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Ο παρών κανονισμός έχει συνταχθεί στα πρότυπα και με τις οδηγίες των κανονισμών 

της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκοποβολής Ανοιχτού Πεδίου - World Field Target 

Federation (WFTF) - και της Αμερικανικής Ένωσης Σκοποβολής Ανοιχτού Πεδίου με 

Αεροβόλο - American Airgun Field Target Association (AAFTA) - και διέπει όλους τους 

Αγώνες Σκοποβολής Ανοιχτού Πεδίου (Field Target), εθνικούς, διασυλλογικούς ή 

ενδοσυλλογικούς, που διοργανώνονται από συλλόγους μέλη ή / και υπό την αιγίδα 

της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣκΟΕ). 

Στην παρούσα εκδοση έχει ανανεωθεί και εναρμονιστεί με τις τροποποιήσεις / 

διευκρινήσεις που ανακοίνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία WFTF εν΄όψει του 

παγκοσμίου πρωταθλήματος 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντίγραφο των παρόντων κανονισμών θα πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο κατά τη 

διάρκεια κάθε αγώνα, στη διάθεση όλων των συμμετεχόντων.  
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Σύντομη ιστορική αναδρομή του αγωνίσματος σκοποβολής ανοιχτού πεδίου Field Target (FT). 

Το αγώνισμα σκοποβολής ανοιχτού πεδίου Field Target (FT) ξεκίνησε τη ζωή του στις 7 Σεπτεμβρίου 
1980, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται πίσω από ένα pub με το όνομα «Red Lion», στο Magham 
Down του Sussex. Περισσότεροι από 100 σκοπευτές παραβρέθηκαν σε αυτόν τον εναρκτήριο αγώνα, 
εξοπλισμένοι με αεροβόλα κάθε είδους, από Webley Vulcan διαμετρήματος 0,22 (5,5χιλ.) μέχρι 
αγωνιστικά Feinwerkbau 300. Αρχικά, ξεκίνησε σαν ένα ανεπίσημο σπορ που απευθυνόταν σε 
οποιονδήποτε είχε ένα οποιοδήποτε αεροβόλο. Οι αρχικοί στόχοι, δεν ήταν οι ανακλινόμενες 
φιγούρες που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας, αλλά απλές μεταλλικές σιλλουέτες που παρίσταναν 
τα πιό συνηθισμένα θηράματα, με αυτοκόλλητα χρώματος πορτοκαλί να υποδηλώνουν το σημείο 
βολής. 
 
Το νέο αυτό σπορ απέκτησε γρήγορα δημοτικότητα και εξαπλώθηκε σε όλο το Ην. Βασίλειο. Στα 
μέσα της δεκαετίας του ’80, το σπορ είχε αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα και εμφανίστηκαν οι 
πρώτοι ανακλινόμενοι στόχοι. Η εμφάνιση του επαναστατικού για την εποχή του Weihrauch HW77, 
ήταν ένα κομβικό σημείο για το σπορ, καθώς άλλαξε τα δεδομένα και πολύ σύντομα καθιερώθηκε 
σαν το κατ’ εξοχήν αγωνιστικό όπλο, είτε στην εργοστασιακή του μορφή, είτε βελτιωμένο από τους 
ειδικούς της εποχής Venom Arms και Airmasters. 
 
Κάπου στα μέσα της δεκαετίας του ’80, η σκοποβολή ανοιχτού πεδίου Field Target (FT) υιοθετήθηκε 
από τους αμερικανούς, αρχικά από μερικούς μικρούς ομίλους, αλλά καθώς όλο και περισσότεροι 
σκοπευτές άρχισαν να ασχολούνται συστηματικά με το σπορ, δημιουργήθηκε η ανάγκη δημιουργίας 
ενός φορέα που θα ήλεγχε την ανάπτυξη του νέου αγωνίσματος. Ετσι, το 1987, δημιουργήθηκε η 
Αμερικανική Ένωση Σκοποβολής Ανοιχτού Πεδίου με Αεροβόλο - American Airgun Field Target 
Association (AAFTA). Οι αμερικανικοί κανονισμοί έχουν μερικές διαφορές από τους αντίστοιχους 
αγγλικούς. 
 
Το 1987, το σπορ είχε φτάσει σε συγκριτικά τεράστια μαζικότητα στο Ην. Βασίλειο, με περισσότερες 
από 300 συμμετοχές σε αγώνες εθνικής εμβέλειας. Τη χρονιά εκείνη ξεκίνησε και η χρήση 
αεροβόλων προσυμπιεσμένου αέρα (pcp) αλλά και διοπτρών μεγάλων μεγεθύνσεων, εξοπλισμού 
που έμελλε να έχει τεράστια επίδραση στην εξέλιξη του αγωνίσματος. 
 
Οι πρώτοι διεθνείς αγώνες άρχισαν να διεξάγωνται στα μέσα της δεκαετίας του ’80, μέ άγγλους 
σκοπευτές να προσκαλούνται σε αγώνες στις ΗΠΑ. 
 
Οι πρώτοι επίσημοι αγώνες παγκοσμίου πρωταθλήματος διεξήχθησαν στα τέλη της δεκαετίας του 
’80 / αρχές του ’90, αρχικά εναλλάξ μεταξύ του Ην. Βασιλείου και των ΗΠΑ. Τη δεκαετία του ‘90 και 
άλλες χώρες εμφανίστηκαν στο προσκήνιο. Η Νορβηγία και αργότερα η Γερμανία ήταν από τις 
πρώτες, ενώ στα τέλη του 2011, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Field Target (WFTF) είχε στη δύναμή της  
30 χώρες μέλη. 
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1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

1.1. Αεροβόλα Όπλα. 
 

1.1.1. Επιτρέπεται η χρήση αεροβόλων όπλων (προσυμπιεσμένου αέρα - pcp ή εμβόλου - 
springers), με αποδιδόμενη ισχύ που δεν ξεπερνάει τις 12 ή τις 20 ποδόλιβρες (16,3 
joule / 27,1 joule αντίστοιχα), ανάλογα με την κατηγορία τους, και τα οποία είναι σε 
ασφαλή λειτουργική κατάσταση. 

1.1.2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση της αποδιδόμενης ισχύος των όπλων κατά τη διάρκεια των 
αγώνων. 

1.1.3. Επιτρέπεται η χρήση κοντακιών που επιδέχονται πολλαπλές ρυθμίσεις, ώστε να 
διευκολύνουν βολές από διάφορες στάσεις. Εξαιρούνται τα στηρίγματα που ακουμπούν 
στο μηρό του σκοπευτή. 

 
1.2. Πυρομαχικά (Βολίδες). 

 
1.2.1. Επιτρέπεται η χρήση βολίδων κάθε σχεδίασης που είναι κατασκευασμένες από 

μόλυβδο, κράματα μολύβδου, ψευδάργυρο, κράματα ψευδαργύρου ή άλλα παρόμοια 
κατάλληλα υλικά. 

 
1.3. Σκοπευτικά. 

 
1.3.1. Επιτρέπεται η χρήση κάθε είδους κατάλληλης σκοπευτικής διόπτρας / συστήματος 

σκόπευσης, με μόνη εξαίρεση τα σκοπευτικά laser. 
1.3.2. Δεν επιτρέπεται η χρήση ενσωματωμένων ή ξεχωριστών συσκευών 

αποστασιομέτρησης. 
Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι, για την αποστασιομέτρηση του στόχου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, εφόσον υπάρχει, μόνο η μεταβλητή εστίαση της σκοπευτικής 
διόπτρας. 

 
1.4. Επιτρεπόμενα αξεσουάρ όπλων. 

 

 Απλός Αορτήρας. Δεν επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων ιμάντων άλλου είδους. 

 Πέλμα με άγκιστρο 

 Αλφάδι φυσσαλίδας 

 Σκιάδιο διόπτρας 

 Λαστιχένιος βελτιωτής όρασης διόπτρας (scope enhancer) 

 Θερμόμετρο 

 Ανεμοδείκτης (μή ηλεκτρονικός) 

 Δείκτης γωνίας κλίσης 
 

1.4.1. Δεν επιτρέπεται η χρήση κανενός άλλου πρόσθετου εξοπλισμού, ηλεκτρονικού ή 
άλλου είδους, που βοηθά τον σκοπευτή να εκτιμήσει την ένταση και φορά του ανέμου 
καθώς και τις γενικότερες καιρικές συνθήκες. 
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1.5. Ενδυμασία. 
 

1.5.1. Επιτρέπονται τα κάθε είδους ενδύματα, γάντια και υποδήματα, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν αποτελούν κίνδυνο πρός τους σκοπευτές ή άλλους παρευρισκόμενους. 

1.5.2. Τα ενδύματα μπορούν να φέρουν ενσωματωμένα κατάλληλα «μαξιλαράκια» 
προκειμένου να ελαττώνεται η πίεση από το κοντάκι προς τον βραχίονα ή το γόνατο του 
σκοπευτή. 

1.5.3. Πρόσθετα «μαξιλαράκια» (επιγονατίδες κλπ), επιτρέπεται να φορεθούν επάνω από 
τα ενδύματα. 

1.5.4. Τα γάντια δεν επιτρέπεται να περιέχουν άκαμπτα μέρη που εκτείνονται πέρα από τον 
καρπό του χεριού. 

 
1.6. Μαξιλάρι κάθισμα (βλ. Παράρτημα 7.12). 

