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Α-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ 

Το Compak Sporting  είναι µια  αθλητική  δραστηριότητα που εµπεριέχει  

βολές σε πήλινους κινούµενους στόχους.  

Το «Compak Sporting» είναι προστατευόµενος και κατοχυρωµένος  

λογότυπος  µε  αθλητικούς  κανόνες  και  ανήκει  στην  F.I.T.A.S.C. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕ∆ΙΟ ΒΟΛΩΝ 

Το πεδίο βολών περιορίζεται σε µία περιοχή ορθογώνιου σχήµατος 

διαστάσεων 40µ. πλάτους και 25µ. βάθους, πάνω από την οποία 

πρέπει να διέρχονται οι στόχοι. 

Όποτε  είναι  δυνατό, η  περιοχή  αυτή,  πρέπει  να  σηµατοδοτείται  στο  

έδαφος  µε  τέσσερις  σηµαίες  περίπου  50 εκ. ύψους,  προκειµένου  να  

διευκολύνονται οι  σχεδιαστές  των  τροχιών, σύµφωνα  µε  τους  δείκτες 

του ρολογιού και  ξεκινώντας  από αριστερά, οι  πλευρές  είναι: ΑΒ-ΒC-

CD-DΑ. 

Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον έξι (6) µηχανές  εκτόξευσης.  

Η θέση των µηχανών εκτόξευσης µπορεί να προσδιοριστεί  ελεύθερα, 

µε  την  επιφύλαξη  πως  οι  στόχοι  που  εκτοξεύονται  δεν  

αποτελούν  κίνδυνο για  τους  σκοπευτές ,  τους  διαιτητές,  το  

προσωπικό  ή  τους  θεατές  στην  περίπτωση  της «Άκυρης 

Εκτόξευσης»  (No Bird). 

Όταν  µια  µηχανή  εκτόξευσης  ευρίσκεται  πίσω  από  τις θέσεις  βολής, 

πρέπει  να  είναι  τοποθετηµένη  τουλάχιστον  4 µέτρα υψηλότερα  από  

τους  βατήρες. 

Σε κατάσταση άπνοιας, όλοι οι στόχοι πρέπει να διέρχονται επάνω 

από το ορθογώνιο ΑΒCD σε τουλάχιστον ένα σηµείο της τροχιάς 

τους.  

Υπάρχουν πέντε βατήρες  βολής (βλ. κεφ. 2.6 
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2.1 Τροχιές (βλ. σχέδιο  εγκατάστασης) 

Πρέπει να είναι µε την µεγαλύτερη  δυνατή  ποικιλία : 

Ανερχόµενες, πτωτικές, υποχωρούµενες, εισερχόµενες, παραβολικές, 

λαγός κλπ. 

Πρέπει  να  είναι  δυνατό να  βληθεί  δύο  φορές  κάθε  µονός  στόχος 

από  κάθε  έναν  από  τους  πέντε  βατήρες,  µε  πλήρη  ασφάλεια  για  

τους  σκοπευτές ,  τους  διαιτητές,  το  προσωπικό  και  τους  θεατές. 

Ο  αγώνας Compak Sporting  εµπεριέχει  τροχιές  δύο  τύπων: 

 

Υποχρεωτικές  τροχιές: 

Μία  τροχιά  από  αριστερά προς δεξιά που  διέρχεται  τις  πλευρές ΑΒ 

και CD. 

Μία  τροχιά  από δεξιά προς αριστερά  που  διέρχεται  τις  πλευρές CD 

και ΑΒ. 

Μία  εξερχόµενη  τροχιά που  διέρχεται  την  πλευρά ΒC. 
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Η εγκατάσταση των µηχανών εκτόξευσης µπορεί να είναι δύο τύπων: 

Είτε µία υπόγεια εγκατάσταση µπροστά από τους βατήρες  βολής, 

ή  µία ανυψωµένη εγκατάσταση πίσω από τους βατήρες  βολής.  

Ελεύθερες τροχιές:  

Αυτές  καθορίζονται  από  τον  διοργανωτή  και  εξαρτώνται  από  τη 

διαµόρφωση  του  εδάφους. 

Οι τροχιές του Compak Sporting είναι βραχείς, ώστε να µην διατρέχουν 

το επόµενο γήπεδο. 

2.2 Μηχανές  εκτόξευσης  

Σε αγώνα  Compak Sporting  χρησιµοποιούνται τουλάχιστον έξι  µηχανές  

εκτόξευσης. 

Οι µηχανές αυτές µπορεί να είναι χειροκίνητες, ηµιαυτόµατες ή  

αυτόµατες. 

Καθορίζονται µε γράµµατα (A,B,C,D, κλπ) ή  µε  αριθµούς (1,2,3,4, κλπ) 

από αριστερά προς τα δεξιά και κάθε θέση τους πρέπει να  

σηµατοδοτείται ευκρινώς  από ένα πίνακα που θ’ απεικονίζει το  ανάλογο  

γράµµα ή αριθµό. 

2.3 Συστήµατα  ενεργοποίησης 

Οι µηχανές εκτόξευσης ενεργοποιούνται είτε χειροκίνητα, µέσω  

συστήµατος τηλεχειρισµού ή χρησιµοποιώντας ηχητικό σύστηµα 

ενεργοποίησης τύπου sonopull. 

Σε  περίπτωση  χειροκίνητου συστήµατος  ή  τηλεχειρισµού,  ο  στόχος  

πρέπει ν’ απελευθερώνεται σε χρόνο από  0 έως  3  δευτερόλεπτα  από  

την  κλήση  του  σκοπευτή.   

Σε περίπτωση ηχητικού συστήµατος sonopull, ο στόχος πρέπει ν’  

απελευθερώνεται  µέσα  σε  0.5 (µισό)  δευτερόλεπτο  από  την  κλήση  

του  σκοπευτή.  

Όσον αφορά την διοργάνωση  µε αδιάλειπτη ροή , οι διεθνείς αγώνες θα 

χρησιµοποιούν αποκλειστικά σύστηµα sonopull και ηλεκτρονικό 

εξοπλισµό διαιτησίας, τα οποία τα δύο θα είναι εγκεκριµένα από τη 

Fitasc.  



 6 

 2.4 Στόχοι 

Μπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  όλοι  οι  τύποι  στόχων  είτε  κανονικοί  

ή  ειδικοί (battue, bourbon, mini, rabbit, rocket κλπ). 

Το  χρώµα  των  στόχων  πρέπει  να  επιλεγεί  έτσι  ώστε  να  διασφαλίζει  

πως ο στόχος θα είναι  όσο το δυνατόν  περισσότερο  διακριτός, σε σχέση 

µε  το  περιβάλλον. 

Προτείνεται να µην χρησιµοποιείται ο στόχος battue σε πολύ βραχείς 

τροχιές. 

2.5 Ορισµός των διπλών στόχων (doubles) 

2.5.1 ∆ιπλός στόχος µε κλήση (double on report) 

∆ύο στόχοι που εκτοξεύονται από  µία  ή  δύο  µηχανές  εκτόξευσης , ο  

πρώτος ενεργοποιείται από τον σκοπευτή και ο δεύτερος  ενεργοποιείται  

από  την  βολή  που  βλήθηκε  στον  πρώτο  στόχο  και  εκτοξεύεται σε 

χρόνο από  0 έως  3  δευτερόλεπτα. 

2.5.2 Ταυτόχρονος διπλός  στόχος  (Simultaneous double)  

∆ύο στόχοι που εκτοξεύονται ταυτόχρονα από µία ή δύο µηχανές  

εκτόξευσης  µε  την  κλήση  του σκοπευτή. 

2.5.3 Σε  κάθε διπλό στόχο και οι δύο στόχοι πρέπει να βληθούν. 

Απαγορεύεται να βληθεί ο πρώτος στόχος δύο φορές. 

Σε διπλό στόχο µε κλήση (double on report) , εάν  ο  σκοπευτής  επιτύχει  

και  τους  δύο  στόχους µε  µία  βολή, το  αποτέλεσµα  για  τον  πρώτο  

στόχο  καταχωρείται  ενώ  για  τον  δεύτερο  στόχο  είναι «Άκυρη 

Εκτόξευση» (NO BIRD) και  ο  διπλός  στόχος  επαναλαµβάνεται. 

Σε  ταυτόχρονο διπλό στόχο (Simultaneous double), οι  στόχοι  µπορούν  

να  βληθούν  µε  οποιαδήποτε  σειρά. Εάν  ο  σκοπευτής  επιτύχει  και  

τους δύο  στόχους  µε  µία  βολή,  ο  διπλός  στόχος  θεωρείται  «Άκυρη 

Εκτόξευση» (NO BIRD)  και  δεν  καταχωρείται κανένα  αποτέλεσµα. Ο  

διπλός ταυτόχρονος  στόχος επαναλαµβάνεται. 
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2.6 Βατήρες  βολής 

Οι πέντε βατήρες βολής έχουν τετράγωνο σχήµα διαστάσεων 1Χ1m, 

βρίσκονται σε ευθεία γραµµή µεταξύ τους και είναι τοποθετηµένοι σε 

απόσταση 3 έως 5 µέτρα µεταξύ των κέντρων τους.  

Η γραµµή που περνά από την εµπρόσθια πλευρά των βατήρων πρέπει να 

ευρίσκεται σε απόσταση 4 έως 8 µέτρων από την πλευρά AD του  

ορθογωνίου και παράλληλη προς αυτήν.  

Ο βατήρας 3 πρέπει να συµπίπτει µε τη διάµεσο της πλευράς AD του  

ορθογωνίου. 

Περιοριστές της Γωνίας Βολής (Firing Angle Limiters – FAL), είναι 

απαραίτητο να τοποθετούνται σε  κάθε   βατήρα  βολής  για την  µέγιστη  

δυνατή γενική  ασφάλεια. 

Ο προτεινόµενος τύπος Περιοριστή της Γωνίας Βολής είναι ως  

προτείνεται κατωτέρω, αλλά µπορούν και να σχεδιαστούν διαφορετικά. 

Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει:  

• Επαρκώς να περιορίζουν τη  γωνία  βολής  σε  κάθε  πλευρά, 

• Επαρκώς να περιορίζουν  τη κάθετη  γωνία  βολής, 

• Ν’ αποτρέπουν τους σκοπευτές  από το να  κινούνται εντός  ή να 

ακουµπούν στην εµπρόσθια πλευρά του βατήρα.  
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Περιοριστής Γωνίας Βολής (Προτεινόµενο µοντέλο) (1) 

 

 

Το  ύψος  των  οριζόντιων  δοκών,  πλάγιων  και  εµπρόσθιων  του  

περιοριστή  γωνίας  βολής  καθορίζεται  σε  0.40 µέτρα,  µπορεί ν’ 

ανυψωθεί  «σε  0.70  έως  0.80 µέτρα»  για  λόγους  ασφαλείας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3: ΟΠΛΑ ΚΑΙ  ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ  

3.1 Όπλα 

Όλα τα λειόκανα επιτρέπονται, µε  την  επιφύλαξη πως  δεν  έχουν  

διαµέτρηµα  µεγαλύτερο  του  12  και  το  µήκος  της  κάννης  τους  δεν  
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είναι  µικρότερο  από  66 εκατοστά (26 ίντσες), απαγορεύονται τα  

επαναληπτικά (χράπα-χρούπα). 

