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αθλητ6ζ-τριεζ πoυ καλofνται ονoμαoτικ6 απ6 τη ΣK.o Ε,. ofμιφιονα μ'ε τl]V
Τρoπoπoιriμθνη Εγκυκλιο ΣΙ(ΟΙ] Σταθεροf Στo1oυ ]ιΤo2 να ου1ιμεταo1ουν στ0υζ
αγωι,ε:q εiι,αι oι εξηq: Α. Συμιφωνα ιιε τll\, παραγραφο Γ 1' &,2

ΑΙiΡoBoΛo TΟYΦΕ,KΙ ΑΓEΝ
1.

ΘΙ]oΔΩΡoΥ ΣoΦΙΑ (ΑPΧE,ΛΑoΣ

2, ΖΙlΣT1Σ L.YΑΓΓL,,\OΣ (ΩΡΙΩ}.{)

XΡΙ]ΣΤoΣ (ΣΣB
4. ΣΙΑMΑΓKAΣ ΣΩT. (AΡΧ]]ΛΑoΣ)
3. ΚAΡΕ.u\oΣ

BoΛo ΓΙΙΣToΛΙ ΑΓEN

1.

2.

Ν,1Α,,\ΓAPΙΝoΣ KΩΝ,ΝoΣ (ΕΣΚOΘ)

ΚoPΑK;\ΚΙ tΣ AΝAΣT. (ΩPΙΩΝ)
Ι.ΕΩPΓΑΚoΠoYΛOJ ΔloΝ. ( F l Σ-ΓΛ{:
ΓΑ\1Π t ΕΡΑΚ ll: Γt-ΩPΓιoΣ (ΓΣK)ΠΑΠΑΚΑΝ ΕΛΛ oY ΔΙJΙν{ ι{].ΡΑ (Ι1γ/ΙΛoΝ

9. KoΡΑΚΑΚΙ-ΙΣ _Δlo\]YΣΙoΣ (aη]Ω}j)=.--. '-. _]
(]'.Ι l K/ Δ t,OΞΙ
1 ο. ιη a r-ιp o Δ H Ιν1 Ιll. Ρ oΓΙoY Λ oΣ Γ.

Σιiμφωνα |ιε τ,llv παραγραφo Ι. 3 & 4 την Δευτθ ρα.23l|1/201.5 θα αποοτα)"οfr, τα
oν6ματα τυ1ιi:ν αθλητιbv και αθλητρι(bι, πoυ θα κληθoδν oνoμαoτικ0 απo τl1 ΣK.o.Ε.
\/α συμμετασχoυν στουζ α-γιbvεq oilμφωνα ι1ε τα απoτελ6oματα ταlν αγι.υνων A,
Κατηγορiαg πoυ θα 61oυv διoργαι,οlθεi 6o19 και τιc,2Ζl|1/15 και τα αποτελ6oματα
,oug f1ouu απoοταλεi oτη ΣKoΕ, 6cοq τliν Δευτθρα 23lιΙ12015 και cbρα 10.00.
}3'

1.

2.

oργcιι,αlτικη Επιτροπr1 η ΔΕΣΣ/ΣK.o.E'
-Τιc,δαπdνεq- συμμετoχl1q (διαμorι1, διατροφl1 και μετακiνηο1) των αθλητcbν
και
Θεooαλor,iκτlζ
Νoμοf
εκτ6q
περιομ1
τρiιilν πoυ μετακινoδνiαι απ6
καλoυνται or,ομαoτικα να συlιιιεταo7.ουη ξΨθcbq και ε\,oζ πρoπoνητη η
καλfγlει η
oυνoδoυ ανα oωματεiο για τιζ κατηγορiεq Eφτ1βων,- Νεανiδωι,, θα
απαιτειται.
oπoυ
παραστατικων
ΣK.o.Ε, με τ,ljν κατdθεoη o1ετικiον

3.

