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9.2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
e) Επιτρέπεται η δοκιµή βολής, για όπλο που επισκευάστηκε, αυτή όµως πρέπει να
οργανωθεί από τον αρχηγό των διαιτητών ή από τον αρχηγό των πεδίων βολής.
9.3. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ
c) Σε κανένα αθλητή, προπονητή ή υπευθύνου οµάδος δεν επιτρέπεται µε κανένα
τρόπο να ασχοληθεί µε τον εξοπλισµό των γηπέδων (µηχανές, µικρόφωνα,
ηλεκτρονικά συστήµατα κ.λ.π.), όταν αυτά ελεγχθούν και τοποθετηθούν από τους
διαιτητές ή κριτές. Για την πρώτη παράβαση θα δοθεί µία προειδοποίηση (ΚΙΤΡΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ) στον αθλητή, για την δεύτερη παράβαση θα αφαιρεθεί από τον αθλητή ένας
στόχος (ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ) από τον τελευταίο καλό στόχο της τελευταίας
ολοκληρωµένης πούλας του. Αν η παράβαση συνεχιστεί, ο αθλητής θα αποκλειστεί
(ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ). Το σκόπιµο κλείσιµο του ηλεκτρικού συστήµατος, θα έχει ως
αποτέλεσµα τον άµεσο αποκλεισµό του αθλητή. Αν ο προπονητής ή ο υπεύθυνος
οµάδος παραβιάσει αυτό τον κανονισµό, η προειδοποίηση ή η ποινή, θα δοθεί σε
όλους τους αθλητές, του αγωνίσµατος που εκπροσωπούν την χώρα.
9.4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΓΓΙΑ
9.4.1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Οι αθλητές πρέπει να χρησιµοποιούν εξοπλισµό και ρούχα, τα οποία είναι συµβατά
µε τους κανονισµούς της ISSF. Όπλα, µηχανισµοί, εξαρτήµατα, εξοπλισµός ή κάθε
αντικείµενο που δίνει οποιοδήποτε άδικο πλεονέκτηµα έναντι των άλλων αθλητών,
και καθορίζεται ειδικά στους κανονισµούς ή είναι αντίθετο µε το πνεύµα των
κανονισµών, συµπεριλαµβανοµένων εξοπλισµού ή συσκευών που χρησιµοποιούνται
για την καταµέτρηση των στόχων ή φυσίγγια µε χρωµατιστούς συγκεντρωτήρες,
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ (GTR 6.1.4)
Για την παράβαση αυτών των κανονισµών, ο αθλητής θα πάρει ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ
(προειδοποίηση), την πρώτη φορά. Σε επανάληψη της παράβασης ο αθλητής θα
πάρει ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ (αφαίρεση), µείωση πέντε(5) στόχων από τους πέντε
τελευταίους πετυχηµένους στόχους, ενός ολοκληρωµένου γύρου.
9.4.2.6 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΕΣ
Η προσθήκη αντισταθµιστών και κάθε παρόµοιας συσκευής, που προσαρµόζεται
στις κάννες του όπλου, απαγορεύεται, εκτός από τα εναλλασώµενα “chokes”που
έχουν διάτρηση “porting” και είναι συµβατά µε τον κανονισµό (9.4.2.7 b),αυτά
επιτρέπονται.
9.4.2.7 ∆ΙΑΤΡHΤΕΣ ΚΑΝΝΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΩΜΕΝΑ CHOKES(µε ή
χωρίς διάτρηση)
a) ∆ιάτρητες κάννες επιτρέπονται, µε την προϋπόθεση η διάτρηση να µην
προεκτείνετε παραπάνω από 20cm όπως µετράµε από το άκρο της κάννης ή
όπως µετράµε από το άκρο κάθε εναλλασσόµενου “choke” και
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b) Εναλλασσόµενα “choke” (µε ή χωρίς διάτρηση) προσαρµοσµένα στην άκρη
της κάννης, επιτρέπονται. Στην περίπτωση των διάτρητων “chokes”, η
διάτρηση (µαζί µε την διάτρηση της κάννης) δεν πρέπει να προεκτείνεται
παραπάνω από 20cm όπως µετράµε από το άκρο της κάννης ή την άκρη του
εναλλασσόµενου προσαρµοσµένου “choke”.
9.4.2.8 ΟΠΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Κάθε συσκευή που προσαρµόζεται και µεγεθύνει, εκπέµπει φως, έχει ιδιότητες για
έλεγχο των προωθούµενων σκαγιών ή δίνει οπτική βελτίωση των στόχων,
απαγορεύεται.
9.4.2.9 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΑΚΙΟΥ

Το χαµηλότερο σηµείο του πέλµατος στο τέλος του κοντακιού, δεν µπορεί να
βρίσκεται κάτω από 170mm από την νοητή οριζόντια γραµµή του τελειώµατος της
κάσας του όπλου. (παραποµπή στην παραπάνω εικόνα)
9.4.3 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
9.4.3.1 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ
Φυσίγγια ,που επιτρέπονται στους αγώνες ISSF, πρέπει να έχουν τις παρακάτω
προδιαγραφές.
a) Η γέµιση του φυσιγγίου, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 24,0g (+0,5g απόκλιση).
Για να καθορίσουµε, αν ένας αθλητής χρησιµοποιεί φυσίγγια σύµφωνα µε τους
κανονισµούς, ο έλεγχος φυσιγγίων πρέπει να προσδιορίσει ότι το µέσο βάρος
γέµισης των επιλεγµένων φυσιγγίων, δεν πρέπει να ξεπερνά το µέγιστο
επιτρεπόµενο βάρος γέµισης µαζί µε την επιτρεπόµενη απόκλιση
βάρους(24,5g).
b) Τα σκάγια πρέπει να έχουν σφαιρική µορφή.
c) Τα σκάγια πρέπει να είναι από µόλυβδο, κράµατα µολύβδου ή από άλλα
εγκεκριµένα υλικά από την ISSF.
d) Τα σκάγια δεν πρέπει να έχουν διάµετρο µεγαλύτερη από 2,6mm.
e) Τα σκάγια µπορεί να είναι επιµεταλλωµένα.
f) Μόνο διαφανείς ή ηµιδιαφανείς συγκεντρωτήρες, χωρίς χρώµα, µπορούν να
χρησιµοποιούνται.
g) Φυσίγγια µε µαύρη πυρίτιδα, καταδεικτικά, εµπρηστικά ή ειδικού τύπου,
απαγορεύονται.
h) Απαγορεύονται εσωτερικές αλλαγές στα φυσίγγια ,που µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα επιπλέον διασπορά σκαγιών, όπως είναι υλικά για αντίστροφα
γεµίσµατα σταυρωτοί διασπορείς, κ.λ.π.
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9.4.3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ
Ο ειδικός κριτής ελέγχου εξοπλισµού ή κριτής κυνηγετικού όπλου, πρέπει να
εφαρµόσει την εγκεκριµένη διαδικασία ελέγχου φυσιγγίων, από την
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ISSF. Για να διεξαχθεί ένας έλεγχος
φυσιγγίων, υπάρχουν εξειδικευµένες διαδικασίες στον «Ο∆ΗΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ» και είναι διαθέσιµος από την ISSF.
a) Κριτής ή διαιτητής µπορεί να πάρει για έλεγχο φυσίγγια, από αθλητές,
οποιαδήποτε στιγµή, όταν αυτοί βρίσκονται σε αγωνιστική περιοχή.
b) Αν αθλητής χρησιµοποιεί φυσίγγια που δεν είναι σύµφωνα µε τον κανονισµό
9.4.3.1, πρέπει να αποβληθεί µε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ.
9.5 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΑ
9.5.5 ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ
9.5.5.2

