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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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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 
διέπει όλους τους Αγώνες Σκοποβολής Ανοιχτού Πεδίου (Field Target), αρχής γενομένης από το 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (WFTC), Διεθνείς, Εθνικούς, Διασυλλογικούς ή Ενδοσυλλογικούς, που 
διοργανώνονται από συλλόγους μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας  ή / και υπό την αιγίδα της 
Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣκΟΕ). 
 
Η παρούσα έκδοση έχει ανανεωθεί και εναρμονιστεί με τις τροποποιήσεις / διευκρινήσεις που 
θέσπισε η Παγκόσμια Ομοσπονδία WFTF για το 2017. 
 
Για την οργάνωση των αγώνων Field Target του 2017 θα εφαρμόζεται ο Εθνικός Κανονισμός 2016, 
ωστόσο στην περιπτωση ύπαρξης κενού ή νεώτερης οδηγίας, θα υπερισχύει ο παρών διεθνής 
κανονισμός. 
 

 
 

Απρίλιος 2017 
 
 

Μετάφραση από το πρωτότυπο 
και προσαρμογή στα Ελληνικά 

 
Νικόλας Μάγειρας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αντίγραφο των παρόντων κανονισμών θα πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο κατά τη 
διάρκεια κάθε αγώνα, στη διάθεση όλων των συμμετεχόντων. 
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1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

1.1. ΑΕΡΟΒΟΛΑ ΤΥΦΕΚΙΑ. 
 

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. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ (Βολίδες). 
 

Επιτρέπεται η χρήση βολίδων κάθε σχεδίασης που είναι κατασκευασμένες από μόλυβδο, 
κράματα μολύβδου, ψευδάργυρο, κράματα ψευδαργύρου ή άλλα παρόμοια κατάλληλα 
υλικά. 

 
1.3. ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ. 

 
Επιτρέπεται η χρήση κάθε είδους κατάλληλης σκοπευτικής διόπτρας / συστήματος 
σκόπευσης, με μόνη εξαίρεση τα σκοπευτικά laser. 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. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΠΛΩΝ. 
 

1.4.1. Από τη στιγμή που ξεκινάει ο αγώνας, όλα τα βοηθητικά εξαρτήματα θα πρέπει να μείνουν 
προσαρτημένα επάνω στο όπλο για όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τίποτα δεν επιτρέπεται να 
προστεθεί ή να αφαιρεθεί, εκτός και αν προβλέπεται συγκεκριμένα από τον κανονισμό. 

 
1.4.2. Τα επιτρεπόμενα βοηθητικά εξαρτήματα είναι: 
 

1.4.2.1. Ένας αορτήρας – δεν επιτρέπονται πρόσθετοι ιμάντες. 
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1.4.2.2. Πέλμα απλό ή και με άγκιστρο. 
 

 
 

1.4.2.3. Αλφάδι  (Μόνο αναλογικό, π.χ. φυσσαλίδας) 
 

 
 

1.4.2.4. Σκιάδιο διόπτρας. 
1.4.2.5. Λαστιχένιος βελτιωτής όρασης διόπτρας (scope enhancer). 
1.4.2.6. Θερμόμετρο (Επιτρέπεται είτε αναλογικό είτε ψηφιακό). 
 

 
 

1.4.2.7. Ανεμοδείκτης (μη ηλεκτρονικός). 
1.4.2.8. Δείκτης γωνίας κλίσης  (Επιτρέπεται μόνο αναλογικός). 
 

 
 

1.4.2.9. Δίποδο (Μόνο για να στηρίζει το όπλο όταν δεν χρησιμοποιείται. 
1.4.2.10. Βάρη στη ράγα, την κάννη και το κοντάκι. 
1.4.2.11. Hamsters. 
1.4.2.12. Φακός κοντινής εστίασης (Close focus adaptor). 
 

  

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwirlqWF3KnRAhUH0hoKHRZLBgsQjRwIBw&url=http://m14forum.com/accuracy/198438-upslope-downslope-terrain-adjustment.html&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNE4NnkQk8qQhqgKsjZxMO1NO-hbKg&ust=1483661507126000
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1.4.3. Αορτήρας 
 

1.4.3.1. Από τη στιγμή της έναρξης του αγώνα, τουλάχιστον το ένα άκρο του αορτήρα θα 
πρέπει να παραμένει προσαρτημένο στο όπλο καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.  

 

 

Αυτός ο τύπος αορτήρα με τα δύο σημεία ανάρτησης, θα πρέπει να 
μένει προσαρτημένος στο όπλο και από τα δύο άκρα καθ’ όλη τη 
διάρκεια του αγώνα. 

 

Αυτός ο τύπος αορτήρα ανάρτησης μονού σημείου, θα πρέπει να 
μένει προσαρτημένος στο όπλο από αυτό το ένα άκρο καθ’ όλη τη 
διάρκεια του αγώνα. 

 

Αυτός ο τύπος αορτήρα τύπου διάθλου, με ένα άκρο ανάρτησης και 
ένα γάντζο, θα πρέπει να μένει προσαρτημένος στο όπλο από αυτό 
το ένα άκρο καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. 

 
1.4.3.2. Το μεταλλικό εξάρτημα από όπου αναρτάται ο αορτήρας στο όπλο, θεωρείται ως 

μέρος του αορτήρα.  
 

 
 

1.4.3.3. Ο σκοπευτής μπορεί να χρησιμοποιεί τον αορτήρα ως βοήθημα κατά τη βολή και να 
τον αποσπά από το όπλο όταν δεν βάλλει. 
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1.5. ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. 

 
1.5.1. Αποστασιόμετρα. 

Αποστασιόμετρα ή άλλου είδους συσκευές μέτρησης απόστασης δεν επιτρέπονται στο πεδίο 
του αγώνα, αλλά ωστόσο, επιτρέπονται στο χώρο προπόνησης. 

 
1.5.2. Προστασία γονάτων. 

Επιτρέπεται η χρήση μιας ή και δύο επιγονατίδων. 

 
1.5.3. Ιμάντες που περιορίζουν τις φυσικές κινήσεις του σώματος, δεν επιτρέπονται.  

 
 

1.5.4. Οποιοσδήποτε πρόσθετος εξοπλισμός όπως υπολογιστές, smartphones, tablets, 
κομπιουτεράκια και άλλου είδους ηλεκτρονικές συσκευές δεν επιτρέπονται στο πεδίο του 
αγώνα. 

 
1.5.5. Συσκευές ερυθρής κουκίδας ή οπτικά χαμηλής μεγέθυνσης που βοηθούν στον εντοπισμό του 

στόχου, επιτρέπονται. 
 
1.5.6. Χρονόμετρα καθώς και μεγεθυντικοί φακοί που βοηθούν στην ευκρινέστερη ανάγνωση των 

τροχών παράλλαξης και των πύργων των διοπτρών, επιτρέπονται. 
 

1.5.7. Οποιοδήποτε άκαμπτο πρόσθετο βοήθημα τύπου νάρθηκα που περιορίζει το εύρος κίνησης 
του σώματος απαγορεύεται (βλ. φωτογραφίες για παραδείγματα). 
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1.5.8. Οποιουδήποτε είδους ακουστικές συσκευές, όπως π.χ. ακουστικά, hands free ή ωτασπίδες, 

απαγορεύονται κατά τη βολή ή την βαθμολόγηση, εκτός και αν έχουν επιτραπεί από τον 
Αγωνάρχη για ιατρικούς λόγους. 

