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Προq τα
Σωματεiα και oμ&δε-c
Σταθεροri Στ61oιl

ΘΕΝ1Α : Πρoκηρυξη Αγιbrlα Kυπ6λλoυ - Πρ6κριoη9 Eθνικηg oμdδαq oτα
αγωr;iοματα Aεροβιiλοlν oπλων AΓBΝ 23la1.lrc &24l0Ll,|6

Ιl ΣΚoE πρoκl1ριioοει τoυζ

11ρ6κριoηq Eθνικηq oμdδαg oτα
oτι923101,l\6 & 24101116 oτo Σκοπευτηριo

αγcbνεq Κυπθλλου

-

αγωνioματα Aερoβ6λων oπλωv AΓEN
του Στρατοπ6δoυ <Π.Mελα5,> oτη Θεοoαλoνiκη'

ΠΡOΓPΑMMA ΑΓΩΙ{QΙ.{
Σ&ββατo 23l01120]16

Αερ. Τoυφεκι - Αερ.Πιoτoλι (ΑΓΕN)

Ωρα 6ναρξηc
08.30
Kυρια,κη 24101120|6
Ωρα θναρξηq
07.30

Αεo. Τουφεκι - Aερ.Πιoτo).ι (ΑΓΕΝ)

oι

αθλητ6ζ-τριεζ που καλοfνται οι,ομαοτικir απ6 τη ΣK.o.]]. ofμφωνα |-ιε την
Ε.γκfrd'ιo ΣΚoE Σταθεροf Στ61oυ 2016 Nο2 να oυμμετασχoυν στoυq α,γiυνεq εiναι oι
εξηg:

Α. Σriμφωνα με
1.

ττlν παριiγραφo

Γ

1

ρ..\

ξL

ΘΕoΔΩΡoY ΣoΦΙA (APXΕΛAOΣ

ΑEPoBoΛo ΠΙΣTo

EΝ
(ΓΣΚ)
ΓΕΩΡΓΙoΣ
l. ΓΑMΠΙΕΡΑΚtJΣ
2, ΓΕ.ΩΡΓΑΚoΠoYΛoΣ ΔΙoΝ. (Ε,ΓΣ-EΛAΣ)
J. ΚOPAKΑKι-| ΑΝΝΑ (ΩΡ|ΩΝ

4,

ΚoPΑΚΑKΙlΣ ΔΙoΝYΣΙoΣ (ΩΡΙΩΝ)

5. N,4ΑΛΓΑΡΙΝoΣ KΩΝΝoΣ (ΕΣKoΘ)
6. Tν1ΑΣΤPoΔΙ-ΙM Ι{ΤΡoΠoYΛoΣ Γ.(ΝΙ K/ΔΡoΣ)

B. Σfμφωνα με τηV παρdγραφο Γ 3 k 4 την Δευτ6ρα 18i01/2016 θα αποoταλoriν τα
ον6μιατα τυ1ρν αθλητcΙlν και αθλητριων πoιl θα κληθoriv oι,oμαoτικd, απο τl1 ΣΚ.o.E,
να oυμμετdσχoυν στoυζ αγωνεg o6μφωνα με τα απoτελθoματα τωr,αγωνων Α.
Kατηγορiαg πoυ θα 61oυν διoργανωθεi 6ωq και τιc, 17 l01r l2016 και τα απoτελ6οματ0
τoυ'c 61oυν απooταλεi οτη ΣΚoE 6ω9 την Δευτ6ρα 1810112016 και ωρα 10.Ο0.
1. oργανωτικrj E,πιτρoπη η ΔΕΣΣ/ΣK.o.E.
2' Τιq δαπd,νεq- oυμμετo1ηq (διαμονη, διατρoφη και μετακiνηo1) των αθλητιbν τρi1ον πoυ μετακινofνται aπo πεpιoγ1 εκτ6ζ^ Νoμori Θεooαλoι,iκηζ και
,..αλol5uτoι ονομαοτικ& να συμμετdο1ουν, κψθιbq και εγ69 πρoπoι',ητη t1
συνoδoυ ανα oωματεio για τιζ κατηγoρiεg Εφηβωι, - Nεανiδων, θα καλr1ψει l1
ΣK.o.E. με την κατdθεoη o1ετικωr, παραστατικιbr, 6ποtl απαιτεiται.