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ είναι:

a) Να ελέγχει, αν η σωστή οµάδα αθλητών είναι παρούσα στο γήπεδο πριν
ξεκινήσει ο γύρος.
b) Να διασφαλίσει τις σωστές διαδικασίες, που ανακηρύσσουν ένα αθλητή
«ΑΠΟΝΤΑ» (κανονισµός 9.16.4.3 για απόντα αθλητή).
c) Να παίρνει άµεσες αποφάσεις σχετικά µε στόχους που έχουν σπάσει (ΗΙΤ),
(σε κάθε αµφισβητούµενη περίπτωση από αθλητή, ο διαιτητής πρέπει να
συµβουλευτεί τους βοηθούς διαιτητές πριν από την τελική του απόφαση).
d) Να παίρνει άµεσες αποφάσεις σχετικά µε χαµένους στόχους(LOST),(ο
διαιτητής πρέπει να δώσει ένα καθοριστικό σήµα για όλους τους στόχους που
είναι χαµένοι -LOST-)
e) Να
παίρνει
άµεσες
αποφάσεις
σχετικά
µε
στόχους
(NO
TARGETS)
και
«ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ»
«ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ»(IRREGULAR), (αν είναι δυνατόν, ο διαιτητής πρέπει να
καλέσει “NO TARGET” ή να το δηλώσει µε κάποιο σήµα, πριν ο αθλητής
πυροβολήσει).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι αντικανονικοί στόχοι απαιτούν µία άµεση απόφαση από τον
διαιτητή.
f) Για να δίνει ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ (προειδοποίηση), ή
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ
(αυτόµατη αφαίρεση), για παράβαση των κανονισµών όπου εφαρµόζονται.
g) Να διασφαλίζει τη σωστή καταγραφή των αποτελεσµάτων για κάθε βολή.
h) Να διασφαλίζει, ότι οι αθλητές, δεν παρενοχλούνται.
i) Να παρακολουθήσει περιπτώσεις παράνοµου τρόπου προπονητικών
συµβουλών (προπονητικές συµβουλές, µη προφορικές επιτρέπονται
σύµφωνα µε τον κανονισµό GTR 6.12.5.1).
j) Να εφαρµόζει τους κανονισµούς σε περιπτώσεις «ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ» από τους
αθλητές.
k) Να εφαρµόζει τους κανονισµούς σε περιπτώσεις µη λειτουργικών όπλων.
l) Να εφαρµόζει τους κανονισµούς σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών.
m) Να διασφαλίζει τη σωστή διεξαγωγή του γύρου, και
n) Να διασφαλίζει την εφαρµογή των κανόνων ασφαλείας.
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9.5.6.2

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΒΟΗΘΟΥ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ είναι :

a) Να παρακολουθεί κάθε στόχο που εκτοξεύεται
b) Να παρατηρεί προσεκτικά, αν ο στόχος έσπασε πριν πυροβοληθεί.
c) Να δώσει αµέσως µετά την βολή, ένα σήµα στο διαιτητή αν παρατήρησε κατά
την γνώµη του, ότι ο στόχος-οι είναι ΧΑΜΕΝΟΣ-ΟΙ (LOST).
d) Αν απαιτείται, να σηµειώσει το αποτέλεσµα της απόφασης του διαιτητή κάθε
βολής, στο επίσηµο χαρτί αποτελεσµάτων, αναφορικά µε κάθε βολή.
e) Αν ερωτηθεί, να συµβουλεύσει τον διαιτητή σε κάθε περίπτωση σχετικά µε
τους στόχους.
f) Να τοποθετηθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να παρατηρεί ανεµπόδιστα ολόκληρο
το πεδίο βολής.
g) Να υποδείξει στο διαιτητή, σε αγώνα ΣΚΗΤ, αν οι στόχοι χτυπήθηκαν εντός
των ορίων και
h) Να παρέχει πληροφορίες στον κριτή, σε περίπτωση ένστασης.
9.5.6.3

ΑΠΟΥΣΙΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ

Αν ένας αθλητής, στον οποίο έχει ανατεθεί το καθήκον του βοηθού διαιτητή,
δεν παρουσιαστεί για να δώσει ένα δικαιολογηµένο λόγο µη εκτέλεσης των
καθηκόντων του ή δεν παρουσιάσει ένα αποδεκτό αντικαταστάτη, σε αυτόν τον
αθλητή πρέπει να επιβληθεί ποινή, από τον κριτή, αφαίρεσης ενός(1) στόχου για
κάθε άρνησή του. Η µείωση αυτή θα γίνει από τον τελευταίο σπασµένο στόχο του
τελευταίου ολοκληρωµένου γύρου.
Συνεχόµενες αρνήσεις, θα έχει ως αποτέλεσµα την αποβολή του αθλητή από
τον αγώνα.
9.8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΡΑΠ
9.8.2 ΜΕΘΟ∆ΟΣ
i) Όλα τα όπλα, πρέπει να είναι ανοιχτά όταν ο αθλητής κινείται από τον βατήρα
ένα (1) έως τον πέντε(5), και ανοιχτά και άδεια µεταξύ των βατήρων 5-6 και
6-1.
j) Κάθε αθλητής-τρια, που γεµίζει το όπλο στον βατήρα Νο6 ή µεταφέρει το όπλο
γεµάτο από τον βατήρα Νο5 στον Νο6 πρέπει να δοθεί αρχικά ΚΙΤΡΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ (προειδοποίηση). Σε κάθε επόµενη επανάληψη της παράβασης, στον
ίδιο γύρο, θα αποβληθεί µε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ.
9.8.3 ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
c) Κατά την διάρκεια των γύρων, ο χρόνος προετοιµασίας πρέπει να ελέγχεται
από τον διαιτητή. Κατά την διάρκεια των shoot-offs πριν και µετά από τον
τελικό, ο χρόνος προετοιµασίας πρέπει να καταγράφεται από
χρονόµετρο(9.18.2.5),το οποίο χειρίζεται επιλεγµένος διαιτητής από τους
διαθέσιµους επίσηµους διαιτητές του αγώνα(9.18.2.6.b).
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9.8.5 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΩΝ, ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗ
9.8.5.2.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠ
c) Όπου είναι δυνατόν, τα σχήµατα στην ανεπίσηµη ή επίσηµη προπόνηση πριν από
τον αγώνα, πρέπει να είναι διαφορετικά σε σχέση µε αυτά που χρησιµοποιούνται
στον αγώνα.
9.8.7 ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ
Ένας αθλητής µπορεί να αρνηθεί έναν στόχο αν :
a) Ο στόχος δεν απελευθερώνεται άµεσα µετά από το κάλεσµα του αθλητή.
b) Ο διαιτητής συµφωνεί, ότι ο αθλητής, αφού έχει καλέσει τον στόχο, παρενοχλήθηκε εµφανώς από κάποιο εξωτερικό παράγοντα, ή
c) Ο διαιτητής συµφωνεί, ότι ο στόχος ήταν αντικανονικός.
9.8.8 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΥ (NO TARGET)
9.8.8.4 ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (LOST TARGET)
Ο στόχος πρέπει να δηλωθεί ΧΑΜΕΝΟΣ(LOST) όταν :
h) Όταν υπάρχει παράβαση του χρονικού ορίου και ο αθλητής έχει ήδη µια προειδοποίηση για την ίδια παράβαση µε ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ, στον ίδιο γύρο (9.16.3.6) ή
i) η θέση των ποδιών ενός αθλητή είναι εκτός ορίων και ο αθλητής έχει ήδη µια
προειδοποίηση για την ίδια παράβαση µε ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ, στον ίδιο γύρο
(9.16.3.6).
9.9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ∆ΙΠΛΟ ΤΡΑΠ
9.9.3 ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
d) Κατά την διάρκεια των γύρων, ο χρόνος προετοιµασίας πρέπει να ελέγχεται από
τον διαιτητή. Κατά την διάρκεια των shoot-offs πριν και µετά από τον τελικό, ο
χρόνος προετοιµασίας πρέπει να καταγράφεται από χρονόµετρο(9.18.2.5)το οποίο
χειρίζεται επιλεγµένος διαιτητής από τους διαθέσιµους επίσηµους διαιτητές του
αγώνα(9.18.2.6.b).