 

 
 

1.6. ΤΡΟΠΟΙ «ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ» ΑΕΡΑ 
 

1.6.1. Για να βοηθηθούν οι σκοπευτές ως προς την «ανάγνωση» του αέρα, οι μόνοι διαθέσιμοι 
τρόποι είναι: 

1.6.1.1. Ο ανεμοδείκτης που είναι προσαρμοσμένος στο όπλο. 
1.6.1.2. Ο σπάγκος επαναφοράς των στόχων. 
 

1.6.2. 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. 

 
1.7. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ. 
 

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

 
1.7.2. Τα ενδύματα μπορούν να φέρουν ενσωματωμένα κατάλληλα «μαξιλαράκια» προκειμένου να 

ελαττώνεται η πίεση από το κοντάκι προς τον βραχίονα ή το γόνατο του σκοπευτή. 
 

1.7.3. Πρόσθετα «μαξιλαράκια» (επιγονατίδες κλπ), επιτρέπεται να φορεθούν επάνω από μη 
ενισχυμένα ενδύματα ώστε  να ελαττώνεται η πίεση από το κοντάκι προς τον βραχίονα ή το 
γόνατο του σκοπευτή. 

 

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

 
1.8. ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΘΙΣΜΑ. 

 
1.8.1. Το μαξιλάρι κάθισμα, μπορεί μεν να έχει οποιοδήποτε σχήμα, αλλά θα πρέπει να χωράει 

μέσα σε ένα κιβώτιο 55Χ55 και 15 εκ. ύψους. 
 
1.8.2. Το μαξιλάρι επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως κάθισμα μόνο σε βατήρες βολών ελεύθερης 

στάσης (δηλ το μαξιλάρι πρωτίστως στηρίζει τους γλουτούς του σκοπευτή). 
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1.8.3. Κατ’ εξαίρεση, το μαξιλάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί:  

1.8.3.1. Σε βατήρα ελεύθερης στάσης, για να στηρίξει τον σκοπευτή αν επιλέξει να βάλλει 
γονυπετώς. Στην περίπτωση αυτή, το μαξιλάρι μπορεί να στηρίζει τον ένα αστράγαλο 
ή την κνήμη. 

 
 

1.8.3.2. Σε βατήρα ελεύθερης στάσης, για να στηρίξει τον σκοπευτή που βάλλει κατά στόχων 
που βρίσκονται σε μεγάλο ύψος. Στην περίπτωση αυτή, το μαξιλάρι μπορεί να 
στηρίζει τους γλουτούς ή την πλάτη. 

 

 
 

1.8.4. Το μαξιλάρι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να στηρίζει το όπλο ή σαν βοήθημα σε 
βατήρες βολών υποχρεωτικής στάσης (γονυπετώς, πρηνηδόν ή όρθίως). 
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1.8.5. Επιτρέπεται μόνο ένα μαξιλάρι ανά σκοπευτή. 
 
1.8.6. Το μαξιλάρι, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ρολλό γονυπετούς 

στάσης. 
 

1.9. ΡΟΛΟ ΓΟΝΥΠΕΤΟΥΣ ΣΤΑΣΗΣ (ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑΣ). 
 

1.9.1. Προκειμένου να βοηθήσει στη γονυκλισία, το ρολό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει 
τον αστράγαλο ή την κνήμη στη γονυπετή στάση. 

 
1.9.2. Το ρολό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό, όπως π.χ. για πρόσθετο 

στήριγμα στην καθιστή στάση.  
 
1.9.3. Βολή χωρίς κανενός είδους στήριγμα στον αστράγαλο, επίσης επιτρέπεται. 
 
1.9.4. Ρολό κωνικού σχήματος πρέπει να προβλέπεται από τη διοργάνωση για κάθε βατήρα 

γονυπετούς στάσης. 
1.9.4.1. Μεγάλη διάμετρος: 18 εκ. 
1.9.4.2. Μικρή διάμετρος: 10 εκ. 
1.9.4.3. Μέγιστο μήκος: 50 εκ.  

 
1.9.5. Κάθε σκοπευτής μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να χρησιμοποιεί το δικό του ρολό. 

1.9.5.1. Σχήμα: Κυλινδρικό 
1.9.5.2. Μέγιστη διάμετρος: 18 εκ. 
1.9.5.3. Μήκος: Οποιοδήποτε   
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2. ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ. 
 

2.1. ΠΕΔΙΟ ΑΓΩΝΑ. 
 
2.1.1. Για τη διεξαγωγή αγώνων filed target απαιτείται κατάλληλα διαμορφωμένη και 

σηματοδοτημένη αγροτική ή δασική έκταση. 

 
 
 

2.1.2. Για τον ετήσιο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Field Target (WFTC), το πεδίο βολής 
θα πρέπει να αποτελείται από τρία πεδία των 25 διαδρόμων με δύο στόχους σε κάθε 
διάδρομο (συνολικά 50 φιγούρες ανά πεδίο). 

 
2.1.3. Οι διάδρομοι αυτών των τριών πεδίων θα πρέπει να διαχωρίζονται και να εναλλάσσονται 

διαδοχικά  χρωματικά (π.χ. μαύρο, κίτρινο & λευκό πεδίο). 
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2.2. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΓΩΝΑ. 
 

2.2.1. Αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος πρέπει να αποτελούνται από 150 στόχους σε 
διάστημα τριών ημερών. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, εναλλακτικές επιλογές θα πρέπει να 
συμφωνούνται μεταξύ των αρχηγών των ομάδων. 

 
2.2.2. Οι διάδρομοι στους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος πρέπει να περιέχουν δύο (2) 

στόχους.   
 
2.2.3. Τα διασταυρούμενα πυρά θεωρούνται μέρος της δυσκολίας / πολυπλοκότητας του 

αγωνίσματος. 

 
 

2.2.4. Οι σπάγκοι επαναφοράς των στόχων, θα πρέπει να είναι στερεωμένοι κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μην μπλέκονται μεταξύ τους και να μην μπαίνουν στη γραμμή σκόπευσης άλλου 
διαδρόμου. 

 
2.2.5. Η πρόσοψη, καθώς και το κινητό κλαπέτο του στόχου, θα πρέπει να είναι 100% ορατά από 

τον βατήρα και από όλες τις πιθανές στάσεις βολής: ορθίως, γονυπετώς, ελευθέρως και 
πρηνηδόν. 
Σημείωση: Ο στόχος θα πρέπει να είναι ορατός από ένα τουλάχιστον σημείο μεταξύ των 
πασσάλων του βατήρα. Δεν πρέπει να είναι ορατός από κάθε σημείο του βατήρα -  ο 
σκοπευτής έχει την επιλογή να μετακινηθεί μέσα στα όρια του βατήρα ώστε να βρει την 
ιδανική γι’ αυτόν θέση. 

 
2.2.6. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ορατό κενό μεταξύ της πρόσοψης του στόχου και του κινητού 

κλαπέτου από τη θέση βολής. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους στόχους που είναι 
τοποθετημένοι ψηλά ή χαμηλά.  

 
2.2.7. Οποιοδήποτε εμπόδιο παρατηρηθεί στη γραμμή βολής κάποιου βατήρα, θα πρέπει να 

απομακρυνθεί από τους Κριτές πριν από την πρώτη βολή του πρώτου σκοπευτή, 
διαφορετικά, θα πρέπει να παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.  

 
2.2.8. Σε κανένα βατήρα η χωροταξική διάταξή του, δεν θα πρέπει να υποχρεώνει τον σκοπευτή να 

πάρει κάποια επικίνδυνη στάση, όπως για παράδειγμα ολισθηρό έδαφος ή υπερβολική κλίση 
εδάφους. 
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2.3. ΣΤΟΧΟΙ. 
 

