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Tε1vικ6q Συμβoυλοg

Ι{ ΣK.O.E.-Ε.T.E.Π.Σ.. πρoσπαθιbνταg να υπoστηρiξει, θεoμικd και oργανωτικα
τηv πρoετοιμαoiα και βελτiωoη των αΘλητων tηζ Πρακτικηg Σκοποβoληg, ξεκινd,ει
συνεργαoiα, με τoν καταξιωμ6νo, στην Eλληνικt'r Πρακτικη Σκoπoβoλη, αθλητη και
Τεμlικ6 Σιiμβουλo, K. Nικ6λαo Καβoυκλη.
o Tεμlικ6q Σιiμβoυλοg τηζ Πρακτικηg Σκoπoβoληq θα αναλαβει. αρ1ικd,, να
παραδωoει τ6ooερα (4) oεμιναρια, ενα ανa Ζωνη, για την τεχVικη προετoιμαoiα πρoπ6νηση, σε τ6ooεριq (a) oμdδεg αθλητcilν πoυ θα επιλεγoιiν ανa Ζωνη.
oι αΘλητεg πoυ επιλθγoνται εiναι oι νε6τεροι σε ηλικiα, διακριθ6ντεζ oε τοπικοilq
και εθνικοf q πρωταθληματικof c αγrbνεg, oι οποioι. 61ουν oημειrboει oημαντικη
βελτiωoη τo τελευταio διd,oτημα.
Ακoλoriθωg o Tεxvικ6g Σr5μβoυλog θα παρακoλουθηoει την εξ6λιξη των
εκπαιδευθ6ντων στη διd,ρκεια των υπ6λoιπων αγωvων L ΙΙΙ τoυ 6τoυ9 κα1 θα
υποβdλλεt αναφoρθg πρog την Ε.T.Ε"Π.Σ. και στη oυν61εια oτο Δ.Σ. τηζ ΣΚ.o.Ε,.,
τ6οo για την πρ6oδo των συγκεκριμ6νων, 6oo και για τιζ δυνατoτητεζ dλλων
πεpιπτωσεων αθλητων πoυ συμμετ61oυν στoυζ αγωνεg αυτor5g. Για τo λ6γο αυτo o
Tεμzικ6q Σr5μβoυλoq θα oυμμετεχει στo εξiS στoυζ Πρωταθληματικoriq αγωνεg L ΙΙΙ,
oαν μ6λoζ τηζ διοiκηoηq πεδiου. αγrινιζ6μενοq στo pre-match, εκτ6q συναγωνιoμoυ.
Στ6γoq τηζ πρoσπd,θειαg εiναι να διερευνηθo6ν τρ6πoι υποoτηριξηq των αθλητcbv
εκεiνων πoυ θα μπoροrioαv να ε1ουν oημαντικη πρ6οδο στην Πρακτικη Σκoπoβολη.
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