 
1.6.1. Το μέγιστο ύψος οποιουδήποτε είδους μαξιλαριού καθίσματος, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 150 χιλ. (6 ίντσες), μετρούμενο με το κάθισμα πιεσμένο μεταξύ δύο 
επίπεδων επιφανειών. 

1.6.2. Το μαξιλάρι κάθισμα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σαν βοήθημα στις βολές 
από την  καθιστή ή την γονυπετή θέση. 

 
 
2. ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ 
 

2.1. Πεδίο  
 

2.1.1. Για τη διεξαγωγή αγώνων filed target απαιτείται κατάλληλα διαμορφωμένη και 
σηματοδοτημένη αγροτική ή δασική έκταση ή κατάλληλη έκταση σε σκοπευτήρια που 
διαμορφώθηκαν εντός πεδίων βολής στρατιωτικών υπηρεσιών και έχουν παραχωρηθεί 
εγγράφως προς χρήση στη ΣΚ.Ο.Ε. ή σε Σωματεία Σκοποβολής. 

2.1.2. Για τους Ετήσιους Τελικούς Αγώνες του Πρωταθλήματος ή Αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος, 
το πεδίο βολής θα πρέπει ιδανικά να μπορεί να φιλοξενήσει τρία πεδία των 25 
διαδρόμων, με δύο φιγούρες σε κάθε διάδρομο (συνολικά 50 φιγούρες ανά πεδίο). Οι 
διάδρομοι αυτών των τριών πεδίων θα πρέπει να διαχωρίζονται χρωματικά (πχ κόκκινο, 
μπλέ & πράσινο πεδίο). 

2.1.3. Για τους ενδοσυλλογικούς ή διασυλλογικούς αγώνες εθνικού επιπέδου, το πεδίο 
βολής θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα βολών σε τουλάχιστον 40 φιγούρες  – 
ιδανικά σε 50 φιγούρες – κατανεμημένες σε τουλάχιστον 5 διαδρόμους με τέσσερεις (4) 
ή πέντε (5) φιγούρες ανά διάδρομο. Προκειμένου να επιτευχθεί το σύνολο των 
τουλάχιστον 40 βολών, ένας αγώνας μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο γύρους. 

 
2.2. Στόχοι (βλ. Παράρτημα 7.1). 

 
2.2.1. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μεταλλικές ανακλινόμενες φιγούρες, που 

μπορούν να επανέλθουν στην όρθια θέση από τον βατήρα βολής με το τράβηγμα 
σπάγγου. 

2.2.2. Οι περιοχές στόχευσης (kill zones), πρέπει να είναι κυκλικές και να έχουν χρωματική 
αντίθεση από το «πρόσωπο» της φιγούρας. 
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2.2.3. Η ύπαρξη ψευδών περιοχών στόχευσης σε 
οποιοδήποτε άλλο σημείο του «πρόσωπου» 
της φιγούρας απαγορεύεται. 

2.2.4. Η διάμετρος της περιοχής στόχευσης είναι 
40 χιλ. 

2.2.5. Ενας περιορισμένος αριθμός φιγούρων 
μπορεί να είναι εφοδιασμένος με δακτυλίους 
μείωσης διαμέτρου 15 και 25 χιλ. Αυτοί οι 
δακτύλιοι, θα πρέπει να είναι βαμμένοι στο 
χρώμα του «προσώπου» και θα πρέπει να 
είναι προσαρτημένοι στην πλευρά της 
φιγούρας που βλέπει προς τον σκοπευτή. 

 
2.3. Τοποθέτηση και αρίθμηση στόχων (βλ. Παράρτημα 7.1) 

 
2.3.1. Οι στόχοι να πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε τυχαίες αποστάσεις μεταξύ 9 και 50 

μέτρων από τη γραμμή βολής. 
2.3.2. Ολοι οι στόχοι θα πρέπει να είναι ευκρινώς αριθμημένοι – ανά πεδίο, με 

συγκεκριμένη φορά κατά την κρίση του Αγωνάρχη – και στη θέση του στόχου και στη 
γραμμή βολής. 

2.3.3. Οι στόχοι, επιτρέπεται να είναι τοποθετημένοι ψηλότερα ή χαμηλότερα από τη 
γραμμή βολής σε γωνία 90ο (± 5ο) ως προς τον σκοπευτή και σε κάθε περίπτωση, η 
περιοχή σκόπευσης πρέπει να είναι ορατή από κάθε στάση βολής. 

2.3.4. Η απόσταση από το στόχο μετράται από τον πλησιέστερο προς τον στόχο πάσσαλο 
που ορίζει τον βατήρα, μέχρι την περιοχή στόχευσης (kill zone). 

2.3.5. Αν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, κάποιος σκοπευτής θεωρήσει ότι ένας στόχος είναι 
μακρύτερα από 50μ ή κοντύτερα από 9 μ, εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια να 
επιχειρήσει την βολή ή να υποβάλει ένσταση. 

(a) Εφόσον επιχειρήσει τι βολή, αυτομάτως αποποιείται του δικαιώματος υποβολής 
ένστασης. 

(b) Εφόσον αποφασίσει να υποβάλει ένσταση, τότε ο συγκεκριμένος στόχος 
σημειώνεται στην κάρτα βαθμολογίας του σκοπευτή και στο τέλος του αγώνα, ο 
αγωνάρχης οφείλει να μετρήσει την ακριβή απόσταση του στόχου. Αν η απόσταση 
βρεθεί μεταξύ των επιτρεπομένων ορίων, ο ενιστάμενος σκοπευτής θα χρεώνεται 
με «αστοχία / 0» για τον συγκεκριμένο στόχο. Αν η απόσταση του στόχου είναι 
εκτός των ορίων, τότε ο συγκεκριμένος στόχος θα αφαιρείται από τον αγώνα και 
θα χρεώνεται ως «επιτυχία / Χ» σε όλους τους σκοπευτές. 

 
2.4. Στόχοι προκαθορισμένης υποχρεωτικής στάσης. 

 
2.4.1. Η βασική / ελεύθερη στάση είναι η καθήμενη / πρήνης (πρηνηδόν), αλλά ορισμένοι 

διάδρομοι μπορούν να χαρακτηριστούν ως «όρθιοι» ή «γονυπετείς» 
2.4.2. Ο συνολικός αριθμός των στόχων προκαθορισμένης υποχρεωτικής στάσης δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% του συνολικού αριθμού των στόχων του 
συγκεκριμένου πεδίου και οι στάσεις πρέπει να είναι ισομοιρασμένες όσο αυτό είναι 
εφικτό, πχ: 3 όρθίως και 2 γονυπετώς ή αντίστροφα. 

2.4.3. Η μέγιστη απόσταση τοποθέτησης στόχων προκαθορισμένης υποχρεωτικής στάσης, 
είναι τα 40 μέτρα. 
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2.4.4. Η υποχρεωτική στάση βολής πρέπει να υποδεικνύεται από ευκρινή σήμανση στον 
βατήρα. 

 
2.5. Περιοχές στόχευσης μειωμένου μεγέθους. 

 
2.5.1. Ο συνολικός αριθμός των στόχων με περιοχές στόχευσης μειωμένου μεγέθους ,  δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει το 25% του συνολικού αριθμού των στόχων του 
συγκεκριμένου πεδίου. 

2.5.2. Οι μέγιστες αποστάσεις τοποθέτησης αυτών των στόχων, ορίζονται ως ακολούθως: 
 

Δακτύλιος μείωσης διαμέτρου 15 χιλ. 25 χιλ. 

Ελεύθερες βολές 20 μέτρα 35 μέτρα 

Βολές υποχρεωτικής στάσης (όρθιες ή γονυπετείς) Δεν επιτρέπεται 20 μέτρα 

 
2.6. Προπόνηση / μηδενισμός εντός πεδίου. (βλ. Παράρτημα 7.8). 

 
2.6.1. Σε ασφαλή περιοχή εντός του πεδίου, θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί χώρος 

προπόνησης / μηδενισμού, ο οποίος θα πρέπει να είναι στη διάθεση των σκοπευτών 
τουλάχιστον μία μέρα πριν από Τελικούς Αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ή 
Αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος. 

2.6.2. Για μικρότερης σπουδαιότητας αγώνες  ο χρόνος προπόνησης / μηδενισμού μπορεί 
να είναι συντομότερος (π.χ. μία με δύο ώρες). 

2.6.3. Ο χώρος προπόνησης / μηδενισμού θα πρέπει να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με 
το πεδίο του αγώνα. 

2.6.4. Χάρτινοι στόχοι θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε διάφορες αποστάσεις μεταξύ 8 
και 50 μέτρων. 

2.6.5. Ο χώρος θα πρέπει να είναι επαρκώς μεγάλος ώστε να χωρούν όλοι οι αγωνιζόμενοι 
σκοπευτές. 

2.6.6. Θα πρέπει να υπάρχει παροχή πεπιεσμένου αέρα για όλους τους σκοπευτές και ένας 
Βοηθός θα πρέπει να είναι παρών στο πεδίο όσο αυτό είναι ανοιχτό για προπόνηση / 
μηδενισμό. 

2.6.7. Στο χώρο προπόνησης / μηδενισμού ισχύουν όλοι οι κανόνες ασφαλείας. 
 

2.7. Θέση βολής - Βατήρας. 
 

2.7.1. Η θέση βολής σημειώνεται με μια ευδιάκριτη γραμμή στο έδαφος ή με δύο 
πασσάλους ανάμεσα από τους οποίους θα πρέπει να βάλλουν οι σκοπευτές. 

