παραγγέλματα
Όλοι οι αθλητές που βρίσκονται στη γραμμή βολής είναι υποχρεωμένοι να υπακούουν στα
παραγγέλματα του αρχηγού βολής και των εκπαιδευτών και πρέπει να συμμορφώνονται αμέσως με
αυτά. Όσοι δεν συμμορφώνονται θα τιμωρούνται με αποκλεισμό έως τρεις (3) μήνες από κάθε αθλητική
δραστηριότητα.
Άρθρο 52: Μεταφορά Όπλων και Πυρομαχικών Εκτός Χώρων Άθλησης
52.1
52.2
52.3

Απαγορεύεται η μεταφορά όπλων και φυσιγγίων εκτός των χώρων άθλησης σε όσους δεν
φέρουν άδεια κατοχής ή άδεια μεταφοράς όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών.
Σε όσους φέρουν άδεια κατοχής ή άδεια μεταφοράς όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών
απαγορεύεται η μεταφορά φυσιγγίων εκτός των χώρων άθλησης σε ποσότητες μεγαλύτερες
από τις οριζόμενες στις εν λόγω άδειες.
Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με οριστική διαγραφή από τον Σύλλογο.
Άρθρο 53: Χρήση Όπλων

53.1

53.2

53.3

Απαγορεύεται η χρήση όπλων (συμπεριλαμβανομένης και της ξηράς προπόνησης) οπουδήποτε
εκτός από τους ορισμένους για αυτό χώρους. Αθλητής που δεν συμμορφώνεται με τα
παραπάνω θα τιμωρείται με αποκλεισμό μέχρι δύο (2) μήνες από κάθε αθλητική
δραστηριότητα.
Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε όπλου σε χώρο άθλησης ο οποίος δεν έχει τις αναγκαίες
εγκαταστάσεις για το συγκεκριμένο όπλο. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε πυροβόλο όπλο
σε σκοπευτήριο για αεροβόλα όπλα, ή κυνηγετικό όπλο σε σκοπευτήριο ή πεδίο βολής για
όπλα χειρός. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αποκλεισμό δύο (2) μηνών από κάθε αθλητική
δραστηριότητα.
Αθλητής που χειρίζεται οποιοδήποτε όπλο με επικίνδυνο τρόπο θα αποβάλλεται αμέσως από
τον χώρο άθλησης και θα του επιβάλλεται αποκλεισμός έξι (6) μηνών από κάθε αθλητική
δραστηριότητα για το πρώτο παράπτωμα και οριστική διαγραφή για το επόμενο.
Άρθρο 54: Όπλα και Πυρομαχικά του Συλλόγου

54.1
54.2

54.3

Tα όπλα και πυρομαχικά του Συλλόγου θα παραμένουν πάντα υπό την εποπτεία ενός
υπεύθυνου βολών.
Οι αθλητές του Συλλόγου μπορούν να παίρνουν ένα (1) όπλο και τα απαραίτητα για αυτό
πυρομαχικά για προπόνηση ή αγώνα αφού πρώτα υπογράψουν στο αντίστοιχο βιβλίο,
επιστρέφοντας το όπλο στον υπεύθυνο βολών αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης ή
αγώνα. ∆εύτερο όπλο δεν θα δίνεται σε αθλητή εκτός αν έχει επιστραφεί το όπλο που είχε
προηγουμένως.
Tα όπλα και πυρομαχικά του Συλλόγου που χρησιμοποιούνται για λόγους προπόνησης νέων
σκοπευτών θα δίνονται στον σκοπευτή μόνο με την σύμφωνη γνώμη του
εκπαιδευτή/προπονητή ο οποίος εποπτεύει την εκπαίδευση/προπόνηση
Άρθρο 55: Πυρομαχικά

55.1
55.2
55.3

Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται σε όπλα του Συλλόγου πυρομαχικά που ανήκουν σε μέλος
του Συλλόγου, εφόσον αυτό έχει άδεια κατοχής σκοπευτικών όπλων και φυσιγγίων για αυτά.
Απαγορεύεται η χρήση πυρομαχικών τύπου magnum, φυσιγγίων με βλήμα κοίλης αιχμής
(hollow point) καθώς και διατρητικών, εμπρηστικών ή τροχιοδεικτικών πυρομαχικών ή
οποιωνδήποτε άλλων που περιέχουν οποιαδήποτε πυροφόρο ή εκρηκτική ουσία.
Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αποκλεισμό έως έξι (6) μηνών από κάθε αθλητική
δραστηριότητα.
Άρθρο 56: Απαγορευμένα Όπλα

56.1
56.2

Η χρήση αυτόματων πυροβόλων όπλων από μέλη του Συλλόγου απαγορεύεται.
Επίσης απαγορεύεται σε μέλη του Συλλόγου η χρήση πολυβόλων/ υποπολυβόλων όπλων τα
οποία έχουν μετατραπεί ώστε να βάλουν κατά βολή.
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Σε χώρους άθλησης απαγορεύεται η χρήση όπλων από μέλη του Συλλόγου τα οποία (όπλα)
δεν είναι εγκεκριμένα από τη ΣΚ.Ο.Ε.
Μέλη του Συλλόγου τα οποία ίσως είναι κάτοχοι άδειας κατοχής αυτόματων όπλων πρέπει να
συνεννοηθούν με τη διοίκηση του χώρου άθλησης προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα όπλα
αυτά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούν να αποκτήσουν φυσίγγια, για χρήση στα
όπλα αυτά, από το Σύλλογο.
Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αποκλεισμό έως έξι (6) μήνες από κάθε αθλητική
δραστηριότητα.
Άρθρο 57: Χρήση Κυνηγετικών Όπλων

57.1

57.2
57.3
57.4
57.5

Κυνηγετικά όπλα μπορούν μόνο να χρησιμοποιηθούν μόνο σε χώρους άθλησης που είναι
εγκεκριμένοι για αγωνίσματα σκοποβολής πήλινου στόχου και με την προϋπόθεση ότι το
μέλος του Συλλόγου κατέχει θεωρημένο για το τρέχον έτος ∆ελτίο Σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε. και
ασχολείται με το ανάλογο αγώνισμα.
Απαγορεύεται η χρήση κυνηγετικών όπλων που κατέχονται από μέλη του Συλλόγου με άδεια
άλλη από αυτή της σκοποβολής (π.χ. άδεια θήρας).
Η χρήση των κυνηγητικών όπλων πρέπει να είναι προσαρμοσμένη με τα μέτρα ασφαλείας του
σχετικού χώρου άθλησης.
Επιπλέον των άλλων κανονισμών που ισχύουν για όπλα, ειδικά για τα κυνηγετικά όπλα
απαγορεύεται η σκόπιμη στόχευση ή ο πυροβολισμός σε πουλιά και άλλα ζώα ή σε
οποιαδήποτε περιοχή εκτός από αυτήν που έχει οριστεί.
Οι παραβάτες των παραπάνω θα τιμωρούνται με αποκλεισμό έως έξι (6) μήνες από κάθε
αθλητική δραστηριότητα.
Άρθρο 58: Αρχηγός Βολής

58.1
58.2
58.3

58.4

58.5
58.6

Ο Αρχηγός Βολής πρέπει είναι παρών σε κάθε προπόνηση ή αγώνα, και ευθύνεται στο να
εξασφαλιστεί ότι οι κανονισμοί ασφαλείας ακολουθούνται πάντα.
Σε σκοπευτήριο ή πεδίο βολής δεν θα επιτρέπονται βολές αν δεν έχει οριστεί Αρχηγός Βολής
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η εξουσία του Αρχηγού Βολής είναι απόλυτη σε όλες τις πτυχές της ασφάλειας κατά τη
διάρκεια των καθηκόντων του. Όλες οι εντολές του πρέπει να εκτελούνται αμέσως και όποιος
δεν συμμορφώνεται με αυτές θα απομακρύνεται αμέσως από τη γραμμή βολής και το χώρο
άθλησης, ενώ μπορεί να τιμωρηθεί από το ∆.Σ. με αποκλεισμό μέχρι δύο (2) μήνες από κάθε
αθλητική δραστηριότητα.
Ο Αρχηγός Βολής είναι υπεύθυνος:
α) για όλα τα τεχνικά θέματα κατά τη διεξαγωγή αγώνων και προπονήσεων,
β) για τη σωστή διεξαγωγή όλων των σκοπευτικών αγωνισμάτων και προπονήσεων,
γ) για όλα τα παραγγέλματα που δίνονται στον χώρο άθλησης κατά τη διάρκεια αγώνων και
προπονήσεων,
δ) για τη γρήγορη διόρθωση κάθε κακής λειτουργίας εξοπλισμού,
ε) για την καταγραφή όλων των διαταραχών και πειθαρχικών ενεργειών των αθλητών, και
στ) για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας από τους αθλητές και θεατές.
Ο Αρχηγός Βολής έχει δικαίωμα να διακόψει αγώνα ή προπόνηση αν κατά την κρίση του
υπάρχει περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος.
Ο Αρχηγός Βολής έχει δικαίωμα να απομακρύνει από τη γραμμή βολής ή και το χώρο άθλησης
κάθε αθλητή και/ή θεατή οι ενέργειες του οποίου δεν είναι σύμφωνες με τους κανόνες
λειτουργίας του χώρου άθλησης ή παραβιάζουν κανόνες ασφαλείας. Στους παραπάνω θα
επιβάλλονται κυρώσεις από το ∆.Σ. του Συλλόγου ανάλογα με το παράπτωμα.
Άρθρο 59: Προστατευτικά Γυαλιά και Ωτοασπίδες

59.1

59.2
59.3

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα μόνιμης ζημιάς που μπορεί να προκληθεί στην ακοή, όλα
τα άτομα που συμμετέχουν σε βολές (προπονήσεις ή αγώνες), ή βρίσκονται σε μικρή
απόσταση από την γραμμή βολής όταν πραγματοποιούνται βολές, συνίσταται να φορούν
ωτασπίδες, ενώ η χρήση τους είναι υποχρεωτική όπου οι κανόνες του αγωνίσματος την
απαιτούν.
Η χρήση ειδικών προστατευτικών γυαλιών από όλους τους σκοπευτές, και από τους θεατές
που βρίσκονται στο πεδίο βολής ή στο σκοπευτήριο συνιστάται πάντα, και είναι υποχρεωτική
όπου οι κανόνες του αγωνίσματος την απαιτούν.
Ο υπεύθυνος προπόνησης, αρχηγός βολής, αρχηγός ομάδας ή μέλος του ∆.Σ. έχει δικαίωμα να
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απομακρύνει αθλητή που δεν συμμορφώνεται και να του απαγορεύσει τη συμμετοχή του σε
προπονήσεις ή αγώνες έως ότου συμμορφωθεί. Σε περίπτωση συνεχιζόμενης μη
συμμόρφωσης αθλητή, αυτός μπορεί να τιμωρηθεί με αποκλεισμό ενός (1) μήνα από κάθε
αθλητική δραστηριότητα.
Άρθρο 60: Ρουχισμός και Εξοπλισμός Σκοπευτή
Σε σκοπευτή του οποίου ο εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένων των χρησιμοποιούμενων όπλων και
πυρομαχικών) ή ρουχισμός θεωρείται ακατάλληλος ή πιθανός να δυσφημίσει τον Σύλλογο δεν θα
επιτραπεί να συμμετάσχει σε αγώνες ή προπονήσεις και θα απαιτηθεί να απομακρυνθεί από το χώρο
άθλησης. Επιπλέον είναι πιθανό να του επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις από το ∆.Σ. του Συλλόγου.
Άρθρο 61: Πρώτες Βοήθειες
61.1
61.2

Εκτός του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών του χώρου άθλησης, για τον οποίο ουδεμία ευθύνη
φέρει ο Σύλλογος, βασικά στοιχεία εξοπλισμού πρώτων βοηθειών είναι διαθέσιμα στα οχήματα
του Συλλόγου.
Όλοι οι τραυματισμοί πρέπει να αναφέρονται αμέσως στον υπεύθυνο του χώρου άθλησης ή
σε ένα μέλος του προσωπικού του χώρου άθλησης, ο οποίος, αν είναι απαραίτητο, θα καλέσει
ασθενοφόρο και θα εισαγάγει τα στοιχεία του περιστατικού στα σχετικά βιβλία.
Κεφάλαιο 5: Γενικές Αρχές Ασφαλείας στη Χρήση Πυροβόλων Όπλων
Άρθρο 62: Ασφάλεια

Η ασφάλεια των σκοπευτών, των υπεύθυνων βολής και των θεατών, απαιτεί συνεχή και προσεκτική
φροντίδα στο χειρισμό των όπλων και στις μετακινήσεις μέσα στους χώρους άθλησης. Η αυτοπειθαρχία
είναι αναγκαία από μέρους όλων. Σε περιπτώσεις που επιδεικνύεται έλλειψη αυτοπειθαρχίας, αποτελεί
καθήκον των υπεύθυνων βολής, προπονητών, εκπαιδευτών, υπεύθυνων ομάδων και μελών του ∆.Σ. να
επιβάλλουν την πειθαρχία και καθήκον των σκοπευτών να βοηθήσουν σε τέτοια επιβολή.
Άρθρο 63: Βασικοί Κανόνες Ασφαλείας
63.1
63.2
63.3
63.4
63.5
63.6
63.7
63.8
63.9
63.10
63.11
63.12

63.13

Να θυμάστε πάντα ότι το όπλο είναι ένα μηχάνημα. Όσο καλύτερα γνωρίζετε τη λειτουργία
του τόσο καλύτερα μπορείτε να το χειρίζεστε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Μην ενοχληθείτε αν κάποιος σας διορθώσει για κάποια παράβαση των μέτρων ασφαλείας.
Μην ενοχλείτε άλλους σκοπευτές με τη συμπεριφορά ή τις ενέργειές σας.
Να θεωρείτε πάντα ότι το όπλο είναι γεμάτο και να το χειρίζεστε ανάλογα
Μάθετε καλά τη διαδικασία αφόπλισης και απογέμισης του όπλου σας.
Όταν παίρνετε ένα όπλο ελέγξτε αν είναι άδειο, έστω και αν κάποιος σας βεβαίωσε για αυτό
ήτο είχατε κάνει προγενέστερα
Πριν κάνετε “ξηρή” προπόνηση βεβαιωθείτε ότι το όπλο είναι άδειο.
Μην μιλάτε σε σκοπευτές που ασκούνται, εκτός αν το κάνετε για να αποφευχθεί μία
επικίνδυνη κατάσταση.
Αναφέρετε στον υπεύθυνο βολής οποιαδήποτε κατάσταση που μπορεί να είναι επικίνδυνη ή
να προξενήσει ατύχημα.
Ελέγξτε ότι η κάννη του όπλου είναι καθαρή από οποιαδήποτε εμπόδια πριν γεμίσετε το όπλο.
Βεβαιωθείτε για την καλή λειτουργική κατάσταση του όπλου σας.
Χρησιμοποιείτε πάντα τα πυρομαχικά που ταιριάζουν στο όπλο σας. Βεβαιωθείτε ότι κάθε
φυσίγγι που χρησιμοποιείτε είναι του σωστού διαμετρήματος και τύπου για το συγκεκριμένο
όπλο. Κάθε όπλο σχεδιάζεται, κατασκευάζεται, δοκιμάζεται και εγκρίνεται να χρησιμοποιεί
συγκεκριμένους τύπους πυρομαχικών. Το διαμέτρημα που χρησιμοποιεί, το μήκος του κάλυκα
και του βλήματος, οι πιέσεις στις οποίες μπορεί να αντέξει (θαλάμη, κάννη, μηχανισμός,
σκελετός) και το είδος της πυρίτιδας είναι αυστηρά προκαθορισμένα. Να χρησιμοποιείτε μόνο
πυρομαχικά που ορίζονται από τον κατασκευαστή του όπλου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του. Αν δεν έχετε το εγχειρίδιο, συμβουλευτείτε έναν αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο οπλουργό.
Λάθος πυρομαχικά μπορούν να καταστρέψουν το όπλο σας και να τραυματίσουν εσάς ή
κάποιον άλλο.
Βεβαιωθείτε ότι τα πυρομαχικά που χρησιμοποιείτε είναι σε καλή κατάσταση και
χρησιμοποιείτε μόνο καινούργια πυρομαχικά εργοστασιακής κατασκευής. Αν τα πυρομαχικά
σας έχουν βραχεί, τότε χρησιμοποιήστε τα με προσοχή γιατί μπορεί να έχουν αλλοιωθεί από
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την υγρασία. Μη λαδώνετε και μη ψεκάζετε με σπρέι τα πυρομαχικά σας. Μη χρησιμοποιείτε
παλιά πυρομαχικά.
Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γυαλιά και ωτοασπίδες. Ένας τραυματισμός από
εξοστρακισμό είναι πάντα πιθανός ενώ η βλάβη στην ακοή είναι προσθετική και μόνιμη. Ένας
σκοπευτής πρέπει πάντοτε να φοράει γυαλιά ανθεκτικά σε πρόσκρουση, όταν ρίχνει με
οποιοδήποτε όπλο. Η πιθανότητα να εκτιναχθεί αέριο, μπαρούτι ή μεταλλικά θραύσματα και
να τραυματίσουν ένα σκοπευτή που πυροβολεί, είναι σπάνια, αλλά ο τραυματισμός που
προκαλείται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σοβαρός και περιλαμβάνει την πιθανή απώλεια
όρασης. Τα γυαλιά είναι άθραυστα και προστατεύουν τα μάτια από κομμάτια μολυβιού και
πυρίτιδας που εκτινάσσονται κατά τον πυροβολισμό. Οι ωτοασπίδες βοηθούν να μειωθεί η
πιθανότητα βλάβης της ακοής από την ένταση του πυροβολισμού και την εκτόνωση των
αερίων (πίεση) που γίνονται πολύ κοντά σε αυτά.
Τα όπλα επιτρέπεται να γεμίζονται μόνο στη γραμμή βολής και πάντοτε μετά από σχετικό
παράγγελμα του αρχηγού ή του υπεύθυνου βολής.
Μετά την λήξη της βολής απογεμίστε το όπλο σας και βεβαιωθείτε ότι είναι κενό.
Μην πυροβολείτε ποτέ αν δεν είστε βέβαιοι για τον ασφαλή τερματισμό των βολίδων.
Γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή τι βρίσκεται πίσω από το στόχο σας και μην πυροβολείτε αν αυτό
είναι σκληρή επιφάνεια ή νερό.
Μάθετε να χειρίζεστε το όπλο σας σωστά και με ασφάλεια, όπου κι αν βρίσκεστε. ∆εν
υπάρχουν ασφαλή όπλα, υπάρχουν ασφαλείς χειριστές. ∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες
χρήσης του, τα χαρακτηριστικά του και τις προδιαγραφές των πυρομαχικών. Μην ξεχνάτε πως
το όπλο είναι για εξάσκηση στην σκοποβολή και όχι μέσο για αστεία, ή επίδειξη.
Αν θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση του όπλου σας αυτό πρέπει να γίνεται μόνο στην
γραμμή βολής και μόνο με το όπλο στραμμένο προς τους στόχους, αφού προηγουμένως το
έχετε αδειάσει.
Αποχωρώντας από το σκοπευτήριο ή το πεδίο βολής βεβαιωθείτε πως δεν εγκαταλείψατε σε
αυτό όπλα, πυρομαχικά, ή άλλα είδη, φροντίζοντας και για την καθαριότητα του χώρου.
Πυροβολείτε μόνο προς τους στόχους που σας έχουν υποδειχθεί. Απαγορεύονται οι άνευ
διακρίσεως γρήγορες βολές.
Μην αφήνετε ποτέ ένα γεμάτο όπλο κάτω από την ήλιο.
Έχετε το κλείστρο/βυκίο του όπλου ανοικτό όταν δεν χρησιμοποιείτε το όπλο σας.
Υπακούετε αμέσως όλες τις εντολές που δίνονται.

