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ΠPoKHPYΞH ΠANEΛΛH NIoY AΓΩNA
ΣKoΠoBoΛHΣ IPsc ΛEIoKANΩN oΠΛΩN EτoYΣ
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2011

H Σκoπευτrκη oμooπoνδΙα Ελλαδog πρoκηρΟooεl τov Παvελληνlo Αγωvα Σκoπoβoληg
,oπλωv
ΙPSC Λεroκαvωv
2o11, σε oυvεργαoiα με τo Σκoπευτlκ6 oμιλo Aρκαλoxωρioυ,
o0μφωvα με τα εξηg oτolxεiα:
ΤοτroΘεoiα: Σκoπευτηρlo ΣτεΙρωvα Aρκαλo1ωρ[oυ
Hμερoμηviα: 22 ΜcΙiiρυ 201 1

Eπiπεδo: |||
Στιiδlα: 10
Eλιi1loτog AρlΘμog Φυαlγγiιυv: 142 (95 birdshot _ 25 buοkshot _ 22
Παριiβoλα Συμμετo1ηg : Aτoμικ6 40,00 €
oμαδlκo ΔΩPΕAΝ
Παρdβoλo Evατιioειυv: 40 €

s|ug)

ΠPoΓPAMMA AΓΩNoΣ:

22Ι5l11
07:00 - 0B:45
08:45 - 09:00
Ο9:0Ο
'15:00

EYγραφη καt παραλαβη εvτ0πωv,,Eλεγxog oπλιoμo0
Avακoivωoη oμαδωv
,Evαρξη
AγΦvα
Aπovoμ€g Eπdθλωv

Iox0ουv ol Kαvoνtoμoi ΣK.O.Ε. καl IPSC (τελεuταΙα fκδooη),
Δtκαiωμα oυμμετo1ηE 6xoυv ol oκoπευτ69 / oκoπε0τρrεg κdτo1ol ΔΕΣK Θεωρημθvoυ γlα
τo ιiτog 2011 καt αvαv€ωoηq Ε.Τ.E.Π.Σ, 2011. Tα ΔEΣK, μαζi με τηv αδεlα oπλoκατoxηq
πρ€πεt vα επlδεlxθo0ν oτηv Γραμματεiα κατd τηv εrγραφη oτo BιβλΙo Αγιi.lvog.

ot δηλωoεlg σUμμετoXηζ των oκoπευτΦv πρ€πεl vα oταλoυv απ6 τα Σωματεiα oτα

γραφεiα τηg ΣK.o.E. τo αργ6τερo μdxρl καl τηv Τετdρτη 1 8 Mαioυ 201 1 καl ωρα
Π6ραv τηv ημερoμηViαζ αuτηg, δηλΦoεtg δεν θα γivovταl δεκτdg.

11

:00.

Bραβε0ovταl oΙ τρε|ζ πρωτol καΘε κατηYoρiαζ _ uπoκατηγoρiαg πoυ θα oυμπληρωθεΙ
o0μφωvα με τoυq Kαvoνtoμo0g |.P.S.C.
K,ATHΓOP|EΣ: oPEΝ' MoDIF|ED' SτAΝDARD, SτANDARD MANUAL.
. YΠoKAτHΓoPlEΣ: LADIES, SΕΝ|oR, JUNIoR, VETERAΝ.

oPΓANΩτ|KH EΠιTPoΠH

To Δ.Σ./ΣK.o.E. καl ΣK,o.Ε./E.Τ'E.Π.Σ.
Γlα οτtδηπoτε δεν προβλεπεταl απo τηv παρo0oα πρoκηρυξη' αρμ6δlα να αποφαoΙoεt
εivαl η oργαvωτlκη Επtτρoπη τωv αγωvωv. η oπoiα ευρioκεται oε απαρτΙα καl
απoφαoiζεl με παρoυoiα τoυλα1loτov π6vτε μελωv τηζ, σε oυvεργαoiα με τov
XP.BoYPNAZoYIη AΘHNA 115
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Αγωvdρxη καl τov ΔlευΘuντη Aγωvα.
Παρατηρηαεlg:
,EVτUπo
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ΣK.o.E,

δηλωoηg oυμμετoxηg επlouvdπτεταl, ΕπΙoηg υπαρ1ε| σTo

cD - |PSC

τηq

H καταθεoη τoυ παραβoλoυ σUμμεToXηζ γivεταl oτη Yραμματεiα τoυ AγΦvα Kατα τηV
εγγραφη & παραλαβξ τωv εvτ0πωv, στo Χωρo τoυ Σκoπευτηρioυ.
Xρηoη ωτoαoπiδωv καl γuαλιΦv εivαι YΠOXPEΩΤ|KH,
Στov αγιi.lvα Θα γivouv δεκτα φυoiγγrα oφαlρrδiωv (buckshots) με γoμωoεlg μfxρl καl
εvv6α (9) oφαιριδiωv.
Δεν θα γivoυv δεκτd φυoiγγlα oκαγlΦv με κλειoτ6 η αvεoτραμμfvo κυdθlo, δηλαδη
φυoiγγlα πoυ στηV αγoρd κυκλoφoρo0v oυvηΘωg με ovoμαoiεE "over 75 meters η
over 100 meters πoU καλυπτoυv τηv μαζα τωv oκαγlωv καt απo τηv αvω πλευρα με
κλεloτo, αVαπoδα τoπoθετημdvo oυγκεvτρωτηρα.
Εαv oε μlα κατηγορiα δεv oυμπληρΦVετα| η UπoKαΙηγoρiα τωv Παλαlμαxωv, τoτε ol
oυμμετε1ovτεg Θα κατατdooovτα| σTηV υπoκατηγoρΙα τωv Bετερdvωv.
Τα απoτελιξoματα Θα υπoλoγloτo0v με τo πρoγραμμα WinMSS.
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ΠAYΛoΣ KΑNEΛΛΑKHΣ

o ΓΕΝ|KoΣ ΓPAMMAΤEΑΣ
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