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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Το Compak ® Sporting είναι μια αθλητική δραστηριότητα που εμπεριέχει βολές σε πήλινους 

κινούμενους στόχους. 

Το "Compak ® Sporting" είναι προστατευόμενο και κατοχυρωμένο λογότυπο με αθλητικούς 

κανόνες και ανήκει στην F.I.T.A.S.C. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 
 

2.1  Πεδίο βολών 

 

  Το πεδίο βολών περιορίζεται σε μία περιοχή υποχρεωτικά ορθογώνιου σχήματος διαστάσεων 

ελάχιστου 35m και μέγιστου πλάτους 40m και βάθους 25m (βλ. Διάγραμμα παρακάτω) πάνω 

από την οποία πρέπει να διέρχονται οι στόχοι. 

Η περιοχή αυτή, πρέπει να σηματοδοτείται στο έδαφος με τέσσερις σημαίες περίπου 50 εκ. 

ύψους, ή άλλου τύπου ορατό σηματοδότη, προκειμένου να διευκολύνονται οι σχεδιαστές των 

τροχιών και για τον έλεγχο από τους σκοπευτές, σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού και 

ξεκινώντας από αριστερά, οι πλευρές είναι: ΑΒ-ΒC-CD-DΑ. 
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2.2  Βατήρες βολής 

 

Οι πέντε βατήρες βολής έχουν τετράγωνο σχήμα διαστάσεων 1Χ1m, βρίσκονται σε ευθεία 

γραμμή μεταξύ τους και είναι τοποθετημένοι σε απόσταση 2 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. 

Οι Περιοριστές της Γωνίας Βολής (Π.Γ.Β.) (Firing Angle Limiters – FAL), είναι απαραίτητο 

να τοποθετούνται σε κάθε βατήρα βολής για την μέγιστη δυνατή γενική ασφάλεια 

Αυτοί οι Π.Γ.Β. (βλ. παρακάτω), πρέπει να: 

• Περιορίζουν επαρκώς τη γωνία βολής σε κάθε πλευρά 

• Περιορίζουν επαρκώς την κάθετη γωνία βολής 

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

εμπρόσθια πλευρά του βατήρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βατήρας βολής από έγχρωμους σωλήνες PVC με διάμετρο 50mm 

Ευθείες σωλήνες + γωνίες σύνδεσης. 

Όλο το κάτω μέρος πρέπει να γεμίσει με νερό ή άμμο ή να στερεωθεί στο έδαφος. 

 

 

 

 

 



01/01/2020 7/41 

2.3  Συστήματα ενεργοποίησης 

 

Οι μηχανές εκτόξευσης ενεργοποιούνται είτε χειροκίνητα, μέσω συστήματος τηλεχειρισμού ή 

χρησιμοποιώντας σύστημα τύπου sonopull. 

Σε χειροκίνητο σύστημα, ο στόχος πρέπει ν’ απελευθερώνεται σε χρόνο από 0 έως 3 

δευτερόλεπτα από την κλήση του σκοπευτή. 

Σε σύστημα sonopull, η ηλεκτρονική μονάδα πρέπει αυτόματα ν’ απελευθερώνει τον στόχο 

μέσα σε 0.5 (μισό) δευτερόλεπτο, χωρίς καμία δυνατότητα τροποποίησής της. 

Σε κάθε γήπεδο χωριστά, προτείνεται η χρήση μηχανών εκτόξευσης που έχουν τον ίδιο χρόνο 

απόκρισης στην απελευθέρωση του στόχου. 

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

αποκλειστικά σύστημα sonopull και ηλεκτρονικό εξοπλισμό διαιτησίας, τα οποία και τα δύο 

θα είναι εγκεκριμένα από τη Fitasc. 

 

2.4  Μηχανές εκτόξευσης 

 

Σε αγώνα Compak ® Sporting χρησιμοποιούνται έξι μηχανές εκτόξευσης.  

Οι μηχανές αυτές μπορεί να είναι χειροκίνητες, ημιαυτόματες ή αυτόματες. 

Καθορίζονται με γράμματα A,B,C,D,Ε,F από αριστερά προς τα δεξιά και κάθε θέση τους 

πρέπει να σηματοδοτείται ευκρινώς από ένα πίνακα που θ’ απεικονίζει το ανάλογο γράμμα . 

Η τοποθέτηση των μηχανών εκτόξευσης είναι ελεύθερη υπό τον όρο ότι οι στόχοι που 

εκτοξεύονται δεν αποτελούν κίνδυνο για τους σκοπευτές, τους διαιτητές, το προσωπικό ή τους 

θεατές, ακόμη και στην περίπτωση NO BIRD. 

Στην περίπτωση που η μηχανή εκτόξευσης είναι τοποθετημένη πίσω από τους βατήρες βολής, 

πρέπει να βρίσκεται κατά τουλάχιστον 4 μέτρα υπερυψωμένη σε σχέση με το ύψος των 

βατήρων βολής (πύργος). 

Είναι υποχρεωτικό ότι όλοι οι στόχοι, σε πλήρη άπνοια, να διέρχονται πάνω από το ορθογώνιο 

ABCD κατά ένα τμήμα της τροχιάς τους. 

Υπάρχουν 5 βατήρες βολής (βλ. Άρθ. 2.2). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΕΣ 
 

3.1  Τροχιές (βλ. Σχέδιο εγκατάστασης) 

 

Πρέπει να είναι με την μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία : 

Ανερχόμενες, πτωτικές, εξερχόμενες, 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: 

 

3.1.1 Υποχρεωτικές τροχιές: 

 

1. Μία τροχιά από αριστερά προς δεξιά που διέρχεται τις πλευρές ΑΒ και CD. 

2. Μία τροχιά από δεξιά προς αριστερά που διέρχεται τις πλευρές CD και ΑΒ. 

