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διαoυλλογικori αγωναcoMPΑΚ SPORTΙNG

FΙ ΣKoE προκηρr5οoει διαoυλλoγικ6 αγiυνα τoυ αγωνioματog Σκoπoβoληg Πηλινoυ
Στ61ου .COMPAK SΡORTΙNG, 50 δioκων, την Kυριακt122l12l2013 και iυρα 09.00
στo σκoπευτηριo τηg Mαλακ0oαg.
o αγiυναg θα διεξα1θεi oriμφωνα με τoυg επioημουg κανovισμotig τηζ FΙTASC για τo
2013, την παροιioα προκηρυξη, τ.g εκdoτoτε εγκυrcλfoυg τηg ΣKoE.
Δικαiωμα oυμμετo1ηg 61oυν τα σωματεiα και οι oμdδεg τηg δfναμηg τηg ΣΚoE με
οκοπευτ6q-τριεζ που ι61oυν εν ιομ) ΔEΣΙαΣKOE για το 6τo9 2013 otiμφωνα με τη
γεvιlcη εγκδκλιο ΣΚoE 20Τ2-2.
oι κατηγoρfεq εiναι: Aνδρrbν, Γυναικiυν, Eφηβων, Bετερdνων και Super-Bετερ6νων
oriμφωvα με την διεθνη κατdταξη τηg FΙTΑSC.
To παρdβολο ουμμετο1ηg εκdoτoυ αΘλητη, oρiζεται για 6λε9 τιζ κατηγoρiεg oε 25
ευρril εκ των oπoiων τα 6 € θα λdβει το σκoπευτηριo και τα υπ6λoιπα θα δoθoδν οτoν
κΣr5λλoγo φiλων παιδiδν με καρκiνο EΛΠΙΔΑ).
Δεν θα πραγματoπoιηθo6ν βραβaioειq oτoν αγrΙrνα αλλd 6λoι οι αθλητ69 θα λdβουν
εvα δfπλωμα ουμμετo1ηg.
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δηλrΙloειζ συμμετοxηq θα γiνoνται δεκτ69 tι6χρτ τo Σιiββατo 2|l|2l2013 oτιg Ι2:00
oτo φαξ τoυ σκοπευτηρiου (22950-98147) καl' η καταβoλη τoυ παραβ6λoυ μ61:ι και
τιg 8:30 τηg ημ6ραg τoυ αγiυνα.
Στιg 8:45 τηg ημ6ρα9 αγri:να θα λιiβει χrbρα η παρουofαoη των oτ61ων στουξ
διαγωνιζ6μεvoυζ και στιζ 9:00 Θα αpγ{ετο αγrilναq.
Διαιτητ6q με μι1ριμνα τηg ΣKoE.
Aγων6δικo9 επιτρoπ"i1 : Παναγιrilτηg Toαρoυχdκηg, Δημητριοg Aγγεληg και Πdρηq
Ρot5ooo6

Για 6,τι δεν ρυθμiζεται με την παρotioα ιoβει ο επioημοg διεθνηg κανoνιoμ69

τηq

FΙTΑSC.

Eφιoτdται η πρoοο1η των σωματεiων τηg ΣKoE πρoκειμ6vου να εvημερωoουν τoυg
αθλητ€g-τριεζ τoυg για κdΘε θ6μα των κανονιoμrbν και εγκυκλiων με κ6θε
πρ6oφoρο μ6oo.
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