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λΙEΛoΣ τΩN ΔlEΘNΩN o|\,4οΣΠoNΔlοΝ, ΣYΝoλ,1οΣΠοΝΔ|ΩΝ KA] ΕΝΩΣΕΩN:
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Πρog τα
Σωματεiα και oμd,δεq ηg δδναμηg ΣK.o.E.
που καλλιεργσδν αγωvioματα aκoπoβoληg Ι.P. S. C.

ΘEMA : Σεμινιiριο Δoκiμοrv Eθvικιirγ Κριτιirν ΙPSC

Σαg εvημεριilνουμε μα η διoργ6νωοη οεμιναρiου Δοκiμων Eθvικιilν Kριτrirν (Ro}
Σκοποβολη6 Ι.P.S.C. οτα Χαιια, ofμφωνα με τo παρακατω πρ6γραμμα:

α,. ΙΙμερομηviεgΔιεξαγωγi6'27.3a/9/2a\8'

β Χιilρoq Διεξαγωγι{g. )|

γ. Ωρα 6-vαρξηg: Πθμτεη Ο9:Ο0 πμ καt Παραακευη - Κυριακη 08:ΟΟ πμ.

δ. Πληροφορiεg: Σoυμαλευρηg Kωνοταντ[νoq (ηλ 69728ΒaΒ},

Σημειι6vογται τα εξf<:
Στo oεμιν6ριο θα μπoρ6οoυν να αυμμετασχουv θωq 30 6τομα, τα οπoiα θα ετπλεγοriν με
βααη ην εμππρiα τουζ σην Πρακτικη Σκoπoβoλη και με οaρd, εκδηλωoηg
εvδιαφθροντoq. oι αιηoειg θα πρθπει να υποβλτ1θοriν οτο λoγαριαομ6 email: skοe-
eteps@skoe.gr θωg και ην 14η Σετπεμβρioυ 2Ο18 και πρ€πει να ο.υπεριλαμβdνουν
oliντoμο βιoγραφικδ απ6 το oπoiο vα πρoκδrπει η συμμετογη των αιτοιiντων oε
τoυλ&μoτoν τρειq (3) αγdoνεg Ι.P.S.c., καθiο6 και τα οτοι1εΙα που αναφ6ρο,ντα1 σην
Eγκυκλιo ΣΚ.O.E..E.T.E.Π.Σ. No 2016-10 (www.skοe.gr.> Αρ1εiα -> Σκοποβολη ΙPSC
-> Eγκιiκλιoι 2016).
Aγ oι aυμπετo-6ζ δεγ εiγαι επαρκεiζ. τo cειιιγιiοιo δε Θα ποαγματoποιηθεi
oι oυμμετ€1οντεζ στο οεμιναριο, δε θα καταβιftλoυv παριiβο}ο για τη aυμμετoμ{ τουq
οε αυτ6, εviο θα μπορθοουν να αγωvιοθοιiν οτο Pre-Match oυ Πανελληνιου Αγωνα'
Πλην 6μω9 θα εxουν τηγ υποχρ6ιοοη να oυμμετιiο2gουγ στογ κυρiω6 αγιirνα ιοg

βοηθοi κριτ69 χωρig απoζημiιοaη και εφδοοv κριθεi επαρκηg η oυμμετo26τi τoυg απ6
τoυζ εισηγητΔq τoυ οεμιναρiου, θα λd,βουν τo βαθμ6 του Eθvικori Kριτη.

Mε αθληπκοιiq xαιρεπoμoυq

o ΙΙPoEΔΡoΣ o ΓENΙΚoΣ ΓPΑMMΑTEΑΣ
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