2.3.1. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μεταλλικές  ανακλινόμενες σιλουέτες που πέφτουν 
εφόσον χτυπηθούν, με πρόσοψη που διαθέτει  κυκλική οπή στόχευσης και κινητό κλαπέτο, 
και οι οποίες επανέρχονται την όρθια θέση από τη γραμμή βολής.  

 
2.3.2. Οι περιοχές στόχευσης (kill zones), πρέπει να είναι κυκλικές και να έχουν χρωματική αντίθεση 

από την πρόσοψη της σιλουέτας. 
 
2.3.3. Η ύπαρξη παραπλανητικών περιοχών στόχευσης (kill zones) σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της 

πρόσοψης της σιλουέτας απαγορεύεται. 
 
2.3.4. Η διάμετρος της περιοχής στόχευσης (kill zone) είναι 40 χιλ. 
 
2.3.5. Ένας περιορισμένος αριθμός σιλουετών μπορεί να είναι εφοδιασμένος με δακτυλίους 

μείωσης διαμέτρου (μειωτήρες) των 15 και 25 χιλ. Αυτοί οι δακτύλιοι, θα πρέπει να είναι 
βαμμένοι στο χρώμα της πρόσοψης της σιλουέτας.  

 
2.3.6. Οι μειωτήρες, θα πρέπει να είναι προσαρτημένοι στην πλευρά της φιγούρας που βλέπει προς 

τον σκοπευτή.  
 
2.3.7. Οι στόχοι θα πρέπει να βάφονται πριν από την έναρξη ενός αγώνα. 

 
2.4. ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΧΩΝ. 
 

2.4.1. Στους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Field Target (WFTC), οι επιτρεπόμενοι 
χρωματικοί συνδυασμοί είναι: 

 
2.4.1.1. Κίτρινη πρόσοψη με μαύρο kill zone ή 
2.4.1.2. Μαύρη πρόσοψη με κίτρινο kill zone ή 
2.4.1.3. Λευκή πρόσοψη με μαύρο kill zone ή 
2.4.1.4. Μαύρη πρόσοψη με λευκό kill zone ή 
2.4.1.5. Ανοιχτή μπλε πρόσοψη με λευκό kill zone. 
 

     
 

2.5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ. 
 

2.5.1. Οι στόχοι να πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε τυχαίες αποστάσεις μεταξύ 9 και 50 μέτρων 
από τη γραμμή βολής και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Μέγιστη απόσταση στόχου 15 χιλ. 25 χιλ. 40 χιλ. 

Ελεύθερες βολές 20 μέτρα 35 μέτρα 50 μέτρα 

Βολές υποχρεωτικής στάσης  Δεν επιτρέπεται 20 μέτρα 40 μέτρα 
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2.5.2. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι στερεωμένοι σταθερά στο έδαφος ή οπουδήποτε αλλού (δέντρα, 

πάσσαλοι, τοιχεία κλπ) και να είναι σε θέση να παραμείνουν στη θέση τους για όλη τη 
διάρκεια του αγώνα.  

 
2.5.3. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι αριθμημένοι με αριθμητική σειρά, δηλ: 23,24,25,26, κ.ο.κ.… 
 
2.5.4. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι ευκρινώς σηματοδοτημένοι ανά πεδίο και με φορά από 

αριστερά προς τα δεξιά, και στη θέση του στόχου και στον βατήρα (γραμμή βολής). 
 
2.5.5. Η σήμανση των στόχων θα πρέπει να είναι ορατή από τη γραμμή βολής.  
 
2.5.6. Οι στόχοι, επιτρέπεται να είναι τοποθετημένοι ψηλότερα ή χαμηλότερα από την οριζόντια 

γραμμή βολής, αλλά θα πρέπει να είναι ορατοί πάντοτε και από κάθε θέση βολής και η 
πρόσοψή τους θα πρέπει να είναι  σε γωνία 90ο (± 5ο) ως προς τον σκοπευτή. 

 
2.5.7. Η απόσταση από το στόχο μετράται από τον πλησιέστερο προς τον στόχο πάσσαλο που ορίζει 

τον βατήρα, μέχρι την περιοχή στόχευσης (kill zone). 

 
2.5.8. Πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αντιπρόσωποι των συμμετεχουσών χωρών 

μπορούν να επικυρώσουν το πεδίο και να ζητήσουν επανέλεγχο αποστάσεων των στόχων. 
 
2.5.9. Από τη στιγμή της έναρξης του αγώνα οποιοσδήποτε στόχος (περιλαμβάνονται και οι στόχοι 

υποχρεωτικής στάσης) βρίσκεται σε αντικανονική απόσταση θα θεωρείται έγκυρος, υπό την 
προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 και μεγαλύτερη των 9 μέτρων από 
τον βατήρα.  

 
2.5.10. 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 στους Κριτές. 

2.5.10.1. Εφόσον επιχειρηθεί η βολή, το αποτέλεσμα καταγράφεται στην κάρτα βαθμολογίας 
του σκοπευτή και ο σκοπευτής αυτομάτως αποποιείται του δικαιώματος υποβολής 
ένστασης. 

2.5.10.2. Εφόσον υποβληθεί ένσταση, τότε ο στόχος σημειώνεται από τους Κριτές, το 
αποτέλεσμα για τον συγκεκριμένο στόχο καταγράφεται 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 ορίων (9 – 50 μέτρα), 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. 
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2.6. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. 
 

2.6.1. Ο συνολικός αριθμός των στόχων με περιοχές στόχευσης μειωμένου μεγέθους (μειωτήρες) ,  
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 25% του συνολικού αριθμού των στόχων του 
συγκεκριμένου πεδίου (συνολικά 12 στόχοι σε πεδίο των 50 στόχων). 

 
2.7. ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΒΟΛΗΣ. 
 

2.7.1. Ο συνολικός αριθμός των στόχων προκαθορισμένης υποχρεωτικής στάσης (γονυπετώς ή 
ορθίως), δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% του συνολικού αριθμού των στόχων του 
συγκεκριμένου πεδίο, δηλαδή 10 στόχοι (5 βατήρες) σε ένα πεδίο των 50 στόχων. 

 
2.7.2. Οι στόχοι προκαθορισμένης υποχρεωτικής στάσης θα πρέπει να είναι ισομοιρασμένοι όσο 

αυτό είναι εφικτό, δηλαδή 3 βατήρες όρθιων και 2 βατήρες γονυπετών βολών ή αντίστροφα. 
 
2.7.3. Η μέγιστη απόσταση στην οποία επιτρέπεται η τοποθέτηση στόχων υποχρεωτικής στάσης, 

είναι τα 40 μέτρα.   
 

Μέγιστη απόσταση στόχου 15 χιλ. 25 χιλ. 40 χιλ. 

Βολές υποχρεωτικής στάσης Δεν επιτρέπεται 20 μέτρα 40 μέτρα 

 
2.7.4. Η υποχρεωτική στάση βολής πρέπει να υποδεικνύεται από ευκρινή σήμανση στον βατήρα 

(συνιστάται η σήμανση να είναι μεταξύ των πασσάλων που ορίζουν τον βατήρα). 

 
 
 

2.8. ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ / ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ. 
 

2.8.1. Σε ασφαλή περιοχή, θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί χώρος προπόνησης / μηδενισμού, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι στη διάθεση των σκοπευτών τουλάχιστον μία μέρα πριν από την 
έναρξη των αγώνων του Παγκοσμίου ή Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Αγώνες  
Πανελληνίου Πρωταθλήματος ή Αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος. 

 
2.8.2. Ο χώρος προπόνησης / μηδενισμού θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο πεδίο του αγώνα. 
 
