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Προq
Σωματεiα και oμιiδεg
ΣταΘερoti Στ61oυ

ΘEMΑ

:

Ιl ΣKoE

,oπλων

Πρoκηρυξη Aγdwα E, Kυπ6λλoυ οτα αγωνioματα Aερoβ6λων,0πλων
AΓEN 30/11/13 & 01112113
πρoκr1ρtiooει τoυq αγioνεg E. Κυπ6λλoυ oτα αγωνioματα Αερoβ6λων
oτιq 30/11/13 & 01l12lt3 οτo Eθνικ6 Σκoπευτηριo Bδρωνα.

ΑΓΕN

Σηuειrilνεται 6τι oι αγιilνεζ αυτoi θα διεξαγθo6ν or1μφιινα με τoυζ Kανoνιoμor1ζ τη-c
ΙSSF- 6πω-c αυτoi ιoγδooυν απ6 01/01/2013 και o6μφroνα με τιE εv ιοΦ Eγκυκλioυζ

ΔELΣΣKoE.

Χoιiνοι διεξαγcογτic αγοrνιοιιiτ<oν ο6μφωνα ιε τoυc ν6oυc Kανoνιομοfq τηc ΙSSF
Αερoβ6λo Τoυφεκι Ανδρ6ν Eφηβων: 1 rilρα, 15 λεπτιi
Αερoβ6λο Τoυφ6κι Γυναικioν _ Νεανiδων : 50 λεπτd
Αερoβ6λo Πιoτ6λι Ανδριi:ν. Eφηβωv : 1 ri:ρα, 30 λεπτιi
Aερoβ6λο Πιoτ6λιΓυναικioν Nεανiδων : 60χεπτ6'

Πριν την wαρξη τoυ κiθε αγωνioματog υπdρ1ει ενιαiog 1ρ6νo6 15 λεπτrbν
Προετoιμαοiαg και Δoκιμαoτικioν βoλdlν

ΙΙΡοΓPAMMΑ ΑΓΩNΩN
ΣιiβBατo 30,,l

l/l3

,Eλεγ1og
08.30
oπλιoμot5
09.30 - 09.45 Περioδog Πρoετoιμαoiαg και Δoκιμαοτικιbν βoλdlν
09.45 _ 10'35 Αερoβ6λο Toυφ6κι (ΓΝ)
09.45 - 10.45 Αερoβ6λο Πιoτ6λι (ΓΝ)
09.45 - 11.00 Aερoβ6λo Toυφ6κι (ΑE)
11.45 _ 12.00 Περioδoq Πρoετoιμαoiαq και Δοκιμαoτικiυν βoλιbν
12.00 - 13.30 Αερoβ6λo Πιοτ6λι (ΑE)

Κυoιακn 0l/l2ll3

,Eλεγ1oq
oπλιoμoti
07.45
_
Περioδoq
Πρoετoιμαoiαq και Δoκιμαoτικιbν
08.45 09.00
09.00 - 09.50 Αερoβ6λo Tουφ6κι (ΓN)
09.00 _ 10.00 Αερoβ6λo Πιoτ6λι (ΓN)
09.00 - 10.15 Αερoβ6λο Toυφ€κι (ΑE)
10.45 - 11.00 Περioδοq Πρoετoιμαοiαg και Δoκιμαoτικrbν
11.00 _ 12.30 Aερoβ6λo Πιoτ6λι (ΑE)

Απoνouli επdΘλων

βολrbν

βoλι,irν

1.

2.

3.

4.
5.

