MEΛoΣ τΩΝ ΔlEΘΝΩΝ oΝ4cΣΠoΝΔ1ΩΝ, ΣYΝoMoΣΠoNΔlΩΝ KΑl EΝΩΣEΩΝ:

- tΝτERΝAΤloΝAL SHcoΤlΝG SPORT FΕDΕRAT|oΝ (l.S,S'F.)
- FEDERATiοN |ΝΤΕRΝAΤloΝALE DE ΤlR AUΧ ARMεs sPoRτιVES DE CHΑSSΕ (F,] Τ,A.S.C,)
- ASSoc|ΑTloΝ DΕ FEDΕRΑΤlo|'js DE Τ|R SPORTIF DE LA C.E. (A F,Τ,S.C.)

. EURoPEΑΝ Sι"locΤ}ΝG coΝFEDΕRAΤlcΝ (Ε S,c')
- Ι'ΛυΖ7LΕ LoA DΕRS ΑSSoclΑTloΝS lΝΤΕRΝAΤIοNAL COMMiTTε E (Λ/. L.A,|,c,)
- |ΝTεRΝAΤ|oΝΑL PΓ]ΑcTtοΑL sHooΤlΝG col']FE DεRΑτloιJ (l.PS.C.)

Aρ. Πρωτ.

3δ{3

Aθηvα

1+lεl,..l"

Προq τα

Σωματεiα και oμιiδεg τηζ δliναμηq ΣΚ.o.E.

ΘEMA

: Σεμ,ιv&ριo Ε,κπαιδευτιilv Σκoπoβoλη.;

Σαq γvωρiζoυμε 6τι, η ΣΚ.o.Ε διοργανιbνει στην Aθιir,α oτιg 5 & 61412014 oτo 0λυμπιακ6
Αθλη;ικ6 K6vτρο Αθηvcilν (o.Α.Κ'Α.) <ΣΠYPoΣ ΛoYΙ-_ΙΣ> oτην αiθουoα oυνεντεfξεων τoυ
Αvoικτο6 Κoλυμβητηρioυ (εiοoδoζ Δ' απ6 oδ6 Στniρoυ Λofη.). Σεμιvd,ριo Eκπαιδευτcilν
Σκoπoβoληg oriμφωνα με τo ακ6λoυθo πρ6γραιιμα
J|ιJ.

:

ΣΑBBΑTO : 51412014
08:3Ο _ 09:45 Εγγραφi'c'
1Ο:Ο0 _ 14:00 Σεμιι,d,ριo Σκoπoβoληg
16:ΟΟ - 20:Ο0 Σεμινd,ριo Σκoποβoληg

ΚYPΙΑKΙ{ :

614120Ι4
09:0Ο _ 13:00 Σεμιν&ριο Σκoποβoληq
.13:30 - 16:Ο0 Εξετd,οειc

Δικαiωμα oυμμετομ1ζ στo oεμινd,ριo 61ουv τα αθλoδμενα μ6λη των Σωματεfωνμελιilν τηg ΣΚ.o.E. τα οπoiα κατ61oυv η κατεi1αν ΔE.ΣK. (Δελτio Σκοπευτη) και
61oυν oυμπληρcboει τo 2Lo θτοg τηg ηλικiαg τoυζ.
o κd,θε ενδιαφερ6μενo9 πρ€πει vα oυμπληρci:oει τη συVημμ6ιη,l Δηλωοη Συμμετo1ηg,
την οποiα θα καταΘ6οει οτo Σιοματεiο του, μαζi με αντiγραφο κατd,θεoηg
χρηματικof πooof 50€ oαν παρd,βολo συιιμετoχηq, oτo λbγαριαoμ6 080/480562.3L
τηq ΣΚ.o.Ε. oτl1ν Eθνικη Τpαπεζα Eλλdδog.
Τo oεμινd,ριo απoτελεiται απ6 τρειζ διδακτικ69 εv6πiτεq: Σταθερori Στ61oυ,
Πηλινoυ Στ6xoυ και Σκoπoβoλτ1g Ι.P.S.C, των oπotωv η παρακoλοriθηoη εiναι
υπoγoεωτικη
Κd,θε διδακτικη εν6α1τα περιλαμβ&vει θ6ματα αoφ&λειαq και κανovιoμcbν
διεξαγωγηq τoυ αθληματoζ τηg Σκοπoβoληg.
oι εξετd,οειq θα γiνoυν με ερωτηματoλ6γιo τo oπoio Θα περιλαμβdνει ερωτηoειg, oι
oπoiεg θα αvαφ6ρoνται και στιζ τρειg θεματικ69 εν6τητεq.
oι εππυγ6vτεζ στιζ εξετ&oειg, τα oν6ματα τωv oπoiων θα αναρτηθοιiv στ1-|ν επioημη

ιoτooελiδα τηζ oμooπovδiαg rγιγrγ.skoθ.gr, Θα λd,βoυν o1ετικη βεβαiωoη τηg
ΣΚ.o.E,. και Δελτio Eκπαιδευτη Σκoπoβoληζ, πρoσκoμiζoνταq 2 φωτoypαφiεζ τδπου

ταυτ6τηταg.

oι

υπoψηφιοι εκπαιδευτt,g πρ€πει να βρioκονται στo χcbρo τηg διoργd,vωoηg του
oεμιναρtoυ τo αργ6τερο στιζ Ο8.30 πψ τoυ Σαββd,τoυ, προσκoιιiζovτα.; ττlV
αστυνoμικη τουq ταυτ6τητα και τo ΔE.ΣK. (Δελτio Σκoπευτη) oε ιoβ.
Kαλoδνται τα Σωματεiα τηζ διiναμηq ΣΚ.O.E. να αποoτεiλoυν οτα γραφεiα τrlq
Oμοoπονδiαc τo αργ6τερo μf.,ρι την Παραoκε-υf 28 Mαρτioυ 2014 τιq
των oποiων δε Θα υπερβαiγει rLιζ Ξ€yΞε
αιτnσειc. o μεγιστoζ αρι
απαoαι
(5) για κ&Θε Σωματεiο. καθιirq και τα αντiγραφα παραβ6λων oυιιμετογηq.
Σημειcδνεται 6τι θα δoθεi προτεραι6τητα oε δηλιtloειq oυμιιετo,liζ νεo.
εγγεγραμμ6νιυν Σωuατεiων. τα oποiα δε διαθ6τουν ικανοποιητικ6 αριθμ6
εκπαιδευτcδν. με τllν πρoδπ6Θεοη 6τι 6λα τα απαραtτητα δικαιολογτlτικ& Θα
6^,ουν κατατεΘεi oτην Oμοoπονδiα.

{ryq.'

ΕΩPΓΙoY
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14, AΘι.{ΝA 115 21 - Tι.lΛ, 21o

6454.522.2g
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FAX 21o 6421.595
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www.shooting.org.gr - e mai|: info@shooting.org.gr
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