2.8.3. Χάρτινοι στόχοι θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε διάφορες αποστάσεις μεταξύ 9 και 50 

μέτρων. 
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2.8.4. Κατ’ ελάχιστο, χάρτινοι στόχοι θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι στα 9 μέτρα και μετά σε 

αποστάσεις ανά 5 μέτρα από τα 10 μέχρι τα 50 μέτρα, με την κάθε απόσταση γραμμένη 
ευκρινώς σε κάθε στόχο.  

 
2.8.5. Οι χάρτινοι στόχοι, θα πρέπει να ανανεώνονται καθημερινά. 
 
2.8.6. Ο χώρος θα πρέπει να είναι επαρκώς μεγάλος ώστε να χωρούν όλοι οι αγωνιζόμενοι 

σκοπευτές. 
 
2.8.7. Θα πρέπει να υπάρχει παροχή πεπιεσμένου αέρα για όλους τους σκοπευτές και ένας Κριτής, 

θα πρέπει να είναι παρών στο πεδίο, όσο αυτό είναι ανοιχτό για προπόνηση / μηδενισμό. 
 
2.8.8. Στο χώρο προπόνησης / μηδενισμού ισχύουν, φυσικά,  όλοι οι κανόνες ασφαλείας. 
 
2.8.9. Κάθε μέρα του αγώνα, θα πρέπει να προβλέπεται μια σύντομη περίοδος προπόνησης (1-2 

ώρες αν αυτό είναι εφικτό). 
 
2.8.10. Κάθε σκοπευτής θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να προπονηθεί για τουλάχιστον 15 λεπτά 

κάθε μέρα του αγώνα. 
 

2.9. ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΛΗΣ. 
 

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

 
2.9.2. Οι βατήρες θα πρέπει να ορίζονται από πασσάλους και δεν μπορεί να ορίζονται από δέντρα ή 

άλλα αντικείμενα. 
 

2.9.3. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δύο πασσάλων πρέπει να είναι ένα (1) μέτρο. 

 
2.9.4. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο βατήρων πρέπει να είναι τρία (3) μέτρα. 
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2.9.5. Κατά τη βολή, η άκρη της κάννης πρέπει να βρίσκεται μπροστά από τη γραμμή βολής, αλλά η 

σκανδάλη του όπλου πρέπει να βρίσκεται πίσω της. 

 
 

2.9.6. Οι πάσσαλοι που ορίζουν τον βατήρα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σαν 
υποστηρίγματα καθ’ όλη τη διάρκεια που ένας σκοπευτής βρίσκεται στον βατήρα (για 
παράδειγμα να στηρίζουν το πόδι). 

 

 
 
 

2.10. ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟΧΩΝ. 
 

2.10.1. Το χρώμα των πινακίδων σήμανσης θα πρέπει να είναι το ίδιο με το χρώμα της πρόσοψης των 
στόχων στα αντίστοιχα πεδία. Στην παρακάτω περίπτωση, το χρώμα της πρόσοψης του 
στόχου θα πρέπει να είναι κίτρινο. 
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2.11. ΣΗΜΑΣΝΗ ΣΤΟΧΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΒΟΛΗΣ. 

 
2.11.1. Γονυπετώς και ορθίως 

 

 
 
 

2.12. ΚΑΡΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. 
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3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 
 

3.1. Όπως ισχύει σε όλα τα αγωνίσματα σκοποβολής, η ασφάλεια και η σωστή συμπεριφορά στο 
πεδίο βολής είναι ύψιστης σπουδαιότητας, κατά συνέπεια: 

 
3.1.1. Όλοι οι σκοπευτές θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε τοπικούς αγώνες ώστε να έχουν 

αποκτήσει εμπειρία και κατανόηση των κανόνων ασφαλείας και των κανονισμών του 
αγωνίσματος. 

 
3.1.2. Όλοι οι σκοπευτές, ασχέτως ηλικίας, πρέπει να είναι σε θέση να φροντίζουν τους εαυτούς 

τους και να μεταφέρουν τον εξοπλισμό τους με ασφάλεια. 
 
3.1.3. Όλοι οι σκοπευτές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τους κανονισμούς.  
 
3.1.4. Όλοι οι σκοπευτές, ασχέτως ηλικίας, δεν θα πρέπει να δέχονται βοήθεια κατά τη διαδικασία 

της βολής τους ή να δέχονται προπονητικές συμβουλές κατά τη διάρκεια του αγώνα στον 
οποίο συμμετέχουν.    

 
3.1.5. Κανένα όπλο, σε καμιά περίσταση, δεν επιτρέπεται να στραφεί προς την κατεύθυνση 

προσώπων ή ζώων. 
 
3.1.6. Εκτός και αν πρόκειται να εκτελέσει βολές, κανένα όπλο δεν επιτρέπεται να είναι γεμάτο. Τα 

όπλα, εφόσον είναι γεμάτα, πρέπει να είναι στραμμένα προς  το πεδίο. 
 
3.1.7. Κάθε σκοπευτής οφείλει να αφήνει τον βατήρα σε ασφαλή και καλή κατάσταση. Αυτό 

περιλαμβάνει και την επαναφορά των στόχων στην όρθια θέση, καθώς και την προετοιμασία 
του χρονομέτρου για την επόμενη ομάδα σκοπευτών.  

 
3.1.8. Σε περίπτωση που δοθεί εντολή παύσης πυρός (σφυρίχτρα ή κόρνα) και κάποιο όπλο είναι 

γεμάτο, αυτό θα πρέπει να αδειάσει με βολή στο έδαφος εμπρός από τον σκοπευτή. 
 

 
 

3.1.9. Κατά τη μεταφορά τους, τα όπλα θα πρέπει να είναι στραμμένα προς τα κάτω, εκτός και αν 
είναι τοποθετημένα σε κλειστή θήκη ή βαλίτσα. 
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3.1.10. Αν τα όπλα μεταφέρονται με ανοιχτούς φορείς (κασελάκια ή ανάλογες κατασκευές), τότε τα 

κλείστρα τους θα πρέπει να είναι ανοιχτά. 
 

 
 

3.1.11. Τα όπλα, όταν δεν είναι σε χρήση, θα πρέπει να βλέπουν προς το πεδίο, με την κάννη τους 
εμπρός από τη γραμμή βολής και τη σκανδάλη τους πίσω από αυτήν. 

 
3.1.12. Δεν επιτρέπεται η παρουσία στη γραμμή βολής ατόμων που δεν συμμετέχουν στον αγώνα. 
 
3.1.13. Δεν επιτρέπεται η παρουσία παιδιών ή ζώων συντροφιάς στο πεδίο κατά τη διάρκεια ενός 

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

να βληθεί και η τελευταία βολή της ημέρας. Εξαιρούνται συνταγογραφημένα φάρμακα. 
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4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ. 
 

4.1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 
 

4.1.1. Οι συμμετοχές για τους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WFTC, συνήθως ξεκινούν 
σύντομα μετά τη λήξη του προηγούμενου Παγκόσμιου πρωταθλήματος.  

 
4.1.2. Συνήθως, η διοργανώτρια χώρα (ομοσπονδία, εθνική αρχή, οργανισμός, κλπ) «ανοίγει» μια 

ιστοσελίδα αποκλειστικά για την ανάρτηση σχετικών πληροφοριών και την καταχώρηση των 
συμμετοχών. 

 
4.1.3. Δεδομένου ότι ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων στους αγώνες Παγκοσμίου 

Πρωταθλήματος είναι περιορισμένος, τηρούνται οι ακόλουθες προτεραιότητες:: 
4.1.3.1. Εθνικές Ομάδες (8 pcp + 6 springers). 
4.1.3.2. Μεμονωμένοι σκοπευτές χωρών μελών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (individuals) 
4.1.3.3. Προσκεκλημένοι (μεμονωμένοι σκοπευτές από χώρες που δεν είναι μέλη της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας). 
 
