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ΘEMA: Eθvικη Απooτoλη οτo ΠανευρωπαTκ6 Πρωτdθλημα Σκoπoβoληg Ι.P.S.C.
oτην Πoρτογαλiα τo 2ο13

H tθνικη απooτολη θα απoτελεiται απo 3Ο αΘλητdg .
Θα επιλεγor5ν oι αθλητ69, πoυ Θα oυγκεντρiοσoυν την μεγαλfτερη βαθμoλoγiα oε 3
πρωταΘληματικorlq αγιbνεg L ΙΙΙ τoυ παvελληvioυ πρωταθλflματoξ 2012-20Ι3,
συμπερ1λαμβανoμθvoυ και του πανελληνioυ αγ.δνα.
Eiναι 1νωoτ6 6τι o πανελληνιοg αγιbναg 61ει 6να επιπλθoν πoοooτ6 (bonus), επi τηq
βαθμολoγiαg. l09o,
Στιq κδριεg κατηγoρiεg OΡEN.STΑNDΑRD-ΡRODUCTΙON
Θα επιλε1θοriν oι 4 πρtilτoι oκοπευτ6q. Σfνoλo oυμμετoγων (2 )
Eπioηg oτιg αντiστoιχεζ υπoκατηγoρiεζ (open- std-pΙod)
,Θα επιλε1Θοriν απ6 1 βετερdνοq( senior), 1 παλαiμα1og( super seniοr) και 1 γυναiκα
(lady) Σδνo}"o oυμμετo1ιbν (9)
Στιg κδριεg κατηγoριεζ REvoLVER-cLΑsSΙc
.Θα ε:nλε1θofν οι 3 πρ6το1 oκοπευτ69. Σfνoλo oυμμετo1ιbν (6)
EπιπρooΘ6τωg, Θα επιλε1θo6ν 3 θφηβoι (juniοrs), υπ6 την πρotπ6Θεoη 6τι θα πρθπει
να 6χουν πιiρει μ6ρo9 oε 3 τουλdμoτoν πρωταθληματικoιig αγιbνεc L ΙΙΙ και να
ουμμετ61ουν oτην iδια κατηγoρiα (για τη δημιoυργiα oμιiδαq Juniοr).
Σε κdΘε εvαν απ6 τoυg ωq ανω αναφερ6μενoυζ αΘλητ6ζ ηq αποο.τoληq θα καλυφΘoδν
6ξoδα μ61ρι του πoσοt των 1.000 ευρcδ.
FΙ ΣΚ.O.E./E.T.E,Π.Σ. ηδη 6γει αναλdβει πρωτoBoυλiε-c .ιbοτε να ooγανirlοει την
απooτoλi και 6λoι oι oυμμετ6χοντεζ oφεiλoυν να ακoλoυΘfοoυν την Eθvικτi
απoστoλli 6σoν αΦoρ6 τη μετdβαση και διαιιoνη ση Πoρτoγαλiα.
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