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ΘEMΑTΑ:

ΑΛΛΑΓΗ AΓΩNΙΣTΙKOY ΠΡOΓPΑMMATOΣ ΚYΠEΛΛoΥ
EΛΛAΔoΣ COMΡAK SΡORTΙNG 2014'
2) AΠOKΑΤAΣTΑΣΙ{ ΑΓΩNΑ ΔΙAΣYΛΛoΓΙKoY ΠΕΡΙΦEPEΙΑKOY
KYΓΙEΛΛOY COMPAK SPORΤΙNG 2014.
1)

1) Σαq εvημερωνουμε γ1α την κ&τωθι αλλαγη τoυ αγωνιοτικοri προγραμμo.oq
Κυπ6λλoυ Eλλ6δοq Compak Spοrting 6τουq 20Ι4:

]

COMΡAK SΡORTΙNG 2014 πoυ εt1ε
πρoγραμματιoτεi στo σκoπευτηριο Xiου για την 24-8:.2014 , μετατiθεται λ6γω
o

αγιi:ναg Κυπ6λλoυ Eλλdδog

τε1vικιilν θεμ&των και θα διεξα1θεt στo σκoπευτηριο Ρ6δoυ με διοργανcυτη τον
oδλλογο ΚoΛoΣΣoΣ P6δoυ TLΙNi ΙΔΙΑ LΙMEPOMFΙNΙΑ.

2)Σαqενημεριbνoυμε πωg για την εξαγωγη αποτελεoμ&των των oκοπευτιbν πoυ
6λαβαν μ6ρoq οτον αγωνα Διαoυλλογικοr} Ι1εριφερειακoι1 Κυπ6λλoυ Cοmpak
Spοrting την 8-6-2Ο14 οτo oκoπευτηριο Κομοτηνηq με διοργανωτη τoν Α'Σ.K.
ΩPΙΩΝ Κομοτηνηg λ6γω του τε1vικoιi θ6ματοq στουζ ταυτ61cονουg διπλοriq
οτ61oυq, θα ακoλουθηθεi η εξηq διαδικαοiα : επικυρωνoνται oι καλr5τερεg
επιδ6οει9 των σκoπευτιbν οτoυq δriο γriρουq βολiυν πoυ βληθηκαν με διπλοfq
oτ61ου9 με κληoη και oι οκοπευτ6q Θα βdλουν τρiτo γriρo βολιbν (25 οτ61οι) με
διπλ6 ταυτ61:ονo oτ61o κατd την διεξαγωγη του επ6μενου αγωνα Διαoυλλoγικoli
ΙΙεριφερειακof Κυπ6λλoυ Cοmpak Sporting oτο tδιo oκoπευτηριo την ι1-8-2014
χωρiζ την καταβολη επιπλ6ον παραβ6λoυ γ1α αυτ6 τo γιiρο βολcilν.
Ε,κπρ6oωπο9 ΣK.o.E. αγωνα : Παναγιωτηq Τoαρoυχdκηζ.
Διαιτητ69 αγωνα : Παναγ ιrilτηq T.oαρουχακηt. Ι1αναγιωτηq Aντωνιdδη

,Ια

g.

οοlματεiιr που επιθυμoιir, vιr διιlργανιi.,οοιlν περαιτθρω αγiονεq o6μφωvα ιιε την
ε;γκυκλιο L,]ΕK.O/ΣK'o.Ε. 2aΗ-2 Διαουλλoγικοil ΙΙεριφερειακοli Kυπ6λλoυ
iompak Sporting 6τoυq 20Ι4 παpακαλoιiνται 6πωq απoοτεiλουν στην ΣK.o.E.
προτiιν6μενεζ ημερομηνiεq προκειμιfooυ να εκδοθotiν oι o1ετικεq αvακοινωoειgπροκηρδξειg.
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