Άρθρο 64: Κανονισμοί Αγωνισμάτων
64.1

64.2
64.3

Σε κάθε αγώνισμα ακολουθούνται συγκεκριμένοι κανόνες στη χρήση των όπλων. Υπεύθυνοι
για την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας είναι οι υπεύθυνοι του αγώνα, οι υπεύθυνοι του
χώρου άθλησης και οι διαιτητές-κριτές του αγώνα, οι οποίοι πρέπει να φροντίζουν διαρκώς και
με αυστηρότητα ώστε να τηρούνται σε όλες τις φάσεις του αγώνα οι κανόνες ασφαλείας.
Κυρίως όμως υπεύθυνοι είναι οι αθλητές που πρέπει να γνωρίζουν και να τηρούν πάντοτε τους
κανόνες ασφαλείας, καθώς επίσης, και τη σωστή λειτουργία και χρήση των όπλων τους.
Πριν ξεκινήσετε τις προπονήσεις σας σε κάποιο αγώνισμα, ενημερωθείτε και μάθετε όσο
καλύτερα μπορείτε τους κανονισμούς ασφαλείας και τους κανονισμούς του αγωνίσματος στο
οποίο θέλετε να ασκηθείτε τους οποίους πρέπει να εφαρμόζετε αυστηρά κάθε φορά.
Αν κατά τη συμμετοχή σας σε κάποιο αγώνα, ή προπόνηση διαπιστώσετε απόκλιση από τους
κανονισμούς ασφαλείας του αγωνίσματος, που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών
και των παρευρισκομένων, πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στους υπεύθυνους του αγώνα.
Άρθρο 65: Συμμετοχή σε Προπονήσεις

Συμμετέχετε σε όσες περισσότερες προπονήσεις μπορείτε. Η συμμετοχή σε προπονήσεις θα σας
εξοικειώσει με το άθλημα και με τα όπλα. Θα αποκτήσετε έτσι, την σχετική εμπειρία που χρειάζεται ώστε
να μπορείτε να κατανοήσετε το αγώνισμα και τα όπλα.
Άρθρο 66: Οδηγίες Εκπαιδευτή/Προπονητή
Ο προπονητής, εκτός από τις παραπάνω γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτει, έχει την δυνατότητα να
παρακολουθεί με “άλλο μάτι” τις προσπάθειές σας και “απέξω”, σαν παρατηρητής. Μπορεί να δει
καλύτερα από εσάς την στάση του σώματός σας και την θέση σας πριν κατά και μετά την βολή. Ξέρει τις
συνήθειες σας, βλέπει τις αντιδράσεις σας και γενικά γνωρίζει τα λάθη και τα ελαττώματά σας πριν
ακόμη τα καταλάβετε εσείς οι ίδιοι. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες και ακούστε πολύ σοβαρά τις
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παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις οδηγίες του εκπαιδευτή ή προπονητή σας, και μην τις αγνοείτε ή
αμφισβητείτε ή παρεκκλίνετε από αυτές. Σεβαστείτε την εμπειρία του και τον χρόνο που σας αφιερώνει.
Άρθρο 67: Όπλα σε Χώρους Άθλησης
Μέσα σε χώρους άθλησης τα όπλα πρέπει να βρίσκονται στο βαλιτσάκι τους όταν δεν βρίσκονται στη
γραμμή βολής, εκτός έχει δοθεί άδεια προς τον σκοπευτή από τον αρχηγό βολής. Οι παραβάτες θα
απομακρύνονται από το χώρο άθλησης και θα τιμωρούνται με αποκλεισμό ενός μήνα (1) από κάθε
αθλητική δραστηριότητα.
Άρθρο 68: Όπλα στη Γραμμή Βολής
68.1

68.2

68.3
68.4
68.5
68.6
68.7
68.8

68.9
68.10
68.11

68.12
68.13

Κανένα οπλισμένο όπλο δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί από τη γραμμή βολής οποιαδήποτε
στιγμή. Αν κάποιο όπλο πρέπει να απομακρυνθεί από τη γραμμή βολής τότε αυτό πρέπει να
γίνεται με το όπλο άδειο, το γεμιστήρα βγαλμένο (για τα πιστόλια), το βυκίο ή κλείστρο
ανοικτό και την κάννη προς το έδαφος ή τον ουρανό και μόνο μετά από σχετική άδεια του
αρχηγού βολής.
Όλα τα όπλα που μεταφέρονται από και προς την γραμμή βολής πρέπει να είναι άδεια και να
βρίσκονται είτε σε ειδική οπλοθήκη τύπου βαλίτσας, είτε σε πιστολοθήκη, είτε με το
βυκίο/κλείστρο ανοικτό και άδεια. Εναλλακτικά, η μεταφορά όπλου στη γραμμή βολής μπορεί
να γίνεται μόνο με το όπλο άδειο, το γεμιστήρα βγαλμένο, το βυκίο ανοικτό για τα
περίστροφα, ή με αγκιστρωμένο το κλείστρο για τα πιστόλια και την κάννη στραμμένη προς
τον ουρανό.
Τα όπλα επιτρέπεται να γεμιστούν και να οπλιστούν μόνο όταν ο σκοπευτής βρίσκεται στη
γραμμή βολής, και μόνο αφού έχει δοθεί εντολή για αυτό.
Γεμιστήρες μπορούν να γεμιστούν μόνο εφόσον αρχηγός βολής το έχει επιτρέψει.
Κανένα όπλο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για βολές έως ότου ο αρχηγός βολής δώσει
την αντίστοιχη εντολή.
Όταν δεν χρησιμοποιούνται, πρέπει να αδειάζονται και με το κλείστρο ή το βυκίο ανοιχτό να
τοποθετούνται στη θήκη ή το κουτί τους με την κάνη στραμμένη πάντα σε ασφαλή
κατεύθυνση.
Αδειάστε και ελέγξτε το όπλο σας αμέσως μόλις τελειώσετε τις βολές σας.
Όσο ο σκοπευτής βρίσκεται στη γραμμή βολής τα όπλα, όταν αυτά δεν χρησιμοποιούνται,
πρέπει να είναι τοποθετημένα στους πάγκους πάντα με το κλείστρο/βυκίο ανοικτό και την
κάννη στραμμένη προς τους στόχους και τον σκοπευτή σε απόσταση τουλάχιστον ενός (1)
μέτρου πίσω από αυτά.
Το βυκίο ή το κλείστρο των όπλων δεν πρέπει να κλείσουν πριν το όπλο στραφεί σε ασφαλή
κατεύθυνση προς τους στόχους.
Ειδικά όταν υπάρχουν άτομα μπροστά από τη γραμμή βολής απαγορεύεται στους σκοπευτές
να μεταχειρίζονται, γεμίζουν, καθαρίζουν ή εξετάζουν τα όπλα (συμπεριλαμβανομένου του
γεμιστήρα αν υπάρχει) ή τα πυρομαχικά τους.
Όπλα που μεταφέρθηκαν στη γραμμή βολής μέσα στις οπλοθήκες τους ενώ υπήρχαν άτομα
μπροστά από την γραμμή βολής, πρέπει να παραμείνουν στις οπλοθήκες τους έως ότου όλα
τα άτομα έχουν επιστρέψει πίσω από τη γραμμή βολής και έχει δοθεί εντολή από τον αρχηγό
βολής για συνέχεια των βολών.
Μην τοποθετείτε το δάκτυλό σας στην σκανδάλη πριν το όπλο σας στοχεύει προς τους
στόχους και είστε έτοιμοι να πυροδοτήσετε το φυσίγγι.
Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με άμεση απομάκρυνση από το χώρο άθλησης και αποκλεισμό
έως τεσσάρων (4) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα. Ειδικά στους παραβάτες της
παραγράφου 68.10 θα επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού δώδεκα (12) μηνών από κάθε αθλητική
δραστηριότητα.
Άρθρο 69: Μεταφορά Όπλων από και προς Χώρους Άθλησης

Τα όπλα και τα πυρομαχικά του Συλλόγου, και των μελών που έχουν άδεια κατοχής όπλων σκοποβολής
και φυσιγγίων αυτών, κατά τη μεταφορά από και προς τους χώρους άθλησης πρέπει να μεταφέρονται
άδεια μέσα στη θήκη τους ή το κουτί τους, μακριά από την κοινή θέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ισχύουσα νομοθεσία. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αποκλεισμό ενός (1) μήνα από κάθε αθλητική
δραστηριότητα.
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Άρθρο 70: Όπλα Άλλων
70.1
70.2

Μην περιεργάζεστε πότε ένα ξένο όπλο χωρίς τη συγκατάθεση και την παρουσία του
ιδιοκτήτη του.
Μην επιτρέπετε να πάρουν και μην δίνετε ποτέ το όπλο σας σε κάποιον να το δει ή να το
περιεργαστεί αν πρώτα εσείς δεν ελέγξετε το όπλο και βεβαιωθείτε ότι είναι άδειο και
ασφαλές. Το ίδιο ισχύει όταν εσείς ζητάτε να ελέγξετε ένα όπλο.
Άρθρο 71: Μετά τη Βολή

71.1
71.2
71.3

Μετά το τέλος των βολών, αδειάστε το όπλο σας από πυρομαχικά και με ανοιχτό μηχανισμό
τοποθετείστε το μέσα στη θήκη ή το κουτί του.
Το όπλο και/ή ο γεμιστήρας πρέπει να απογεμιστούν στο τέλος κάθε βολής ή σταδίου
αγωνίσματος, ή μετά από σχετικό παράγγελμα του αρχηγού βολής.
Το όπλο και/ή ο γεμιστήρας κάθε σκοπευτή πρέπει να επιθεωρηθούν και να αποδειχθούν
“καθαρά” από τον αρχηγό βολής πριν ο σκοπευτής εγκαταλείψει τη γραμμή βολής ή πριν
οποιοδήποτε άτομο περάσει μπροστά από τη γραμμή βολής.
Άρθρο 72: Εμπλοκές

72.1
72.2
72.3

72.4

Αν πιέσετε την σκανδάλη και το όπλο σας δεν εκπυρσοκροτήσει, συνεχίστε να το κρατάτε
στραμμένο προς τους στόχους για τριάντα ακόμα (30) δευτερόλεπτα τουλάχιστον και
ενημερώστε αμέσως τον υπεύθυνο βολής. Μία βραδυφλεγία είναι πιθανή.
Σε περίπτωση υποτονικής ή ακουστικά περίεργης εκπυρσοκρότησης διακόψτε αμέσως την
βολή και αναφέρετέ το στον υπεύθυνο βολής. Μπορεί ένα βλήμα να έχει παραμείνει στην
κάννη του όπλου σας.
Στην περίπτωση που ακούσετε κάποιο ασυνήθιστο θόρυβο ενώ πυροβολείτε, σταματήστε
αμέσως, βάλτε την ασφάλεια και αδειάστε το όπλο. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν φράζει τη
θαλάμη και ότι κανένα βλήμα δεν έχει μείνει στην κάννη εξ' αιτίας ελαττωματικού ή
ακατάλληλου πυρομαχικού.
Άλλες εμπλοκές που χρειάζονται την προσοχή σας:
α) αν το όπλο σας δεν αποβάλλει τον κάλυκα μετά την εκπυρσοκρότηση του φυσιγγίου,
β) αν μόνο το καψύλλιο εκρήγνυται,
γ) αν το όπλο σας δεν οπλιστεί για την επόμενη βολή ενώ θα έπρεπε.
Άρθρο 73: Αντιμετώπιση Εμπλοκών

73.1
73.2
73.3

73.4

∆ιαβάστε προσεκτικά στο εγχειρίδιο του όπλου σας για το τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση
εμπλοκής ή αφλογιστίας.
Αν δεν είστε σίγουροι για το τι πρέπει να κάνετε για να διορθώσετε κάποια εμπλοκή, σηκώστε
το ελεύθερο χέρι σας για να ενημερώσετε και να ζητήσετε την βοήθεια του υπεύθυνου βολής,
προσέχοντας ώστε το όπλο δεν θα στραφεί πλάγια ή πίσω.
Σε περίπτωση εμπλοκής:
α) Κρατήστε το όπλο με την κάννη πάντα προς τους στόχους ή στρέψτε το σε ασφαλή
κατεύθυνση. Έτσι, αν εκπυρσοκροτήσει με μία καθυστέρηση, το βλήμα ή τα σκάγια θα
φύγουν προς μία ασφαλή κατεύθυνση. Μην γυρίσετε λοξά το όπλο για να εξετάσετε το
πρόβλημα.
β) Αν χρειάζεται, ανοίξτε το κλείστρο ή βυκίο με εξαιρετική προσοχή (ειδικά σε περίπτωση
αφλογιστίας ή βραδυφλεγίας).
γ) Αφαιρέστε τα πυρομαχικά και αν η εμπλοκή οφείλεται σε ελαττωματικό πυρομαχικό
αφαιρέστε το με ιδιαίτερη προσοχή και πετάξτε το με ασφαλή τρόπο.
δ) Αν η αιτία είναι προφανής, διορθώστε την εμπλοκή χωρίς να διαταράσσετε τους άλλους
σκοπευτές και συνεχίστε την προπόνηση ή αγώνα σας.
Αν υπάρχει οποιαδήποτε δυσκολία με την άμεση και ασφαλή διόρθωση του προβλήματος,
τοποθετήστε το όπλο στον πάγκο με την κάννη προς τους στόχους, απομακρυνθείτε και
ενημερώστε τον αρχηγό βολής ή τον εκπαιδευτή σας.
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Άρθρο 74: Τρόπος Αφόπλισης
Στρέψτε την κάννη σε μία ασφαλή κατεύθυνση και αν πρόκειται:
α) Για περίστροφο: ανοίξτε το βυκίο, κρατήστε το σταθερό και παρατηρήστε τις θαλάμες του, κατόπιν
αφήστε ανοικτό το βυκίο.
β) Για πιστόλι: αφαιρέστε τον γεμιστήρα, τραβήξτε πίσω το κλείστρο και κάνετε προσεκτικό οπτικό
έλεγχο της θαλάμης, κατόπιν αγκιστρώστε και αφήστε τραβηγμένο το κλείστρο.
Άρθρο 75: Τροποποίηση Όπλων
Μην τροποποιείτε το όπλο σας για κανένα λόγο. Αν όμως θέλετε να το τροποποιήσετε για κάποιο
συγκεκριμένο λόγο (π.χ. Πρακτική Σκοποβολή) μην επιχειρείτε να κάνετε τις αλλαγές και τις
τροποποιήσεις μόνοι σας αλλά απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή σε έναν πολύ
έμπειρο οπλουργό και χρησιμοποιείστε υλικά και ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή
ή συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και του αγωνίσματος.
Άρθρο 76: Ξηρή Προπόνηση
76.1
76.2

76.3

“Ξηρή” βολή σημαίνει απελευθέρωση του οπλισμένου μηχανισμού της σκανδάλης ενός άδειου
πυροβόλου όπλου, ή την απελευθέρωση του μηχανισμού της σκανδάλης αεροβόλου όπλου
χωρίς να εκτονωθεί η προωθητική ουσία.
Η στόχευση ή “ξηρή” προπόνηση με άδειο όπλο δεν επιτρέπεται εκτός αν είναι μέρος
εκπαίδευσης, ή όταν βρίσκεστε στην γραμμή βολής, και μόνο αν, από κάθε άποψη, θα ήταν
ασφαλές να πυροδοτηθεί ένα φυσίγγι, και αυτό μακριά από όλους και πάντα προς ασφαλή
κατεύθυνση.
Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αποκλεισμό δύο (2) μηνών από κάθε αθλητική
δραστηριότητα.
Άρθρο 77: Πρόσθετοι Κανόνες Ασφαλείας για Κυνηγετικά Όπλα

77.1

77.2

Οι παρακάτω κανόνες ασφαλείας για κυνηγετικά όπλα ισχύουν επιπλέον των υπόλοιπων
κανόνων που αναφέρονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.
α) Τα συμβατικά δίκαννα πρέπει να μεταφέρονται κενά με το γλουτό ορατά ανοικτό.
β) Τα ημιαυτόματα κυνηγετικά πρέπει να μεταφέρονται κενά με το μπουλόνι ορατά ανοικτό
και την κάννη γυρισμένη προς τον ουρανό ή προς το έδαφος.
γ) Πάντα, εκτός κατά τη διάρκεια μίας βολής, ένα τουφέκι κινητού ουραίου πρέπει να έχει το
κλείστρο αφαιρεμένο ή να έχει μέσα του μία breech flag.
δ) Ποτέ μην αφήνετε ένα γεμάτο όπλο στηριγμένο σε δέντρο.
ε) Μην κρατάτε ποτέ το όπλο σας οριζόντια, αλλά πάντα με την κάννη προς το έδαφος.
στ) Κατά τη διάρκεια αγώνα ή προπόνησης αφαιρέστε τον αορτήρα, μπορεί να γίνει αιτία
ατυχήματος. Επίσης, η παρουσία αορτήρα ή λουριού σε όπλο απαγορεύεται από τους
κανονισμούς της ISSF.
ζ) Όταν κλείνετε το τουφέκι σας, κρατήστε πάντα την κάννη προς το έδαφος και ανεβάστε το
κοντάκι, ποτέ το αντίθετο.
Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αποκλεισμό έως τρεις (3) μήνες από κάθε αθλητική
δραστηριότητα.
Άρθρο 78: Επικίνδυνες Ενέργειες Σκοπευτή

Σε σκοπευτή που ενεργεί κατά τρόπο επικίνδυνο ενόσω αυτός βρίσκεται σε χώρο άθλησης:
α) θα απαγορευθεί αμέσως η συνέχιση των βολών και ίσως η συμμετοχή του σε μελλοντικές
προπονήσεις ή αγώνες στο πεδίο βολής ή σκοπευτήριο, έως ότου έχει γίνει έκθεση προς τη ΣΚ.Ο.Ε. και
οι περιστάσεις έχουν ερευνηθεί πλήρως,
β) θα απομακρύνεται αμέσως από το χώρο άθλησης, και
γ) θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις.
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Άρθρο 79: Χρήση Όπλου Χωρίς Εντολή
Σκοπευτής που ρίξει βολή πριν δοθεί το παράγγελμα “αρχίσατε πυρ” ή μετά το παράγγελμα “παύσατε
πυρ” ή άλλο ισοδύναμο, θα απομακρύνεται από τη γραμμή βολής αμέσως και θα επιβάλλεται σε αυτόν
ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Άρθρο 80: Θέση Ετοιμότητας σε Αγώνα Όπλων Χειρός (Πρακτική Σκοποβολή)
80.1

80.2

Είναι η κατάσταση κατά την οποία, μετά από την εντολή του κριτή:
α) Το όπλο έχει έρθει σε κατάσταση ετοιμότητας (βλέπε άρθρο 84) όπως ορίζεται στην
γραπτή ενημέρωση σταδίου και είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της σχετικής
κατηγορίας.
β) Ο αγωνιζόμενος λαμβάνει την θέση εκκίνησης όπως ορίζεται στην γραπτή ενημέρωση
σταδίου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο αγωνιζόμενος πρέπει να στέκεται σε όρθια θέση,
πρόσωπο προς το βάθος του σταδίου, με τα χέρια χαλαρά στο πλάι.
∆εν επιτρέπεται στον αγωνιζόμενο να αγγίζει ή να κρατά όπλο, συσκευή γέμισης ή πυρομαχικά
μετά την εντολή “Αναμείνατε σήμα” (“Stand by”) και πριν το σήμα εκκίνησης εκτός από την
αναπόφευκτη επαφή με τους βραχίονες
Άρθρο 81: Θέση Ετοιμότητας σε Αγώνα Λεικόναννου (Πρακτική Σκοποβολή)

81.1

Είναι η κατάσταση κατά την οποία, μετά από την εντολή του κριτή:
α) Το όπλο έχει έρθει σε κατάσταση ετοιμότητας (βλέπε άρθρο 85) είναι έτοιμο, ασφαλές και
κρατιέται ή είναι τοποθετημένο όπως ορίζεται από την γραπτή ενημέρωση σταδίου και σε
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της σχετικής κατηγορίας.
β) Η στάση του αγωνιζόμενου πριν την έναρξη του σταδίου πρέπει να είναι μία από τις
ακόλουθες, όπως ορίζεται στην γραπτή ενημέρωση σταδίου:

Όρθιος και σε χαλαρή στάση, με το όπλο σε κατάσταση ετοιμότητας κρατημένο με
τα δύο χέρια, ο υποκόπανος να ακουμπά στο γοφό του αγωνιζόμενου, η κάνη
στραμμένη προς το βάθος του πεδίου και τα δάχτυλα έξω από τον υποφυλακτήρα
της σκανδάλης.

Όρθιος, σε χαλαρή και φυσική στάση, με το όπλο σε κατάσταση ετοιμότητας να
κρατείται με φυσικό τρόπο με το δυνατό χέρι μόνο, κάνη παράλληλη με το έδαφος,
με κατεύθυνση προς το βάθος του πεδίου και τα δάχτυλα έξω από τον
υποφυλακτήρα της σκανδάλης, ενώ το αδύναμο χέρι να κρέμεται χαλαρά στο πλάι.

Μία εναλλακτική θέση εκκίνησης, όπως θα ορίζεται στην γραπτή ενημέρωση σταδίου.

81.2

∆εν επιτρέπεται στον αγωνιζόμενο να αγγίζει ή να κρατά γεμιστήρα, συσκευή γέμισης ή
πυρομαχικά, εκτός του γεμιστήρα που είναι τοποθετημένος στο όπλο, μετά την εντολή
“Αναμείνατε σήμα” (“Stand by”) και πριν το σήμα εκκίνησης εκτός από την αναπόφευκτη
επαφή με τους βραχίονες.