9.9.6.1 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ
a) Κάθε µέρα, µετά από την διαδικασία προσαρµογής και έγκρισης των µηχανών από
τους κριτές, (πρέπει να επιδειχθεί) ένας(1) δοκιµαστικός διπλός στόχος από το
κάθε σχήµα A,B,C πριν από την έναρξη βολής κάθε οµάδας από τον 1ο γύρο της
ηµέρας.
9.9.6.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ Shoot-off
Όλα τα shoot-offs του ∆ιπλού Τραπ πριν από τον τελικό, θα διεξαχθούν όπως
περιγράφονται στον κανονισµό (9.15.5.3). Τα shoot-offs στον τελικό πρέπει να
διεξαχθούν σύµφωνα µε τον κανονισµό (9.18.3.4.b)
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9.9.8.2
Επανάληψη “NO TARGET” σε ένα διπλό δίσκο, πρέπει να ανακοινωθεί ,ακόµα και
αν ο αθλητής δεν έχει πυροβολήσει όταν:
e) Η πρώτη βολή του αθλητή, είναι αποτελεσµατική εξαιτίας µιας επιτρεπόµενης
δυσλειτουργίας όπλου ή φυσιγγίων και ο αθλητής δεν πυροβολήσει δεύτερη φορά.
Ακόµη και αν ο αθλητής έχει πυροβολήσει την δεύτερη φορά. Το διπλό πρέπει να
επαναληφθεί για να καθοριστεί το αποτέλεσµα των δύο(2) στόχων
9.9.8.3
Ένας στόχος πρέπει να δηλωθεί «ΧΑΜΕΝΟΣ»(LOST) όταν :
g) έχει ξεπεραστεί το επιτρεπόµενο χρονικό όριο και ο αθλητής έχει ήδη
προειδοποιηθεί µια φορά µε «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» στον ίδιο γύρο. Οι στόχοι πρέπει να
δηλωθούν “LOST-LOST” χαµένοι και οι δύο(2) (9.16.3.6) ή
h) η θέση των ποδιών του αθλητή είναι εκτός των ορίων και ο αθλητής έχει ήδη
προειδοποιηθεί µια φορά µε «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» στον ίδιο γύρο. Οι στόχοι πρέπει να
δηλωθούν “LOST-LOST” χαµένοι και οι δύο(2) (9.16.3.6)
9.10 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΚΗΤ
9.10.2 ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Αφού έχει δοθεί η εντολή”START”, από τον διαιτητή:
a) O πρώτος αθλητής πρέπει να καταλάβει τον βατήρα 1, να τοποθετήσει ένα(1)
φυσίγγι µόνο στο όπλο του, να πάρει την θέση «ετοιµότητας»(READY) και να
καλέσει για τον στόχο. Ένας κανονικός στόχος πρέπει να εκτοξευθεί από το high
house, σε µια τυχαία χρονική στιγµή που βρίσκεται µεταξύ 0΄΄ έως 3΄΄
Σηµ. όταν χρησιµοποιείται ένα ηλεκτρονικό σύστηµα µικροφώνου ή τυχαία
χρονοκαθυστέρηση πρέπει να βρίσκεται µεταξύ 0,2΄΄ έως 3΄΄
9.10.3 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
9.10.3 ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Οι αθλητές πρέπει να καλέσουν και να πυροβολήσουν τους στόχους σύµφωνα µε τα
παρακάτω χρονικά όρια.
a) Mετά την εντολή του διαιτητή “START” ή µετά από την έξοδο του προηγούµενου
αθλητή από τον βατήρα, ο επόµενος αθλητής πρέπει να µπει στο βατήρα σε 10΄΄
b) O αθλητής πρέπει να βρίσκεται µε τα δυο πόδια εντός των ορίων του βατήρα, να
πάρει την θέση του, να γεµίσει το όπλο, να πάρει την θέση «ετοιµότητας»(READY)
και να καλέσει για τον στόχο-ους, στην απαιτούµενη σειρά στόχων κάθε βατήρα .
c) Mετά, ο αθλητής πρέπει να καλέσει τον επόµενο µονό ή διπλό στόχο και να
πυροβολήσει από αυτόν τον βατήρα στον συντοµότερο δυνατό χρόνο
d) από την στιγµή που ο αθλητής εισέρχεται στο βατήρα, ο µέγιστος επιτρεπόµενος
χρόνος που καλεί ο αθλητής για όλους τους απαιτούµενους στόχους του βατήρα
είναι 30΄΄ και στην διαδικασία του αγώνα και στον τελικό.
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e) Κατά την διάρκεια των γύρων, ο χρόνος προετοιµασίας πρέπει να ελέγχεται από
τον διαιτητή. Κατά την διάρκεια των shoot-offs πριν και µετά από τον τελικό, ο
χρόνος προετοιµασίας πρέπει να καταγράφεται από χρονόµετρο(9.18.2.5),το οποίο
χειρίζεται επιλεγµένος διαιτητής από τους διαθέσιµους επίσηµους διαιτητές του
αγώνα(9.18.2.6.b).

9.10.3.4 ΣΕΙΡΑ ΓΕΜΙΣΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ
c) Στην περίπτωση που αθλητής ξεχάσει να γεµίσει την δεύτερη κάνη του όπλου,
στους µονούς στόχους, στον βατήρα 4 και αφού καλέσει ή ρίξει στον πρώτο
στόχο, θυµηθεί και ανοίγει το όπλο για να γεµίσει ή σηκώνει το χέρι του ζητώντας
από τον διαιτητή να γεµίσει το όπλο, ο στόχος πρέπει να δηλωθεί
«ΧΑΜΕΝΟΣ»(LOST)
9.10.3.6 ΣΚΟΠΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
Ασκήσεις επωµήσεων και σκοπεύσεων
a) Aυτές µπορούν να γίνουν, αφού ο διαιτητής δώσει την εντολή “START”, µόνο στο
βατήρα 1. Ο αθλητής µπορεί (µέσα στον προβλεπόµενο χρόνο30΄΄), αφού γεµίσει
το όπλο του και πριν ρίξει, να σηκώσει και να επωµίσει το όπλο του και να
σκοπεύσει για λίγα δευτερόλεπτα για το µονό ή διπλό στόχο.
b) Mετά ο αθλητής πρέπει να πάρει την θέση «ετοιµότητας»(READY)πριν καλέσει
τον στόχο-ους και
c) Πριν από την έναρξη του γύρου, απαγορεύεται στους αθλητές να κάνουν ασκήσεις
επωµήσεων ή σκοπεύσεων, µε ή χωρίς το όπλο σε κανένα βατήρα. Αλλά κατά την
διάρκεια του γύρου οι αθλητές που δεν ρίχνουν, χωρίς να ενοχλούν τους άλλους
αθλητές ή τον διαιτητή, µπορούν µε το χέρι τους να ακολουθούν τους στόχους
όταν ένας άλλος αθλητής ρίχνει.
9.10.4 ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΗΤ ISSF
Για την βοήθεια στο διαιτητή, στον έλεγχο της θέσης του όπλου, η επίσηµη ταινία της
ISSF πρέπει να είναι µόνιµα τοποθετηµένη στο σκοπευτικό γιλέκο εξωτερικά.
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9.10.4.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΚΗΤ ISSF