4.1.4. Οι εγγραφές θα πρέπει να γίνονται, είτε από τους εκπροσώπους των χωρών, είτε με την 

έγκριση των εκπροσώπων, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται σε κάθε χώρα. 

 
4.1.5. Σε περίπτωση που υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις, συμμετοχές μεμονωμένων σκοπευτών θα 

γίνονται δεκτές, εφόσον υποστηρίζονται από εισήγηση του εκπροσώπου της χώρας τους. 
Επίσης, θα γίνονται δεκτές και συμμετοχές προσκεκλημένων, με αυτή τη σειρά 
προτεραιότητας. 

 
4.1.6. Δεδομένου ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα προορίζεται για τις χώρες  μέλη της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας και τους διαπιστευμένους σκοπευτές τους, τα αποτελέσματα προσκεκλημένων 
σκοπευτών από χώρες που δεν είναι μέλη της Παγκόσμια Ομοσπονδίας, δεν θα 
περιλαμβάνονται στην τελική κατάταξη. 

 
4.1.7. Οι συνθέσεις των Εθνικών Ομάδων, θα πρέπει να κατατίθενται στην οργανωτική επιτροπή του 

Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη των αγώνων. Οι ομάδες 
και τα ονόματα των σκοπευτών  που τις απαρτίζουν, θα πρέπει να αναρτηθούν σε κοινή θέα 
και στη διάθεση όλων των σκοπευτών πριν την έναρξη των αγώνων του Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος.  

 
4.1.8. Το παράβολο συμμετοχής περιλαμβάνει το κόστος των βασικών παροχών (μεταξύ των οποίων 

είναι: πεπιεσμένος αέρας, ασφάλιση & ιατρικές υπηρεσίες), καθώς και το εορταστικό δείπνο. 
Επιπλέον παροχές είναι προαιρετικές και χρεώνονται ιδιαιτέρως. 

 

4.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΠΛΩΝ 
 

4.2.1. Οι κατηγορίες όπλων στους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος είναι δύο: pcp – 
αεροβόλα προσυμπιεσμένου αέρα και Springer – αεροβόλα ελατηρίου. Και οι δύο κατηγορίες 
έχουν όριο δύναμης τις 12 ποδόλιβρες / 16.3 Joules. 
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4.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ. 
 
Οι κατηγορίες σκοπευτών για τους αγώνες Παγκοσμίου Πρωταθλήματος είναι οι ακόλουθες: 

 
α. Κατηγορία Νέων – νέοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος ηλικίας μέχρι την 1η 
Ιανουαρίου του έτους του αγώνα. 
β. Κατηγορία Γυναικών 
γ. Γενική Κατηγορία - περιλαμβάνει στην ίδια κατάταξη άνδρες, γυναίκες, νέους και βετεράνους.  
δ. Κατηγορία Βετεράνων – Σκοπευτές 60 ετών ή μεγαλύτεροι κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους 
διεξαγωγής του αγώνα 

 
 

4.3.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ. 
 

4.3.1.1. Νέος θεωρείται ο σκοπευτής που δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του 
μέχρι την 1η Ιανουαρίου του έτους του αγώνα. 

4.3.1.2. Εκτός και αν προβλέπεται ειδικά από τη νομοθεσία της διοργανώτριας χώρας, δεν 
υπάρχει ελάχιστο όριο ηλικίας στην κατηγορία Νέων.   

4.3.1.3. Σκοπευτές της κατηγορίας Νέων, δεν επιτρέπεται να δέχονται βοήθεια στη διαδικασία 
της βολής, περιλαμβανομένης και της αποστασιομέτρησης, ή να δέχονται προπονητικές 
συμβουλές όταν βρίσκονται στον βατήρα και έχει ξεκινήσει η χρονομετρημένη 
διαδικασία των βολών.  

4.3.1.4. Ένας νέος νεώτερος των 15 ετών, θα πρέπει να συνοδεύεται από γονέα ή επιτηρητή για 
όσο χρόνο θα βρίσκεται στο πεδίο. Εκάστοτε εθνικοί νόμοι, ενδεχομένως να 
επιβάλλουν άλλα όρια ηλικίας. 
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4.4. ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ / ΑΜΕΑ. 

 
4.4.1. Σκοπευτές που για οποιονδήποτε  ΣΩΜΑΤΙΚΟ ή ΙΑΤΡΙΚΟ λόγο δεν μπορούν να 

συμμορφωθούν με μια συγκεκριμένη στάση βολής ή δεν μπορούν να μεταφέρουν τον 
εξοπλισμό τους, θα πρέπει να ενημερώσουν τον Αγωνάρχη τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την 
έναρξη του αγώνα έτσι ώστε να λάβουν έγκριση για να χρησιμοποιήσουν μια εναλλακτική 
στάση ή να έχουν βοηθό για την μεταφορά του εξοπλισμού τους, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν αποκτούν πλεονέκτημα έναντι των άλλων σκοπευτών. 

 
4.4.2. Όλοι οι Κριτές θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί για οποιαδήποτε τέτοια ρύθμιση.  

 
4.4.3. Οι επιτρεπόμενες εναλλακτικές στάσεις βολής είναι οι ακόλουθες: 

4.4.3.1. Εναλλακτικά της γονυπετούς, ή όρθια στάση 
4.4.3.2. 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».  

 
4.5. ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ. 
 

4.5.1. Στην κατηγορία PCP, οι Εθνικές Ομάδες μπορούν να αποτελούνται από τουλάχιστον τέσσερεις 
(4) και μέχρι οκτώ (8) σκοπευτές. 

 
4.5.2. Στην κατηγορία Springer, οι Εθνικές Ομάδες μπορούν να αποτελούνται από τουλάχιστον τρείς 

(3) και μέχρι έξι (6) σκοπευτές. 
 

4.5.3. Προκειμένου να υπάρξει αγώνας, θα πρέπει να υπάρχουν δηλωμένες τουλάχιστον τέσσερεις 
(4) ομάδες ανά κατηγορία. 

 
4.5.4. Η ομαδική βαθμολογία προκύπτει στο τέλος του αγώνα από το τελικό άθροισμα των 

τεσσάρων καλύτερων ημερήσιων επιδόσεων της κατηγορίας PCP και των τριών καλύτερων 
ημερήσιων επιδόσεων της κατηγορίας Springer. 

 
4.5.5. Οι Εθνικές Ομάδες, θα πρέπει να δηλώνονται στην οργανωτική επιτροπή τουλάχιστον 24 ώρες 

πριν την έναρξη των αγώνων και οι διοργανωτές πρέπει να αναρτήσουν τη λίστα των 
συμμετοχών σε κοινή θέα στο πεδίο. 

 
4.5.6. Κάθε χώρα μέλος έχει δικαίωμα να δηλώσει μια ομάδα ανά κατηγορία (PCP & Springer). Στην 

κατηγορία PCP, μπορούν να περιλαμβάνονται και σκοπευτές της Springer. 
 

4.6. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ WFTF. 
 

