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και oμιlδε.c ..τα'θεμ-loιl Στo7ου

Προκτ1ρυξη Αγiυι,cι Κυπθ),λoιl _ ΓΙρ6κριoηq Εθιικηg oμαδαq oτα
αγιυviομιατα Πιl ρ ο βιiλοlι,,oπλων (ΑΓ) ατιg 02 -03 l 0 4 l 20 | 6

1l ΣΚoΕ πρoκηρfοoει τΟυζ αγωνεq Kυπ6i"λoυ _ Πρ6κριoηq Eθvικη-c oμdδαg oτα
,oπ)'ωv
(.,\Γ) οτιg 02-03l04l2016 οτο Eθvικ6 Σκoπευτηριo
αγωνioματα.Πυρoβ6λιυν
Bιiριυνcι και στο Σκoπευτ{ριo Ν{α')"ακd,oα-c
:

Aγωι,ioματα 50μ . Εθvικ6 Σκoπευτηριo Bfρωνα
Σit
τo 02z0.{/16
Ωρα 6ναρξη-c
10.00

Ε)'εf θερo Πιoτ6λι (Α), Τoυφ6κι 0,22 3X20 (Γ) , Toυφ6κι 0,22

Πρηι.ηδοv (,Δ)

K

Οj,,0.1/1

Ωρα 6ναρξη9

09.00

Αγrοι,tο}ιατα

:

ιι - Σκoπευτηριo ]ι4αλακiιoαg

09.00
11.30

02-0310412.016

Στ1μιεiιυoη

2 5

Πιoτo)'ι,Γαxilτllταζ

(,Α.

Το αγωνιοι1α τoυ τoυφεκioυ 3Χ4Ο (Α) δεν θα διεξα1θεi

.

ΓEΝΙξΕΣ ΠAΡATΙΙPHΣEΙΣ
oι αθλητθq-τριεζ πoυ καλοfνται

oνol'ιαστικd απ6 τη ΣK.o.ΙJ, oriμφωι,α με την εν ιo11-l
Εγκιid"ιo ΣKoΙ-. Σταθεροf Στ61ου }ιΙο2 να oυμμετd,o1oυν στoυζ αγcbνεq εiναι oι εξηg:

Α. Σiυιι(Dω\,α ιιε την παραγ[]α
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oΝOλ',1Α
ΓΑMΠΙE,PΑΚΙ-JΣ ΓΕΩΡΓΙoΣ (ΓΣK)
ΓΕΩPΓΑΚotΙoYΛoΣ Δ1oΝ\,ΣΙoΣ (EΓΣEΔaΞ)
Ιν1ΑΣ.ΓΡoΔΗM}JΤΡoΙloYΛoΣ ΓEΩΡΓΙoΣ (ΝΙK Ν{!QΣ
ΝΕoΝAKtΙΣ ΝΙΚoΛAoΣ (ΣoPEΘYΝ,Ι)
ΚoPr\KΑKΙ] ΑΝNA (ΩΡΙΩΝ)
ΓLηΝΑΙ'ΙΩΤoY ΙΩΑΝNΑ (ΩΡΙΩΝ)

ΑΓΩΝΙΣMΑ
Π ΣToΛ 50μ
Ι-Ι ΣToΛ 50μ
Π ΣΤoΛ 50ιι
ΓΙ ΣΤo,,\ TΑxYΤΙlTΑΣ
tΙ ΣToΛ ΣΠoP
Ιl ΣΤoΛ ΣΠoΡ

Σilμφιονα με τ1lν παρiιγραφο B 3 & 4 τηι, Δευτt'pα2810312016 θα αποοταλoδν τα
ον6ματα τυ1ιilν αθλητiυι,και αθλητριων που θα κληθoιiν oνομαoτικd απ6 τη ΣK.o.Ε.
να oιlμμετd'σχoυ\, στουζ αγωνεq oιiμφωνα με τα απoτελθoματα τιυν αγiυνων Α,
Κατηγoρiα; πoυ θα 61oυν διοργανωθεi 6ω-c και τιqΖ7l03l16 και τα απoτελ6oματ6
.o,g 61ou, αποoταλεi oτη ΣKoΕ 6ω9 τl1ν Δευτ6ρα 2810312016 και ιbρα 10.00.
}3'

xρ.sο'Pκnzoγlq
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iμrn.zlο οqsq.szι.23 FAΧ2.106421.5g5-wv,ntl.shoοting,orggr-emiil. iniδosι.oδting.δ,g.ξ,
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1