Οι  σκοπευτές  που  χρησιµοποιούν  ηµιαυτόµατα όπλα πρέπει  να  τους  

προσαρµόσουν  µία  συσκευή  που να διασφαλίζει πως  η  εξόλκευση  

του  βληθέντος  κάλυκα  δεν  ενοχλεί  τους  διπλανούς  τους  σκοπευτές. 

∆ύο φυσίγγια το µέγιστο µπορούν να τροφοδοτηθούν σε κάθε  

περίπτωση. 

Αορτήρες και άγκιστρα απαγορεύονται σε όλα τα όπλα. 

Οποιαδήποτε χρήση µικροκάµερας προσαρµοσµένης στο όπλο 

απαγορεύεται. 

Ολική ή µερική αλλαγή τµηµάτων των όπλων, εναλλασόµενων 

συσφίξεων ή  καννών  απαγορεύεται  κατά  τη  διάρκεια  ενός  γύρου 

(πούλα)  του  αγώνα. 

Επιτρέπεται  µεταξύ  των  γύρων. 

3.2 Πυροµαχικά 

Η γόµωση των φυσιγγίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 28 γραµµάρια  

µολύβδινων  σκαγίων µε µέγιστη ανοχή +2%. 

Τα  σκάγια πρέπει να  είναι  στρογγυλά µε κανονική διάµετρο από 2.0 

έως  2.5 χιλιοστά µε ανοχή ± 0,1 χιλιοστό. 

Η χρήση διασπορέων ή οποιουδήποτε άλλου ασυνήθιστου υλικού  

γοµώσεως  απαγορεύεται  ρητώς, όπως  και  η  χρήση επαναγοµωµένου  

φυσιγγίου. 

Η µίξη διαφορετικών σκαγίων διαφορετικών διαστάσεων και/ή ποιότητας 

απαγορεύεται ρητώς, όπως και η χρήση µαύρης πυρίτιδας και  

τροχειοδεικτικών φυσιγγίων. 

3.3 Προστασία ακοής 

Οι  σκοπευτές, διαιτητές, το προσωπικό  και  οι  θεατές  σε ή  κοντά στον  

αγώνα Compak Sporting πρέπει να φορούν προστατευτικά ακοής  

(ωτοασπίδες). 

Κάθε  σκοπευτής  ευρισκόµενος σε  βατήρα χωρίς  προστατευτικά  ακοής 

θεωρείται  απών  και  δεν  του  επιτρέπεται  να  συµµετάσχει. 
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3.4 Γυαλιά  προστασίας  

Οι σκοπευτές, διαιτητές και το προσωπικό  πρέπει να φορούν  γυαλιά  

προστασίας.   

Κάθε σκοπευτής ευρισκόµενος σε βατήρα χωρίς προστατευτικά γυαλιά 

θεωρείται απών και δεν του επιτρέπεται να συµµετάσχει. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΓΥΡΟΙ (ΠΟΥΛΕΣ) 

4.1 Αγωνιστικοί Γύροι βολών 

Κάθε αγωνιστικός γύρος  βολών (πούλα) αποτελείται από 25 στόχους , 

π.χ. 5 στόχοι ανά βατήρα βολής µε έναν από τους ακόλουθους 

συνδυασµούς: 

• Πέντε (5) µονοί στόχοι, 

• Τρείς (3) µονοί στόχοι και ένας διπλός (µε κλήση ή  ταυτόχρονος).  

• Ένας (1) µονός στόχος και δύο (2) διπλοί (µε κλήση ή  

ταυτόχρονοι). 

Συνιστάται να χρησιµοποιούνται διαφορετικοί συνδυασµοί από τον ένα 

αγωνιστικό γύρο (πούλα) στον άλλο. Όµως σε έναν αγωνιστικό γύρο 

(πούλα)  Compak  ο τύπος των διπλών στόχων θα είναι ο ίδιος (είτε 

on report, είτε simultaneous).  

4.2 Πρόγραµµα ή σειρά βολής των στόχων 

Το πρόγραµµα βολής  των  στόχων είναι αναρτηµένο σε κάθε βατήρα  µε  

τέτοιο  τρόπο  ώστε ο σκοπευτής να µπορεί να το διαβάζει εύκολα.  

Οι µονοί στόχοι στα προγράµµατα µπορούν να επιλεγούν µε   

οποιαδήποτε  σειρά  των  µηχανών. 

Ο πρώτος στόχος κάθε διπλού στόχου πρέπει να είναι ο ίδιος µε το 

τελευταίο που βλήθηκε από τον προηγούµενο βατήρα. 

 

Εάν η οµάδα έχει λιγότερους από έξι σκοπευτές, ο τελευταίος στόχος 

του άδειου βατήρα πρέπει να επιδειχθεί στον επόµενο σκοπευτή  που  

αγωνίζεται. 

Προδιαγεγραµµένα σχήµατα τροχιών είναι διαθέσιµα στο 

Παράρτηµα 2, η χρήση τους προτείνεται σε πρωταθλήµατα. 
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Παράδειγµα σχήµατος βολών για ένα γύρο (3 µονοί στόχοι και 1 

διπλός): 

Αυτό είναι απλά ένα παράδειγµα αλλά είναι δυνατοί όλοι οι συνδυασµοί, 

µε την προϋπόθεση πως συµβαδίζουν µε τους κανόνες που ανωτέρω 

αναφέρονται.  

4.3 Οµάδες βολής και αδιάλειπτης ροής 

Για Compak Sporting µε οµάδες βολής: Η οµάδα αποτελείται το πολύ 

από 6 σκοπευτές.  

Για Compak Sporting αδιάλειπτης ροής: Η οµάδα αποτελείται από τον 

συνολικό αριθµό των σκοπευτών διαιρούµενο µε τον αριθµό των 

γηπέδων.  

4.4 Αλληλουχία βολών σ’ ένα αγωνιστικό γύρο (πούλα) 

Θέση σκοπευτών (βλ. παράρτηµα 3) : 

Οι σκοπευτές της οµάδας  µπαίνουν στους βατήρες σύµφωνα µε τη σειρά 

τους στο φύλλο βαθµολογίας.  

Ο σκοπευτής που περιµένει πίσω από τον βατήρα 1, είναι έτοιµος να 

πάρει τη θέση του σκοπευτή που είναι µέσα στο βατήρα, µόλις ο 

σκοπευτής στον βατήρα 5 βάλλει και τους πέντε στόχους του.  

 

Η θέση του όπλου κατά τη στιγµή που ο σκοπευτής καλεί το στόχο είναι 

ελεύθερη (είτε επωµισµένο, είτε όχι).  

Όλοι οι στόχοι πρέπει να βάλλονται µε το όπλο επωµισµένο. 

Οι σκοπευτές βάλλουν µε τη σειρά στους µονούς και στους διπλούς 

στόχους, σύµφωνα µε τη σειρά του  προγράµµατος. 

Μία χρονική  παύση 10 δευτερολέπτων είναι  η  µέγιστη  επιτρεπτή  για 

κάθε σκοπευτή προκειµένου να καλέσει το στόχο ή τους στόχους του, 

   ΒΑΤΗΡΑΣ  1   ΒΑΤΗΡΑΣ  2   ΒΑΤΗΡΑΣ  3   ΒΑΤΗΡΑΣ  4   ΒΑΤΗΡΑΣ  5 
 

A B C D E Μονός 

D C B E F Μονός 

B F E A D Μονός 

D+A A+F F+C C+B B+E ∆ιπλός 
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από τη στιγµή που ο προηγούµενος σκοπευτής ολοκλήρωσε  τη  βολή  

του. 

Ο διαιτητής  πρέπει  ν’ ανακοινώσει  στον  σκοπευτή  του  βατήρα 1 πότε  

να  ξεκινήσει.  

Όταν ο σκοπευτής στο βατήρα 5 τελειώσει την προσπάθειά του στους 

στόχους του  προγράµµατός του τότε: 

• Μετακινείται στο βατήρα 1 και περιµένει πίσω του. 

• Οι άλλοι σκοπευτές µετακινούνται στον επόµενο βατήρα δεξιά 

τους. 

• Ο σκοπευτής που περίµενε πριν, παίρνει τη θέση του στο βατήρα 

1. 

Μετά την ολοκλήρωση των βολών στο βατήρα του, ο σκοπευτής 

περιµένει τον επόµενο σκοπευτή να ολοκληρώσει τις βολές του, πριν 

πάρει τη θέση του, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει να µην ενοχλεί τον 

σκοπευτή που βάλλει στους στόχους του. 

Πάντοτε ο σκοπευτής που βρίσκεται στο βατήρα 1 ξεκινά  το γύρο  των  

πέντε  στόχων.  

Κατά τη διάρκεια των εναλλαγών  βατήρων τα όπλα πρέπει να είναι  

«ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΜΙΣΜΕΝΑ».   

Για το Compak αδιάλειπτης ροής, ο πρώτος σκοπευτής της ηµέρας θα 

ακολουθεί έναν διαιτητή ή έναν σκοπευτή που δεν αγωνίζεται, ο οποίος 

θα πυροβολήσει ή θα προσοµοιώσει την αλληλουχία των στόχων. Παρ’ 

όλα αυτά, σε περίπτωση διακοπής της διέλευσης των σκοπευτών, ο 

διαιτητής θα δείξει πάλι όλη την αλληλουχία των στόχων στον πρώτο 

σκοπευτή της νέας οµάδας. 

Οµοίως ο τελευταίος σκοπευτής της ηµέρας θα ακολουθείται από έναν 

διαιτητή ή σκοπευτή που δεν αγωνίζεται ο οποίος θα του παρουσιάσει, σε 

κάθε βατήρα τον πρώτο στόχο των διπλών στόχων.  

Για το Compak µε οµάδες βολής (πούλες), οι µονοί στόχοι και οι διπλοί 

ταυτόχρονοι στόχοι, παρουσιάζονται στους σκοπευτές µόνο µία φορά 

στην πρώτη οµάδα βολής κάθε ηµέρας, εκτός από την περίπτωση 

ασυνήθιστα µεγάλης διακοπής του αγώνα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ  

5.1 Ο στόχος  θεωρείται  «ΚΑΛΟΣ»  

Όταν έχει εκτοξευθεί κανονικά και ο σκοπευτής έχει πυροβολήσει 

σύµφωνα µε τους κανόνες και τουλάχιστον ένα ορατό κοµµάτι του 

αποσπαστεί από  αυτόν ή ο στόχος καταστραφεί ολικά ή µερικά.  

Το ίδιο ισχύει και για τους στόχους  flash. 

 5.2 Ο στόχος  θεωρείται  «ΜΗ∆ΕΝ»  

Εάν δεν χτυπηθεί και δεν αποκοπεί κανένα ορατό κοµµάτι του ή έστω και 

αν µόνο προκληθεί σκόνη (smoking or dusty targets). 

5.3 Περίπτωση «Άκυρης  Εκτόξευσης» (NO BIRD) 

5.3.1 Εξ’ αιτίας του  όπλου  ή  του πυροµαχικού 

Ο κατωτέρω πίνακας αναφέρεται στην  περίπτωση του πρώτου  

συµβάντος σε  έναν  συγκεκριµένο  αγώνα Compak Sporting. Το  πρώτο  

συµβάν  επισύρει  πρώτη παρατήρηση µε επίδειξη κίτρινης κάρτας. 

Για το δεύτερο όµοιο συµβάν, όλοι οι στόχοι που ∆ΕΝ βλήθηκαν  

καταχωρούνται ως «ΜΗ∆ΕΝ» µε επίδειξη κόκκινης κάρτας. 