2.7.2. Ο βατήρας θα πρέπει να ορίζεται από πασσάλους και δεν μπορεί να ορίζεται από 
δέντρα ή άλλα αντικείμενα. 

2.7.3. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δύο πασσάλων πρέπει να είναι ένα (1) μέτρο. 
2.7.4. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο βατήρων πρέπει να είναι τρία (3) μέτρα. 
2.7.5. Κατά τη βολή, η άκρη της κάννης μπορεί να βρίσκεται μπροστά από αυτή τη γραμμή, 

αλλά η σκανδάλη του όπλου πρέπει να βρίσκεται πίσω της. 
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3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

3.1. Όπως ισχύει σε όλα τα αγωνίσματα σκοποβολής, η ασφάλεια στο πεδίο βολής είναι ύψιστης 
σπουδαιότητας. 

3.2. Κανένα όπλο σε καμιά περίσταση δεν επιτρέπεται να στραφεί προς την κατευθυνση 
προσώπων ή ζώων. 

3.3. Εκτός και αν πρόκειται να εκτελέσει βολές, κανένα όπλο δεν επιτρέπεται να είναι γεμάτο. Τα 
όπλα πρπεπει να είναι στραμένα προς  το πεδίο εφόσον είναι γεμάτα. 

3.4. Σε περίπτωση που δωθεί εντολή παύσης πυρός (σφυρίχτρα ή κόρνα) και κάποιο όπλο είναι 
γεμάτο, αυτό θα πρέπει να αδειάσει με βολή στο έδαφος εμπρός από τον σκοπευτή. 

3.5. Κατά τη μεταφορά τους, τα όπλα θα πρέπει να είναι στραμένα προς τα επάνω ή προς τα 
κάτω, εκτός και αν είναι τοποθετημένα σε κλειστή θήκη ή βαλίτσα. Αν μεταφέρονται με 
ανοιχτούς φορείς (κιλίβαντες), τότε τα κλείστρα τους θα πρέπει να είναι ανοιχτά. 

3.6. Δεν επιτρέπεται η παρουσία στη γραμμή βολής ατόμων που δεν συμμετέχουν στον αγώνα. 
3.7. Δεν επιτρέπεται η παρουσία παιδιών ή ζώων στο πεδίο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, εκτός  

και αν συνοδεύονται ή βρίσκονται υπό τον έλεγχο κάποιου υπεύθυνου ενήλικα. 
3.8. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαρμάκων ή αλκοόλ πριν ή κατά τη διάρκεια του αγώνα 

μέχρι να βληθεί και η τελευταία βολη της ημέρας. Εξαιρούνται συνταγογραφημμένα 
φάρμακα. 

 
 
4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 
 

4.1. Δηλώσεις συμμετοχής. 
 

4.1.1. Οι δηλώσεις συμμετοχής σε Αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ή Αγώνες 
Κυπέλλου Ελλάδος, γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου / 
ανακοίνωσης που θα εκδώσει η οικεία Ομοσπονδία ή ο Διοργανωτής Σύλλογος. 

4.1.2. Σε μικρότερης σπουδαιότητας αγώνες, ενδοσυλλογικούς ή διασυλλόγικούς, οι 
συμμετοχές υποβάλλονται σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκάστοτε Διοργανωτή 
Συλλόγου.  

 
4.2. Κατηγορίες όπλων. 

 
4.2.1. Σε αγώνες εθνικού πρωταθλήματος επιτρέπεται η χρήση αεροβόλων όπλων 

προσυμπιεσμένου αέρα - pcp ή εμβόλου - springers, με αποδιδόμενη ισχύ που δεν 
ξεπερνάει τις 12 ή τις 20 ποδόλιβρες (16,3 joule / 27,1 joule αντίστοιχα), ανάλογα με την 
κατηγορία τους, και τα οποία είναι σε ασφαλή λειτουργική κατάσταση. 

4.2.2. Κατηγορία WFTF: Αεροβόλα όπλα προσυμπιεσμένου αέρα με αποδιδόμενη ισχύ που 
δεν ξεπερνάει τις 12 ποδόλιβρες (16,3 joule). Οποιοδήποτε όπλο βρεθεί να αποδίδει 
μεγαλύτερη ισχύ, θα μπορεί να συμμετάσχει στην κατηγορία Open. 

4.2.3. Κατηγορία Open: Αεροβόλα όπλα προσυμπιεσμένου αέρα με αποδιδόμενη ισχύ που 
δεν ξεπερνάει τις 20 ποδόλιβρες (27,1 joule). Οποιοδήποτε όπλο βρεθεί να αποδίδει 
μεγαλύτερη ισχύ, θα αποκλείεται. 

4.2.4. Κατηγορία Springer: Αεροβόλα όπλα ελατηρίου ή εμβόλου αερίου (gas ram) με 
αποδιδόμενη ισχύ που δεν ξεπερνάει τις 20 ποδόλιβρες (27,1 joule). Οποιοδήποτε όπλο 
βρεθεί να αποδίδει μεγαλύτερη ισχύ, θα αποκλείεται.  
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4.2.5. Η μέτρηση της αποδιδόμενης ισχύος γίνεται με βολίδες όμοιες με αυτές που θα 
χρησιμοποιήσει ο σκοπευτής στον αγώνα. 

4.2.6. Προκειμένου μια κατηγορία να θεωρείται συμπληρωμένη, θα πρέπει να υπάρχουν 
δηλωμένες τουλάχιστον πέντε (5) έγκυρες συμμετοχές. 

i. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκείς συμμετοχές στην κατηγορία 
WFTF, ο όποιες συμμετοχές θα συγχωνεύονται στην κατηγορία Open. 

ii. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκείς συμμετοχές στην κατηγορία 
Springer, οι όποιες συμμετοχές θα συγχωνεύονται στην κατηγορία Open. 

4.2.7. Στην περίπτωση μη ύπαρξης επαρκών συμμετοχών, εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια των διοργανωτών να ενοποιήσουν ή να καταργήσουν κατηγορίες, ανάλογα με 
τον αριθμό συμμετοχών. 

 
4.3. Κλάσεις σκοπευτών (Βλ. Παράρτημα 7.11). 

 
4.3.1. Οι κλάσεις σκοπευτών στους αγώνες Field Target είναι οι ακόλουθες: 

 Νέοι (μικρότεροι των 18 ετών την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής του 
αγώνα). Οι «Νέοι», μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνες εφόσον έχουν 
υποβάλλει μαζί με τα δικαιολογητικά εγγραφής τους ενυπόγραφη συγκατάθεση 
του γονέα / κηδεμόνα τους και συνοδεύονται από αυτόν. 

 Γυναίκες 

 Ανδρες 

 Βετεράνοι (60 ετών ή μεγαλύτεροι την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής του 
αγώνα). 

4.3.2. Προκειμένου μια κλάση να θεωρείται συμπληρωμένη, θα πρέπει να υπάρχουν 
δηλωμένες τουλάχιστον πέντε (5) έγκυρες συμμετοχές. Στην περίπτωση μη ύπαρξης 
επαρκών συμμετοχών σε μια κλάση, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των 
διοργανωτών να ενοποιήσουν ή να καταργήσουν κλάσεις, ανάλογα με τον αριθμό 
συμμετοχών. 

 
4.4. Ομάδες Σκοπευτών. (βλ. Παράρτημα 7.9). 

 
4.4.1. Σε Αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ή Αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος ή 

Διασυλλογικούς Αγώνες, οι σκοπευτές που απαρτίζουν μια ομάδα, ιδανικά, δεν πρέπει 
να ανήκουν στον ίδιο σύλλογο. 

4.4.2. Σε αγώνες που αποτελούνται από περισσότερα από ένα σκέλη, οι σκοπευτές για τα 
επόμενα σκέλη θα πρέπει να ομαδοποιούνται με βάση τη συγκεντρωτική τους 
βαθμολογία / κατάταξη από τα προηγούμενα σκέλη. 

4.4.3. Αν υπάρχουν διαφορετικά πεδία, ο κάθε σκοπευτής θα πρέπει να βάλλει άπαξ σε 
κάθε πεδίο. 

 
4.5. Κάρτες Βαθμολόγησης, Χρονόμετρα & Στυλό. 

 
4.5.1. Κάρτες βαθμολόγησης με τα στοιχεία των σκοπευτών, χρονόμετρα και στυλό θα 

πρέπει να είναι στη διάθεση των σκοπευτών και να τους παραδίδονται πριν από την 
έναρξη των αγώνων. 

 
 
 



Εθνικός Κανονισμός Σκοποβολής Field Target  V.4 ΣκΟΕ - 2016    10 

4.6. Αγωνάρχης – Βοηθοί. 
 

4.6.1. Σε κάθε αγώνα, θα πρέπει να υπάρχει αγωνάρχης διορισμένος από τον διοργανωτή, 
καθώς και επαρκής αριθμός βοηθών. 

4.6.2. Οι αγωνάρχες θα πρέπει να έχουν ως κύριο μέλημα την ασφάλεια και να έχουν πλήρη 
γνώση και κατανόηση των κανονισμών του αγωνίσματος. 

4.6.3. Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς βοηθοί ώστε να υπάρχει πλήρης οπτική 
αλληλοκάλυψη, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα σχετικά διακριτικά 
γιλέκα, αμφίδρομη ασύρματη επικοινωνία και σφυρίχτρες / κόρνες. 

