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Αγrilνα ΣTΚυπ6λλoυ oτα αγωνioματα Αερoβ6λων
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,oπλων

13112/13

LΙ ΣKoE πρoκηρ,ιiοoει τουq αγcbνεg ΣT,Kυπ6λλου oτα αγωνioματα Αερoβ6λων
ΑΓEN oτ'ιq |4l12l13 & 1sl12l13 oτο Eθνικ6 Σκoπευτηριο Bδρωνα.

,oπλων

Σημειιbνεται 6τι oι αγrbνεζ αυτoi θα διεξαxΘο6ν οδμφωνα με τoυq Kανoνιoμotiζ τηζ

ΔEΣΣ/ΣΚoE.
Aεροβ6λo
Αεροβ6λo
Αερoβ6λo
Αερoβδλo

Τουφθκι Ανδριilν _ Εφηβων : 1 ιilρα, 15 λεπτd
Toυφ6κι Γυναικιbν Nεανiδων : 50 λεπτd
Πιοτ6λι Aνδρrbν ' Eφf1βων : 1 ιilρα, 30 λεπτιi
Πιoτ6λι Γυναικιbν _ Nεανiδων : 60 kττα

Πριν την εvαρξη τoυ κdθε αγωνioματoq υπαρ1ει ενιαiog 1,ρ6νο9 15 λεπτιbν
Πρoετoιμαoiαg και Δοκιμαoτικcbν βoλrilν

ΠPOΓPAMMΑ ΑΓΩNΩΝ
ΣαBβατo 14l12l13
08.30
09.30

09.4s
09.45
09.45
11.45
12.00

KυριαΦ

15/12l13
07.45
08.45
09.00
09.0Ο

09.00
10.45
11.00

,Eλεγ1oq

- 09.4s

-

10.35
10.4s
11.00
12.00
13.30

,Eλεγ1oq

- 09.00
- 09.50
- 10.00
- 10.1s

-

11.00
12.30

oπλιομof

Περioδοq Γ1ρoετoιμαoiαq και Δoκιμαοτικιiον βoλιbν
Αερoβ6λo Τoυφ6κι (Ι-Ν)
Αερoβ6λo Πιoτ6λι (Ι.N)
Αερoβ6λo Toυφ6κι (AE)
Περioδoq Πρoετοιμαoiαg και Δoκιμαοτικcbν βoλιbν
Αερoβ6λo Πιoτ6λι (ΑE)

oπλιομoli

Περioδog ΙΙρoετοιμαoiαq και Δoκιμαoτικιilν βoλιbν
Αεροβ6λo Τoυφ6κι (ΓN)
Αεροβ6λo Πιoτ6λι (ΓN)
Αεροβ6λo Toυφθκι (ΑΕ)
Περioδoq Πρoετοιμαoiαg και Δoκτμαoτικιbν βoλιi;ν
Αερoβ6λo Πιoτ6λι (ΑΕ)
Απονoμη επ&θλων
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oργανωτικη Επιτροπη η ΔEΣΣ/ΣΚ.o.E.
oν6ματα των αθλητιbν/τριιbν πoυ καλorjνται να ουμμετdο1oυν θα
ανακοινωΘοfν την Δευτ6ρα 0911212013. Eιiν τα απoτελ6σματα των αγι,irνων
A, κατηγoρiαg πoυ Θα διεξα1Θo{ν οτι6 07.08/1212013 δεν απoοτα}.oδν οτη
ΣKoE 6ωq την Δειτ6ρα 9/12/2013 και ιδρα 12.00, δεν Θα ληφΘo{ν υπ6ψη
για την κλrloη τιον αΘλητrδν cτoυg αγcδνεq.
3. Τιq δαπιiνεq oυμμετo1ηq (διαμονη, διατροφη και μετακ[νηoη) των αθλητrilν _
τρiιil, που μετακινoliνται απ6 περιομ εκτ6q Νoμori Aττικηg και καλoυνται
oνoμαοτικi να oυμμεταo1oυv, καθ6ζ και εν6q πρoπoνηη η oυν-oδo6- ανιi
oωματεio για τιg κατηγoρiεq Eφηβων - Νεανiδων, θα καλl5ψει η ΣK.o.Ε. με
την καταθεοη ο1ετικιbv παραoτατικιi-lν.
Τα
4. αγωνiομαiα.iiναι ατoμiκd ανα αγιbνιoμα και κατηγoρiα, oιβραβεδοειq θα
γiνoνται οio o6νoλo των 2 ημεριbν oτιq κατηγoρiεg Aνδριbν Γυναικιilν μετα
τo τ6λoq τoυ κdθε αγωνioματog τηq δε6τερηq ημ6ραq.
5. Π6ραν iων αθλητcbv πoυ θα κληθoriν oνομαoτικ& να oυμμετdo1oυν, δικαiωμα
oυμμετo1ηg γ1α τoυζ αγiυνεq 61ουν και 6ooι αθλητ6g.τριεq πληρotiν τιq
προiiπoθdoειg τηq εγκυκλioυ 201 3,Νo2, παρ.Γ.
6. Eνοτdoειq και εφ6οει9 υποβ&λλoνται γραπτd με παρdβoλo 30 € και 50 €
αvτioτoι1α.
7. Ιopoυν oι κανoνιoμoi τηg ΙSSF και oι εγκ6κλιoι τηζ ΣKoE.8. Tα'oωματεiα καλofνται να ενημεριboουν γ1α τη oυμμετο1η των αθλητιilντριιilν τουg, τη ΣKoΕ, Xρ,Bουρνdζoυ 14, ΑΘηνα 11521, η με φαξ 2106421595, το αργ6τερo 6ω9 την Τετdρτη 7'11212013.
9. Σε κιiθε περiπτωoη πρoβληματοg για oυμμετο1η oτoυq αγιilνεg των αθλψιilντριων πoυ oνoμαoτικιi καλofνται πρ6πει να ενημερωΘεi εγγρdφω-c η ΣKoE
oυγκεκριμ6να για τo λ6γo τoυ κωλδματoq.
1O. Θα 1oρηγηθoliν oε 6λoυ9 τoυq ουμμετ61oντε9 αΘλητ69-τρ'.ε9 1 κoυτi 500
βληματα αερoβ6λων 6πλων

2. Τα

Σημειrbνεται 6τι την Παραoκευi1 13l12lι3 θα ανα1ωρηοει λεolφορεiο απ6 την 86ρειo
E'λλιiδα πρoq την ΑΘηνα πρoκειμ6νoυ να εξυπηρετηΘofν oι oυμμετ61oντεq αθλητ69.
To λεωφoρεiο Θα ανα1ωρηoει αμ6oω9 για την B6ρειo Ελλdδα μετα τo τdλoq των
αγωνων.
Γiα 6τι δεv πρoβλθπεται απ6 ην πρoκηρυξη επιλαμβ&νεται και απoφαοiζει η
oργανωτικη L,πιτρoπη τωv αγιilvων.
Πλρακαλεiται η Διοiκηoη τoυ Eθνικotj Σκoπευτηρiου Bfρωνα να προετoιμdoει και
να bιαΘ6oει κατ6 τιq ημερoμηνiεq των αγιbνων τoυg απαραiτητoυq λειτoυργικoδq και
αγωνιoτικoliq 1rbρoυζ γ1α την απρ6οκoπτη διεξαγωγη των αγιbνων.

Mε αΘλητικo6q 1αιρετιoμoυg
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