 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΥΣΗ 

Σε µονό στόχο Άκυρη εκτόξευση, 

επανάληψη στόχου 

Στον πρώτο στόχο 

διπλού στόχου µε 

κλήση 

Άκυρη εκτόξευση, 

επανάληψη διπλού 

στόχου 

 

 

Και οι δύο βολές 

βλήθηκαν ταυτόχρονα Σε διπλό ταυτόχρονο 

στόχο 

Άκυρη εκτόξευση, 

επανάληψη διπλού 

στόχου 

Σε µονό στόχο Άκυρη εκτόξευση, 

επανάληψη στόχου 

Στον πρώτο στόχο 

διπλού στόχου µε 

κλήση 

Άκυρη εκτόξευση, 

επανάληψη διπλού 

στόχου 

 

Το πρώτο φυσίγγιο 

αποτυγχάνει να 

πυροδοτηθεί 

Σε διπλό ταυτόχρονο 

στόχο 

Άκυρη εκτόξευση, 

επανάληψη διπλού 

στόχου 
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Σε µονό στόχο 

Άκυρη εκτόξευση, 

επανάληψη στόχου 

αλλά µπορεί να 

σπάσει µόνο µε την 

δεύτερη βολή  

 

Σε διπλό στόχο µε 

κλήση 

Άκυρη εκτόξευση, 

επανάληψη διπλού 

στόχου το αποτέλεσµα 

του πρώτου στόχου 

καταγράφεται 

 

 

 

Το δεύτερο φυσίγγιο 

αποτυγχάνει να 

πυροδοτηθεί 

Σε διπλό ταυτόχρονο 

στόχο 

Άκυρη εκτόξευση, 

επανάληψη διπλού 

στόχου 

5.3.2 Εξ’ αιτίας των στόχων 

Ο παρακάτω πίνακας έχει  εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Ο στόχος είναι  σπασµένος όταν  εκτοξεύεται από τη µηχανή, 

• Ο στόχος εκτοξεύεται από άλλη µηχανή, 

• Ο στόχος έχει διαφορετικό χρώµα, 

• Η τροχιά του στόχου έχει κριθεί αντικανονική από τον διαιτητή, 

• Ο στόχος εκτοξεύθηκε σε χρόνο µεγαλύτερο των 3 δευτερολέπτων 

από την κλήση του σκοπευτή, 

• Ο σκοπευτής δεν κάλεσε τον στόχο, 

• Ο διαιτητής αποφασίζει ότι ο σκοπευτής ξεκάθαρα ενοχλήθηκε / 

αποσπάστηκε, 

• Ο διαιτητής δεν µπορεί να κρίνει τον στόχο, 

• Ένας στόχος εκτοξεύθηκε κατά λάθος από άλλη µηχανή του ιδίου 

πεδίου βολής κατά τη διάρκεια βολής µονού στόχου ή διπλού 

ταυτόχρονου στόχου.   

              ΠΡΟΒΛΗΜΑ                    ΛΥΣΗ 

Περίπτωση µονού στόχου Άκυρη εκτόξευση, επανάληψη 

στόχου 

Περίπτωση στόχου λαγού που 

έσπασε µετά την αστοχία της 

πρώτης βολής και πριν βληθεί η 

δεύτερη  

Άκυρη εκτόξευση, επανάληψη 

στόχου, µπορεί να σπάσει µόνο µε 

τη δεύτερη βολή 

Περίπτωση του πρώτου στόχου  σε 

διπλό στόχο µε κλήση  

Άκυρη εκτόξευση, επανάληψη 

διπλού στόχου 

Περίπτωση στην οποία ο πρώτος 

στόχος (ή κοµµάτια του) σπάζουν 

τον δεύτερο σε διπλό στόχο, πριν ο 

Άκυρη εκτόξευση, επανάληψη 

διπλού στόχου, το αποτέλεσµα του 

πρώτου στόχου καταγράφεται 
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σκοπευτής βάλλει την δεύτερη 

βολή 

Περίπτωση του δεύτερου στόχου  

σε διπλό στόχο µε κλήση 

Άκυρη εκτόξευση, επανάληψη 

διπλού στόχου, το αποτέλεσµα του 

πρώτου στόχου καταγράφεται 

Ένας στόχος σε διπλό ταυτόχρονο 

στόχο 

Άκυρη εκτόξευση, επανάληψη 

διπλού στόχου 

5.3.3 Κακοκαιρία 

Στόχος δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως Άκυρη Εκτόξευση (NO BIRD)  

εξ αιτίας κακών καιρικών συνθηκών. 

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι στόχοι που θα σπάσουν καταγράφονται 

ως «ΚΑΛΟΣ» και όλοι οι στόχοι που δεν θα σπάσουν καταγράφονται 

ως «ΜΗ∆ΕΝ».  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Όλα τα όπλα, ακόµη και όταν είναι άδεια πρέπει να χειρίζονται µε 

µεγάλη προσοχή. 

• Τα όπλα πρέπει να µεταφέρονται ανοικτά (µη οπλισµένα και 

άδεια). 

• Προκειµένου περί ηµιαυτόµατων όπλων, το κλείστρο πρέπει να 

είναι ανοικτό και το όπλο να χειρίζεται µε την κάννη στραµµένη 

προς τα πάνω ή προς τα κάτω. 

• Όταν ένας σκοπευτής δεν χρησιµοποιεί το όπλο του, πρέπει να το 

τοποθετεί κάθετα σε οπλοβαστό ή να το αποθηκεύει µε ασφάλεια 

σε άλλο εγκεκριµένο σηµείο. 

• Απαγορεύεται ν’ αγγίξει κάποιος όπλο άλλου σκοπευτή χωρίς την 

άδειά του. 

• Απαγορεύεται η στόχευση ή η ηθεληµένη βολή σε ζώντα ζώα ή 

πουλιά. 

• Καµία προσοµοίωση βολής είναι επιτρεπτή εκτός των βατήρων 

βολής. 

• Καµία προσοµοίωση βολής είναι επιτρεπτή κατά τη διάρκεια που 

σκοπευτής της οµάδας βάλλει στους στόχους του. 

• Σε καµία  περίπτωση µπορεί σκοπευτής να εισέλθει εντός του 

βατήρα βολής πριν την αποχώρηση του προηγούµενου σκοπευτή. 

• Ο σκοπευτής µπορεί να γεµίσει το όπλο του αφ’ ότου πάρει θέση  

στο βατήρα βολής, πάντοτε έχοντας το όπλο ανοικτό (ή το 

κλείστρο προκειµένου για ηµιαυτόµατα όπλα), χωρίς να το 

τοποθετεί κάτω και κρατώντας την κάννη στραµµένη προς το 
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πεδίο βολής και εντός του περιοριστή γωνίας βολής. Ο 

σκοπευτής µπορεί να κλείσει το όπλο του (ή το κλείστρο από το 

όπλο του) όταν είναι η σειρά του να πυροβολήσει. 

• Στην περίπτωση που φυσίγγιο δεν εκπυρσοκροτήσει ή στην 

περίπτωση άλλης δυσλειτουργίας του όπλου ή του φυσιγγίου, ο 

σκοπευτής πρέπει να παραµείνει στο βατήρα, µε το όπλο 

στραµµένο προς το πεδίο βολής, χωρίς να το ανοίξει ή να 

ακουµπήσει το διακόπτη της ασφάλειας µέχρι ο διαιτητής να 

ελέγξει το όπλο του. 

• Ο σκοπευτής δεν πρέπει να γυρίζει εντός του βατήρα βολής πριν ν’ 

ανοίξει το όπλο του και να έχει βγάλει όλα τα φυσίγγια από τις 

θαλάµες, είτε έχουν βληθεί είτε όχι. 

• Αν ένας αγωνιζόµενος σε περίπτωση δυσλειτουργίας του όπλου ή 

του φυσιγγίου, ανοίξει το όπλο του η/ο ίδια/ος ή αγγίξει την 

ασφάλεια του όπλου, πριν ο διαιτητής ελέγξει το όπλο, ο στόχος/οι 

θα καταχωρηθούν ως µηδέν. 

• Ο σκοπευτής δεν πρέπει να γυρίσει µέσα στον βατήρα βολής πριν 

να ανοίξει το όπλο του και βγάλει τα φυσίγγια από τις θαλάµες, 

είτε έχουν βληθεί είτε όχι. 

• Κατά την διάρκεια της παρουσίασης των στόχων ή σε διακοπή των 

βολών, ο σκοπευτής πρέπει να έχει το όπλο του ανοικτό και 

απογεµισµένο.  
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΠΕ∆ΙΟ : Κάθε εγκατάσταση  του αθλήµατος. 

COMPAK SPORTING : Πεδίο βολής για το άθληµα. 

ΟΜΑ∆Α : Οµάδα µέχρι 6 σκοπευτών στον ίδιο γύρο, κατά τον αυτό          

χρόνο χρησιµοποιώντας το ίδιο πεδίο βολής. 

ΟΜΑ∆Α Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΡΟΗΣ: Η οµάδα σχηµατίζεται από το 

συνολικό αριθµό των σκοπευτών του αγώνα διαιρούµενο µε τον αριθµό 

των αγωνιστικών γηπέδων. 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ : Ένας αγωνιστικός γύρος (πούλα) 

αποτελείται από 25 στόχους που βάλλονται σε ένα συγκεκριµένο πεδίο 

βολής. 

ΜΗΧΑΝΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ : Μηχανή ή εξοπλισµός που 

χρησιµοποιείται για την εκτόξευση στόχων. 

SONOPULL : Εξοπλισµός που ενεργοποιεί την µηχανή εκτόξευσης 

ηχητικά. 

ΒΟΛΗ : Νοείται η βολή ενός φυσιγγίου. 

ΣΤΟΧΟΣ : Πήλινος κινούµενος στόχος. 

ΤΡΟΧΙΑ : Η νοητή γραµµή στο χώρο που ακολουθεί ένας στόχος. 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE 
World Championship 

Φύλλο #: 1                                               Γύρος #: 1 (Winchester)                                                                          ∆ιαιτητής:.................................... 