3. Μία εξερχόμενη τροχιά που διέρχεται την πλευρά ΒC. Η εγκατάσταση των 

μηχανών εκτόξευσης μπορεί να είναι τριών τύπων: 

 - Είτε μία υπόγεια εγκατάσταση μπροστά από τους βατήρες βολής, 
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 - ή μια μηχανή εντός του παραλληλόγραμμου του γηπέδου 

 - ή μία ανυψωμένη εγκατάσταση πίσω από τους βατήρες βολής (πύργος). 

 

3.1.2  Ελεύθερες τροχιές: 

 

Αυτές καθορίζονται από τον διοργανωτή και εξαρτώνται από τη διαμόρφωση του 

εδάφους. Οι τροχιές του Compak ® Sporting είναι βραχείς, ώστε να μην εισχωρούν στο 

επόμενο γήπεδο. 

 

3.2  Στόχοι 

 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι οι τύποι στόχων είτε κανονικοί ή ειδικοί (battue, 60mm, 

90mm, 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. 

Συνιστάται να μην χρησιμοποιείται ο στόχος battue σε πολύ βραχείς τροχιές. 

 

3.3  Ορισμός των διπλών στόχων (doubles) 

 

3.3.1  Διπλός στόχος με κλήση (double on report): 

 

Δύο 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 σύμφωνα με το άρθρο 2.3. 

 

3.3.2 Ταυτόχρονος διπλός στόχος (Simultaneous double): 

 

Δύο στόχοι που εκτοξεύονται ταυτόχρονα από δύο διαφορετικές μηχανές εκτόξευσης 

με την κλήση του σκοπευτή. 

 

3.3.3 Στους διπλούς στόχους πρέπει να βληθεί ένα φυσίγγι σε κάθε στόχο. 

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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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΟΔΙΚΩΝ 
 

4.1  Σύνθεση Επιτροπής Αγωνοδικών 

 

Οι διεθνείς αγώνες εποπτεύονται από Επιτροπή Αγωνοδικών που αποτελείται από : 

1. Εν ενεργεία μέλη της τεχνικής επιτροπής. 

2. Τον αντιπρόσωπο της κάθε χώρας που συμμετέχει με εθνική ομάδα στην κατηγορία 

ανδρών. 

3. Εν ενεργεία μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της FITASC, εκτός από αυτά που 

συμμετέχουν στην Επιτροπή Εφέσεων. 

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. 

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 που θα αποφασίσει περεταίρω. 

 

4.2  Αρμοδιότητες της Επιτροπής Αγωνοδικών 
 

1. Η επιτροπή αγωνοδικών, σε συνεργασία με τη γραμματεία του αγώνα, καθορίζει τους 

χρόνους βολής των αθλητών (timetable) και εποπτεύει την κλήρωση για τη σειρά βολής 

τους. 

2. Η Επιτροπή Αγωνοδικών διασφαλίζει πως η διαδικασία βολών συμβαδίζει με τους κανόνες 

και ελέγχει τα όπλα, τα πυρομαχικά και τους στόχους διενεργώντας τεχνικούς ελέγχους. 

3. Η Επιτροπή Αγωνοδικών διεκπεραιώνει 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 ένσταση εναντίον της απόφασης του 

διαιτητή.  

Οι σκοπευτές μπορούν να υποβάλλουν ένσταση σε οποιαδήποτε άλλη απόφαση του 

διαιτητή.  

Όλες οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Αγωνοδικών εγγράφως, συνοδευόμενες 

από την κατάθεση του παραβόλου κατά την ίδια ημέρα 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, ή να διορίσει άλλον 

διαιτητή. 

4. Η Επιτροπή Αγωνοδικών παίρνει τις απαραίτητες αποφάσεις στις περιπτώσεις τεχνικών 

αστοχιών, εάν αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί από τον υπεύθυνο διαιτητή. 

5. Η Επιτροπή Αγωνοδικών αποφασίζει για τις κυρώσεις που επιβάλλονται εάν ένας 

σκοπευτής δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες ή έχει επιδείξει μη αθλητική συμπεριφορά. 

6. Σε περίπτωση επείγοντος (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 Αρχιδιαιτητή, υπό την προϋπόθεση πως η Επιτροπή 

Αγωνοδικών θα επικυρώσει την απόφαση. 
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7. 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. 

8. 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. 

 

4.3  Επιτροπή Εφέσεων 

 

Η Επιτροπή Εφέσεων συγκροτείται υποχρεωτικά. 

Η Επιτροπή Εφέσεων συγκροτείται κατά τον ίδιο χρόνο με την Επιτροπή Αγωνοδικών για 

κάθε διεθνή αγώνα. 

Η Επιτροπή Εφέσεων αποτελείται από : 

1. Τον Πρόεδρο της FITASC ή τον αντιπρόσωπό του, 

2. Τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής ή τον αντιπρόσωπό του, 

3. Τον Πρόεδρο της διοργανώτριας ομοσπονδίας ή τον αντιπρόσωπό του. 

Μέλος της Επιτροπής Αγωνοδικών δεν μπορεί για κανένα λόγο να είναι 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 5. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ 
 

Ένας διεθνής αγώνας σκοπευτικά διεξάγεται ως εξής: 

α. 3 πεδία βολής με 3 μονούς στόχους και 1 διπλό με κλήση, 

β. 1 πεδίο βολής με 3 μονούς στόχους και 1 ταυτόχρονο διπλό, 

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

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

 

Πριν την έναρξη του αγώνα και με την παρουσία του σχεδιαστή των πεδίων βολών, 

σχεδιάζονται τα σχήματα βολών: 

• Είτε από την Επιτροπή Αγωνοδικών ή από τον σχεδιαστή, με σχεδιασμό 

προδιαγεγραμμένων σχημάτων (βλ. Παράρτημα 3), 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 (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 τον ανωτέρω σκοπό. 

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. 

 



01/01/2020 12/41 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. 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 έχουν κάποιες τροποποιήσεις  

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

εφαρμογής του πίνακα των σχημάτων. 

Οι πίνακες των σχημάτων που χρησιμοποιούνται για την προπόνηση πρέπει να διαφέρουν από 

αυτούς του αγώνα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.  ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΟΛΗ 
 

7.1 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. 

