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Πρoq τα

Σωματεiα Πηλινου Στ61oυ
τηg δtiναμηq

ΣKoΕ'

EΓΚYKΛΙOΣ ΣKoE Π[ΙΛΙNoY ΣToxoY Nο 2013-4
ΘEMA: ΠΡoΚHΡYΞιΙ KYΠE'ΛΛOY Ε'ΛΛAΔoΣ ΣΚ.o.E.2013 . SKΕ'ET- TRΑΡDOUBLE ΤRΑΡ - KAΝoNΙΣMoΣ
tΙ ΣK.o.B. πρoκ1ρrioοει <ΚYΠΕΛΛo E'ΛΛAΔoΣ 201 3> για τα oλυμπιακα
Αγωνiοματα SKEΕΤ, '1.RΑΡ και DOUBLE ΤRΑP' otlμφωνα με τoυq κανoνιoμοtig τηg
[.S.S.F. και την παροriοα.
1. Γενικιi
oι αγιilνεg τoυ Kυπ6λλoυ Eλλriδog 2013 Trap, διoργανιbνoιται για τιg κατηγoρiεg <Α>
(B) & (Γ) Ανδριilν, Γυναικιilν, Eφηβων, Nεανiδων, και 8ετερ6νων. oι αγrilνεq του

Κυπ6}λου Eλλιiδog 2013 Skeet, διoργανιbνoιται για τιg κατηγoρiε'c <Α 1 > Ανδριilν, <Α>
(ι}) & (Γ) Ανδρrbν, Γυναικrbν, Eφηβων , Nεανiδων, και Bετερd,νων . oι αγιi:νεg του
.[rap
Κυπ6λλoυ Eλλιiδog 2013 Double
διoργανιbνoιται για τιg κατηγoρiεq Aνδρr,ilν,
Γυναικrilν, Εφf1βων, Ν εανiδων.
H κατιiταξη oε αυτo6q εiναι ατομικf1 αλλ& πρoβΜπεται και βραβευoη των πολυνικιbν
oυλλ6γων.
Κατd, την αγωνιοτικη περioδo 20l 3 Θα διεξαxΘοδν
Α) Για το αγιilvιoμα του ΤΡΑΠ .

:

Για την Α,κατηγoρiα Ανδριbν, Eφηβων, Bετερ&νων, Γυναικrj:ν & Nεανiδων
ουνoλικα 4 αγιbνεq δηλαδη 3 αγιbνεg Kυπ6λλoυ 1 25 δiοκων, l5 δioκοι ημιτελικ6q, 1 5
δioκoι τελικ6q και ο Πανελληνιog Aγιbναg. Για τιq Γυναiκεg & Νειiνιδεg 3 αγriwεq
Kυπ6λλου 75 δioκων, l5 δioκοι ημιτελικ69, l5 δioκoι τελικ6q και o Πανελληνιoq
Αγ6ναζ.
Ιiα την B-t. κατηγoρiα ανδριilν oυνoλικιi |2 αγωνεc,, δηλαδη l l αγιbνεg Kυπ6λλnυ l25
δioκων, 15 δiακοι ημιτελικ69, l5 δioκoι τελικ6q και o Πανελληνιοg Αγιbναq.
B) Για το αγιilνιομα του ΣΚll,Ι
Για την Αl κατηγoρiα Ανδριirν και Α κατηγoρiα Ανδριbν, Εφηβων, Bετερ&νων,
Γυναικιilν και Νεαv[δων, oυνoλικd 4 αγιbνεq, δηλαδη 3 αγιbνεq Κυπ6λλoυ l25 δiοκων, l6
δioκoι ημιτελικ6q, 16 δioκoι τελικ69 και ο Πανελληνιοg Αγιilναg. Για τιq Γυναiκεg &
Νε6νιδε9 3 αγιbνεq Κυπ6λλoυ 75 δiοκων, Ι6 δioκοι ημιτελικ6q, 16 δioκοι τελικ6q και ο
Πανελληνιοg Αγιilναq.