•
Η σωστή θέση της ταινίας της ISSF πρέπει να ελέγχει όπως:
a) Oι τσέπες του σκοπευτικού γιλέκου πρέπει να είναι άδειες
b) O αθλητής πρέπει να στέκεται ίσια (σηκωµένες) µε τα δύο χέρια στο πλάι, µετά
πρέπει να διπλώσει τα χέρια έτσι ώστε τα δάκτυλα να αγγίζουν την περιοχή των
ορίων (εικόνα)
c) O κριτής πρέπει να προβάλει µια οριζόντια ακτίνα λέιζερ πάνω στη γραµµή της
ISSF για να υποδείξει το σηµείο που ο αγκώνας σε σχέση µε την γραµµή
d) H ακτίνα λέιζερ πρέπει να προβάλλεται στην κορυφή της µισής γραµµής για να
είναι σύµφωνη :
e) Στα δύο άκρα της ταινίας της ISSF, πρέπει να τοποθετηθεί σφραγίδα ISSF.
f) Οι γραµµές ISSF, που δεν είναι αποδεκτές, θα πρέπει να τοποθετηθούν σωστά και
να επαναελεγχθουν πριν επιτραπεί στον αθλητή να αγωνισθεί.
g) Στα σκοπευτικά γιλέκα, πρέπει να είναι φτιαγµένα χωρίς κάποια εξαρτήµατα όπως
(ταινίες, κορδόνια, ελαστικές λωρίδες κλπ) που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να
προσαρµοσθεί το γιλέκο.
9.10.5 ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ
Ένας αθλητής µπορεί να αρνηθεί στόχο αν:
a) Ο στόχος δεν απελευθερώνεται µέσα στον προβλεπόµενο χρόνο
b) Σε ένα διπλό, οι στόχοι δεν απελευθερώνονται ταυτόχρονα
c) Ο διαιτητής συµφωνεί ότι ο αθλητής, αφού έχει καλέσει τον στόχο, παρενοχλήθηκε εµφανώς από κάποιο εξωτερικό παράγοντα, ή
d) Ο διαιτητής συµφωνεί ότι ο στόχος ήταν αντικανονικός εξαιτίας λανθασµένης
πορείας
∆ιαδικασίες από τον αθλητή: ο αθλητής που αρνείται ένα στόχο, πρέπει να ανοίξει
το όπλο και να σηκώσει το χέρι του. Ο διαιτητής πρέπει να αποφασίσει άµεσα.
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9.10.6 “NO TARGET”(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
a) Επανάληψη (NO TARGET) σε στόχο όταν αυτός εκτοξεύεται και δεν είναι
σύµφωνος µε τους κανονισµούς.
b) Η «επανάληψη» (NO TARGET) είναι πάντα απόφαση του διαιτητή.
c) Ένας στόχος που δηλώνεται “NO TARGET”( επανάληψη) από τον διαιτητή πρέπει
πάντα να επαναλαµβάνεται, ακόµη κι αν χτυπήθηκε ή όχι
d) Ο διαιτητής πρέπει να προσπαθήσει να πει «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» (NO TARGET) πριν
ο αθλητής πυροβολήσει. Αν ο διαιτητής πει «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» κατά την διάρκεια ή
αµέσως µετά την βολή του αθλητή, η απόφαση του διαιτητή, πρέπει να ισχύσει και
ο στόχος-οι πρέπει να επαναληφθεί ακόµη κι αν χτυπήθηκαν ή όχι.
9.10.6.1.1 Η εντολή «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» ή «ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ» »(NO TARGET), πρέπει
να δηλωθεί ακόµη κι αν ο αθλητής έχει πυροβολήσει όταν :
a) Ένας σπασµένος στόχος εµφανισθεί
b) Όταν ένας στόχος που εµφανίζεται είναι διαφορετικού χρώµατος, από τους
στόχους που χρησιµοποιούνται στον αγώνα και στην επίσηµη προπόνηση
c) ∆υο (2) στόχοι εκτοξεύονται στη θέση των µονών
d) Ένας στόχος εκτοξεύεται από λανθασµένη θέση εκτόξευσης
e) Η «θέση ετοιµότητας», του αθλητή είναι λανθασµένη και ο αθλητής δεν έχει λάβει
«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» παρατήρησης σε αυτό το γύρο.
f) Ο διαιτητής εντοπίζει µια αρχική παράβαση χρόνου
g) Ο διαιτητής εντοπίζει µια αρχική παράβαση θέσης ποδιών του αθλητή στο γύρο
h) Ο διαιτητής συµφωνεί, ότι ο αθλητής, αφού έχει καλέσει τον στόχο-ους, παρενοχλή
θηκε εµφανώς από κάποιο εξωτερικό παράγοντα
i) Ο διαιτητής για οποιοδήποτε λόγο, δεν µπορεί να αποφασίσει αν ο στόχος είναι
«ΚΑΛΟΣ»(HIT), «ΧΑΜΕΝΟΣ»(LOST) ή «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» »(NO TARGET). Στην
περίπτωση αυτή ο διαιτητής πρέπει να συµβουλευτεί τους βοηθούς διαιτητές πριν
την τελική του απόφαση.
j) Ο αθλητής έχει µια επιτρεπόµενη δυσλειτουργία όπλου ή φυσιγγίων ή
k) Μια βολή εκπυρσοκροτεί άθελα πριν ο αθλητής καλέσει το στόχο, ο διαιτητής
πρέπει να προειδοποιήσει τον αθλητή, όµως αν αυτό ξανασυµβεί δεύτερη ή
επόµενη φορά στον γύρο αυτό, ο στόχος-οι
πρέπει να καταλογιστούν
«ΧΑΜΕΝΟΣ-ΟΙ»”LOST”.
9.10.8. ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (LOST TARGET)
Στόχος-οι πρέπει να δηλωθούν «ΧΑΜΕΝΟΣ-ΟΙ»”LOST” όταν
a) ∆εν είναι σπασµένος “HIT”
b) Σπάει ο στόχος εκτός ορίων
c) Ο στόχος σκονίζεται, και δεν υπάρχει ορατό σπασµένο κοµµάτι
d) Όταν ο αθλητής, για κανένα επιτρεπόµενο λόγο, δεν πυροβολεί σε κανονικό στόχο
τον οποίο κάλεσε
e) Ο αθλητής δεν µπορεί να πυροβολήσει επειδή δεν έχει βγάλει την ασφάλεια ή έχει
ξεχάσει να γεµίσει το όπλο του
f) Μετά από δυσλειτουργία όπλου ή φυσιγγίων, ο αθλητής ανοίγει το όπλο ή αγγίζει
την ασφάλεια πριν ο διαιτητής ελέγξει το όπλο
g) Ο αθλητής έχει τρίτη ή επόµενη δυσλειτουργία στον ίδιο γύρο
h) Η θέση «ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ», του αθλητή δεν είναι η προβλεπόµενη από τον
κανονισµό και ο αθλητής έχει ήδη µία «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» προειδοποίησης στον
ίδιο γύρο(9.16.3.6)
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i) Η θέση των ποδιών του αθλητή δεν είναι η προβλεπόµενη από τον κανονισµό
και ο αθλητής έχει ήδη µία «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» προειδοποίησης στον ίδιο
γύρο(9.16.3.6)
k) Σε µονούς δίσκους, όταν ο αθλητής πυροβολεί άθελα αφού έχει καλέσει τον στόχο
και πριν αυτός εµφανισθεί. Ο αθλητής πρέπει να προειδοποιηθεί «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ».
Ο στόχος δηλώνεται «ΧΑΜΕΝΟΣ»(LOST)για δεύτερη ή κάθε επόµενη άθελη
εκπυρσοκρότηση στον ίδιο γύρο.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΓΙΑ
«ΧΑΜΕΝΟΥΣ»
∆ΙΠΛΟΥΣ
9.10.9.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΥΣ
h) Αν οι στόχοι σε ένα διπλό, σπάσουν µε λάθος σειρά και οι δυο (2) στόχοι είναι
χαµένοι.
9.11.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ
9.11.4.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ (FILLERS)
Η οργανωτική επιτροπή πρέπει να διαθέτει κατάλληλους αθλητές, οι όποιοι µπορεί
να χρειαστεί να συµπληρώσουν τις οµάδες
a) Αν µια οµάδα, µετά από την κλήρωση, περιλαµβάνει λιγότερους από πέντε (5)
αθλητές, αυτή πρέπει να συµπληρωθεί µε κατάλληλους αθλητές που δεν
αγωνίζονται.
b) Η οργανωτική επιτροπή έχει την ευχέρεια, µε την έγκριση του Τεχνικού
Υπεύθυνου, να χρησιµοποιήσει συµπληρωµατικούς αθλητές (fillers) σε οµάδες
µόνο µε πέντε (5) αγωνιζόµενους και
c) Για αυτούς τους συµπληρωµατικούς αθλητές, τα αποτελέσµατά τους πρέπει να
εµφανίζονται κανονικά στους πίνακες για λόγους συνέχειας. Όµως τα ονόµατα και
η εθνικότητά τους δεν πρέπει να εµφανίζονται.
9.12 ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
9.12.8 Γύρος συµπλήρωσης (χαρτί αποτελεσµάτων)
Κατά την διάρκεια ενός γύρου συµπλήρωσης για οποιοδήποτε αθλητή, ο διαιτητής
πρέπει να ελέγξει και να διασφαλίσει, ότι τα αποτελέσµατα του γύρου που διακόπηκε
και του συµπληρωµατικού, αθροίστηκαν σωστά, υπογράφηκαν από τον αθλητή και
τον διαιτητή, πριν το χαρτί αποτελεσµάτων καταλήξει στο Γραφείο ΑποτελεσµάτωνΧρονοµέτρησης-Επιδόσεων(RTS).
9.13 ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ
Σχετικός ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 6.7(GTR 6.7)
9.13.1 Αθλητικός Ρουχισµός
Σχετικός ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 6.19 (GTR 6.19), ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ISSF
a) Αθλητικά παντελόνια, φόρµες αθλητικές και πανωφόρια για άνδρες καθώς και για
γυναίκες σχετικές αθλητικές µπλούζες, φούστες και φορέµατα επιτρέπονται.
Απαγορεύονται µπλού τζηνς, τζηνς και παρόµοια παντελόνια.
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9.13.3 Ταυτότητα Εθνικών Αρχικών για κάθε χώρα
Τα ∆ιεθνή Αρχικά του κράτους, ενός αθλητή καθώς το επώνυµο και το αρχικό του
ονόµατός του, πρέπει να εµφανίζονται µε λατινικούς χαρακτήρες (∆ιεθνή εθνικά
Αρχικά χώρας) στην πίσω πλευρά της περιοχής των ώµων του σκοπευτικού γιλέκου
και πάνω από το BIB NUMBER του αγώνα. Η σηµαία µπορεί να εµφανίζεται στην
αριστερή πλευρά των ∆ιεθνών Εθνικών Αρχικών του κράτους.
9.13.4 ΠΑΡΟΠΙ∆ΕΣ

•
Πλευρικές παρωπίδες, προσαρµοσµένες στο καπέλο, γυαλιά ή σε επίδεσµο κεφαλής,
επιτρέπονται όταν δεν ξεπερνούν τα 60mm σε πλάτος. Οι παρωπίδες δεν πρέπει να
εξέχουν από το κεντρικό µπροστινό σηµείο του µετώπου, όταν αυτό ελέγχεται από το
πλάι. Μπροστινές παρωπίδες επιτρέπονται όταν δεν ξεπερνούν σε πλάτος τα 30mm.
9.14 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ
(RTS)
Ο κριτής που είναι αρµόδιος για τις διαδικασίες αποτελεσµάτων, χρονοµέτρησης και
επιδόσεων για τους αγώνες Πήλινου στόχου, διορίζεται µεταξύ των κριτών από τον
Τεχνικό Υπεύθυνο ISSFτου αγώνα, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο των κριτών.
9.14.3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
9.14.3.1 ΓΗΠΕ∆Α ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ο ∆ιαιτητής πρέπει να ελέγχει την λειτουργία των ηλεκτρονικών πινάκων και να
διασφαλίζει την ορθότητα των αποτελεσµάτων.
9.14.3.2.∆υο (2) αθλητές πρέπει να διορίζονται, ως βοηθοί διαιτητών όπως
παρακάτω:
a) Ο πρώτος πρέπει να τοποθετηθεί στο πλάι από την γραµµή βολής και να έχει τα
καθήκοντα του βοηθού διαιτητή και του επίσηµου καταγραφέα των
αποτελεσµάτων
b) Ο δεύτερος πρέπει να τοποθετηθεί, στην άλλη πλευρά της γραµµής βολής και να
εκτελεί το καθήκον του βοηθού διαιτητή και
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c)

Τρίτος αθλητής, µπορεί να διορισθεί ως επίσηµος καταγραφέας των
αποτελεσµάτων, έτσι ώστε οι άλλοι δυο(2) αθλητές να είναι µόνο βοηθοί διαιτητού.

