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Προc τα
Σωμιατεiα και oμαδεζ
Σταθεροil Στο1ου

,

ΘEΙ\,ΙΑ Προκ1ρυξη Αγιilνα

Κυπ6λ}"ου

- Πρ6κριoηg

Εθι,ικl1g oμdδαg oτα

αγωνισματα Aεροβoλων oπ)"ωr,ΑΓΕ}{ 12l|2l1'5

& 13l|2l15

Ι] ΣKoE προκηρilooει τoυC αγωr,εq Κυπθ).λου - Πρ6κριoηc Eθι,ικr1q oμαδα'c οτα
αγωι,ioματα Αερoβ6λolν oπλων AΓEΝ oτιc,L2f-2Λ5 & \311.2/15 oτo Eθι,ικ6
Σκoπευτl1ριo Bfρωνα.

ΠΡOΓΡANΙMA AΓΩNΩN
Σαββατο |2l1212015
Ωoα εναρξllc
09.30

Kυρψκη lj1l2l2!]j
08.30
Ωρα εναρξηc

Αερ. Tουφθκι - Aερ.Πιoτ6)'ι (ΑΓEN)
Αερ. Τουφθκι - Αεp.Πιoτoλι (ΑΓΕΝ)

oι

αθλητεζ-τριεζ πoυ καλofνται o\,oμαoτικd απo τη ΣΚ.o.Ε. oυμφωνα !"ιε τη\,
Τρoποπoιτ-1μ6ι,η Eγκυκλιo ΣKoE Σταθερoι1 Στ6xου Nο2 r,α oυμμεταo7.ουV στουζ
αγιlυνεg εir,'αι οι εξηg: Α. Σιiμφωvα με τ1lν παραγραφο Γ1&2

ΕΡoBo.\o Τo\'ΦΕKΙ

ΘΕoΔΩPoY ΣoΦΙA (ΑPΧE,ΛΑoΣ)
2. Ζτ1ΣHΣ ΕΥΑΓΓΕΛoΣ (ΩΡΙΩΝ)

ΚΑPΙrΛoΣ XΡΙ-ΙΣΤoΣ (ΣΣi])
4. ΣΙΑMΑΓΚΑΣ ΣΩΤ. (ΑΡXΕ;\ΑoΣ)
3.

1.

AEΙ,oBoΛo ΠΙΣTo

ΝΙΑΛΓΑΡΙΝoΣ ΚΩΝ,ΝoΣ (ΕΣKoΘ)
2. ΚoPΑΚΑΚΙ_ΙΣ ΑΝΑΣ1'. (ΩPΙΩΝ)
3, ΓΕΩΡΓΑKoΠoYΛoΣ ΔΙoΝ. (ΕΓΣ-EΛAΣ)
1' ΓΑMΠΙE,PΑΚΙlΣ Ι-ΕΩPΓΙoΣ (ΓΣK)
5. ΠΑΠΑΚΑΝ ΕΛΛoY ΔΙlΝ4Ι_Ιl.ΡA (ΕΨΙΛoΝ)
1.

ΔoYKΑ ΑΘHΝΑ (ΣoΕ,,\)
KOPΑKΑKFi Απ.ΝΑ (ΩPΙΩΝ)
8, ΙlAΝAΓΙΩ]-oY ΙΩΑΝΝΑ ιΣΚoΙ)
9. KOPΑΚΑKΙlΣ ΔΙoΝYΣΙoΣ (ΩΡΙΩΝ)
Γ.(Ν
1 Ο. ΙνΙΑΣl. PoΔΙΙ Ι\{ ΙlTΡoΠoYΛoΣ
6.
7.

Ι

Κ/Δ PoΣ)

