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EΘνικη oμdδα για τo Πανευρωπαtκ6 Πρωτdθλημια Σκoπoβoληg Ι.Ρ.S.C.
oπλων Χειρ69 2Ο16

To επ6μwo ΠανευρωπαTκ6 ΠρωτdΘλημα Σκoποβoληg Ι.P.S.C. oπλωv Χειρ6; θα
διoργανωθεi oτηv oυγγαρiα τoν Σεsττf'ψβριo τoυ 2016.
Για την oι1νθεoη τηg Eθνικηq Απooτoληg η oπotα θα εκπρooωπηοει την 1ιilρα

μαg

oτoν αγrΙlvα αυτ6, θα ληφθεi υπ6ψη η καλιiτερη βαθμoλoγiα των τριιbν (3) απ6 τoυg
τ6ooερειq (4) αγιilνε-c Leve] ΙΙΙ πoυ θα διoργανωθoδν oτα πλαioια τoυ Πανελληνioυ
Κυπ6λoυ 20l5.

o Πανελ}ηνιοg

αγcilναg θα 61ει 6να

..bonus''

+t0Ψο oτη βαΘμoλoγiα.

FΙ EΘνικη απooτoλη θα απoτελεiται απ6 τoυζ τρειζ (3) πριbτoυg κd,θε κατηγoρiαq, απ6

τιq κατηγoρiεq OPEN-STANDARD-PRODUCTΙON, και τoυg δ6o (2) πρcbτουq απ6
τιg κατηγoρiεg CLASSΙC_REVOLVER. Aπαραiτητη πρoδπ6θεoη εtναι ο δεδτερog
και τρiτoq κd,Θε κατηγoρiαg να 6yει πετυγει τo 80Ψο τoυλd,μoτον τηζ επiδooηζ του
πριilτoυ.

F{ ΣKOE-EΤEΠΣ, σε συνεργαoiα με τον Tε1vικ6 Σriμβoυλo, θα απoφαoioει για
πιΘαν6g επιπλ6oν ουμμετo16q, ανd,λoγα με τιζ επιδ6οει9 που θα επιτευ1Θoriv στην
διdρκεια των πρoαναφερθ6ντων αγιilνων.

FΙ xρηματoδ6τηoη για κ6θε αθλητη θα αν6ρ1εται στo ποo6 των μλiων ευρcil
.oυμπεριλαμβανoμ6νoυ
(1.0Ο0'Ο0 €) ανd dτoμο, β&αει ν6μιμων παραστατιKrilν,
τoυ

παραβ6λoυ oυμμετo1ηg'
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e mail: info@shooting.org.gr