Τα αγιοι,ioι-ιατα ε[ιctι α,τoμικα ανd α1.ιbvιoμα κσ.ι κατηγοpriα, oι βραβεliοειg θα
γiνοl,,ται oτο oυνoλο των 2 ημεριilν στιi κατllγoρiεc Ανδρcbr,- ["υνιιικrbν μετα
τo τ6}'oc τoυ κiιθε αγωι,ioμιατοζ τηC δευτε:ρηc ημθραζ
-1. ΙIεραv iωv αθ)'ητcb\, πι)υ θα ιc"ηθoυν οvομαοτικd ι.α oυμμιετilσ/oυ\J. δικαiοlμα
oυμμrετo1η-ζ για τοιl'q αγcbι,εc ε7,oυν και 6οoι αθλητθc-τριε; πληροfι, τι;
πρoδτοθεοε1ζ τηζ εν ιο7ρ EγκυιJ"ioυ ΣΚOΕ Στιlθερου Στο1ου Nο2. παρ.Γ
5. Ενοτiιoειg καt εφ6oειg υπoβαλλo\.τα1 γρcιπτ0 γιε παραβo)'ο 30 € και 10 €
α\,τιστoιχα.

1.

Ιοβoυv oι κανo\,ισμoi τηg ΙSSF και οι εγκυκλιoι τηg ΣΚoΕ.
Τα-oωματεiα καλoυνται να ει,ημερωοου\, για τη συμμετoμi των αθ)"η1r!γ
τριιbν.oυq, τη ΣKoE., Xρ.Boυρι;d,ζoυ 14, Αθηνα 11521, η με φαξ 210.

8.

Σε κdθε περiπτωoη προβ}"ηματoζ για oυμ1.ιετoμ1 στουζ αγiοι,εq των αθλlμΦι,τριων πoυ ονoιιαoτικd καλοfι,ται πρt''πει να ε\lημερωθεi εγγρiιφωg η ΣKoE

ι).

6421 595 , τo αργ6τερο 6ω9 την Ι1αραοκευ{ 20/ 1 1120|5.

ουγκεκριμ6να για το λ6γo τoιl κωλδμιατοg.
πρ6γραμμα των αγcilvων καθωq Kαι oι κληριbοειq των θ6οεων
τηv Τετdρτη 25 l 11 12015,
θα
αvακοινωθοriv
βοληq

9. Το ωρολ6γιo

Σημειωνεται 6τι την Παραoκετη Ζ7l|ι120Ι5 θα ανα1ωρηoει λειοφoρεiο απ6 την
Αθηνα (12.30 απ6 το Ε,θvικ6 Σκοπευτηριo Bilρωvα καιστιζ 13.00 απ6 την Kατε10κτ1)
για τ-ι] Θεoοα}"or,iκη με oτdoειg στo 86λo και Kατερiνl1 προκειμε\,oυ να
εξυπηρετηθofr, οι ουμμετθ1ovτεg αθλητ69. T.o λεωφoρεio θα ανα1ωρr1οει αμθoωq για
την Αθl1νιr μετd, το τελoq τωι,αγ{bl,ων.
Για 6τι δεv προβλ6πεται υ'πo τηι, πρoκτ1ριiξη αποφαοiξει η oργαι,ιοτικl1 Eπιτροπη τωr,
αγcbνων.

Ι1αρακαλεiται η Διoiκηοη τoυ Σκοπευτηρiου τoυ Στρατοπ6δoυ <ιll.λ4ελdcl) στη
Θεοoαλoι,iκll να προετοιμdoει και ι,α διαθεoει κατ6 τιζ ημερoμl1vfεg τιυν αγωι,cον
τoυζ απαραiτητoυq )"ειτουργικoιig και αγωνιστιKoιig 1cbρoυq για την απρ6οκoπτ11
διεξαγωγl1 των αγοlναlv,

Mε αθλητικoυq 7ριρετισ|-ιoυζ
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