4.6.1. Κάθε σκοπευτής που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WFTC, θα πρέπει 
να επιλέξει να εκπροσωπεί μια χώρα μέλος της WFTF, είτε σαν μεμονωμένη ατομική 
συμμετοχή είτε σαν μέλος εθνικής ομάδας. Για να είναι κάποιος κατάλληλος να εκπροσωπεί 
μια χώρα θα πρέπει:  

4.6.1.1. Να έχει γεννηθεί σε αυτή τη χώρα ή 
4.6.1.2. Να είναι μόνιμος κάτοικος και να διαμένει στη χώρα αυτή για δώδεκα (12) μήνες πριν 

από τους αγώνες και επίσης θα πρέπει: 
4.6.1.3. Να είναι μέλος σε σύλλογο της χώρας μέλους της WFTF την οποία εκπροσωπεί. 
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4.6.2. Για να αλλάξει την χώρα που εκπροσωπεί, ένας σκοπευτής θα πρέπει: 

4.6.2.1. Να έχει μετακομίσει σε χώρα διαμονής άλλη από αυτήν που εκπροσωπούσε την 
προηγούμενη φορά. 

4.6.2.2. Να είναι μέλος σε Σύλλογο της νέας χώρας διαμονής.  
4.6.2.3. Να έχει λάβει γραπτή άδεια από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της WFTF για αυτή 

την αλλαγή. 
 

4.6.3. Αλλαγές στη χώρα εκπροσώπησης εφαρμόζονται από τους επόμενους παγκόσμιους αγώνες. 
 
4.6.4. Αν ένας σκοπευτής έχει αλλάξει τη χώρα εκπροσώπησης από τη χώρα γέννησής του, μπορεί 

να επανέλθει και να εκπροσωπήσει τη χώρα γέννησής του εφόσον έχει επιστρέψει και 
διαμένει συνεχόμενα στη γενέτειρα για ένα έτος και είναι μέλος συλλόγου της χώρας αυτής. 

 
4.6.5. Καταλληλότητα εκπροσώπησης, δεν συνεπάγεται πρόκριση. Ο κάθε εθνικός φορέας μπορεί 

να επιλέξει κριτήρια και μεθόδους πρόκρισης για την ομάδα του ή για μεμονωμένες θέσεις. 
 

4.6.6. Δεν επιτρέπεται συμμετοχή κατά παράβαση των παρόντων κανονισμών σε εκδηλώσεις της 
WFTF. 

 
4.7. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ. 
 

Με βάση τα αποτελέσματα αγώνων Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων, οι διοργανωτές θα πρέπει να 
εφαρμόζουν τους ακόλουθους κανόνες έτσι ώστε να επιλέγουν τουλάχιστον 75 από τους κορυφαίους 
σκοπευτές που θα αγωνιστούν στο ίδιο πεδίο, έτσι ώστε να βάλλουν κατά των ίδιων στόχων την ίδια 
ημέρα. 

 Κανόνας 1 – Επιλέγονται οι τρείς κορυφαίοι των επτά προηγούμενων Παγκοσμίων 
Πρωταθλημάτων. 

 Κανόνας 2 – Κάθε χώρα μέλος προτείνει έναν κορυφαίο σκοπευτή (Πρωταθλητή, 
Κυπελλούχο, τον πιο φορμαρισμένο εκείνη την περίοδο....) 

 Κανόνας 3 – Επιλέγονται οι σκοπευτές που κατατάχθηκαν από 4η μέχρι και 15η θέση στα 
πέντε προηγούμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα.  

 Κανόνας 4 - Επιλέγονται οι σκοπευτές που κατατάχθηκαν από 16η μέχρι και 20η θέση στα 
πέντε προηγούμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα. 

 Κανόνας 5 – Κάθε χώρα μέλος προτείνει ακόμα έναν κορυφαίο σκοπευτή (Πρωταθλητή, 
Κυπελλούχο, τον πιο φορμαρισμένο εκείνη την περίοδο....) 

 Κανόνας 6 - Επιλέγονται οι σκοπευτές που κατατάχθηκαν από 21η μέχρι και 25η θέση στα 
πέντε προηγούμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα. 

 
 
 
 
 

Σημείωση: Η επιλογή θα πρέπει να γίνεται 
διαδοχικά, αρχής γενόμενης από την πιο 
πρόσφατη διοργάνωση, μέχρι να 
συμπληρωθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις.  
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4.8. ΟΜΑΔΕΣ ΒΟΛΗΣ. 

 
4.8.1. Οι σκοπευτές που απαρτίζουν μια ομάδα βολής, ιδανικά δεν πρέπει να ανήκουν στην ίδια 

χώρα / περιοχή / σύλλογο.  
 
4.8.2. Σε διοργανώσεις που εκτείνονται σε περισσότερους από περισσότερα από έναν αγώνα, οι 

σκοπευτές για τους επόμενους αγώνες, θα πρέπει να ομαδοποιούνται με βάση την 
αθροιστική τους βαθμολογία / κατάταξη από τους προηγούμενους αγώνες. 

 
4.8.3. Σε όποιον αγώνα υπάρχουν διαφορετικά πεδία, ο κάθε σκοπευτής θα πρέπει να βάλλει άπαξ 

σε κάθε πεδίο.  
 
4.8.4. 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 του κάθε 
αγώνα. 

 
4.9. MARSHALLING – ΔΙΑΙΤΗΤΕΥΣΗ. 

 
4.9.1. Πρέπει να υπάρχουν επαρκής αριθμός Κριτών ώστε να υπάρχει πλήρης οπτική 

αλληλοκάλυψη, και οι οποίοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα σχετικά διακριτικά 
γιλέκα, αμφίδρομη ασύρματη επικοινωνία και σφυρίχτρες / κόρνες. 

 
4.9.2. Ο ελάχιστος αριθμός κριτών για έναν αγώνα Παγκοσμίου Πρωταθλήματος των 3 πεδίων Χ 50 

στόχους (150 στόχων), είναι επτά (7). Αυτό μεταφράζεται σε έναν Αγωνάρχη και 6 Κριτές, 
δηλαδή, δύο (2) κριτές ανά πεδίο των 50 στόχων. 

 
4.9.3. Οι Κριτές θα πρέπει να έχουν εμπειρία σε θέματα ασφάλειας, καλή γνώση των κανονισμών 

και κυρίως κατανόηση και ικανότητα διαχείρισης των ιδιαιτεροτήτων του αγωνίσματος του 
Field Target. 

 
4.9.4. Όπου αυτό είναι δυνατόν, θα πρέπει να καταλαβαίνουν και να μιλούν αγγλικά. 

 
4.10. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. 

 
4.10.1. Σε Αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, θα πρέπει να υπάρχει παρουσία ασθενοφόρου ή 

πιστοποιημένων διασωστών. 
 
4.10.2. Κάθε σκοπευτής είναι υπεύθυνος για την προσωπική του ασφάλιση κατά ατυχήματος. 

Επιπρόσθετα, η διοργανώτρια αρχή, σε όποιες χώρες αυτό είναι επιτρεπτό, θα πρέπει να 
μεριμνήσει για την ασφάλιση του συνόλου της διοργάνωσης του Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος ή διεθνών αγώνων. 

 
4.11. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ. 

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

κάθε αγώνα, στη διάθεση όλων των συμμετεχόντων. 
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5. ΑΓΩΝΑΣ. 
 

5.1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΓΩΝΑ. 
 

Δεν υπάρχει κανονισμός που προβλέπει την εποχή διεξαγωγής του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Η απόφαση 
βαρύνει τους διοργανωτές. 
 

5.2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. 
 

5.2.1. Η περίοδος εγγραφών προσδιορίζεται από τους ακόλουθους κανόνες:  
5.2.1.1. Η περίοδος εγγραφών αναμένεται να ξεκινάει τον Οκτώβριο. 
5.2.1.2. Προβλέπεται περίοδος τουλάχιστον ενός μήνα για τις χώρες μέλη να κάνουν τις 

προκαταρκτικές εγγραφές των ομάδων τους. 
5.2.1.3. Όσες θέσεις δεν έχουν καταληφθεί από τις προκαταρκτικές εγγραφές των ομάδων, 

μπορούν να διατεθούν σε μεμονωμένους σκοπευτές. 
5.2.1.4. Θέσεις που έχουν δεσμευτεί αλλά τα παράβολα τους δεν έχουν πληρωθεί εγκαίρως, 

αποδεσμεύονται και μπορούν να διατεθούν σε μεμονωμένους σκοπευτές. 
 