Άρθρο 82: Θέση Ετοιμότητας σε Αγώνα Ραβδωτών Τυφεκίων (Πρακτική Σκοποβολή)
82.1

82.2

Είναι ιη κατάσταση κατά την οποία, μετά από την εντολή του Κριτή:
α) Το όπλο έχει έρθει σε κατάσταση ετοιμότητας είναι έτοιμο, ασφαλές και κρατιέται ή είναι
τοποθετημένο όπως ορίζεται από την γραπτή ενημέρωση σταδίου και σε συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις της σχετικής κατηγορίας.
β) Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ενημέρωση σταδίου, ο αγωνιζόμενος πρέπει να είναι
όρθιος και σε χαλαρή στάση, με το τυφέκιο σε κατάσταση ετοιμότητας κρατημένο με τα δύο
χέρια, ο υποκόπανος να ακουμπά στο γοφό του αγωνιζόμενου, η κάνη στραμμένη προς το
βάθος του πεδίου και τα δάχτυλα έξω από τον υποφυλακτήρα της σκανδάλης.
∆εν επιτρέπεται στον αγωνιζόμενο να αγγίζει ή να κρατά γεμιστήρα, συσκευή γέμισης ή
πυρομαχικά, εκτός του γεμιστήρα που είναι τοποθετημένος στο όπλο, μετά την εντολή
“Αναμείνατε σήμα” (“Stand by”) και πριν το σήμα εκκίνησης εκτός από την αναπόφευκτη
επαφή με τους βραχίονες.
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Άρθρο 83: Κατάσταση Ετοιμότητας Όπλου Χειρός (Πρακτική Σκοποβολή)
83.1

83.2

Η κατάσταση ετοιμότητας για τα όπλα χειρός είναι όπως αναφέρεται παρακάτω:
α) Περίστροφα:
1. Μονής Ενέργειας: σφύρα κατεβασμένη σε άδεια θαλάμη ή, εάν έχει τοποθετηθεί εγκοπή
ασφαλείας, σφύρα κατεβασμένη σε γεμάτη θαλάμη (εξαιρούνται όσα έχουν αναστολέα
πυροδότησης).
2. ∆ιπλής Ενέργειας: σφύρα πλήρως κατεβασμένη και όλες οι θαλάμες μπορούν να είναι
γεμάτες.
β) Αυτογεμή Πιστόλια:
1. Μονής Ενέργειας: θαλάμη γεμάτη, σφύρα οπλισμένη και ασφάλεια ενεργοποιημένη.
2. ∆ιπλής Ενέργειας: θαλάμη γεμάτη, σφύρα πλήρως κατεβασμένη ή αφοπλισμένη. 3.
Επιλεκτικής Ενέργειας: θαλάμη γεμάτη με σφύρα πλήρως κατεβασμένη ή θαλάμη γεμάτη,
σφύρα οπλισμένη με την εξωτερική ασφάλεια ενεργοποιημένη.
Τα στάδια μπορεί να απαιτούν καταστάσεις ετοιμότητας διαφορετικές από αυτές που
αναφέρονται παραπάνω. Στις περιπτώσεις αυτές, η απαιτούμενη κατάσταση ετοιμότητας
πρέπει να αναφέρεται καθαρά στην γραπτή ενημέρωση σταδίου.
Άρθρο 84: Κατάσταση Ετοιμότητας Λειόκαννου (Πρακτική Σκοποβολή)

84.1

84.2

Η κατάσταση ετοιμότητας για τα λειόκαννα όπλα είναι όπως αναφέρεται παρακάτω:
α) Οπλισμένο: Αποθήκη φυσιγγίων γεμάτη ή γεμιστήρας τοποθετημένος (αν εφαρμόζεται),
θαλάμη γεμάτη, σφύρα και/ή επικρουστήρας οπλισμένος και ασφάλεια ενεργοποιημένη (αν το
όπλο έχει ασφάλεια από τη σχεδίασή του).
β) Οπλισμένο: Αποθήκη φυσιγγίων γεμάτη ή γεμιστήρας τοποθετημένος (αν εφαρμόζεται),
θαλάμη άδεια και το όπλο/κλείστρο κλειστό.
γ) Άδειο: Η αποθήκη φυσιγγίων πρέπει να είναι άδεια, οι αφαιρούμενοι γεμιστήρες να μην
είναι τοποθετημένοι και η θαλάμη πρέπει να είναι άδεια. Το κλείστρο μπορεί να είναι ανοιχτό ή
κλειστό.
Τα στάδια μπορεί να απαιτούν καταστάσεις ετοιμότητας διαφορετικές από αυτές που
αναφέρονται παραπάνω. Στις περιπτώσεις αυτές, η απαιτούμενη κατάσταση ετοιμότητας
πρέπει να αναφέρεται καθαρά στην γραπτή ενημέρωση σταδίου.
Άρθρο 85: Κατάσταση Ετοιμότητας Ραβδωτού Τυφεκίου (Πρακτική Σκοποβολή)

85.1

85.2

Η κατάσταση ετοιμότητας για τα ραβδωτά τυφέκια είναι όπως αναφέρεται παρακάτω:
α) Οπλισμένο: Αποθήκη φυσιγγίων γεμάτη ή γεμιστήρας τοποθετημένος (αν εφαρμόζεται),
θαλάμη γεμάτη, σφύρα και/ή επικρουστήρας οπλισμένος και ασφάλεια ενεργοποιημένη (αν το
όπλο έχει ασφάλεια από τη σχεδίασή του).
β) Οπλισμένο: Αποθήκη φυσιγγίων γεμάτη ή γεμιστήρας τοποθετημένος (αν εφαρμόζεται),
θαλάμη άδεια και το όπλο/κλείστρο κλειστό.
γ) Άδειο: Η αποθήκη φυσιγγίων πρέπει να είναι άδεια, οι αφαιρούμενοι γεμιστήρες να μην
είναι τοποθετημένοι και η θαλάμη πρέπει να είναι άδεια. Το κλείστρο μπορεί να είναι ανοιχτό ή
κλειστό
Τα στάδια μπορεί να απαιτούν καταστάσεις ετοιμότητας διαφορετικές από αυτές που
αναφέρονται παραπάνω. Στις περιπτώσεις αυτές, η απαιτούμενη κατάσταση ετοιμότητας
πρέπει να αναφέρεται καθαρά στην γραπτή ενημέρωση σταδίου.
Άρθρο 86: Θέση Ετοιμότητας (Σταθερός Στόχος)

Όταν βρίσκεστε στη γραμμή βολής σε θέση ετοιμότητας αναμένοντας τις οδηγίες από τον υπεύθυνο ή
τον αρχηγό βολής πρέπει:




να κρατάτε το όπλο με το ένα χέρι,
ο βραχίονάς σας πρέπει να δείχνει προς τα κάτω και να σχηματίζει γωνία όχι μεγαλύτερη των
σαράντα πέντε (45ο) μοιρών από την κατακόρυφο,
και η κάννη του όπλου σας να στραμμένη προς την κατεύθυνση των στόχων.
Άρθρο 87: Θέση Ετοιμότητας Σκοπευτή (Κυνηγετικό)

Όταν βρίσκεστε στο βατήρα και στη θέση ετοιμότητας πρέπει:


και τα δύο πόδια σας να βρίσκονται μέσα στα όρια του βατήρα,
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να κρατάτε το όπλο και με τα δύο χέρια,
το κοντάκι του όπλου σας να είναι σε επαφή με το σώμα σας,
και η άκρη του κοντακίου να βρίσκεται πάνω ή κάτω από την κορδέλα ένδειξης.
Άρθρο 88: Εντολή “Παύσατε Πυρ”

88.1

88.2
88.3

Ο αρχηγός ή υπεύθυνος βολής μπορεί να διακόψει οποιαδήποτε βολή για λόγους ασφαλείας
με την εντολή “Παύσατε Πυρ” ή άλλη ισοδύναμη. Η εντολή “Παύσατε Πυρ” είναι υποχρεωτική
για όλους και πρέπει να εκτελεστεί αμέσως. Μετά από αυτή διακόψτε τη βολή, βγάλτε το
δάκτυλο σας από την σκανδάλη και φέρτε το όπλο σας στη θέση ετοιμότητας. Στην συνέχεια
ακολουθήστε τις οδηγίες του αρχηγού ή υπεύθυνου βολής.
Αθλητής που δεν συμμορφώνεται θα απομακρύνεται από το χώρο άθλησης και θα του
επιβάλλεται αποκλεισμός τεσσάρων (4) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Κάθε αθλητής που αγγίζει όπλο ή γεμιστήρα, εκτός αν πρόκειται να τα αδειάσει, χωρίς την
άδεια του αρχηγού βολής μετά το παράγγελμα “Παύσατε Πυρ” θα απομακρύνεται από το
χώρο άθλησης και θα του επιβάλλεται αποκλεισμός τριών (3) μηνών από κάθε αθλητική
δραστηριότητα.
Άρθρο 89: Εντολή “Όταν Τελειώσετε Μην Ξαναγεμίσετε”

89.1

89.2
89.3

Ο αρχηγός ή υπεύθυνος βολής μπορεί να δώσει την εντολή “Όταν Τελειώσετε Μην
Ξαναγεμίσετε”, ή άλλη ισοδύναμη, η οποία είναι υποχρεωτική για όλους. Σε αυτή την
περίπτωση συνεχίστε τις βολές έως ότου όλα τα φυσίγγια στο γεμιστήρα του όπλου σας ή το
βυκίο έχουν πυροδοτηθεί. Μετά βγάλτε το δάκτυλό σας από την σκανδάλη αφαιρέστε το
γεμιστήρα, ανοίξτε και αγκιστρώστε το κλείστρο ή ανοίξτε το βυκίο και ακουμπήστε το όπλο
στο τραπεζάκι σας ή στο κουτί του με την κάννη στραμμένη προς τους στόχους. Στην
συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες του αρχηγού ή υπεύθυνου βολής.
Αθλητής που δεν συμμορφώνεται θα απομακρύνεται από το χώρο άθλησης και θα του
επιβάλλεται αποκλεισμός έξι (6) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Κάθε αθλητής που αγγίζει όπλο ή γεμιστήρα, εκτός αν πρόκειται να τα αδειάσει, χωρίς την
άδεια του αρχηγού βολής μετά το παράγγελμα “Όταν Τελειώσετε Μην Ξαναγεμίσετε” θα
απομακρύνεται από το χώρο άθλησης και θα του επιβάλλεται αποκλεισμός τριών (3) μηνών
από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Άρθρο 90: Εντολή “Απογεμίσατε”

90.1
90.2
90.3

Όταν ακούσετε την εντολή “Απογεμίσατε” ή άλλη ισοδύναμη, σταματήστε τις βολές, αδειάστε
το όπλο σας αμέσως, αφαιρέστε το γεμιστήρα και ακουμπήστε το, με το βυκίο ή το κλείστρο
ανοιχτό, στο τραπεζάκι σας.
Αθλητής που δεν συμμορφώνεται θα απομακρύνεται από το χώρο άθλησης και θα του
επιβάλλεται αποκλεισμός έξι (6) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Κάθε αθλητής που γεμίζει όπλο ή γεμιστήρα, χωρίς την άδεια του αρχηγού βολής μετά το
παράγγελμα “Απογεμίσατε” θα απομακρύνεται από το χώρο άθλησης και θα του επιβάλλεται
ποινή αποκλεισμού τριών (3) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Άρθρο 91: Στόχοι

91.1
91.2
91.3
91.4

91.5
91.6
91.7

Κατά τις προπονήσεις σας πρέπει να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο τους στόχους που
χορηγούνται από τον Σύλλογο οι οποίοι είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αντίστοιχου
αγωνίσματος σκοποβολής στο οποίο λαμβάνετε μέρος.
Η χρήση διαφορετικών στόχων είναι απαγορευμένη. Ειδικά, απαγορεύεται η χρήση στόχων
που απεικονίζουν ανθρώπους σε οποιαδήποτε στάση.
Μεταλλικά, πλαστικά ή χάρτινα κουτιά, ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθούν ως στόχοι σε καμία περίπτωση.
Οι στόχοι πρέπει να είναι τοποθετημένοι στην απόσταση που ορίζεται από τον χώρο άθλησης
και το αγώνισμα για το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μην τοποθετείτε στόχους σε
απόσταση μικρότερη ή μεγαλύτερη από αυτήν. Για παράδειγμα, σε πεδίο βολής αγωνισμάτων
25μ οι στόχοι δεν πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε απόσταση 10μ. 50μ.
Οι στόχοι πρέπει να είναι τοποθετημένοι στα αντίστοιχα πλαίσια που έχουν τοποθετηθεί για
αυτό το σκοπό και σας έχουν υποδειχθεί από τον υπεύθυνο βολής ή τον εκπαιδευτή σας.
Οι στόχοι πρέπει να βάλλονται από τα καθορισμένα σύμφωνα με το αντίστοιχο αγώνισμα
σημεία.
Μη βάλλετε σε στόχους άλλων σκοπευτών ή διαγώνια. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός
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τραυματισμός από τα διασταυρούμενα πυρά.
Οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με τους παρεχόμενους στόχους πρέπει να
αναφέρονται στον αρχηγό βολής ή τον εκπαιδευτή σας πριν αρχίσει ή προπόνηση ή ο αγώνας.
Αθλητής που δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω θα απομακρύνεται αμέσως από το χώρο
άθλησης και θα επιβάλλεται σε αυτόν αποκλεισμός τριών (3) μηνών από κάθε αθλητική
δραστηριότητα.
Άρθρο 92: Μετάβαση Μπροστά από τη Γραμμή Βολής

Η μετάβαση μπροστά από την γραμμή βολής και προς τους στόχους, επιτρέπεται μόνο μετά από σχετικό
παράγγελμα του αρχηγού βολής. Σε αντίθετη περίπτωση θέτετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας. Αθλητής που
δεν συμμορφώνεται με αυτό θα απομακρύνεται αμέσως από το πεδίο βολής ή σκοπευτήριο και θα
τιμωρείται με αποκλεισμό έως έξι (6) μήνες από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Άρθρο 93: Σκληρές Επιφάνειες – Νερό – Εγκαταστάσεις Χώρου Άθλησης
Μην πυροβολείτε ποτέ σκληρές επιφάνειες, νερό, πάγο, χαλίκι, κορμούς δέντρων ή τις εγκαταστάσεις
του χώρου άθλησης. Μπορεί να προκαλέσετε κάποιο ατύχημα. Πυροβολώντας στην επιφάνεια του νερού
ή σε βράχο ή άλλη σκληρή επιφάνεια, αυξάνεται η πιθανότητα αναπήδησης ή θρυμματισμού του
βλήματος το οποίο μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα το βλήμα να χτυπήσει σε σημείο που δεν θα θέλατε.
Είναι πάντα δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η βολή σας δεν θα προκαλέσει κάποιο τραυματισμό ή
άλλη ζημιά. Αθλητής που δεν συμμορφώνεται θα απομακρύνεται αμέσως από το χώρο άθλησης και θα
επιβάλλεται σε αυτόν αποκλεισμός δύο (2) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Άρθρο 94: Η Κάννη να Είναι Στραμμένη προς Ασφαλή Κατεύθυνση Πάντα
94.1
94.2
94.3
94.4
95.5
95.6

Ποτέ μην στρέφετε ένα όπλο προς ανθρώπους ή ζώα ή προς κάτι που δεν θέλετε να
πυροβολήσετε έστω και αν το όπλο είναι άδειο. Κάποια φορά μπορεί να το κάνετε και με
γεμάτο.
Ποτέ μην αφήνετε την κάννη του όπλου να σημαδεύει οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας.
∆εν πρέπει ποτέ οποιοδήποτε μέρος του σώματος να βρίσκεται μπροστά από την κάννη ενός
γεμάτου όπλου.
Κατά τη γέμιση, απογέμιση ή έλεγχο ενός όπλου, η κάννη πρέπει πάντα να είναι στραμμένη
προς μία ασφαλή κατεύθυνση.
Εκτός από τις περιπτώσεις όπου στους κανονισμούς κάποιου συγκεκριμένου αγωνίσματος
ορίζεται διαφορετικά, η κάννη ενός γεμάτου όπλου πρέπει πάντα να είναι στραμμένη προς
τους στόχους ή άλλη ασφαλή διεύθυνση.
Ασφαλής διεύθυνση είναι να στρέφετε την κάννη του όπλου προς τον ουρανό, σε ανοιχτό
χώρο ή προς το έδαφος, μακριά από εσάς και άλλους.
Σε περίπτωση που αθλητής δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω θα τιμωρείται με αποκλεισμό
τριών (3) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Άρθρο 95: Αθλητές στη Γραμμή Βολής

95.1

95.2

Αθλητές στη γραμμή βολής πρέπει να εκτελούν αμέσως όλες τις εντολές που δίνονται από τον
υπεύθυνο βολής, το αρχηγό βολής, ή τον εκπαιδευτή. Μην προεξοφλείτε τις εντολές και μην
ενεργείτε χωρίς να σας έχει δοθεί εντολή. Αν δεν έχετε κατανοήσει κάτι, βγάλτε το δάκτυλο
σας από την σκανδάλη, φέρτε το όπλο σας στη θέση ετοιμότητας, σηκώστε το ελεύθερο χέρι
σας, και χωρίς να στρέφετε το όπλο σας πλάγια ή πίσω ζητήστε διευκρινήσεις.
Απαγορεύεται σε άτομα που δεν είναι μέλη ή αθλητές (π.χ. παιδιά, συγγενείς ή φίλοι αθλητών
ή επισκέπτες) του Συλλόγου να εισέρχονται στη γραμμή βολής. Άτομα που δεν
συμμορφώνονται θα απομακρύνονται αμέσως από τη γραμμή βολής και θα επιβάλλεται ποινή
αποκλεισμού ενός (1) μήνα από κάθε αθλητική δραστηριότητα στον αθλητή ο οποίος
σχετίζεται με αυτό το άτομο. Η ίδια απαγόρευση και η ίδια ποινή σε περίπτωση
παραπτώματος, ισχύει για εκείνους του αθλητές του Συλλόγου οι οποίοι εισέρχονται στη
γραμμή βολής ενώ λαμβάνουν χώρα προπόνηση ή αγώνας στα οποία δεν συμμετέχουν.

Άρθρο 96: Πίσω από το Στόχο
Όταν πυροβολείτε ένα στόχο, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τι βρίσκεται πίσω του. Μερικές σφαίρες
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μπορούν να ταξιδέψουν πάνω από ένα χιλιόμετρο. Μερικά φυσίγγια λειόκαννων μπορούν να στείλουν τα
σκάγια έως και 350-400 μέτρα μακριά. Ένα βλήμα των 0.22 cal μπορεί να φτάσει μέχρι και 2.5
χιλιόμετρα μακριά ενώ ένα βλήμα των .308 (7.62 mm) μπορεί να φτάσει γύρω στα 4.5 χιλιόμετρα. Αν
αστοχήσετε ή εάν η σφαίρα διαπεράσει το στόχο, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η βολή δεν
θα προκαλέσει κάποιο τραυματισμό ή ζημιά.
Άρθρο 97: Οχήματα
97.1
97.2

Η είσοδος κάθε οχήματος στην γραμμή βολής απαγορεύεται.
Προσέξτε ότι το μεταφορικό σας μέσο δεν εμποδίζει την είσοδο στο σκοπευτήριο ή στο πεδίο
βολής η οποία πρέπει να παραμένει πάντοτε ελεύθερη για την αντιμετώπιση έκτακτων
περιστατικών (π.χ. κίνηση ασθενοφόρου για την μεταφορά ασθενούς).
Άρθρο 98: Τα Όπλα είναι Πάντα Γεμάτα

98.1
98.2
98.3

Χρησιμοποιείστε κάθε όπλο σαν να ήταν γεμάτο.
Ποτέ μην θεωρείτε ότι ένα όπλο είναι άδειο.
Ο μόνος σίγουρος τρόπος, για να διασφαλίσετε ότι ένα όπλο είναι άδειο, είναι να ανοίξετε τη
θαλάμη και να εξετάσετε οπτικά το εσωτερικό, για να δείτε αν υπάρχει σφαίρα. Το να
αφαιρέσετε τον γεμιστήρα δεν αποτελεί εγγύηση ότι ένα πιστόλι είναι άδειο ή ότι δεν μπορεί
να πυροβολήσει. Τα τυφέκια και οι καραμπίνες μπορούν να ελεγχθούν, όταν ανοιχτούν ή
αφαιρεθούν όλα τα φυσίγγια και με το κλείστρο ανοιχτό βεβαιωθείτε οπτικά ότι δεν έχει μείνει
κανένα φυσίγγι.
Άρθρο 99: Έλεγχος Κάννης

Πριν πυροβολήσετε, σιγουρευτείτε ότι η κάννη του όπλου σας δεν είναι φραγμένη από χώμα, λάσπη,
πάγο, κλαδάκια ή φύλλα και ότι δεν υπάρχει υπερβολικό λάδι ή γράσο σε αυτήν. Όλα αυτά μπορεί να
προκαλέσουν επικίνδυνη αύξηση των αερίων (πιέσεων) μέσα στη κάννη με αποτέλεσμα την
παραμόρφωση ή καταστροφή (έκρηξη) της, με τραγικά αποτελέσματα για εσάς και όσους βρίσκονται
γύρω σας. Κάντε συνήθεια τον προληπτικό έλεγχο πριν και μετά τις βολές!
Άρθρο 100: Ασφάλεια Όπλων
100.1

100.2

100.3

100.4

Φυλάξτε το όπλο σας, έτσι ώστε αναρμόδιοι και ειδικά τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση σε
αυτό. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι παιδιά, ή άλλο μη εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο, δεν θα έχουν πρόσβαση στο όπλο σας. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ατυχημάτων
αδειάστε το όπλο σας, κλειδώστε το και αποθηκεύστε τα πυρομαχικά σε ξεχωριστό
κλειδωμένο μέρος. Ο Νόμος προβλέπει τα όπλα να φυλάσσονται σε ειδικές θήκες ή
οπλοκιβώτιο με κλειδαριά ή άλλο ασφαλιστικό μηχανισμό.
Τα εξαρτήματα που έχουν σαν σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων (συρμάτινες κλειδαριές,
τάπες θαλάμης κ.λπ.) δεν μπορούν να εμποδίσουν τη χρήση του όπλου σας από ένα
αποφασισμένο άτομο. Οι ατσάλινες οπλοθήκες είναι ίσως πιο κατάλληλες, για να μειώσουν την
πιθανότητα σκόπιμης κακής χρήσης ενός όπλου από έναν αναρμόδιο ενήλικα ή παιδί.
Μάθετε τα συστήματα ασφαλείας του όπλου που χρησιμοποιείτε, αλλά να θυμάστε: οι
μηχανισμοί ασφαλείας δεν υποκαθιστούν τις διαδικασίες ασφαλούς χειρισμού. Ποτέ μην
βασίζεστε σε ένα σύστημα ασφάλειας, για να προλάβετε ένα ατύχημα. Είναι επιτακτικό να
γνωρίζετε και να χρησιμοποιείτε τα συστήματα ασφαλείας του συγκεκριμένου όπλου, αλλά τα
ατυχήματα μπορούν να αποφευχθούν μόνο ακολουθώντας τις διαδικασίες ασφαλούς
χειρισμού που περιγράφονται στους κανόνες ασφαλείας, καθώς και στο εγχειρίδιο του όπλου.
Για να εξοικειωθείτε περισσότερο με την σωστή χρήση αυτού ή άλλου όπλου,
παρακολουθείστε τη σειρά μαθημάτων ασφαλείας όπλων που διοργανώνει από καιρό σε καιρό
ο Σύλλογος και τηρήστε τις σχετικές διαδικασίες.
Η ασφάλεια του όπλου είναι μία μηχανική συσκευή και σαν τέτοια, μπορεί να πάθει βλάβη
οποιαδήποτε στιγμή και να μη λειτουργήσει σωστά! Μπορεί να νομίζετε λανθασμένα ότι το
όπλο είναι ασφαλισμένο ενώ στην πραγματικότητα είναι απασφαλισμένο. Ένα όπλο ακόμα και
με την ασφάλεια ΟΝ μπορεί να πυροβολήσει αν δεχτεί ένα δυνατό χτύπημα ή μετά από μία
πτώση στο έδαφος ή αν έχει μηχανική βλάβη. Η ασφάλεια είναι συμπλήρωμα της ασφαλούς
χρήσης του όπλου από τον σκοπευτή και όχι η "λύση" στο πρόβλημα! Ακόμη και με την
ασφάλεια ΟΝ να χειρίζεστε το όπλο σαν να πρόκειται να πυροβολήσει. Ο μόνος τρόπος για να
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ξέρετε πως ένα όπλο είναι ασφαλές είναι: να είναι ανοικτό και άδειο από πυρομαχικά!

