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Πρoq τα
Σωματεiα και oμαδε-c
Σταθερoti Στ61-oυ

*:ι\.ιr |'Rυιt

ΘΕλ,{Α : Προηρυξη Αγιilι'α Κυπ6i.λoυ _ Πρ6κριoηq Eθrικη-c oμαδαq oτα
αγωr,toματα Αερoβ6λωr,,oπλων ΑΓEN 13/t2l11 & r1t12/11
FΙ

ΣΚoΕ πρoκηρfoοει

- Πρoκριoηg ΕΘιικl1q oμdδαg oτα
13/|2l11 & 11l|2l|1 oτο Σκoπευτηριo

τoυg αγιbl,εg Κυπθ)λoυ

αγωνioματα Αερoβ6}'ων oπ2'ων ΑΓΕ'Ν στ:ιζ
τoυ Στρατoπ6δου <Π.Ν1ε).dgll oτη Θεοoαλoνiκη.

Σdββατo l3/ 212011
09.00

-

Ι0.{5 12.00 12.Ι5 Ι1.00 14.15 -

09.r5

10.30

09.15
10.15
10.15

l1.45
t2.15
13.45

1.l.Ι5
ι5.15

fuρμieη ] {424Q1-1
07.30
08.00
08.15

Uπ/'ισμoυ
Περioδoq Πρoετoιμαoiαζ και Δoκιμαoτικιi:1, βολιbν
Αερ. Τoυφdκι (ΓN) & Αερ.Πrοτoλι (ΓΝ) _ α,oειρα
Περioδοq Προετoιμαoiα-c και Δοκιμαoτικιilv βoλιbν
Αερ. Τουφ6κι (Ι.N) & Αερ.Πιoτ6}.ι (ΓN) _ β,oειριi
Περioδoq Πρoετοιμαoiαζ και Δoκι1ιαoτικιbv βoλιbν
Αερ. Τoυφ6κι (ΑE) & Αερ.Πιoτ6λι (ΑΕ) - α,oειρα
Περioδo. Πρoετoιμαoiαζ καl Jοκιμαοτiκιbν βυ)'ιbν
Αερ. Τoυφ6κι (ΑE) & Αερ.Πιοτ6λι (ΑΕ) _ β,οειρα
t],/€γyοζ

08.3Ο

,Eλεγγoc

oπλιoμoιi

Περioδoq Προετoιμαoiαc και Δoκιμαoτικιbν βoλιbν
Αερ, Τoυφiκι (ΑΕ) & Αερ.Πιστο).ι (ΑΕ) - α,oεrριi
Περiοδoq Προετoιμαοiα-c και Δoκιμαoτικιbν βo7.ιbν
10.Ο0 - 10.15
Αερ, Toυφ6κι (ΑΕ) & Αερ.Πιoτ6λι (ΑΕ) _ β.oειρα
10.r5 - 11.45
Περioδoq Προετoιμαoiαq και Δoκιμαoτικrilν βoλιbι,
Ι2.00 - 12'15
Αερ. Toυφ6κι (ΓΝ).& Αερ.Πιoτ6λι (ΓN) _ α,oειριi
12.15 - 13.15
Περioδoq Πρoετoιμαoiαζ και Δoκιμαoτικιbν βoλιilν
r3.30 - 13.45
Αερ. Toυφ6κι (ΓΝ) & Αερ.Πιoτολι 1ΓN) _ β,οειρα
13.45 - t4.{5
Απονομli επαθ).ωr,
oι αθλητθg-τριεq πoυ καλor5νται oνoμαoτικα απ6 τη ΣΚ.o.E. oιiμφωνα με π1ν
Eγκυκλιo ΣKoE ΣταΘερoli Στ61oυ No2 να συμμετ0σχoυν oτoυg αγιbr,εg εiναι oι εξη'c:

- 08.1s
- 09.15

Α. Σfμφωνα με ην παρdγραφo Γ

1

&

2

ΘEoΔΩPoY ΣoΦΙΑ (ΑΡXEΛΑo
2. ΖLιΣL1Σ EYΑΓΓΕΛoΣ (ΩΡ
1.

MΑΛΓΑPΝoΣ KΩNΛ.JOΣ (EΣΚoΘ
2. ΚoΡΑKΑΚHΣ ΑΝΑΣΤ. (ΩP
3. ΓΕΩPΓAΚoΠoYΛoΣ ΔΙoΝ. (ΕΓΣ-Ε
1.

ΓΑMΠΙEΡΑKΙlΣ ΓEΩPΓΙoΣ
5. MHΝoBΓΙoYΔHΣ ΙΣΙΔΩPoΣ (ΦΙΛ]ΠΓΙ

4.

3.
4.

ΚAPEΛOΣ ΧΡFlΣΤoΣ (ΣΣB

ΣιΑMΑΓKΑΣ ΣΩT. (ΑPxΕΛΑo

ΠΑtΙΑΚAΝΕΛΛoY ΔιtMti'ΓPΑ
ΔoYΚΑ ΛΘΓΙΝΑ (ΣOΕΛ
8. ΚoΡΑKAKΙl AΝΝΑ (ΩP
9. ΠΑΝΛΓΙΩToY ΙΩAΝΝΛ (ΣΚoΙ
6.
7.