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. 

 

7.2 Αγωνιστική 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 στο σύνολό του. 

Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες επισύρει την κύρωση της «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ» 

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 8. ΧΡΟΝΟΙ ΒΟΛΗΣ 
 

Οι σκοπευτές ενημερώνονται για τους χρόνους βολής με ειδοποιήσεις και / ή με τη διανομή 

ωρολογίου φυλλαδίου . 

Οι σκοπευτές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. 

Πρέπει να ευρίσκονται έγκαιρα στο αγωνιστικό γήπεδο που θα αγωνιστούν, ώστε: 

• Υποχρεωτικά: Να παρουσιαστούν στον διαιτητή επιβεβαιώνοντας την παρουσία τους. 

• Να μην έχουν καθυστερήσει. 

• Να είναι έτοιμοι να αγωνιστούν με τη σειρά τους χωρίς καθυστέρηση. 

• Να δουν τις τροχιές των στόχων. 
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Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι σκοπευτές πρέπει να ενημερώνονται για τις καθυστερήσεις ή 

τις προόδους των χρόνων βολής στον αγώνα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λάβουν μέτρα για 

να είναι διαθέσιμοι να εκτελέσουν τις βολές τους στη σειρά τους. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΦΙΞΗ ΣΚΟΠΕΥΤΗ 
 

Ο αγωνιζόμενος πρέπει να βρίσκεται εγκαίρως στο πεδίο βολής και να είναι έτοιμος να 

εκτελέσει τις βολές του αμέσως έχοντας μαζί του τον εξοπλισμό και τα πυρομαχικά για έναν 

πλήρη γύρο βολής. 

Για βολή σε ομάδες : αν ένας σκοπευτής καθυστερήσει και ο πρώτος σκοπευτής της ομάδας 

του έχει ήδη καλέσει τον πρώτο του στόχο, τότε το αποτέλεσμα για τον αργοπορημένο 

σκοπευτή είναι 25 μηδέν. 

Για βολή με αδιάλειπτη ροή, εάν ο αριθμός του αγωνιζόμενου είχε ήδη ακυρωθεί στο σύστημα 

του υπολογιστή και ο επόμενος σκοπευτής ευρίσκεται στον βατήρα 1, τότε το αποτέλεσμα για 

τον αργοπορημένο σκοπευτή θα είναι 25 μηδέν. 

Σε αμφότερες αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ευθύνη του διαιτητή να αναζητήσει ή να καλέσει 

τον σκοπευτή που λείπει. 

Εάν ο σκοπευτής πιστεύει πως έχει βάσιμο λόγο για την καθυστέρησή του ΠΡΕΠΕΙ: 

1. Να εγχειρίσει γραπτή αιτιολογία την ίδια ημέρα στην Επιτροπή Αγωνοδικών 

συνοδευόμενη με το κατατεθέν παράβολο. 

2. Να αποδεχτεί την απόφαση της Επιτροπής Αγωνοδικών. 

3. 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 

παράβολο θα επιστραφεί). 

4. Εάν η Επιτροπή Αγωνοδικών δεν θεωρήσει πως ο λόγος που της εκτέθηκε είναι 

βάσιμος ο σκοπευτής λαμβάνει 25 μηδέν που αντιστοιχούν στους 25 στόχους που δεν 

πυροβόλησε (το κατατεθέν παράβολο δεν θα επιστραφεί). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.  ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΡΟΗ / ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΚΟΠΕΥΤΗ 
 

Ένας σκοπευτής που απουσιάζει την πρώτη ημέρα του αγώνα αφαιρείται από τον κατάλογο 

των σκοπευτών από τη δεύτερη ημέρα του διαγωνισμού και τις επόμενες ημέρες. 

Αν εμφανιστεί τη δεύτερη μέρα ή τις επόμενες μέρες για να αγωνιστεί, πρέπει να προσφύγει 

στην αγωνόδικο επιτροπή σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο κεφάλαιο 9. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΔΟΚΙΜΗ 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 

αγωνιστικού γύρου βολής . 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΧΡΗΣΗ ΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ 

 

Η κοινή χρήση ενός συγκεκριμένου όπλου από διάφορους σκοπευτές της ίδιας ομάδας 

απαγορεύεται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ SHOOT OFFS 

 

Το αγωνιστικό γήπεδο Compak® Sporting όπου η διαδικασία ισοβαθμίας (shoot- off) θα λάβει 

χώρα, όπως και το αγωνιστικό σχήμα, επιλέγονται από τα παρόντα μέλη της Τεχνικής 

Επιτροπής της FITASC. 

Εάν δεν υπάρχουν παρόντα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής, η Επιτροπή Αγωνοδικών 

αναλαμβάνει την επιλογή. 

Το δε σχήμα πρέπει να περιλαμβάνει έναν μονό και δύο διπλούς ταυτόχρονους στόχους. 

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

αποτελεσμάτων και της κάθε κατηγορίας, μ’ ένα αγωνιστικό γύρο 25 στόχων και σε περίπτωση 

ισοβαθμίας, μ’ ένα δεύτερο γύρο «ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΗΔΕΝ», εφ’ όσον 

όλοι όσοι προκρίθηκαν στην διαδικασία ισοβαθμίας (shoot- off) πέτυχαν τον ίδιο αριθμό 

στόχων στο ίδιο πεδίο βολής (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5). 

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. 

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 σε προγραμματισμένη ώρα, οι υπ’ 

όψιν σκοπευτές πρέπει να παραμείνουν σε επαφή με την επιτροπή αγωνοδικών, προκειμένου 

να είναι έτοιμοι ν’ αγωνιστούν «ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 15 ΛΕΠΤΑ 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 8ου γύρου βολής, σε περίπτωση περαιτέρω 

ισοβαθμίας,   μετρώντας προς τα πίσω την επίδοση του 7ου, 6ου, 5ου, 4ου, 3ου, 2ου, 1ου 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 8ο γύρο βολής σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας, 

μετρώντας προς τα πίσω την επίδοση του 7ου, 6ου, 5ου, 4ου, 3ου, 2ου, 1ου γύρου βολής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Όταν ο αγώνας γίνεται σε ομάδες βολής το φύλλο βαθμολογίας, (ένα παράδειγμα 

περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), τηρείται από τον διαιτητή. 