9.14.3.4 ΓΗΠΕ∆Α ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τρία (3) άτοµα πρέπει να διορισθούν ως ΒΟΗΘΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΟΥ, όπως:
a) Ο πρώτος τοποθετείται στη δεξιά ή αριστερή πλευρά του γηπέδου για να χειρίζεται
τον χειροκίνητο πίνακα αποτελεσµάτων και να λειτουργεί και ως βοηθός διαιτητή
b) Ο δεύτερος τοποθετείται στην αντίθετη πλευρά και λειτουργεί ως βοηθός διαιτητή
c) Ο τρίτος τοποθετείται πίσω από την γραµµή βολής και είναι ο επίσηµος
καταγραφέας των αποτελεσµάτων, επίσης ελέγχει αν τα αποτελέσµατα που
φαίνονται στον χειροκίνητο πίνακα είναι σωστά.
d) Κάθε αποτέλεσµα πρέπει να καταγράφεται ξεχωριστά στον πίνακα και στο χαρτί
αποτελεσµάτων, αλλά βασιζόµενο στην απόφαση του ∆ΙΑΙΤΗΤΗ.
e) Στο τέλος κάθε γύρου, τα αποτελέσµατα πρέπει να συγκρίνονται µεταξύ τους και
να καταγράφεται το σωστό αποτέλεσµα στο χαρτί, πριν αυτό παραδοθεί στο
γραφείο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ (RTS) και
f) Τα αποτελέσµατα που φαίνονται στον χειροκίνητο πίνακα, υπερτερούν σε
περίπτωση διαφορών.
9.14.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Όταν ένας γύρος ολοκληρωθεί, τα ατοµικά αποτελέσµατα διασταυρώνονται,
ανακοινώνονται φωναχτά και συµφωνούνται από κάθε αθλητή. Ο διαιτητής και ο
αθλητής πρέπει να υπογράψουν ή µονογράψουν το χαρτί αποτελεσµάτων, εκτός από
την περίπτωση που ο αθλητής διαφωνεί µε το αποτέλεσµα του και έχει πρόθεση να
υποβάλλει ένσταση.
9.14.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
9.14.5.2 Αποτελέσµατα οµαδικά
a) Τα αποτελέσµατα κάθε µέλους µιας οµάδας, πρέπει να καταγράφεται ο αριθµός
όλων των στόχων των µελών της οµάδας σε κάθε γύρο, πρέπει να αθροίζεται και
η κατάταξη της οµάδας να κατατάσσεται στη σωστή σειρά (Ισοπαλίες-9.15.3).
b) Σε οµάδα, στην οποία ένα µέλος ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ αυτή δεν εµφανίζεται στην
κατάταξη και πρέπει να καταγραφεί στον κατάλογο αποτελεσµάτων µε την ένδειξη
DSQ.
9.15 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ SHOOT-OFFS
9.15.1 ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ
Ισοπαλίες σε Ολυµπιακά αγωνίσµατα µε τελικούς, λύονται σύµφωνα µε τους
παρακάτω κανονισµούς.
9.15.1.1 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΟΥΣ
a) Αν δύο ή περισσότεροι αθλητές είναι ισόπαλοι για κάποια θέση στον τελικό (µε
απόλυτο ή ίδιο αποτέλεσµα), η κατάταξή τους και οι θέσεις τους στον τελικό
καθορίζονται µε shoot-off σύµφωνα µε τους κανονισµούς του TRAP,D.TRAP
και SKEET. Η σειρά για το shoot-off καθορίζεται από κλήρωση.
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b) Σε περίπτωση περισσοτέρων από ένα shoot-off, η υψηλότερη θέση για shootoff πρέπει να ρίξει πρώτη.
c) Αν τα αποτελέσµατα του shoot-off,των αθλητών ,για την κατάταξή τους στον
τελικό είναι ίδια, αυτοί οι αθλητές συνεχίζουν το shoot-off µέχρι να λήξει η
ισοπαλία, για να καθοριστεί η σειρά κατάταξής τους. Οι υπόλοιποι αθλητές µε
το ίδιο αποτέλεσµα shoot-off, που δεν κέρδισαν µια θέση για τον τελικό (θέση
7η και κάτω), η κατάταξή τους καθορίζεται µε τον κανονισµό του count back
(9.15.1.3)
d) Kάθε αθλητής που δεν βρίσκεται στην καθορισµένη θέση και δεν είναι έτοιµος
να ρίξει στην επίσηµη προκαθορισµένη ώρα ,πρέπει να µην του επιτραπεί να
συµµετάσχει στο shoot-off και αυτόµατα να πάρει τη χαµηλότερη θέση του
shoot-off, χρησιµοποιώντας το αποτέλεσµα κατάταξης του αγώνα.
e) Όπου είναι δυνατόν, το shoot-off πριν τον τελικό πρέπει να γίνει σε
διαφορετικό γήπεδο από αυτό του τελικού. Και
f) Κατά τη διάρκεια του shoot-off, το επιτρεπόµενο χρονικό όριο πρέπει να
ορίζεται από ηλεκτρονικό χρονόµετρο (9.18.2.5), το οποίο χειρίζεται
διορισµένος διαιτητής µεταξύ των επισήµων διαιτητών του αγώνα (9.18.2.6 b)
Πχ. Κατάταξη αθλητών µετά από 125 δίσκους
Αθλητής A 124
Αθλητής Β 124
Αθλητής Γ 122
Αθλητής ∆ 122
Αθλητής Ε 121
Αθλητής Ζ 121
Αθλητής Η 121
Αθλητής Θ 121
Πρώτο shoot-off µεταξύ των αθλητών Α και Β (αφού προηγηθεί κλήρωση για
τη σειρά του shoot-off) έτσι ώστε να καθοριστούν οι θέσεις στον τελικό για τα
BIB numbers 1 και 2.
∆εύτερο shoot-off µεταξύ των αθλητών Γ και ∆ (αφού προηγηθεί κλήρωση για
τη σειρά του shoot-off) έτσι ώστε να καθοριστούν οι θέσεις στον τελικό για τα
BIB numbers 3 και 4.
Τρίτο shoot-off µεταξύ των αθλητών Ε ,Ζ ,Η και Θ (αφού προηγηθεί κλήρωση
για τη σειρά του shoot-off) αφού αποκλειστούν πρώτα δύο αθλητές έτσι ώστε
οι δύο αθλητές που θα παραµείνουν να διαγωνιστούν µέχρι να καθοριστούν
οι θέσεις στον τελικό για τα BIB numbers 5 και 6.
9.15.1.2. Κανονισµός Αντίστροφης Μέτρησης
Κάθε ισοπαλία που αποφασίζεται µε αυτό τον τρόπο, γίνεται όπως παρακάτω:
a) Το αποτέλεσµα του τελευταίου γύρου 25 στόχων (D.TRAP 15 διπλά) πρέπει να
συγκριθεί. Ο Νικητής είναι αυτός µε το καλλίτερο αποτέλεσµα σε αυτό το γύρο.
b) Σε περίπτωση που η ισοπαλία δεν λύεται συγκρίνεται ο γύρος πριν από τον
τελευταίο και εάν και σε αυτή την περίπτωση δεν λύεται η ισοπαλία συγκρίνουµε
τον προηγούµενο κ.λ.π.
c) Αν τα αποτελέσµατα όλων των γύρων είναι ίδια, η ισοπαλία λύεται µετρώντας
αντίστροφα, στόχο µε στόχο, αρχίζοντας από τον τελευταίο γύρο κ.λ.π. ως το
σηµείο που βρίσκουµε ένα χαµένο στόχο για να λυθεί η ισοπαλία. Αν οι ισόπαλοι
αθλητές έχουν ίδιο χαµένο στόχο, η αντίστροφη µέτρηση συνεχίζεται έως ότου
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έχουµε κατάταξη. Ο αθλητής µε τους περισσότερους επιτυχείς στόχους πριν τον
επόµενο χαµένο θα δώσει στον αθλητή την υψηλότερη θέση κατάταξης.
9.15.4.2. Shoot-off πριν από τελικούς
Τα shoot-off πριν από τους τελικούς πρέπει να γίνουν µε κανονικούς στόχους, εκτός
από την περίπτωση που χρησιµοποιούνται flash στόχοι ίδιου τύπου και στον αγώνα.
Τα shoot-offs πριν από τελικούς πρέπει να αρχίσουν σε διάστηµα 30΄µέγιστο από
την ολοκλήρωση του Αγώνα.
9.15.4.3. Shoot-offs στους τελικούς
Αυτά γίνονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ – ΤΕΛΙΚΩΝ (9.18.3.4.).
9.15.4.4. Χρόνος προετοιµασίας Αθλητών στα Shoot-offs πριν από τελικούς
Μετά από την εντολή “START” του ∆ιαιτητή ή µετά από τον προηγούµενο αθλητή
που έχει πυροβολήσει έναν κανονικό στόχο, ο αθλητής πρέπει να πάρει θέση, να
γεµίσει το όπλο του και να καλέσει τον στόχο, ή τον διπλό, µέσα σε 12΄΄ από την
είσοδο του στον βατήρα του TRAP ή D.TRAP ή µέσα σε 15΄΄ για το SKEET.
Χρονόµετρο πρέπει να χρησιµοποιείται για τον έλεγχο του χρόνου προετοιµασίας
των αθλητών. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τα χρονικά όρια, εφαρµόζονται
ποινές.
9.15.5.2 Τραπ
a) Πριν από το shoot-off, θα επιδειχθούν αριστεροί και δεξιοί στόχοι από τους πέντε
(5) βατήρες του Τραπ . Όλοι οι αθλητές που είναι ισόπαλοι θα µπουν στην
γραµµή πίσω από τον βατήρα 1, µε σειρά που έχει προκύψει από την κατάταξη
τους στον αγώνα (ο καλλίτερος ρίχνει πρώτος). Ξεκινώντας από τον βατήρα 1.
ρίχνουν σε κανονικούς στόχους µέχρι να λυθεί η ισοπαλία, σύµφωνα µε την
παρακάτω σειρά:
Βατήρας 1 αριστερός στόχος, βατήρας 2 δεξιός στόχος, βατήρας 3 αριστερός
στόχος, βατήρας 4 δεξιός στόχος, βατήρας 5 αριστερός στόχος, βατήρας 1 δεξιός
στόχος κ.λ.π.
b) Ο πρώτος αθλητής µε εντολή του ∆ιαιτητή µπαίνει στον βατήρα, γεµίζει το όπλο
και καλεί για τον στόχο που έχει επιδειχθεί στην παράγραφο (a).
c) Μόνο µία (1) βολή επιτρέπεται σε κάθε στόχο, το όπλο γεµίζει µόνο µε ένα
φυσίγγι, η δεύτερη κάνη πρέπει να είναι άδεια, χωρίς να υπάρχει άδειο φυσίγγι,
εκτονωτήρας ή γεµάτο φυσίγγι. Για την πρώτη παράβαση ο αθλητής παίρνει
ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ (προειδοποίηση). Για κάθε δεύτερη η επόµενη παράβαση ο
στόχος είναι «χαµένος» (LOST).
d) Ο αθλητής, αφού ολοκληρώσει την βολή του, πηγαίνει στο τέλος της σειράς των
αθλητών που περιµένουν να ρίξουν.
e) Κάθε αθλητής, πρέπει να κάνει το ίδιο όπως στην παράγραφο (b).
f) Αν, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στους βατήρες η ισοπαλία παραµείνει,
όλοι οι αθλητές µετακινούνται στον βατήρα 2 και επαναλαµβάνουν την διαδικασία,
και
g) Η ίδια διαδικασία, βατήρα µε βατήρα, συνεχίζεται όσο η ισοπαλία παραµένει.
h) Αν ένας αθλητής, από λάθος, ρίξει εκτός σειράς το αποτέλεσµα καταµετράτε και
ο αθλητής παίρνει “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ” (προειδοποίηση). Κάθε επανάληψη αυτής
της παράβασης καταλογίζεται ως χαµένος στόχος (LOST).
9.15.5.3. ∆ιπλό Τραπ
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a) Όλοι οι ισόπαλοι αθλητές, τοποθετούνται σε γραµµή πίσω από τον βατήρα 1 µε
σειρά που έχει προκύψει από την κατάταξη τους στον αγώνα (ο καλλίτερος ρίχνει
πρώτος). Ξεκινώντας από τον βατήρα 1, ρίχνουν σε ένα κανονικό διπλό στόχο
σχήµατος “C” έως τη λύση της ισοπαλίας.
b) Πριν από το shoot-off ο διαιτητής θα δείξει ένα διπλό στόχο σχήµατος “C”.
c) Ο πρώτος αθλητής µε εντολή του ∆ιαιτητή µπαίνει στον βατήρα, γεµίζει το όπλο
και καλεί για τον στόχο που έχει επιδειχθεί στην παράγραφο (a).
d) Ο αθλητής, αφού ολοκληρώσει την βολή του, πηγαίνει και τοποθετείται πίσω από
τον επόµενο βατήρα, σε απόσταση ενός µέτρου το λιγότερο.
e) Κάθε αθλητής, πρέπει να κάνει το ίδιο όπως στην παράγραφο b).
f) O πρώτος αθλητής δεν µπορεί να κινηθεί προς τον βατήρα, αν ο διαιτητής δεν
δώσει την εντολή “START”.
g) Ο αθλητής-ες που χάνει τους περισσότερους στόχους στους αντίστοιχους
βατήρες είναι χαµένοι και αποσύρονται και
h) Η ίδια διαδικασία, βατήρα µε βατήρα, συνεχίζεται όσο η ισοπαλία παραµένει.
i) Αν ένας αθλητής, από λάθος, ρίξει εκτός σειράς το αποτέλεσµα καταµετράτε και ο
αθλητής παίρνει “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ” (προειδοποίηση). Κάθε επανάληψη αυτής της
παράβασης καταλογίζονται ως χαµένοι στόχοι (LOST).

