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Σωματε[α και oμαδεc
Σταθερoli Στ61oυ

ΘΕMΑ
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Προκηρυξη Αγrbνα Kυπ6λλου _ Πρ6κριοη9 Eθνιηg oμdδαg oτα
αγωνioματα Αερoβ6λων oπλων ΑΓEΝ |2103lι6 & L3/03l16

Ι] ΣKoE πρoκηρfoοει τoυζ αγωνεg Kυπ6λλoυ _ Προκριoηq Eθvιηq oμ&δαg oτα
.oπλωt,
AΓEN aτιg12l03l16 & 13/03l|6 oτo Εθvικ6
αγωνioματα Αερoβ6λιοt,
Σκοπευτηριo Btiρωr,α.

ΠPOΓΡΑMMA AΓΩΙ\,ΙΩN
Σdββατo Ι2103l16
Ωρα εναρξηc
09.30
Κυριακri |3103116
Ωρα εvαρξηc
08.30

Aερ. Τoυφεκι - Αερ'Πιοτ6λι (ΑΓΕ1ιΙ)
Aερ. Τoυφ6κι - Aερ.Πιoτ6λι (ΑΓEN)

oι

αθλητ6ζ-τριεζ πoυ καλoδνται oνoμαοτικd απ6 τη'ΣΚ.o.E. οriμφωνα με την
Ε.γκιiκλιο ΣΚoΕ Σταθεροιi Στ61ου 2016 No2 να oυμμετdσχoυν στoυq αγcbνεq εiναι oι
cFλr.

a. iι;μφωw,

με την παρ6γραφο

Β 1, &,2

AΕPoBoΛo ToYΦΕΚΙ ΑΓΕΝ
1.

ΘEoΔΩPoY ΣoΦΙA
,()tJ(,Λ()

ΙlΙΣΙ(

(AΡΧEΛΑoΣ)
Α EΝ

ΓΑMΠΙΕPΑK}IΣ ΓE,ΩPΓΙoΣ (ΓΣK)
2' ΓEΩPΓAΚoΠoYΛoΣ ΔΙoΝ. (EΓΣ-EΛΑΣ)
3. KOΡΑΚΑKFΙ ΑNNΑ (ΩPΙΩN)
4. KoPΑKΑKFΣ ΔΙoΝYΣΙoΣ (ΩPΙΩN)
1.

l z.

τ:tοtνoΓΛoY MΑPΙA (ΑPΧEΛAO
MAΛΓΑΡΙNOΣ KΩΝΝoΣ ωΣKoΘ)
MΑΣΤΡoΔΙΙMΙlTΡoΠoYΛoΣ Γ.(ΝΙΙαΔΡoΣ)
7. ΠA.NΑΓΙΩTOY ΙΩΑNNΑ (ΩΡΙΩΝ)

5'
6.

B. Σfμφωνα με τηγ παρdγραφο B 3 & 4 την Δευτ6pα07l03l20i6 θα απooταλoliν τα
ον6ματα τυ1ων αθλητων και αθλητριιilν πoυ θα κληθofν oνομαατικd απ6 τη ΣK.Ο,ti.
να oυμμετdσχουν στoυg αγcbνεq oriμφωνα με τα απoτελ6oματα των αγωνων A,
Kατηγoρiαq που θα 61oυν διoργανωθεi 6ωq και ττc,06l03l16 και τα απoτελ6oματd
τoυq 61oυν απooταλεi oτη ΣKoE.6ω9 την Δευτ6ρα 0]103116 και cbρα 10,00.
1. oργανωτικη E,πιτροπη η ΔEΣΣ/ΣΚ,o.Ε.
2, Τig δαπdνεg oυμμετoμq (διαμoνr1, διατροφη και μετακivηoη) των αθλr1τrbν τρirilν πoυ fuετακινoliνται απ6 περιoγ1εκτ69 Noμoli Αττικηg και καλoriνται
oνoμαo,.*α να συμμετ&o1ουν, καθωq και εv^6q πρ^οπoνηη η oυν_oδοri αν6
oωμiατεiο για τιζ κατηγoρiεq Εφηβων - Nεανiδων,.θα καλιiψει η ΣK.o.E. με
την κατd,θεoη ο1ετικων παραστατικiυν 6που απαιτεiται.
θα
3 ' Tα αγωνioμα'α,iiνα' ατoμiκ6 ανd αγcbνιομα και κατηγoρiα, οιβραβεfoειq
Γυναικων
Ανδρiυν
κατηγoρiεq
στιq
μετd
τωy.2
οιiνoλο
oio
ημερiον
γiνονται
τo τ6λοq τoυ κd,θε αγωνioματoζ τ1]ζ δεfτερηq ημ6ραζ.

ii;.'aδ"iFλnzοili λδilιinilsz]-iμin..iiδ ολζq.Ξi.ic-.rnxiiil6azl.sgs.**.,Ξ-nδαi;a;isi.gi.;;λit:lntδ@srrooting.org,gr
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8.
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Π6ραι, τωι,αθλητιbν πoυ θα κληθοδν oι,oμαoτικir να ουμμετiισχoυν, δικαiωμα

ουμμετoμ1g για τoυg αγιbι'εg 61oυν και 6οοι αθλητ6q-τριε; πληρoιiν τιq
προtποθ6oειζ τηζ εv ιoβ Eγκυκ?"iου ΣKoE Σταθεροf Στ61oυ Νο2, παρ.B
Eνoτdοειq και εφ6oειq υπoβiιλλoνται γραπτd με παρd,βo}'o 30 € και 50 €
αντioτoι1α.
Ιoβoυv ot κανoνισμοi τηg ΙSSF και oι εγκiκλιoι τηg ΣΚoΕ.
Τα οωματεiα καλofνταl να ενημερωooυν γ1α τ1l συμμετo1η τcoν αθλητiοντριcbν τΟυζ. τη ΣKoΕ, Χρ.Boυρνdζου 14, Αθτ1να Ι\52Ι, η με φαξ 210642Ι595, τo αργ6τερο 6ωq την Δευτ6ρα 0710312016
Σε κdθε περiπτωoη προβληματoζ γ1α ουμμετoμ στoυζ αγωνεq των αθ\τiυντριων πoυ oνoμαoτικd, καλot1νται πρ6πει να εvημερωθεi εγγρ6φωq η ΣKoΕ
συγκεκριμ6να για τo λ6γo του κωλιiματοq.
Τo'ωρoλbγιο πρ6γραμμα των αγiυνων καθιi:q και οι κληρiυoειq των θ6οεων
βoληq θα αγακοινωθoriν την Tρiτη 08l0312016'

πρoβλ6πεται απ6 την προκηρυξη επιλαμβdνεται και απoφαοiζει η
oργανωτικη Eπιτρoπl1 τιον αγci:νων.
Παρακαλεiται η Διoiκηση τoυ Eθvικο6 Σκοπευτηρioυ Briρωνα να πρoετοιμαoει και
vα διαθ6oει κατd τιζ ημερoμηr,iεq των αγωνων τουζ απαραiτητουq λειτουργικoδg και
αγωνιστικorig 1rbρoυg για την απρ6oκοπτη διεξαγωγη των αγωνων.
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