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EΓKYKΛΙOΣ ΣKoE ΠHΛΙNOY ΣToxoY No 2012.5
ΘEMA : EΠΙΛoΓH EΘNΙKΩΝ OMAΔΩN TzuιP-SΚEET-DOUBLE TRAP
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Eθvικ6g oμιiδεg TRAP.SKEET-DOUBLE TRΑP, σfl6 κατηγορiεg AνδρiυνΓυναικιbν-Eφηβων & Nεανiδων και η oυμμετο1η τoυζ σε Διεθvεig αγiυνεg, θα
ορiζονται απ6 τo Δ.Σ./ΣKoE, μετ6 απ6 ειoηγηση του oμooπονδιακor5 Φοπονητη
κ. Γ. Λoβ6,ρδoυ πρoq την ΔEΠΣ kαι ειoηγηση τηζ ΔEΠΣ πρoζ τo Δ.Σ. τηq, ΣKoΕ.
Mε την 0νω διαδικαoiα πρoκρiνονται για συμμετo1η oτην E.o., με βιioη τιg επιδ6oει9
τουg, oι αθλητ69 oι oπoioι απ6 1ηζ Ιανoυαpioυ 2012 θα πετυ1oυν, σε αγiυνεq
Kυπ6λλου Α, Kατηγoρiαq, Πανελληνιoυg, η αγiονεg τoυ προγρdμματoζ τηg ΙSSF, τιg
ακ6λoυθε9 επιδ6oει9 σε σκoπευτηρια με'3 σταντ:
Skeet
Trap
Double Trap
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παpα;lτaνω 6ρια oυμμετo1iυν θα πρ€πει να 61oυν επιτευ1Θεi τoυλ0μoτoν 30
ημ6ρεζ πριν την εvαρξη των αγiυνων που θα ουμμετ61ει η Eθvικη oμσ,δα, oriμφωνα
με τo 6ρθρo C.9.1.4.l.1 τoυ κανoνισμoti τηg ΙSSF.

Για τoυg υπ6λoιπoυg η E.o. θα oυγκρoτεiται με απ6φαoη τoυ Δ.Σ' τηq ΣΚoE, με
oκοπευτ6q-τριεg κατηγορiαg ΑΓEN, oι oποioι Θα επιλ6γoνται και με 6λλα κριτηρια,
6πω9 τιg επιδ6oειq και διακρiσειg τoυg με την Eθvικη 0μ6δα oε Διεθvεiq Aγiυνεq
πρoηγουμεvων ετ{i)ν, η8oζ, oυμμετo1η στα πρoπoνητικd λρογριiμματα, πρooπτικη
εξ6λιξη9 oτo &Θλημα τηg Σκoπoβοληg κλπ..
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