Αριθµός Όνοµα/Επώνυµο Κατ.                                                               Στόχοι Σύνολο Υπογραφή 

     Βατήρας 1 Βατήρας 2 Βατήρας 3 Βατήρας 4 Βατήρας 5 

1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 23 24 25 

   

                         

Αναµονή   

     Βατήρας 2 Βατήρας 3 Βατήρας 4 Βατήρας 5 Βατήρας 1 

1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 23 24 25 

   

                    

Αναµονή 

     

  

Βατήρας  3 Βατήρας 4 Βατήρας 5 Βατήρας 1 Βατήρας 2 

1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 23 24 25 

   

               

Αναµονή 

          

  

               Βατήρας 4 Βατήρας 5 Βατήρας 1 Βατήρας 2 Βατήρας 3 

1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 23 24 25 

   

          

Αναµονή 

               

  

Βατήρας 5 Βατήρας 1              Βατήρας 2 Βατήρας 3 Βατήρας 4 

1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 23 24 25 

   

     

Αναµονή 

                    

  

Βατήρας 1 Βατήρας 2               Βατήρας 3        Βατήρας 4 Βατήρας 5 

1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 23 24 25 

   Αναµονή 

                         

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse 

World Compak Sporting Championship XX/XX - XX/XX 200X, Xxxxxxxxxxxx  

Από σκοπευτή  # XX Σειρά No. 1 Referee: 1------------------- 2---------------- 3--------------------- 4------------------- 

Στον σκοπευτή # XX 
Αρ. Επίθετο 

Όνοµα 
Κατηγορία Στόχοι Σύν 

   
25 24   2 

23 
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

   
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

   
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

   
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

   
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

   
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

 

FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR 
AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE 

EUROPEAN COMPAK SPORTING CHAMPIONSHIP

Compak 1 -17/10/2012 
Αριθµός Εθνικότητα Κατηγορία Επίθετο / Όνοµα Αποτελέσµα Υπογραφή 

1 GRE SEN  
  

2 FRA JUN  
  

3 GRE LAD  
  

4 ESP SEN  
  

5 GRE SEN  
  

6 GBR SEN  
  

7 ESP SEN  
  

8 POR JUN  
  

9 ITA JUN  
  

10 GER LAD  
  

11 POR SEN  
  

12 AUT SEN  
  

13 ITA SVT  
  

14 USA SEN  
  

15 ZAF SVT  
  

16 AUS SVT  
  

17 ZAF SEN  
  

18 DEN SEN  
  

19 ITA SEN  
  

20 ZAF LAD  
  

21 GER SEN  
  

22 FRA JUN  
  

23 DEN LAD  
  

24 FRA SEN  
  

25 ESP VET  
  

26 RUS SVT  
  

27 DEN VET  
  

28 ZAF JUN  
  

29 ESP LAD  
  

30 ITA LAD  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

5 Μονοί στόχοι σε κάθε βατήρα 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1                                    ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 5 

A B C D E E F A B C 

E F A B C C D E F A 

C D E F A A B C D E 

F A B C D D E F A B 

D E F A B 

 

B C D E F 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 2                                    ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 6 

B C D E F F A B C D 

F A B C D D E F A B 

D E F A B B C D E F 

A B C D E E F A B C 

E F A B C 

 

C D E F A 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 3                                    ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 7 

C D E F A A C E B D 

A B C D E F A C D E 

E F A B C B D F A C 

B C D E F E B D F A 

F A B C D 

 

C E B C F 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 4                                    ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 8 

D E F A B D B E C F 

B C D E F F A D B E 

F A B C D C F A D B 

C D E F A E C F A D 

A B C D E 

 

B E C F A 
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Σε κάθε βατήρα: 3 Μονοί στόχοι και 1 ∆ιπλός Με Κλήση 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 9                                    ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 13 

A B C D E E B F C A 

F A B C D D E B F C 

E F A B C A D E B F 

C-D D-E E-F F-A A-B 

 

F-C C-A A-D D-E E-B 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 10                                    ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 14 

B D A F C F C E B D 

E B D F A A F B E C 

C E B D A C B D A E 

A-F F-C C-E E-B B-D 

 

E-D D-A A-C C-F F-B 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 11                                    ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 15 

C E D A F A F B E D 

B C E D A B E C F A 

F B C E D C B F B E 

D-A A-F F-B B-C C-E 

 

E-D D-A A-D D-C C-F 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 12                                    ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 16 

D A F C E B E C A F 

B D C F C D A B E C 

E F B D A F D A C E 

A-C C-E E-A A-B B-F 

 

E-C C-F F-D D-B B-A 
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Σε κάθε βατήρα: 3 Μονοί στόχοι και 1 ∆ιπλός Ταυτόχρονος 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 17                                   ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 21 

F E C B A B F A B E 

D B F E C A B F C D 

A D E A B C D B E F 

B-C C-A A-D D-F F-E 

 

F-E E-C C-D D-A A-C 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 18                                   ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 22 

E C D A D C E B F A 

F E C D B D F A C B 

D F B E A F B D B E 

A-B B-A A-F F-C C-E 

 

E-A A-C C-E E-D D-F 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 19                                    ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 23 

A E D B F C A F D B 

C D A E B E F C A D 

F A E C D B E D F A 

D-B B-C C-F F-A A-E 

 

A-D D-B B-E E-C C-F 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 20                                    ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 24 

D B A F C D F A C E 

E F C B D B A D F C 

A E B C F F B C E A 

F-C C-D D-E E-A A-B 

 

A-C C-E E-B B-D D-F 
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Σε κάθε βατήρα: 1 Μονός στόχος και 2 ∆ιπλοί µε Κλήση 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 25                                   ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 29 

C E A F D E A D B C 

D-B B-F F-C C-A A-F C-D D-F F-A A-D D-A 

F-A A-D D-E E-B B-C 

 

A-B B-C C-E E-F F-B 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 26                                   ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 30 

D F B C E F C E B D 

E-A A-D D-F F-B B-C D-A A-F F-D D-C C-B 

C-B B-E E-A A-D D-F 

 

B-E E-B B-A A-E E-F 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 27                                    ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 31 

A B C D E A F D B C 

E-F F-D D-E E-A A-B C-D D-E E-C C-A A-E 

B-C C-A A-F F-C C-D 

 

E-B B-A A-F F-D D-B 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 28                                    ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 32 

B D F A C F A C D B 

C-E E-A A-C C-D D-A B-D D-F F-A A-C C-E 

A-F F-B B-E E-F F-B 

 

E-C C-B B-E E-F F-D 
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Σε κάθε βατήρα: 1 Μονός στόχος και 2 ∆ιπλοί Ταυτόχρονοι 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 33                                   ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 37 

B C F A B A D B C E 

B-F F-A A-B B-E E-C E-B B-C C-E E-F F-D 

C-E E-D D-C C-F F-D 

 

D-F F-A A-D D-B B-A 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 34                                   ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 38 

E D C F A B E D F C 

A-C C-F F-A A-B B-F C-D D-F F-C C-A A-F 

F-B B-E E-D D-C C-E 

 

F-A A-B B-E E-D D-B 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 35                                    ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 39 

B F A E D C B E A D 

D-C C-E E-D D-A A-F D-E E-A A-D D-F F-B 

F-A A-B B-F F-C C-E 

 

B-F F-C C-B B-E E-C 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 36                                    ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 40 

C A E B F F D B E C 

F-E E-B B-F F-D D-B C-A A-E E-C C-F F-D 

B-D D-C C-A A-E E-C 

 

D-B B-F F-D D-A A-B 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΘΕΣΗ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ ΣΕ ΓΥΡΟ ΑΓΩΝΑ 
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Βατήρας 1 

σκοπευτής # 1 
Βατήρας 2 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 3 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 4 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 5 

 

1η θέση 
Αναµονή 

σκοπευτής # 6 
 

 
Βατήρας 1 

σκοπευτής # 6 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 3 

σκοπευτής #2 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 4 

 

2η θέση 
Αναµονή 

σκοπευτής # 5 
 

 
Βατήρας 1 

σκοπευτής #5 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 6 

Βατήρας 3 

σκοπευτής #1 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 3 

6 Σκοπευτές 

3η θέση 
Αναµονή 

σκοπευτής # 4 
 

 
Βατήρας 1 

σκοπευτής #4 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 5 

Βατήρας 3 

σκοπευτής #6 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 2 

 

4η θέση 
Αναµονή 

σκοπευτής # 3 
 

 
Βατήρας 1 

σκοπευτής #3 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 4 

Βατήρας 3 

σκοπευτής #5 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 6 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 1 

 

5η θέση 
Αναµονή 

σκοπευτής # 2 
 

 6η θέση 
Βατήρας 1 

σκοπευτής #2 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 3 

σκοπευτής #4 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 5 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 6 

 

 1η θέση 
Βατήρας 1 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 3 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 4 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 5 

 
Βατήρας 1 

Κενός 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 3 

σκοπευτής #2 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 4 

 

2η θέση 
Αναµονή 

σκοπευτής # 5 
 

 
Βατήρας 1 

σκοπευτής #5 

Βατήρας 2 

Κενός 

Βατήρας 3 

σκοπευτής #1 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 3 

 

3η θέση 
Αναµονή 

σκοπευτής # 4 
 

5 Σκοπευτές 
Βατήρας 1 

σκοπευτής #4 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 5 

Βατήρας 3 

Κενός 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 2 

 

4η θέση 
Αναµονή 

σκοπευτής # 3 
 

 
Βατήρας 1 

σκοπευτής #3 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 4 

Βατήρας 3 

σκοπευτής #5 

Βατήρας 4 

Κενός 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 1 

 

5η θέση 
Αναµονή 

σκοπευτής # 2 
 

 6η θέση 
Βατήρας 1 

σκοπευτής #2 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 3 

σκοπευτής #4 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 5 

Βατήρας 5 

Κενός 
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1η θέση 
Βατήρας 1 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 3 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 4 

Βατήρας 5 

Κενός 

2η θέση 
Βατήρας 1 

Κενός 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 3 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 5 

σκοπευτής #4 

Βατήρας 1 

Κενός 

Βατήρας 2 

Κενός 

Βατήρας3 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 3 
3η θέση 

Αναµονή 

σκοπευτής # 4 
 

Βατήρας 1 

σκοπευτής # 4 

Βατήρας 2 

Κενός 

Βατήρας 3 

Κενός 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 5 

σκοπευτής #2 
4η θέση 

Αναµονή 

σκοπευτής # 3 
 

Βατήρας 1 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 4 

Βατήρας 3 

Κενός 

Βατήρας 4 

Κενός 

Βατήρας 5 

σκοπευτής #1 
5η θέση 

Αναµονή 

σκοπευτής # 2 
 

4 Σκοπευτές 

6η θέση 
Βατήρας 1 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 3 

σκοπευτής # 4 

Βατήρας 4 

Κενός 

Βατήρας 5 

Κενός 
 

1η θέση 
Βατήρας 1 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 3 

σκοπευτής #3 

Βατήρας 4 

Κενός 

Βατήρας 5 

Κενός 

2η θέση 
Βατήρας 1 

Κενός 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 3 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 5 

Κενός 

3η θέση 
Βατήρας 1 

Κενός 

Βατήρας 2 

Κενός 

Βατήρας 3 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 1 

Κενός 

Βατήρας 2 

Κενός 

Βατήρας 3 

Κενός 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 5 

σκοπευτής #2 
4η θέση 

Αναµονή 

σκοπευτής # 3 
 

Βατήρας 1 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 2 

Κενός 

Βατήρας 3 

Κενός 

Βατήρας 4 

Κενός 

Βατήρας 5 

σκοπευτής #1 
5η θέση 

Αναµονή 

σκοπευτής # 2 
 

3 Σκοπευτές 

6η θέση 
Βατήρας 1 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 3 

Κενός 

Βατήρας 4 

Κενός 

Βατήρας 5 

Κενός 
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1η θέση 
Βατήρας 1 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 3 

Κενός 

Βατήρας 4 

Κενός 

Βατήρας 5 

Κενός 

2η θέση 
Βατήρας 1 

Κενός 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 3 

σκοπευτής 

# 1 

Βατήρας 4 

Κενός 

Βατήρας 5 

Κενός 

3η θέση 
Βατήρας 1 

Κενός 

Βατήρας 2 

Κενός 

Βατήρας 3 

σκοπευτής 

#1 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 5 

Κενός 

4η θέση 
Βατήρας 1 

Κενός 

Βατήρας 2 

Κενός 

Βατήρας 3 

Κενός 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 5 

σκοπευτής #2 

Βατήρας 1 

Κενός 

Βατήρας 2 

Κενός 

Βατήρας 3 

Κενός 

Βατήρας 4 

Κενός 

Βατήρας 5 

σκοπευτής #1 
5η θέση 

Αναµονή 

σκοπευτής # 2 
 

2 Σκοπευτές 

6η θέση 
Βατήρας 1 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 2 

Κενός 

Βατήρας 3 

Κενός 

Βατήρας 4 

Κενός 

Βατήρας 5 

Κενός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΟ∆ΙΚΩΝ 

1.1 Σύνθεση Επιτροπής Αγωνοδικών 

Οι διεθνείς αγώνες εποπτεύονται από Επιτροπή Αγωνοδικών που  

αποτελείται από : 

• Εν ενεργεία µέλη της τεχνικής επιτροπής. 