Σε περίπτωση αγώνα αδιάλειπτης ροής, όταν, το φύλλο βαθμολογίας, σημειώνεται χειρόγραφα 

(ένα παράδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), τηρείται από τον διαιτητή. 

Σε αγώνα αδιάλειπτης ροής με ηλεκτρονικό σύστημα τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε 

οθόνη. 
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Τα «ΜΗΔΕΝ» πρέπει ν’ ανακοινώνονται από τον διαιτητή καθαρά και δυνατά, με ακουστικό 

σήμα που θα ακούγεται στους σκοπευτές και θα τους επιτρέπει να διαμαρτυρηθούν άμεσα εφ’ 

όσον το επιθυμούν. 

Οι στόχοι «ΜΗΔΕΝ» θα καταγράφονται με «Ο» και οι στόχοι «ΚΑΛΟΣ» με «Χ». 

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο σκοπευτής υποχρεούται να υπογράψει το φύλλο βαθμολογίας στο 

τέλος του γύρου του. Εάν δεν υπογράψει, δεν επιτρέπονται τυχόν ενστάσεις. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ: Κάθε αγωνιστική εγκατάσταση του αθλήματος. 

COMPAK SPORTING: Πεδίο βολής για το συγκεκριμένο άθλημα. 

ΟΜΑΔΑ : Ομάδα μέχρι 6 σκοπευτών στον ίδιο γύρο βολής, κατά τον αυτό χρόνο 

χρησιμοποιώντας το ίδιο πεδίο βολής. 

ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΡΟΗΣ: Η ομάδα σχηματίζεται από το συνολικό αριθμό των σκοπευτών του 

αγώνα διαιρούμενο με τον αριθμό των αγωνιστικών γηπέδων. Όλοι οι 

σκοπευτές εκκινούν στον βατήρα Νο 1 και ολοκληρώνουν τον γύρο 

τους στον βατήρα Νο 5. 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ : Ένας αγωνιστικός γύρος 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 ηχητικά την μηχανή εκτόξευσης . 

ΒΟΛΗ: Νοείται η βολή ενός φυσιγγίου. 

ΣΤΟΧΟΣ: Πήλινος κινούμενος στόχος. 

ΤΡΟΧΙΑ: Η νοητή γραμμή στο χώρο που ακολουθεί ένας στόχος. 
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ΙΙΙ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΥΡΩΝ ΒΟΛΗΣ 
 

17.1 Αγωνιστικοί γύροι βολών 

 

Κάθε αγωνιστικός γύρος βολών 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 στον 

άλλο. Όμως σε έναν αγωνιστικό γύρο Compak ® Sporting ο τύπος των διπλών στόχων θα 

είναι ο ίδιος (είτε ταυτόχρονος, είτε με κλήση). 

 

17.2 Πρόγραμμα ή σειρά βολής των στόχων 

 

Το πρόγραμμα βολής των στόχων είναι αναρτημένο σε κάθε βατήρα με τέτοιο τρόπο ώστε να 

είναι ευανάγνωστο για  τον σκοπευτή.  

Οι μονοί στόχοι στο πρόγραμμα μπορούν να επιλεγούν με οποιαδήποτε σειρά των μηχανών 

εκτόξευσης. 

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 3, η χρήση τους 

προτείνεται στους αγώνες. 

Παράδειγμα σχήματος βολών: μενού αριθ. 10 (3 μονοί στόχοι και 1 διπλός): 

ΒΑΤΗΡΑΣ 1 ΒΑΤΗΡΑΣ 2 ΒΑΤΗΡΑΣ 

3 
ΒΑΤΗΡΑΣ 4 ΒΑΤΗΡΑΣ 5  

B D A F C Μονός 

E B D A F Μονός 

C E B D A Μονός 

A – F  F – C  C – E  E – B  B – D  Διπλός 

Αυτό είναι απλά ένα παράδειγμα αλλά είναι δυνατοί όλοι οι συνδυασμοί, με την προϋπόθεση 

πως συμβαδίζουν με τους κανόνες που αναφέρονται ανωτέρω. 

 

17.3 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 αγωνιστικών γηπέδων. 

 

17.4 Αλληλουχία βολών σ’ ένα αγωνιστικό γύρο βολής 

 

Θέση σκοπευτών (βλ. παράρτημα 4) : 

Οι σκοπευτές της ομάδας εισέρχονται στους βατήρες σύμφωνα με τη σειρά τους στο φύλλο 

αποτελεσμάτων. 



01/01/2020 18/41 

Ο σκοπευτής που αναμένει πίσω από τον βατήρα 1, είναι έτοιμος να πάρει τη θέση του 

σκοπευτή που είναι μέσα στο βατήρα, μόλις ο σκοπευτής στον βατήρα 5 ολοκληρώσει τις 

βολές του προγράμματός 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 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, από τη στιγμή που ο προηγούμενος 

σκοπευτής ολοκλήρωσε τη βολή του. 

Ο διαιτητής πρέπει ν’ ανακοινώσει στον σκοπευτή του βατήρα 1 πότε είναι η σειρά του να 

εκκινήσει. 

Όταν ο σκοπευτής στο βατήρα 5 ολοκληρώσει τις βολές 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 ανέμενε 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 σύστημα αδιάλειπτης ροής, μόνο ο πρώτος σκοπευτής της ημέρας θα ακολουθεί έναν 

διαιτητή ή έναν σκοπευτή που δεν αγωνίζεται, ο οποίος θα πυροβολήσει ή θα προσομοιώσει 

και τους 5 βατήρες του γύρου βολής. Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση διακοπής των βολών 

περισσότερα από 10 λεπτά, ο διαιτητής θα παρουσιάσει πάλι τους 6 μονούς στόχους.  

