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Πρoζ τα
Σωματεiα και oμirδε-q
Σταθερo6 Στ6χoυ
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Ι4'Ι5. Ι6l\2112

ΛερoJ]ιi)nD\',oτλcoν

AΓEN "Kiπελλo λ,1ακεδονiαq, oτιc

lΙ ΣKoE πρoκηριiooει α1ιiνεq oτα αγιoνioματα Aεροβ6λoν,oπλΦν ΑΓΕN <Kfπε}.7.ι)
Mακεδονiαq> aτtc. 11'|5.|6/|2/|2 στo Σκoπευτηριo τoυ Στρατoπ6δoυ <ΙΙ.Mελd-ζ,
στη ΘεσσαλoγΦ ω].ιφω!α με τo παρακdτω πρoγραμμα :
Παρασκευη Ι4l12li2
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1.

2.

t\)

oργανωτικη Eπιτριlπt1 η ΔEΣΣΣK,o.E.

Δικαiωμα oυμμετoμc ε11oιν τα Σο]ματεiα και oμιiδεg τηg δiναμη';
ΣK.o.Ε με αθλητiq τριεg που .χoιν εν ιof ΔEΣK,/ΣKOE "yια τo iτοc
20Ι2 και πληροilι'τι'ζ τρoijπooθσειζ τηζ |]γκυκλioυ ΛΙ']ΣΣ No 2012-2.
παρ, ιr,

-1.

4.

Ισχιουν oι κανoνισμoi

oι

τη.c

ΙSSF και τη; ΣKoΙl.

επιδιiοειq τΦν α0}ητ(i,γ.αθi"ητριΦν πoυ θα επιτεllθoliν στoυζ
Aγ6νεξ αυτofξ, δεν θα }"ηφθo{ν ιπ6ψη 6τη σιγκρ6τηση Eθγικtiζ
oμ6δαξ τo 2013.
Γu .rγωιio1lu,ιu .|γo| αιομ.κU σ\ι, Kστη"υρ;ιt λαl o /,;,\
βραβεiσειζ (Kι)πε:i"λo, μετdJ.ιo' δ1π)'ιoμα).

6.

σJo 1 - νντi^τn i,:-

}l διεξαγιoγri το)ν αγιbνων θα γι1,ει κατd σεΙρi1 πρoσ.λευσηζ τω1'αθi'ητ.,olαθ)'ητρι.υν αλi.6 σε σειρ6'i εν1αioυ χρ6\'oυ.
Tα oω1'ιατι;1ιr κα)ιlilι'ται \1ι ενημερι,υσoυν Jια τη συ|ιμετo/"η τω\, αθλητ.i]1.
τριιΙ)ν τoυζ, η ΣKoE, Χρ,Boυρναζoυ l:l, Λθ1i\'α Ι152t, i με φαξ 21ο.
6,12] 595, τo αρl,6τερ(J 6ιDζ τη Δευτ6ρα 1ο/l2ll2 και ιbρα 12.οο.

8.

Eνoτιioειq και εφdoειq υπoβ6λλoνται γραπτα με παριiβoλo 30 € και 50 €
αt'τiοτoι7.α,
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η Διoiκηση τoυ Σκoπευηρioυ τoυ Στρατoπ6δoυ <Π.Mελιig> οη
Θεσσαλoνiκη να πρoετoιμ6σει κα1 να διαθ6σει κατd πξ ημερoμηvιεζ των α.rΦνων
τoυζ απαραiητooζ λειτoυργικo0g και αγω1'ιστικofζ 1ιbρoυg μα ην απρ6σκoπη
Παρακαλεiται

διεξαγωγl,1 των αγι6νων,

Για oαδl]τoτε δεν

πρoβλ6τεται απ6 την παρoιioα πρoκ!ρoξ1, αρμ6δια να

ιπ|λoμβσνLτoι εiναι η oργ.rvωτlη Eπτρoπl\ τιυν α1ωνωv,

Mε αθλητικoliq 1αιρετιoμolig
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