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Προζ
τα Σωματεiα και oμιiδεg Σταθεροr1 Στ61oυ

ΘEMΑ : Πρoκηρυξη Αγrbνων Πρ6κριοη9 Eθvικηg oμdδαg Πυρoβ6λων oπλων
ΑΓEN oτιg 25-26106/11
ΣK.o.E. τρoκηρf oοει Αγιbνα Πρ6κριoηq Εθvικηg Ομιiδαq Πυροβολων oπλων
ΑΓEN για τα oλυμπιακ& Αγωνioματα aτιc,25 & 26 Ιουνioυ 2Ο11 oτo Εθνικ6
Ι]

Σκoπευτηριo Br5ρωνα και oτo Σκοπευτηριo Mαλακ6oαg
Σdββατo &

Kυριακη

Αγωνiοματα 5Ομ - Eθvικ6 Σκoπευτfριo Bδρωνα
08.Ο0
09,0Ο

_ i 1'Ο0

09.00
11.30 -

Σdββατo &

Κυριαη

:

10. I 5

14.s0

Αγωνioματα 25μ Σκoπευτηριo Mα),ακdοαg
Eλεγxοq oπλιομoli
08.30
Πιoτ6λι Σπoρ (Γ)
09.00
12.00
Πιοτ6λι Ταpτηταq (Α)
Aπoνoμ6q επ&θλων

ΓENΙKEΣ ΠAPΑΤΙΙPIΙΣEΙΣ

1. oργανωτικη Eπιτρoπη η ΔEΣΣ/ΣK.O.E.
2. oι αθλητ69/τρ1εζ πoυ oιiμφωνα με τη o1ετικη

Εγrcυκλιo Δ.E'.Σ.Σ./ΣK.Ο.E.
20Ι112 παρ.y θα κληΘοriν να oυμμετ0o1oυν οτoυq αγιbνεg oνομαοτικ& απ6
τη ΣΚoE Θα ανακoινωθοtiν aττc"20l06l11.
3. Tιq δαπdνεg oυμμετo1ηg (διαμονη, διατρoφη και μετακiνηοη) των
αθλητιbν τριrilν πoυ καλorjνται oνoμαoτικιi να ουμμετdο1o'υlr, κaθιilg και
εν6q'πρoπονητη η αυνoδοr1 κατα oωματεiο, θα καλr5ψει η ΣΚ.o.E. με την
κατdθεoη oxετικιi.lν παραστατικων,
4. Τα αγωνibματα εiναι ατoμικd ανιi αγιilνιoμα και κατη^1ορiα, οι βραβεrioειg
Θα εiναι (ΑΓ) oτο otνoλo τον δiο (2) αγiονων.
5. Ι16ραν των αθλητι1lν πoυ καλοriνται oνoμαοτικd να συμμετασχουν,
δικαiωμα oυμμετo1ηq για τoυζ αγιbνεq 61oυν και 6ooι αθλητ6q-τριεq
πληρor5ν τιq πρoδπoθ6oειq τηg εγκυκλiου 201ilNο2, παρ.Γ,
6. Ιox;ιlουν oι κανονιoμoi τηq ΙSSF και τηq ΣKoΕ.
1. Απ6 την ανταπ6κριοη των οωματεiων να αυμμετ61oυν θα εξαρτηθεi ειiν
Θα διοργανωΘεi η 6μ o αγrbναq.
8. Tα οωματεiα καλofνται να ενημεριi-looυν για τη ουμμετoxη των αθλητιbντριιbν τουq, τη ΣKoE, Xρ.Boυρνdζoυ 14, Αθηνα 11521' iι με φαξ 210.
642Ι595, io αργ6τερo 6ωq την Τρiτη 2|10611| και ωρα l2.00.
9. Eνoτdoεiq καi iφ6oειg υπbβαλλoνται γραπτα με παραβoλο 3Ο € και 50 €
αντioτoιxα.
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10.

oι

Θ6oειq βoλη6
23/06/11.

των αγωνιζoμεvων θα ανακoινωθoδν

ην

Π6μπτη

11.Θα 1oρηγηθofν oε 6λoυq τoυg

ουμμετ61οντε6 αθλητ69.τριε9 τα
απαραiτητα φυoiγμα για τoυ6 αγιbνεg.
12. Για 6π. δεv πρoβλ6πεται απ6 ην πρoΦρυξη απoφαoiζει η oργανωπη
Eπιτρoπf των αγιbνων.
13. Παρακαλεiται η Διoiκηοη τoυ EΘvικol5 Σκoπευτηρioυ Bfρωνα και τoυ
oκoπευτηρioυ Mαλακ6oαg να πρoετoιμdooυν και να διαθ6ooυν κατ& τιg

ημερoμηνiεq

των αγrbνων τoυ6 απφαiτητoυζ λειτoυρμκofζ και
ην απρ6oκoπτη διεξαγωγη των αγiυνων'

αγωνιoπκo6q 1ιilρoυζ για

Mε.αΘλητικotiq 1αιρεπομοlig

o ΓENΙKOΣ ΓPAMMΑTEAΣ

o ΠPoEΔΡoΣ
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ΠΑYΛoΣ KΑNEΛΛΑΚFΙΣ
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