Επίσης ο τελευταίος σκοπευτής της ημέρας θα ακολουθείται από έναν διαιτητή ή σκοπευτή 

που δεν αγωνίζεται ο οποίος θα του παρουσιάσει, σε κάθε βατήρα τον 1ο στόχο των διπλών 

στόχων σε κάθε βατήρα. 

Για το σύστημα ομάδων βολής, μόνο οι μονοί στόχοι και οι διπλοί ταυτόχρονοι στόχοι, 

παρουσιάζονται μία φορά το πρωί στην πρώτη ομάδα βολής, εκτός από την περίπτωση 

διακοπής του αγώνα. Όταν η διακοπή διαρκέσει περισσότερα από 10 λεπτά, ο διαιτητής θα 

παρουσιάσει τους 6 μονούς στόχους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΟΛΩΝ 
 

18.1 Όπλα 

 

Όλα τα λειόκανα κυνηγετικά όπλα με διαμέτρημα μεγαλύτερο του 12 και με μήκος κάννης που 

δεν είναι μικρότερο από 66 εκατοστά (26 ίντσες) επιτρέπονται, εκτός από τα επαναληπτικά 

όπλα και τα όπλα με porting (drilling) τα οποία απαγορεύονται. 

Οι σκοπευτές που χρησιμοποιούν ημιαυτόματα όπλα πρέπει να τους προσαρμόσουν ένα 

μηχανισμό που να διασφαλίζει πως η εξόλκευση του βληθέντος κάλυκα δεν ενοχλεί τους 

διπλανούς τους σκοπευτές. 

Δύο φυσίγγια το μέγιστο μπορούν να τροφοδοτηθούν σε κάθε περίπτωση. 

Αορτήρες και άγκιστρα απαγορεύονται σε όλα τα όπλα. 
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Οποιαδήποτε χρήση μικροκάμερας προσαρμοσμένης στο όπλο ή κάθε τεχνητή συσκευή 

σκόπευσης απαγορεύεται. 

Ολική ή μερική αλλαγή τμημάτων των όπλων, εναλλασσόμενων συσφίξεων ή καννών 

απαγορεύεται κατά τη διάρκεια ενός γύρου βολής  του αγώνα. Επιτρέπεται μεταξύ των γύρων 

βολών. 

 

18.2 Πυρομαχικά 
 

Η γόμωση των φυσιγγίων περιορίζεται στα 28 γραμμάρια μολύβδινων σκαγίων με +2% ανοχή. 

Τα σκάγια πρέπει να είναι σφαιρικά με κανονική διάμετρο μεταξύ 2.0 και 2.5 χιλιοστών με 

±0,1 χιλιοστό ανοχή. 

Η χρήση επαναγομωμένων φυσιγγίων απαγορεύεται: 

• Η χρήση διασπορέων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού γομώσεως απαγορεύεται ρητώς, 

όπως και η χρήση επαναγομωμένου φυσιγγίου. 

• Η μίξη διαφορετικών διαστάσεων και/ή διαφορετικής ποιότητας μολύβδου 

απαγορεύεται ρητώς,  

• Η χρήση μαύρης πυρίτιδας, όπως επίσης και τροχιοδεικτικών φυσιγγίων απαγορεύεται. 

Όταν ο βατήρας διαθέτει κάδο απορριμμάτων ή καλάθι για τους άδειους κάλυκες, ο σκοπευτής 

είναι υποχρεωμένος να το χρησιμοποιεί για την απόρριψή τους. Οι σκοπευτές που 

χρησιμοποιούν ημιαυτόματο όπλο υποχρεούνται, όταν βγαίνουν από το βατήρα, να 

συγκεντρώσουν τους κενούς κάλυκες και να τους πετάξουν στον κάδο απορριμμάτων. 

Η μη τήρηση αυτού του κανόνα θα έχει ως αποτέλεσμα τις τακτικές κυρώσεις (κίτρινη κάρτα / 

κόκκινη κάρτα). 

 

18.3 Προστασία ακοής 
 

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

Sporting πρέπει να φορούν προστατευτικά ακοής. 

Κάθε σκοπευτής ευρισκόμενος σε βατήρα χωρίς προστατευτικά ακοής θεωρείται απών και δεν 

έχει δικαίωμα να συμμετάσχει. 

 

18.4 Γυαλιά προστασίας 

 

Οι σκοπευτές, διαιτητές και το προσωπικό πρέπει να φορούν γυαλιά προστασίας. 

Οι σκοπευτές που εισέρχονται σε βατήρα βολής χωρίς προστατευτικά γυαλιά θεωρούνται 

απόντες και δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν. 
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IV – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 
 

Οι διαιτητές που συμμετέχουν σε διεθνείς αγώνες ορκίζονται στην τιμή τους ότι: 

1.  Θα σέβονται και θα εφαρμόζουν τους κανονισμούς. 

2.  Θα επιδεικνύουν αποδεδειγμένη ακεραιότητα και ανεξαρτησία στις αποφάσεις τους. 

3. Δεν θα λαμβάνουν υπ’ όψη την εθνικότητά τους και την ομοσπονδία της πατρίδας τους 

κατά την διάρκεια των αγώνων. 

4. Θα τοποθετούνται σε σημείο που θα τους δίνει την δυνατότητα να ελέγχουν την 

τήρηση των κανόνων υπό τις βέλτιστες συνθήκες. 

5. Θα ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους με την απαιτούμενη ένταση και καθαρότητα που 

θα επιτρέπει στους αθλητές να τους ακούσουν. 

6. Θα ακούνε με σεβασμό τις ενστάσεις των αθλητών χωρίς να επηρεάζονται. 

7. Θα φέρουν μαζί τους ένα ενημερωμένο αντίγραφο των κανονισμών Compak ® 

Sporting, τουλάχιστον 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 Αρχιδιαιτητής πρέπει να φέρει κάρτα διεθνούς διαιτητή που να έχει διαπιστευθεί ως 

Αρχιδιαιτητής από την FITASC. 

Ο διαιτητής οφείλει να εξασφαλίσει την τάξη και την ευπρέπεια στο πεδίο βολών. 

