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Ι1ροg

τα Σωματεiα και oμαδεq Σταθερου Στ61ου

ΘEΝΙΑ

:

Ι1ροκηρυξη Αγιbr,,α Kυπ6)"λoυ - Πρ6κριοηq Εθr,ικηg oμdδα'c oτα
αγωνioματα Πυ ρo β6λωv,oπλων (ΑΓ) οτι.c |9 -20 l 03 1201 6

πρoκr1ρfoοει τoυζ αγιbr,εg Κυπ6λλoυ - Πρoκριoηq Eθνικτ1q oμ6δα-c οτα
αγωνiοματα Πιlρoβ6λων oπλων (ΑΓ) oτι-c Ι9-2010312016.oτo Εθνικo Σκoπευτηριo
B6ρωι,α και στο Σκοπευτηριo Mαλακdoαq :

ιΙ ΣKoE

Αγωνioιιατα 5Ομ - Eθνικ6 Σκoπευτriριο Bι1ρωνα
Σdfjβα'o 19/Oy16
Ωρα 6ναρξηq
10.00

Eλεriθερο Πιoτ6λι (Α), T.oυφθκιa,22 3X2Ο (Γ) , Τoυφ6κι 0,22
Πρηr,ηδoν (Α)

Kυριακη 20l03l16
Ωρα 6ναρξη9
09.00

Aγωνiομιατα 25lι

19-20l06lΖ015

Σημεiιυoη

:

- Σκoπευτliριo Mαλακdoαζ
Πιoτ6λι
ΙΙιoτ6λι Tα

09.00
11.30

Τo αγωνιομα του τoυφεκiου 3Χ4Ο (Α) δεν θα διεξαxθεi

.

ΓEΙ\ΙΚEΣ ΠΑPATIΙPΙΙΣEΙΣ

Oι αθ}"ητ6g-τριεζ πoυ καλοfνταt oνoμαστικd, απ6 τη ΣΚ.o.E.. oilμφωνα με την εν ισyυ
Εγκr1κ1"ιo ΣΚoE Σταθεροι1 Στ61oυ No2 να oυμμετdoxoυν στoυζ αγιbνεq εiναι oι εξl1c:

A . Σriμιoωι,α
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ΓΑMΠΙΕΡΑKι'tΣ Γ.EΩΡΓΙoΣ (ΓΣΚ)
ιεr:t,rtκoΠoYΛoΣ ΔΙoΝYΣΙoΣ (ΕΓΣ-ΕΛΑΣ)
Γη,ηΣ r- p ο ι t-Ι M tΓΓ Ρ o Πo Y Λ oΣ Γ Ε ΩP Γ. oΣ (Ν Κ ΑN
Ν Ε,oΝΑΚΙlΣ ΝΙKoΛΑoΣ (ΣOΡEΘYM)
ΚoΡΑΚΑKL{ ΑΝΝΑ (ΩPΙΩΝ)
ΠΑΝΑΓΙΩToY ΙΩΑΝΝΑ (ΩΡΙΩΝ)
Ι

Ι

ΑΓΩNΙΣMΑ
ΔΡo

Σ)

Π ΣToΛ 50l ι
Π ΣToΛ 50u
Π ΣT.OΛ 50ιt

Π ΣToΛ TΑΧY.ΓΙ]ΤAΣ
Π Σ].oΛ ΣΓΙoP
Π ΣToΛ ΣΠoΡ

B. Σr1μφιονα με την παρiιγραφo B 3 & 4 την Τρiτη ι5l0312016 θα αποoταλo6ν τα
οι,6ματα τυ1cbν αθλητιbι, και αθλl1τριcbv που θα rd"ηθοδr, oνoιιαστικa απo τη ΣK,o.E,
να oυμμετ6σχoυν στουζ αγωνεq ofμφωνα με τα απoτελεοματα τιυν αγcbνιυν Α,
Κατl1γορiαq πoυ θα θ1oυr,, διoργανωθεi 6ωq και τιg 13i03/16 και τα αποτελ6oματα
τουq 61oυν απooταλεi οτη ΣKoΕ 6ωq ην Τρiτη 1510312016 και ωρα 1Ο.00.
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Oργαr,'cυτικl1 Eπιτροπη η ΔΕΣΣiΣΙ(.o.E,.