 
4.7. Ιατρικές συνθήκες / Σκοπευτές με κινητικές δυσκολίες / ΑΜΕΑ. 
 

4.7.1. Σκοπευτές που για οποιοδήποτε λόγο – ιατρικό, σωματικό ή άλλο – δεν μπορούν να 
λάβουν μια συγκεκριμένη στάση βολής, θα πρέπει να ενημερώσουν έγκαιρα τον 
αγωνάρχη πριν από την έναρξη των αγώνων και να λάβουν άδεια ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιούν έναλλακτική στάση βολής ή κάποιο βοήθημα, εφόσον αυτό δεν τους 
προσφέρει πλεονέκτημα εις βάρος των λοιπών σκοπευτών. 

4.7.2. Ολοι οι βοηθοί θα πρπεπει να έχουν ενημερωθεί για τέτοιες ρυθμίσεις. 
4.7.3. Οι επιτρεπόμενες εναλλακτικές στάσεις βολής είναι οι ακόλουθες: 

Εναλλακτικά της ελεύθερης, η γονυπετής στάση. 
Εναλλακτικά της γονυπετούς, ή όρθια στάση. 
Δεν προβλέπεται εναλλακτική της όρθιας στάσης και εφόσον υπάρχει αδυναμία 
βολής από την όρθια στάση, ο στόχος κατά του οποίου δεν ήταν δυνατή η βολή, θα 
θεωρείται χαμένος και θα σημειώνεται ως «αστοχία / 0». 

 
4.8. Πρώτες βοήθειες. 

 
4.8.1. Σε Αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ή Αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος, θα πρέπει 

να υπάρχει παρουσία ασθενοφόρου ή πιστοποιημένων διασωστών. 
4.8.2. Σε Ενδοσυλλογικούς ή Διασυλλογικούς αγώνες, θα πρέπει, στο χώρο διεξαγωγής του 

αγώνα, να υπάρχει πλήρης βαλίτσα πρώτων βοηθειών καθώς και άτομο σε θέση να 
παρέξει βασικές πρώτες βοήθειες.  

 
 
5. ΑΓΩΝΕΣ 
 

5.1. Η Διαδρομή. 
 

5.1.1. Σε Τελικούς Αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ή Αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος, η 
πλήρης διαδρομή του αγώνα αποτελείται από 50 στόχους  ανά ημέρα σε διάρκεια τριών 
ημερών – συνολικά 150 στόχους. 

5.1.2. Σε Ενδοσυλλογικούς ή Διασυλλογικούς αγώνες, η διάρκεια είναι ημερήσια και η 
διαδρομή του αγώνα αποτελείται από τουλάχιστον 40 και όχι περισσότερους από 50 
στόχους. 

5.1.3. Για να θεωρηθεί έγκυρη μια βαθμολογία, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης 
διαδρομή, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι που αναφέρονται παρακάτω, στην 
παράγραφο περί εγκατάλειψης της γραμμής βολής. 
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5.2. Ταχογράφηση 
 

5.2.1. Σε Τελικούς Αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ή Αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος, 
όλα τα όπλα θα πρέπει να ταχογραφούνται καθημερινά. 

5.2.2. Είναι προτιμότερο κατά την πρώτη ημέρα η ταχογράφηση να γίνεται πρίν από την 
έναρξη του αγώνα, έτσι ώστε όπλα τα οποία είναι εκτός προδιαγραφών ισχύως να 
μπορούν να ρυθμιστούν και να ελεγχθούν ξανά πριν την έναρξη του σκέλους. 

5.2.3. Τις επόμενες ημέρες, ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή 
κατά την υπόδειξη του Αγωνάρχη. 

5.2.4. Σε Ενδοσυλλογικούς ή Διασυλλογικούς αγώνες, η ταχογράφηση θα πρέπει να γίνεται 
πριν από την έναρξη του αγώνα, έτσι ώστε όπλα τα οποία είναι εκτός προδιαγραφών 
ισχύως να μπορούν να ρυθμιστούν και να ελεγχθούν ξανά πριν την έναρξη του αγώνα. 

5.2.5. Ο αγωνάρχης θα πρέπει αυτοπροσώπως να γεμίζει τα όπλα, διασφαλίζοντας ότι οι 
βολίδες δεν είναι παραμορφωμένες ή κατεστραμένες. 

5.2.6. Κάθε φορά, ένα μοναδιαίο αυτοκόλλητο θα πρέπει να κολλιέται σε κάθε όπλο έχει 
περάσει από έλεγχο και η ταχύτητα της βολής θα πρέπει να καταχωρείται στη σχετική 
λίστα από τον εντεταλμένο Βοηθό. 

5.2.7. Αποτυχία συμμόρφωσης, συνεπάγεται τις προβλέψεις της παραγράφου 4.2 περί 
κατηγοριών όπλων. 

 
5.3. Διαδικασία Έναρξης / Συνέχισης του Αγώνα. 

 
5.3.1. Ενας αγώνας αρχίζει / συνεχίζεται με δύο συριγμούς από την κόρνα του Αγωνάρχη ή 

των Βοηθών του. Το πεδίο τότε θεωρείται ασφαλές για να αρχίσουν / συνεχιστούν οι 
βολές. 

5.3.2. Τα χρονόμετρα που είχαν σταματήσει για την παύση πυρός, θα πρέπει να 
ξαναξεκινήσουν άμεσα. 

 
5.4. Διαδικασία Παύσης Πυρός. 

 
5.4.1. Ενα πεδίο (ή τμήμα αυτού) κλείνει με ένα συριγμό της κόρνας του Αγωνάρχη ή των 

βοηθών του. 
5.4.2. Τα χρονόμετρα θα πρέπει να σταματήσουν άμεσα και όσα όπλα είναι γεμάτα, θα 

πρέπει να αδειάσουν με βολή στο έδαφος εμπρός από τον σκοπευτή. 
5.4.3. Κανείς σκοπευτής δεν επιτρέπεται να κινηθεί προς τους στόχους – εκτός αν του 

ζητηθεί από τον Αγωνάρχη ή τους βοηθούς του – να αποστασιομετρήσει ένα στόχο ή να 
κάνει οποιαδήποτε άλλου είδους προετοιμασία, μέχρι να δωθεί το σήμα συνέχισης του 
αγώνα και να ξανανοίξει το πεδίο. 

 
5.5. Επιτρεπόμενος Χρόνος. 

 
5.5.1. Οι σκοπευτές έχουν στη διάθεσή τους ένα λεπτό για να προετοιμαστούν και ένα 

λεπτό για κάθε στόχο του κάθε διαδρόμου βολής. Σε ένα διάδρομο με τέσσερεις (4) 
στόχους, ο συνολικός χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο σκοπευτής είναι πέντε (5) 
λεπτά. 

5.5.2. Το χρονόμετρο μπορεί να ξεκινήσει από ένα μέλος της ομάδας ή τον ίδιο τον 
σκοπευτή και πρέπει να είναι τοποθετημένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο σκοπευτής να 
μπορεί να παρακολουθεί τον υπολειπόμενο διαθέσιμο χρόνο. 
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5.5.3. Ο χρόνος αρχίζει όταν ο σκοπευτής πάρει θέση στον βατήρα βολής κάνοντας ένα από 
τα ακόλουθα: 

 Κάθεται για βολή από την καθιστή θέση. 

 Επωμίζει το όπλο για βολή από όρθια ή γονυπετή θέση. 

 Γονατίζει η σκύβει για να ελέγξει αν ο στόχος μπορεί να βληθεί πρηνηδόν. 

 Ξαπλώνει για βολή από θέση πρηνηδόν. 

 Κοιτάζει στο στόχο μέσα από τη διόπτρα. 
5.5.4. Αποστασιομέτρηση, έλεγχος της κατεύθυνσης του αέρα και γέμισμα του όπλου δεν 

επιτρέπονται παρά μόνο όταν ο σκοπευτής έχει λάβει θέση στο βατήρα και είναι 
ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται στον επιτρεπόμενο χρόνο. 

5.5.5. Οι σκοπευτές έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τις ρυθμίσεις του γάντζου ή του 
υποβραχιόνιου (hamster) του όπλου τους ενόσω περιμένουν τη σειρά τους. 

5.5.6. Σε περίπτωση εντολής παύσης πυρός, τα χρονόμετρα σταματούν άμεσα και 
προστίθεται επιπλέον χρόνος 15 δευτερολέπτων. Τα χρονόμετρα ξαναξεκινούν με την 
εντολή του Αγωνάρχη για συνέχιση του αγώνα. 

5.5.7. Τα χρονόμετρα πρέπει να είναι αντίστροφης μέτρησης με ηχητικό σήμα τέλους 
χρόνου. Οποιαδήποτε βολή πραγματοποιηθεί μετά το σήμα λήξης χρόνου, θεωρείται 
χαμένη. Σε περίπτωση που η βολή πραγματοποιηθεί ακριβώς τη στιγμή λήξης του 
χρόνου, και εφόσον είναι σύμφωνα πρός αυτό όλα τα μέλη της ομάδας, τότε το όποιο 
αποτέλεσμα της βολής χρεώνεται στον σκοπευτή. Οποιαδήποτε διαφωνία επιλύεται 
μόνο από τον Αγωνάρχη. 