Ο διαιτητής πρέπει να κρίνει τα αποτελέσματα των βολών. 

Ανακοινώνει όλα τα αποτελέσματα «ΜΗΔΕΝ» με ακουστικό σήμα. 

Αποφασίζει μόνος του. 

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

αμέσως, στο βατήρα που ευρίσκεται, με την ανάταση του χεριού του και με την λέξη 

«ΕΝΣΤΑΣΗ» ή «ΑΚΥΡΩΣΗ» και πριν ο επόμενος σκοπευτής καλέσει τον στόχο ή τους 

στόχους του. 

Ο σκοπευτής πρέπει να εκφράσει τον λόγο της ένστασής 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: 

1. Οιονδήποτε παρόντα διαιτητή. 

2. Τον χειριστή των μηχανών εκτόξευσης στόχων. 

3. Τους σκοπευτές της ίδιας ομάδας. 

4. Τους 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 «άρνηση συμμόρφωσης»). 



01/01/2020 22/41 

Σε καμία περίπτωση επιτρέπεται στους σκοπευτές να εγκαταλείπουν την θέση τους ή ν’ 

αναλαμβάνουν στόχο για να ελέγξουν αν έχει βληθεί ή όχι. 

Μόνον ο διαιτητής θ’ αποφαίνεται για το αν ο στόχος βλήθηκε ή όχι ή είναι ελαττωματικός ή 

εκτός της προγραμματισμένης τροχιάς. Η απόφασή του είναι οριστική. 

Ο Αρχιδιαιτητής 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 20. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ 
 

20.1 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. 

 

20.2 Ο στόχος θεωρείται «ΜΗΔΕΝ» 

 

Εάν δεν χτυπηθεί και δεν αποκοπεί κανένα ορατό κομμάτι του ή έστω και αν μόνο προκληθεί 

σκόνη. 

 

20.3 Περίπτωση «Άκυρης Εκτόξευσης»  

 

20.3.1 Εξ’ αιτίας του όπλου ή του πυρομαχικού 
 

Ο κατωτέρω πίνακας αναφέρεται στην περίπτωση του πρώτου συμβάντος σε έναν 

συγκεκριμένο γύρο βολών 25 στόχων Compak ® Sporting. Το πρώτο συμβάν επισύρει 

πρώτη παρατήρηση με επίδειξη κίτρινης κάρτας. 

Για το δεύτερο όμοιο συμβάν, όλοι οι στόχοι που ΔΕΝ βλήθηκαν καταχωρούνται ως 

«ΜΗΔΕΝ» με επίδειξη κόκκινης κάρτας. 

 

1Ο ΣΥΜΒΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΥΣΗ 

Και οι δύο βολές βλήθηκαν 

ταυτόχρονα 

Σε μονό στόχο Άκυρη εκτόξευση, επανάληψη στόχου 

Στον πρώτο στόχο διπλού 

στόχου με κλήση 
Άκυρη εκτόξευση, επανάληψη διπλού 

στόχου 

Σε διπλό ταυτόχρονο στόχο Άκυρη εκτόξευση, επανάληψη διπλού 

στόχου 

Το πρώτο φυσίγγιο 

αποτυγχάνει να πυροδοτηθεί 

Σε μονό στόχο Άκυρη εκτόξευση, επανάληψη στόχου 

Στον πρώτο στόχο διπλού 

στόχου με κλήση 
Άκυρη εκτόξευση, επανάληψη διπλού 

στόχου 

Σε διπλό ταυτόχρονο στόχο Άκυρη εκτόξευση, επανάληψη διπλού 

στόχου 

Το δεύτερο φυσίγγιο 

αποτυγχάνει να πυροδοτηθεί 
Σε μονό στόχο Άκυρη εκτόξευση, επανάληψη στόχου αλλά 

μπορεί να σπάσει μόνο με την δεύτερη βολή 
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Στον πρώτο στόχο διπλού 

στόχου με κλήση 
Άκυρη εκτόξευση, επανάληψη διπλού 

στόχου το αποτέλεσμα του πρώτου στόχου 

καταγράφεται 

Σε διπλό ταυτόχρονο 

στόχο 
Άκυρη εκτόξευση, επανάληψη διπλού 

στόχου 

 

 

20.3.2 Εξ’ αιτίας των στόχων 

 

Ο παρακάτω πίνακας έχει εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Ο στόχος είναι σπασμένος όταν εκτοξεύεται από τη μηχανή 

2. Ο στόχος εκτοξεύεται από άλλη μηχανή 

3. Ο στόχος έχει διαφορετικό χρώμα 

4. Η τροχιά του στόχου έχει κριθεί αντικανονική από τον διαιτητή 

5. Ο στόχος εκτοξεύθηκε σε χρόνο μεγαλύτερο των 3 δευτερολέπτων από την κλήση 

του σκοπευτή 

6. Ο σκοπευτής δεν κάλεσε τον στόχο 

7. Ο διαιτητής αποφασίζει ότι ο σκοπευτής ξεκάθαρα ενοχλήθηκε ή αποσπάστηκε 

8. Ο διαιτητής δεν μπορεί να κρίνει τον στόχο 

9. 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 

βολή 

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 

σκοπευτής βάλλει την δεύτερη βολή 

Άκυρη εκτόξευση, επανάληψη διπλού στόχου, το 

αποτέλεσμα του πρώτου στόχου καταγράφεται 

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 

 

* Δεν υπάρχει "άκυρη εκτόξευση" όταν ένας στόχος ή τα κομμάτια ενός στόχου από άλλο 

αγωνιστικό γήπεδο είναι ορατά στον σκοπευτή. 

 

20.3.3 Κακοκαιρία 

 

Στόχος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως Άκυρη Εκτόξευση 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 «ΜΗΔΕΝ». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 

 

21.1  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 βολής, οι στόχοι θα καταγράφονται όπως ορίζονται στο άρθρο 21.5. 

 

21.2  Άρνηση στόχου 

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

καλέσει. 