9.15.5.4. ΣΚΗΤ
a) Πριν από την έναρξη το shoot-off, ο πρώτος αθλητής τοποθετείται πίσω από τον
βατήρα 4 και βλέπει ένα κανονικό διπλό.
b) Όλοι οι ισόπαλοι αθλητές θα ρίξουν µε την σειρά στον βατήρα 4 όπως αυτή έχει
προκύψει από την κατάταξή τους στον αγώνα (ο καλλίτερος ρίχνει πρώτος).
c) Μετά από την εντολή “START” του διαιτητή, ο πρώτος αθλητής µπαίνει στον
βατήρα, γεµίζει το όπλο του και ρίχνει σε ένα κανονικό διπλό στόχο
(PULL/MARK). Μετά την ολοκλήρωση της βολής µετακινείται στο πίσω µέρος της
σειράς των αθλητών που περιµένουν να ρίξουν.
d) Κάθε αθλητής πρέπει να κάνει το ίδιο µε σειρά.
e) Ο αθλητής-ες που χάνει τους περισσότερους στόχους µετά από κάθε διπλό είναι
οι χαµένοι και αποσύρονται.
f) Όλοι οι υπόλοιποι ισόπαλοι αθλητές παραµένουν και ο πρώτος αθλητής πηγαίνει
στον βατήρα, γεµίζει το όπλο, καλεί και ρίχνει σε ένα ανάποδο στόχο
(MARK/PULL)
h) Όλοι οι ισόπαλοι αθλητές που παραµένουν συνεχίζουν την ίδια διαδικασία.
i) Αν ένας αθλητής, από λάθος, ρίξει εκτός σειράς το αποτέλεσµα καταµετράτε και ο
αθλητής παίρνει “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ” (προειδοποίηση). Κάθε επανάληψη αυτής της
παράβασης καταλογίζονται ως χαµένοι στόχοι (LOST).
9.16 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
9.16.3.6. Η “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ” (προειδοποίηση) καταγράφεται στο αντίστοιχο χαρτί
αποτελεσµάτων, αφού την δείξει ο διαιτητής στον αθλητή που έκανε την παράβαση.
Για κάθε δεύτερη ή επαναλαµβανόµενη παράβαση που αναφέρονται παραπάνω
στον ίδιο γύρο, ο αθλητής πρέπει να τιµωρηθεί από τον διαιτητή σύµφωνα µε τους
Ειδικούς Τεχνικούς Κανονισµούς για κάθε άθληµα (TRAP 9.8.8.4., D.TRAP 9.9.8.3.,
SKEET 9.10.3.13). Αυτό καταγράφεται από τον διαιτητή στο χαρτί αποτελεσµάτων
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πριν αυτό φτάσει
ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ.