oργανωτικη Επιτρoπi1η ΔEΣΣ/ΣK.O.E.
Tα ov6ματα των αΘλητιbν/τριioν πoυ καλoυνται να oυμμετdo1oυν Θα
ανακoινωΘoιiν ην Δευτθρα 25l1ll2013 ' Eιiν τα απoτελ6σματα το)ν αγ<δνων
A. κατηγoρiαq πoυ Θα διεξα1Θo6ν οτιg 23.24l||12013 δεν απoοταλοδν οτη
ΣKoE 6ωq την Lειlτ6ρα 2511|12013 και ιδρα 12.00' δεν θα ληφΘoδν υπιbψη
για την κλtioη των αθλτ1τιirν οτoυq αγιirνεq.
Tιq δαπιiνεg αυμμετo2gηg (διαμorη, διατρoφη και μετακ[νηoη) των αθλητrbν
τριioν πoυ μετακινοιiνται απ6 περιo1η εκτ6q Νoμo6 Aττικηq και καλοδνται
oνoμαoτικd να ουμμετdo1oυν, καΘioq και εv6q πρoπoνητη η oυvoδotl ανιi
oωματεio για τιζ κατηγoρiεg Eφηβων - Nεανiδων, Θα καλr5ψει η ΣΚ.o.E. με
την κατdθεoη o1ετικιbν παραoταπκων.
Tα αγωνioματα εiναι ατoμικd ανd αγιilνιoμα και καηγoρiα, oι βραβεrioειg θα
_
γiνoνται oτo oliνoλο των 2 ημεριilν oτι5 κατηγoρiεq Ανδριilν Γυναικiον μετιi

τo τι4λog τoυ κdθε αγωνioματog τηq δαiτερηq ημ6ρα9.
Π6ραν των αΘλητrilν πoυ Θα κληθofν oνoμαoπκ6 να oυμμετdo1oυν, δικαiωμα
oυμμετo1ηq για τoυζ αγiονεg 61oυν και 6ooι αθλητ6q-τριεg πληρotiν τιq
πρo$πoΘ6oει9 ηg εγκυκλioυ 2013.ΔJo2, παρ.Γ.

Eνoτdoειg και εφ6oει9 υπoβιiλλoνται γραπτd με παριiβoλo 30 € και 50 €
αντioτoι1α.
7. Ιoμioυν oι κανoνιoμoi ηg ΙSSF και oι εγκriκλιοι τηg ΣKoE.
8. Tα oωματεiα καλoriνται να ενημερrbooυν για τη συμμετo1η των αΘλητιbντριιbν τoυq, τη ΣKoE, Xρ.Bουρνdζoυ 14, Aθηνα 1152|' h με φαξ 2106421 595' τo αργ6τερo 6ωq ηv Τετ&ρη 21 l|1l2013.
a Σε κιiΘε περiπτωoη πρoβληματoq για oυμμετoμ] oτoυg αγιΙrνεq των αΘλητιbντριωv πoυ oνoμαστικd καλo6νται πρ6πει να εvημερωθεi εγγρdφωg η ΣKoE
oυγκεκριμεvα μα τo λ6γo τoυ κωλriματog.
10. Θα 1oρηγηΘoriν oε 6λoυq τoυq oυμμετ61oντεζ αΘλητ6ζ.τριεg 1 κουτi _ 500
βληματα αερoβ6λων 6πλων

b.

Σημει1ονεται 6τι την Παραοκευi129/1ιl13 θα ανα1ωρηoει λεωφoρεio απ6 ην B6ρειo
Eλλ6δα πρog ηv AΘηνα πρoκειμ6νoυ να εξυπηρετηΘo6ν oι oυμμετ61oντεq αΘλητ69.
Tο λεωφoρεio θα ανα1ωρf1οει αμ6oω9 για την 86ρειo Eλλιiδα μετιi τo τ6λoq των
αγιbνων.
πρoκηρυξη επιλαμβdνεται και αποφαοiζει η
Για 6τι δεν πρoβΜπεται απ6
oργανωτικη Eπιτρoπη τωv αγιilνων.
Παρακαλεiται η Διoiκηoη τoυ EΘvικof Σκoπευτηρioυ Br1ρωνα να πρoετoιμd,oει και
να διαΘ6οει κατd τιg ημερoμηviεg των αγιbνων τoυq απαραiτητoυg λειτoυρμκο69 και
αγωνιoτικofq 1ιbρoυq για ην απρ6οκoπη διεξαγωγη των αγrbνων.

ην

Mε αΘλητικorig 1αιρετιoμoδq

o ΓENΙKoΣ ΓPΑMMΑTEΑΣ

AΘΑNAΣΙOΣ ΠAΠAΓEΩPΓΙoY