.
XP. BOYPΝΑZOY 14, AΘHΝA 115 21 - Tl-1Λ. 21O 6454.522. 23 FλΧ 21O 6421.595
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www.shooting.org,gr. e mail: Ιnfo@shoοting.org.gr
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Τα αγωνiοματα εtι,αι ατoμικd ανd αγωνιoμα και κατηγ9ρig, oιf ραβεrioειg θα
γiνoνται oτο oriνoλo των 2 ημερci:ν στιζ κατηγoρiεg Ανδρcilν -- Γυναικrbν μετd
τo τ6λoq του κdθε αγωνioματoζ τηζ δεriτερηg ημ6ρα.ζ.
4. Π6ραι,των αθλητιilν πoυ θα rc}"ηθοδν oνoμαοτικd να ουμμετασχoυ\/, δικαiωμα
oιlμμετoμ1ζ για τoυq αγcbι,εq θ1oυν και οooι αθλητ6q-τριεq πληροιiν τιq
πρoδποθfoειζ τηζ εν ιoμi Eγκ-lκJ'iου ΣKoE Σταθεροri Στ61oυ No2, παρ.Γ
--5-. Evοτdοειq και εφ6οει9 υπoβαλλιlι'tuι i,ραπτα με παρ,.ιβο}"ο 3Ο € και 5Ο €
αVτιστoιχα.
6. Ιoβουν οι κανoνισμoi τηq ΙSSF και oι εγκiκλιoι τηq ΣKoΕ.
7. Tα οωματεiα καλοriνται να ενημερωooυν για τη συlιμετoμ των αθ}"l1τιbντριιbν τoυξ' τη ΣKoΕ, Xρ.Boυρνdζου 14, Αθηνα 11521, η με φαξ 210642|595, το αργ6τερο 6ω9 την Παραοκευη 15l01r120Ι6.
8. Σε κdθε περtπτωol1 προβλτ1ματoζ για oυμμετομ στoυζ α,γιbνεq των αθ?'ητri:ντριcΟν πoυ oνoμαοτικd καλoδνται πρf'πει να εγημερωθεi εγγρdφωq η ΣKoE
oυγκεκριμ6να για τo λ6γο τoυ κιολfματoq.
9. To οlρολ6γιο πρ6γραμμα των αγωνων καθωg και oι κληριboειq των θ6oεων
βoληq θα ανακoινωθοι1ν την Τετdρτη 20l01 12016.
Σημειcilνεται 6τι την Παραoκευη 2210112016 θα ανα1ωρηoει λεωφoρεiο απ6 την
Αθηνα (12.3Ο απ6 το E.θνικ6 Σκοπευτηριο Bιiρωνα και στιζ 13.0Ο απ6 την Κατε1dκr1)
για τη Θεooαλονtκη με oτd,oειg στο B6λo και Κατερiνη προκειμ€νου να
εξυπηρετηθοfν oι oυμιμετ61οντε9 αθλητ69. Τo λεωφορεio θα ανα1ωρηοει αμ6oω9 γrα
την Aθηνα μετd, τo τ6λo9 των αγιbνων.
Για 6τι δεν προβλ6πετα.ι" απ6 την προκl1ρυξη απoφαoiζει η oργανωτικη Επιτρoπη των
αγcbvων.

Παρακα),εiται 1] Διoiκηoη τoυ Σκoπευτηρioυ του.Στρατoπ6δου <Π.Mελiι,g>) στη
Θεooαλονiκη να πρoετοιμdoει και να διαθθoει κατiι Τ1ι' ημερoμηνiεq των αγωνωv
τoυζ απαραiτητoυq λειτουργικoιig και αγωνιστιl(orig 1ιbρoυg γ1σ' την απρ6oκoπτ11
διεξαγοlγη των αγcbνωv'
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