MEΔοΣτοN Δ]Εl]Ν.]Ν oλ,ηοΣΠoΝΔ]ΩΝ' ΣνΝ0lvloΣΠοNΔ oN,(A EΝοΣΕΩN:
!NτΕFΝAτoΝAι SHooτΝG sFoFτ FΕ0E0AτoN i s S Fl
FEDεqλτloΝ ixτERΝAτoΝΑLE Dε τ F AUx ΑEΝ1ΕS SPoaτ VEs oE.ΗASSE 1F
AssoclAτlol', DΕ FεDERAτjoΝs DE na Sρoρτ F DE LAc Ε ιA Fτ s.c )
ΕL.rROPEΑN

sHocτNccοΝFEDεΒAτοN

E

Sο

)

Mι.zZLε ιoΑ i]εηs Assoο Aτ|oΝs ]ΝτEF Ν Aτ οΝAL .οMlνlιττE E 1Δ,η
ιNτERΝAτ οΝAL PRACτ.AL sHοoτ]"']G :oΝ;EDERΑτioΝ lιFs c ]

L

iA'sc]

A c]

*.". 1ιf6 fι,.1t.

or nr,-. 6-Ι.1-)
Πρoq τα

Σιυματεiα και oμιiδεq τηq δilναμηq ΣK.o.E.

ΘEMA : Σεμιv&ριo

Eκπαιδευτcbν Σκoπoβoληg

ΣΚ.o.Ε διoργαvιilvει oτη-Nειiπoλη Noμoδ ΛαοιΘioυ οτιq 30/06
/2012 οτo Παλαι6 Γυμνd'οιo oττν κεντρικi Πλατεiα Eλευθερioυ 8ενιζ6λoυ.
Σεμινdριo Εκπαιδευτcbν Σκoπoβoληq αr5μφωνα με τo ακ6λoυθo πρ6γραμιμα :
Σiββατο }Ο/06 Ο8,ΟO'O9.ΟO Eγγραφη - επιβεβαiωοη ο.υμμετεxor,των
09.00 - 14.3Ο ΣταΘερ69 Στ61oq
Ι6.ΟΟ - 19.Ο0 Πηλινog Στ61oq
09.Ο0 - 12.0O Σκoπoβoλη ΙPSC
12.30 - l4,3Ο Εξετ&oειq
Δικαiωμα oυμμετο1ηg οτo οεμινd,ριo 61oυν τα αΘλoriμενα μ€λη τιoν
Σωματε(ων-μελ<irν τη6 ΣK.o.E. τα oπoiα 61ουv ΔΕ.ΣΚ. (Δελτioυ Σκοπευτη) οε
ιoμ5 και 61ουν o.Uμπληριboει τo 2l" 6τοq τηq ηλικiαg τoυg.
o κ&θε wδιαφερ6μενog πρdπει να oυμπληριboει εντυπo αiτηοη (πoυ
επιο.υνdπτεται), την oπoiα θα καταθ6οει oτο Σωματεio τoυ η oτη ΣK'o,Ε'., μαζi
με αντiγραφο κατ&θεoη-c πooοri 50€ οαν παραβoλο oυpιμετo1ηq. οτo λοvαDιαoμ6
080/480562-31 τηq ΣΚ.o.Ε'. oτην Εθνικη Tραπεζα E2ιλιiδo-c.
Τo oεμινd'ριo απoτελεiται απ6 τρειc διδακτικθq εν6τητε9: Σταθερoυ Στο1οι.
[Ιηλινoυ Στo1oυ και Σκoπoβo}"ηq Ι'Ρ.S.C. τωι, oπoiωι, 11 παρακoλo60ηoη εir,αι
υπo1ρεωτικξ.
K&θε διδακτικη εν6τητα περιλαμβ&νει θθματα αoφιiλειαg και κανoνιο.μιbν
διεξαγωγηq τoυ αθλημιατo6 τηg Σκoπoβoλfg.
Τo ερωτηματoλ6γιο τωv εξετd,oεων 61ει oυνoλικd 20 ερωτηoειg oι οπoiεq θα
αναφ6ρoνται και στιζ τρειζ θεματικdg εν6τητεq.
Σαq μωρiζoυμε 6τι, η
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τoυλιi1ιοτoν οε 1 8 απ6 τιc ερωτηοειg που θα δoθorjν,
oι επιτυxoντεq οτιg εξεταoει-q θα )"dβουv ο1ετικη βεβαiωoη τηq ΣK.o,Ε. και
Δε).τiο F κπulδευτη Σκoπoβoλ ηg.
oι υπoψηφιoι εκπαιδευτ69 πρ€πει να βρiοκονται oτo 1ιbρo τηg διoργανωoηq του
oεμιναρioυ τo αργ6τερo oτιq 08.00 πμ τoυ Σαββdτoυ, πρooκoμiζoνταg τηv
αoτυνoμικη τoυg ταυτ6τητα και τo ΔΕ'.ΣK. (Δελτio Σκoπευτη) oε ιoβ.
Καλorjvται τα Σωματεiα τηg δriναμηq ΣΚ.o.E η και οι εvδιαφερ6μεvoι, να
απooτεiλoυν oτα γραφεiα τηg oμooπoνδiαq το αοyδτεoο μ{ιοι την Tρ[nι 26
Ιουν{ου 2012 τιq απαραiτητεg αιτηoειg, καθιbq και τα αι,τiγραφα παραβ6λων
ουμμετoμg. Σημειιbνεται 6τι Θα τηρηθεi οειρ& προτεραι6τητα9, ε&ν o αριΘμ6-c
των δηλιboεων ουμμετo1ηg υπερβεi τη 1ωρητικ6τητα τηg διατι06pιενηc ιriθουoαc.
με τιq oμαδικdq δηλιboειg των Σωματεiιoν να πρoηγoδνται dναντl τ(r)ν |tτoμικιl)\',
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