 
5.6. Βαθμολόγηση 

 
5.6.1. Η βαθμολογία καταγράφεται στην κάρτα βαθμολόγησης με ένα «Χ» για κάθε στόχο 

που έχει πέσει και με ένα «Ο» για κάθε στόχο που έχει παραμείνει όρθιος. 
5.6.2. Μετατόπιση του μοχλού της περιοχής στόχευσης (kill zone) που δεν καταλήγει σε 

πτώση της φιγούρας, καταγράφεται ώς χαμένη βολή με «Ο». 
5.6.3. Μόνο σκοπευτές που αποτελούν ομάδα ή ο βοηθός Αγωνάρχη μπορούν να 

καταγράφουν βαθμολογίες. 
5.6.4. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις κάρτες βαθμολόγησης θα πρέπει να κοινοποιούνται και 

να υπογράφονται από τον βοηθό του Αγωνάρχη. 
 

5.7. Ορισμός της «Βολής». 
 

5.7.1. Βολή θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί εφόσον έχει εκτονωθεί αέρας από το όπλο. 
5.7.2. Ο σκοπευτής ωστόσο, μπορεί να βάλλει μια βολή στο έδαφος, εφόσον έχει πρώτα 

ενημερώσει προς τούτο τους υπόλοιπους σκοπευτές της ομάδας του. 
 

5.8. Σειρά βολής. 
 

5.8.1. Οι στόχοι πρέπει να βάλλονται με την αύξουσα αριθμητική τους σειρά (π.χ: 6,7,8....). 
5.8.2. Βολή σε στόχο εκτός σειράς  καταγράφεται ώς χαμένη βολή στον στόχο του οποίου 

ήταν σειρά να βληθεί.  
5.8.3. Αν από λανθασμένη βολή, πέσει ένας στόχος εκτός σειράς, θα πρέπει να επανέλθει 

στην όρθια θέση και οι βολές να συνεχιστούν προς τους στόχους των οποίων είναι η 
σειρά να βληθούν. (Δηλ. αν έπρεπε να βληθεί ο στόχος #8 αλλά αντί αυτού η βολή έγινε 
λανθασμένα κατά του στόχου #9, τότε ο στόχος #8 χρεώνεται με αποτυχία «Ο». Αν ο 
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στόχος #9 έχει πέσει, θα πρέπει να επανέλθει στην όρθια θέση και ο σκοπευτής να 
συνεχίσει κανονικά στη σειρά των βολών από αυτόν.) 

 
5.9. Αμφισβητούμενοι στόχοι (βλ. Παράρτημα 7.6 & 7.7). 

 
5.9.1. Κάθε αμφισβητούμενος στόχος θα πρέπει να αποφασίζεται αμέσως μετά τη βολή. 
5.9.2. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο σκοπευτής να αγγίξει το σπάγγο επαναφοράς 

του στόχου, μέχρις ότου ο στόχος αποφασιστεί οριστικά. 
5.9.3. Οι στόχοι θα πρέπει να ελέγχονται από τον Αγωνάρχη, η απόφαση του οποίου 

θεωρείται οριστική. 
5.9.4. Οποιοσδήποτε στόχος βρεθεί ελαττωματικός, θα πρέπει να επισκευαστεί ή να 

αντικατασταθεί άμεσα και επιτρέπεται να βληθεί ξανά μόνο από τον σκοπευτή που τον 
αμφισβοίτησε. 

 
5.10. Αποχώρηση από τη Γραμμή Βολής (Βλ. Παράρτημα 7.10). 

 
5.10.1. Σκοπευτές επιτρέπεται να αποχωρήσουν από τη γραμμή βολής μόνο κάτω από τις 

ακόλουθες συνθήκες: 
i. Εθελοντική εγκατάλειψη της βολής, οπότε η βαθμολογία μέχρι εκείνο το 

σημείο θεωρείται έγκυρη. 
ii. Για να επισκευάσουν μέρος του εξοπλισμού τους, που μπορεί να θεωρηθεί 

επισφαλές ή το όπλο τους αν δεν μπορεί να βάλλει με οποιονδήποτε τρόπο. 
Από αυτό εξαιρείται η μετατόπιση του μηδενισμού της διόπτρας ή το 
κακορυθμισμένο σκοπευτικό. Ο σκοπευτής μπορεί να αντικαταστήσει το 
ελαττωματικό εξάρτημα ή το μέρος του εξοπλισμού με άδεια του Αγωνάρχη. 
Δεν επιτρέπεται επίσκεψη στο χώρο μηδενισμού από τον σκοπευτή ή αλλο 
άτομο για λογαριασμό του. 

iii. Οποιοδήποτε άλλο λόγο που θα θεωρηθεί έγκυρος από τον Αγωνάρχη. 
 

5.10.2. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, η κάρτα βαθμολόγησης του σκοπευτή θα 
πρέπει να παραδοθεί στον Αγωνάρχη, ο οποίος θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του για 
αποχώρηση από τη γραμμή βολής και να ορίσει το χρόνο επιστροφής σε αυτήν. 

5.10.3. Ο χρόνος αναχώρησης και ο χρόνος της προβλεπόμενης επιστροφής θα πρέπει να 
καταγραφεί στην κάρτα βαθμολόγησης. Οποιαδήποτε κάρτα δεν ζητηθεί μέσα στον 
ορισμένο χρόνο επιστροφής «κλείνει» και η μέχρι τότε καταγεγραμμένη βαθμολογία 
θεωρείται η τελική βαθμολογία του σκοπευτή για το συγκεκριμένο σκέλος / αγώνα. 

 
5.11. Υπογραφή Καρτών Βαθμολόγησης. 

 
5.11.1. Όλες οι κάρτες βαθμολόγησης, πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τον 

σκοπευτή και τον βαθμολογητή, θα πρέπει να παραδωθούν στη γραμματεία του αγώνα 
αμέσως μετά τη λήξη ενός σκέλους / αγώνα. 

 
5.12. Ισοβαθμίες. 

 
5.12.1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στις βραβευόμενες θέσεις, η τελική κατάταξη θα προκύπτει 

από αγώνα μπαράζ 
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5.12.2. Επιλέγεται ένας διάδρομος με δύο (2) υποχρεωτικές στάσεις και οι ισοβαθμούντες 
σκοπευτές θα πρέπει να βάλλουν ως ακολούθως: 

 Ένας γύρος από κάθε ισοβαθμούντα σκοπευτή από την  ελεύθερη στάση. 

 Αν δεν προκύψει αποτέλεσμα, οι σκοπευτές θα βάλλουν ένα γύρο από την 
γονυπετή στάση. 

 Αν και τώρα δεν προκύψει αποτέλεσμα, οι σκοπευτές θα βάλλουν ένα γύρο από 
την όρθια στάση. 

 Αν εξακολουθεί να μην προκύπτει  αποτέλεσμα, οι σκοπευτές θα συνεχίσουν να 
βάλλουν από την όρθια στάση μέχρι να προκύψει τελική κατάταξη. 

5.12.3. Ο χρόνος για κάθε γύρο είναι τρία (3) λεπτά: Ένα (1) λεπτό προετοιμασίας και ένα (1) 
λεπτό για κέθε ένα από τους δύο στόχους. 

 
5.13. Συμπεριφορά στη Γραμμή Βολής. 

 
5.13.1. Απαγορεύεται ή καθοδήγηση ή ο περισπασμός της προσοχής των σκοπευτών όταν 

αυτοί βρίσκονται στη γραμμή βολής. 
5.13.2. Δεν επιτρέπεται κοινή χρήση όπλων στη γραμμή βολής. 
5.13.3. Δεν θα γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε κακή διαγωγή στη γραμμή βολής. 

 
5.14. Επισφαλής πρακτική / Εξαπάτηση. 

 
5.14.1. Οποιαδήποτε επισφαλής πρακτική ή απόπειρα εξαπάτησης τιμωρείται με 

αποκλεισμό, με τους διοργανωτές να διατηρούν το δικαίωμα να επιβάλλουν και 
πρόσθετες ποινές. 

 
5.15. Διαδικασία ενστάσεων. 
 

5.15.1. Οποιαδήποτε ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί στον Αγωνάρχη αμέσως μετά το 
πέρας του αγώνα και όχι αργότερα από 30 λεπτά από τη λήξη του. 

5.15.2. Όλες οι ενστάσεις / διαμαρτυρίες πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς με το ειδικό 
έντυπο (βλ. Παράρτημα 7.14 -  Έντυπο Ένστασης), συνοδευόμενο από ένα παράβολο 
ένστασης των είκοσι ευρώ (€20) ανά ένσταση. 

5.15.3. Η ένσταση θα πρέπει να εξεταστεί και να αποδοθεί η ετυμηγορία αυθημερόν 
5.15.4. Η απόφαση του Αγωνάρχη είναι οριστική. 
5.15.5. Αν η ένσταση κερδηθεί, το παράβολο επιστρέφεται στο ακέραιο στον ενιστάμενο, 

διαφορετικά το ποσό κρατείται από την Οργανωτική Επιτροπή. 
 
 

5.16. Ποινές. 
 

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι συνηθέστερες περιπτώσεις επιβολής ποινής. 
Περιπτώσεις που δεν αναφέρονται παρακάτω, θα αποφασίζονται επιτόπου από τον 
Αγωνάρχη. 
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5.16.1. Προειδοποιήσεις 
 

Προειδοποιήσεις a) Μη συμμόρφωση στις υποδείξεις του Αγωνάρχη 
b) Μη τήρηση του προβλεπόμενου χρόνου 
c) Είσοδος στο πεδίο χωρίς την άδεια του Αγωνάρχη 
d) Λανθασμένη θέση βολής με την κάννη και τη σκανδάλη να 

μην είναι εκατέρωθεν της γραμμής βολής. 
e) Απομάκρυνση από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς ενημέρωση / 

έγκριση του Αγωνάρχη. 