5.3. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ. 
 

5.3.1. Η πλήρης διαδρομή ενός  αγώνα Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αποτελείται από 50 στόχους  
ανά ημέρα σε διάρκεια τριών ημερών – συνολικά 150 στόχους 

 
5.3.2. 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. 

 
5.4. ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ. 

 
5.4.1. Θα πρέπει να προβλέπεται τουλάχιστον μία μέρα προπόνησης πριν από την έναρξη των 

αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. 
 

5.5. ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΟΠΛΟΥ (Ταχογράφηση). 
 
Κατά την περίοδο προπόνησης ( μία ημέρα πριν από την έναρξη των αγώνων): 
 

5.5.1. Είναι υποχρεωτικό, κατά τη διάρκεια της περιόδου προπόνησης και πριν από την έναρξη των 
αγώνων, να πραγματοποιηθούν από την ομάδα των Κριτών οι ακόλουθες διακριβώσεις: 

5.5.1.1. Διακρίβωση της ισχύος του όπλου (με τον επίσημο χρονογράφο της διοργάνωσης). 
5.5.1.2. Διακρίβωση των βοηθητικών εξαρτημάτων. 
5.5.1.3. Διακρίβωση των διαστάσεων του μαξιλαριού καθίσματος και του ρολού γονυκλισίας. 
5.5.1.4. Έλεγχος βολίδων. 

 
5.5.2. Αποτυχία συμμόρφωσης προς τις διαδικασίες διακρίβωσης, μπορεί να επισύρει ποινές από 

προειδοποίηση (μέχρι) ή / και αποκλεισμό . 
 

5.5.3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου προπόνησης, δοκιμές και ταχογραφήσεις μπορούν να γίνονται 
κατά βούληση χωρίς καμιά διοικητική επίπτωση. 
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Κατά τη διάρκεια του αγώνα 
 

5.5.4. Όλα τα όπλα θα πρέπει να ταχογραφούνται καθημερινά. 
 

5.5.5. Στην αρχική μέτρηση πριν από την έναρξη του αγώνα, όσα όπλα βρεθούν πάνω από το όριο 
των 12 lbft / 16.3 J, επιτρέπεται να ρυθμιστούν και να ελεγχθούν ξανά. 

 
5.5.6. Ο Κριτής θα πρέπει να γεμίσει το όπλο αυτοπροσώπως, αφού πρώτα βεβαιωθεί ότι η βολίδα 

δεν είναι παραμορφωμένη. 
 

5.5.7. Ταχογραφήσεις είναι δυνατόν να γίνονται  ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο της 
διαδρομής κατά τις υποδείξεις του Αγωνάρχη. 

 
5.5.8. Αν ένα όπλο βρεθεί εκτός ορίων, τότε η ταχογράφηση πρέπει να επαναληφθεί. Επιτρέπεται 

να γίνουν τρεις διαδοχικές ταχογραφήσεις. 
 

5.5.9. Αν και στις επόμενες ταχογραφήσεις το όπλο εξακολουθήσει να είναι εκτός ορίων, τότε ο 
σκοπευτής μηδενίζεται για τον αγώνα εκείνης της ημέρας. 

        
5.5.10. 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 Κριτή. 

 
5.5.11. Το αποτέλεσμα της ταχογράφησης καταγράφεται στην κάρτα βαθμολογίας του κάθε 

σκοπευτή από τον αρμόδιο Κριτή, ο οποίος υπογράφει, σφραγίζει ή κολλάει το σχετικό 
αυτοκόλλητο στην προβλεπόμενη θέση. 

 
 

5.6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ / ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ. 
 

5.6.1. Η έναρξη ή η επανεκκίνηση ενός αγώνα, γίνεται με δύο σφυρίγματα της κόρνας ή της 
σφυρίχτρας των Κριτών. 
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5.6.2. Εφόσον έχει υπάρξει διακοπή του αγώνα, μετά την επανεκκίνηση, ο σκοπευτής θα έχει στη 

διάθεσή του ένα λεπτό προετοιμασίας και ένα λεπτό για κάθε στόχο που μένει να βληθεί στον 
βατήρα του. 

 
5.7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΠΥΡΟΣ. 

 
5.7.1. Ένα πεδίο (ή τμήμα αυτού) κλείνει με ένα σφύριγμα της κόρνας /σφυρίχτρας του Αγωνάρχη ή 

των Κριτών. 

 
5.7.2. Τα χρονόμετρα θα πρέπει να σταματήσουν άμεσα και όσα όπλα είναι γεμάτα, θα πρέπει να 

αδειάσουν με βολή στο έδαφος εμπρός από τον σκοπευτή. 
 

5.7.3. Κάθε ομάδα σκοπευτών θα πρέπει να κάνει ένα εμφανές οπτικό σήμα με ανάταση των χεριών 
με το οποίο δίνει το ελεύθερο στον / τους Κριτές να εισέλθουν στο πεδίο. 

 
5.7.4. Κανένας σκοπευτής δεν επιτρέπεται να κινηθεί προς τους στόχους – εκτός αν του ζητηθεί από 

τους Κριτές – να αποστασιομετρήσει ένα στόχο ή να κάνει οποιαδήποτε άλλου είδους 
προετοιμασία, μέχρι να δοθεί το σήμα επανεκκίνησης του αγώνα. 

 
5.8. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. 

 
5.8.1. Οι σκοπευτές έχουν στη διάθεσή τους συνολικά τρία (3) λεπτά σε κάθε βατήρα / διάδρομο 

δύο στόχων: Ένα λεπτό προετοιμασίας και ένα λεπτό για τη βολή σε κάθε ένα στόχο. 

 
5.8.2. Από τη στιγμή που θα αδειάσει ο βατήρας από τον προηγούμενο σκοπευτή, ο επόμενος θα 

πρέπει να λάβει τη θέση του χωρίς καθυστέρηση.  
 

5.8.3. Ο χρόνος αρχίζει να τρέχει από τη στιγμή που ο σκοπευτής θα καθίσει ή θα γονατίσει στον 
βατήρα ή θα επωμίσει το όπλο για να αποστασιομετρήσει, εφόσον ρίχνει από όρθια θέση. 
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5.8.4. Αναγνώριση του στόχου μέσα από τη διόπτρα, αποστασιομέτρηση, έλεγχος της κατεύθυνσης 

του αέρα και γέμισμα του όπλου, είναι ενέργειες που αποτελούν μέρος της χρονομετρημένης 
διαδικασίας και πρέπει να γίνονται μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. 

 
5.8.5. Αφού ο σκοπευτής εκτελέσει την τελευταία του βολή, θα πρέπει να επαναφέρει το 

χρονόμετρο και τους στόχους και αμέσως μετά να ελευθερώσει τον βατήρα για τον επόμενο 
σκοπευτή. 

 
5.9. ΣΕΙΡΑ ΒΟΛΗΣ. 

 
5.9.1. Οι στόχοι βάλλονται με την αύξουσα αριθμητική τους σειρά. 
 
5.9.2. Αν από λανθασμένη βολή, πέσει ένας στόχος εκτός σειράς ο σκοπευτής χρεώνεται με αστοχία 

«Ο», ο στόχος θα πρέπει να επανέλθει στην όρθια θέση και οι βολές να συνεχιστούν προς 
τους στόχους των οποίων είναι η σειρά να βληθούν. 