ΧP
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Για την B _ Γ Κατηγoρiα Ανδριbν, αυνoλικd l2 αγιiwεq δηλαδη' 11 αγιbνεg Κυπ6λλoυ
125 δiοκων, l6 δioκoι ημιτελικ69, l 6 δiοκoι τελικ6q και o Πανελληνιog Αγιi:ναq.
Ι-) Ι.ια τo αγιbνιoμα τoυ ΔΙΠΛoY ΤΡΑΠ για την κατηγoρiα Ανδριilν, Eφηβων,
Γυναικιbν και Νεαviδων αυνoλικd 4 αγιilνεg, δηλαδη 3 αγιbνεg Κυπ6λλoυ 15Ο δioκων' 30
δioκoι ημιτελικ69, 30 δiοκοι τελικ6q και o Πανελληνιog Αγriwα6 . Για τιg Γυναiκεg &
Νειiνιδεg 3 αγrbνεg Kυπ6λλoυ 120 δioκων, 3Ο δioκoι ημιτελικ69, 3Ο δiοκοι τελικ69 και o
Πανελληιιog Αγιilναg.
Διευκρινiζεται 6τι oτουg αγιΙlνεg Trap Α,κατηγoρiαg και Skeet Α l και Α κατηγορiαq,
μετd την oλoκληρωση του αγιbνα των l25 δioκων θα υπιiρξει κατdταξη και βριiβευoη
των επιμ6ρου9 κατηγoριιilν , δηλαδη για τo Τrap oτουg,Eφηβουg και Bετερdνoυg και για
,Eφηβoυg
και Βετερdνουg.
το Skeeι για την Α.κατηγoρiα ,
Στην διαδικαοiα επιλoγf1q των 6 καh5τερων αθλητιbν τoυ αγιilνα, που Θα αγωνιοτoliν
oτoν ημιτελικ6 και τoυg τελικotlg των μεταλλiων , oυμμετ6xoυν 6λoι. Δηλαδη, oτο Τrap
οι 6 καλfτεροι αΘ\τ69 τηq Α,κατηγορiαg των Εφηβων και των Bετερανων και για το
Skeet οι 6 καλδτερoι αΘλητ69 μεταξti τηg Α 1 κατηγoρiαg, τηq Α κατηγορiαq, των
Eφηβων και των Bετερ&νων ,6τoι ιiloτε να κατακτηοoυν τo 1ρυο6, το αργυρ6 η τo
1&λκινo μετ6λλιo τoυ αγιbνα.

Πανελλriνιoι αγtilνεc Skeet. Trap. DoubΙe Trap
Κατd το 6τοq 2Οl 3 θα διoργανωΘεi εvαq ( l ) Πανελληνιog Αγιbναq Ι Ιηλινου Στ61ου, για
τα τρiα (3) oλυμπιακιi Αγωνioματα Skeet, Τrap και Dοuble Τrap.
Αυτ6q Θα οργανωΘεi oε oκoπευτηριo τριιilν (3) τουλrixιoτoν stands για Σκητ και Τραπ
και εiναι o τελευταiοg που λαμβdνεται υπ6ψη για την κατ&ταξη oε κιiθε κατηγορiα των
oλυμπιακιilν Αγωνιoμdτων τoυ Κυπ6λλoυ Ελλιiδoq 2013.

oι Πανελληνιoι

Αγrbνεg για 6λα τα αθληματα διoργανd)νoνται στο τ6λo9 τηg αγωνιoτικηg
_
και
περι6δoυ
η αυμμετο1η των αΘλητrbν τριιbν εiναι απαραiτητη για να υπιiρξει
ατομικη κατdταξη τoυζ για τo 6τoq 2013.

oι tlανελληνιoι Αγιbνεg ΤPΑΠ γiνoνται

γ1α 6λουq τoυ dνδρεg ανεξαρτητωq κατηγoρiαg

(Α,B,Γ) με αyωνα 125 δioκων, 15 δioκοι ημιτελικ69, 1 5 δioκoι τελικ6q για Eφηβoυq, oι
oποioι 6xoυν δηλιbοει απoκλειoτικd την αυμμετoxη τoυζ στην κατηγορiα αυτf1, 125
δioκoι, l5 δiοκoι ημιτελικ69, l 5 δioκοι τελικ6q, και για Γυναiκεg & Nεανιδεg 75 δioκoι,
l5 δiοκοι ημιτελικ69, l 5 δiοκoι τελικ69.

