φ4;i:..*.;i

V,,

n]-i'

1,}Ξ..,-.tiJ

.'i

ir#iia

,,:sJsfus

63t5
-ι

1ρΟζ

τα Σιll1rιιτεicι

ΘEMΑ

κιιι

Οpιd,'δεr; }J,rαΟ;g;ιli, Στ(;1οι;

Αγιbvα Κ,υπfλλoυ - Πρ6i<ριοηg [iθνικηq Ομ&δαq oτα
αγωνioματα Πυροβ6λcον,(Jπλων (ΑΓ) οτιg a5.07 l0612015

: : Πρo;<ηρυξη

Σε oυν61εια τΟυ υπ'αp,πρ,5743-04.05'2Ο15 θγγρ6φoυ μαζ, η ΣK.o.E. πρoκηριiοoει

τov αναφβληθ6ντα Aγιilvα Κυπ6λλου * Πρ6κριoη9 Eθνικηq oμdδαq οτα αγων[oματα
Πυρoβ6λων,oπλων (AΓ) οτιq 06.0710612Ο15 οτο Εθνιι<6 Σκοπευτηριο Bιiρωvα και
oτο Σκοπευτηριο Mαλακαoαq
:

,/ι,yιιjv{ομιι,ια

Σiιββατo & Κυριακη
06-07 /05t2015

50μ

,Eλεγxog.QnΔψμ9u

Φ8.Φ0

ΦE.45 * Φ9.ΦΦ

11.4s 12.00 -

09.00

09.0Φ

Αγωνioιιατα
Σ0ββατo & Κυριακη
06-07 t06t20t5

- [lΟνιι<δ Σιcοπε,υ,εiiριο Bilρωvα

25!-ι

10.30
11.15
12.00
12.50

Περiοδoq Προετοιμαoiαq και Δοκιμιαoτικων βoλιbv
Ελευθερο Πιoτ6λι (Α)
Toυφ6κι 0'22 3Χ20 (Γ)
Περioδoq Πρobτoιμαoiαq και Δoκιμιαoτικων βολiον
Tουφ6κι 0,22 Πpnνηδ6ν (A)
Aπovou6c επdθλιον

- Σκοπευτηριo ΝIαλακdoαζ
,Ελεγγoc

08.30

oπλιoμoιi

ΓΙιοτ6λι Σπoρ (Γ)
Πιoτ6λι Tαγr]τηταc (Α
Απονou6c επ&θλων

09.0Ο

11.30

Σημεiωoη : Τo αγωνιoμα τoυ τoυφεκiου 3Χ40 (A) δεv θα διεξα1Θεi

.

f ENΙKEΣ ΠΔEΔΞΙΙιtΙΣEΙΣ
oι αθλητ6q-τριεζ που καλofνται oνoμαστικd, απ6 τη ΣK,o.E. or1μιφωνα με τ]lν εν ιo1ιi
Eγκ5κλιo ΣKoΕ Σταθεροιi Στ6xoυ No2 να oυμμιετiιo1oυV στoυζ αγcbνεq εiναι oι εξηq:

A .Σ6
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φωvα με

oNoMΑ

9.
&

ΚoPΑΚΑΚHΣ ΑΝΑΣΤAΣιoΣ (ΩΡΙΩΝ)
ΓΕ,ΩΡΓΑKoΠoYΛoΣ ΔΙoΝYΣΙoΣ (EΓΣ-ΕΛΑΣ)
ΓAMΠΙEΡΑΚιjΣ ΓΕΩPΓΙoΣ (ΓΣK)
Ν EoNΑΚΙ-ΙΣ ΝΙΚoΛΑoΣ εoΡΕΘYM)
ΚΑΣoYMtl ΑΓΑΘΙl (Α.ΚΑΣo\,M ΙΙ)
ΚoΡΑKΑΚΙΙ ΑΝΝΑ (ΩΡΙΩΝ)

AΓΩNΙΣMA
Π ΣToΛ 50μ
Π ΣToΛ 50ι
Π ΣToΛ 50μ
Π ΣToΛ T.ΑΧYΤΙ-lTΑΣ
Π ΣToΛ ΣΠoP
Π ΣToΛ ΣΙloΡ

B. Σriμφωvα με τηv παραyραφo Γ 3 & 4 την Tρiτη 0210612015 θα απooταλoriι,τα
ον6ματα ω1ιbν αθλητιbν και αθλητριιbν πoυ θα κληθοιiν oνομιαoτικd απ6 τη ΣK.o,E.
να συμμετdο1ουν στoυζ αγrbνεq oriμφωνα |-ιε τα απoτελ6oμιατα των αγωνcυν Α,
ip:acjiΤ,ιrnzδγl1lλδ}1ΝAii6-,i.iiλ..,lo ξ,isii':Ξ';.'ι":ic,id;a,l.sbs-,*n,*.inδoυδg,δrg.gr.δi:iiΠ:-inio_dirioωng.oig.gr