• Τον αντιπρόσωπο της κάθε χώρας που συµµετέχει µε εθνική οµάδα 

στην κατηγορία senior (ανδρών). 

• Εν ενεργεία µέλη του ∆.Σ. της FITASC, εκτός από αυτά που 

συµµετέχουν στην Επιτροπή Εφέσεων. 

Τα µέλη της Επιτροπής Αγωνοδικών που παρατηρούν µία παραβίαση 

των κανονισµών δεν  µπορούν ν’ αποτανθούν απευθείας στους διαιτητές, 

παρά µόνο ν’ αναφέρουν την παρατήρησή τους στην Επιτροπή 

Αγωνοδικών. 

Προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόσωπος της διοργανώτριας 

οµοσπονδίας. 

Κάθε µέλος της Επιτροπής Αγωνοδικών φοράει ειδικό σήµα ώστε να 

µπορεί εύκολα να αναγνωρίζεται από κάθε ενδιαφερόµενο. 

Τουλάχιστον δύο µέλη της Επιτροπής Αγωνοδικών πρέπει να είναι 

συνεχώς παρόντα στο πεδίο βολής. 

1.2. Αρµοδιότητες της  Επιτροπής Αγωνοδικών 

• Η Επιτροπή Αγωνοδικών διασφαλίζει πως η διαδικασία βολών 

συµβαδίζει µε τους κανόνες και  ελέγχει τα όπλα, τα  πυροµαχικά 

και τους στόχους διενεργώντας τεχνικούς ελέγχους. 

• Η Επιτροπή Αγωνοδικών ασχολείται µε τις ενστάσεις.  

Σε καµία περίπτωση µία ένσταση µπορεί να αφορά εάν ένας στόχος 

χτυπήθηκε ή όχι, ή αν ένας στόχος που εκτοξεύθηκε ήταν ελαττωµατικός 

ή εκτός σχεδιασµένης τροχιάς .  

Σε αυτές  τις περιπτώσεις δεν µπορεί να υποβληθεί έφεση εναντίον της 

απόφασης του διαιτητή. 
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Οι σκοπευτές µπορούν να υποβάλλουν έφεση σε οποιαδήποτε άλλη 

απόφαση του διαιτητή. 

Όλες οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Αγωνοδικών εγγράφως, 

συνοδευόµενες από την κατάθεση του παραβόλου κατά την ηµεροµηνία 

του αγώνα. 

Για να γίνει τυπικώς δεκτή µία ένσταση πρέπει ν’ αφορά συµβάν της 

ιδίας µέρας. Σε καµία περίπτωση θ’ αφορά συµβάν που έλαβε χώρα τις 

προηγούµενες ηµέρες. 

Εάν η  Επιτροπή Αγωνοδικών κάνει δεκτή τυπικώς την ένσταση η 

κατάθεση του παραβόλου επιστρέφεται. 

Εάν η Επιτροπή Αγωνοδικών κάνει δεκτή κατ’ ουσίαν την ένσταση, 

µπορεί να δώσει οδηγίες στους διαιτητές µε ορίζοντα  µελλοντικές 

καταστάσεις, να διορίσει άλλον διαιτητή ή ν’ αλλάξει την απόφαση του 

διαιτητή. 

• Η Επιτροπή Αγωνοδικών παίρνει τις απαραίτητες αποφάσεις στις 

περιπτώσεις τεχνικών αστοχιών, εάν αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν 

ληφθεί από τον υπεύθυνο διαιτητή. 

• Η Επιτροπή Αγωνοδικών αποφασίζει για τις κυρώσεις που 

επιβάλλονται εάν ένας σκοπευτής δεν συµµορφώνεται  µε τους 

κανόνες ή έχει επιδείξει µή αθλητική συµπεριφορά. 

• Σε περίπτωση άµεσου και σοβαρού προβλήµατος (πχ. κίνδυνος 

διακοπής του αγώνα), δύο µέλη της  Επιτροπής Αγωνοδικών 

διορισµένοι από τον Πρόεδρο, µπορούν να λάβουν απόφαση όλως 

εξαιρετικά µε τη σύµφωνη γνώµη του διαιτητή, υπό την 

προϋπόθεση πως η Επιτροπή Αγωνοδικών θα επκυρώσει την 

απόφαση. 

• Η Επιτροπή Αγωνοδικών µπορεί να συνεδριάζει εγκύρως µόνο µε 

την παρουσία του Προέδρου ή του αντιπροσώπου του, 

παρισταµένου και του ενός τετάρτου των  µελών της. 

• Εάν ένα µέλος της Επιτροπής Αγωνοδικών αντιληφθεί ένα  

γεγονός που δεν συµβαδίζει µε τους κανόνες, πρέπει να 

ενηµερώσει σχετικά την Επιτροπή και ο διαιτητής πρέπει να 

προβεί άµεσα στις απαραίτητες ενέργειες. 

Οι αποφάσεις λαµβάνονται από την πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου υπερτερεί.   
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1.3. Επιτροπή Εφέσεων 

Η Επιτροπή Εφέσεων συγκροτείται κατά τον ίδιο χρόνο µε την Επιτροπή 

Αγωνοδικών για κάθε διεθνή αγώνα. 

Η Επιτροπή Εφέσεων αποτελείται από : 

• Τον Πρόεδρο της FITASC ή τον αντιπρόσωπό του, 

• Τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής ή τον αντιπρόσωπό του, 

• Τον Πρόεδρο της διοργανώτριας οµοσπονδίας ή τον αντιπρόσωπό 

του. 

Μέλος της Επιτροπής Αγωνοδικών δεν µπορεί  να  είναι  κατά τον αυτό 

χρόνο  και  µέλος της Επιτροπής Εφέσεων. 

Στην περίπτωση που µία απόφαση της Επιτροπής Αγωνοδικών 

προσβάλλεται από τους σκοπευτές ή από την FITASC τότε το θέµα 

εισάγεται στην Επιτροπή Εφέσεων. 

Όλα τα θέµατα που αφορούν πειθαρχικά παραπτώµατα θα 

εισάγονται στην Πειθαρχική Επιτροπή της FITASC. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΓΗΠΕ∆Α 

Ένας διεθνής αγώνας διοργανώνεται µε βάση τα κάτωθι: 

- 3 πεδία βολής µε 3 µονούς στόχους και 1 διπλό µε κλήση, 

- 1 πεδίο βολής µε 3 µονούς στόχους και 1 ταυτόχρονο διπλό, 

- 3 πεδία βολής µε 1 µονό στόχο και 2 διπλούς µε κλήση, 

- 1 πεδίο βολής µε 1 µονό στόχο και 2 ταυτόχρονους διπλούς. 

Πριν την έναρξη του αγώνα και µε την παρουσία του υπευθύνου των 

πεδίων βολών, σχεδιάζονται τα σχήµατα βολών, 

- Είτε από την Επιτροπή Αγωνοδικών µε σχεδιασµό 

προδιαγεγραµµένων σχηµάτων (βλ. Παράρτηµα 2), που ελέγχονται 

και τροποποιούνται αν είναι αναγκαίο (ασφάλεια, ποικιλία, 

ισορροπία µεταξύ των τροχιών) από παρόντα µέλη της Τεχνικής 

Επιτροπής της FITASC, 

- Ή από αυτόν που του έχει ανατεθεί ο σχεδιασµός των σχηµάτων 

βολών και ελέγχονται και τροποποιούνται αν είναι αναγκαίο 
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(ασφάλεια, ποικιλία, ισορροπία µεταξύ των τροχιών) από παρόντα 

µέλη της Τεχνικής Επιτροπής της FITASC. 

Και στις δύο περιπτώσεις, εάν κανένα µέλος της Τεχνικής Επιτροπής  δεν 

είναι παρόν, η Επιτροπή Αγωνοδικών επιφορτίζεται µε το ανωτέρω θέµα. 

Απ’ όλους τους στόχους που συµπεριλαµβάνονται σ’ έναν αγώνα, το 

ποσοστό των ειδικών στόχων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 40%. 

Οι τροχιές και/ή οι µηχανές εκτόξευσης και/ή τα σχήµατα βολών και/ή οι 

αποστάσεις µεταξύ των βατήρων βολής και/ή µεταξύ των βατήρων βολής 

και της θεωρητικής γραµµής µπορούν ν’ αλλάξουν µετά από έναν πλήρη 

γύρο (50 στόχων εάν υπάρχουν 2 πεδία βολής και 100 στόχων εάν 

υπάρχουν 4 πεδία βολής) και εφ’ όσον όλοι οι σκοπευτές έχουν 

ολοκληρώσει τον ίδιο κύκλο βολών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

Η προπόνηση λαµβάνει χώρα χρησιµοποιώντας τις ίδιες τροχιές µε αυτές 

που έχουν επιλεγεί για τον αγώνα. Παρ’ όλα αυτά αυτές οι τροχιές 

µπορούν να τροποποιηθούν όλως ελαφρώς κατά την διάρκεια της 

αποδοχής των στόχων από την τεχνική επιτροπή ή κατά τη διάρκεια της 

επιλογής του πίνακα των σχηµάτων. 

Οι πίνακες των σχηµάτων που χρησιµοποιούνται για την προπόνηση 

πρέπει να διαφέρουν από αυτούς του αγώνα.    

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΕΡΙΒΟΛΗ 

4.1 Ατοµική περιβολή 

Οι σκοπευτές καλούνται να προσέρχονται στο βατήρα βολής ενδεδυµένοι 

µε κατάλληλο τρόπο για δηµόσια εκδήλωση. 

Πολύ κοντά παντελόνια (σόρτς) απαγορεύονται, µόνο κοντά παντελόνια 

τύπου «βερµούδας» µε  µήκος το πολύ 5 εκατοστά πάνω από το γόνατο 

επιτρέπονται. 

Οι µπλούζες πρέπει να έχουν τουλάχιστον κοντά µανίκια, µε ή χωρίς 

γιακά, αλλά πρέπει τουλάχιστον να κλείνουν στην βάση του λαιµού (tee-

shirt).  

Ακάλυπτη µέση κάτω από το σκοπευτικό γιλέκο απαγορεύεται. 

Τα σανδάλια απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας. 
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Κατά τη τελετή έναρξης και κατά την διάρκεια της παρέλασης των 

Εθνικών οµάδων τα µέλη τους πρέπει να είναι ενδεδυµένα µε την 

περιβολή της Εθνικής τους οµάδας, ή να φορούν µακρύ παντελόνι και 

σακάκι τύπου µπλέϊζερ. 

Κατά την τελετή λήξης, όλοι οι σκοπευτές που βραβεύονται πρέπει να 

παραστούν στην απονοµή των επάθλων, ή µε την περιβολή της Εθνικής 

τους οµάδας ή φορώντας µακρύ παντελόνι και σακάκι τύπου µπλέϊζερ. 