oι Πανελληνιοι Αγιbνεg ΣKFΙΤ γiνoιται για 6λoυ9 τoυq 6νδρε9 ανεξαρτητωq κατηγoρiαg
(Αl,Α,B,Γ) 125 δiοκων, 16 δiοκοι ημιτελικ69 και l6 δiοκoι τελικ69.
Για τoυq εφηβoυq, oι οποioι 61oυν δηλιilοει αποκλειοτικιi oυμμετo1η oτην κατηγoρiα
αυτη, αγιbνεg l25 δ(oκων, 16 δioκoι ημιτελικ6q , l6 δioκoι τελικ6q.
Για γυναiκεq - νε&νιδεg, αγιilναg 75 δioκων, l6 δioκoι ημιτελικ6q, l 6 δiοκοι τελικ69.
oι Πανελξνιοι Αγιbνεq ΔΙΓtΛoY TΡΑΠ γiνoιται για 6νδρεq 150 δioκων, 30 δiοκοι
ημιτελικ69, 30 δioκοι τελικ6q.

3

Για τoυq εφηβoυq oι oπoiοι 61oυν δηλrboει απoκλειoτικα αυμμετo1η oτηv κατηγoρiα
αυτη, αγcbνεg l50 δiοκων, 30 δioκοι ημιτελικ69 , 30 δioκoι τελικ6q.
Για γυναiκεg _ νε6νιδεq, αγcbναg l20 δioκων, 30 δioκoι ημιτελικ6q, 30 δioκoι τελικ6q.
Mε την oλοκληρωση, στουg Ι1ανελξνιoυg αγιbνεq των 125 δioκων για ΤPΑΙl ΣΚFtΤ
ανδρcilν, εφηβων και 75 δfoκων ΤΡΑΠ _ ΣKrΙT γυναικιbν _ νεανiδων καθιbq και την
oλoκληρωοη των 150 δioκων ΔΙΠΛoY TΡΑΓΙ ανδριilν εφηβων και 120 δioκων
yυναικιbν _ νεανiδων θα γiνει κατιiταξη 6λων οτιg επιμ6ρoυq κατηγoρiεg τoυg.
Για 6οου9 αΘλητ6q τριεq δw oυμμετ61ουν oτoυq τελικorig των αγωνιoμ0των τουg, Θα
πρι1πει να γiνει κατ6ταξη 6ωq την l0η Θ6οη με τη διαδικαoiα τoυ shoοt offγια 6λε9 τιq
κατηγoρiεq εκτ6q τηg Γ, .
oι αθλητθq τριεξ πoυ ουμμετ61oυν οτουq τελικo6q Θα καταταγotiν oτιg κατηγoρiεg τoυq
με τo τελικ6 αποτι1λεoμα τoυ Πανελληνioυ Αγιbνα.
LΙ κατι1ταξη αΘλητrilν - τριιbν για τo K6πελλo 2013 Θα γiνει ωg κdτωΘι :
Α) Στα αγωνioματα
].ΡΑΠ Α. Κατηγoρiαq Ανδριbν, Eφηβων, Γυναικιilν, Νεανiδων
ΣKHT Α 1 _ A Kατηγoρiαg Ανδριilν, Eφηβων, Γυναικriw, Νεανiδων,
ΔιΠΛo TPΑΠ Ανδριilν, Eφ{βων, Γυναικιbν, Nεανiδων
Θα λαμβdνoνπαι υπ6ψη απ6 τουg τρειq αγιilνεq Kυπ6λλου, οι 2 καλtlτεροι αγrbνεg και
απαραiτητα η κατιiταξη οτoν Πανελληιιo Aγιilνα βιioει τηg κατηγoρiαq τoυg.
B)Στα αγωνiοματα :
ΤΡΑΠ'ΣΚHT B, Kατηγορiα6 Ανδριilν
Θα λαμβdνoνται υπ6ψη απ6 τoυg l 1 αγrbνεg Kυπ6λλoυ, oι 5 καλriτερoι και απαραiτητα η
κατdταξη oτον Πανελξνιο Αγιilνα βdοει τηg κατηγoρiαg τoυg.
:

Δηλαδη η βαΘμολoγiα των Πανελληνiων Αγιbνων λαμβdνεται oπωoδf1πoτε υπ6ψη oτην
κατdταξη Κυπ6λλoυ Eλλιiδoq 20l 3 6λων των αγωνιομιiτων και 6λων των κατηγoριιilν.
Σε καΘξvα απ6 τα dνω αγωνioματα τoυ Kυπ6λλου Eλλιiδog 20l 3 θα υπιiρξει κατ&ταξη
και Θα απoνεμηΘot)ν 6παΘλα, μ6νo οτιq κατηγoρiεg oτιq οπoiεg Θα καταταγotiν
τουλ&1ιοτoν 6ξι (6) αΘλητ6q.
2. BαΘμολoγiα