Άρθρο 101: Καθαρισμός και Συντήρηση Όπλων
101.1
101.2
101.3

Φροντίζετε να καθαρίζετε και να συντηρείτε το όπλο σας περιοδικά και τακτικά αφού
βεβαιωθείτε ότι είναι άδειο και κάνετε service, όποτε χρειάζεται, σε έναν εξουσιοδοτημένο και
έμπειρο οπλουργό.
Αποθηκεύετε και μεταφέρετε το όπλο σας, έτσι ώστε να μην συσσωρεύονται στα κινητά μέρη
του ακαθαρσίες ή χνούδι.
Καθαρίζετε και λιπαίνετε το όπλο σας, μετά από κάθε χρήση, ακολουθώντας τις οδηγίες που
παρέχονται στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το όπλο σας, για να εμποδίσετε οξείδωση, φθορά
στην κάννη ή συσσώρευση ακαθαρσιών που μπορεί να εμποδίσουν τη χρήση του.
Άρθρο 102: Αναρριχήσεις

102.1

102.2

Ποτέ μην σκαρφαλώνετε σε δέντρα, φράχτες ή άλλα εμπόδια με γεμάτο όπλο. Ανοίξτε και
αδειάστε τη θαλάμη του όπλου σας και τοποθετείστε το όπλο σας σε μία ασφαλή θέση, πριν
σκαρφαλώσετε ή κατεβείτε από ένα δέντρο ή πριν αναρριχηθείτε σε φράχτη ή πηδήξετε πάνω
από ένα εμπόδιο.
Ποτέ μην τραβάτε προς το μέρος σας ή σπρώχνετε ένα γεμάτο όπλο προς κάποιον άλλον.

Άρθρο 103: Χρήση Αλκοόλ, Φαρμάκων, Ναρκωτικών Ουσιών
103.1

103.2
103.3

103.4

103.5

Όπως και με την οδήγηση, έτσι και με τα όπλα, οτιδήποτε επηρεάζει την κρίση και την
ικανότητα μας πρέπει να αποφεύγεται. Κανένας Αθλητής ο όποιος σέβεται τον εαυτό του δεν
συνδυάζει αλκοόλ και όπλα. Α βρεθείτε ανάμεσα σε μία τέτοια ομάδα, φύγετε το συντομότερο
δυνατόν -ένα σοβαρό ατύχημα θα συμβεί οπωσδήποτε ... είναι απλά θέμα χρόνου.
Όταν πυροβολείτε, αποφύγετε τα οινοπνευματώδη ποτά ή τα φάρμακα που μειώνουν την
ικανότητα κρίσης και τα αντανακλαστικά σας.
Αν παίρνετε φάρμακα που επηρεάζουν τις ψυχοσωματικές σας ικανότητες ή γενικά αισθάνεστε
ανασφάλεια ή έντονη ταραχή διακόψτε αμέσως τον αγώνα ή την προπόνηση και ενημερώστε
τον υπεύθυνο βολής ή τον προπονητή σας. Ο εκπαιδευτής σας έχει το δικαίωμα να σας
απαγορεύσει να συνεχίσετε τις βολές (είτε σε προπονήσεις, είτε σε αγώνα) και να σας
απομακρύνει αμέσως αν κρίνει ότι οι ικανότητές σας έχουν επηρεαστεί αρνητικά από πιθανή
χρήση φαρμάκων.
Η χρήση αλκοολούχων ποτών σε χώρο άθλησης από οποιονδήποτε απαγορεύεται. Οι
παραβάτες θα απομακρύνονται αμέσως από τις εγκαταστάσεις του χώρου άθλησης και τα
μέλη του Συλλόγου θα τιμωρούνται με αποκλεισμό ενός (1) μήνα από κάθε αθλητική
δραστηριότητα για το πρώτο παράπτωμα, αποκλεισμό έξι (6) μηνών για το δεύτερο και
οριστική διαγραφή για το τρίτο.
Κανείς δεν θα γίνεται δεκτός σε χώρο άθλησης αν βρίσκεται κάτω από την επήρεια
ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ, και όσοι βρεθούν να είναι υπό την επήρεια αυτών θα
απομακρύνονται αμέσως από τις εγκαταστάσεις του χώρου άθλησης και θα επιβάλλεται σε
αυτούς αποκλεισμός τουλάχιστον έξι (6) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Άρθρο 104: Μεταφορά Όπλων

104.1
104.2
104.3

Ποτέ μην μεταφέρετε ένα όπλο γεμάτο.
Αδειάστε το όπλο, πριν το τοποθετήσετε σε κάποιο όχημα.
Εάν οπλοφορείτε για προσωπική ασφάλεια, το να αφήνετε την θαλάμη άδεια μπορεί να
μειώσει την πιθανότητα ατυχούς εκπυρσοκρότησης.
Άρθρο 105: Αναγόμωση Φυσιγγίων – Χρήση Αναγομωμένων Πυρομαχικών

105.1

Η αναγόμωση πυρομαχικών απαγορεύεται.
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105.2

Η χρήση αναγομωμένων πυρομαχικών απαγορεύεται. Η χρήση αναγομωμένων ή
ανακατασκευασμένων πυρομαχικών μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα υπερβολικής πίεσης
φυσιγγίων, ρωγμής στον κάλυκα ή άλλες ατέλειες στα πυρομαχικά, οι οποίες μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά στο όπλο σας και να τραυματίσουν εσάς ή άλλους γύρω σας.

105.3

Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αποκλεισμό έξι (6) μηνών από κάθε αθλητική
δραστηριότητα.
Άρθρο 106: Συλλογή Καλύκων

Η αποκομιδή καλύκων από χώρους άθλησης απαγορεύεται. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αποκλεισμό
τριών (3) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Άρθρο 107: Παιδιά/Ανήλικοι
Παιδιά κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών πρέπει να παραμένουν πάντα κάτω από τη
επίβλεψη ενός γονέα ή κηδεμόνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης βολών και πρέπει πάντα να φορούν
ωτασπίδες.
Άρθρο 108: Ζώα
Τα σκυλιά, σε όσους χώρους άθλησης επιτρέπονται, πρέπει να κρατούνται πάντα με το λουρί τους κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης βολών, και να βρίσκονται πάντα υπό την επίβλεψη του ιδιοκτήτη τους.
Κεφάλαιο 6: Προπονήσεις
Άρθρο 109: Σεμινάρια Συλλόγου
Όλοι οι αθλητές του Συλλόγου είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα ενημερωτικά σεμινάρια
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για την ασφάλεια των όπλων, την χρήση αυτών και ότι άλλο
αφόρα το άθλημα που διοργανώνονται, από το Σύλλογο από καιρό σε καιρό, με απόφαση του ∆.Σ.
Άρθρο 110: Προπονητικό Πρόγραμμα Συλλόγου
110.1
110.2

Το ∆.Σ. σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές καθορίζει το προπονητικό πρόγραμμα του
Συλλόγου.
Το ∆.Σ. θα μεριμνά ώστε οι αθλητές να ενημερώνονται για την ημερομηνία, ώρα, και τόπο
τέλεσης των προπονήσεων και αγώνων που διοργανώνει ο Σύλλογος με έναν από τους
παρακάτω τρόπους: με ταχυδρομική επιστολή, τηλεφωνικά, με γραπτό μήνυμα στο κινητό
του τηλέφωνο, με email, ή από τον ιστοχώρο του Συλλόγου (www.skomat.gr).
Άρθρο 111: Προπονήσεις Αθλητών

111.1
111.2
111.3

111.4

111.5

Η συμμετοχή αθλητή σε προπονήσεις θα επιτρέπεται μόνο αν αυτός κατέχει θεωρημένο για το
τρέχον έτος σε ισχύ ∆ελτίο Σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε. και έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του
υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
Αθλητής ο οποίος θέλει να προπονηθεί στην Πρακτική Σκοποβολή, πρέπει επιπλέον να κατέχει
∆ελτίο Σκοπευτή θεωρημένο από την Ε.Τ.Ε.Π.Σ. για το τρέχον έτος.
Αθλητής ο οποίος εγγράφεται στο Σύλλογο, εφόσον δεν έχει άδεια κατοχής όπλων για άσκηση
στη σκοποβολή, θα μπορεί να προπονείται στα σκοπευτήρια και πεδία βολής μόνο με όπλα και
φυσίγγια του Συλλόγου σε χώρο που θα ορίζει ο εκπαιδευτής. Αθλητής που δεν
συμμορφώνεται με τα ανωτέρω θα τιμωρείται με αποκλεισμό τριών (3) μηνών από κάθε
αθλητική δραστηριότητα.
Κάθε νέος αθλητής θα μπορεί να προπονείται εφόσον έχει συμπληρώσει την απαραίτητη
θεωρητική εκπαίδευση από τον εκπαιδευτή του Συλλόγου και μόνο με την παρουσία αυτού.
Αθλητής που δεν συμμορφώνεται θα τιμωρείται με αποκλεισμό τριών (3) μηνών από κάθε
αθλητική δραστηριότητα.
Αθλητής ο οποίος επιθυμεί να προπονηθεί με όπλα και/ή φυσίγγια που ανήκουν στο Σύλλογο,
πριν την παραλαβή τους πρέπει να υπογράψει υποχρεωτικά για την χρέωσή τους στα ανάλογα
βιβλία χρέωσης του Συλλόγου.
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Κάθε αθλητής ο οποίος τελειώνει την προπόνηση είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στον
υπεύθυνο προπόνησης τον οπλισμό που έχει χρεωθεί, αφού ελέγξει προηγουμένως ότι το
όπλο είναι κενό. Σε περίπτωση που δεν ενεργεί τον έλεγχο θα τιμωρείται με αποκλεισμό έως
έξι (6) μήνες από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Όποιος από τους αθλητές του Συλλόγου επιθυμεί να λάβει μέρος σε προπόνηση πρέπει να
ενημερώνει το Σύλλογο για αυτό, ώστε να παρευρίσκεται ο υπεύθυνος του Συλλόγου στο
χώρο άθλησης, και θα προπονείται αποκλειστικά και μόνο με αυτόν. Απαγορεύεται ρητά σε
οποιονδήποτε αθλητή του Συλλόγου να προπονηθεί μόνος του σε χώρο άθλησης χωρίς την
έγκριση του Συλλόγου και την παρουσία ενός υπευθύνου του Συλλόγου, εκτός αν έχει άδεια
κατοχής και οπλοφορίας για άσκηση στη σκοποβολή. Αθλητής που δεν θα συμμορφωθεί με τα
ανωτέρω θα τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού τριών (3) μηνών από κάθε αθλητική
δραστηριότητα.
Απαγορεύεται η προπόνηση/εκπαίδευση σκοπευτή με όπλα ή πυρομαχικά τα οποία δεν
ανήκουν στον ίδιο (εφόσον έχει την απαιτούμενη άδεια κατοχής σκοπευτικών όπλων και
φυσιγγίων για αυτά) ή στον Σύλλογο. Σε περίπτωση παράβασης ο σκοπευτής θα τιμωρείται με
αποκλεισμό τριών (3) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Μετά το τέλος κάθε προπόνησης αθλητής ο οποίος συμμετείχε σε αυτήν με όπλα του
Συλλόγου πρέπει να παραδώσει τον οπλισμό του Συλλόγου καθώς και τα φυσίγγια τα οποία
δεν πρόλαβε να καταναλώσει στον εκπαιδευτή/προπονητή ή αρχηγό βολής ή αρχηγό ομάδας
ή υπεύθυνο προπόνησης. Αθλητής ή μέλος που βρεθεί να κατέχει ή να μεταφέρει όπλα και/ή
φυσίγγια χωρίς τη σχετική άδεια των αρμόδιων Αρχών έξω από τους χώρους άθλησης θα
τιμωρείται με οριστική διαγραφή από το Σύλλογο.
Άρθρο 112: Χώρος Προπόνησης

Κάθε αθλητής πρέπει να φροντίζει το χώρο που προπονήθηκε ώστε αυτός να παραμένει καθαρός
συλλέγοντας τα κενά κουτιά φυσιγγίων που κατανάλωσε και αποθέτοντας αυτά στους κάδους
απορριμμάτων.
Άρθρο 113: Συμμετοχή Ανήλικων Αθλητών σε Προπονήσεις
Ανήλικοι αθλητές όταν προσέρχονται σε προπονήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τους κηδεμόνες τους.
Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή τους σε προπονήσεις δεν θα γίνεται δεκτή.
Άρθρο 114: Βοηθοί Προπονήσεων
Σε κάθε προπόνηση οι εκπαιδευτές μπορούν να ορίσουν ικανό αριθμό βοηθών που θα επιφορτίζονται με
συγκεκριμένες αρμοδιότητες, που σχετίζονται με τα μέτρα ασφαλείας, τις οποίες πρέπει να εκτελούν για
την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου.
Κεφάλαιο 7: Αγώνες
Άρθρο 115: Διεξαγωγή Αγώνων Συλλόγου
115.1
115.2
115.3
115.4
115.5
115.6

Το ∆.Σ., σε συνεργασία με την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή, θα καθορίζει το αγωνιστικό
πρόγραμμα του Συλλόγου.
Το ∆.Σ. θα προκηρύσσει τη διεξαγωγή αγώνων σε τέτοιο χρόνο και σε τέτοιο τόπο που θα
είναι κατά την κρίση του ∆.Σ. προς το συμφέρον της ανάπτυξης των σκοπών του Συλλόγου.
Το ∆.Σ. θα ανακοινώνει από καιρό σε καιρό την ημερομηνία και τον τόπο οποιουδήποτε
σκοπευτικού αγώνα που έχει σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί από αυτόν σε κάθε τρέχον έτος.
Στους αγώνες θα βραβεύονται άτομα ή κατηγορίες ατόμων ή ομάδων που συμμετείχαν υπό
τους όρους, και μετά την καταβολή του αντίστοιχου παράβολου συμμετοχής, που έχουν
καθοριστεί από το ∆.Σ.
Όλα τα θέματα που συνδέονται με την διεξαγωγή των αγώνων σκοποβολής θα είναι στην
δικαιοδοσία του ∆.Σ.
Το ∆.Σ. θα μπορεί να θέσει και να επιβάλει κανονισμούς για τη συμπεριφορά των
αγωνιζομένων, και/ή των θεατών.
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Άρθρο 116: Συμμετοχή Αθλητών σε Αγώνες
116.1
116.2
116.3
116.4
116.5
116.6
116.7
116.8
116.9
116.10

116.11
116.12

116.13

116.14
116.15

Το ∆.Σ. με ανακοίνωσή του στα γραφεία του Συλλόγου θα ενημερώνει τους αθλητές του
Συλλόγου για τη διεξαγωγή αγώνων που έχουν προκηρυχθεί από τη ΣΚ.Ο.Ε. ή άλλο Σύλλογο.
Η συμμετοχή αθλητή σε αγώνες θα επιτρέπεται μόνο αν ο σκοπευτής κατέχει θεωρημένο για
το τρέχον έτος σε ισχύ ∆ελτίο Σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε. και έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές
του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
Αθλητής ο οποίος θέλει να λάβει μέρος σε αγώνες Πρακτικής Σκοποβολής, πρέπει επιπλέον να
κατέχει ∆ελτίο Σκοπευτή θεωρημένο από την Ε.Τ.Ε.Π.Σ. για το τρέχον έτος.
Ο Αρχηγός Ομάδας καθορίζει τις συμμετοχές των αθλητών στους αγώνες που διοργανώνονται
από την ΣΚ.Ο.Ε. ή άλλους συλλόγους ή ομοσπονδίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού και τις
υποβάλλει στο ∆.Σ. του Συλλόγου για έγκριση.
Αθλητής που επιθυμεί να συμμετάσχει σε προγραμματισμένο αγώνα της ΣΚ.Ο.Ε ή άλλου
συλλόγου ή ομοσπονδίας του εσωτερικού ή του εξωτερικού πρέπει να ενημερώνει τον
Σύλλογο για την έγκρισή του και την έκδοση εγγράφου για την συμμετοχή του σε αυτόν.
Απαγορεύεται ρητά σε οποιονδήποτε αθλητή του Συλλόγου να λάβει μέρος σε αγώνα χωρίς
την παρουσία ενός υπευθύνου του Συλλόγου, εκτός αν έχει άδεια κατοχής και οπλοφορίας για
άσκηση στη σκοποβολή.
Απαγορεύεται αθλητής του Συλλόγου να συμμετάσχει σε οποιονδήποτε αγώνα σκοποβολής
που διοργανώνεται από τη ΣΚ.Ο.Ε ή άλλο σύλλογο ή ομοσπονδία του εσωτερικού ή του
εξωτερικού χωρίς την έγκριση του Συλλόγου.
Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό αν
αυτοί δεν έχουν εγκριθεί από την οικεία ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες ομοσπονδίες. Αιτήσεις
αθλητών για συμμετοχή σε τέτοιους αγώνες θα απορρίπτονται.
Απαγορεύεται σε αθλητή να λάβει μέρος σε αγώνα με όπλα ή πυρομαχικά τα οποία δεν
ανήκουν στον ίδιο (εφόσον έχει την απαιτούμενη άδεια κατοχής σκοπευτικών όπλων και
φυσιγγίων για αυτά) ή στον Σύλλογο.
Αθλητής που δήλωσε συμμετοχή σε προγραμματισμένο αγώνα της ΣΚ.Ο.Ε. ή άλλου συλλόγου
ή ομοσπονδίας του εσωτερικού ή του εξωτερικού, πριν από αυτόν πρέπει να υπογράψει για
την συμμετοχή του στο ανάλογο βιβλίο αγώνων του Συλλόγου. Μη συμπλήρωση του
παραπάνω βιβλίου θα έχει σαν αποτέλεσμα ο αθλητής να μην λάβει τους βαθμούς που
αναλογούν στον αγώνα αυτό για το εσωτερικό πρωτάθλημα.
Οι αθλητές που συμμετέχουν σε αγώνες θα χρησιμοποιούν μόνο τα όπλα και τα φυσίγγια του
Συλλόγου (εφόσον δεν κατέχουν σκοπευτική άδεια). Σε αντίθετη περίπτωση ο αθλητής θα
τιμωρείται με αποκλεισμό τριών (3) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Αθλητής ο οποίος εγγράφεται στο Σύλλογο, εφόσον δεν έχει άδεια κατοχής όπλων για άσκηση
στη σκοποβολή, θα μπορεί να λαμβάνει μέρος σε αγώνες μόνο με όπλα και φυσίγγια του
Συλλόγου. Αθλητής που δεν συμμορφώνεται με τα ανωτέρω θα τιμωρείται με αποκλεισμό
τριών (3) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Κάθε νέος αθλητής θα μπορεί να λαμβάνει μέρος σε αγώνες εφόσον έχει συμπληρώσει την
απαραίτητη θεωρητική εκπαίδευση από τον εκπαιδευτή του Συλλόγου. Αθλητής που δεν
συμμορφώνεται θα τιμωρείται με αποκλεισμό τριών (3) μηνών από κάθε αθλητική
δραστηριότητα.
Αθλητής ο οποίος επιθυμεί να λάβει μέρος σε αγώνα με όπλα και/ή φυσίγγια που ανήκουν στο
Σύλλογο, πριν την παραλαβή τους πρέπει να υπογράψει υποχρεωτικά για την χρέωσή τους
στα ανάλογα βιβλία χρέωσης.
Κάθε αθλητής ο οποίος τελειώνει αγώνα στον οποίο συμμετείχε με όπλα του Συλλόγου είναι
υποχρεωμένος να επιστρέψει στον υπεύθυνο προπόνησης τον οπλισμό που έχει χρεωθεί αφού
ελέγξει προηγουμένως ότι το όπλο είναι κενό. Σε περίπτωση που δεν ενεργεί τον έλεγχο θα
τιμωρείται με αποκλεισμό έως έξι (6) μήνες από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Άρθρο 117: Μη Συμμετοχή σε Αγώνες

117.1

117.2

Αθλητής ο οποίος δεν συμμετείχε (ενώ είχε δηλωθεί η συμμετοχή του) σε προγραμματισμένο
αγώνα του Συλλόγου, της ΣΚ.Ο.Ε. ή άλλου συλλόγου ή ομοσπονδίας του εσωτερικού ή του
εξωτερικού, θα τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού έως δύο (2) μήνες από κάθε αθλητική
δραστηριότητα. Η παραπάνω ποινή δεν θα εφαρμόζεται αν κατά την κρίση του ∆.Σ. η μη
συμμετοχή του αθλητή ήταν αποτέλεσμα σοβαρού κωλύματος.
Αθλητής ο οποίος δε μπορεί να συμμετάσχει σε προγραμματισμένο αγώνα του Συλλόγου, της
ΣΚ.Ο.Ε. ή άλλου συλλόγου ή ομοσπονδίας του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στον οποίο είχε
δηλωθεί η συμμετοχή του, πρέπει να ενημερώσει το Σύλλογο αμέσως για την αντικατάστασή
του. Σε αντίθετη περίπτωση, ή αν η ενημέρωση του Συλλόγου έγινε σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν ήταν δυνατή η αντικατάστασή του, ο αθλητής θα υπόκειται στις ρυθμίσεις της
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παραγράφου 117.1.

