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MεΛoΣ ΤΩΝ ΔlEΘΝΩΝ oMoΣΠoΝΔ|ΩN. ΣYΝoMoΣnoΝΔ|ΩΝ KA| EΝΩΣEΩN:
FΕDERATloN (l.S.S.F,)
- FEDEIAτ|ΟN |ΝΤΕRΝAΤ1ONALE DE T|R ΑυΧ ARMES SPORTiVES DE C}jΑSSE (F-1.Τ.A.S.c')
- ASSoοlAΤloΝ DΕ FEDERΑΤ|OΝS DE T|R SPΟRτ|F DΕ LA c-E. (A.F'T.S.C )
. ΕUROPEAΝ Sl-|ooΤiΝG coNFEDΕRAΤloN (E.S.C )
. MUΖZLΕ LoADΕRS ASSocιΑT|oΝS iΝTεRΝAΤ|OΝAL ccMMlτΤΕE (M,L.A,|.c')
. ιNTΕRΝAΤloΝAL PRACΤ|cAL S1.|ooT|ΝG coΝFEDERATιON (ι P.S.c')
- |Λ|TERΝAτ|oΝAL S}-|oοΤ|ΝG SPORT

Aρ. Πρωτ.

,9

sΦ 5.

Aθηvα

p€l el :,

Προg τα

Σωματεiα και oμd,δεζ τηζ δr5ναμηζ ΣΚ.o.E.
που καλλωργoriν αryωνiσματα σκoπoβoληg Ι.P.S.C.

EΓΚYKΛΙOΣ ΣK.o.E. -E.T.E.Π.Σ. No
ΘEMA

:

2014.4

Παγκ6ομιo ΠρωτιiΘλημα Σκoπoβoληg Ι.Ρ.S.C. Λει6καwων,oπλων 2015

To επ6μνo Παγκ6oμιo
διoργανωθεt

οην oυγγαρiα

Πρωτ&θλημα Σκoπoβoιηq

l.ι.s.c. Λει6καwωv 6πλωv,

θα

τo Σεπτ6μβριo/oκτcbβριo τoυ 6του9 2015.

Για τη oriνθεοr1 ηq Eθνικηg Απooτoληq, η oπoiα θα εκπρoοω:ηoει την 1ιbρα μαq oτoν
αγcbνα αυτ6, θα ληφΘoriν υπ, 6ψιv oι βαθμoλoγiεg τωv τρκbν (3) αγcbvων απ6 τoυg π6vτε (5)
πoυ θα διoργανωΘofν oυνoλικ&
oι π6ντε (5) αγcbνεq πρ6κριoηq Θα εiναι :
oι τρει.q (3) αγιilνεg Eπιπ6δoυ 3 τoυ 6τoυ9 2014'
Δrio (2) αγrbνεq Eπιπ6δoυ.3 πoυ Θα διoργανωΘoδv μ61ρι τηv i'l εβδoμ&δα τoυ Mαioυ

.

6τουq 201 5.

o Πανdλliνιog αγcδναq Θα 61ει 6να bonus t0Ψo cτη βαΘμoλoγiα.
FΙ Eθνιη Απoοτoλη Θα απoτελεiται απ6 τουζ τρεξ (3) πρrbτoυg κd,θε καηγoρiαq OPENSTANDARD-STANDARD MANUΑL-MODΙFΙED (απαραiτilτη πρoδπ6θεoη εiναι o 2oζ και
o

3oζ τη€

ΙJ

κατ&ταξηζ κd,θε κατηγoρiαζ να 6χει επιαiχει τo 807o τηξ επiδooηE τoυ

1ou).

θα απoφαoioει για πιΘαν6q επmχ6oν oυμμετo16q απ6 τιg
με τLζ επιδ6oει9 πoυ θα εππευ1θoriν στην δι&ρκεια τωv

ΣK.O.E.-E.Τ.E.Π.Σ.
υπoκατηγoρiεg, αvdλoγα

πρoαναφερθ6ιηων αγcbvωv' FΙ δε 1ρηματoδ6τηοη για κdΘε αΘληη, θα αν6ρ1εται οτo πoo6
των oκτακooiωv ευρrb (800'ο0 €), β&oει ν6μιμων παραoτατικcbv.
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