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ΘEMA : ΕΘvικη oμαδα Παvευρωπαiκο0 Πρωταθληματog Σκoποβoληξ l,P.S'c.
.oπλωv

Xειρoq 2016.

ΣljμQωvα με τηv εγK0Kλto 2015-4 τηζ ΣKoΕ-ΕTΕΠΣ περi o0vθεσηζ τηξ ΕθvιRηq
oμαδαg πoU θα αvτιπρoσωπειjσει τηv Ελλαδα στo ΠαvεUρωπαiKo ΠρωταΘλημα
oπλωv Χειρoq IPSC 2O16 oτην oυγγαρi.α και μετα τov διεξαγωγη τoυ Παvελληvloυ
|(υπdλλoυ 2015, επελdγηoαv ot KατωΘι αΘλητιlq για τη στελεχωση τηζ Εθvικηg
oμαδαq
:

Standard
ΠαπαγρηγoρLoυ Ευ αγyελοg
Γραβαvηq Ευαγγελoq
Toιρoγιαvvηq Bαoiλει

Ρroduction
Σκλαβηc Aλ6ξαvδρoq
Pαγιαg Kωv/voq
Γρηγoρioυ Γρηγoρηq

Τυρακηg |ωαvvηg

ΠαπαδοπετραKηζ Χρηoτo
Kελαiδακηg |ωαvvηq

Kαυκαλαq Γειi.lργιog
Καθαρειοq |ωαvvηg
Eπιπλdov o0μ$ωvα με τηv εγκ0κλιo 2aβ-4, η ΣKoE -ETEΠΣ μετα απo τov 6λεγ1o
τωv αποτελεoματωv τωv αγιi-lvωv Kαι τιζ πρooωlτικ6ζ τoUξ επιδooειg, καλεL επιπλ€ov
γtα τη oυμπληρωoη τηg Eθvικηc oμαδοc τoυg κατωθι αθλητ€g - αθλητριεg:

ιωταKηζ

Σαξιi-lvη Δriμητρα

Kακογιαvv

q

Mαρκακηg Mαριοq

Classic
Δακαvαληq Θε oτoκλη

Ευoταθιoq
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wιvw,shooting.org,gr - e mai|: info@shooting,org,gr

oλoι οι προαvαsερομεvοι -εg Θα πρdπει, ε$oooν απoδι11oνταt τηv ουμμετο1η τουg,
vα oτεiλουv oυμπληρωμ€vη τηv oυvημμdvη Φορμα registratiοn, oτo Fax τηζ
ΣK.o.E, 210642L595 η oτο emai| info@skoe.gr μixρι και τηv Παραοκευιi

Ζβ/!2lμ1β'

ΣK'ο'Ε. θα επιδoτησει με ποoο dωq x|λια {1,000,Ο0) ευριil καθε 6vαv απ6 τουg
αvωτ€ρω αθλητdg _ αθλητριεq. Επιπλ6οv τoυ αvωτ€ρω πoooυ, θα καλυ$θεi τo
κoοτog τoυ παραβδλoυ oυμμετο1ηq. oι κρατηoεtξ εισιτηρ(.ωv και η πληρωμη τωv
1-|

παραβολωV για τα μdλη τηg Εθvικηq Aπooτoληg, θα διεκπεραιωΘoΟv απδ τη ΣK.o'E'
κατoπιv oυνεvvoηoηq με τoυζ εvδια$ερoμεVoUζ' Για τα λοιπd €ξoδα, εlιjαι
απαραiτητη η πρooκoμιon voμιμωv παραoτατικιbv μετα τo π6ραζ τηζ απooτoληζ, 1q
οπo|α παραoτατικα θα εκδiδoιrcαι oτα κατωΘι oτoιΥεiατnζ ΣΚoE,:
Σ|(oΠEYT| Κl-l oMoΣΠoNΔ|A EΛΛΑΔoΣ
ΑΘΛl.|τ|
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ΧP1-|ΣΤοY BOYPNAZOY 14 TΚ 1.152t AΘl.{NA

AΦM : ο90011963
ΔoY : ΨYΧlΚoY (KA AΘl-{ΝΩN)
ΤΗΛ ΕΦΩ NA : 21'06 45 4522_523
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