Άρθρο 118: Συμμετοχή Ανήλικων Αθλητών σε Αγώνες
Ανήλικοι αθλητές όταν προσέρχονται σε αγώνες πρέπει να συνοδεύονται από τους κηδεμόνες τους. Σε
αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή τους σε αγώνες δεν θα επιτρέπεται.
Άρθρο 119: Έγκριση Αγώνων
119.1

Όλοι οι καταχωρημένοι ή εγκεκριμένοι αγώνες που πραγματοποιούνται από τον Σύλλογο, ή
στους οποίους συμμετέχουν αθλητές του Συλλόγου ατομικά ή ομαδικά πρέπει να υπόκεινται
στους κανονισμούς της ΣΚ.Ο.Ε., I.S.S.F., I.P.S.C. ή άλλων σχετικών ομοσπονδιών οι οποίες
εγκρίνουν τέτοιον αγώνα ως κατάλληλο.

119.2

Τίποτε στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό δεν αποκλείει την διενέργεια αγώνα ο οποίος δεν
έχει εγκριθεί από τις παραπάνω Ομοσπονδίες. Τα αποτελέσματα όμως σε τέτοιους αγώνες δεν
θα αναγνωρίζονται από αυτές.
Κεφάλαιο 8: Εσωτερικό Πρωτάθλημα
Άρθρο 120: Προκήρυξη Εσωτερικού Πρωταθλήματος

120.1
120.2
120.3
120.4
120.5

120.6
120.7

Με απόφαση του ∆.Σ. ο Σύλλογος δύναται να προκηρύσσει κάθε χρόνο εσωτερικό
πρωτάθλημα στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι αθλητές-μέλη του Συλλόγου.
Αθλητές άλλων συλλόγων δεν μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτή τη διοργάνωση.
Οι τρεις πρώτοι κάθε αγωνίσματος και κάθε κατηγορίας θα βραβεύονται στο τέλος του έτους.
Τουλάχιστον τρεις (3) σκοπευτές πρέπει να συμμετάσχουν σε κάθε κατηγορία αγωνίσματος
για να γίνει βράβευση αυτής της κατηγορίας.
Η περίοδος του εσωτερικού πρωταθλήματος είναι αυτή του ημερολογιακού έτους (από την 1η
Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεμβρίου) εκτός αν το ∆.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.
Κάθε σκοπευτής του Συλλόγου έχει το δικαίωμα σε κάθε προπόνησή του να συμμετάσχει στο
εσωτερικό πρωτάθλημα, λαμβάνοντας υπ όψιν στο τέλος του έτους την υψηλότερη επίδοσή
του. Μετά από κάθε προπόνηση θα γίνεται καταμέτρηση των βολών του και θα ισχύουν οι
κανονισμοί της ΣΚ.Ο.Ε και κάθε σχετικής υπερκείμενης ομοσπονδίας για το κάθε αγώνισμα και
κατηγορία.
Το ∆.Σ. με απόφασή του μπορεί να καθορίσει ότι οι συμμετέχοντες στο Εσωτερικό
Πρωτάθλημα πρέπει να καταβάλουν ένα παράβολο συμμετοχής. Με την ίδια απόφαση θα
καθορίζεται και το ύψος του παραβόλου.
Όπου είναι δυνατό, τα αποτελέσματα του Εσωτερικού Πρωταθλήματος θα ανακοινώνονται και
στο website του Συλλόγου (www.skomat.gr).
Άρθρο 121: Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο Εσωτερικό Πρωτάθλημα μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του Συλλόγου εφ’ όσον:
α) Έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (τακτικές και έκτακτες) προς το Σύλλογο
τόσο του τρέχοντος έτους όσο και των προηγούμενων.
β) Έχουν θεωρημένο σε ισχύ ∆ελτίο Αθλητή της ΣΚ.Ο.Ε. για το τρέχον έτος.
γ) Έχουν καταθέσει το σχετικό παράβολο συμμετοχής, αν αυτό έχει οριστεί από το ∆.Σ.
δ) Ειδικά για τη συμμετοχή σε αγώνες Πρακτικής Σκοποβολής, πρέπει επιπλέον να κατέχουν ∆ελτίο
Σκοπευτή θεωρημένο από την Ε.Τ.Ε.Π.Σ. για το τρέχον έτος.
Άρθρο 122: Αγωνίσματα Εσωτερικού Πρωταθλήματος
Τα αγωνίσματα του εσωτερικού πρωταθλήματος θα επιλέγονται από το ∆.Σ. από τα αγωνίσματα που
καλλιεργεί ο Σύλλογος.
Άρθρο 123: Εσωτερική Κατάταξη Αθλητών
Για την κατάταξη των αθλητών ο μέσος όρος όλων των αποτελεσμάτων του Εσωτερικού

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΚΟΜΑΤ SKOMAT SHOOTING ASSOCIATION ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

(Έκδοση 1.0)

Σελίδα 35 από 50

Πρωταθλήματος θα υπολογίζεται από τον αριθμό των προπονήσεων στις οποίες ο αθλητής έλαβε μέρος
κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος και αυτό θα δίνει ένα μέσο όρο για κάθε μέλος. Το δεκαδικό μέρος
του μέσου όρου δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Έπειτα, οποιαδήποτε μεμονωμένα αποτελέσματα που είναι
περισσότερο από 10% κάτω από αυτόν το μέσο όρο θα απορρίπτονται για να εξαιρεθούν λανθασμένα
αποτελέσματα. Για παράδειγμα, αν ένας σκοπευτής είχε μία άσχημη μέρα και σημείωσε 395 στα 600
(395/600) αυτό το αποτέλεσμα (395) δεν θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου του, αν
αυτός είναι για παράδειγμα 450/600. Όταν απορριφθούν όλα αυτά τα αποτελέσματα, από τα υπόλοιπα
επαναϋπολογίζεται ένας “ρυθμισμένος μέσος όρος”. Παράδειγμα: Ένας σκοπευτής λαμβάνει μέρος σε
επτά (7) αγώνες και επιτυγχάνει βαθμολογίες 455/660, 470/600, 436/600, 446/600, 453/600, 450/600
και 399/600. Ο μέσος όρος του επομένως θα ήταν 444/600 (74.00%). Τώρα, 10% κάτω από αυτό το
μέσο όρο θα ήταν: 444 – 44 = 400, και έτσι οποιοδήποτε αποτέλεσμα μικρότερο από 400/600 θα
απορριφθεί αυτόματα (σε αυτήν την περίπτωση το 399/600). Τα υπόλοιπα αποτελέσματα μας δίνουν
έπειτα έναν ρυθμισμένο μέσο όρο 451/600 (75.16%) που είναι μία πιο αληθινή απεικόνιση των
δυνατοτήτων του σκοπευτή. Έτσι, αυτός ο σκοπευτής θα εμφανιστεί στον κατάλογο κατηγοριών με ένα
μέσο όρο 451/600 (75.16%), που τον κατατάσσει στην κατηγορία “AA” αντί της “Α”, στην οποία θα τον
κατέτασσε ο αρχικός μέσος όρος. Μόλις υπολογιστεί ο ρυθμισμένος μέσος όρος, ο σκοπευτής
κατατάσσεται σε μία κατηγορία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία

Ποσοστό

ΑΑΑ

≥ 85.00%

ΑΑ

75.00% 84.99%
65.00% 74.99%
60.00% 64.99%
55.00% 59.99%
50.00% 54.99%
≤49.99%

Α
Β
Γ
∆
Ε

Μόλις καταταχθεί ένας σκοπευτής, “η μετακίνησή του” μέσω των κατηγοριών μπορεί να επιτευχθεί με
τον ακόλουθο μηχανισμό: Ένας σκοπευτής θα προαχθεί ή θα υποβιβαστεί κατά μία ή περισσότερες
κατηγορίες σύμφωνα με το νέο ρυθμισμένο μέσο όρο του, υπό τον όρο ότι έχει τουλάχιστον δέκα (10)
καταχωρημένα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια μίας περιόδου Εσωτερικού Πρωταθλήματος. Σκοπευτής
που δεν έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό αγώνων σε ένα έτος θα υποβιβάζεται κατά
μία κατηγορία ανεξάρτητα των λοιπών αποτελεσμάτων του. Σκοπευτής που δεν συμμετέχει στο
Εσωτερικό Πρωτάθλημα για κάποιο έτος, ενώ συμμετείχε σε αυτό κατά το προηγούμενο, θα
υποβιβάζεται κατά μία κατηγορία. Κανείς σκοπευτής δεν θα υποβιβαστεί, αν δεν έχει προκυρηχθεί
Εσωτερικό Πρωτάθλημα για κάποιο έτος. Όπου είναι δυνατό, η κατάταξη των αθλητών του Συλλόγου θα
ανακοινώνεται και στο website του Συλλόγου (www.skomat.gr).
Κεφάλαιο 9: Εσωτερική Βαθμολογία
Άρθρο 124: Εσωτερική Βαθμολογία
124.1

124.2
124.3
124.4

Όλοι οι αθλητές-μέλη του Συλλόγου συμμετέχουν σε μία βαθμολογία η οποία καθορίζεται από
α) τη συμμετοχή τους σε αγώνες και προπονήσεις γ) τις επιδόσεις και διακρίσεις τους, ε) την
εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων, στ) την παρακολούθηση σεμιναρίων
σκοποβολής, και ζ) την κατοχή πτυχίων σκοποβολής.
Η εσωτερική βαθμολογία είναι ένα μέτρο της συμβολής του κάθε μέλους στην
πραγματοποίηση των στόχων του Συλλόγου.
Σαν αναγνώριση αυτών θα βραβεύονται κάθε έτος οι τρεις πρώτοι καθώς και το μέλος με την
μεγαλύτερη αύξηση από το προηγούμενο έτος.
Η βαθμολογία είναι αθροιστική για όλο το διάστημα που ο αθλητής παραμένει μέλος του
Συλλόγου.
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Όπου είναι δυνατό, η εσωτερική βαθμολογία των αθλητών του Συλλόγου θα ανακοινώνεται
και στο website του Συλλόγου (www.skomat.gr).
Κεφάλαιο 10: Πειθαρχικές Κυρώσεις
Άρθρο 125: Παραπτώματα

125.1

125.2

125.3

Τα παραπτώματα των αθλητών, των μελών, των μελών του ∆.Σ. των προπονητών /
εκπαιδευτών και άλλων οργάνων του Συλλόγου που συνιστούν παράβαση της απαραίτητης
συμπεριφοράς και ευπρέπειας στις αθλητικές σχέσεις και κάθε πράξη που ενέχει ουσιαστική
αντίθεση προς τις αρχές του αθλητισμού και του φίλαθλου πνεύματος, καθώς και παραβάσεις
της αθλητικής και σκοπευτικής νομοθεσίας όπως επίσης του Καταστατικού και του Εσωτερικού
Κανονισμού του Συλλόγου εκδικάζονται κατά τον τρόπο που ορίζει ο παρών Εσωτερικός
Κανονισμός.
Ως παράπτωμα χαρακτηρίζεται κάθε πράξη ή παράλειψη, που αντιβαίνει την αθλητική ιδέα, το
φίλαθλο πνεύμα, την απαιτούμενη υπακοή και πειθαρχία στους ανωτέρους και τα αρμόδια
όργανα μέσα στα αθλητικά πλαίσια και τα συμφέροντα του Συλλόγου όπως και την αθλητική
και σκοπευτική νομοθεσία, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Συλλόγου.
Τα παραπτώματα παραγράφονται αν δεν καταγγελθούν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την
τέλεσή τους. Η παραγραφή δεν ισχύει για παραπτώματα τα οποία ο ποινικός νόμος θεωρεί
ατιμωτικά.
Άρθρο 126: Πειθαρχικές Κυρώσεις

126.1

126.2

Το ∆.Σ. έχει δικαίωμα να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις σε μέλη ή αθλητές του Συλλόγου για
παραπτώματα που αναφέρονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό ή το Καταστατικό του
Συλλόγου καθώς επίσης και για παραβάσεις της σκοπευτικής ή αθλητικής νομοθεσίας, όπως
ορίζονται στο άρθρο 130.
Οι πειθαρχικές κυρώσεις που μπορεί να επιβάλλει το ∆.Σ. σε μέλη του Συλλόγου ανάλογα με
την βαρύτητα του παραπτώματος είναι:







126.3

Οι πειθαρχικές κυρώσεις που μπορεί να επιβάλλει το ∆.Σ. σε αθλητές του Συλλόγου ανάλογα
με την βαρύτητα του παραπτώματος είναι:







126.4

126.5
126.6

Προφορική επίπληξη.
Έγγραφη επίπληξη.
Αυστηρή έγγραφη επίπληξη.
Προσωρινή αποβολή από το Σύλλογο μέχρι ένα (1) έτος.
Απαγόρευση εισόδου, προσωρινή ή οριστική, στους αγωνιστικούς χώρους όταν
γίνονται αγώνες ή προπονήσεις μέχρι έξι (6) μήνες.
Οριστική διαγραφή από το μητρώο μελών του Συλλόγου.

Προφορική επίπληξη.
Έγγραφη επίπληξη.
Αυστηρή έγγραφη επίπληξη.
Προσωρινή αποβολή από το Σύλλογο μέχρι ένα (1) έτος.
Απαγόρευση συμμετοχής από αθλητικές δραστηριότητες του Συλλόγου (επίσημοι και
ανεπίσημοι αγώνες και προπονήσεις) μέχρι ένα (1) έτος
Οριστική αποβολή και διαγραφή από το μητρώο αθλητών του Συλλόγου.

Οι πειθαρχικές ποινές μπορούν να επιβληθούν και με αναστολή, τη διάρκεια της οποίας
καθορίζει η απόφαση του ∆.Σ. εφ’ όσον το παράπτωμα δεν είναι σύμφωνα με το ποινικό νόμο
ατιμωτικό και δεν διώκεται από αυτόν. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του χρόνου
αναστολής διαπράττεται και νέο παράπτωμα από τον τιμωρημένο, τότε εκτίεται και η ποινή
που ανεστάλη.
Οι ποινές που προβλέπονται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό και επιβάλλονται σε μέλη
και αθλητές του Συλλόγου σε περίπτωση παραπτώματος, μπορούν να τροποποιηθούν όταν
αυτό κριθεί απαραίτητο με απόφαση του ∆.Σ. ανάλογα με την περίπτωση.
Όπου στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό ορίζεται ποινή για ένα παράπτωμα, το ∆.Σ. έχει
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δικαίωμα να επιβάλλει μικρότερη ή μεγαλύτερη ποινή από αυτή με αιτιολογημένη απόφασή
του.
Κατά την επιβολή της ποινής εκτιμώνται η βαρύτητα του παραπτώματος, σε συνάρτηση με τις
συνθήκες που συνέβη αυτό, η προγενέστερη διαγωγή του ενεχομένου, εάν αυτός είναι
υπότροπος και η προσφορά του στο Σύλλογο και τον αθλητισμό γενικότερα.
Άρθρο 127: Επιβολή Πειθαρχικών Κυρώσεων

127.1

127.2

Καμία ποινή δεν θα επιβληθεί από το ∆.Σ. σε μέλος ή αθλητή του Συλλόγου, αν πρώτα το
μέλος ή αθλητής δεν κληθεί σε απολογία (είτε έγγραφη, είτε προφορική) μέσα σε εύλογη
προθεσμία που θα ορίσει το ∆.Σ., και μόνο αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ή αν το μέλος
αρνηθεί να απολογηθεί, ή αν η απολογία του μέλους δεν κριθεί ικανοποιητική.
Επίκληση άγνοιας εγκυκλίων, κανονισμών, κανόνων, του Καταστατικού ή του Εσωτερικού
Κανονισμού του Συλλόγου όπως επίσης κανονισμών αγωνισμάτων και της σκοπευτικής ή
αθλητικής νομοθεσίας δεν θα αναγνωρίζεται σαν ελαφρυντικό δικαιολογητικό οποιουδήποτε
παραπτώματος.
Άρθρο 128: Διαγραφή/Αφαίρεση Φίλαθλης Ιδιότητας

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, το ∆.Σ. του Συλλόγου
μπορεί με την διαγραφή του μέλους να εισηγηθεί και την αφαίρεση της Φίλαθλης Ιδιότητας αυτού.
Άρθρο 129: Κοινοποίηση Ποινών
129.1
129.2

Όλες οι πειθαρχικές κυρώσεις και ειδικά οι ποινές αποκλεισμού από αθλητικές δραστηριότητες
και διαγραφής που επιβάλλονται, θα κοινοποιούνται στη ΣΚ.Ο.Ε.
Αν αθλητής του Συλλόγου στον οποίο έχει επιβληθεί πειθαρχική κύρωση βάσει της
παραγράφου 127.1 είναι κάτοχος άδειας κατοχής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών οι
πειθαρχικές κυρώσεις θα κοινοποιούνται και στη ∆ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 130: Συνέπειες Ποινών

130.1

130.2

130.3

Η ποινή του αποκλεισμού από αθλητικές δραστηριότητες του Συλλόγου και για όσο διάστημα
αυτή ισχύει, θα έχει σαν αποτέλεσμα:
α) την άρνηση αποδοχής αίτησης συμμετοχής του αθλητή σε αγώνες που διοργανώνει ο
Σύλλογος, η ΣΚ.Ο.Ε. ή άλλος σύλλογος ή ομοσπονδία του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
β) την άρνηση αποδοχής συμμετοχής του αθλητή σε αγώνες που διοργανώνει ο Σύλλογος, η
ΣΚ.Ο.Ε. ή άλλος σύλλογος ή ομοσπονδία του εσωτερικού ή του εξωτερικού από τους
διοργανωτές τέτοιου αγώνα,
γ) οι αγώνες στους οποίους τυχόν συμμετείχε δεν θα αναγνωρίζονται από τη ΣΚ.Ο.Ε.
δ) οι αγώνες στους οποίους τυχόν συμμετείχε δεν θα αναγνωρίζονται από το Σύλλογο και δεν
θα αποδίδεται σε αυτόν η εσωτερική βαθμολογία που αντιστοιχεί,
ε) την μη έκδοση από το Σύλλογο καμίας βεβαίωσης, και
στ) την άρνηση αποδοχής αίτησης συμμετοχής σε οποιοδήποτε σεμινάριο σκοποβολής.
Η ποινή της διαγραφής με ποινή συνεπάγεται ότι ο αθλητής δεν δικαιούται να μεταγραφεί σε
άλλο σωματείο για δύο (2) έτη από την τελεσιδικία της απόφασης διαγραφής. Αν αθλητής έχει
τιμωρηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είτε με στέρηση φίλαθλης ιδιότητας είτε λόγω
χρήσης απαγορευμένων ουσιών παραμένει μετά τη λήξη της ποινής του στο Σύλλογο.
Η κοινοποίηση της διαγραφής μέλους στην ∆ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας θα έχει σαν αποτέλεσμα την αφαίρεση της άδειας κατοχής όπλων
σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών που έχει χορηγηθεί στο μέλος.
Άρθρο 131: Μεταβολή Σκοπευτικών Όπλου Συλλόγου

