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Πρoζ
τα Σωματεiα και oμ0δεg Σταθερoli Στ61oυ

IS./.O.-Gpι

ΘEMΑ : Προκηρυξη Αγιilνων Πρ6κριο,ηq Eθνικηg oμdδαq Πυροβ6λων
oπλων (ΑΓΕN) και Αερoβ6λoυ Πιοτoλioυ (Γ) οτιg 0?-O8iΟ7li

2

Ιl ΣΚ.o.E.

προκηρrio,oει Αγιbνα Πρ6κριoηq EΘνικηg oμιiδαq oμιiδαg Πυροβ6λων
(ΑΓEN) για τα oλυμznακιi Αγωνioματα και Αερoβ6λoυ Πιοτoλioυ (Γ) οτιg
01.08/01/]'2 oτο EΘνικ6 Σκoπευτηριo Btiρcυνα και oτo Σκoπευτηριο Mαλακ&oαq :

,oπλων

Kυριακη
-08/01/12

Σιiββατo &
0.7

Αγωνioματα 10μ & 50μ - Eθνικ6 Σκoπθυτηριo Bιiρωνα
ο8.00
Eλεγxοg 'oπλιομοΦ
09.Ο0 1 1 .ο0 EλεriΘερo Πιoτ6λι (Α)
Ο9,Ο0 10' 15 Τουφεκι 0,22 Πρηνηδδν iΑ)
1 1,30 i4.50 Τoυφθκι 0,22 3X40(Α) & -?X20 (Γ)
13,οΟ - 14.15 Αερoβ6λo Πιοτ6λι (Γ)
Aπoνoμ6g επdΘλων

Kυριακη
01-08/01/L2

Σαββατo &

Αγωviοuατα 25μ _ Σκoπευτηριo Mαλακαοαc
Ο8.15
Eλεγ1oq oπλιoμοli
ο9.00
Ι1ιoτ6λι Σπoρ (Γ)
I 1.30
Πιoτ6λι Ταpτηταq (Α)
Απoνoμ6q επιiΘλων

ΓENΙKEΣ ΠAPΑTΙΙPHΣEΙΣ

1. oργανωτικη Eπιτρoπη η ΔEΣΣΣK.o.Ε.
2" oι αΘλητθg/τριεζ πoυ oliμφωνα με η o1ετικη Eγκ5κλιo Δ.E.Σ.Σ./ΣΚ.(),Ε.

3.

20|2/2 παp.Γ Θα κληΘofν να oυμμετdο1oυν στoυζ αγιbνεg oνομαoτικd,
ΣKoE Θα ανακoινωθoιiν τη Δευτ6ρα 02/01l1'2
Tιq δαπανεq oυμμετof1q (διαμoνη, διατρoφη και μετακ[νηoη) των
αΘλητcilν _ τpιιilν που καλotlνται oνoμαoτικd, να oυμμεταo1ουν, καΘrbq και
εν69 πρoπoνητη η oυνοδor1 κατd oωματεiο για τ1ζ κατηγoρiεq Eφηβων απ6 τη

Nεανiδων, Θα καλtivει
παραoτατικιbv.

η ΣΚ.o.E'. με την

αγωνioματα εiναι ατoμικιi αvιi αγιbvιoμα και κατηγορiα, oι δε
βραβεtioειq θα εiναι (ΑΓ) oτο οιjνoλο των δr5ο (2) αγι1lνων.
Π6ραν των αΘλητιilν πoυ καλofνται oνoμαoτικα να oυμμετcio1oυν,
δικαiωμα oυμμετo1ηq για τoυζ αγcδνεg 61oυν και 6oοι αΘλητ6q'τριεq
πληρofν τιg πρoδπoΘ6oειg τηg εγκυκλioυ 2012lNo2, παρ.Γ.
Ιoβουν oι κανoνιoμoi τηg ΙSSF και τηq ΣΚoE.
Aπ6 την ανταπ6κριoη των οωματεiων να oυμμετ61oυν Θα εξαρτηΘεi εαν

4. Τα

5.
6.

7.

κατdθεoη o1ετικcilν

θα διοργανωΘoιiv η ο1ι oι αγιbvεg,
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Τα oωματεiα καλotiνται να wημεριbooυν για τη oυμμετoμ] των αθλητtilντpκbν τoυ6, τη ΣKoE, Χρ.Boυρνdζoυ 14, ΑΘηνα ||521' i1 με φαξ 21'06421595' τo αργ6τερo 6ω9 ην Tρiη 03/07/12 και cbρα 12.00.
Ενoτdoειg και εφ6oει9 υπoβ6λλoνται γραπτd με παρdβoλo 30 € και 5Ο €
αντiστo1χα.

oι

.Θ€oειq βoληg των αγωνιζoμθνων Θα ανακοινωθοriν ην Π6μπτη
a5/0M2.
1l.Θα 1ορηγηΘοriν oε 6λoυq τoυq oυμμετ61ovτεg αΘλητ69-τριε6 τα
10.

12.

13.

απαραiτητα φυo,iγγια για τη oυμμετo1η τoυq oτoυq αγιilνεq,

Για 6τι δεν πρoβλ6πεται απ6 την προκηρυξη απoφαοiζει η oργανωτικη
t],πιτρo7η των αγωνων.

Παρακαλεiται η Διoiκηoη του Eθvικof Σκoπευηρiου Btiρωνα και του
oκοπευτηρioυ Mαλακιioαg να πρoετoιμd,ooυν και να διαΘ6ooυν κατd πg
ημερoμηνiεg των αγioνων τoυg απαραiητουq λειτoυργικoι1g και
αγιδνιοτικofg 1rbρoυζ για την απρ6οκοπτη διεξαγωγη των αγcilνων^
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