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Σωματεiα Σκoπoβοληq
Πηλινoυ Στ6xου τηq ΣKoE

ΘEMΑ : Aλλαγ6q Αγωνιοτικοf Πρoγρdμματoq Πηλινoυ

Στ61oυ 6τoυq
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Σαq εvημεριbνoυμε για τιq κdτωθι αλλαγ6q τoυ αγωνιoτικοti πρoγρdμματoq

:

t.

ΣK.o.E. D'Trap (Nο 1 _ Α/Α Nο 9),.o oποiοg εi1ε
προγραμματιoΘεi oτο oκoπευτηριο τηq Σκiδρα6 με διoργανωτη τor' oυλλoyo

o

αγιbναq Kυπ6λλoυ

ΣΣKYMΑΚ,

oτιg 13-1410412013, θα διεξα1θεi aτιg 14104120113, oτo oκoπευτηριo τoυ
Λαγκαδ& με διoργανωτη τoν ofλλογo ΣKOMΑKEΔ.
2. o αγcbναq Kυπ6λλoυ ΣΚ.o.E. Trap (No 6 _ Α/Α Nο 17)B,κατηγoρiαq o oποiιlg ε[xε
πρoγραμματιoθεi 1ια τιc"8-9l0612013, οτο οκoπευτηριo του Λαγκαδιi με διoργανωτη
τον oiiλλoγo ΣKOMΑKEΔ, θα διεξα1θεi aτιs 13-Ι410112013, oτo iδιo οκοπευτηριο
και με τoν iδιo διoργανωη,
3. o αγcllναq Kυπ6λλoυ ΣΚ.o.E. Skeet (No 5 - Α/Α Νo 13) B, κατηγορiαq o oπoiοq εixε
πρoγραμματιοθεi για τιq 1 1-12105 12013 oτo oκοπευτηριο Πατριilν με διοργανωτη τo
oι1λλoγo ΣΑΣ ΠΑTΡΩN, θα διεξα1Θεi oτιq 18-19/05/2013, oτo iδιο οκoπευτηριo και
με τoν iδιo διoργανωτη.
4. o αγιbναg Kυπ6λλoυ ΣΚ.o.Ε. Τrap QlΙο ΙΙ-5 AlA14) A'.B,-Γ,κατηγoρiαq, o
οπoioq εi1ε πρoγραμματιoθεi οτo Eθνικ6 Σκoπευτηριo Χανiων οτιq 18-19/05/20l3,
με διοργαvωτη τo oriλλογo <Σκοπευτικη Λ6ομ Kρητηq>, θα oυμπεριληφθεi oτoν
αγcilνα ΣK'o.E. MAΧΙ] 1.Ι]Σ ΚPιΙΤ}ΙΣ, ο oπoiοg θα διεξα1θεi οτιq 25-2610512013'
oτo EΘvικ6 Σκoπευτηριo Xανiων 1ιε διoργανωτη τoν Σκοπευτικιi Σriλλoγo Χανiων ο
,Eτoι
o αγιbναq (MΑΧrΙ ΤFΙΣ KPLΙTHΣ) τηq25-26105120|3 Θα
Bιiρδαq.
πραγματoπoιηΘεi για τα αγωνio.ματα Skeet και,Γrap Α.B,Ι., κατηγιlρiαq.
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