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Σωματεiα και oμdδεq
Σταθερoti Στ61oυ

ΘΕMΑ : Πρoηρυξη

Aγιbνα Αερoβ6λων,oπλων ΑΓEN <Krjπελλo Mακεδoνiαq> oτιg

01-02-0311112013

FΙ

ΣKδE πρoκηρr5ooει

αγιbνεq oτα αγωνiοματα Aερoβ6λων

,oπλωγ

ΑΓEN <Kδπελλo

Mακεδoνiαg> oτιg 01.02.03/11 12013 aτo Σκoπευτηριo τoυ Στρατoπr1δoυ <Π.Mελdg>
oτη Θεοοαλoνiκη σtμφ(Dγα με το παρακd,τω πρ6γραμμα
:

Παραoκευη 01l11l13

15.3 0

Σαββατo 02l1'Ιl13

16.00
ο8.3Ο

Kυριακη 03l11l13

Ο8,00

-

20.Ο0

Ο9.Ο0 _ 20.0Ο

08,30 _ 13.3Ο

Eλεγ1οq oπλιoμοti
Αερoβ6λo (Toυφ6κι-Πιοτ6λι ) (ΑΓEΝ)
Eλεγ1οg 0πλιομo6
Αερoβ6λo (Τoυφ6κιJ1ιοτ6λι ) (ΑΓEΝ)
.Eλεγ1og

oπλιoμoli
Aερoβ6λo (Τoυφ6κι-Πιoτ6λι ) (ΑΓEΝ)
Απoνoμf1 επdΘλων

t. oργανωπκl,1 Eπιτρoπη η
2.

ΔEΣΣ/ΣK.o,E.

Δικαiωμα ουμμετo1ηg 61oυν τα Σωματεiα και oμdδεg τηq δriναμηg
ΣK.o.Ε με αΘλητ6g-τριεq που 61oυν εν ιo1ri ΔEΣK-/ΣΚOE για τo 6τoq
2013 και πληροιiν τιg πρoiiπoθdoειq τηq Εγκυιc?'ioυ ΔEΣΣ Νo 2013-2,
παρ.β.

3.

4.

Ιo1r5oυν οι κανoνιoμoi τηg ΙSSF και τηq

ΣKoE'.

oι επιδιiοειq των αθ\τcilν-αΘλητριιilν που θα επιτευ1Θo{ν οτoυq
Aγιδνεq αυτo{g, δεν θα ληφθoδν υπι5ψη oτη oυγκριiτηοη Εθνικηq
opιiδαg τo 2014.

5.

Tα αγωνioματα εiναι ατoμικα ανd κατηγoρiα και αγιilνιoμα με αντioτot1εq
βραβaloειg (Kδπελλo, μθτ6λλιo, δiπλωμα).

6.

}1

7.

Τα οωματεiα καλofνται να ενημερrboουν για τη oυμμετo1η των αθλητιbντριrilν τoυg, τη ΣΚoE, Xρ.Boυρνdζoυ 14, Aθηνα 11521, η με φαξ 2106421595, τo αργ6τερo 6ω9 την Tρlτη 29110113 και cbρα 12.0Ο.

8.

διεξαγωγη των αγιbνων θα γiνει κατd oειρd πρoo6λευοη9 των αθλητrbν.
αθλητριιbν αλλd oε οειρ6q εrιαioυ x,ρ6νου.

Eνoτdoειq και εφ6οει9 υπoβαλλoνται ^Jραπτa με παραβολο 3Ο € και 50 €
αντiστoιχα.

XP, BoYPΝAZOY 14. AΘHNA
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e ma]|: info@shooting,org'gr

Παρακαλεiται η Διoiκηoη τoυ Σκoπευτηρioυ τoυ Στρατoπ6δoυ <Π.Mελιig> oτη
Θεooαλoνiκη να πρoετoιμιioει και να διαθ6oει κατιi τιg ημερoμηνiεq των αγιbνων
τoυg απαραiητoυg λειτoυρμκoliζ και αγωνιστικοrig 1ιbρoυg για ην απρ6οκoπη
διεξαγωγη των αγirlνων.

Για oτιδfπoτε δεν

πρoβλ6πεται απ6 την παρolioα προκ(ρυξη, αρμ6δια να
επιλαμβ6νεται εiναι η oργανωτικ{ Eπιτρoπη των αγιbνων.

Mε αθλητικolig 1αιρετιoμoli6
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