Kιιτηγορiαc; τ,-ου θιl i;iff,.v δl,c1,,,γι-.ι,ι,;θεj i4;-lr;;iι{ι -:τr: '3.ιl|:.ζ;ll.5 i<cιl,ειt ιιπι'lτε,}-iομια,ε1r
τ,οl:q θxουν α:τοοταλεi οτl1 ΣΓ^'ΟΕ iωg τηv Τρ1τη g2lΟ{"l2a15 τ<cιι ιbρα 10'Ο{]'

1,

ΔΕΣΣ/ΣΚ.Ο.Ε'
δαπ6vεq oυμμετο1ηg (διαμονη, διατροφη l(αι μετακ[νηοη) τ{δγ
αθλητων - τριrilν που l-ιετακινoιiνται απ6 περιoμi εκτ69 Noμοii Aττικr1q
και εν6q πρoποvητf1
l<αι καλofνται oνoμαστικα να oυμμιετ0ο1ου.,,, καθωg ,Eφηβoυq-Νει1vιδε6,
συgi$iετfgοvτεq
ουvοδοι}
αvd,
οοlματεiο
τΦυE
η
για
θα καλriψει η ΣK'o.E. με τηv κατdθεoη α1ετιl<iον παρcιστατικcbv 6που
Οργαvωτιi<η Ε,πιτροπη η

2, Τιζ

απαιτεiται,
Τα αγων[oματα εfναι ατομικ0 αν6 αγiυνιοιια και κατi1γορtα, οι βραβεδoειg
θα γiνονται στo oliνολο των 2 ημεριbν στ1ζ κατηγoρiεq Ανδρ6ν Γυναιl<ιbν μετiι τo τ6λοq του κd,θε αγcυνiομιατoζ τηζ δεtiτερηg ημι€ραq.
4. Πiριιi, .ι{l)."i α0λ.η-Γιb.", :τιtυ θα ι}'ηθοillt i')1'oΙ-ιCl'στιl<dι ι,α' οl.lιιμ.ιε.'τατyι],o.lil"
δικαiωμα oυμμετομq για τουg αγrbνεg 61ουv l<αι 6oοι αθλl1τθg-τριεq
7τ'ληρo6ν τιg προδποθθoειq τηζ εν ιoβ E,γκυrcλioυ ΣKoE Σταθεροti Στ61ου
Νo2, παρ.Γ
5. Eνοτ6οειq και εφ6oει9 υποβαλλoνται ypαττxd με παρdβολο 30 € r<αι 50 €
αντiοτoι1α.
6' Ιοβουν oι l(ανoνισμοi τηg ΙSSF και οι εγτΦκλιoι τηq ΣKoΕ.
7. Τα oωματεiα καλo0νται να ενημερωoουv για τη oυμμετο1η των αθλητιbντριcilν τoυζ, τη ΣKoE, Xρ.Boυρν6ζου 14, Αθηνα 1|52|, η με φαξ 21O642\595, τo αργ6τερo €ωq τr1v Tετdρτη03106/2015 και cbρα 12.0Ο.
8. Σε καθε περiπτωοl1 πρoβληματoζ για ουμμετομ1 στoυζ αγιbνεg των

3"

πoυ ονομαoτικd καλοιiνται πpi;nει να
ΣKoE
oυγκεκριμ6να για τo λ6γo του κωλl5ματοq.
η

αθλητrilν-τριων
εγγρ&φωq

9, oι

ενη1"ιερωθε[

κληρι1loειζ των θ6οεωv βoληg εiναι ονoμαoτικ6q και θα ανακοινωθotiν
την Π6μπτη 0410612015.
1Ο' Θι} 1ορηγηθoιiν σε 6λoυq τoυg oυμιμετθ1oντεg αθλητ6q.τριεq τα
απαραiτητα φυo[γγια για τη oυμμετο1η τoυζ στoυζ αγcbνεg.

Για 6τι δεv πρoβλ6πεται απo τηv πρoκηρυξr1 αποφαoiζει η oργαvωτικη Επιτρoπl1 των
αγιilνcον.

Παρακαλεiται η Διoiκησll τoυ Eθνικoli Σκοπευτηρioυ Bfριυνα και τoυ oκoπευτηρtoυ
Mαλακiιoαg να πρoετoιμι6oουν και να διαθεoουν κατ6 τιg ημερoμηviεζ των αγιbνων
τoυζ απαραlτητoυg λειτουργικoιiq και αγco\,ιστικοilq 1cbρoυg για την απρ6oκoπτη
διεξαγωγη των αγιbr,ων.
λ4ε αθλητικorig 1αιρετιoμοι1

o ΠΡoEΔΡoΣ

ΠΑYΛoΣ ΚΑNΕΛΛAKFΙΣ
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o ΓΕΙ\ΙΙΚoΣ ΓPΑ

λrΙo: πeπχr