ι\Ε).s,/ΣΚ.o.Ε.
δαπirι,εζ oιlμμιετοxηg ιδιcιμοvr1. διατρoφ11 και μετακir,ηoli) τιοr,
αθi'ητιδl, - τριiυι' πoυ μετc1κι\'o1)\,τα.t απ6 περιo1τ1 εκτ6-c Νομoil Αττικτ19
και καλof\,ται oνoμαoτικα' t'α oυμμιετd,ο1oυν, καθiυq ,Εφηβoυq.Nε6νιδεq.
και ε\/6ζ πρoπονητr1
11 ουι,οδου αr,ir οωματεio για τουq συμμετ61oντεq
θα καλδγlει η ΣK.o.E. ιιε τ1lν καταθεoη o1"ετικcbν παραστατικcbν 6πoυ
ol)γ({\l(υτιKl1 Ι:πιτροπη η

l.ιζ

α.παιτεiται.

Tα αγrυr,,iομιατα εiναι ατομιικir αν6 αγωr,ιομα και κατl1γορiα. οι βραβεδoειg
θα γir,οr,ται στο οδνoi"ο τ(0ν 2 ημερcilι, στ1ζ καττlγορtεq Αvδριbν Ι.ιiναiκcbν μετd το τ6λoq τoυ κdθε αγrυι,iοματog τηg δεfτερηζ ημ6ραq.
+. Π6ραι, τιυι, αθλητιilν πoυ θα κ}"ηθoδv oνομαστικd να ουμμετdo1oυν,
δικαiοlμα oυμ1ιετoμ1ζ για τoυζ αγωνεq 61ουν και 6οoι αθλητ6g.τριε9
πληρofν τιg προδποθ6oει-c τηg εν ιoμi Εγκυd"iου ΣKoΕ Σταθερoδ Στ61oυ
Nο2. παρ,B
5. Eι,oτ(ιoειg και εφ6oειq υπoβdλλoνται yραIττd, με παρdβολo 30 € και 50 €
αι,τiοτoιxα.
6. Ιofoυν oι κα\,oνισμoi τηg ΙSSF και οι εγκ5κλιοι τηg ΣΚoE.
7. Τα oωματεiα καλοδι,ται να εVllμερωοουν για τη ουμμετoxη τωv αθλητrilν1.1. Aθηι,α ι|52Ι, η με φαξ 210τριων τoυζ. τ1l ΣΚoΕ' Xρ.Bουρνdζου
.Ι.ετ6ρτη30l0312016
και ιbρα 12.Ο0.
6121595, το αργοτερo 6ιυ9 την
8. Σε κd,θε περiπτωοl1 πρoβ)ηματoζ για ουμμετoμ στoυζ αγrbνεq των
αθλητc,υν-τριι'lι, πoυ oι,oμιαoτικd καλοιiνται πpf'πετ να εvημεριοθεi
εγγραιριοc 11 ΣΚoΕ ουγκι;κριμ6να για το λoγο του κω)ωμιατoq.
9. Θα 1ορl1γηθοιi-ν σε 6)'oυ5 τoυζ oυμμετ61οντε'q. αθλητ6g-τριεq τα
,
απαραιτ1lτσ, φυσιγγια για τη συιιl-ιετo/"η τουζ στουζ αγωνεq.
.1.ο
10.
ιυρo)'6γιo πρ6γραμμια τcον αγιΙlι,ων καθωg και oι rd"ηριboειq τcυv θ6οεων
βoληq 0α αι,ακοιι,οlθoυν τηι, ΙΙ6μπτ11 31 l03 120Ι6.
[.ια 6τι δει,προβ)'6πεται απιi
αγιi:ι,οlν.

τl.1ι,

πρoκr1ρυξη απoφαoiζει η oργαvωτικf JΞπιτροπη τωι,

Ι1αρακα2.εiται η Διοiκtlσll τoυ Eθvικof Σκοπειlτηρiου Bιiραlνα και τoυ oκoπευτηρioυ
λ4αλακdοαζ να προετoιμdooυr, και να διαθ6οουν κατd τιg ημερoμηνiεg τω\,αγωνων
τoυζ απαραiτl1τoιlc )"ειτουργικoriq και αγωνιστιΚoδq xiυρoυq για τ1lν απρ6oκoπτη

oιεζαγωγη τω\, αγ(DνΟ)ν.

λ4ε αθλητικolig 1ριρετιoμoι1q
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ΙΑYΛoΣ ΚΑNEΛΛAΚΙjΣ

