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MEΛoΣ τΩN ΔlEΘNΩΝ oMοΣnoNΔιΩΝ' ΣYNoMoΣnoNΔ|oΝ κAl ENΩΣEΩΝ:
. lΝτERΝAτΙoΝAL SHooτ|ΝG SPoRτ FEDERΑτloN {l.S,s.Ε)
. FEDERAτloΝ iΝτεRNAτ|oΝALE DE τ|R AUX ARΜES sPoRτlVEs DE οl-lASSE (F.l,τA,s.ο.)
. AssoctAτΙoN DΕ FEDΕEAτIοΝS DE τlR sPoΒτ|F DE LA ο.E. (A,Ετ-S.c.)
- EυRoPEAΝ sHooτιΝG οoNFEoERAτloΝ {E.s.c.)

LoAιJEts AssoοlAτ|oΝs |ΝτERNAτloΝΔι.co|\i1MιττEE (M,L.A.l.ο.)
. |ΝTERΝAτtoNAL PRAοτICAL SF|ooτ|NG coΝFεoERATloN 0.P.S.ο.)
- MUΖΖLε
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Σωματεiα και oμdδεq
ηg δ6ναμη9 ΣΚ.o,E.

ΓENΙΚH EΓKYKΔΙOΣ ΣKoE No 2014.2
ΘΕMA : Aναν6ωοη ΔEΣK- Δελτioυ EΤEΠΣ και παρ6βoλα ΣΚ.o.E για
Σκoπευτη (ΔEΣΚ),

το 6τoq 2015.

25199

ραβδωτ6 τυφ6κιο)
A) LEVEL Ι
B) LEVEL ΙΙ
Γ) LEVEL ΙΙΙ

4C
6€
9€,

τι! ανανειboειq η πq εκδ6oει9
Tα Σωματεiα και oι oμ6δεq πp6πει'να καταβdλoυν τα παρdβoλα για
Ελλ6δοq (αριθμ69 λoγαριαoμοδ
ΔEΣΚ oτoν λoγαριαoμ6 τηq ΣΚ.o.E oτην Eθvικrl Tρdπεζα τηq
ΣΚ.o.E. 080 / 4805 62'.31)η με ταμlδρoμικη ετnταγη μ6oω EΛTA.
στα αγωνioματα οκoπoβoληq ΙPSC'
EτnπΜoν για τoυζ αθλητ6q-τριεg (AΓEN) πoυ δραοηριoποιoιiντα'

ταΣωματεiακαιoιoμ&δεgπρ6πειν_ακαταβ6λoυνγιατo2015τoπαρ&βολoETEΠΣ/ΙPSCτων6€
oτo
bλλαεoq (αριθμ69 λoγαριαoμoδ
Tρ0πεζα
εοi,'*r
εκ.δ.E.l'η,
ΙΡSC,ηq
λoγαριαoμ6 Σκoποβoληq
'ηq

ΣK.ο.E

080 / 480766 _ 92).

ΓPΞ.YPΝAΖ.Y n;\ΘιtNA

115

,1

;lrΛ2id Φ54sΣ:,g.

Fρδ'Σro οηzlΞgs . www.shooting.οrg.9r. e mai|: info@shooting.org.gr

ΠAPATΙΙPHΣEΙΣ:

1.

Tα

ΔE.ΣK. και EΤEΠΣΛΡSC πoυ εκδ6θηκαν η ανανεr1lθηκαν για τo Ετoq2014 ιο1υoυν μα
_
πoυ δεv θα 61oυν
αθλητικη δραoτηρι6τητα μ6μ:ι 3ΙΓ122014 και απ6 0tl012015 αθλητ69 τριεζ
σε πρoπονηoειg και
ανανεcilοει τo ιb.rκ η ETiΠΣΛΡSC δεv θα 61oυν δικαiωμα oυμμετoμ1ζ
ευθιiνη για την oυμμετo1η αθλητrbν - τριiυν οε αγiυνεg και
Σε κdθε dλλη περiπτωση,

ην

αγiονεg.

πρoπoνηοειζ με μη ανανεωμ6νo ΔE.ΣΚ, φ6ρoυν τα oωματεiα.

σε σcυματεiα, τα
01/01 120ι5 δεγ θα εyκρΙνονται πρoκηρliξειq για διoργ0νωoη αγioνων
και πρoηγoυμ6νων
oπoiα δεv 61oυν καταβd,λει ην ετηoια ουνδρoμη τoυζ γ1α τo 6τo9 2015 καθiυζ

3' Απ6
4.

ετιi:ν..

θα
Aπoτελ6oματα αγiυνων πoυ θα απoοτ6λλoνται oτη. ΣΚ.o.E απ6 0|l0tl2015 δεν
oτη
καταχωρoδνται, ε6ν πριν την ημερoμηνiα τ6λεοηq των αγiυνων δεv 61oυν καταβληθεi
ΣΚ.o.E
πρoηγoυμ6vων ετrbν και
α) η εηoια oυνδρoμη τoυ Σωματεioυ για τo 2015 καθιjlq και
:

5.

ουμμετo1ηg αγrbνων για κdθε αθλητη-τρια.
β! τα πρoβλεπ6μwα παρ&βoλα
Tα παραoτατικ& πληρωμηq πp6πετ να απooτ6λλoνται oτη ΣK.o.Ε.

μαζi με τα ανωτ6ρω
και ταυτ6τηταq
ΔE.ΣK.
αvαφερ6μwα 6γγραφα πoυ απαιτo6νται μα 6κδoοη η αναν6ωoη
o*o,oβo'ηq ετεΠεllPSC μ6oω EΛTΑ η Eταιριrilν Tα1υμεταφoρcbν.

To παρ6ν

ιo,1r5ει

και καταργεi κ6θε
για αΘληπκη δραoτηρι6τητα στη σκoπoβoλη απ6 01/01/2015

πρoηγoriμεvο o1ετικ6 με τo θ6μα 6γγραφo.

Mε αθληακoιig 1αιρεπομo0
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ΙKoΣ ΓPΑ

ΠΑYΛoΣ ΚΑΝEΛΛAΚ}ΙΣ
Αναν6ωoη _.Eκδooη ΔEΣΚ
Συνημμεvα : Πρ6τυπo διαβιβαοπκo6 Σωματεioυ η 0μ6δαζ για
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