2.1

Ατομικf κατιiταξn

Στην ατoμικ{ κατ&ταξη 6λων των αγωvιoμιiτωv και κατηγoριrilν τoυ Kυπ€λλoυ
20l3 ΣKoE, Skeet, Τrap και Double Τrap, η βαΘμoλoγiα εiναι η εξηg
. lη θ6oη βαΘμoi |2
- 2η Θ6oη βαΘμoi 9
- 3η θ6oη βαθμοi 7
. 4η Θioη βαΘμoi 6
:

.
-

5η Θdoη
6η Θ6oη
7η Θ6oη

βαθμοi
βαΘμoi
βαΘμoi

5

4
3

Ελλιiδoq

Δ

-

8η Θ6oη

βαΘμoi
βαΘμoi

2

l
9η θ6oη
Σε περiπτωoη ιooβαΘμiαq oκoπευτιbν oτην τελικη καταταξη τουζ στo K6πελλο Eλλ&δo-c
κd'ποιoυ αγωνioματοg, oπoιαoδηπoτε κατηγoρiαg, λαμβ6νεται υπ6ψη η κατdταξη oτoυg

l1ανελξιιoυg

Aγcbνεg 20 l 3.

Σκoπεττηg πoυ δεv oυμπληρrΙloει τo o.ι1νoλo των oτ61ων (δioκων) τoυ αγιilνα δw
κατατιiooεται oε αυτ6ν και δεν παiρνει βαΘμολoγiα.
2.2 Kατιiταξη Πoλυνiκτ ΣυλΜγoυ
Eκτ6q τηg ατoμικηg κατdταξηq των oκoπευτιilν βραβεriεται και o πoλυνiκηq αιiλλoγοq για
καΘ6να απ6 τα oλυμπιακ& αγωνiοματα.
FΙ βαθμoλoγiα για την αν&δειξη τoυ πoλυνiκτ,1 αυλλ6γoυ, για κιiθε αγιilιιομα, Skeet,
.Ι.rap,
Double Trap, πρoκδπτει απ6 τo αυνδυαoμ6 τηq δραoτηρι6τητα9 των αΘλητcbν 6λων
των κατηγoριιilν, ωq τo &Θροιομα:
τηζ βαΘμoλογiαg των 6 πριΙlτων τηq κατηγoρiαg <Α,l> ανδρrilν, (μ6νo για Skeet)
τηg βαΘμoλoγiαg των 6 πρrΙlτων τηq κατηγορiαq <Α> ανδρrbν,
πooooτori 50Υo τηc, βαΘμoληiαq των 6 πρrbτων τηq κατηγoρiαg αB > ανδριbν,
ποοooτοδ 50% τηq βαΘμoλογiαg των 6 πρrbτων τηg κατηγορiαg γυναικιilν,
πoοοoτo6 50Yo τηg βαΘμoλoγ(αg των 6 πριilτων τηg κατηγoρiαg εφηβων, και
πooooτoli 50,Υo τηg βαΘμoλoγiαg των 6 πριbτων τηg κατηγoρiαq νεανiδων.
Ι'ια 6oε9 κατηγορiεg υπ&ρξει κατdταξη, o6μφωνα με τον παρ6ιτα κανoνιoμ6.
BαΘμoλoγiα κατηγoρiαq oτην oποiα δεv καταταγoliν 6ξι (6) τoυλdxιοτoν oκοπευτ69 δεv
λαμβιiνεται υπ6ψη.

.
.
-

3. Bραβει1οειc

Eκτ6g των επιiθλων, τα oποiα Θα απονεμηΘoιiν oτoυg επi μ6ρoυq αγrbνεg, Θα
απoνεμηΘοriν τα ακ6λoυΘα 6παθλα, με βdoη την κατdταξη των oκοπευτιilν oτη
βαΘμoλoγiα των Κυπ6λλων Eλλ&δoq:

.

.