 
 
5.16.2. Βαθμοί ποινής 

 

Βαθμοί ποινής 
(αφαίρεση 1 ή 2 
βαθμών) 

a) Βολή στο έδαφος χωρίς την ενημέρωση / συγκατάθεση των 
υπολοίπων μελών της ομάδας βολής – χρεώνεται ως 
«αστοχία / 0». 

b) Μη επιτρεπόμενο αξεσουάρ όπλου. 
c) Αποστασιομέτρηση με τη βοήθεια φυσικού ή τεχνητού 

υποστηρίγματος. 
d) Κάθισμα με μεγαλύτερο από το επιτρεπτό ύψος. 

 
 

5.16.3. Μηδενισμός 
 

Μηδενισμός a) Μη τήρηση κανόνων ασφαλείας και επικίνδυνη 
συμπεριφορά. 

b) Απόπειρα εξαπάτησης. 
c) Ταχύτητα βολης του όπλου μεγαλύτερη από την 

επιτρεπόμενη 
d) Αρνηση να περάσει το όπλο από τεχνικό έλεγχο 

οποτεδήποτε ζητηθεί.  

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, ενδεχομένως να δοθεί 
προειδοποίηση πριν από το μηδενισμό, ωστόσο, καμιά ελαστικότητα δεν προβλέπεται σε 
ζητήματα παράβασης των κανόνων ασφαλείας. 
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6. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
PCP:   Αεροβόλο η ισχύς του οποίου παράγεται από προσυμπιεσμένο άερα. 

 
Springer: Αεροβόλο, η ισχύς του οποίου παράγεται από έμβολο ωθούμενο από 

ελατήριο η αέριο. 

 
Hamster: Στήριγμα το οποίο είναι προσαρτημένο στην κάτω πλευρά της πάπιας του 

όπλου και ακουμπάει στη χέρι ή το γόνατο του σκοπευτή ανάλογα με τη 
στάση.  

 
Αορτήρας (απλός): Επιτρέπεται η χρήση απλού αορτήρα για την μεταφορά του όπλου, αλλά και 

για τη σταθεροποίησή του κατά τη βολή. Ο αορτήρας επιτρέπεται να είναι 
αναρτημένος σε τουλάχιστον ένα και το πολύ σε δύο σημεία του όπλου κατά 
τη βολή. Επίσης, ο αορτήρας μπορεί να αφαιρεθεί από το όπλο αν δεν 
χρησιμοποιείται. 

 
Όρθια στάση: Στάση σκόπευσης όπου η βολή γίνεται από την όρθια 

θέση χωρίς τη βοήθεια κανενός είδους στηρίγματος. 
Επιτρέπεται η χρήση απλού αορτήρα η / και πέλματος 
με άγκιστρο για τη σταθεροποίηση της σκόπευσης. 
Εκτός από τον αορτήρα, το όπλο στηρίζεται μόνο από 
τα χέρια, τον ώμο και το σαγόνι του σκοπευτή. 
 

 
 

 
Στάση γονυπετής: Σταση βολής κατά την οποία επιτρέπονται μόνο 

τρία σημεία επαφής με το έδαφος (2 πόδια και ένα 
γόνατο). 
Το πίσω πέλμα πρέπει να είναι κάθετο και σε 
ευθεία με το γόνατο. 
Ενά μαξιλάρι σύμφωνο προς τους κανονισμούς, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη του πίσω 
πέλματος / αστραγάλου ή για να υποστηρίξει το γόνατο υπό την προϋπόθεση 
ότι το πέλμα είσαι σε επαφή με το έδαφος. 
Το πίσω πέλμα θα πρέπει να είναι ορατό από τον Αγωνάρχη ανά πάσα στιγμή.  
Το χέρι που υποστηρίζει το όπλο μπορεί να στηρίζεται στο γόνατο, αλλά από 
τον καρπό και εμπρός πρέπει να παραμένει ελεύθερο.  
Επιτρέπεται η χρήση απλού αορτήρα ή / και πέλματος με άγκιστρο για τη 
σταθεροποίηση της σκόπευσης. (Παράρτημα 7.12). 

 
Ελεύθερη Στάση: Ο σκοπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ασφαλή και αναπαυτική 

στάση. Δεν επιτρέπεταιη χρήση κανενός είδους στηρίγματος, ούτε για το όπλο 
ούτε για το σώμα του σκόπευτή πέρα από ότι προβλέπεται στην παράγραφο 
περί καθίσματος. 
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Πρηνηδόν: Ο σκοπευτής ξαπλώνει με το πρόσωπο προς το έδαφος. Ο πύχης του 
σκοπευτή, από τον αγκώνα μέχρι τα ακροδάχτυλα δεν πρέπει να είναι σε 
επαφή με κανένα φυσικό ή τεχνητό στήριγμα. Ωστόσο, ένας αορτήρας - όπως 
περιγράφεται στις σχετικές παραγράφους – μπορεί να είναι σε επαφή με τον 
πύχη του σκοπευτή ώστε να του σταθεροποιεί τον βραχίονα. 
(Μπορεί να περιληφθεί στην «Ελεύθερη Στάση») 

 
Ανεμοδείκτες:  Μέθοδοι κατάδειξης κατεύθυνσης του αέρα. 

Επιτρέπονται δείκτες κατεύθυνσης του αέρα, μή ηλεκτρονικοί και μόνο 
προσαρτημένοι επάνω στο όπλο. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κατάδειξης της 
κατέυθυνσης του αέρα ελεγχόμενος από τον σκοπευτή απαγορεύεται 
(περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε σπάγγους των στόχων, σκόνες, 
καπνογόνα κλπ) 
Σημείωση: Ο σπάγγος επαναφοράς του στόχου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί 
άπαξ για να προσδιοριστεί η θέση του στόχου, πριν από την έναρξη του 
χρονομέτρου. Η ποινή για παράτυπη χρήση του σπάγγου, είναι ο μηδενισμός 
για τον συγκεκριμένο στόχο. 
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
 

7.1. Στόχοι. 
 

7.1.1. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι οι εμπορικά διαθέσιμοι στόχοι, αλλά και 
ιδιοκατασκευές. Πρακτικά, κάθε αξιόπιστος στόχος που μπορεί να αντέξει  κατ’ 
επανάληψη βολές ισχύος 20 ποδολιβρών, μπορεί να χρησιμοποηθεί. 

7.1.2. Οι στόχοι πρέπει να δοκιμάζονται από κοντινή απόσταση – μικρότερη από ένα μέτρο 
– και με μεγάλη ισχύ, τουλάχιστον 18 ποδολιβρες, και με μικρή ισχύ, το πολύ 5 
ποδόλιβρες. Οι στόχοι θα πρέπει να πέφτουν εφόσον χτυπηθούν στη ζώνη σκόπευσης 
(kill zone) είτε με τη μεγάλη είτε με τη μικρή ισχύ και να παραμείνουν όρθιοι εφόσον 
χτυπηθούν στο «πρόσωπό « τους. 

7.1.3. Δεδομένου ότι η ενέργεια της βολίδας μειώνεται με την απόσταση, οι στόχοι που θα 
τοποθετηθούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις θα πρέπει να πέφτουν εφόσον χτυπηθούν 
με σχετικά μικρότερη ισχύ (4 ποδόλιβρες) ενώ οι στόχοι που θα τοποθετηθούν  σε 
μικρότερες αποστάσεις θα πρέπει να πέφτουν εφόσον χτυπηθούν με σχετικά 
μεγαλύτερη ισχύ (6 ποδόλιβρες). 

 
Ο ταχύτερος και ασφαλέστερος  τρόπος για να χαλάσει ένας αγώνας είναι η χρήση στόχων 
που δεν λειτουργούν σωστά. 

 
7.2. Σπάγγοι Επαναφοράς Στόχων. 

 
7.2.1. Έχει διαπιστωθεί ότι οι καλής ποιότητας πλεχτοί σπάγκοι από Dacron (αντοχής 50 – 

80 κιλών) δεν ξεχειλώνουν στο τράβηγμα και αντέχουν πολύ περισσότερο στην 
υπεριώδη ακτινοβολία απ’ ότι το Nylon ή το Πολυπροπυλένιο. 

7.2.2. Καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση σπάγκων από Nylon δεδομένου ότι ξεχειλώνουν 
και καθιστούν δύσκολη την επαναφορά των στόχων στην όρθια θέση. 

7.2.3. Μια μικρού μήκους ελαφρού τύπου αλυσσίδα στον μοχλό ανύψωσης του στόχου και 
ένα καλής ποιότητας στριφτάρι στην άκρη της, βοηθούν σημαντικά στον αν μην 
συστρέφει ο σπάγγος και να μαζεύεται ευκολότερα. 

 
7.3. Εγκατάσταση στόχων. 

 
7.3.1. Οι στόχοι θα πρέπει να λιπαίνονται και να ελέγχονται για τη σωστή τους λειτουργία 

πριν από κάθε αγώνα. 
7.3.2. Οι στόχοι θα πρέπει να στερεώνονται σταθερά στο έδαφος ή σε κατάλληλες / βολικές 

βάσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παραμένουν ακίνητοι στη θέση τους, είτε 
βαλλόμενοι είτε ελκόμενοι από το σπάγγο επαναφοράς. 