Η αλλαγή των σκοπευτικών όπλου που ανήκει στο Σύλλογο από οποιοδήποτε αθλητή του Συλλόγου
απαγορεύεται εκτός αν υπάρχει η συναίνεση του εκπαιδευτή, του αρχηγού ομάδας ή του Προέδρου του
∆.Σ.. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αποκλεισμό δύο (2) αγωνιστικών ημερών από κάθε αθλητή
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δραστηριότητα.
Άρθρο 132: Ζημιές σε Όπλα του Συλλόγου
Αθλητής ή μέλος του Συλλόγου που προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά σε όπλο ή άλλο εξοπλισμό του
Συλλόγου (εξαιρουμένης της φθοράς που υφίστανται τα όπλα λόγω χρήσης) θα είναι υποχρεωμένος να
αποκαταστήσει τη ζημιά (είτε με επιδιόρθωση είτε με αγορά νέου) ανάλογα με την περίπτωση της ζημιάς
και θα του επιβάλλεται αποκλεισμός έξι (6) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις θα μπορεί να του επιβληθεί και η ποινή της οριστικής διαγραφής από τα μητρώα του
Συλλόγου.
Άρθρο 133: Ανάρμοστη συμπεριφορά
133.1

133.2

Για ανάρμοστη συμπεριφορά (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, απειλών και
ειρωνικών σχολίων) αθλητή προς άλλο αθλητή, θεατή ή άλλο πρόσωπο του αγώνα ή
προπόνησης, πλην των υπευθύνων του αγώνα ή προπόνησης (όπως ορίζονται στην
παράγραφο 134.5), θα επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού δεκαπέντε (15) ημερών από κάθε
αθλητική δραστηριότητα.
Για ανάρμοστη συμπεριφορά (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, απειλών και
ειρωνικών σχολίων) αθλητή προς τους υπευθύνους του αγώνα ή προπόνησης (όπως ορίζονται
στην παράγραφο 134.5), θα επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού τριάντα (30) ημερών από κάθε
αθλητική δραστηριότητα.
Άρθρο 134: Υβριστική Συμπεριφορά

134.1
134.2

134.3
134.4
134.5

Η υβριστική συμπεριφορά συνίσταται σε πράξεις που θίγουν την αξιοπρέπεια και το
λειτούργημα των υπευθύνων των αγώνων ή προπονήσεων, όπως ύβρεις, προσβλητικές
εκφράσεις και αποδοκιμασίες.
Για υβριστική συμπεριφορά (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, άσεμνων και
προσβλητικών εκφράσεων, απρεπών χειρονομιών, πτυσίματος) ή απόπειρα βιαιοπραγίας
αθλητή προς άλλο αθλητή, θεατή ή άλλο πρόσωπο του αγώνα ή προπόνησης, πλην των
υπευθύνων του αγώνα ή προπόνησης, θα επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού ενός (1) μήνα από
κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Για υβριστική συμπεριφορά αθλητή προς τους υπεύθυνους των αγώνων ή προπονήσεων, ή
για απόπειρα βιαιοπραγίας κατ’ αυτών θα επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού δύο (2) μηνών από
κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Αν η πιο πάνω υβριστική συμπεριφορά εκδηλώνεται με έργα, όπως το φτύσιμο, θα
επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού τριών (3) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Υπεύθυνοι του αγώνα ή των προπονήσεων θεωρούνται οι εκπρόσωποι της ΣΚ.Ο.Ε., οι
εκπρόσωποι του Συλλόγου, τα μέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου, οι αρχηγοί βολής και οι βοηθοί
αυτών, οι κριτές και όσα άλλα πρόσωπα έχουν αρμόδια οριστεί για τη διεύθυνση των αγώνων
ή προπονήσεων.
Άρθρο 135: Βάναυση Συμπεριφορά

135.1
135.2

135.3

Η βάναυση συμπεριφορά έχει να κάνει με περιπτώσεις στις οποίες η σκόπιμη δυναμική
ενέργεια του αθλητή έχει σαν συνέπεια την κακοποίηση άλλου αθλητή, θεατή ή άλλου
προσώπου του αγώνα ή προπόνησης, πλην των υπευθύνων του αγώνα ή προπόνησης
Για βάναυση συμπεριφορά αθλητή προς άλλο αθλητή, θεατή ή άλλο πρόσωπο του αγώνα ή
προπόνησης, πλην των υπευθύνων του αγώνα ή προπόνησης, ή για βλασφημία των θείων θα
επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού δύο (2) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα. Αν από την
βάναυση συμπεριφορά προκλήθηκε τραυματισμός τότε θα επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού έξι
(6) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Για βάναυση συμπεριφορά αθλητή προς τους υπεύθυνους του αγώνα ή προπόνησης (όπως
ορίζονται στην παράγραφο 134.5) θα επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4) μηνών
από κάθε αθλητική δραστηριότητα. Αν από την βάναυση συμπεριφορά προκλήθηκε
τραυματισμός τότε θα επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού δώδεκα (12) μηνών από κάθε αθλητική
δραστηριότητα.
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Άρθρο 136: Πειθαρχικές Κυρώσεις σε Διοικητικούς Παράγοντες του Συλλόγου
Οι αντίστοιχες ποινές και για τα ίδια παραπτώματα θα επιβάλλονται σε διοικητικούς παράγοντες του
Συλλόγου, προπονητές και εκπαιδευτές προσαυξημένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
Άρθρο 137: Άλλες Πειθαρχικές Κυρώσεις
137.1
137.2
137.3
137.4

Μέλος του Συλλόγου που δεν γνωστοποιεί στο Σύλλογο καταδικαστική απόφαση εναντίον του
θα τιμωρείται με αποκλεισμό έξι (6) μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Μέλος του Συλλόγου, που θα καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα θα διαγράφεται οριστικά από
το Σύλλογο.
Μέλος του Συλλόγου, που θα καταδικαστεί για αδίκημα που ορίζεται στο Ν. 2168/1993, ή την
σκοπευτική νομοθεσία ή την αθλητική νομοθεσία εν γένει, θα διαγράφεται οριστικά από το
Σύλλογο
Αν τα παραπτώματα των άρθρων 133, 134 και 135 διαπραχθούν μετά τη λήξη των αγώνων ή
προπονήσεων οι προβλεπόμενες ποινές θα επαυξάνονται κατά ένα (1) μήνα.
Άρθρο 138: Υποτροπές

138.1
138.2
138.3

Αν αθλητής έχει τιμωρηθεί με σύνολο ποινών μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών ή σε τυχόν
υποτροπή μέσα στην ίδια ή την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο, η ποινή αποκλεισμού θα
επαυξάνεται μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής κατά τη διάρκεια δύο αγωνιστικών περιόδων, ο υπαίτιος
αθλητής θα διαγράφεται οριστικά από τα μητρώα του Συλλόγου.
Υπότροπος θεωρείται ο αθλητής ο οποίος τιμωρείται κατά την ίδια ή την αμέσως επόμενη
αγωνιστική περίοδο για την τέλεση οποιουδήποτε από τα παραπτώματα που αναφέρονται
στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.
Άρθρο 139: Συγχώνευση Ποινών

Σε πρόσωπο που, στο ίδιο αθλητικό γεγονός ή δραστηριότητα, διέπραξε περισσότερα από ένα
πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από την επιμέτρηση των ποινών που του επιβάλλονται, θα
επιβάλλεται συνολική ποινή, που αποτελείται από τη βαρύτερη των επιβληθεισών ποινή η οποία θα
επαυξάνεται όχι περισσότερο από το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του αθροίσματος των ποινών
που του έχουν επιβληθεί για τα υπόλοιπα παραπτώματα.
Κεφάλαιο 11: Οικονομικά
Άρθρο 140: Έσοδα του Συλλόγου
140.1

Πόροι του Συλλόγου είναι:









Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, τακτικές συνδρομές, ή έκτακτες εισφορές
των μελών.
Κάθε έσοδο από εκδηλώσεις, εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κ.λπ. που
οργανώνει ή εκδίδει ο Σύλλογος.
Οι εισπράξεις-παράβολα από αγώνες.
Κρατικές ή Ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις ή επιχορηγήσεις από ∆ήμους ή Κοινότητες.
Ενισχύσεις από άλλους, κάθε είδους, Ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς, Ν.Π.∆.∆.
και Ν.Π.Ι.∆.
∆ωρεές ή κληροδοτήματα, εφόσον δεν υποχρεώνουν το Σύλλογο σε ενέργειες που
είναι αντίθετες στους σκοπούς του.
Κάθε έσοδο από πώληση αναμνηστικών, σημάτων, ενδυμάτων ή αντικειμένων με τα
σήματα του Συλλόγου.
Κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη και παροχή προς το Σύλλογο, εφόσον αυτή δεν
αντιβαίνει το νόμο ή την ηθική και δεν γίνεται υπό όρους που είναι αντίθετοι στους
σκοπούς του Συλλόγου.
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Το ύψος της τακτικής συνδρομής, του δικαιώματος εγγραφής και των έκτακτων εισφορών
των μελών και αθλητών του Συλλόγου, καθορίζεται από το ∆.Σ.
Άρθρο 141: Εγγραφές κατά τη Διάρκεια του Έτους

Για όσους εγγράφονται στο Σύλλογο κατά τη διάρκεια του έτους καταβάλουν ολόκληρη την συνδρομή,
ενώ τέλος του έτους κατά την ανανέωση υπολογίζεται ανάλογα με τους μήνες που πέρασαν κατά την
διάρκεια της εγγραφής μέχρι το τέλος του έτους.
Άρθρο 142: Τακτικές Συνδρομές
142.1

142.2

142.3

Όλοι οι αθλητές και μέλη του Συλλόγου, εφόσον παραμένουν μέλη αυτού και ανεξάρτητα από
την παρελθούσα ή μελλοντική συμμετοχή τους σε προπονητικές ή αγωνιστικές
δραστηριότητες του Συλλόγου, είναι υποχρεωμένοι εντός του μηνός ∆εκεμβρίου κάθε έτους
να καταβάλουν την συνδρομή του επόμενου έτους.
Το ∆.Σ. με απόφασή του μέχρι το τέλος κάθε έτους, αλλά όχι αργότερα από το τέλος
Νοεμβρίου, μπορεί να ορίζει διαφορετικά ποσά συνδρομής, ή ακόμα και να απαλλάσσει από
την υποχρέωση καταβολής της ετήσιας τακτικής συνδρομής, για το επόμενο έτος για εκείνα
τα μέλη τα οποία ισχύουν ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω λόγους:
α) παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις σε επίσημους αγώνες Α’ Κατηγορίας (τουλάχιστον)
σκοποβολής,
β) έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες,
γ) είναι μέλη της ίδιας οικογένειας με άλλο αθλητή του Συλλόγου.
Απόφαση του ∆.Σ. περί μεταβολής του ύψους της τακτικής συνδρομής, του δικαιώματος
εγγραφής και των έκτακτων εισφορών των μελών και αθλητών του Συλλόγου δεν μπορεί να
έχει αναδρομική ισχύ και δεν θα επηρεάζει τα ήδη καταβληθέντα.
Άρθρο 143: Τμηματική Καταβολή Οικονομικών Υποχρεώσεων

143.1
143.2

Οι όποιες οικονομικές υποχρεώσεις των μελών πρέπει να καταβάλλονται στο ακέραιο μόλις
προκύψουν.
∆εν θα γίνονται δεκτές τμηματικές καταβολές οποιωνδήποτε οικονομικών υποχρεώσεων.

Άρθρο 144: Εκκρεμείς Συνδρομές
Με απόφαση του ∆.Σ., μέλη του Συλλόγου που έχουν για ένα διάστημα, μεγαλύτερο των τεσσάρων (4)
ετών, εγκαταλείψει την ενεργό δράση και επανέρχονται στο Σύλλογο, εφόσον δεν έχουν διαγραφεί ή
δεν έχει κινηθεί η διαδικασία διαγραφής τους για οικονομικές εκκρεμότητες ή αγωνιστική απραξία,
πληρώνουν την πλήρη συνδρομή του έτους επαναδραστηριοποίησης και ενος έτους (1) προηγούμενου
σαν επανεγγραφή και απαλλάσσονται από την πληρωμή των συνδρομών των υπόλοιπων ετών κατά τα
οποία είχαν εγκαταλείψει την ενεργό δράση.

Άρθρο 145: Οικονομικές Εκκρεμότητες
145.1
145.2

145.3
145.4

Μέλος του Συλλόγου δεν επιτρέπεται να έχει οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες προς το
Σύλλογο.
Σε περίπτωση που μέλος του Συλλόγου έχει οικονομικές εκκρεμότητες προς αυτόν, τότε τυχόν
μελλοντικές χρηματικές καταβολές από το μέλος προς το Σύλλογο θα καλύπτουν πρώτα τις
παρελθούσες οικονομικές εκκρεμότητες και μετά θα χρησιμοποιούνται για το λόγο για τον
οποίο καταβλήθηκαν. Τίποτε σε αυτήν την παράγραφο δε εμποδίζει το Σύλλογο να διαγράψει
μέλος του για οικονομικές εκκρεμότητες όπως ορίζεται στην παράγραφο 145.4
Μέλος που δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, δεν θα
έχει δικαίωμα συμμετοχής στις προπονήσεις του Συλλόγου και σε αγώνες που διοργανώνει ο
Σύλλογος, η ΣΚ.Ο.Ε. ή άλλοι σύλλογοι ή ομοσπονδίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Μέλος που δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο για δύο (2)
συνεχόμενα έτη μπορεί να διαγραφεί οριστικά από τα μητρώα του Συλλόγου λόγω
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οικονομικών εκκρεμοτήτων ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
Της διαγραφής προηγείται αποστολή με συστημένη επιστολή ειδικής πρόσκλησης του Ταμία
μετά από εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου προς το μέλος, με την οποία παρέχεται
προς αυτό εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ή
μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών, για την εκπλήρωση των οικονομικών του
υποχρεώσεων. Το μέλος διαγράφεται μόνον μετά την άπρακτη εκπνοή της τασσομένης στην
προαναφερόμενη ειδική πρόσκληση προθεσμίας από τη λήψη της επιστολής.
Άρθρο 146: Ανανέωση Δελτίου Σκοπευτή
146.1

146.2

146.3

Οι αθλητές του Συλλόγου πρέπει εντός του μηνός ∆εκεμβρίου κάθε έτους:
α) να προσκομίζουν και το ∆ελτίο Υγείας Αθλητή θεωρημένο σύμφωνα με την παράγραφο
32.3 (χωρίς αυτό δεν θα είναι δυνατή η ανανέωση του ∆ελτίου Σκοπευτή και η θεώρησή του
από την Ε.Τ.Ε.Π.Σ.),
β) να καταβάλουν το απαιτούμενο παράβολο και έκτακτη εισφορά για την ανανέωση του
∆ελτίου Σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε., και
γ) να καταβάλουν το απαιτούμενο παράβολο και έκτακτη εισφορά για την θεώρησή του
∆ελτίου Σκοπευτή από την Ε.Τ.Ε.Π.Σ εφόσον συμμετέχουν σε αγωνίσματα Πρακτικής
Σκοποβολής.
Ανανέωση του ∆ελτίου Σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε. ή θεώρησή του από την Ε.Τ.Ε.Π δεν θα είναι
δυνατή σε μέλη που δεν έχουν καταβάλει την συνδρομή του επόμενου έτους ή έχουν
οποιαδήποτε άλλη οικονομική εκκρεμότητα προς το Σύλλογο ή δεν έχουν υποβάλει
θεωρημένο ∆ελτίο Υγείας Αθλητή.
Η ∆ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας θα ενημερώνεται αν
αθλητής ή μέλος του Συλλόγου ο οποίος έχει άδεια κατοχής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων
αυτών δεν ανανεώσει το ∆ελτίο Σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε. για κάποιο έτος μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου κάθε έτους.
Άρθρο 147: Σκοπευτές Χωρίς Δελτίο Σκοπευτή

147.1

147.2
147.3
147.4

147.5

147.6

147.7

Αθλητής που δεν κατέχει ∆ελτίο Σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε. θεωρημένο για το τρέχον έτος
θεωρείται ότι δεν είναι εν ενεργεία αθλητής και οι αγώνες στους οποίους συμμετείχε δεν θα
ισχύουν και δεν θα αναγνωρίζονται από τη ΣΚ.Ο.Ε. ή το Σύλλογο και δεν θα δίνονται οι
βαθμοί της εσωτερικής βαθμολογίας που αντιστοιχούν σε αυτόν. Επίσης θα του υποβάλλεται
ποινή αφαίρεσης δέκα (10) βαθμών από την εσωτερική βαθμολογία του Συλλόγου.
Το ∆.Σ. θα απορρίψει την αίτηση συμμετοχής αθλητή του Συλλόγου σε οποιουσδήποτε
αγώνες σκοποβολής αν αυτός δεν κατέχει θεωρημένο σε ισχύ για το τρέχον έτος ∆ελτίο
Σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε.
Το ∆.Σ. θα απορρίψει την αίτηση συμμετοχής αθλητή του Συλλόγου σε αγώνες Πρακτικής
Σκοποβολής αν αυτός δεν κατέχει σε ισχύ για το τρέχον έτος ∆ελτίο Σκοπευτή θεωρημένο από
την Ε.Τ.Ε.Π.Σ.
Αθλητής του Συλλόγου ο οποίος είναι μέλος σε ομάδα του Συλλόγου και ο οποίος δεν κατέχει
θεωρημένο σε ισχύ για το τρέχον έτος ∆ελτίο Σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε.. θα εκπίπτει από όλες τις
ομάδες στις οποίες είναι μέλος και θα αντικαθίσταται. Επίσης θα του υποβάλλεται ποινή
αφαίρεσης δέκα (10) βαθμών από την εσωτερική βαθμολογία του Συλλόγου.
Αθλητής του Συλλόγου ο οποίος δεν κατέχει θεωρημένο σε ισχύ για το τρέχον έτος ∆ελτίο
Σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε. δεν θα γίνεται δεκτός σε προπονήσεις και αγώνες του Συλλόγου. Επίσης
θα του υποβάλλεται ποινή αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από την εσωτερική βαθμολογία του
Συλλόγου.
Αθλητής του Συλλόγου ο οποίος είναι μέλος σε ομάδα Πρακτικής Σκοποβολής του Συλλόγου
και ο οποίος κατέχει μεν θεωρημένο σε ισχύ για το τρέχον έτος ∆ελτίο Σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε.
το οποίο δεν είναι θεωρημένο από την Ε.Τ.Ε.Π.Σ. για το τρέχον έτος θα εκπίπτει από την
αντίστοιχη ομάδα και θα αντικαθίσταται. Επίσης θα του υποβάλλεται ποινή αφαίρεσης δέκα
(10) βαθμών από την εσωτερική βαθμολογία του Συλλόγου.
Αθλητής του Συλλόγου ο οποίος κατέχει μεν θεωρημένο σε ισχύ για το τρέχον έτος ∆ελτίο
Σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε., το οποίο δεν είναι θεωρημένο από την Ε.Τ.Ε.Π.Σ. για το τρέχον έτος
δεν θα γίνεται δεκτός σε προπονήσεις και αγώνες Πρακτικής Σκοποβολής του Συλλόγου.
Επίσης θα του υποβάλλεται ποινή αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από την εσωτερική
βαθμολογία του Συλλόγου.
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Άρθρο 148: Έκτακτες Εισφορές
148.1

Σε κάθε προπόνηση ή αγώνα καταβάλλεται έκτακτη εισφορά από όλους τους συμμετέχοντες
αθλητές, το ποσό της οποίας καθορίζεται ανάλογα με το ύψος των παρακάτω εξόδων:












148.2
148.3

στόχοι “πλάτες” τοποθέτησης στόχων (φελιζόλ)
βάσεις τοποθέτησης στόχων
διάφορα αναλώσιμα στήριξης στόχων
διάθεση φυσιγγίων (ανάλογα με την ποσότητα, διαμέτρημα και τύπο)
αμοιβή βοηθών προπόνησης
χρήση χώρου άθλησης
καθαρισμός χώρου άθλησης
καθαρισμός-συντήρηση των όπλων του Συλλόγου
αμοιβή προπονητή
αμοιβή γραμματείας
διάφορα εδέσματα

Κατά τις θεωρητικές προπονήσεις που διεξάγονται στην έδρα του Συλλόγου οι αθλητές δεν
επιβαρύνονται με έκτακτη εισφορά και τα έξοδα καλύπτονται από τον Σύλλογο.
Με έκτακτη οικονομική εισφορά μπορούν να επιβαρυνθούν όλα τα μέλη ή αθλητές του
Συλλόγου όταν αυτό κριθεί αναγκαίο για κάλυψη επειγουσών οικονομικών αναγκών. Το ύψος
αυτής ορίζεται από το ∆.Σ. ανάλογα με τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν.
Άρθρο 149: Έκδοση/Ανανέωση Δελτίου Σκοπευτή

149.1
149.2
149.3

Για την έκδοση του ∆ελτίου Σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε. ο αθλητής θα καταβάλει πέραν της
εισφοράς προς τη ΣΚ.Ο.Ε και την συνδρομή ενός έτους προς το Σύλλογο η οποία ορίζεται στα
€120.
Για την ανανέωση του ∆ελτίου Σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε. ο αθλητής θα καταβάλει πέραν της
εισφοράς προς τη ΣΚ.Ο.Ε και την συνδρομή ενός έτους προς το Σύλλογο η οποία ορίζεται στα
€100.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση του ∆ελτίου Σκοπευτή είναι η ταμειακή
τακτοποίηση όλων των οφειλών του αθλητή προς το Σύλλογο συμπεριλαμβανομένης και της
ετήσιας συνδρομής.
Άρθρο 150: Έκδοση/Ανανέωση Ταυτότητας Ε.Τ.Ε.Π.Σ.