Για την Al κατηγορiα Ανδριilν Skeet
1og Κl)πελλo, 1ρυo6 μεταλλιo και δiπλωμα
2og Κriπελλo, αργυρ6 μετdλλιo και δiπλωμα
3οq Κriπελλο, 1ιiλκινo μετ6λλιo και δiπλωμα
4οg Xιiλκινo μετ&λλιo και δiπλωμα
5og Χιiλκινο μετ&λλιo και δiπλωμα
6oq Χιiλκινo μετdλλιο και δiπλωμα
Για καΘ6να απ6 τα αγωνioματα Skeet, Τrap αΑ> κατηγoρiαq και Double Trap
ανδoιilν
1οg Kriπελλo, 1ρυο6 μετιiλλιo και δiπλωμα
2oq Krlπελλο, αργυρ6 μετιiλλιo και δiπλωμα
3og Kriπελλο, 1dλκινo μετdλλιo και δiπλωμα
4og Χιiλκινo μετdλλιo και δiπλωμα
5oq X6λκινo μετdλλιo και δiπλωμα
6oq X&λκινo μετdλλιo και δiπλωμα

5

.

Γ.ια καθ6να απ6 τα αγωνioματα Skeet,.Ι.rap <B> κατηγoρiαζ ανδρd)ν
l

.

og

Κδπελλo, 1ρυο6 μετdλλιo και δiπλωμα

2οg Ktiπελλo, αρ}υρ6 μετ6λλιο και δiπλωμα
3og Kδπελλο, 1&λκινο μετ6λλιο και δiπλωμα
4og Xdλκινο μετdλλιo και δiπλωμα
5οg Xιiλκινo μετdλλιo και δiπλωμα
6o9 Xιiλκινο μετdλλιο και δiπλωμα

Για καΘ6να απ6 τα αγωνioματα Skeet, Trap και Double Trap κατηγoρiαq
εφηβων
1og

Κ6πελλο, 1ρυo6 μετdλλιo και δiπλωμα

2og Αργυρ6 μετdλλιo και δiπλωμα
3og Xdλκινο μετ6λλιο και δiπλωμα
4og Xιiλκινo μετιiλλιo και δiπλωμα
5og

.

6o9

Xdλκινο μετ6λλιo και δiπλωμα
Χdλκινο μετdλλιo και δiπλωμα

Για καΘ6γα απ6 τα αγωνiοματα Skeet, Τrap και Double Trap κατηγoρiαq

1υναικιilν
1η Ktiπελλo, 1ρυo6 μετdλλιο και δiπλωμα
2η Αργυρ6 μετdλλω και δiπλωμα
3η Xιiλκινo μετ&λλιo και δiπλωμα
. Για καθf,vα απ6 τα αγωνioματα Skeet, Trap και Dοuble Τrap κατηγoρiαq
νεανiδων
l η Kt5πελλο, 1ρυo6 μετdλλιo και δiπλωμα
2η Αργυρ6 μεταλλιo και δiπλωμα
3η Xdλκινo μετdλλιo και δiπλωμα
. Πoλυνiηg Σriλλoγog
l οg Κr1πελλo και δiπλωμα
2og Κιiπελλο και δiπλωμα
3οg Κriπελλo και δiπλωμα
Τα ιiνω 6παΘλα Θα απονεμηΘoriν μ6νo oε 6oεq κατηγoρiεξ αγωνιoμ&των καταταγοδν 6ξι
(6) τουλri1ιoτον οκoπευτ€g,
LΙ απoνoμη των επdθλων, 6λων των αγωνιoμιiτων, για την <Α1> κατηγoρiα Ανδρtbν
Skeet, για την A κατηγoρiα ανδρrbν Skeet & Trap' και κατηγoρiα Aνδριbν D.Trap καΘιilg
και των επd,Θλων των πoλυνικd)ν συλλ6γων, Θα γiνει oε ειδικη τελετη πoυ διoργανrbνεται
κατ' 6τoq απ6 την ΣΚ.o.Ε.
oι απoνoμ69 των επdΘλων των λoιπιilν κατηγoριιilν, <B> ανδριΙlν, μlναικrbν, εφηβων και
νεαviδων, Θα γiνει μετιi τη ληξη των Πανελ\νiων Aγrbνων 20l3 με η βαθμολoγiα τoυ
αντioτoι1oυ αγωνiοματoq.
tsραβεrioειq οτoυg επi μ€ρoυq αγιilνεq τoυ Κυπ6λλoυ Ελλαδog 2013, oτιg κατηγoρiεg
γυναικrilν, εφηβων και νεανiδων' καΘιilq και oτην υπoκατηγoρiα Bετερdνων' γiνοιται
μ6νον για τιg κατηγορiεq που 61oυν π6ντε (5) τoυλd1ιoτον oυμμετο16q.
4. Γενικθc

o

Διατιiξειc

αγιbνεg Kυπ6λλoυ Ελλdδoq 20l 3 διoργανιbνoνται στα εξηg oκοπa;τηρια, κοινοi για τιc
ακ6λουΘεq κατηγορiεq:
Kατηγoρiα <Αl> για τo αγιilνιoμα Skeet ανδρ6ν

-

o

.