B. Σilμφιονα με τ1lν παρdγραφο Ι. 3 & .1 τr1ν Δευτ€ρα07l12l2Ο15 θα απooταλoυr,τα
oι,6ματα τυμbι, αθλητcbν και αθ)"ητριcilν πoυ θα κληθουr1 o\,oμιαστικα απo τη ΣΚ.o.E.
να συμ}ιετασχoυ\l στoυζ αγιbνεc oriμιφωνα με τα απoτελ6ομιατα τωr, αγcilνωι,r\,
Κατηγορiα'c πoυ θα θ1ουι, διοργανωθεi εcοg και τιg 06/1]i l 5 και τα αποτε}.εoμιατιi
τoυg 61oιlν απooταλε[ oτη ΣΚoΕ θcοq την Δευτ6ρα 07l1212015 και ωρα 10.00.
1. oργαι,ωτικη Eπιτρoπl1 η ΔΕΣΣiΣΚ.o,E.
2. Τιg δαπd,ι,εq oυμμετομc (διαμoιι1. διατρoφη και μετακ[ι,ηor1) τcυr, αθ2-ητrbν τρiιbν πoυ μετακινοιiνται απ6 περιoμ1 εκτ6q }'Joμoυ Αττικt1g και καλoilι,ται
οr,oμιαoτικα \,α συμμεταo1ουι,, καθιbq και εr,6; πρ^oποι'ητη η oυι,oδοil αι,α
oωματεiο για τιζ κατηγορiεg Εφηβων - Nεαr,iδωι,,'0α καλυιμει η ΣK.o.Ε. με
την κατdθεoη ο1ετrκιb\, πCIραστατικcilv ιiπου απαιτεtται.
3, Τα αγωι,ioμoio,,i',o. ατομικd αι,d, αγιbι,ιoιια και κατηγoρtα, oι$ραβεiloειq 0α
. γiνοι,.o, o.o or5νoλo τC,)ι, ? ημεριbι, στιζ κατηγορiεg Αι,δρcilι,,- Γυναικιbv μετα
io τ6λο9 τoυ κdθε αγωι,ioματoζ τηζ δειiτερηq η1ι6ρα9.
BoYPNAZoY
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ΞAΧ 21O 6421 .5g5. ιιιvw.shooting.org,gr e mail: info@shootΙng.org.gr

4.
5.

6.
7.

Περαr, τοlr. αθ),ητcil\, πoυ θα d,ηθουι, o\.oιιασ,τιKα ι,ιr ουμμετασχου\, οικαιωμα
oυμμετo7.l1ζ γιd τoυq αγcbvε; θ7pυι' και oοοι αθιητε'c-τριεg πληροiπ, τιc
,', .λμ,εγ*id'iδυ ΣKoE Σταθεροf Σ1^6x9υ Nο2, παρ.Γ.
"ρδδnοο3Ji.-c,iηc
Ενoτ6οειq *o. liρio'iiu,.iραi'l.o\,ται γραπτ0 με παρd,βoλo 30 € και 50 €
αι,,τioτoιxα.

Ιo1υουι.,δι καr,,oι,ιoμoi τt1g ISSF και oι εγκιiκ}"ιoι τη-c ΣΚOE.
Τα" oο:ματεiα καλofνται.να g1,ημερ(booυν-για:ll o,μμ-u:|/'τ], τοlι' αθinτιbι,Xρ.Boιiριαζou^-1i,^*9i:,, 11521, η με φαξ 210τριcilν ,ou-.. ..1
61ΖL5g5 , το αργoτερo εcυ'ζ την Δευτ6ρ α 07 l1?.l20Ι5
. Λ^, ^.
λ.ριnlλoη,πρoβ)i1ματOζ για oυμμετoμ1 στoυζ^ α1ωνεg,των αθiητιbr,.
εr,,ημεροlθεi εγγρdφιυq η ΣΚoΕ
τριωV,ou .u,oμ.ooi,*α
"ω"btι,ται,πρθπει.να
oυγκεκριμιενα για το λ6γo του κιυ)'υματοζ. ^ ,
iαθιbg και oι κληρcbοει-c των θεoεωι,
τo,ιυρολbγιo πρ6γραμμα τωγ.αγcbνων
.Γρiτη
08l 1217015.
βολτiξ θα ανακoινδθoυγ τηι,

i(oε,

8' i.7ο'
g'

,

προβi"6πεται απo ττ1ν προκr1ρυξη επιλαμβdl,εται κα1 απoφαoiζει η
oργαι,ωτικη Επιτροπη τωι, αγωr,ωι,.
πρoετoιμασει και
Παρακαλεiται
η Διoiκηση του Εθνικoli Σκoπευτηρioυ Bυρωνα \,α
.διαθ6oει
και
},ειτoυργικου-ζ
κατα τιζ ημερoμηι,,iεg τcοr, αγωνων τoυq απαραiτητουc
ι,α
αγ(υ\/ιστικoυg y.ιbρoυq για τηV απρ6οκoπτη διεξαγωγr1 τιυr, αγωr,ι,lι,.
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