150.1
150.2
150.3

Για την θεώρηση του ∆ελτίου Σκοπευτή από την Ε.Τ.Ε.Π.Σ. ο αθλητής θα καταβάλει πέραν
της εισφοράς προς την Ε.Τ.Ε.Π.Σ. και έκτακτη εισφορά προς το Σύλλογο η οποία ορίζεται στα
€10.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την θεώρηση του ∆ελτίου Σκοπευτή από την Ε.Τ.Ε.Π.Σ. είναι η
κατοχή θεωρημένου για το τρέχον έτος ∆ελτίου Σκοπευτή.
∆ελτίο Σκοπευτή δεν θα θεωρείται από την Ε.Τ.Ε.Π.Σ. εάν αυτό δεν είναι θεωρημένο για το
τρέχον έτος από τη ΣΚ.Ο.Ε. ή το μέλος έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα προς το
Σύλλογο. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η ταυτόχρονη ανανέωση ή έκδοση του ∆ελτίου
Σκοπευτή και η θεώρησή του από την Ε.Τ.Ε.Π.Σ. εφόσον το μέλος δεν έχει οικονομικές
εκκρεμότητες προς το Σύλλογο.
Άρθρο 151: Έκδοση Βεβαίωσης ΣΚ.Ο.Ε.

151.1

151.2
151.3

Αθλητής που με αίτησή του προς το ∆.Σ. επιθυμεί την έκδοση βεβαίωσης της ΣΚ.Ο.Ε. η οποία
θα χρησιμοποιηθεί σαν δικαιολογητικό για την έκδοση ή ανανέωση σκοπευτικής άδειας θα
καταβάλει, πέραν του παραβόλου της ΣΚ.Ο.Ε., και έκτακτη εισφορά προς τον Σύλλογο για
κάλυψη αναγκών του προπονητικού προγράμματος στο οποίο συμμετείχε. Το ύψος της
εισφοράς ορίζεται στα 100€.
Από την εισφορά εξαιρούνται τα αεροβόλα πιστόλια ή αεροβόλα τυφέκια.
Η βεβαίωση θα εκδίδεται μόνο στους ταμειακώς εντάξει αθλητές του Συλλόγου οι οποίοι
έχουν σε ισχύ θεωρημένο για το τρέχον έτος ∆ελτίο Σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε.
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Για την έκδοση της βεβαίωσης το μέλος πρέπει να υποβάλλει επίσης υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρονται:
α) τα πλήρη στοιχεία του όπλου για το οποίο ζητείται η βεβαίωση,
β) το μήκος της κάνης του όπλου για το οποίο ζητείται η βεβαίωση, και
γ) ότι το όπλο για το οποίο ζητείται η βεβαίωση πληροί τις προδιαγραφές της σκοπευτικής
νομοθεσίας.
Άρθρο 152: Έκδοση Βεβαίωσης για Αγορά Φυσιγγίων Σκοποβολής

152.1

152.2
152.3

152.4

152.5

152.6

Αθλητές του Συλλόγου που επιθυμούν την έκδοση βεβαίωσης για αγορά φυσιγγίων
σκοποβολής πρέπει να υποβάλλουν προς το ∆.Σ. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην
οποία να αναφέρεται:
α) πόσα από τα φυσίγγια σκοποβολής τα οποία αγοράστηκαν με βάση προηγούμενη άδεια
(απλό φωτοαντίγραφο της οποίας πρέπει να συνοδεύει την υπεύθυνη δήλωση) αναλώθηκαν
σε αγώνες και προπονήσεις σκοποβολής,
β) η ποσότητα των παραπάνω φυσιγγίων η οποία βρίσκεται ακόμα στην κατοχή του αθλητή,
γ) τα στοιχεία του όπλου για το οποίο γίνεται η αίτηση.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας κατοχής όπλων σκοποβολής και
φυσιγγίων αυτών του αθλητή στο οποίο θα φαίνονται τα στοιχεία του αθλητή και των όπλων
που κατέχονται από αυτόν και ειδικά του όπλου για το οποίο αιτούνται τα φυσίγγια.
Η παραπάνω βεβαίωση θα εκδίδεται μόνο σε μέλη του Συλλόγου τα οποία:
α) κατέχουν σε ισχύ άδεια κατοχής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών,
β) κατέχουν σε ισχύ ∆ελτίο Σκοπευτή της ΣΚ.Ο.Ε. θεωρημένο για το τρέχον έτος, και γ) έχουν
τακτοποιήσει όλες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
Η μέγιστη ποσότητα φυσιγγίων για την οποία θα εκδίδεται η βεβαίωση θα είναι, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, πεντακόσια (500) φυσίγγια για κάθε όπλο, και έως χίλια πεντακόσια
(1500) συνολικά ανεξάρτητα του αριθμού και κατηγορίας όπλων, αλλά η ποσότητα αυτή θα
είναι μειωμένη κατά την ποσότητα των φυσιγγίων η οποία βάσει της υπεύθυνης δήλωσης του
σκοπευτή βρίσκονται στην κατοχή του.
Η παραπάνω βεβαίωση δεν θα εκδίδεται:
α) για φυσίγγια άλλου διαμετρήματος από το όπλο το οποίο αναφέρεται στην παραπάνω
υπεύθυνη δήλωση,
β) για φυσίγγια που αναφέρονται στην παράγραφο 55.2,
γ) για φυσίγγια που απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία,
δ) αν το όπλο για το οποίο αιτούνται κατέχεται με άδεια οπλοφορίας για ιδία άμυνα ή
παρόμοια.
Σκοπευτής που επιθυμεί έκδοση βεβαίωσης για αγορά φυσιγγίων για περισσότερα από ένα (1)
όπλα που κατέχονται νόμιμα από αυτόν βάσει σκοπευτικής άδειας θα πρέπει να υποβάλλει
ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 152.1 για κάθε όπλο.
Η έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης υπόκειται σε έκτακτη εισφορά προς το Σύλλογο 50,00€.
Υποβολή ψευδούς δήλωσης της παραγράφου 152.1 θα συνεπάγεται αυτόματη οριστική
διαγραφή του αθλητή από τα μητρώα του Συλλόγου.
Άρθρο 153: Έκδοση Κατάστασης Αγώνων Σκοπευτή

153.1
153.2

Αθλητής ο οποίος επιθυμεί την έκδοση κατάστασης της ΣΚ.Ο.Ε. με τους αγώνες στους
οποίους έχει λάβει μέρος θα πρέπει να υποβάλει γραπτώς το αίτημά του προς το Σύλλογο.
Η έκδοση της παραπάνω κατάστασης υπόκειται σε έκτακτη εισφορά ύψους 50,00€ προς το
Σύλλογο, πέραν της εισφοράς προς τη ΣΚ.Ο.Ε.
Άρθρο 154: Συμμετοχή σε Σεμινάρια της ΣΚ.Ο.Ε.

154.1

154.2

Μέλος του Συλλόγου το οποίο επιθυμεί τη συμμετοχή του σε σεμινάρια που διοργανώνει η
ΣΚ.Ο.Ε., πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα τον Σύλλογο για την έγκρισή του και την έκδοση
εγγράφου για την συμμετοχή του σε αυτό και να καταβάλει πέραν του παραβόλου
συμμετοχής, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τη ΣΚ.Ο.Ε., και έκτακτη εισφορά προς το
Σύλλογο το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του ∆.Σ. ανάλογα με το είδος του
σεμιναρίου.
Το ∆.Σ. έχει το δικαίωμα να μην εγκρίνει τη συμμετοχή οποιουδήποτε μέλους ή αθλητή σε
σεμινάρια της ΣΚ.Ο.Ε.
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Το ∆.Σ. του Συλλόγου δεν θα εγκρίνει τη συμμετοχή σε σεμινάρια της ΣΚ.Ο.Ε. μέλους του
Συλλόγου το οποίο έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα προς το Σύλλογο
Το ∆.Σ. του Συλλόγου δεν θα εγκρίνει τη συμμετοχή σε σεμινάρια της ΣΚ.Ο.Ε. μέλους του
Συλλόγου το οποίο δεν κατέχει θεωρημένο σε ισχύ για το τρέχον έτος ∆ελτίο Σκοπευτή.
Ειδικά για σεμινάρια Πρακτικής Σκοποβολής, το ∆.Σ. του Συλλόγου δεν θα εγκρίνει τη
συμμετοχή μέλους του Συλλόγου σε αυτά εάν το μέλος επιπλέον των προηγουμένων δεν
κατέχει θεωρημένο από την Ε.Τ.Ε.Π.Σ. ∆ελτίο Σκοπευτή.
Με αιτιολογημένη απόφασή του το ∆.Σ. του Συλλόγου μπορεί να εγκρίνει τη συμμετοχή
μέλους του Συλλόγου σε σεμινάρια της ΣΚ.Ο.Ε., ακόμα και αν δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, για κάλυψη ειδικών αναγκών του Συλλόγου.
Επιτυχής ολοκλήρωση οποιουδήποτε σεμιναρίου, δεν συνεπάγεται την αυτόματη χρήση του
μέλους αυτού από το Σύλλογο σε ρόλο σχετικό με το σεμινάριο που παρακολούθησε.
Κεφάλαιο 12. Μεταγραφές – Διαγραφές –Αποχωρήσεις
Άρθρο 155: Μεταγραφές

155.1
155.2
155.3
155.4
155.5
155.6
155.7
155.8

∆ικαίωμα μεταγραφής έχουν αθλητές μετά από αίτησή τους προς το ∆.Σ. του Συλλόγου, το
οποίο έχει δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση.
Αιτήσεις για μεταγραφή μπορούν να υποβληθούν στο ∆.Σ. του Συλλόγου μόνο κατά την
περίοδο 1-20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους όπως ορίζεται από την αθλητική νομοθεσία.
Μεταγραφές πέραν του διαστήματος αυτού θα χορηγούνται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις
(π.χ. μετοίκηση αθλητή σε άλλο νομό, λόγοι υγείας κ.λπ.) με τη διαδικασία της διαγραφής
άνευ ποινής.
Το ∆.Σ. θα αποφασίζει για την έγκριση ή μη της αίτησης μεταγραφής του μέλους, και για όσες
εγκρίνει θα προωθεί το αίτημα στη ΣΚ.Ο.Ε.
Η ΣΚ.Ο.Ε. έχει το δικαίωμα να μην εγκρίνει αίτηση μεταγραφής μέλους του Συλλόγου ακόμα
και αν η αίτηση έχει την έγκριση του ∆.Σ. του Συλλόγου.
Σε περίπτωση που η αίτηση μεταγραφής γίνει δεκτή τότε ο αθλητής παραμένει στο Σύλλογο
και συμμετέχει σε αγώνες με αυτόν έως την 31η ∆εκεμβρίου. Από 1η Ιανουαρίου το επόμενου
έτους ο αθλητής θεωρείται μέλος του νέου Συλλόγου στον οποίο μετεγράφηκε.
Αν η μεταγραφή του αθλητή γίνει δεκτή από τη ΣΚ.Ο.Ε. τότε ο αθλητής οφείλει να καταβάλει
προς τη ΣΚ.Ο.Ε. παράβολο μεταγραφής το ύψος του οποίου καθορίζεται από τη ΣΚ.Ο.Ε.
Οι παράγραφοι 155.3 και 155.4 θα ισχύουν και για την περίπτωση μεταγραφών με τη
διαδικασία της διαγραφής άνευ ποινής.

Άρθρο 156: Προϋποθέσεις Μεταγραφής
156.1

156.2

Προϋποθέσεις για έγκριση μεταγραφής:
α) Εκπλήρωση όλων των ταμειακών υποχρεώσεων (τακτικών και έκτακτων) του μέλους προς
τον Σύλλογο, πριν από την υποβολή της αίτησης,
β) Καταβολή εισφοράς 100,00€, υπέρ του Συλλόγου,
γ) Να μην διαταράσσεται η λειτουργία του Συλλόγου,
δ) Μετοίκηση αθλητή σε άλλο νομό ή λόγοι υγείας,
ε) Αμοιβαία μεταγραφή με άλλον αθλητή από τον σύλλογο στον οποίο μεταγράφεται,
στ) Να έχει συμπληρώσει τρία (3) έτη στο Σύλλογο,
ζ) Έγγραφη συμφωνία του συλλόγου στον οποίο πρόκειται να μεταγραφεί.
Οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 156.1 για την έγκριση μεταγραφής αθλητή
μπορούν να τροποποιηθούν από το ∆.Σ. ανάλογα με την περίπτωση του αθλητή.
Άρθρο 157: Διαγραφή Μέλους

157.1

Το ∆.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος του Συλλόγου για τους παρακάτω λόγους:
α) Σε περίπτωση που το μέλος καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα,
β) Αγωνιστική απραξία,
γ) Μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων (τακτικών ή έκτακτων εισφορών),
δ) Αν η συμπεριφορά του και οι πράξεις του δεν προάγουν το άθλημα της σκοποβολής με
αποτέλεσμα την δυσφήμιση του Συλλόγου, ή η διαγωγή του είναι εν γένει ασυμβίβαστη με
τους σκοπούς, την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συλλόγου, ή είναι ηθικά απαράδεκτη.
ε) Για παραπτώματα που ορίζονται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό ή το Καταστατικό
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του Συλλόγου,
στ) Μη τήρηση μέτρων ασφαλείας κατά τις προπονήσεις και τους αγώνες στους οποίους
συμμετέχει,
ζ) Μη τήρηση νόμων και κανόνων των δημοσίων αρχών,
η) Αν ενεργεί ενάντια προς τις αρχές και τους σκοπούς του Συλλόγου,
θ) Παραβιάζει συνεχώς το Καταστατικό ή τον Εσωτερικό Κανονισμό του Συλλόγου,
ι) Αν αρνείται να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της Γ.Σ. ή του ∆.Σ. ή με οποιοδήποτε τρόπο
εμποδίζει την πραγματοποίησή τους,
ια) Αν η συμπεριφορά του μέλους σε χώρο άθλησης, ή αλλού, είναι επισφαλής, εγκληματική,
απρεπής, απαράδεκτη, ή πιθανό να δυσφημίσει το Σύλλογο.
Μέλος που διαγράφεται δεν θα έχει καμία αξίωση για επιστροφή οποιωνδήποτε τακτικών ή
έκτακτων εισφορών που έχουν καταβληθεί.
Μέλος που διαγράφεται για οποιοδήποτε λόγο, θα παραμένει υπεύθυνο για τυχόν οικονομικές
εκκρεμότητες οι οποίες δεν έχουν διευθετηθεί μέχρι τη διαγραφή του. Ο Σύλλογος θα έχει
δικαίωμα να κινηθεί δικαστικά για την διευθέτηση τέτοιων οικονομικών εκκρεμοτήτων οι
οποίες θα προσαυξηθούν με τα δικαστικά έξοδα του Συλλόγου.
Μέλος που διαγράφεται μπορεί να ασκήσει έφεση εναντίον της απόφασης του ∆.Σ. στην
επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών, υπό τον όρο ο Γενικός Γραμματέας
του Συλλόγου ειδοποιήθηκε από το μέλος μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την
κοινοποίηση σε αυτό (το μέλος) της απόφασης διαγραφής.
Μέλος που αιτείται διαγραφή άνευ ποινής, για εγγραφή του σε άλλο σωματείο, καταβάλει
έκτακτη εισφορά 100,00€ υπέρ του Συλλόγου.
Άρθρο 158: Αγωνιστική Απραξία

Αθλητής που δεν συμμετέχει στα θεωρητικά ή πρακτικά μαθήματα που διοργανώνει ο Σύλλογος, ή
προπονήσεις του Συλλόγου ή σε αγώνες που διοργανώνει ο Σύλλογος, η ΣΚ.Ο.Ε. ή άλλοι σύλλογοι ή
ομοσπονδίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού μπορεί με απόφαση του ∆.Σ. του Συλλόγου να διαγραφεί
λόγω αγωνιστικής απραξίας.
Άρθρο 159: Αποχώρηση Μελών
159.1
159.2
159.3
159.4
159.5
159.6

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από έγγραφη δήλωσή του
προς το ∆.Σ., η οποία πρέπει να συνοδεύεται και από την καταβολή των μέχρι την ημέρα
εκείνη συνδρομών και άλλων τακτικών και έκτακτων εισφορών που εκκρεμούν.
Η αποχώρηση για να γίνει δεκτή πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν
από τη λήξη του έτους και ισχύει για το τέλος του έτους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Σε
αντίθετη περίπτωση το ∆.Σ. έχει δικαίωμα να την απορρίψει.
Το ∆.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να απορρίψει την αίτηση αποχώρησης μέλους.
Τα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί
μέχρι την ημέρα της υποβολής της δήλωσης αποχώρησης ή αναλήφθηκαν μετά την υποβολή
της αίτησης και μέχρι την ημέρα αποχώρησης τους.
Η παράγραφος 157.3 θα ισχύει και για μέλος που αποχωρεί από το Σύλλογο μετά από αίτησή
του.
Με την αποχώρηση του μέλους θα ενημερώνεται αμέσως η ΣΚ.Ο.Ε. και αν το μέλος έχει άδεια
κατοχής όπλων σκοποβολής θα ενημερώνεται παράλληλα και η ∆ιεύθυνση Κρατικής
Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τις δικές της ενέργειες που μπορεί να
περιλαμβάνουν την αφαίρεση της σχετικής αδείας κατοχής όπλων σκοποβολής.
Κεφάλαιο 13: Αγωνίσματα και Διαδικασίες
Άρθρο 160: Αγωνιστικές Ενότητες Σκοποβολής

Ο σύλλογος κατατάσσει τα αγωνίσματα της σκοποβολής σε τέσσερεις (4) κύριες ενότητες ως
ακολούθως:
α) Σταθερός Στόχος
β) Πήλινος Στόχος
γ) Πρακτική Σκοποβολή
δ) Άλλα Αγωνίσματα
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Άρθρο 161: Αγωνίσματα Σκοποβολής Συλλόγου
Τα αγωνίσματα σκοποβολής τα οποία αναγνωρίζονται από τη ΣΚ.Ο.Ε. είναι τα εξής:
α) Σταθερός Στόχος.
β) Πρακτική Σκοποβολή




Πιστόλι
Λειόκαννο Τουφέκι
Ραβδωτό Τουφέκι Σε όλες τις κατηγορίες (open, standard, production, modified, και revolver)
και υποκατηγορίες που ορίζονται από την Ε.Τ.Ε.Π.Σ.

