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Ι1ΣKoEπρoκηρυoοειΑγιilναΑεροβ6λων,oπλων(ΑΓEN):<Πρωτdθ\μαΚθντρoυΠεριφ6ρειαq>.
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Αγιi:νεq
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Σriμφωνα

1.
2.

1ιε

B"ρ;i;

Στρατoπ6δου

τo εξηq πρ6γραμμα

κα1 τ1lζ ΣKoΕ..
Ιο1υoυr, οι κανoνισμοi τηq ΙSSF

και oμd,δεq ηq δriναμηq ΣΚ.o.E, με αθλητ69Δικαiωμα ουμμετoμ1q θ1oυν τα Σωματεiα
τo bτoq20ΙΖ και πληρofν τιg πρoδπoθ6oειg
τριεζ πoυ 61ουν εν ιοp ΔEΣK/ΣKOΕ, για
τ1lζ ]'1γκυκλιoυ l\Lι'lJ

3.

oπλων τoυ

Eλλ&δoq: Σ""#;aμ| Αερoβ6λων
oΠαfλδg Mελ0g> οτη Θεοοαλoνiκη
FΙρακλεioυ Kρη'ηq.
Noτioυ Eλλ&δoq: Σoonεu.[,.,1.ρ'o Aερoβ6λων,oπλων

Aγωνεq

αθ}'ητθg-

δiiναμηq τηg ΣΚ.o.tr, 1ιπορεi να oιlμμετ&σ/βι με
Kd,Θε Σωματεio r1 0μ6δα τηq
των
την 6δρα τoυ περιο1η διoργ&νωolig
τριεζ στoυζ' Αγιbνεg μ6νoν, οτliν π}"τ1oι6στερη με

Αγωνων.

4'ΣωματεioηOμ&δα,τoυοπoiουη6δρααπLγειπεριoo6τεροαπ6250f,"γιαπ6τον
δηλcbοει τον τ6πο που
Αγcbνωu, μ,'oρ.iuo ετa"6ξεινα
πλliοιεoτερo τoπo διoργ&νωοl1g
ουμμετ&o1ει.

5,oλοιoιαθλητθq-τριεgκd,θεΣωματεiουηoμ&δαqπoυθαλd,βειμ6ροqoτουgAγιbνεg
Σκoπειlτl1ριο,
πρθπει να αγωνιοθοfν oτo iδιo

6.Tααγωνioματαεiναιατομιιl<ακαιoμαδικ&αν6κατηγoρiακαιαγcbr,ιoμαμιεαντiοτοι1εq
βραβεfoειq oε κ&θε
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τοπΦ

Διoργαvωol1.

θα

οτoυq Aγιbνεq αυτofg, δεν
επιδ6oει9 των αθλητιilν-αθ}"ητριιbγ που θα επιτευ1θoδν
oμιiδων.
Θα ληφθoδν υπ6ψη οτη oυγκρ6τηoη Εθνικιbν

7. oι

oτα γραφεiα τηζ ΣΚoΕ,
Δηλciloειq ουμμετoμ1g πρ€πετ να υπoβ}'ηθor1ν γραπτωg
αργ6τερο θωq και η Tρiτη
(Boυρν&ζoυ i4,Aθηr,,α 1152i' ΦΑΞ 21Ο 642ι595) τo
t6lι0l1l2 και cΙlρα 12.ΟΟ"

B.

9.Toωρoλoγιοπρ6γραμματiDνAγωνωvθαανακoινωθεiτηvTετiιρτη17/10/12'καιη αλλd,

10,

των αθλητiυν-αθλητριων
διεξαγωγη των αγcbνων θα γiνει κατd. οειρd, πρoοθλευoηg
οε oειρθg ενιαioυ 1ρ6vου.
2oq και
(αγωνiοματα-κατηγoρiεq) θα βραβευτοfν 1oq,

Στo ofνoλo των Aγιbνων

3oζΠoλυνiκηgΣωματεiο-oμ&δαπoυθαoυγκεντρωοειτt1νυψηλ6τερηβαθμολoγiα
oriμφωνα με τα εξηq:

ΑToMΙΚΙΙ

ΚΑTΑTAΞH

oMΑΔΙΙζH
8 βαθμοi

16 βαθμοi

1,lθθoη

1

1Λ
1a

2η θ6oη

3.lθ6οη
θ6oη
5η θ6οη
6'l θθoη
7η θ6oη
Bη θ6οη

4.1

1η'
LL
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10

5
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4

6
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2

1

4:

2

11'Aθλητηq.τριαπουανl.1κειοεΣωματεioκαιoμ&δακαι61ει.εκδoθεiΔE,ΣKπoυκαλιjπτει
καιτoΣωματεioκαιτ1]νoμ&δα,θ1ειδεδηλωθεiκαιαγωνiζεταιμεΣωμιατεioκαιoμ&δα
τoυ κατ&ταξη βαθμofq κα1 στο Σωματεio
ουγ1ρ6νωq, μπoρεiνα διboει απ6 την ατoμικη
κατd,ταξ1"
oo..η., oμ&δα, αλλd, μετ61ει oε μiα μ6νο oμαδικη
ιδιαπ6ρω9, να φρoντioουν στιζ δηλrboειq
12. Παρακαλοfνται τα Σωματεiα και oι oμ&δεq,
δικαiωμα ουμμετoμq και
-τoυζ πoυ 61ουν
ουμμετo1ηg, να δηλιilοουv αθλητ6q.τρεq
στoυg ηιbνεq, ιboτε να απoφευ1θεi το
εiναι εξαoφαλιoμ6νη η oυμμετoμ1
φαιν6μενo

*,,ouλg

στην διεξαγιογη ταiν αγ6νων.
αθ}"ητιbν πoυ δημιoυργεi πρoβλτiματα
κυριboεων oτα Σωματεiα και oμ&,δεq.

πρoq απoφυγη επιβo)"ηq

13.Πρινην6ναρξ1κd,ΘεαγωνiσματoζοεπικεφαληqτoυΣωμrατεiουliτηgoμαδαqθα
τpbπειγραπτιbgvαδηλιbοειπ1οriνθεoητηgομd,δαq,διαφορετικdoπ1νoμιαδικl1
βαθμoλoγiα,θαλαμβ&vονταιυπ6ψηoιτρειqπριbτoιπoυθααγωνιοτoliνofμφωναμιετt1
δηλωoη ου1ιμετo7.ηq.

14.E,νoτ&oειqκαιεφ6οειqυπoβd,λλοι,ταιypατtταμεπαριiβολo20€και50€αντiοτoι1α.
πρoκηρυξη, αρμ6δια l,α επιλαμβd,νεται
Για oτιδηπoτε δεν προβλ6πεται απ6 την παρουοα

εiναι η oργανωτικη Eπιτρoτn1 των αγωνων'
πoυ θα δεξα1θοfν oι Aγcbνεq, να
ΓΙαρακαλoriνται oι Διοικ1οειg των Σκoπευτηρiωι,
απαραiτητoυg αγωνιoτικοliζ και λεπoυργικoυg
πρoετoιpιd,ooυv καταλληλα 6λου9 τουζ

;;;;;;,γ.,

την απρ6oκoπτ11 δωξαγωγη των Αγiοvων.
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