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MEΛoΣ TΩΝ Δ|εΘΝΩΝ oMoΣnoNΔΙΩΝ, ΣYΝoMοΣnoNJΔ|ΩΝ KAl ENΩΣEΩΝ:
. |ΝΤERNΑΤ|oΝAL S}-iooΤlNG SPORT FΕDERΑTιoΝ (l,S.S.F,)
- FEDERAτloΝ lΝτERΝATIOΝALΕ DE ΤιR AUX ARMES SPORTIVES DE Cι-1ASSE (F.|.T.A.S.O.)
- ASSocιAΤloΝ DE FεDERΑTιοΝS DE TιR SPORT|F DE LA c.E, (A,F.Τ,S.C i
-EUROPEAΝ SHooT|ΝG coΝFEDERATloΝ (E S.C.)
. ΜUΖZLΕ LoADΕRS ASSoc|AΤloΝS lΝτΕRΝAT|OΝAL coMM|ττΕΕ (M'L.A'l c.)
- lΝτEΒΝAΤ|ONAL PRACTICAL Sl{ooΤ|ΝG CοNFΕDERAΤιoΝ (l.P.S.c.)
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Σωματεiα και oμ&δεq τηg δfναμηq ΣK.o.E.
πoυ καλλεργoriν αγωνioματα σκoπoβoληq Ι.P.

ΘEMA : Διoφ&νωoη

S.

C.

Σεμιvαρiωv Eθvικrbν Κριτrbν Σκoπoβoληg Ι.P.S.C. €τoυ9201'4

H ΣK.o.E,. διoργανrbνει δημερα oεμιν&ρια εθvικιbν κριτιbν Σκoπoβoληg Ι.P.S'c' H πριbτη
ημ6ρα περιλαμβ&vει τη θεωρητικη εκπαiδευσ1] των υπoψηφiων κριτcbν και η δει1τερη τηv
πρακiικη εξ&oκηoη τουξ, ωg βoηθoi κρπcbν oτoν αγcilνα πoυ Θα δωξα1θεi τηv ημ6ρα εκεΦ.
To αντiτιμo για η ουμμετoμ τoυ κ&θε υπoψηφιoυ κρπη αv6ρ1εται στo πoo6 των πεvηντα
iυριb (50,ΟO Q, τo oπoio θα κατατεθεi στoν υπ' αριΘ. 080/480766.92 λoγαριαoμ6 τl1g
ΣΚ.O.E.-E.T.E.Π.Σ. οτηv Εθvικ( Tρ&πεζα τηq Eλλdδοg.
Mετ& τo τ6λοq τoυ θεωρητικof οεμιναρioυ Θα δoθεi απ6 μiα μπλoδζα εΘνικo6 κριτη oε
κ&Θε oυμμετ61oντα.

δi ημερoμη,i,g

δ,εξαγωγli-q,ων oεμ.uαρωu εxoυν ωq εξηg
1. Θεooαλoνiκη 15.16 Mαρτioυ 2014.

.

Χανι6 12.13 Λπpιλiου 201.4.
3.Iω6γνινα 3.4 Mα1bυ 2014.
2.

4. Κ6ρινΘoq 10.11 Mα.ibυ 2014.

Δηλιbοειc ουμμετoμig θα πρ6πει να oταλoιiν oτo φαξ ηc ΣK'o.E. 210 6421595 η τηv
ηλεκτρoνΦ διε6θυνοη infο@skoe.gr μ6γoι την πooηγo6uεvi1 Παραοκευη ηζ διεξαγωγηζ
τoυ κd,Θε oεμιναρioυ. καΘrb€ απαραiτητη πρoδπ6Θεoη για τη διεξαγωγη των oεμιvαρiων εiναι
να oυγκεντρωΘεi ικαν6g αριθμ6ζ oυμμετεχ6ντων' Λεπτoιιθρειεc για τo χΦρo και τιc ιilρεζ
διεξαγωγηζ κ&Θε oεμιναρioυ. θα αvαρτcbνται οτoν επiοημo ιοτ6τoπo ηc ΣK'o.E.
www.skoe.gr . λiγεζ ημ6ρεc πρo τoυ oεμιναρioυ.
oι oυμμετ6χoντεs θα πρ6πει να 61oυv πρoμηθευτεi αντiγραφo τωv ιο1υ6ντωv κανoνιoμcbν
Ι.Ρ.S.C. για.Oπλα Χειρ6q - Λει6κανα και Pαβδωτ& τυφι1κια.

oΣ ΓΡA

. FAX 21o 6421.595
XP. B.YPNAZoY 14, AΘHNA 115 21 - τHΛ. 21o 6454.522. 23
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W\Μ\ν.shooting.org'gr

. e mai|: info@shootιng,org.gr