γ) Πήλινος Στόχος
δ) Άλλα Αγωνίσματα






Μεταλλικές Σιλουέτες
Όπλα Μαύρης Πυρίτιδας
Βαλλίστρα
Slug -Βολή με βολίδα λειόκαννου τυφεκίου
Bench rest
Άρθρο 162: Τουφέκι (10μ, 50μ & 300μ)

162.1
162.2

Τα αγωνίσματα τυφεκίων διεξάγονται σε τρεις αποστάσεις ανάλογα με το αγώνισμα, στα 10
μέτρα, στα 50 μέτρα και στα 300 μέτρα.
Βαθμολογία: Στους αγώνες του τουφεκιού οι σκοπευτές στοχεύουν ανάλογα με το αγώνισμα
από τις θέσεις πρηνηδόν, ορθίως και γονυπετώς. Οι διαγωνιζόμενοι κερδίζουν βαθμούς
ανάλογα με τις βολές που κάνουν. Ο κάθε στόχος αποτελείται από 10 ομόκεντρους κύκλους
με βαθμολογία από το ένα (1) έως το δέκα (10). Ο κεντρικός κύκλος δίνει δέκα (10) βαθμούς,
ο επόμενος εννέα (9) και ο τελευταίος εξωτερικά έναν (1). Η βαθμολογία εκφράζεται όχι μόνο
από ακεραίους αλλά και με δεκαδικούς αριθμούς.
Άρθρο 163: Αεροβόλο Τουφέκι (10μ)

Οι αθλητές ρίχνουν βολές από όρθια στάση σε στόχο που βρίσκεται σε απόσταση 10μ.
Ειδικότερα, οι άνδρες ολοκληρώνουν εξήντα (60) βολές σε χρόνο εκατόν πέντε (105) λεπτών
με απεριόριστες δοκιμαστικές βολές πριν αρχίσει ο αγώνας, ενώ οι γυναίκες ολοκληρώνουν
σαράντα (40) βολές σε χρόνο εβδομήντα πέντε (75) λεπτών, περιλαμβανομένων των
δοκιμαστικών βολών.
Άρθρο 164: Τουφέκι Τριών Στάσεων και Τουφέκι Πρηνηδόν (50μ & 300μ)
Ο σκοπευτής ρίχνει είκοσι (20) ή σαράντα (40) βολές (ανάλογα εάν είναι άνδρας ή γυναίκα και
ανάλογα με την απόσταση του στόχου) σε στάσεις πρηνηδόν, ορθίως και γονυπετώς σε στόχο
που βρίσκεται σε απόσταση 50μή 300μ. Οι βολές πρέπει να ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένο
χρόνο ανά στάση. Πριν από την πρώτη βολή του αγώνα επιτρέπονται απεριόριστες
δοκιμαστικές βολές. Στο τουφέκι πρηνηδόν ο σκοπευτής ρίχνει τις βολές του μόνο από την
στάση πρηνηδόν.
Άρθρο 165: Πιστόλι (10μ, 25μ & 50μ)
Στα αγωνίσματα πιστολιών οι σκοπευτές ρίχνουν σε πεδία βολής των δέκα (10) μέτρων, είκοσι
πέντε (25) μέτρων ή πενήντα (50) μέτρων. Οι στόχοι που χρησιμοποιούνται αποτελούνται από
δέκα (10) κυκλικές ζώνες βαθμολογίας, αλλά και από στόχους με έξι (6) κυκλικές ζώνες
βαθμολογίας. Οι σκοπευτές στοχεύουν από όρθια θέση και πρέπει να ρίχνουν βολές με το ένα
χέρι, έχοντας τον καρπό τους ελεύθερο από υποβοηθήματα.
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Άρθρο 166: Αεροβόλο Πιστόλι (10μ)
Οι σκοπευτές ρίχνουν βολές, σε στόχο που βρίσκεται σε απόσταση 10μ. Ειδικότερα, οι άνδρες
ολοκληρώνουν εξήντα (60) βολές σε χρόνο εκατόν πέντε (105) λεπτών με απεριόριστες
δοκιμαστικές βολές πριν αρχίσει ο αγώνας, ενώ οι γυναίκες ολοκληρώνουν σαράντα (40) βολές
σε χρόνο εβδομήντα πέντε (75) λεπτών, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμαστικών βολών.
Άρθρο 167: Πυροβόλο Πιστόλι 25μ (Sport & Κεντρικής Πυροδότησης)
Ο αγώνας αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από έξι (6) σειρές των
πέντε (5) βολών ακριβείας, που θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο πέντε (5) λεπτών ανά
σειρά και το δεύτερο μέρος από έξι (6) σειρές των πέντε (5) βολών ταχείας, οι οποίες θα
πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο τριών (3) δευτερολέπτων ανά βολή με επτά (7)
δευτερόλεπτα κενό μεταξύ βολών. Οι στόχοι βρίσκονται σε απόσταση 25μ. Ο στόχος των
βολών ακριβείας αποτελείται από δέκα (10) κυκλικές ζώνες βαθμολογίας, από δέκα (10) η
εσωτερική έως ένα (1) η εξωτερική, και ο στόχος ταχείας βολής από έξι (6) ζώνες
βαθμολογίας, από δέκα (10) η εσωτερική έως πέντε (5) η εξωτερική, έχοντας την ίδια
εξωτερική περιφέρεια με τον στόχο ακριβείας.
Άρθρο 168: Πιστόλι 25μ (Standard)
Ο αγώνας αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τέσσερεις (4) σειρές
των πέντε (5) βολών, που θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο εκατόν πενήντα (150)
δευτερολέπτων ανά σειρά, το δεύτερο μέρος από τέσσερεις (4) σειρές των πέντε (5) βολών,
οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο είκοσι (20) δευτερολέπτων ανά σειρά και το
τρίτο μέρος από τέσσερεις (4) σειρές των πέντε (5) βολών που πρέπει να ολοκληρωθούν σε
χρόνο δέκα (10) δευτερολέπτων ανά σειρά. Ο στόχος, που βρίσκεται σε απόσταση 25μ,
αποτελείται από δέκα (10) ομόκεντρους κύκλους με βαθμολογία από το ένα (1) έως το δέκα
(10). Ο κεντρικός κύκλος δίνει δέκα (10) βαθμούς, ο επόμενος εννέα (9) και ο τελευταίος
εξωτερικά έναν (1).
Άρθρο 169: Πυροβόλο Πιστόλι 25μ (Ταχύτητας)
Ο αγώνας αυτός αποτελείται από δύο γύρους των τριάντα (30) βολών ο καθένας, σε στόχο
που βρίσκεται απόσταση 25μ. Κάθε γύρος αποτελείται από έξι (6) σειρές των πέντε (5) βολών,
εκ των οποίων οι πρώτες δύο (2) σειρές ολοκληρώνονται σε χρονικό διάστημα οχτώ (8)
δευτερολέπτων η κάθε μία, οι επόμενες δύο (2) σε χρονικό διάστημα έξι (6) δευτερολέπτων
και οι υπόλοιπες σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) δευτερολέπτων. Ο στόχος είναι ο στόχος
με τις έξι (6) ζώνες βαθμολογίας, από δέκα (10) η εσωτερική έως πέντε (5) η εξωτερική.
Άρθρο 170: Ελεύθερο Πιστόλι 50μ
Ο σκοπευτής ρίχνει εξήντα (60) βολές σε στόχο που βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρων. Οι
βολές πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο 120 λεπτών. Πριν από την πρώτη βολή του αγώνα
επιτρέπονται απεριόριστες δοκιμαστικές βολές.
Άρθρο 171: Κινούμενος Στόχος (10μ & 50μ)
Στα αγωνίσματα σε κινούμενο στόχο, οι αθλητές βάλουν εναντίον στόχου που κινείται σε
απόσταση 10μή 50μ (ανάλογα με το αγώνισμα). Ο αγώνας περιλαμβάνει μία “αργή σειρά”
τριάντα (30) βολών και μία “γρήγορη” τριάντα (30) βολών σε κινούμενο στόχο ή αποτελείται
από “μεικτές” βολές. Οι σκοπευτές στην “αργή σειρά” έχουν πέντε (5) δευτερόλεπτα να
στοχεύσουν και να ρίξουν στον κινούμενο στόχο, ενώ στη “γρήγορη” ο χρόνος περιορίζεται
στα δυόμιση (2.5) δευτερόλεπτα. Οι διαγωνιζόμενοι ξεκινούν από όρθια θέση, έχοντας αρχικά
το τουφέκι στο ύψος του ισχίου και όταν ο στόχος αρχίζει να κινείται ο σκοπευτής επωμίζει και
πυροβολεί. Στο αγώνισμα του κινούμενου στόχου, ο στόχος κινείται κατά μήκος μίας
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συσκευής από το βατήρα του σκοπευτή.
Άρθρο 172: Αγωνίσματα Πήλινου Στόχου
Στα αγωνίσματα του Πήλινου Στόχου, οι αθλητές παίρνουν τη σκοπευτική θέση ανάλογα με το
αγώνισμα (με το όπλο είτε επωμισμένο είτε με το κοντάκι στο ισχίο) και σκοπεύουν πήλινους
στόχους που εκτοξεύονται με εντολή τους. Σε κάθε αγώνισμα στόχοι σε σχήμα μικρών δίσκων
εκτοξεύονται με μεγάλη ταχύτητα. Για κάθε δίσκο που ο αθλητής πετυχαίνει έστω να του
αποκόψει ορατό κομμάτι κερδίζει ένα βαθμό.

Άρθρο 173: Tραπ
173.1

173.2

173.3

Πέντε (5) ομάδες τριών (3) μηχανημάτων εκτοξεύουν τους στόχους από καταπακτή που
βρίσκεται 15μ μπροστά από τον σκοπευτή και είναι επίπεδη με το έδαφος. Οι μηχανές
εκτόξευσης πήλινων δίσκων, εκτοξεύουν δίσκους σε διάφορες γωνίες (που κυμαίνονται από
μηδέν (0ο) έως σαράντα πέντε (45ο) μοίρες) και ύψος τροχιάς. Έξι (6) αθλητές κινούνται
κυκλικά με τη φορά του ρολογιού, σε πέντε (5) θέσεις σκόπευσης. Οι πέντε (5) αθλητές
λαμβάνουν θέση στους βατήρες και ο έκτος περιμένει σε θέση πίσω από τον αθλητή στον
πρώτο βατήρα.
Οι πήλινοι στόχοι εκτοξεύονται με ταχύτητα, διανύοντας απόσταση εβδομήντα πέντε (75)
μέτρων ενώ το ύψος της τροχιάς τους κυμαίνεται από ενάμισι (1.5) έως τρεισήμισι (3.5)
μέτρα. Οι αθλητές αγνοούν ποια από τις τρεις μηχανές σε κάθε θέση θα εκτοξεύσει τον δίσκο.
Κάθε σκοπευτής έχει το δικαίωμα να επιχειρήσει δύο βολές σε κάθε πήλινο στόχο εφόσον
αυτός βρίσκεται στον αέρα.
Κάθε σκοπευτής ρίχνει συνολικά είκοσι πέντε (25) δίσκους (μία “πούλα”). Ένας αγώνας
αποτελείται από ένα συγκεκριμένο αριθμό από πούλες.
Άρθρο 174: Διπλό Τραπ

Είναι ίδιο με το απλό τραπ όμως σε κάθε θέση εκτοξεύονται δύο δίσκοι ταυτόχρονα. Η κάθε πούλα
αποτελείται από πενήντα (50) δίσκους για τους άνδρες και σαράντα (40) δίσκους για τις γυναίκες.
Άρθρο 175: Σκητ
175.1

175.2

Οι πήλινοι στόχοι απελευθερώνονται από μηχανές τοποθετημένες σε δύο πύργους στις άκρες
ενός ημικυκλικού πεδίου βολής διαμέτρου σαράντα (40) μέτρων. Η διαδικασία εκτόξευσης
περιλαμβάνει μονές και διπλές εκτοξεύσεις από τους δύο πύργους, έναν χαμηλό (εκατόν πέντε
(105) εκατοστών) και έναν ψηλό (τριακοσίων πέντε (305) εκατοστών). Οι σκοπευτές έχουν το
δικαίωμα μίας βολής σε κάθε στόχο. Ο σκοπευτής κρατά στο βατήρα το όπλο σε θέση
αναμονής ώσπου να εκτοξευτεί-εμφανιστεί ο στόχος, οπότε επωμίζει και πυροβολεί. Στο σκητ
χρησιμοποιούνται οκτώ (8) βατήρες σκόπευσης, εφτά (7) γύρω από την περίμετρο ενός
ημικυκλίου και ένας (1) στο μέσο.
Στην κατηγορία ανδρών οι αθλητές σκοπεύουν εκατόν είκοσι πέντε (125) πήλινους δίσκους
ενώ στην κατηγορία γυναικών εβδομήντα πέντε (75) πήλινους δίσκους.
Άρθρο 176: Σπόρτινγκ

Το sporting προσομοιώνει τις βολές του κυνηγίου. Οι μηχανές τοποθετούνται έτσι ώστε οι δίσκοι να
εκτοξεύονται είτε απομακρυνόμενοι από τον σκοπευτή είτε κατευθυνόμενοι προς αυτόν. Κάθε πούλα
συνήθως αποτελείται από είκοσι πέντε (25) δίσκους. Στο sporting o σκοπευτής μπορεί να βάλει ακόμα
και σε δίσκο που κυλά στο έδαφος.
Άρθρο 177: Πρακτική Σκοποβολή
177.1
177.2

Στην Πρακτική Σκοποβολή ο σκοπευτής εγκαταλείπει την στατικότητα των υπόλοιπων
αγωνισμάτων της σκοποβολής και εκτός από εύστοχος πρέπει να κινείται και ιδιαίτερα
γρήγορα.
Οι αγώνες της Πρακτικής Σκοποβολής αποτελούνται από επιμέρους τμήματα, που καλούνται
στάδια. Το κάθε στάδιο αποτελείται από έναν αριθμό στόχων που είναι τοποθετημένοι στο
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χώρο σε διαφορετικές αποστάσεις και ύψη, αλλά και καλυμμένοι από φυσικά ή τεχνητά
εμπόδια. Έτσι αναγκάζουν τον σκοπευτή να είναι εύστοχος αλλά και να κινείται μέσα στο
χώρο, ώστε να μπορέσει να βάλει κατά των στόχων. Επιπλέον, ο σκοπευτής καλείται να κάνει
τα παραπάνω στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα αφού οι βαθμοί που θα συγκεντρώσει
από την ευστοχία του θα διαιρεθεί με τον χρόνο που έκανε να ολοκληρώσει την προσπάθεια
του. Το σύνολο των επιδόσεων του στα στάδια του αγώνα θα τον κατατάξει αντίστοιχα στα
αποτελέσματα.
Στην Πρακτική Σκοποβολή υπάρχουν πολλαπλοί στόχοι, κινούμενοι στόχοι, στόχοι που όταν
βληθούν αποκαλύπτουν ή βάζουν σε κίνηση άλλους στόχους, μερικώς καλυμμένοι στόχοι,
μεταλλικοί στόχοι που όταν βληθούν εύστοχα πέφτουν στο έδαφος, κίνηση, τακτική, εμπόδια
και γενικά όποια άλλη δυσκολία μπορεί να φανταστεί ο σχεδιαστής των σταδίων.
Οι αγώνες Πρακτικής Σκοποβολής περιλαμβάνουν διαφορετικές κατηγορίες, οι οποίες
χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση διαφορετικών επιπέδων εξοπλισμού.
Οι χάρτινοι στόχοι έχουν διαστάσεις 57x45 εκατοστά, σχήμα ρόμβου και χωρίζονται σε τρεις
ζώνες A, C, D οι οποίες βαθμολογούνται ανάλογα με την ισχύ του όπλου που χρησιμοποιεί ο
σκοπευτής στον αγώνα.
Τα όπλα με συντελεστή ισχύος από 125 έως 175 ανήκουν στην κατηγορία minor και αυτά με
συντελεστή πάνω από 175 στη κατηγορία major. Έτσι οι στόχοι βαθμολογούνται ως εξής: Για
τα όπλα της κατηγορίας minor το Α=5, το C=3, το D=1, ενώ τα όπλα της κατηγορίας major
το Α=5, C=4, το D=2. Οι μεταλλικοί στόχοι βαθμολογούνται με πέντε (5) βαθμούς.
Στην πρακτική σκοποβολή το ελάχιστο επιτρεπόμενο διαμέτρημα για πιστόλια είναι 9mm
(0.354"), ενώ το ελάχιστο στην major είναι 10mm (.40"). ∆εν υφίσταται μέγιστο διαμέτρημα.
Κεφάλαιο 13: Άλλες Διατάξεις
Άρθρο 178: Απαγόρευση Συμμετοχής σε δύο Σωματεία

Βάσει της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας απαγορεύεται αθλητής να αγωνιστεί κατά την ίδια
αγωνιστική περίοδο σε δύο (2) διαφορετικά σωματεία σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό καθώς επίσης και σε αγώνες μεταξύ σωματείων αλλοδαπής ομοσπονδίας. Εξαιρούνται Κύπριοι
αθλητές που είναι εγγεγραμμένοι και σε Ελληνικά Σωματεία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού
Εγγραφής των Ομογενών και Αλλοδαπών αθλητών και αθλητριών.
Άρθρο 179: Μεταβολή Προσωπικών στοιχείων Μέλους
Μέλος του Συλλόγου που δεν γνωστοποιεί στο Σύλλογο αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων
(συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης και τηλεφώνων επικοινωνίας) θα τιμωρείται με προφορική
επίπληξη για το πρώτο παράπτωμα, γραπτή επίπληξη για το δεύτερο και αποκλεισμό ενός (1) μήνα για
κάθε επόμενο.
Άρθρο 180: Εξάρτηση από Πολιτικό Κόμμα
Απαγορεύεται η εξάρτηση του Συλλόγου από πολιτικό κόμμα ή η ανάμειξη σε ενέργειες που επιδιώκουν
άμεσα ή έμμεσα πολιτικούς σκοπούς.
Άρθρο 181: Έντυπα – Υπεύθυνες Δηλώσεις
181.1

Ο Σκοπευτικός Όμιλος Αττικής διαθέτει στα ενδιαφερόμενα μέλη του όλα τα έντυπα τα όποια
χρειάζονται (Σε έντυπη η ηλεκτρονική μορφή μέσω του web site στην διεύθυνση
www.skomat.gr). Φέρουν δε διαγώνιο υδατογράφημα με την ένδειξη ‘Shooting Team Skomat’
και είναι τα εξής:

181.2
181.3
181.4

Αίτηση εγγραφής στην Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος ΣΚ.Ο.Ε.
Αίτηση εγγραφής στον Σκοπευτικό Όμιλο Αττικής ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ (Κωδ. Εντ.001)
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 που αναφέρει ότι ο Αθλητής – Σκοπευτής δεν είναι μέλος
αλλού Σωματείου Σκοποβολής Εσωτερικού η Εξωτερικού, και δεν εμπίπτω στις απαγορευτικές
διατάξεις του Ν. 2725/1999 και τις τροποποιήσεις αυτού όπως εκάστοτε ισχύουν.
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 που αναφέρει ότι:
1) Είμαι ο γονέας / κηδεμόνας του / της (Ονοματεπώνυμο Ανηλίκου Αθλητή - Σκοπευτή)
που έχει υποβάλλει αίτηση εγγραφής στον Σκοπευτικό Όμιλο Αττικής ‘SKOMAT’. και,
2) Είμαι σύμφωνος / η με την εγγραφή του / της ανωτέρω ανηλίκου στον Σκοπευτικό Όμιλο

181.5

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΚΟΜΑΤ SKOMAT SHOOTING ASSOCIATION ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
181.6
181.7
181.8
181.9
181.10
181.11

(Έκδοση 1.0)

Σελίδα 50 από 50

Αττικής ‘SKOMAT’. (Κωδ. Εντ.005)
Αίτηση μεταγραφής Αθλητή – Σκοπευτή μέλους ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ. (Κωδ. Εντ.002)
Αίτηση διαγραφής Αθλητή – Σκοπευτή μέλους ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ. (Κωδ. Εντ.003)
Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης αγώνων (από την Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος – ΣΚ.Ο.Ε.)
για αγορά Σκοπευτικού Όπλου. (Κωδ. Εντ.004)
Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης αγώνων (από την Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος – ΣΚ.Ο.Ε.)
για ανανέωση αδείας κατοχής Σκοπευτικού Όπλου. (Κωδ. Εντ.004)
Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης Άρθρου 9 παρ.8, ΚΥΑ 4325/1999 (από τον Σκοπευτικό Όμιλο
Αττικής – ΣΚ.ΟΜ.ΑΤ.) για άδεια αγοράς Σκοπευτικών Φυσιγγίων. (Κωδ. Εντ.006)
Αίτηση μαζί με υπεύθυνη δήλωση για αγορά και κατοχή Σκοπευτικών Φυσιγγίων. (Κωδ.
Εντ.007)
Άρθρο 182: Τροποποιήσεις Εσωτερικού Κανονισμού

182.1

Ο Εσωτερικός Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του ∆.Σ. ανάλογα με τις
ανάγκες και κοινοποιείται ενυπογράφως (ή με συστημένη επιστολή) σε κάθε μέλος του
Συλλόγου κατά την εγγραφή του ή μέσα σε ένα (1) μήνα από τη μεταβολή του.

182.2

Ο Εσωτερικός Κανονισμός είναι πάντα αναρτημένος σε εμφανή θέση στα γραφεία του
Συλλόγου.
Άρθρο 183: Διαφορές

183.1
183.2

183.3

Οτιδήποτε προκύψει το οποίο δεν καλύπτεται από το Καταστατικό του Συλλόγου ή τον
παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό θα διευθετείται από το ∆.Σ.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαφορά μεταξύ των κανόνων/κανονισμών που αναφέρονται στον
παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό και κανόνων/κανονισμών χώρου άθλησης, τότε:
α) Σε περίπτωση που ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός το επιτρέπει ενώ ο κανονισμός του
χώρου άθλησης το απαγορεύει θα υπερισχύει η απαγόρευση.
β) Σε περίπτωση που ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός το απαγορεύει ενώ ο κανονισμός του
χώρου άθλησης το επιτρέπει θα υπερισχύει η απαγόρευση.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαφορά μεταξύ των κανόνων/κανονισμών που αναφέρονται στον
παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό και αυτών της αθλητικής ή σκοπευτικής νομοθεσίας, τότε θα
υπερισχύουν αυτοί της σκοπευτικής ή αθλητικής νομοθεσίας.
Άρθρο 184: Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού αρχίζει από την έγκρισή του από την Γ.Σ. του Συλλόγου
και την επί αποδείξει κοινοποίησή του σύμφωνα με την παράγραφο 182.1 στα μέλη, είτε με αποστολή
του με συστημένη επιστολή ή με προσωπική παράδοση.
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