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Πρog τα
Σωματεiα Πηλινoυ Στ61oυ
τηg δtiναμηq ΣΚoE

EΓKYKΛΙOΣ ΣKoE ΠιtΛΙNoY ΣToxoY

No 2013-6

ΘEMΑ : ΑΝΑΓNΩΡΙΣΙ{ EΠΙΔoΣΕΩΝ ΙΙΙ]ΛΙΝoY ΣΤoXoY
Αναγvωρiζoνται 6τι επιδ6oειq των αγωνιoμd,των Σκoπoβoληq κατιi Πηλινoυ Στ61ου
ωq Πανε}ληνιεg η ωg επιδ6οει9 για ην κατdταξη αθλητrbν οε κατηγoρiεg κλπ. μ6νo

εαν 61oυν επιτευ1Θεi oε αγιbνεq :
l. ΔιεΘvεiq πoυ διoργανιbνoνται απ6 ΔιεΘvη η FΙπειρωτικη oμοοπoνδiα η αγιilνε'c πoυ
περιλαμβιiνoνται oτo επioημo πρ6γραμμα τηq ΙSSF.
z' Των Πανελληνiων Αγιilνων
:, Τoυ Κυπελλου Ελλιiδoc
FΙ αναγνrilριoη των Πανελληνiων επιδ6oεων Θα γiνεται μ6νo αν oι παραπdνω αγrbνεg

61oυν διoργανωθεi oε oκoπευτηρια

Συμμετo1η

oε

με

3 oταντ και dνω.

dλλoυg αγιbνεq αναγvωρiζεται oαν αΘλητικη δραoτηριoητα. οι

επιδ6οει9 τoυq 6μω9 δεv αναγvωρiζoνται βαθμολογικd, εκτ69 απ6 την περiπτωoη πoυ
οι αΘλητ69 oυμμετ61ουν οε αγiονεg πoυ διεξdγoνται oε oργανωμ6νο οκoπευτηριο 2 η
3 stand, 6πω9 αναφ6ρεται οτην εγκιiκλιο 201313' και μπoρot5ν να κατo;υρrbooυν μ6νo
τo 6ριο τηq κατηγoρiαq τoυq.

Ι'ια την παρolioα αγωνιoτικη περioδo, λ6γω τηq αλλαγηg των κανονιoμrbν ηg
Ι.S.S.F., οι επιδ6οειq Θα ανακoινωθotiν oτo τ6λoq ηg poνιdq και Θα βραβευτor1ν oι
Πανελληνιεq Eπιδ6oειq με 6Ο0 € ανιi αγιbνιoμα και καηγoρiα

.

Tα αναφερ6μενα κατο περiπτωση πood ε{γαι μικτ&' δηλαδ{ περιλαμβfγoυν και τιξ σδμφωγα με

τo ν6μ0 κρατliσειg.

Παoατfρnσn : H ΣKOE επιφυλ&σσεται να τοoπoπoι1iσει τα παοαπογω ποσft uετd τηγ
αγακoiγωση τπζ ετtiσιαζ επι1oοfγnσηc τηζ απ6 ττl ΓΓΑ.
H παρo6oα εyκlκλιoξ καταργε{ κ&Θε πρoηγοΦμεη ηκΦκλιo o1ετιn| με επιδ6τηoη σκoπευτ(δν
Πr|λινoυ Στ61oυ.

Mε αθλητικo69 1αιρεπoμοδg
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