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Πρoξ τα Σωματεiα Mιiλη τηq Ελληvικιig oμooπoυδiαq Πυγμαxiαg

Aθηvα, 9 Φεβρουαρ[ου 2015

Θ6μα: Παvελλivιo Πρωτιiθ\μα Πυγμαx(αq N€ωv και Nεαvi'δωv 6τoυq 2015

Kιiρε Πρ6εδρε,

Ev6ι}ει τηg διεξαγωγιiq τωv ανωτθριυ ΠανεMηviωv ΠρωταΘλημιiτωv για τo 6τoq 2015 σαζ
ενημεριilvoυμ για τα εξι|q:

Τα εv λ6γω ΠρωταΘλι!ματα Θα δεξα1θo0v ατo Kλειατ6 Γυμναorr]ρω τηg AμQιλo1iαg απ6 20 €ωg 23
Mαρτιoυ o0μQωvα μ τoυg 6ρoυ9 και τιg πρoiiπoΘEοειg δεξαγωγ{q των αγιilvωv 6πωg αυτ69 πρoβλEπovεαι
σrηv nρoκηρυξη Aγιbvωv τηξ E.o.Π. για τo ετoζ 2ο15.

ΠΡoΣoχH: Δεδoμ6voυ τωv εv ιo10 κανovιομιilν τηξ AIBA, η lατρικη Eξ6ταοη και η z0γιση Θα
πραγματoπoιηΘo0v αtov [διo 1ιirρo τo πρωi τηg πριilτηg αγωvιoιικιig ημεραξ, ητoι 20 Mαρτioυ 2015, ημρα
Παραoκευri και ιilρα 8:30 6ω9 10:OO π.μ. Στov iδιo 1ιilρo επ[oη9 αμ6oω9 μτd τηv λιiξη τηq ζ0γιoηg και
διευΘ6τηοη9 τωv δελtiωv, Θα πραγματoπoιηΘεi. η κλr!ρωση και τo ζεUγdρωμα τωv αθλητιilv.

Για περιoo6τερε9 πληρo$oρiεg και τεxyκιi Θ6ματα, παρακαλιil 6πωq καΜαετε τov κ. Σ(μo
Σταυρ6πoυλo oro τηλ.: 2!o 2478557. Για Θ€μαrα α;1ετικιi μ τυ16v oQελ€q ri oικoνoμικ€g διαQoρ6g τoυ
oωμαιεloυ oαg μ τηv E.o.Π. μπoρεiτε να επικoιvωνεiτε μ τo λoγιατι]ριo orο τηλ.: 21o 8674884.

Σημuilvoυμ oτι η Aηικη Δηλωση σUμμεtoχr]g τωv πυγμιi1urν o0μQωvα μ τo επιουναrπ6μεvo
oτηv πρoκ{ρυξη υπ6δειγμα, Θα πρ6πει vα 61ει υπoβληΘεi. orηv γραμματε(α τηg E.o.Π. (Φιοκlωvoq N6γρη 9,
Kυι}ελη, Aθι!vα) βxριτηv Παραoκευιi 27 Φεβρoυαρioυ, ενι1 η Tελικrj Δrjλωοη Θα πρ6πει vα 61ει καtατεΘε[
6ωq τηv Παραoκευ{ 13 Mαρτi.oυ.

ΠPoΣoχΗ: Σαζ γvωCΓtοπoto0με επισηζ 6τι κατd τηv διd,ρκεια διεξαγωγηg τωv ΠρωταΘλημdτωv d1ει
προβλεΦθε[ vα διεξα1θε[ 6λεγ1oq Nτ6πιvγκ. Yπεvθυμ[ζoυμε 6τι oι απ6 τo v6μo πρoβλεπ6μεvεg πoιv€ζ σε
περιπτωση θετικoΟ αποτελ6σματoξ ε(vαι ιδια[τερα αυσrηρ€ξ.

Mε αθλητικo0ζ χαιρ

o Πρ6εδρο9
Kωvoταvτlvog ΓαQ!

εv. Γραμματ€αξ
κληq Τρικαλιιbτηq
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