1

]i-; δαπαι,εg

l

(διαμoνη, διατρoφη

και

μετακir,ηoη) τ(l)ν
αθλl1τiυν - τριiον πoυ ιιετακ1ι,ιlυι,ται αlro περιoγl1 εκτog }{ομοf ,{ττικll-c
και εν6g προπoνητη
και κα)'οf\lται ονoιιαoτικα ι,α ουμμετασχoυν. καθιb-{ ,Εφηβου-c.Νεdγιδε-q.
η oυr,οδοf ανα ocυματεiο για τoυζ συμιιετθ1οντεq
θα καλυψει η ΣK.o.E. με την καταθεoη o1ετικωι' παραστατικιbν 6που
απαιτεiται'
Τα αγιυι,ioματα εiι,αι ατομικα ανd, αγiονιoμα και κατηγoρiα. oι βραβεfοει5
θα γiνoνται στο o6νολo των 2 ημερiον στιζ κατηγoρiεg Ανδρων Γυι,αικιbν μετd το τ6λοq του κ0θε αγωνiο;-ιατoζ τηζ δεriτερηg ημ6ραζ.
4. Π6ραν των αθλητcbν πoυ θα κληθοιiν o\,oμαστικd να oυμμετdoxουv,
δικαiωμα oυμμετoμζ για τoυζ αγωνεq €1oυν και Qo9ι αθλητ6g-τριεq
πληρor5ν τιq προδπoθεοειq τηg εν ιoβ Εγκυκλioυ ΣKoE Σταθεροδ Στ6yρυ
}.Jo2, παρ.B
Eι,oτ&οειg και εφ6οει-c υπoβd).λoνται ypαπτa με παρdβoλo 3Ο € και 50 €
αvτiοτoιxα'
6. Ιoβoυν oι κανoνιoμoi τηq ΙSSF και oι εγκriκλιoι τηq ΣΚoΕ.
7. Τα ocοματεiα κα),ofνται γα ε\,ημερωoουν για τη ουμμετo1η τωv αθ}ητιilντριιbι, τoυζ, τη ΣKoΕ, Χρ.Bουρνiιζου 14, Aθηνα |1521r, η με φαξ 21Ο6421595, το αργ6τερo 6ω-c τηv Τετdρτη 16103120Ι6 και ωρα 12.Ο0.
8. Σε κdθε περiπτοloη πρoβληματοζ για oυμιμιετομ1 στoυζ αγcb.",εg τ0)ι,
αθλητων-τριωι,, πoυ or,oμαoτικd κα)"oδνται πpimει να εvημιερωθεi
εγγρdφωq η ΣΚoE oυγκεκριμ€να για το λ6γο του κω}ωματοq.
9, Θα 1ορηγηθοriν σε 6λoυ9 τoυζ oιlμμιετ61oντε9 αθλητ6g-τριε9 τα
απαραiτητα φιloiγγια για τη oιlμμιετoμ1 τoυζ στoυζ αγcilνε'c.
Το
ιυρoλ6γιo πρ6γραμμα τωι, αγωνων καθιilc κα1oι κληρcboειg των θθoειοι,
1Ο.
oυμμιετo7'l1g

βoληq θα αvακοινιυθοδν την Πθμιπτη Ι7l0312016'

Για 6τι δεν προβλ6πετα'ι

ο'πo τηι,, πρoκτ1ρυξη

αγΦνων.

απoφαoiζει η oργανωτικη Επιτροπη των

Παρακαλεiται η Διoiκησll του Εθνικοιi Σκoπευτηρioυ Bυρωνα και του oκοπευτηρioυ
Mαλακ&oαζ να πρoετοιμι&οoυι, και γα διαθ6ooυν κατιi τιζ ημερομηνiεq των αγrilναlν
τoυζ απαραiτητουg λειτoυργικοιlq και αγωνιστιKoυg 7'ιilρουg για τ1lν απρ6oκοπτη
διεξαγωγτ1 τωr', αγcbνοlν.
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