Εάν ένας σκοπευτής αρνηθεί να βάλλει σε ένα στόχο ο οποίος θεωρείται έγκυρος από τον 

διαιτητή, του επιβάλλεται κύρωση όπως ορίζεται στο άρθρο 21.5. 

 

21.3  Βολή σε στόχο μετά την κλήση «ΑΚΥΡΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ»  

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

«ΑΚΥΡΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ». Προσοχή, επιβάλλεται κύρωση στο σκοπευτή όπως ορίζεται στο 

άρθρο 21.5. 

 

21.4  Δυσλειτουργία 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 21.5. 

Ο σκοπευτής τότε έχει χρόνο δύο λεπτών να επισκευάσει ή ν’ αντικαταστήσει το όπλο του. 

Εάν ο διαιτητής το αποφασίσει, ο σκοπευτής έχει το δικαίωμα να συνεχίσει στην ίδια ομάδα, 

υπό την προϋπόθεση πως έχει αναλάβει άλλο όπλο. Διαφορετικά οι στόχοι που δεν βλήθηκαν 

θα καταγράφονται ως «μηδέν». 

 

21.5  Κυρώσεις 

Μετά την πρώτη προειδοποίηση, οποιοδήποτε επιπλέον συμβάν στον ίδιο γύρο βολής, ο 

διαιτητής θα επιδεικνύει κόκκινη κάρτα και οι παρακάτω στόχοι θα καταγράφονται ως: 

Άρθρο 
Μονός 

στόχος 
Διπλός στόχος με κλήση 

Διπλός ταυτόχρονος 

στόχος 

21.1 Χρόνος Βολής 

ΜΗΔΕΝ 
ΜΗΔΕΝ/ΑΚΥΡΗ 

ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ 
ΜΗΔΕΝ/ΜΗΔΕΝ 

21.2 Άρνηση Στόχου 

21.3 
Βολή μετά την κλήση 

«No Bird» 

21.4 

Δυσλειτουργία ΜΗΔΕΝ   

Δυσλειτουργία στο πρώτο 

στόχο Διπλού Στόχου  
ΜΗΔΕΝ/ΑΚΥΡΗ 

ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ 
ΜΗΔΕΝ/ΜΗΔΕΝ 

Δυσλειτουργία στο 

δεύτερο στόχο Διπλού 

Στόχου 
 

1ος ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 

& 2ος ΜΗΔΕΝ 
1ος ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ & 

2ος ΜΗΔΕΝ 
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21.6  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 σε στόχους άλλων σκοπευτών 

Εξ’ ίσου απαγορεύεται να σκοπεύουν ή να 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 στραμμένο 

προς το πεδίο βολής, χωρίς να το ανοίξει ή να ακουμπήσει το διακόπτη της ασφάλειας μέχρι ο 

διαιτητής να ελέγξει το όπλο. 

 

21.7  Άρνηση συμμόρφωσης 

 

Οι σκοπευτές πρέπει να ολοκληρώσουν τη βολή τους μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα από την 

τελική απόφαση του διαιτητή. 

Εάν σκοπευτής δεν ολοκληρώσει τη βολή του μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα από την τελική 

απόφαση του διαιτητή, αυτό θεωρείται ως άρνηση συμμόρφωσης και εφαρμόζονται οι 

κυρώσεις του Κεφαλαίου 23. 

Εάν ο διαιτητής αντιληφθεί πως ο διαγωνιζόμενος εσκεμμένα καθυστερεί πριν τη βολή ή 

συμπεριφέρεται με έναν προφανώς ανάρμοστο τρόπο, αυτό λαμβάνεται ως άρνηση 

συμμόρφωσης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22. ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ  
 

Υφίσταται απόπειρα επηρεασμού όταν: 

1.  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. 

2.  Ο υπ’ όψιν σκοπευτής συνεχόμενα αμφισβητεί τις αποφάσεις του διαιτητή. 

3.  Οι παρόντες σκοπευτές ή οι θεατές συνεχόμενα και εμφανώς εκφέρουν την άποψη ή την 

κριτική τους χωρίς να τους έχει επιτραπεί από τον διαιτητή. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

Όλοι οι σκοπευτές που συμμετέχουν σε αγώνα αποδέχονται τους κανονισμούς της FITASC 

στο σύνολό τους και δηλώνουν πως αποδέχονται και τον παρόντα κανονισμό Compak ® 
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Sporting. Συμμετέχοντας σε αγώνα 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 εκδίδει μια 

προειδοποίηση με την επίδειξη της κίτρινης κάρτας. 

Στην περίπτωση της επανάληψης της παραβίασης ή απόπειρας επηρεασμού, η Επιτροπή 

Αγωνοδικών μπορεί να επιβάλλει στον σκοπευτή τις κάτωθι κυρώσεις: 

1. Μηδενισμού ενός στόχου. 

2. Μηδενισμού αγωνιστικού γύρου 25 στόχων. 

3. 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 Εκτελεστικής 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 αποζημίωση 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 θα αποκατασταθεί αφ’ ότου 

επισημάνθηκε. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. 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 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 πεδίο βολής και εντός του 
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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 σε θέση ετοιμότητας, μέχρι ο 

διαιτητής να ελέγξει το όπλο του.  

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 ΜΗΔΕΝ. 

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. 

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ 
 

 

   FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR 

        AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE 

              World Championship 

Φύλλο #: 1                                               Γύρος #: 1 (Winchester)                                                                          Διαιτητής:.................................... 