στο

γραφείο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ:
Ο διαιτητής δίνει την εντολή “STOP”, ενηµερώνει τον αθλητή για την ποινή και δείχνει
“ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ” (µείωση) καταγράφει την ποινή στο χαρτί αποτελεσµάτων και
πληροφορεί τον επόµενο αθλητή να συνεχίσει.
9.16.5.1. ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ (ΑΠΟΒΟΛΗ)
“ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”, αποβολή εφαρµόζεται σε εφαρµογή των παραβάσεων για όπλα
9.4.1.1. ή 9.4.3.2.c), παραβάσεων για την ταινία ISSF για το SKEET ή για
παραβάσεις σχετικά µε τα φυσίγγια. Αποβολή σύµφωνα µε τον κανονισµό 9.16.5.2.
(που θα αναφερθεί παρακάτω) µπορεί να επιβληθεί µόνο από την πλειοψηφία των
Κριτών. Η αποβολή ενός αθλητή γίνεται µε επίδειξη “ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ” µε την
λέξη ΑΠΟΒΟΛΗ από τον Κριτή.
Αν ένας αθλητής αποβληθεί κατά την διάρκεια οποιασδήποτε φάσης ενός αγώνα
(Κατάταξη – Τελικός), τα αποτελέσµατα του αθλητή διαγράφονται και ο αθλητής
καταγράφεται στο τέλος της κατάστασης αποτελεσµάτων µε την εξήγηση της
αποβολής του αθλητή.
9.16.5.2. ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ (ΑΠΟΒΟΛΗ)
“ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”, αποβολή ενός αθλητή ή ενός υπευθύνου Οµάδος ή προπονητή
από τα γήπεδα αγώνων δίνεται όταν υπάρχουν:
a) Σοβαρές παραβάσεις ασφαλείας ή κανόνων ασφαλείας.
b) Χειρισµός όπλου µε επικίνδυνο τρόπο (επαναλαµβανόµενες τυχαίες εκπυρσοκροτήσεις είναι λόγος για αποβολή).
c) Χειρισµός γεµάτου όπλου, µετά από την εντολή “STOP” που δόθηκε από τους
υπευθύνους.
d) Επαναλήψεις πράξεων για τις οποίες έχουν ήδη δοθεί ΚΑΡΤΕΣ προειδοποίησης
(ΚΙΤΡΙΝΗ) ή µείωσης (ΠΡΑΣΙΝΗ)
e) Σκόπιµη παρενόχληση – κακοποίηση κάθε υπευθύνου οµάδος ή υπευθύνου
αγώνα.
f) Συνεχόµενη άρνηση ενός αθλητή για την εκτέλεση του καθήκοντος Βοηθού
διαιτητή.
g) Σκόπιµη αποχή από την συµµετοχή σε έναν χαµένο γύρο του αθλητή, που
προηγήθηκε.
h) Συνειδητή και σκόπιµη παροχή λανθασµένων πληροφοριών στην προσπάθεια να
αποκρύψουν σοβαρά γεγονότα και
i) Περιπτώσεις ηθεληµένης προσπάθειας να αποσιωποιηθούν παραβάσεις.
9.17 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ
9.17.1.∆ιαφωνία µε απόφαση ∆ιαιτητή
9.17.1.1.∆ιαδικασίες από τον Αθλητή
a) Αν ένας αθλητής διαφωνεί µε την απόφαση του ∆ιαιτητή σχετικά µε κάποιο
συγκεκριµένο στόχο, αυτός πρέπει να το δείξει άµεσα, πριν ο επόµενος αθλητής
ρίξει, σηκώνοντας το χέρι του και λέγοντας “ΕΝΣΤΑΣΗ” και
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b) O διαιτητής πρέπει να διακόψει προσωρινά την συνέχιση του γύρου και αφού
ακούσει την γνώµη των βοηθών ∆ιαιτητού αποφασίζει. Η ένσταση δεν γίνεται
δεκτή αν ο επόµενος αθλητής πυροβολήσει (9.18.6.).
9.17.2.ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κάθε αθλητής ή υπεύθυνος οµάδος, έχει το δικαίωµα άµεσης και προφορικής
ένστασης σχετικά µε την κατάσταση
του αγώνα, τις αποφάσεις ή πράξεις
υπευθύνων του αγώνα, προς τους Κριτές, τον αρχηγό και υπεύθυνο των γηπέδων,
τον αρχηγό των διαιτητών ή στον διαιτητή.
9.17.2.1. Τέτοιες ενστάσεις µπορεί να γίνουν στις παρακάτω περιπτώσεις.
a) Μη εφαρµογής των Κανονισµών ISSF.
b) Μη εφαρµογής του τρέχοντος προγράµµατος του αγώνα.
c) ∆ιαφωνία µε την απόφαση ή πράξη οποιουδήποτε υπευθύνου του αγώνα και
d) Όταν ένας αθλητής παρεµποδίζεται ή ενοχλείται από άλλο αθλητή, υπευθύνων του
αγώνα ή του τύπου, από ακροατές ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο ο αθλητής µπορεί να αµφισβητήσει σχετική απόφαση του διαιτητή
που αφορά “ΚΑΛΟ”, “XAMENO”, “ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ” ή “ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ”,
ενεργώντας σύµφωνα µε τους κανονισµούς 9.17.1.1.

