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ME^oΣ τoN Δ|EΘΝoΝ oMoΣnoNΔlΩN' ΣYNoMoΣnoNΔ]oΝ κA| EΝ.]ΣEοΝ:
|ΝτEENAτoNALs|tooτ|Nc sPoΒτ FεDΕFAτIoN (l.s's'F,)
. FEDEBAτIoΝ |ΝτERΝAτ|oNAιE DEτ|RAυχARMεS sPoRτ|Vεs DE οHAssE (F'
'τ'A,s,ο,)
. AssoαAnoN oε FEDεFAτ|oΝS oε τ|R sPoBτιF DE LAο,E' (A.F.τs.c,)

l

EURoPEAΝ sHooτ|ΝG οoNFEoEFAτIοΝ (E,s,c,)
lΙUzzιE LoAoERs AssoοIAτ|oNs lNτΕBNAτ|oNAL οoMΙl,i|ττEE (M,L,A'|,c,)
. |ΝτEθNAτ|oΝAL PΒAcτ|οAL sHooτ|NG οoNFεDεRAτ|oΝ (|,Ps,c,)
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Aθηvα

Aρ, Πρωτ, .,,.]..,ι,.:..,l

ΓΙρo-c τα
Σο;ματεiα και oμιiδε-c
δriναμηc ΣΚ{ )t

ΘF]MΑ

:

Προκηρυξη Παvε)"ληr,iιlιl Αγιilιιl Λιψιl|}ιi).οll ;\ι,ιlικτοιj ΙΙεδiου (Field
.Γarget)
6τοtlg 2020

Σκοπειlτικη oμooπovδiα Ελλiιδo-c προκηρilοοει Ι Ιανι;i"λl1νκr Αγiitνα oκοπoβοληg
,Γaιgeι
Αερoβ6λου Ανoικτoil ttεδiου (F-icld
) dτιlιl -c ]0](). τοι'οπoio διοργανιbvει με τη
ουνεργαoiα τoυ Σκοπευτικoιi oμiλου Ι Ιυργετoil α()PΙ()i.Jυ. oυμιφιlr,α με τα εξt1'c
οτοιxεiα:
FΙ

AΘλητικη Εγκατιioταοη : !κιlπεtlτηριιl Ι |tlργι:τιlιl
}Ιμερoμηνiα : Σιiββατο 51912020 με (;)ιrα προσ{,])"ιΙloηc ()9:30 κrrι
Kιlριακη 6l912020 μιε ιbριr π1lιloi;)'ι;ιiοηc 08:()()
Παριiβολο ουμμετo1fq : 45 €
Παριiβoλο Ενoτιiοεοl-c : 20 € (το oπιliιl ι;πιoτριiρl;τιrι οι; περiπτιυοη ιrπoδoμ1
εvστασε(|)c

τη-c

)

Ιo1iloυv οι κανονιoμol WFΤF. o εΘιηκιlc κιrvοt,ιoμ(\c l:Ι.(αΘ(i)c και ιtι εγκilκλιοι

ΣKoΕ.

Δικαiωμα oυμιμετομjq 6xoυv οι αΘλητ6.; και αθλ11τριεq oιυ1ιατεiιοt, κιlι oμιιiδιυν τη'c
ΣKoE θ1oυv ανανει;μ6νo ΔΑΙ για το 2()3().
oι δηλιboειg oυμιμετο1η.c Θα πρθπει να στ(1).()υ\, η).ι:κτροι,ικα oτr1 διεitθυνoη
stlιl|ιιisιa ι tttlai|.ι,.ii] τo αργ6τερο ειυ.. τηι,Ι1ι,;μιπτη 3 Σεπτεμβρioυ 2Ο20.
Καττ|γooiεq
ΡCΡ : αερoβ6λα πρooυμπιεoμ6νoυ αθρα με ιo1ιi ιi,l-c 12 ποδ6λιβρα η |6.3 jouΙes
Springer : αερoβoλα εμβ6λoιl με ιoμ) iιοc l2 ποδιiλιβρα l1 16.3.jοules

Ooγανωτικτi Επιτρoπli
Τα μ6λη τη-q Επιτροπlj'c Αερoβιiλυυ Ανιlικτιtlj [Ιεοiοlr τl1c ΣΚOΕ και το ΔΣ τoυ
ΩPΙΩNΠYP.
Για oτιδηπoτε δεν προβλ6πεται απιi τηι,πιιριli,οιι π|lιlκljΙ1ll:l] αρ1κiδια να απoφαoioει
εivαι η oργαι,rυτικη επιτροπιl τoιl αγιilvιl..

ΠΑΡATHP}ΙΣtΙ : Θα ιο1ιiοoιlν τα αναγραφιiμι:νιr οτo ιlπ'αρ.πρ.YΠΠoΑ/ΓΓΓΑ
/45|235/|780/21.8.2020 θγγραφι5 τηq Γενικι{q Γριrμμιrτεiαg ΑΘi'ητιoμοδ πoυ
αφoριi οτιq oδηγiε'c τηq Yγiιoνομικηq Επιοτημονικη; Επιτρoπη-c ΓΓΑ κατιi τηg
πανδημiαg CoVΙD-l9.
l\4 ε αΘ).η τι κιrilc xιιrρετrο1ril ι,:
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