4.2 Αρίθµηση 

Ο αγωνιστικός αριθµός του σκοπευτή πρέπει να είναι προσαρµοσµένος 

στο πίσω πάνω µέρος µεταξύ των ώµων και της µέσης του, να είναι 

πλήρως ορατός και να φέρεται ως είναι. 

Η µη συµµόρφωση µε αυτούς τους κανόνες επισύρει την κύρωση της 

«ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ» από τον διαιτητή.  Αδυναµία διόρθωσης της 

απαίτησης αυτής µπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον κυρώσεις που µπορεί 

να φτάσουν µέχρι τον αποκλεισµό από τον αγώνα, µε απόφαση της 

Επιτροπής Αγωνοδικών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΦΙΞΗ ΣΚΟΠΕΥΤΗ 

Οι σκοπευτές πρέπει να είναι έτοιµοι για κάθε περίπτωση προκειµένου να 

φτάσουν εγκαίρως στο πεδίο βολής. 

Όταν ένας διαγωνιζόµενος καλείται, πρέπει να είναι έτοιµος να 

πυροβολήσει αµέσως. 

Πρέπει να έχει µαζί του τον εξοπλισµό και τα πυροµαχικά για έναν 

πλήρη γύρο (πούλα). 

Εάν ένας σκοπευτής δεν είναι παρών όταν κληθεί το όνοµά του, ο 

διαιτητής πρέπει να καλέσει τον αριθµό του/της τρείς φορές µέσα σε 

διάστηµα ενός λεπτού. 

Όποιος σκοπευτής δεν είναι παρών σε αυτό το χρονικό διάστηµα 

θεωρείται απών, δεν µπορεί να συµµετάσχει στην οµάδα του σε καµµία 

περίπτωση και λαµβάνει ποινή 25 «ΜΗ∆ΕΝ».  

Εάν ο σκοπευτής πιστεύει πως έχει βάσιµο λόγο για την καθυστέρησή 

του πρέπει: 

Να εγχειρίσει γραπτή αιτιολογία στην Επιτροπή Αγωνοδικών 

συνοδευόµενη µε το κατατεθέν παράβολο. 
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Να συµφωνήσει µε την απόφαση της Επιτροπής Αγωνοδικών. 

Εάν η Επιτροπή Αγωνοδικών θεωρήσει πως ο λόγος που της εκτέθηκε 

είναι βάσιµος, µπορεί να επιτρέψει στον σκοπευτή να συµµετάσχει σε 

άλλη οµάδα (το κατατεθέν πράβολο θα επιστραφεί). 

Εάν η Επιτροπή Αγωνοδικών δεν θεωρήσει πως ο λόγος που της 

εκτέθηκε είναι βάσιµος ο σκοπευτής λαµβάνει 25  «ΜΗ∆ΕΝ» που 

αντιστοιχούν στους 25 στόχους που δεν πυροβόλησε (το κατατεθέν 

παράβολο δεν θα επιστραφεί). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ∆ΟΚΙΜΗ ΟΠΛΩΝ 

Πριν τη συµµετοχή σε αγώνα Compak Sporting, ο σκοπευτής µπορεί αν 

το επιθυµεί να δοκιµάσει το όπλο του, σ’ ένα βατήρα ειδικά σχεδιασµένο 

και εγκατεστηµένο γι’ αυτό το σκοπό, όχι µακριά από το χώρο οπλισµού. 

Σε καµία περίπτωση µπορεί να γίνει δοκιµή όπλων στον βατήρα βολής 

πριν την έναρξη του γύρου (πούλας). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ  ΟΠΛΟΥ 

Εάν το όπλο κάποιου σκοπευτή είναι ελαττωµατικό, του επιτρέπεται να 

δανειστεί όπλο άλλου σκοπευτή που έχει τελειώσει τον γύρο του κατ’ 

εξαίρεση και υπό την προϋπόθεση πως ο άλλος σκοπευτής δεν είναι στην 

ίδια οµάδα, µε την συγκατάθεση του άλλου σκοπευτή και του διαιτητή. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΧΡΗΣΗ ΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ 

ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ 

Η κοινή χρήση ενός συγκεκριµένου όπλου από διάφορους σκοπευτές της 

ίδιας οµάδας απαγορεύεται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ 

Οι διαιτητές που συµµετέχουν σε διεθνείς  αγώνες οφείλουν να δώσουν 

όρκο ότι : 

• Θα τηρούν τους κανόνες και θα εξασφαλίζουν την τήρηση αυτών, 

• Θα αποφασίζουν έντιµα και αµερόληπτα, 
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• ∆εν θα λαµβάνουν υπ’ όψη την εθνικότητά τους και την οµοσπονδία 

της πατρίδας τους κατά την διάρκεια των αγώνων, 

• Θα τοποθετούνται σε σηµείο που θα τους δίνει την δυνατότητα να 

ελέγχουν την τήρηση των κανόνων υπό τις βέλτιστες συνθήκες, 

• Θα ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους µε την απαιτούµενη ένταση και 

καθαρότητα που θα επιτρέπει στους αθλητές να τους ακούσουν, 

• Θα ακούνε µε σεβασµό τις ενστάσεις των αθλητών δίχως όµως να 

επηρεάζονται από τον αθλητή ή τους  άλλους  αθλητές, 

• Θα φέρουν µαζί τους ένα ενηµερωµένο αντίγραφο των κανόνων 

Compak sporting, στις επίσηµες γλώσσες της Fitasc. 

Οι διαιτητές πρέπει να λάβουν την έγκριση της Επιτροπής Αγωνοδικών 

πριν την έναρξη του αγώνα. 

Κάθε διαιτητής πρέπει να φέρει µία έγκυρη κάρτα διαιτητή που θα έχει 

εκδοθεί από την επίσηµη εθνική του οµοσπονδία. 

Σε περίπτωση που ένας διαιτητής δεν διαθέτει επαρκή διεθνή αγωνιστικά  

διαπιστευτήρια, πρέπει να ελέγχεται από άλλους διεθνείς διαιτητές. 

Ο επικεφαλής των διαιτητών πρέπει να φέρει την διεθνή κάρτα διαιτητή 

που θα έχει εκδοθεί από την FITASC. 

Ο διαιτητής οφείλει να εξασφαλίσει εύρυθµη, σωστή συµπεριφορά στο 

πεδίο βολών. 

Ο διαιτητής πρέπει να κρίνει τα αποτελέσµατα των βολών. 

Ανακοινώνει όλα τα αποτελέσµατα  «ΜΗ∆ΕΝ» µε ακουστικό σήµα. 

Αποφασίζει µόνος του. 

Αν ο σκοπευτής διαφωνεί µε την απόφαση του διαιτητή, τότε πρέπει να 

διαµαρτυρηθεί αµέσως, στο βατήρα που βρίσκεται , µε την ανάταση του 

χεριού του και µε την λέξη «ΕΝΣΤΑΣΗ» ή «ΑΚΥΡΩΣΗ». 

Ο σκοπευτής πρέπει να αιτιολογήσει την ένστασή του. 

Ο διαιτητής σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να σταµατήσει την ακολουθία 

των βολών και να ενηµερώσει το σκοπευτή αµέσως για την οριστική του 

απόφαση. 

Αν ο διαιτητής, εν πλήρη συνειδήσει, είναι βέβαιος ότι η απόφασή 

του/της είναι σωστή, τότε αµέσως επικυρώνει την απόφαση αυτή, 

καθιστώντας την τοιουτοτρόπως εκτελεστή δίχως καµία δυνατότητα 

προσφυγής κατ’ αυτής. 

Αν ο διαιτητής έχει οιαδήποτε αµφιβολία για την απόφασή του/της ,  έχει 

την δυνατότητα, πριν εκδώσει την οριστική του/της  απόφαση,  να 

συµβουλευτεί, υπό την συµβουλευτική και µόνο ιδιότητά τους, τους 

κάτωθι : 

• Οιοδήποτε παρόντα διαιτητή,  
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• Τον χειριστή των µηχανών εκτόξευσης στόχων, 

• Τους σκοπευτές της ίδιας οµάδας, 

• Τους τρείς σκοπευτές στους οποίους έχει ανατεθεί να σηµειώνουν 

το φύλλο των αποτελεσµάτων. 

Ο διαιτητής δεν δεσµεύεται από την γνώµη των ανωτέρω. 

Μετά τη συµβουλή που δίνεται από έναν εκ των ανωτέρω αναφεροµένων 

ακολουθεί η οριστική απόφαση του διαιτητή, η οποία καθίσταται έτσι 

αδιαµφισβήτητη και ως εκ τούτου δεσµευτική για τον σκοπευτή (βλέπε 

άρθρο  10.7 : «Άρνηση συµµόρφωσης»). 

Σε καµία περίπτωση επιτρέπεται στους σκοπευτές να εγκαταλείπουν την 

θέση τους ή ν’ αναλαµβάνουν στόχο για να ελέγξουν αν έσπασε. 

Μόνον ο διαιτητής θ’ αποφαίνεται για το αν ο στόχος έσπασε ή όχι ή 

είναι ελαττωµατικός ή εκτός της προγραµµατισµένης τροχιάς. Η 

απόφασή του είναι οριστική. 

Ο διαιτητής δύναται να διακόψει την ακολουθία των βολών όλως 

εξαιρετικώς σε περίπτωση ξαφνικής νεροποντής ή δυνατής καταιγίδας 

που εκτιµάται µικρής διάρκειας, αλλά οφείλει να ενηµερώσει την 

επιτροπή αγωνοδικών σε περίπτωση που η διακοπή είναι πιθανό να 

διαρκέσει περισσότερο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΝΕΣ 

10.1 Χρόνος βολής 

Μία χρονική περίοδος 10 δευτερολέπτων είναι  η  µέγιστη  επιτρεπτή  

για κάθε σκοπευτή προκειµένου να καλέσει το στόχο ή τους στόχους του, 

από τη στιγµή που ο προηγούµενος σκοπευτής ολοκλήρωσε τη βολή  του. 

Εάν ο σκοπευτής αποτύχει να συµµορφωθεί µε αυτόν τον κανόνα, αφ’ 

ότου έχει λάβει προειδοποίηση (η οποία σηµειώνεται από τον διαιτητή 

στο φύλο αποτελεσµάτων), σε έναν συγκεκριµένο γύρο, οι στόχοι θα 

προσµετρούνται όπως ορίζονται στο άρθρο 10.5. 

10.2 Άρνηση στόχου 

Ο σκοπευτής δεν µπορεί ν’ αρνηθεί ένα στόχο, εκτός από την περίπτωση 

που δεν τον έχει καλέσει. 
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Εάν ένας σκοπευτής αρνηθεί να βάλλει σε ένα στόχο ο οποίος θεωρείται 

έγκυρος από τον διαιτητή, του επιβάλλεται κύρωση όπως ορίζεται στο 

άρθρο 10.5. 

10.3 Βολή σε στόχο µετά την κλήση «ΑΚΥΡΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ» (No 

Bird) 

Σε καµία περίπτωση µπορεί να βληθεί στόχος εφ’ όσον ο διαιτητής έχει 

δώσει ξεκάθαρη κλήση «ΑΚΥΡΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ» (NO BIRD). Μετά από 

προειδοποίηση, επιβάλλεται κύρωση στο σκοπευτή όπως ορίζεται στο 

άρθρο 10.5. 

10.4 ∆υσλειτουργία όπλου ή πυροµαχικών 

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας όπλου ή πυροµαχικών, µετά το αρχικό 

συµβάν ή εάν ο σκοπευτής ανοίξει το όπλο του ή αγγίξει τον διακόπτη 

ασφαλείας πριν ο διαιτητής ελέγξει το όπλο, επιβάλλεται κύρωση στο 

σκοπευτή όπως ορίζεται στο άρθρο 10.5. 

