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Πρoκηρυξη Αγιbνα Κυπθλλου _ Πρ6κριoη9 Eθνικηq oμdδαq oτα
αγωνioματα Αεροβ6λων,oπλων AΓEN 14l11ll5 & 15/11/15

Ι] ΣΚoΕ πρoκηρι1ooει τoυg αγιilνεq Kυπ6λλoυ - Πρ6κριoη9 Eθνικηg oμd,δαg oτα
αγωνioματα Aερoβ6λων oπλων AΓEN oτιq14111115 & 15/11/l5 oτo Eθνικ6
Σκoπευτηριo Bιiρωνα.

ΠPOΓPAMMA AΓΩNΩN
Σdββατo \4l111201'5
Ωρα θναρξηc
09.30

Αερ. Tουφ6κι - Αερ.Πιoτoλι (ΑΓE]\)

Ωρα 6ναρξηc

Αερ. Τουφdκι - Aερ.Πιoτoλι (ΑΓΕN)

Κυριακη |5l11l20l5

08.30

oι

αθλητ6ζ-τριεg πoυ καλoδνται oνoμαoτικd απ6 τη ΣK'o.Ε. oιiμφωνα με την
Tρoπoπoιημ6νη Ε,γκυκλιo ΣKoE ΣταΘεροri Στ61oυ No2 να oυμμετdo1oυν στoυζ
αγωνεq εiναι oι εξηg: A. Σfμφωνα με την παρdγραφo ΓΙ&2

AEPoBoΛo TOYΦΕKΙ Α

ΘEoΔΩΡoY ΣoΦΙΑ (APXEΛAOΣ)
2' ΖtιΣHΣ ΕYΑΓΓEΛoΣ (ΩPΙΩN)

3.
4.

1.

B ΛO ΙΙtΣ-Ι'OΛΙ AΙ ΕN
MAΛΓΑPΙΝOΣ KΩNΝoΣ (EΣΚoΘ)
2. ΚOΡΑKAKHΣ ΑNΑΣΤ. (ΩPΙΩΝ)
3, ΓΕΩPΓΑΚoΠoYΛoΣ ΔΙoN. (Ε,ΓΣ-Ε,ΛΑΣ)
4. ΓAMΠΙΕΡΑKΙ-ΙΣ ΓΕ,ΩΡΓΙoΣ (ΓΣK)
5. ΠΑΠΑKΑNΕΛΛoY ΔΙ-ΙMtΙTΡA (EΨΙΛoΝ)
1.

6.
7.
8.

KAPΕΛOΣ ΧPι{ΣΤoΣ (ΣΣB)
ΣΙAMAΓKAΣ ΣΩΤ. (APXΕΛΑOΣ)

ΔoYKΑ ΑΘΙlNΑ (ΣoΕΛ)
ΚoPAΚΑΚΙ-{ AΝNA (ΩPΙΩN)

ΠAΝAΓΙΩTOY ΙΩΑΝΝΑ (ΣΚoΙ)
9. KoΡΑKΑΚΙlΣ ΔΙoNYΣΙoΣ (ΩPΙΩΝ)
l 0. MΑΣTPOΔΙ.ΙMΙJTPoΠoYΛoΣ Γ.(Ν K/ΔPoΣ)
Ι

B. Σ6μφωνα με την παρdγραφo Γ 3 & 4 την Δευτt'ρα 09lt1'l2015 Θα αποοταλoυν τα
oν6ματα τυ1cbν αθλητων και αΘλητριiυν πoυ θα κληΘor5ν oνoμαoτικ6 απ6 τη ΣK.o.E.
να oυμμετ&σχoυν στoυζ αγωνεg o6μφωνα με τα απoτελθoματα των αγcbνων A,
Kατηγoρiαq που θα 61oυν διoργανωΘεi 6ω9 και τιg Ο8/1 1/15 και τα αποτελ6oματd
τoυq 61ουν αποoταλεi oτη ΣΚoΕ 6ωq την Δευτ6ρα 09l1r1120|5 και ωρα 1Ο.00.
1
oργανωτικt1 Επιτpoπ"fi η ΔEΣΣ/ΣΚ.o.Ε.
2. Τιg δαπdνεq oυμμετo1ηg (διαμoνη, διατρoφη και μετακiνηoη) των αθλητων τρicιlν πoυ μετακινoriνται απ6 περιo1η εκτ6q Nομoli Αττικηq και καλοδνται
ονoμαoτικd να συμμετdo1ουν, καθrbq και εν6q πρoπoνητη η oυνοδοil αν6
oωματεio για τιζ κατηγoρiεg Eφηβων - Nεανiδων, Θα καλfψει η ΣΚ.o.Ε. με
την κατdθεoη o1ετικων παραστατικcilν 6πoυ απαιτεiται.
3. Tα αγωνiοματα.εiναι ατομικd ανd, αγωνιoμα και κατηγορiα, οιβραβειioει-c θα
γiνονται oτo oιiνολo των 2 ημερων στιg κατηγορiεg Aνδρων - Γυναικων μετd
.o τθλog τoυ κdθε αγωνioματoζ τηζ δε6τερη9 ημ6ραζ.
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Π6ραν των αΘλητων πoυ θα κληΘofν oνoμαoτικανα συμμετdo1oυν, δικαiωμα
oυμμετo1ηζ γ1α τoυq αγιbνεg 6xουν και 6ooι αθλητθq-τριεg πληροfν τιζ
προδποΘ6oειζ τηq εν ιoβ Eγκυκλioυ ΣKoΕ, ΣταΘερof Στ61ου Nο2, παρ.Γ
Eνoτ0oειg και εφ6oει9 υποβdλλoνται yραπτa με παρdβoλo 30 € και 50 €
αντioτoι1α.
Ιoμ5oυν oι κανoνισμοi τηq ΙSSF και oι εγκriκλιοι τηq ΣKoΕ.
Tα oωματεiα καλοfνται να ενημεριbooυν για τη συμμετομ1 των αθλητcbντριων τoυζ, τη ΣKoE, Xρ.Boυρνdζου 14, ΑΘηνα |1521, η με φαξ 2106421595, το αργ6τερο 6ω9 την Δευτ6ρα 09l111201'5.
Σε κdθε περiπτωoη προβληματoζ για ουμμετομ1 στoυζ αγωνεq των αΘλητωντριων πoυ ονoμαoτικd καλofνται πρ6πει να ενημερωθεi εγγρdφωg η ΣKoΕ
oυγκεκριμ6να για τo λ6γo του κωλr5ματοg.
Tο ωρoλ6γιο πρ6γραμμα των αγιbνων καθωq και oι κληρcboειg των θ6oεων
βoληq θα ανακoινωθofν την Tρiτη |0l1|1201'5.

πρoβλ6πεται απ6 την προκηρυξη επιλαμβdνεται και απoφαoiζει η
oργανωτικη Eπιτρoπη των αγιbνων.
Παρακαλεiται η Διοiκηση τoυ Eθvικori Σκoπευτηρioυ Bιiρωνα να προετoιμdoει και
vα διαΘ6oει κατd τιζ ημερομηνiεg των αγωνων τoυζ απαραiτητoυg λειτουργικοr5q και
αγωνιστικofg 1ωρoυg για την απρ6oκoπτη διεξαγωγη των αγιbνων.

Για 6τι δεν

Mε αθλητικorig 1αιρετιoμο6q
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ΠΑYΛoΣ KANΕΛΛΑKrΙΣ

