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λ,1EΛoΣ τΩN Δ|EΘNΩΝ oMoΣΠoNΔ|ΩN, ΣYΝοι/οΣnοNΔ|ΩN κAl ENΩΣEΩN:
. |ΝTΕΞNAτloNAL SHooτlNG sPοET FΕDERAτ|oN (l.S.S.F.)

- FEDERATIoN INτERNAτ|oNALE DΕ τ|R AUΧ ARMEs sΡoRτ|νEs DE cHAsSE (F.I.τA.s.c.)

. AssocιAτloΝ DE FEDEΗAT|οΝS DE τlR sPoRΙF DΕ LA c.Ε. (A.F,T,s.c.)

- EURοPEAN sHooT|ΝG coΝFεDEFAτloN (E.s.c.)

- MUZΖLE LοADERs ASsοcιAτloNs INTEFΝAΤιOΝAL cοMM|TτEE (M.L.A.l.c.)
. |ΝτERΝATIοNAL PFiAοTICAL sHοoT|ΝG οoNFEDEBATloΝ (I.PS.c.)
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Πρog τα
Σωματεlα και oμαδεq τηq δ0vαμηq ΣK.o.E.
πoυ καλλιεργo0v αγωvloματα oκoπoβoλriq |,P'S,c.

ΘEMA : Διεξαγωγη Σεμιvαρloυ AναβdΘμισηζ EΘvικιirv Kριτιbv (Ro)oε EπικεQαλrig
EΘvικo0q Kριτ€q (cRo)_ tRoA Leve| 1 |PSC ατηv Θεooαλoviκη.

Σαg εvημεριbvoυμε για τη διoργαvωoη oεμιvαρ[oυ AvαβαΘμισηξ EΘvικΦv KριτΦv

(Ro) oε Eπικε$αληg Εθvικoι1g Kριτ6q (cRo)- |RoA Leve| ]. |,P.S,c, oτηv Θεooαλovlκη.

αvακoιvωΘε[ uε υ τωv συ

A) Δικαiωμα- συμμετo1ηq oτo oεμιvαριo αυτ6 €1oυv oι EΘvικoi Kριτ€q (Ro) πoυ

61oυv τoυλα1ιoτov 28 πovτoυq, απo oυμμετo1€q oε αγιilvεq lPSC, στoυξ oπoloυq Θα

oυμπεριλαμβανovται τoυλα1ιoτov 3 oυμμετo16q oε αγιbvεg επιπ6δoυ τρlα (Leve| |||)

και 5 oυμμετox6g oε αγιbvεg επιπ€δoυ δ0o (Leve| ||). oι κριτ6g θα πρ6πει vα 61oυv

τoυλαxιoτov διετη εμπειρiα oαv κριτ6g IPSC.

oι oυμμετo16q oε αγιilvεg θα υπoδεικvOovται με τηv υπoβoλη oυμπληρωμ€vou τoυ

Εvτ0πoυ Συμμετo1ιbv EΘvικιilv Kριτιilv IPSC, πoυ επιoυvαπτεται.
B) Πρoκειμ€voυ vα αvαβαΘμιαro0v oι υπoι.!ηQιoι Θα διδα1τo0v και Θα εξεταoΘo0v

με γραπτ69 εξεταoειg oτηv 0λη τoυ σεμιναρloυ lRoA lτηq IPSC.

Γ) oι εvδιαQερ6μεvoι για τo oεμιvαριo, πρ6πει vα oτεlλoυv τηv α[τηoη oυμμετoχηζ

τoUξ στηV ΣK.o.Ε., oτfλvovταq email στo: skoe.eteps@skoe.gr 6ωq και τηv 6η

Mαρτloυ 2O2O και ιbρα 12:OO πμ, επισUvαπτovταg τo €vτυπo Συμμετo1ιilv ΕΘvικoΟ

Kριτη |PSC _ ΣK.o.E,, oτo oπolo Θα αvα$6ρovται oι απαρα[τητεζ για τo oεμιvαριo
oυμμετo169 oε αγιbvεg. Mετα τov 6λεγ1o τωv αιτηoεωv θα αvακoιvωθεl η λloτα τωv

συμμετεχovτωV.
Av oι oυ ιvαι κειC, τo δε Θα

Δ) oι επιλεγ6vτεq Θα κληθofv vα καταβαλλoυv τo αvτlτιμo τωV 50,00 € ωζ

παραβoλo για τη oυμμετo1rj τoυζ, υπoχρεωτικα στoV υπ, αριΘ' 080/480766-92

(IBAN: GR82 O11o o8Oo oOOo Os04 8076 692) λoγαριαoμ6 EΘvικηg Tραπεζαq τηq

Ελλαδoc τηq ΣK.o.E. - E.T,E,Π.Σ.

Mε αΘλητικoιi g 1αιρετιoμo0 g

o ΠPoEΔPoΣ o ΓENIKoΣ ΓPAMMATEAΣ

szz.za-FAX21oε+zl.ssΞ-W.Ι/.,ν.Shooting.org.gr-emaiΙ:info@shoοting.org.gr



ENΤYΠo ΣYMMEToxΩN ΕΘNlKoY κPlτH l.P.s.c.. ΣK.o.E.
AριΘμ6c Tαυτ6τnταc Kριτιi

oNoMAτEΠΩNYMo:

ΣYΛΛoΓoΣ:

AP. Δ.A.]. :

BAΘMoΣ EΘNIKoY KP]TH:

EΠ|ΠEΔo AΓΩNA

YΠoΓPAΦH KP|TH