Ο σκοπευτής έχει χρόνο δύο λεπτών να επισκευάσει ή ν’ αντικαταστήσει 

το όπλο του. 

Εάν ο διαιτητής το αποφασίσει, ο σκοπευτής δικαιούται να συνεχίσει 

στην ίδια οµάδα, υπό την προϋπόθεση πως έχει αναλάβει άλλο όπλο.  

Αν όχι, πρέπει να εγκαταλείψει την οµάδα του και να τελειώσει το 

υπόλοιπο του γύρου του όταν θα υπάρξει ελεύθερος χώρος σε άλλη 

οµάδα, εάν η Επιτροπή Αγωνοδικών του το επιτρέψει. 

10.5 Κυρώσεις 

Μετά την πρώτη προειδοποίηση, οποιοδήποτε επιπλέον συµβάν στην ίδια 

πούλα, ο διαιτητής θα δείχνει κόκκινη κάρτα και οι παρακάτω στόχοι θα 

δηλώνονται ως: 

       Άρθρο Μονός 

Στόχος 

∆ιπλός Στόχος µε 

κλήση 

∆ιπλός 

Ταυτόχρονος 

Στόχος 

10.1 Χρόνος 

Βολής 

10.2 Άρνηση 

Στόχου 

10.3 Βολή µετά 

την κλήση «No 

Bird»  

     

    ΜΗ∆ΕΝ 

 

ΜΗ∆ΕΝ/ΑΚΥΡΗ 

ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ 

 

ΜΗ∆ΕΝ/ΜΗ∆ΕΝ 

10.4     ΜΗ∆ΕΝ   
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∆υσλειτουργία 

10.4 
∆υσλειτουργία 

στο πρώτο 

στόχο ∆ιπλού 

Στόχου 

 ΜΗ∆ΕΝ/ΑΚΥΡΗ 

ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ 

 

ΜΗ∆ΕΝ/ΜΗ∆ΕΝ 

10.4 
∆υσλειτουργία 

στο δεύτερο 

στόχο ∆ιπλού 

Στόχου 

 1
ος

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ/ 

2
ος

 ΜΗ∆ΕΝ 

1
ος

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ/ 

2
ος

 ΜΗ∆ΕΝ 

10.6 Κανόνες συµπεριφοράς, ασφάλειας 

Εάν σκοπευτής συµπεριφέρεται µε τρόπο που καταδεικνύει πως έχει 

χάσει την αυτοκυριαρχία του/της (πετώντας το όπλο του, υβρίζοντας ή 

είναι βίαιος προς τον διαιτητή ή άλλους διαγωνιζόµενους κλπ), ο 

διαιτητής πρέπει ν’ αναφέρει το ζήτηµα άµεσα στην Επιτροπή 

Αγωνοδικών. 

Ο σκοπευτής µπορεί να πυροβολήσει µόνο όταν έρθει η σειρά του/της 

και µόνο όταν ο στόχος έχει εκτοξευθεί. 

Οι σκοπευτές δεν επιτρέπεται να σκοπεύουν ή να πυροβολούν σε 

στόχους άλλων σκοπευτών ή να σκοπεύουν ή πυροβολούν σκοπίµως σε 

ζώντα ζώα. 

Οι σκοπευτές δεν επιτρέπεται να γεµίζουν το όπλο τους µέχρι να πάρουν 

την θέση τους στον βατήρα, µε το όπλο στραµµένο προς το πεδίο βολής  

και µόνο όταν ο διαιτητής τους δώσει την άδεια να πυροβολήσουν. 

Τα ηµιαυτόµατα όπλα πρέπει να γεµίζονται µε το πολύ δύο φυσίγγια. 

Οι σκοπευτές δεν πρέπει να γυρίζουν στο πεδίο βολής πριν ν’ ανοίξουν 

το όπλο τους και να έχουν βγάλει όλα τα φυσίγγια από τις θαλάµες, είτε 

έχουν βληθεί είτε όχι. 

Κατά την διάρκεια παρουσίασης των στόχων ή σε διακοπή των βολών, οι 

σκοπευτές πρέπει να έχουν τα όπλα τους ανοικτά και απογεµισµένα. 

Μπορούν να κλείσουν τα όπλα τους µόνο µε την άδεια του διαιτητή. 

Εάν σκοπευτής αποτύχει να πυροβολήσει ή στην περίπτωση άλλης 

δυσλειτουργίας του όπλου ή του φυσιγγίου, ο σκοπευτής πρέπει να 

παραµείνει στη θέση του/της, µε το όπλο στραµένο προς το πεδίο βολής, 

χωρίς να το ανοίξει ή να ακουµπήσει το διακόπτη της ασφάλειας µέχρι ο 

διαιτητής να ελέγξει το όπλο. 
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10.7 Άρνηση συµµόρφωσης 

Οι σκοπευτές πρέπει να ολοκληρώσουν τη βολή τους µέσα σε δέκα 

δευτερόλεπτα από την τελική απόφαση διαιτητή. 

Εάν σκοπευτής δεν ολοκληρώσει τη βολή του µέσα σε δέκα 

δευτερόλεπτα από την τελική απόφαση διαιτητή, αυτό θεωρείται ως 

άρνηση συµµόρφωσης και εφαρµόζονται οι κυρώσεις του Κεφαλαίου 13. 

Εάν ο διαιτητής αποφασίσει πως ο διαγωνιζόµενος εσκεµµένα 

καθυστερεί πριν τη βολή ή συµπεριφέρεται µε έναν προφανώς 

ανάρµοστο τρόπο, αυτό λαµβάνεται ως άρνηση συµµόρφωσης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ 

Οι σκοπευτές θεωρείται πως κάνουν απόπειρα επηρεασµού του διαιτητή 

όταν: 

• Ο υπ’ όψιν σκοπευτής συνεχίζει ν’ αµφισβητεί την τελική 

απόφαση του διαιτητή µε την στάση του/της ή λεκτικά, 

ανεξαρτήτως του γεγονότος της επανέναρξης των βολών, 

• Ο υπ’ όψιν σκοπευτής συνεχόµενα  αµφισβητεί τις αποφάσεις του 

διαιτητή, 

• Οι παρόντες σκοπευτές συνεχόµενα και εµφανώς εκφέρουν την 

άποψη ή την κριτική τους χωρίς να τους έχει επιτραπεί από τον 

διαιτητή. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Όλοι οι σκοπευτές  που συµµετέχουν σε αγώνα αποδέχονται όλους τους 

κανονισµούς της FITASC και δηλώνουν πως αποδέχονται και τον 

παρόντα κανονισµό Compak Sporting. Επίσης συµφωνούν πως 

αποδέχονται τις κυρώσεις και όποιες άλλες συνέπειες παραβίασης των 

κανονισµών, µη συµµόρφωσης µε τις εντολές του διαιτητή και µη 

αποδοχής των αποφάσεών του. 

Για την  πρώτη  παραβίαση ενός άρθρου των κανονισµών, ο διαιτητής ή 

η Επιτροπή Αγωνοδικών εκδίδει µια προειδοποίηση. 

Στην περίπτωση της επανάληψης της παραβίασης, άρνησης 

συµµόρφωσης ή απόπειρας επηρεασµού του διαιτητή, η Επιτροπή 

Αγωνοδικών µπορεί να επιβάλλει στον σκοπευτή τις κάτωθι κυρώσεις: 
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• Απόρριψη ενός στόχου, 

• Απόρριψη αγωνιστικού γύρου εικοσιπέντε στόχων, 

• Αποβολή από τον αγώνα. 

Με αίτηµα του διαιτητή, η Επιτροπή Αγωνοδικών µπορεί αµέσως ν’ 

αποκλείσει από τον αγώνα αυτούς που έχουν χάσει την αυτοκυριαρχία 

τους ή έχουν κριθεί παραβάτες για άρνηση συµµόρφωσης και/ή 

αποπειράθηκαν να επηρεάσουν τον διαιτητή ή σκοπίµως πυροβολούν σε 

ζώντα ζώα. 

Κάθε αποβολή θα κοινοποιείται και στην οµοσπονδία του σκοπευτή και 

στα κεντρικά γραφεία της FITASC, όπου και θα τηρείται φάκελος της 

αποβολής για µια περίοδο πέντε ετών. 

Σε περίπτωση δεύτερης αποβολής εντός περιόδου τριών ετών από την 

πρώτη, στον παραβάτη µπορεί µε αποκλειστική απόφαση της ∆ιοικητικής 

Επιτροπής της  FITASC, να του απαγορευθεί οριστικά η συµµετοχή σε 

οποιοδήποτε αγώνα που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της FITASC. 

Οι σκοπευτές που αποβάλλονται από έναν αγώνα δεν µπορούν να 

επανεισαχθούν ή να λάβουν οιαδήποτε χρηµατική καταβολή σε καµία 

περίπτωση. 

Εάν ένας σκοπευτής χρησιµοποιεί όπλα ή πυροµαχικά που δεν 

συµβαδίζουν µε τους παρόντες κανονισµούς, όλες οι βολές που έχουν 

βληθεί µε αυτά τα όπλα ή πυροµαχικά θα θεωρηθούν «µηδέν». 

Εάν η Επιτροπή Αγωνοδικών θεωρήσει πως ο σκοπευτής δεν µπορούσε 

να γνωρίζει ότι παραβίαζε τους κανονισµούς και δεν έχει ωφεληθεί από 

αυτό, µπορεί να αποφασίσει την αποδοχή του αποτελέσµατος, µε την 

προϋπόθεση ότι η παραβίαση δεν θα επαναληφθεί αφ’ ότου 

επισηµάνθηκε. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ (SHOOT-OFFS)  

Οι βατήρες Compak Sporting όπου η διαδικασία ισοβαθµίας (shoot-off) 

θα λάβει χώρα, όπως και το πεδίο βολής, επιλέγονται από τα παρόντα  

µέλη της Τεχνικής Επιτροπής της  FITASC. 

Εάν δεν υπάρχουν παρόντα  µέλη της Τεχνικής Επιτροπής, η Επιτροπή 

Αγωνοδικών αναλαµβάνει την επιλογή. 

Η διαδικασία ισοβαθµίας (shoot-off) λαµβάνει χώρα για τις τρείς πρώτες 

θέσεις των γενικών αποτελεσµάτων και της κάθε κατηγορίας, µ’ ένα 
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αγωνιστικό γύρο 25 στόχων και σε περίπτωση ισοβαθµίας, µ’ ένα 

δεύτερο γύρο «ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΗ∆ΕΝ» (FIRST 

ZERO ELIMINATORY), εφ’ όσον όλοι όσοι προκρίθηκαν στην 

διαδικασία ισοβαθµίας (shoot-off) πέτυχαν τον ίδιο αριθµό στόχων στο 

ίδιο πεδίο βολής. 

Στην περίπτωση που όσοι προκρίθηκαν στην διαδικασία ισοβαθµίας 

(shoot-off) για τα γενικά αποτελέσµατα είναι στην ίδια κατηγορία, τα 

αποτελέσµατα  της διαδικασίας ισοβαθµίας  (shoot-off) για την 

κατηγορία επίσης θα καταχωρηθούν και στην γενική κατάταξη.  