7.3.3. Προτείνεται η χρήση αλφαδιού για να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι είναι σωστά 
τοποθετημένοι σε οριζόντια θέση. 

7.3.4. Είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια των αγώνων  να υπάρχουν διαθέσιμοι εφεδρικοί 
στόχοι, έτσι ώστε αν κάποιος καταστραφεί ή παρουσιάσει βλάβη, να μπορεί να 
αντικατασταθεί άμεσα. 
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7.4. Χρωματισμός των στόχων. 
 

7.4.1. Οι περιοχές στόχευσης (kill zones – hit paddles), σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
παρουσιάζουν έντονη χρωματική αντίθεση με το «πρόσωπο» του στόχου. Ιδανικά, θα 
πρέπει πρώτα να βάφονται με ένα υπόστρωμα λευκού χρώματος και στη συνέχεια με 
πορτοκαλί ή κίτρινο χρώμα υψηλής ορατότητας. Φυσικά, οι περιοχές στόχευσης θα 
πρέπει να βάφονται ξανά πρίν από κάθε σκέλος /αγώνα. 
Εναλλακτικά, αντί για βαφή, μπορεί να χρησιμοποιείται αυτοκόλλητη ταινία 
κατάλληλου χρώματος υψηλής ορατότητας. 

7.4.2. Το «πρόσωπο» του στόχου θα πρέπει να είναι και αυτό βαμένο και σε καλή 
κατάσταση. Για να σπάει η μονοτονία του μαύρου χρώματος στα «πρόσωπα», οι 
φιγούρες μπορεί να είναι βαμμένες σε διάφορα χρώματα, ακόμα και να αναπαριστούν 
λεπτομερώς το θήραμα που παριστάνουν, αρκεί να υπάρχει έντονη χρωματική αντίθεση 
με την περιοχή στόχευσης. 

 
7.5. Τοποθέτηση των Στόχων. 

 
7.5.1. Η θέση των στόχων στο πεδίο εναπόκειται αποκλειστικά στη φαντασία των 

διοργανωτών, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω βασικές οδηγίες: 
i. Ολοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ίδια ορατότητα, ολόκληρης της 

περιοχής σκόπευσης. 
ii. Ολοι οι σκοπευτές, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βάλλουν σε κάθε 

στόχο με την ίδια στάση βολής. 
iii. Κατά την τοποθέτηση των στόχων, θα πρέπει να υπάρχει στον βατήρα ένας 

παρατηρητής ο οποίος θα δίνει οδηγίες για τη θέση του στόχου σε αυτόν που 
τον τοποθετεί. Ο παρατηρητής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι σκοπευτές, 
ασχέτως ύψους, δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες έχουν ταίδια πλεονεκτήματα. 
Ο παρατηρητής μπορεί να χρησιμοποιήσει κυάλια ή και σκοπευτική διόπτρα 
για να δεί αν υπάρχουν τυχόν εμπόδια. Η σηματοδότηση του διαδρόμου 
βολής θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει στον σκοπευτή 
απρόσκοπτη θέαση προς όλους τους στόχους του διαδρόμου. 

iv. Η διαδοχή των βολών θα πρέπει να προσδιορίζεται κατά την τοποθέτηση των 
στόχων και καθορίζεται από τις τυχόν χωροταξικές ιδιαιτερότητες του πεδίου 
και την κρίση του Αγωνάρχη. Για παράδειγμα, η διαδοχή μπορεί να είναι από 
δεξιά προς τα αριστερά, από τους πιό κοντινούς πρός του ς πιό 
απομακρυσμένους στόχους κλπ.  

v. Αν σε ένα διάδρομο βολής υπάρχουν δύο ή περισσότεροι στόχοι, οι σπάγγοι 
επαναφοράς τους θα πρέπει να είναι απλωμένοι στο έδαφος κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην μπορούν να μπλεχτούν μεταξύ τους. 

vi. Ο Αγωνάρχης ή οι Βοηθοί, θα πρέπει να μπορούν να πλησιάσουν τους 
στόχους ανα πάσα στιγμή χρειαστεί.  Αν υπάρχουν στόχοι τοποθετημένοι 
επάνω σε δέντρα, θα πρέπει να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη σκάλα. 

vii. Οι στόχοι θα πρπεπει να είναι τοποθετημένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
υπάρχει πιθανότητα σύγχυσης μεταξύ των στόχων διαφορετικών διαδρόμων 
βολής. 
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7.6. Βλάβες των Στόχων. 
Οι στόχοι μπορεί να παρουσιάσουν βλάβες κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Σε κάθε τέτοια 
περίπτωση, η βλάβη θα πρέπει να μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα. 

 
7.6.1. Αν ένας στόχος παρουσιάσει εμφανή μηχανική αστοχία ή κοπεί /σπάσει ο σπάγγος 

επαναφοράς του, θα πρέπει άμεσα να ειδοποιηθεί ο Αγωνάρχης ή κάποιος Βοηθός 
ώστε να δωθεί λύση στο πρόβλημα.  

7.6.2. Υπάρχει περίπτωση κάποιο στόχοι να παρουσιάζουν πρόβλημα αποσπασματικά και 
όχι σε όλους τους σκοπευτές. Αν κάποιος σκοπευτής θεωρήσει ότι η βολή του ήταν 
επιτυχημένη αλλά ο στόχος δεν έπεσε, έχει το δικαίωμα ένστασης, την οποία θα 
σημειώσει με ένα «Ε» στη θέση του συγκεκριμένου στόχου στην κάρτα βαθμολόγησης 
και θα καλέσει τον Αγωνάρχη για να του εξηγήσει την αιτιολογία. 

7.6.3. Οι μόνοι αρμόδιοι για την επιλυση προβλημάτων με τους στόχους στη διάρλεια ενός 
αγώνα είναι ο Αγωνάρχης και οι εντεταλμένοι Βοηθοί του. 

7.6.4. Ενστασεις κατά των στόχων θα πρέπει να αποφασίζονται είτε κατά τη διάρκεια είτε 
αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, βάσει των ενστάσεων που έχουν σημειωθεί για κάθε 
συγκεκριμένο στόχο. 

i. Αν ένας συγκεκριμένος στόχος για τον οποίο έχει σημειωθεί ένσταση 
παρουσιάσει παρόμοιο πρόβλημα και στους επόμενους δύο σκοπευτές  από 
αυτόν που σημείωσε την αρχική ένσταση, ο Αγωνάρχης θα πρέπει να 
εξετάσει τον συγκεκριμένο στόχο  άμεσα και να δώσει λύση. 

ii. Αν ένας συγκεκριμένος στόχος για τον οποίο έχει σημειωθεί ένσταση 
εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα, ο Αγωνάρχης έχει το δικαίωμα να 
διακόψει τον αγώνα για να τον ελέγξει. Αν το πρόβλημα εντοπιστεί, θα 
πρέπει να δωθεί λύση άμεσα. Αν ο στόχος φαίνεται ότι λειτουργεί κανονικά, 
η ένσταση θα πρπεπει να καταγραφεί και ο στόχος θα πρέπει να ελεγχθεί 
σχολάστικά μετά το τέλος του αγώνα. 

iii. Αν ένας συγκεκριμένος στόχος για τον οποίο έχει σημειωθεί ένσταση 
ελεγχθεί μετά τον αγώνα και βρεθεί ότι δεν έχει λειτουργικό πρόβλημα, η 
έσταση δεν λαμβάνεται υπ’ όψη. 

iv. Αν ένας συγκεκριμένος στόχος για τον οποίο έχει σημειωθεί ένσταση 
ελεγχθεί μετά τον αγώνα και διαπιστωθεί ότι πράγματι έχει λειτουργικό 
πρόβλημα, τότε η έσταση γίνεται δεκτή και ο συγκεκριμένος στόχος 
αφαιρείται από τον αγώνα. 

 
7.6.5. Σε όλες τις περιπτώσεις θεμάτων ομαλής λειτουργίας των στόχων, η απόφαση για 

επισκευή, αντικατάσταση ή αφαίρεσή τους από τον αγώνα, βαρύνει αποκλειστικά τον 
Αγωνάρχη ή / και τους εντεταλμένους Βοηθούς του. 

 
7.7. Επισκευή, Αντικατάσταση ή Αφαίρεση Στόχων. 

 
7.7.1. Αν ένας στόχος λόγω βλάβης, πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ενός 

αγώνα, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα στόχο με ίδιου μεγέθους ζώνη σκόπευσης. 
Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος ανταλλακτικός στόχος με με ίδιου μεγέθους ζώνη 
σκόπευσης, ο στόχος θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον αγώνα. 

i. Αν η βλάβη προκληθεί ξαφνικά εξ αιτίας κακής στήριξης ή μηχανικής 
αστοχίας, θα πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί και ο σκοπευτής 
να επαναλάβει τη βολή του. 
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ii. Αν η βλάβη προκαλείται εξ αιτίας κακής στήριξης ή μηχανικής αστοχίας και 
επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί πόσοι σκοπευτές έχουν επιρεαστεί, ο στόχος θα πρέπει να 
αφαιρεθεί από τον αγώνα. 

iii. Αν η βλάβη διαπιστωθεί μετά την πάυση των βολών, ο στόχος θα πρέπει να 
αφαιρεθεί από τον αγώνα. 

