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MεΛ0Σ τI]Ν Δ εoΝΩΝ oMοΣΠoNΔQΝ, ΣYΝOMoΣΠoNΔΩΝ κA EΝoΣEΩΝ'
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Assοc AτοΝ DE FEDΕΒAτ οΝs DE τ!j] SPoPτ|F oΕ ιA c E' 1A ετs c )
ΕUEoPEAN sHοoτ NG coΝFΕDE9AτoΝ 1ε s c'l
' λ,1UzΖιΕ ιoADEl]s AssoοAτ]oλs Ντεt]ΝAτοΝAL οoMMτlΕE (M L A c)
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ι lρoζ τα
Σωματεiα και oμιiδεg τηq δδvα1ιηg ΣΚ.o.Ε'
που καλ}"εργofν αγωνiσματα σκoποβoλliζ Ι.P.S.C,

EΓKYΙiΔ,ΙoΣ ΣK.o.E.

_

E.T.E.Π.Σ. Nο 2014-2

ΘΕMΑ : Σιir,θεοη

τη-q Ελληvικll-c Εθvιιι:1g Απoοτoλl,1ζ για τo παγκ6σμ1o πρωτιiθ)ιt1μα
Ι.P,S.C. οτιq LΙvωμθvεg Πoλιτεiε-c τηξ Αμερι1οiζ.

Ll απooτoλl,1 0α απoτελεiται απ6:
)- Tουg πρ6τoυζ 2 αθλητ69 εκ τηζ βαθμoλογiαξ τoυ Πρωταθληματoξ, στιξ κατηγoρωξ
OPEN-STANDARD _ PRoDUcTΙoN.
i .Ι.oι, πριbτo αθλητli εκ τη-q βαθμoλoγiαζ τoυ Ιιρωταθηματos, για τιξ κατηγoρiε.c

REvoLvER CLASSΙC

Σπlv πεoiπτωoll πoυ oποιooδliπoτε απιi τoυs επιλετθ6vτεc δεv απoδετθε[ τllv πoδoκληol oτηr'

oμdδα. καταλαΙιβd,ι,ει τη 06oη τoυ o επoμεvoc αvαπληoιoιιατικoc. με τηv πootπ6θεοη 6τι οτη
βαθμoλoγiα τoυ Πρωταθλ]iματoζ. θα 6Iει συTκεvτρd)σει τουλα1ιστoν τo 907c τηζ απ6δoσ]ls τoυ
πρωτoυ τng αι,τioτoιιηt κατtl yoρiαc,
Σr1μφωvα γιε τα παραπ6νω, πρooκαλoιiι,ται για τl1 oτελθ1ωοη τηq απoοτo)"r1g,

οι παρακατω

αθλητ6g:

oΡΕN

Kαβoυκληg Νικ6λαog (ΣΚ.o.

ΡRoDUcTΙoN

PoΔoY) .

Llλιoπoυλog Γειbργιog (Σ.Π.Σ.Α.

STANDARD

Σκλιiβηq Αλθξανδρog (Σ.o.Ν.

cLASSΙc

Βλαμdκη-c Γειbργιog (Α.Σ.o.

PoΔoY)

ΚΑBAΛΑΣ)

ΧΑΝΙΩN)

Κoυτd'ι,τog Εμμαι,oυηλ (Σ.o,

AΡKΛΛoxΩΡΙoΥ)

Παπαγρηγoρioιl F'υιiγγελog (A.o.

MΠo\,NΤo)

Xαιρ6πoυλοg Στθφαvοg (o.Γl.Σ. KAPΔΙTΣΑΣ)

REvoLγΕR

Kovτ6πoυλog Ιωdνvηq (o.Α.Σ. KoΡΙNΘlΑΣ)
Επiaηg, οτην EΘvικli Aπooτoλη πρoοκαλοδνται και oι εξηq:
Σαξιbη Δt1μ1τρα (o.Α.Π.Σ.), Γρηγορioυ Γρηγ6ρηg (Α.Σ.o. ΛΕYKoΣ ΠYΡΓoΣ) και
Zαφειρiδηg Σωο,1ριog (Α.o. MΠo\η\]Τo)
Ι-{ ΣK.o.Ε. θα επιδoτ1οει με πoo6 ξφs δυo 1ιλιιiδεq (2.0Ο()) ευρ6 κιiθε θvαv απ6 τoυq αvωτ6ρω
αθλητ6g. Aπ6 το ανωτθριιl πoο6 θα καλυφθoδv πρωτiοτωg, το κ6oτo'c ειoπl1ρiιιlι, και τo
παραβολο oυμμετoμ1g. oι κρατl1oειg ειoιτηρiωv και η πληρωμi] ταlv παραβ6λιοι, για τα μ67"i1
τηg Εθνικηq Aποοτoλljg, θα δεκπεραιοlθoιiv απ6 τη ΣK.o'Ε. κατoπιι, σι,vε\γoησllζ ιιε τouc
εvδιαφερ6μενoυg. Για τα λοιπιi 6ξoδα, εiναι απαραiτητll ll προοκομιoη νομι}ιωr, παραοτατtκιlι,.
μετιi τo πεoαg τllξ απoοτoλric.
Παρακαλoilνται οι αΘλητfg να ενημερι6aoυν εγγρ,φωg τη ΣK.o.Ε. / Ε.T.E'Π.Σ. ειiγ
απoδ€χoνται η 61ι την πρ6οκληcli τoυg aτην ΕΘνικ{ Aποοτολη, μ67,ρι και την 24/0|/2014'

Mε αθλητικo6q xαιρετιoμιoδg

o ΙlΡoL'ΔΡoΣ

ΠΑYΛoΣ KANΕΛΛΑKΙlΣ

o ΓΕΝΙKoΣ.ΓPAMMAΤΕAΣ
.
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ΛΘANΑΣ1oΣ ΠAf1AΓEΩPΓΙOY
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w\νlv.shooting,org.gr
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