Κατηγoρiεg <Α> ανδρr,ilν, μ-lναικιbν' εφηβων, νεανiδων για τα αγωνioματα
,Γrap,
oε oκoπευο]ρια τριιbν stands.
Skeet και
Kατηγoρiεq <B> ανδριΙlν για τα αγωνioματα Skeet και Trap oε οκoπευτηρια
εv6g, δδο η τριιbν stands.
Kατηγoρiα D.Trap Ανδριilν, Εφηβων, Γυναικιilν και Nεανiδων oε oκoπευτηριo
και με l stand.

H oργιiνωοη των αγιilνων αυτιilν γiνεται απ6 την ΣΚ.o.E oε oυνεργαοiα με τoν
διoργανωτη oliλλoγo, αλ}α η oτεΜ1ωoη με το απαιτoriμwο πρoοωπικ6, καΘιilq και η
oμαλη διεξαγωη των αγιbνων εiναι ευθt5η των διoργανωτ<ilν oυλλ6γων-οωματεiων.
oι oκoπευτιlq που oυμμετ61oυν oτoν αγrbνα εκτελo6ν xρ6η επoπτιbν βοληg (side
referees).
Κ6θε oωματεio πoυ λαμβιiνει μ6ρo9 με τoυq oκoπευτ€g τoυ οε αγιbνε6 Kυπ6λλoυ
Ελλdδoq 20l 3 εiναι υπo1ρεωμθνo δ6o ημ6ρε9 πριν τoν αγιilνα και πd,ντωq πριν απ6 την
κληρωoη των oκoπευτrbν, με τoν υπεtiΘυνo που θα d1ει oρioει, να καταβd'λλει oτον
διoργανωτη or1λλογo παρ6βoλο αυμμετof1q 40 € για κιiΘε oυμμετo1η τηg κατηγορiαg
(Α 1 ), (Α) και <B> ανδρrbν, 30 € κdΘε oυμμετομ τηg κατηγoρiαq εφηβων και 25 € για
κιiθε oυμμετo1η τηg κατηγoρiαq γυναικιilν και νεανiδων. Στα παριiβoλα αυτd
περιλαμβ&νοιται 6λα τα 6ξoδα oυμμετο1ηg τoυ αγιbνα.
oι αθλητρεq των κατηγoριιbν Γυναικιilν και Νεανiδων oι κληριilνo\ται σε 1ωριoτ69
ομιiδεg (ποr1λεg).
5.

Παραττιρfoειc

1.o πρ6γραμμα των αγιbνων, οι οποioι λαμβ&νorται υπ6ψη οτην
αγωνιoμ&των τoυ Κυπ6λλoυ Ελλdδoq 20l3, Θα εκδοθεi απ6 την

κατιiταξη 6λων
ΣK.o.E', Θα αναρτηθεi

οτην ιοτoοελiδα τηg και Θα απooταλεi εγκαiρωg oτα oωματεiα.

H oυμμετο1η αΘλητcilν oτoυ6 αγιilνεq τoυ Kυπ6λλου Eλλιiδog 20l3 τηg ΣΚ.o.E.
ουνεπαγεται την ανεπιφ6λακτη απoδοxη των εγκυκλiων τηg ΣΚ.o.E. .
Oπoιoδηπoτε Θ6μα ο1ετικ6 με την διεξαγωγη των Kυπ6λλων ΣΚoΕ Trap, Skeet, Dοuble
.Ι.rap
δεv περιλαμβ&νεται oτην παρoιiοα (εγκδκλιo), καΘιδq και για τυ16ν αναμ<αiεq
αλλαγ69 τoυ, απoφαοiζει κατα την κρioη τoυ τo Δ.Σ. τηq ΣΚoE.

Mε αΘλητικotig 1αιρετιομοδg,

o ΠΡoΕΔΡoΣ
ΠΑYΛoΣ KANEΛΛAΚΙlΣ