 
7.7.2. Αν ένας στόχος αφαιρεθεί από τον αγώνα, οι βαθμολογία όλων τωνσκοπευτών θα 

πρέπει να αναπροσαρμοστεί  ανάλογα. Ο παραδοσιακός τρόπος αναπροσαρμογής της 
βαθμολογίας είναι να θεωρηθεί για όλους τους σκοπευτές επιτυχημένη η βολή στον 
συγκεκριμένο στόχο και να σημειωθεί ανάλογα στην κάρτα βαθμολόγησης, με 
αντίστοιχη αναπροσαρμογή της βαθμολογίας. 

 
7.8. Χώρος Προπόνησης  / Μηδενισμού. 

 
7.8.1. Θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί ασφαλής χώρος προπόνησης / μηδενισμού, ο 

οποίος θα πρέπει να είναι στη διάθεση των σκοπευτών τουλάχιστον μιά μέρα πριν από 
Τελικούς Αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ή Αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος και 
μερικές ώρες πριν από τον αγώνα (π.χ. μία με δύο ώρες). σε  μικρότερης σπουδαιότητας 
αγώνες. Αυτός ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα: 

 Τουλάχιστον 50 μέτρα απρόσκοπτου ασφαλούς διαδρόμου βολής.  

 Κατάλληλη περιοχή από όπου οι σκοπευτές θα μπορούν να βάλλουν καθήμενοι.  

 Καβαλλέτα τοποθέτησης χάρτινων στόχων, στη διάθεση όλων των σκοπευτών.  

 Δείκτες απόστασης ανα διαστήματα 5 μέτρων, από τα 10 μέχρι τα 50 μέτρα.  

 Οπλοβαστούς  

 Συγκεκριμένο σημείο απόθεσης καταδυτικών φιαλών / πλήρωσης όπλων.  

 Ευκρινώς σηματοδοτημένη γραμμή βολής  

 Εντεταλμένο Βοηθό, ο οποίος θα έχει το γενικό πρόσταγμα καθ΄όλη τη διάρκεια  της 
προπόνησης. 

 
Η ύπαρξη spinners, στόχων προπόνησης αυτόματης επαναφοράς, πάγκων, καθισμάτων 
και ταχογράφων συντελούν στη διαμόρφωση ενός καλού χώρου προπόνησης. 

 
7.8.2. Δεν επιτρέπεται η παρουσία παιδιών στη γραμμή βολής, εκτός και αν συνοδεύονται 

από γονέα ή κηδεμόνα τους. 
7.8.3. Στο χώρο προπόνησης / μηδενισμού ισχύουν όλοι οι κανόνες ασφαλείας που ισχύουν 

και στους αγώνες. 
 

7.9. Ομαδοποίηση των Σκοπευτών. 
 

7.9.1. Συνηθίζεται ο καταμερισμός των σκοπευτών σε μικρές ομάδες των 3-4-5 ατόμων, 
ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. 

i. Σε αγώνες με πολλά σκέλη, όπως για παράδειγμα Τελικούς Αγώνες του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος ή Αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος, σε όλους του 
γύρους εκτός από τον τελικό, συνηθίζεται σε μιά ομάδα να τοποθετούνται 
σκοπευτές διαφορετικού επιπέδου ικανότητας ή εμπειρίας, για παράδειγμα 
ένας αρχάριος, ένας ενδιάμεσος και ένας άριστος. 
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ii. Στον τελικό γύρο,  οι ομάδες απαρτίζονται από τους σκοπευτές που είναι σε 
άμεσο ανταγωνισμό μεταξύ τους, όπως αυτό θα προκύπτει από την 
αθροιστική τους βαθμολογία στους προηγούμενους γύρους. 

iii. Σε Αγώνες Πανελληνίου Πρωταθλήματος, Αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος ή 
Διασυλλογικούς Αγώνες, οι σκοπευτές που απαρτίζουν μια ομάδα, εφόσον 
αυτό είναι εφικτό, δεν θα πρέπει να ανήκουν στον ίδιο σύλλογο. 

 
7.10. Βλάβες Εξοπλισμού. 

 
7.10.1. Αν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ένα όπλο παρουσιάσει βλάβη,  θα δίδεται η 

δυνατότητα στον σκοπευτή ή να το επισκευάσει ή να το αντικαταστήσει με ένα άλλο 
όπλο της ίδιας κατήγορίας στην οποία συμμετέχει. 

7.10.2. Αν η βλάβη παρουσιαστεί στο βατήρα κατά τη στιγμή της βολής, ο σκοπευτής θα 
πρέπει να σταματήσει  άμεσα το χρονόμετρο και να καλέσει τον εντεταλμένο Βοηθό. 
Μόλις λυθεί το πρόβλημα, ο σκοπευτής θα πρέπει να βάλει χρόνο ενός λεπτού στο 
χρονόμετρο και να συνεχίσει τις βολές του.   

7.10.3. Αν δεν καταστεί δυνατόν να λυθεί το πρόβλημα της βλάβης του όπλου κατά τη 
διάρκεια του αγώνα, ο σκοπευτής θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τον υπόλοιπο αγώνα 
και όλες οι υπολειπόμενες βολές θα του χρεωθούν ως άστοχες «Ο». 

 

7.11. Κλάσεις.  
 

7.11.1. Σε σημαντικούς αγώνες, όπως για παράδειγμα Αγώνες Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
ή Αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος, είναι επιθυμητό να υπάρχουν κλάσεις Νέων, Γυναικών και 
Βετεράνων, στις οποίες να περιλαμβάνονται σκοπευτές από όλες τις κατηγορίες (WFTF, 
Open & Springer). 

7.11.2. Οι σκοπευτές κατατάσσονται και βραβεύονται με μετάλλια ή κύπελλα για τις θέσεις 
1-2 & 3 στις κατηγορίες που συμμετέχουν (WFTF, Open ή Springer) αλλά επίσης και σε 
όποιες άλλες κλάσεις έχουν δηλώσει συμμετοχή όπως Νέων, Γυναικών ή Βετεράνων. 

7.11.3. Ο Διοργανωτής Σύλλογος έχει τη δυνατότητα να αθλοθετήσει κατά την κρίση του 
πρόσθετα έπαθλα προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα, να δώσει κίνητρα 
στους συμμετέχοντες και να δώσει ερέθισμα στη σκοπευτική κοινότητα για αύξηση των 
συμμετοχών. 
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7.12. Σταση Γονυπετής. 
 

7.12.1. Σωστό 
 

i. Το μαξιλάρι του καθίσματος θα πρέπει να είναι 
τοποθετημένο ακριβώς κάτω από το γόνατο και να 
είναι επίπεδο ( να μην είναι διπλωμένο  ή τυλιγμένο). 

 
 
 
 
 
 
 
ή το γόνατο θα ακουμπάει στο έδαφος. 
 

ii. Εαν το γόνατο ακουμπάει στο έδαφος, το μαξιλάρι 
επιτρέπεται να τυλιχτεί ή να διπλωθεί ώστε να 
υποστηρίζει τον αστράγαλο ή την κνήμη του σκοπευτή 
και δεν είναι απαραίτητο να είναι επίπεδο. 
Κανένα μέρος του μαξιλαριού δεν επιτρέπεται να 
αγγίζει ή να φαίνεται ότι αγγίζει τους μηρούς, τους 
γλουτούς ή το εμπρός πόδι του σκοπευτή. 
 
 
 

Καμιά άλλη χρήση του μαξιλαριού δεν επιτρέπεται  στη γονυπετή στάση. 
 

iii. Το πέλμα του πίσω ποδιού,  όπως φαίνεται από πίσω, 
θα πρέπει να είναι κάθετο. Ο αστράγαλος μπορεί να 
είναι λυγισμένος ώστε να απέχει περισσότερο ή 
λιγότερο από το έδαφος. Τα δάχτυλα επιτρέπεται να 
είναι ίσια ή λυγισμένα. 
Αν δεν χρησιμοποιείται μαξιλάρι, ο αστράγαλος δεν 
πρέπει να είναι σε επαφή ή να φαίνεται ότι είναι σε 
επαφή με το έδαφος. 

 
 

iv. Μόνο το χέρι του βραχίονα που στηρίζει το όπλο 
εμπρός από τον καρπό ή το γάντι επιτρέπεται να είναι 
σε επαφή ή να φαίνεται ότι είναι σε επαφή με το όπλο. 
Κανένα μέρος του γαντιού ή της ενδυμασίας πίσω από 
τον καρπό δεν επιτρέπεται να είναι σε επαφή ή να 
φαίνεται ότι είναι σε επαφή με το όπλο. 
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7.12.2. Λάθος 
 

i. Το μαξιλάρι φαίνεται να ακουμπάει στους γλουτούς. 
Το πίσω πόδι δεν είναι κάθετο. 

 
 
 
 

 
ii. Το γόνατο δεν είναι σε επαφή μετο έδαφος.  

 
 
 
 
 

 
iii. Το μαξιλάρι δεν είναι επίπεδο κάτω από το γόνατο. 

 
 
 
 
 

 
iv. Το μαξιλάρι δεν είναι κάτω από το γόνατο και 

φαίνεται να αγγίζει στον γλουτό. 
 
 
 
 

 
v. Το μαξιλάρι φαίνεται να ακουμπάει στο εμπρός πόδι. 

 
 
 
 
 
 

vi. Το χέρι που κρατάει το όπλο δεν είναι ελεύθερο. 
 
 
 
vii. Το γάντι και το μανίκι πίσω από τον καρπό φαίνεται 

πως είναι σε επαφή με το όπλο. 
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7.13. Κάρτα Βαθμολόγησης 
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7.14. Έντυπο Ένστασης: 

 