xP. BoYPNAΖoY 14, AΘHNA 115 21 . τ|]^.21ο 6454.522. 23 - FAx 210 6421.595

-

\ν\αw,shooting.org.gr

-

e maiι: info@shooting.org.gr

B. Σιiμφωνα με τηι,παρdγραφo Γ 3 & ,1 π1ι, Δευτ6ρα 08/l2l2ι]11 θα απooτα7'oυr,τα
απ6 τη ΣΚ.o.E.
oν6ματα ω1δν αθλητιbr, και αθ).ητριιbν πoυ θα κ)'ηθoδι, or,oμαοτικα
των
αγιbι,ωrt Αouμμ.τio1nu\, στoυζ α1ωr,ε'ι oliμφοlνα με τα απoτεΜομιατα
'o
τα απoτελθoματα
Κατηγoρiα.c πδυ θα θ1oυν διoργαr.ωOεi θωq και τιg 07l17l|l1 και
13.00.
ιbρα
.ouq J1oι," o,.ooτα)εi οτη ΣΚoE 6ω9 την Δευτθρα 08117111και

.

oργαιτoτικη Eπιτρoπη η ΔΕΣΣ/ΣΚ,o.E.
_
2. Τig'δαπiινε9 οuμμ..oi,ηξ (διαμoνη, δtατροφη και μετακir,ηo1) των αθλητιbν
τoιιilι' πoυ ,,.o*."o,i,io. απo λεριo7.η εκτο; }rouoυ Θεooα).οviκη: ,καr]]
.iι,oμαoτικα ι,α oυμμεταo7.ou1'. μa0ιi-l: και ε\,o; πρoπo\1lτ]l
θα κα7"υ1lει η
^,).n,',.o.
oι,.,oδoυ αι.ir ol,lματεiο γ.o τ.q iu.ηγοβiεg Εφ11βr-':ν,- Νεαr'iδωγ.
παραστατικω\' oπoυ απαιτειται.
ΣΚ.o.Ε,
με την κατ(rθεοη o1ετtκιi-,ν
.Ι.α
και κατηγορiα, oιfραβειi9ει.ζ !9
oγ.b".oμo
oioμiiα'o"o
3. αγωνiομα.o .*.o.
Ανδριbν _ Γυναικων μετα
κατηγoρiεq
oτιq
των,2
ημεριbν
iι""iλo. oio oτlνo7'o
τo τε).οc τoι, κιiθε αγωι'iοματoq τηq δεδτερη; l,1μεραq
+. iiεραu iωv αθ},ητωι: noυ δα *llηoδι' ouoμαδ,τiκα 'α ο,ηη,]994"1\:.l::l,|:τιζ
oυμμετo1η; γ'α .ου; αγιbνεq ε7.oυν και οooι αθ/'ητεg-τριεg -πi.]lρoυν
Νo2, παρ.Γ
πρδi;πoοΞoi.q,.η-c
.αυι,o).o Σi(oh Σταθεροt Στoxoυ
-6τι εγκ.υκ}.ioυ
Θα
αγωνιoτotiν o{μφωνα
αΘ)'ητιbν.iρ.9-u
τωv
io
5, Σημειιbνεται
Ι9u
αθλητεq
56
εiι,αι
φιε;
τoυ
σκοπευτηρioυ
με,.τη δυι,αμικoτllτα
1^ . -..,. <Λ .
6. b'νoταoει-c.και εφιloει-q υποβαλ)ονται γραπτd με παραljoλo Jυ E και )υ E
uντιστοι/α.
7. Ιoγυoυν,δι κανoιιομol τηq ΙSSF και oι εγκr5κλιoι τηq ΣKoE'. των αθλητων.
*oλo.ι'.αι'i'o ενημερδooυν για ^τ1l συμμετo7η
s.
τριιbv τoυg. τη ΣΚoΕ. Χρ.Boυρνdζoυ .14: :Aθη\ α | l)l l. η με φαζ / lυοqzlsgs, τ-o αργ6τερo 6ω9 την Τρiτη 09112120|4''
s. i, ;.ie. iεριn?λoη nρoβliημh.oξ γ* ouμμ,.o1η oτoυg αγιbι,εq,..'i9ι.ιl*:
1l .Νι,tr
τριcbν πoυ o\,oμαστι}iα καλοδνται πρ6πει να ενημερωυει εγγραφωζ
κω}.υματog.
oυγκεκρrμiι,α για τo ).6γo του
500
lo. δ" i"jηiηe"ιν'oε oλoυc τoυζ συμμετεχoντεc αυιητεc-τριεq | κoυτi
βληματα αερoβ6λων 6πλων
l

-

-

i;;;μ;;'i;

ΑΘfνα
Σημειιbνεται 6τι την Παραoκειi1 12l12l|4 θα ανα1ωρηoε-ι.)εωφορειo απ6 την
να
προκειμενoυ
Kατερiνη
για τη Θεooαλoνiκη με στdσειζ στo Boλo και,
iξυπηρετηΘoιilν oι συμμετ6/-oντεq αΘλητ6q, To λεωφoρεio θα αναy"ωρηoει αμεσωζ για

την ΑΘηγα μετα τo τελοq των αγιbνωv,
των
απ6 την πρoκl1ρυξη απoφαoiζει η oργανωτιrο1 Eπιτρoπη
iio ο.i δ',
^ρoρλεπεται
αγωνων.

Σκoπευτl-1ρioυ τoυ Στρατoπθδoυ <Π.N1ε)"dq> oτη
των αγωνων
Θεooαλoνiκη να πρoετoιμ&oε1 και \,α διαθ6οει κατd τιq ημερoμηνiεg
τηv απρδσKoπτη
τoυq απαραiτητoυg λειτoυργικοr5ζ κα1 αγωνιστικo1iζ χ6ρουζ για

Παρακα)εiται

η Διoiκηση τoυ

διεξαγωγη των αγιbνων.

o ΠΡoEΔP,oΣ