Οι σκοπευτές που ολοκληρώνουν κάτω από την τρίτη θέση µε κοινό 

αποτέλεσµα κατατάσσονται ως ίσοι, µετρώντας προς τα πίσω τις 

(πούλες) οµάδες τους (από την 8
η
 προς την 1

η
). 

Η διαδικασία ισοβαθµίας (shoot-off) λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τον 

παρόντα κανονισµό, µε την εξαίρεση πως οι άδειες θέσεις στην οµάδα 

δεν συµπληρώνονται. 

Εάν η διαδικασία ισοβαθµίας (shoot-off) δεν λάβει χώρα στην 

προγραµµατισµένη ώρα, οι υπ’ όψιν σκοπευτές πρέπει να παραµείνουν 

σε επαφή µε την επιτροπή αγωνοδικών, προκειµένου να είναι  έτοιµοι ν’ 

αγωνιστούν «ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ 

∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΑΦ’ ΟΤΟΥ ΚΛΗΘΟΥΝ». 

Όποιος σκοπευτής είναι απών από την έναρξη της διαδικασίας  

ισοβαθµίας (shoot-off) θεωρείται πως αποσύρθηκε. 

Η επιτροπή αγωνοδικών µπορεί ν’ αποφασίσει πως η διαδικασία 

ισοβαθµίας (shoot-off) αναβάλλεται για την επόµενη µέρα, για 

εξαιρετικούς λόγους, οι σκοπευτές που θα είναι απόντες κατά την εξ 

αναβολής έναρξη θεωρείται πως αποσύρθηκαν. 

Κάτω από την τρίτη θέση κατάταξης και όσον αφορά τους σκοπευτές που 

θα βραβευθούν, η ισοβαθµία επιλύεται µε την επίδοση  του 8
ου

 γύρου 

βολής, σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθµίας , µετρώντας προς τα πίσω 

την επίδοση  του 7
ου

, 6
ου

 , 5
ου

 , 4
ου

 , 3
ου

, 2
ου

, 1
ου

 γύρου βολής. 

Οι ισόβαθµοι σκοπευτές που δεν βραβεύονται βαθµολογούνται ως ίσοι. 

Προκειµένου για ισοβαθµία οµάδων, η κατάταξή τους καθορίζεται 

µετρώντας τη συνολική επίδοση των µελών της οµάδας στον 8
ο
 γύρο 

βολής σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθµίας, µετρώντας προς τα πίσω την 

επίδοση του 7
ου

, 6
ου

 , 5
ου

 , 4
ου

 , 3
ου

, 2
ου

, 1
ου

 γύρου βολής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Το φύλλο αποτελεσµάτων, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται ως 

παράρτηµα, θα συµπληρώνεται από τους σκοπευτές 1,3 και 5 της 

προηγούµενης οµάδας, µε ευθύνη του διαιτητή. 

Οι τρείς ορισµένοι σκοπευτές πρέπει να καταγράφουν την οριστική 

απόφαση του διαιτητή. 

Οι στόχοι «ΜΗ∆ΕΝ» θα καταγράφονται µε «Ο» και οι στόχοι 

«ΚΑΛΟΣ» µε «Χ». 

Τα  «ΜΗ∆ΕΝ» πρέπει ν’ ανακοινώνονται από τον διαιτητή καθαρά και 

δυνατά, µε ακουστικό σήµα που θα ακούγεται στους σκοπευτές και θα 

τους  επιτρέπει να διαµαρτυρηθούν εφ’ όσον το επιθυµούν. 

 

Κάθε άρνηση από σκοπευτή που ορίστηκε για καταγραφή 

αποτελεσµάτων θα τιµωρείται µε τρία «ΜΗ∆ΕΝ». 

 

(1) Άρθρο 2.6, σχετικά µε τον Περιοριστή Γωνίας Βολής : 

Σε καινούργιες εγκαταστάσεις, προτείνεται να κατασκευαστεί προς 

το έδαφος ένα άνοιγµα 10 εκ. στην οριζόντια δοκό που θα διευκολύνει 

τον σκοπευτή µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην χρειάζεται πλέον να 

περνάει τις κάννες του όπλου πάνω από την εµπρόσθια οριζόντια 

δοκό.   

Το  ύψος  των  οριζόντιων  δοκών,  πλάγιων  και  εµπρόσθιων  του  

περιοριστή  γωνίας  βολής  καθορίζεται  σε  0.40 µέτρα,  µπορεί ν’ 

ανυψωθεί  «σε  0.70  έως  0.80 µέτρα»  για  λόγους  ασφαλείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ «ΞΑΦΝΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» ΣΤΟ 

SHOOT-OFF 

 

Το σχήµα βολών στο shoot-off πρέπει να περιλαµβάνουν µια µονή και 

δύο διπλούς ταυτόχρονους στόχους. 

 

1. Μετά την ισοβαθµία, shoot-off µεταξύ δύο σκοπευτών: 

 

- Ο σκοπευτής #1 παίρνει θέση στο βατήρα #1, βάλλει στον πρώτο στόχο, 

η επίδοση καταγράφεται. 

- Ο σκοπευτής #2 παίρνει θέση στο βατήρα #1, βάλλει στον πρώτο στόχο, 

η επίδοση καταγράφεται. 

 

Αν και οι δύο επιδόσεις είναι ίσες: 

 

- Ο σκοπευτής #2 βάλλει στον πρώτο στόχο στο βατήρα #1, η επίδοση 

καταγράφεται. 

- Ο σκοπευτής #1 επιστρέφει στον βατήρα #1 και βάλλει στον πρώτο διπλό 

στόχο, η επίδοση καταγράφεται. 

 

Αν και οι δύο επιδόσεις είναι ισόπαλες πάλι: 

 

- Ο σκοπευτής #1 βάλλει στον δεύτερο διπλό στόχο στο βατήρα #1, η 

επίδοση καταγράφεται. 

- Ο σκοπευτής #2 βάλλει στον δεύτερο διπλό στόχο στο βατήρα #1, η 

επίδοση καταγράφεται. 

 

Αν και οι δύο επιδόσεις είναι ισόπαλες πάλι: 

 

- Ο σκοπευτής #2 παίρνει θέση στο βατήρα #2, βάλλει στον πρώτο στόχο 

του βατήρα #2, η επίδοση καταγράφεται. 

- Ο σκοπευτής #1 βάλλει στον πρώτο στόχο στον βατήρα 2, η επίδοση 

καταγράφεται. 

 

Αν και οι δύο επιδόσεις είναι ισόπαλες: 

 

- Ο σκοπευτής #1 βάλλει στον πρώτο διπλό στόχο στο βατήρα #2, η 

επίδοση καταγράφεται. 

- Ο σκοπευτής #2 επιστρέφει στον βατήρα #2 και βάλλει στον πρώτο διπλό 

στόχο, η επίδοση καταγράφεται. 

 

Αν και οι δύο επιδόσεις είναι ισόπαλες πάλι: 

- Ο σκοπευτής #2 βάλλει στον δεύτερο διπλό στόχο στο βατήρα #2, η 

επίδοση καταγράφεται. 
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- Ο σκοπευτής #1 βάλλει στον δεύτερο διπλό στόχο στο βατήρα #2, η 

επίδοση καταγράφεται. 

 

Αν και οι δύο επιδόσεις είναι ισόπαλες πάλι: 

- Ο σκοπευτής #1 παίρνει θέση στον βατήρα #3 και βάλλει στον πρώτο 

στόχο  του βατήρα #3, η επίδοση καταγράφεται. 

 

Κ.ο.κ., έως ότου το ΠΡΩΤΟ ΜΗ∆ΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ καταχωρηθεί 

στον ίδιο αριθµό βληθέντων στόχων. 

 

2. Μετά την ισοβαθµία, shoot-off µεταξύ τριών σκοπευτών: 
 

- Ο σκοπευτής #1 παίρνει θέση στο βατήρα #1, βάλλει στον πρώτο στόχο, 

η επίδοση καταγράφεται. 

- Ο σκοπευτής #2 παίρνει θέση στο βατήρα #1, βάλλει στον πρώτο στόχο, 

η επίδοση καταγράφεται. 

- Ο σκοπευτής #3 παίρνει θέση στο βατήρα #1, βάλλει στον πρώτο στόχο, 

η επίδοση καταγράφεται. 

 

Αν οι επιδόσεις είναι ίσες: 

 

- Ο σκοπευτής #3 βάλλει τον πρώτο διπλό στόχο στον βατήρα #1, η 

επίδοση καταγράφεται. 

- Ο σκοπευτής #1 επιστρέφει στον βατήρα #1 και βάλλει τον πρώτο διπλό 

στόχο, η επίδοση καταγράφεται. 

- Ο σκοπευτής #2 επιστρέφει στον βατήρα #1 και βάλλει τον πρώτο διπλό 

στόχο, η επίδοση καταγράφεται. 

 

Αν και οι τρεις επιδόσεις είναι ίσες και πάλι: 

 

- Ο σκοπευτής #3 βάλλει το δεύτερο διπλό στόχο στον βατήρα #1, η 

επίδοση καταγράφεται. 

- Ο σκοπευτής #1 βάλλει το δεύτερο διπλό στόχο στον βατήρα #1, η 

επίδοση καταγράφεται. 

- Ο σκοπευτής #2 βάλλει το δεύτερο διπλό στόχο στον βατήρα #1, η 

επίδοση καταγράφεται. 

 

Αν και οι τρεις επιδόσεις είναι ίσες και πάλι: 

 

- Ο σκοπευτής #2 παίρνει θέση στο βατήρα #2, βάλλει στον πρώτο στόχο 

στον βατήρα #2,  η επίδοση καταγράφεται. 

- Ο σκοπευτής #3 παίρνει θέση στο βατήρα #2, βάλλει στον πρώτο στόχο,  

η επίδοση καταγράφεται. 

- Ο σκοπευτής #1 παίρνει θέση στο βατήρα #2, βάλλει στον πρώτο στόχο,  

η επίδοση καταγράφεται. 
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Αν και οι τρεις επιδόσεις είναι ίσες και πάλι: 

 

- Ο σκοπευτής #3 βάλλει τον πρώτο διπλό στόχο στον βατήρα #2, η 

επίδοση καταγράφεται. 

- Ο σκοπευτής #1 επιστρέφει στον βατήρα #2 και βάλλει τον πρώτο διπλό 

στόχο, η επίδοση καταγράφεται. 

- Ο σκοπευτής #2 επιστρέφει στον βατήρα #2 και βάλλει τον πρώτο διπλό 

στόχο, η επίδοση καταγράφεται. 

 

Αν και οι τρεις επιδόσεις είναι ίσες και πάλι: 

 

- Ο σκοπευτής #1 βάλλει το δεύτερο διπλό στόχο στον βατήρα #2, η 

επίδοση καταγράφεται. 

- Ο σκοπευτής #2 βάλλει το δεύτερο διπλό στόχο στον βατήρα #2, η 

επίδοση καταγράφεται. 

- Ο σκοπευτής #3 βάλλει το δεύτερο διπλό στόχο στον βατήρα #2, η 

επίδοση καταγράφεται. 

 

Αν και οι τρεις επιδόσεις είναι ίσες και πάλι: 

 

- Ο σκοπευτής #3 παίρνει θέση στον βατήρα #3 και βάλλει στον πρώτο 

στόχο  του βατήρα #3, η επίδοση καταγράφεται. 

 

Κ.ο.κ., έως ότου το ΠΡΩΤΟ ΜΗ∆ΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ καταχωρηθεί 

στον ίδιο αριθµό βληθέντων στόχων. 
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