9.17.3.1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Κάθε γραπτή ένσταση (έντυπο ένστασης Ρ), πρέπει να υποβληθεί σε έναν Κριτή
µέσα σε 10΄λεπτά µετά το τέλος του γύρου, στο οποίο συνέβη το γεγονός ένστασης.
Η ένσταση συνοδεύεται από 50,00 € αµοιβή. Αν η ένσταση απορριφθεί η αµοιβή
αποδίδεται στην Οργανωτική επιτροπή, αν η ένσταση γίνει δεκτή, η αµοιβή
επιστρέφεται.
9.17.4.ΕΦΕΣΕΙΣ
Στην περίπτωση διαφωνίας µε την απόφαση των Κριτών, στην υποβληθείσα
ένσταση, το θέµα πρέπει να υποβληθεί στους Κριτές Εφέσεων εκτός από τις
αποφάσεις ενστάσεων κατά την διάρκεια τελικών, στις οποίες δεν µπορούν να
υποβληθούν εφέσεις.
9.17.4.1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΦΕΣΕΩΝ
Η έφεση πρέπει να υποβληθεί γραπτώς σε διάστηµα όχι παραπάνω από 20 λεπτά
µετά από την αναγγελία της απόφασης των Κριτών. Η έφεση συνοδεύεται από
100,00 € αµοιβή. Αν η έφεση απορριφθεί η αµοιβή αποδίδεται στην Οργανωτική
επιτροπή, αν η έφεση γίνει δεκτή η αµοιβή επιστρέφεται.
9.18 ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ
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9.18.1. ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΕΛΙΚΩΝ
a) Το πλήρες πρόγραµµα, σε κάθε Ολυµπιακό αγώνισµα κυνηγετικού όπλου (Γενικοί
Κανονισµοί 3.3.2.3. & 3.3.4.) είναι το στάδιο προώθησης των αθλητών από τον
αγώνα κατάταξης στον Τελικό. Οι 6 καλλίτεροι αθλητές από τον αγώνα περνούν
στον τελικό.
b) Οι τελικοί περιλαµβάνουν µια σειρά στόχων που οι συµµετέχοντες πυροβολούν,
µε σταδιακή ελάττωση των αθλητών µετά από τον απαιτούµενο αριθµό στόχων
(25,30 ή 20 ανάλογα µε το αγώνισµα) και συνεχίζουν µέχρι την κατάταξη του
χρυσού και αργυρού µεταλλίου και
c) Οι αθλητές του τελικού ξεκινούν µε µηδενικό αποτέλεσµα. Το αποτέλεσµα της
κατάταξης του αγώνα δεν µεταφέρεται. Τα αποτελέσµατα από όλα τα στάδια του
τελικού είναι αθροιστικά
9.18.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΩΝ
9.18.2.1. Χρόνος αναφοράς
a) Οι αθλητές του τελικού ή ο προπονητής ή ο υπεύθυνος οµάδος πρέπει να
παρουσιασθεί στο γήπεδο του τελικού 30 λεπτά πριν από την έναρξη του Τελικού
για έλεγχο φυσιγγίων, εκτός από τους ολυµπιακούς αγώνες που οι αθλητές πρέπει
να παρουσιασθούν 30 λεπτά πριν.
b) Οι αθλητές πρέπει να παρουσιασθούν στο γήπεδο του τελικού το λιγότερο πριν
την έναρξή του. ∆εν επιτρέπεται να φέρουν µαζί τους άλλα φυσίγγια.
c) Ένας (1) πόντος ποινής θα αφαιρεθεί από το αποτέλεσµα του πρώτου “ΚΑΛΟΥ”
sστόχου του αθλητή στον τελικό, αν ο αθλητής δεν παρουσιασθεί στην ώρα που
απαιτείται.
d) Οι αθλητές πρέπει να παρουσιασθούν µε τον εξοπλισµό, αθλητικά ρούχα και
επίσηµες εθνικές στολές τις οποίες µπορεί να φορέσουν στην τελετή απονοµής. Ο
Κριτής πρέπει να ελέγξει και επιβεβαιώσει ότι όλοι οι αθλητές του τελικού είναι
παρόντες και τα ονόµατα µε την εθνικότητά τους είναι σωστά γραµµένα στον
πίνακα και χαρτιά αποτελεσµάτων. Οι Κριτές πρέπει να κάνουν τον έλεγχο
φυσιγγίων και εξοπλισµού το γρηγορότερο δυνατό, µετά από την εµφάνιση των
αθλητών στο γήπεδο.
e) Αθλητής του τελικού που δεν θα εµφανισθεί στην παρουσίαση των αθλητών δεν
θα ξεκινήσει και θα καταταγεί τελευταίος.
9.18.2.2. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Η ώρα έναρξης του τελικού είναι η στιγµή που ο διαιτητής δώσει την εντολή
“ΕΤΟΙΜΟΣ” (READY) για την πρώτη βολή του τελικού.
9.18.2.3. Αρχικές θέσεις & BIB NUMBER Αθλητών
Νέα Bib Number δίνονται για τους τελικούς. Οι αρχικές θέσεις για τους αθλητές στον
τελικό καθορίζονται βάσει της κατάταξής τους στον αγώνα. Ο αθλητής µε την
καλλίτερη θέση κατάταξης παίρνει το Νο 1. Στο shoot-off για το καθορισµό των
µεταλλίων ο αθλητής µε το µικρότερο Bib Number ρίχνει πρώτος.
9.18.2.4. ∆οκιµή όπλων και επίδειξη στόχων
Πριν από την έναρξη του τελικού, πρέπει να γίνει επίδειξη των στόχων και να
επιτραπεί στους αθλητές δοκιµή του όπλου.
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9.18.2.5. Ειδικός εξοπλισµός
Τα γήπεδα των τελικών πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε µικροφωνική εγκατάσταση
για τον εκφωνητή και τον τεχνικό ήχου, καθίσµατα για τους Κριτές, προπονητές, κάθε
αθλητή, έναν επίσηµο πίνακα αποτελεσµάτων (ηλεκτρονικό ή χειροκίνητο) και
ηλεκτρονικό χρονόµετρο για τον έλεγχο του επιτρεπόµενου χρόνου προετοιµασίας
των αθλητών.
9.18.2.6. Υπεύθυνοι του Τελικού
Το παρακάτω προσωπικό διενεργεί και ελέγχει τον Τελικό:
a) ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ:
Ένας έµπειρος, µε άδεια ISSF ∆ιαιτητής, πρέπει να διεξάγει τον τελικό.
b) ΒΟΗΘΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ:
∆ύο
διαιτητές διορίζονται ως βοηθοί ∆ΙΑΙΤΗΤΟΥ για να βοηθήσουν και
συµβουλεύσουν τον ∆ΙΑΙΤΗΤΗ του τελικού. Ένας διαιτητής διορίζεται για τη
λειτουργία του χρονοµέτρου. Οι διαιτητές επιλέγονται από τον αρχηγό των
∆ιαιτητών µεταξύ των διαιτητών του αγώνα.
c) ΚΡΙΤΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ:
Ο υπεύθυνος Κριτής επιβλέπει την διεξαγωγή του Τελικού.
Ένας Κριτής
διορίζεται ως ο υπεύθυνος του τελικού.

d) ΚΡΙΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ:
Ένα µέλος των κριτών εφέσεων, ο υπεύθυνος κριτής του τελικού και ένας ακόµη
κριτής του αγώνα, διορίζονται από τον τεχνικό υπεύθυνο και τον πρόεδρο των
κριτών. Τα τρία αυτά µέλη αποφασίζουν για κάθε ένσταση κατά τη διάρκεια του
τελικού.
e) ΤΕΧΝΙΚΟΣ:
Εκ µέρους της επίσηµης εταιρείας παροχής αποτελεσµάτων ένας τεχνικός είναι
αρµόδιος να ετοιµάσει και λειτουργήσει το σύστηµα των αποτελεσµάτων και τα
γραφικά. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήµατος που µπορεί να επηρεάσει τον
τελικό, επικοινωνεί µε τον υπεύθυνο Κριτή και διαιτητή άµεσα, για να κάνουν τις
απαραίτητες ενέργειες στο συντοµότερο χρόνο.
f) ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ:
Ένας υπεύθυνος που ορίζεται από την ISSF ή την οργανωτική επιτροπή, είναι
αρµόδιος για την παρουσίαση των αθλητών του τελικού, ανακοινώνει τα
αποτελέσµατα και παρέχει χρήσιµες πληροφορίες στους θεατές.
g) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΧΟΥ:
Υπεύθυνος για τη λειτουργία του συστήµατος ήχου και µουσικής κατά τη διάρκεια
αγώνα.
9.18.2.7. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥΣ
Για την διεξαγωγή ενός τελικού πρέπει να χρησιµοποιούνται χρώµατα, µουσική,
αναγγελίες, σχεδιασµός και εντολές του αρχηγού των γηπέδων του αγώνα, σε µία
συνολική αθλητική παρουσίαση που περιγράφει τους αθλητές και τις αγωνιστικές
τους επιδόσεις, µε αποκαλυπτικό και ενδιαφέροντα τρόπο, στους θεατές και το
τηλεοπτικό ακροατήριο.
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9.18.5.∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΩΝ
a)

Αν ο διαιτητής αποφασίσει ότι ένα όπλο δεν είναι λειτουργικό ή υπάρχει
δυσλειτουργία όπλου ή φυσιγγίων και αυτό δεν είναι λόγω υπαιτιότητας του
αθλητή, ο αθλητής έχει 3 λεπτά και όχι παραπάνω είτε για να επισκευάσει το όπλο
του ή να πάρει άλλο εγκεκριµένο ή να αντικαταστήσει τα φυσίγγια του. Εάν αυτό
δεν γίνει σε αυτά τα 3 λεπτά, ο αθλητής αποχωρεί.
b) Μετά από την επισκευή της δυσλειτουργίας ή την αποχώρηση του αθλητή, ο
τελικός συνεχίζεται. Η κατάταξη του αθλητή που αποχώρησε καθορίζεται από τον
συνολικό αριθµό στόχων που είχε πετύχει έως το σηµείο της δυσλειτουργίας.
c) Σε έναν αθλητή επιτρέπονται το µέγιστο 2 δυσλειτουργίες κατά τη διάρκεια του
τελικού, συµπεριλαµβανοµένου και όποιου shoot-off ακόµη και αν έγινε
προσπάθεια επιδιόρθωσης της δυσλειτουργίας.
d) Κάθε κανονικός στόχος-οι, στους οποίους κάθε επί πλέον δυσλειτουργία
παρουσιασθεί είναι “ΧΑΜΕΝΟΣ–ΟΙ” ακόµη και αν ο αθλητής προσπάθησε να
πυροβολήσει.

9.18.6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ
a) Αν κάποιος αθλητής διαφωνεί µε την απόφαση του ∆ΙΑΙΤΗΤΗ για “ΚΑΛΟ”,
XAMENO”, “ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ” ή “ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ” στόχο-ους, πρέπει άµεσα και
πριν ο επόµενος αθλητής πυροβολήσει, να σηκώσει το χέρι του και να δηλώσει
“ΕΝΣΤΑΣΗ”.

b) Ο διαιτητής πρέπει προσωρινά να διακόψει τον τελικό και αφού ακούσει την
γνώµη των βοηθών διαιτητών να αποφασίσει. Καµµία ένσταση δεν γίνεται δεκτή
αν ο επόµενος αθλητής πυροβολήσει.
c) Οποιαδήποτε άλλη ένσταση από τον αθλητή ή τον προπονητή αποφασίζεται
άµεσα από τον Κριτή ενστάσεων τελικού (9.18.2.6.). Η απόφαση του κριτή
ενστάσεων τελικού είναι οριστική και δεν µπορεί να γίνει έφεση.
d) Αν η ένσταση στον τελικό για οποιοδήποτε λόγο εκτός από τις αποφάσεις του
διαιτητή για “ΚΑΛΟ”, XAMENO”, “ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ” ή “ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ” στόχο-ους
απορριφθεί τότε 2 πόντους ποινή θα εφαρµοσθεί και θα αφαιρεθούν από τους 2
τελευταίους πετυχηµένους στόχους του αθλητή.
e) Στους τελικούς δεν υπάρχει αµοιβή για ένσταση.
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