Αριθμός Όνομα/Επώνυμο Κατ.                                                               Στόχοι Σύνολο Υπογραφή 

        Βατήρας 1 Βατήρας 2 Βατήρας 3 Βατήρας 4 Βατήρας 5 Αναμονή   

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 

                         

        Βατήρας 2 Βατήρας 3 Βατήρας 4 Βατήρας 5 Αναμονή 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 

                         

   Βατήρας  3 Βατήρας 4 Βατήρας 5 Αναμονή 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 

                         

                  Βατήρας 4 Βατήρας 5 Αναμονή 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 

                         

   Βατήρας 5 Αναμονή 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 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

 

 

 

 

 
 

 FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR 

 AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE 

EUROPEAN / COMPAK SPORTING CHAMPIONSHIP 

Αριθμ. Εθνικότητα √ Κατηγορία 1η Ποινή 2η Ποινή Αποτέλεσμα Ονοματεπώνυμο Υπογραφή 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 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 

 



01/01/2020 32/41 

Σε κάθε βατήρα: 3 Μονοί στόχοι και 1 Διπλός Με Κλήση 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 9 ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 13 

D B C F E  E B F C A 

E D B A F D E B F C 

C E F D B A D E B F 

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

B C E D A F E C D B 

F B C E D D B A C E 

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

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 12 ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 16 

B D C A E  B E C A F 

E B F C A D A B E C 

D E B F C F D A C E 

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

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 17 ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 21 

F E C B A  C A B E F 

D B F E C D B A C E 

A D E A B B D C F A 

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

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 18 ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 22 

A F E B C  C E B F A 

D E B F A D F A C B 

F A D C E F B D B E 

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

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

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

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 33 ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 37 

B C F A B  F E D B A 

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

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

 

 

 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 4 

ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΣΗ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ ΣΕ ΓΥΡΟ ΑΓΩΝΑ 

 

1η θέση 

Βατήρας 1 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 3 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 4 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 5 

 
Αναμονή 

σκοπευτής # 6 
 

 

2η θέση 

Βατήρας 1 

σκοπευτής # 6 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 3 

σκοπευτής #2 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 4 

 
Αναμονή 

σκοπευτής # 5 
 

 

3η θέση 

Βατήρας 1 

σκοπευτής #5 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 6 

Βατήρας 3 

σκοπευτής #1 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 3 

6 Σκοπευτές 
Αναμονή 

σκοπευτής # 4 
 

 

4η θέση 

Βατήρας 1 

σκοπευτής #4 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 5 

Βατήρας 3 

σκοπευτής #6 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 2 

 
Αναμονή 

σκοπευτής # 3 
 

 

5η θέση 

Βατήρας 1 

σκοπευτής #3 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 4 

Βατήρας 3 

σκοπευτής #5 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 6 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 1 

 
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 

 

2η θέση 

Βατήρας 1 

Κενός 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 3 

σκοπευτής #2 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 4 

 
Αναμονή 

σκοπευτής # 5 
 

 

3η θέση 

Βατήρας 1 

σκοπευτής #5 

Βατήρας 2 

Κενός 

Βατήρας 3 

σκοπευτής #1 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 3 

 
Αναμονή 

σκοπευτής # 4 
 

5 Σκοπευτές 

4η θέση 

Βατήρας 1 

σκοπευτής #4 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 5 

Βατήρας 3 

Κενός 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 2 

 
Αναμονή 

σκοπευτής # 3 
 

 

5η θέση 

Βατήρας 1 

σκοπευτής #3 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 4 

Βατήρας 3 

σκοπευτής #5 

Βατήρας 4 

Κενός 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 1 

 
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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4 Σκοπευτές 

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 

3η θέση 

Βατήρας 1 

Κενός 

Βατήρας 2 

Κενός 

Βατήρας3 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 5 

σκοπευτής # 3 

Αναμονή 

σκοπευτής # 4 
 

4η θέση 

Βατήρας 1 

σκοπευτής # 4 

Βατήρας 2 

Κενός 

Βατήρας 3 

Κενός 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 5 

σκοπευτής #2 

Αναμονή 

σκοπευτής # 3 
 

5η θέση 

Βατήρας 1 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 4 

Βατήρας 3 

Κενός 

Βατήρας 4 

Κενός 

Βατήρας 5 

σκοπευτής #1 

Αναμονή 

σκοπευτής # 2 
 

6η θέση 
Βατήρας 1 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 3 

σκοπευτής # 4 

Βατήρας 4 

Κενός 

Βατήρας 5 

Κενός 
 

3 Σκοπευτές 

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 

4η θέση 

Βατήρας 1 

Κενός 

Βατήρας 2 

Κενός 

Βατήρας 3 

Κενός 

Βατήρας 4 

σκοπευτής # 1 

Βατήρας 5 

σκοπευτής #2 

Αναμονή 

σκοπευτής # 3 
 

5η θέση 

Βατήρας 1 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 2 

Κενός 

Βατήρας 3 

Κενός 

Βατήρας 4 

Κενός 

Βατήρας 5 

σκοπευτής #1 

Αναμονή 

σκοπευτής # 2 
 

6η θέση 
Βατήρας 1 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 2 

σκοπευτής # 3 

Βατήρας 3 

Κενός 

Βατήρας 4 

Κενός 

Βατήρας 5 

Κενός 
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2 Σκοπευτές 

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 

5η θέση 

Βατήρας 1 

Κενός 

Βατήρας 2 

Κενός 

Βατήρας 3 

Κενός 

Βατήρας 4 

Κενός 

Βατήρας 5 

σκοπευτής #1 

Αναμονή 

σκοπευτής # 2 
 

6η θέση 
Βατήρας 1 

σκοπευτής # 2 

Βατήρας 2 

Κενός 

Βατήρας 3 

Κενός 

Βατήρας 4 

Κενός 

Βατήρας 5 

Κενός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΞΑΦΝΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» ΣΤΟ SHOOT OFF  

 

Το σχήμα βολών στο shoot off πρέπει να περιλαμβάνουν ένα μονό και δύο διπλούς ταυτόχρονους 

στόχους. 

1. Μετά την κλήρωση 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 διπλό 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. 

- 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 ΜΗΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ καταχωρηθεί στον ίδιο αριθμό βληθέντων 

στόχων. 

2. Μετά την κλήρωση 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 #2 βάλλει τον πρώτο διπλό στόχο στον βατήρα #1, η επίδοση καταγράφεται. 

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

καταγράφεται. 

 - Ο σκοπευτής #1 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. 
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 - 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. 

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 ΜΗΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ καταχωρηθεί στον ίδιο αριθμό βληθέντων 

στόχων 
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