 
Παράδειγμα: Αν έπρεπε να βληθεί ο στόχος #1 αλλά αντί αυτού η βολή έγινε λανθασμένα κατά του 
στόχου #2, τότε ο στόχος #1 χρεώνεται με αποτυχία «Ο». Αν ο στόχος #2 έχει πέσει, θα πρέπει να 
επανέλθει στην όρθια θέση και ο σκοπευτής να συνεχίσει βάλλοντας ξανά κατ’ αυτού. 
 
5.9.3. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε πρόσθετου στηρίγματος για την αποστασιομέτρηση 

(π.χ. οι πάσσαλοι του βατήρα, δέντρα, τρίποδα κ.λ.π.)  
 

 
 

5.10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΚΑΡΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. 
 

5.10.1. Η βαθμολογία καταγράφεται στην κάρτα βαθμολογίας με «Χ» για επιτυχημένη και με «Ο» για 
αποτυχημένη βολή. 

 
5.10.2. Μόνο σκοπευτές που αποτελούν μια Ομάδα Βολής ή οι Κριτές έχουν το δικαίωμα να 

καταγράφουν αποτελέσματα στις κάρτες βαθμολογίας.  
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5.10.3. Οποιαδήποτε αλλαγή στην καταγεγραμμένη βαθμολογία, θα πρέπει να γίνεται και να 

υπογράφεται από τους Κριτές. 
 

5.10.4. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, όλες οι κάρτες βαθμολογίας, υπογεγραμμένες από όλα τα 
μέλη της Ομάδας Βολής και τους Κριτές, θα πρέπει να επιστραφούν στη Γραμματεία του 
αγώνα. 

 
5.11. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. 

 
5.11.1. Οποιαδήποτε διόρθωση ή αλλαγή σημειωθεί επάνω σε κάρτα βαθμολογίας, θα πρέπει να 

επικυρώνεται από κάποιον Κριτή.  
 

5.11.2. Οποιαδήποτε διόρθωση στη βαθμολογία ενός ή περισσότερων στόχων δεν έχει επικύρωση 
από Κριτή, θα συνεπάγεται μηδενισμό αυτών των στόχων. 

 
5.12. ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ. 

 
5.12.1. Κάθε αμφισβητούμενος στόχος θα πρέπει να προσβάλλεται αμέσως μετά τη βολή. 
 
5.12.2. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο σκοπευτής να αγγίξει τον σπάγκο επαναφοράς μέχρι να 

επιλυθεί η διαφωνία. 
 
5.12.3. Οι στόχοι θα πρέπει να ελέγχονται από τους Κριτές, η απόφαση των οποίων είναι οριστική. 
 
5.12.4. Η διαδικασία που ελέγχου των στόχων είναι: 

5.12.4.1. Κατ’ αρχήν γίνεται οπτικός έλεγχος. 
5.12.4.1.1. Ελέγχεται αν ο σκοπευτής έχει αγγίξει τον σπάγκο επαναφοράς. 
5.12.4.1.2. Ελέγχεται αν ο σπάγκος επαναφοράς έχει μπερδευτεί κάπου και δεν επιτρέπει 

στο στόχο να πέσει. 
5.12.4.1.3. Ελέγχεται αν η κλίση του στόχου είναι σωστή. 
5.12.4.1.4. Ελέγχεται η στερέωση του στόχου.  
5.12.4.1.5. Ελέγχεται αν υπάρχει κάτι γύρω από τον στόχο που τον εμποδίζει να 

λειτουργήσει σωστά (θάμνος, κλαρί, δέντρο...). 
 

5.12.4.2. Αφού γίνουν όλοι οι οπτικοί έλεγχοι, ο στόχος θα πρέπει να ελεγχθεί τουλάχιστον τρείς 
φορές σε τρία διαφορετικά σημεία της περιοχής στόχευσης (kill zone) (κάτω, μέση, 
άνω) με την επίσημη συσκευή ελέγχου στόχων  από ένα Κριτή που έχει διαπιστευτεί για 
τη χρήση της. 

 

 
 

5.12.4.3. Αν δεν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, ο σκοπευτής χρεώνεται με αστοχία για τον 
συγκεκριμένο στόχο. 
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5.12.4.4. Αν ο στόχος διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικός, θα πρέπει να επιδιορθωθεί ή να 

αντικατασταθεί άμεσα με ένα άλλο στόχο με όμοια περιοχή στόχευσης και να βληθεί 
μόνο από τον σκοπευτή που τον αμφισβήτησε. 

 
5.12.4.5. Αν ένας στόχος βρεθεί ελαττωματικός και δεν υπάρχει ανταλλακτικός, ο στόχος αυτός 

θα χρεωθεί ως επιτυχία σε όλους τους σκοπευτές, άσχετα αν έχουν βάλλει κατ’ αυτού ή 
όχι και θα πρέπει να αφαιρεθεί για το υπόλοιπο του αγώνα. Αν για παράδειγμα 
αφαιρεθεί ένας στόχος από το κίτρινο πεδίο την πρώτη ημέρα του πρωταθλήματος, θα 
παραμείνει εκτός και τις επόμενες ημέρες και όλοι οι σκοπευτές θα τον χρεωθούν ως 
επιτυχία. 

 
5.12.4.6. Οι διοργανωτές, πρέπει να έχουν διαθέσιμο από ένα ανταλλακτικό στόχο για κάθε 

μέγεθος περιοχής στόχευσης (kill zone) για κάθε πεδίο των 50 στόχων: 
 

5.13. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΛΗΣ. 
 

Οι σκοπευτές μπορούν να αποχωρήσουν από τη γραμμή βολής, μόνο υπό τις ακόλουθες συνθήκες: 
 

5.13.1. Εθελοντική εγκατάλειψη της βολής, οπότε η βαθμολογία μέχρι εκείνο το σημείο θεωρείται 
έγκυρη. 

 
5.13.2. 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 απορυθμισμένο σκοπευτικό. Ο σκοπευτής 
μπορεί να αντικαταστήσει το ελαττωματικό εξάρτημα ή το μέρος του εξοπλισμού με άδεια 
των Κριτών. Δεν επιτρέπεται επίσκεψη στο χώρο μηδενισμού από τον σκοπευτή ή άλλο άτομο 
για λογαριασμό του. 

 
5.13.3. Οποιονδήποτε άλλο λόγο που θα θεωρηθεί έγκυρος από τους Κριτές. 
 
5.13.4. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, η κάρτα βαθμολόγησης του σκοπευτή θα πρέπει να 

παραδοθεί στους Κριτές, οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν την έγκρισή τους για αποχώρηση 
από τη γραμμή βολής με προβλεπόμενο χρόνο επιστροφής σε αυτήν τα 5 λεπτά. Η ώρα 
αποχώρησης καταγράφεται στην κάρτα βαθμολογίας και αποτυχία επιστροφής του σκοπευτή 
μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο συνεπάγεται μηδενισμό του για τον υπόλοιπο αγώνα. 

 
5.14. ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 

 
5.14.1. Η τελική βαθμολογία του Πρωταθλήματος προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους 

ημερήσιων βαθμολογιών, αφαιρουμένων των όποιων βαθμών ποινής έχουν επιβληθεί. 
 
5.14.2. The warnings will be used to order the classifications.Οι προειδοποιήσεις, εφόσον υπάρχουν, 

θα χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση της κατάταξης. 
 

Γενική 
Κατάταξη 

Όνομα 
Σκοπευτή 

Επιτυχείς 
βολές 

Προειδοποιήσεις 

1st Σκοπευτής Α 120 0 

2nd Σκοπευτής Β 120 1 

3rd Σκοπευτής Γ 120 2 

 
5.14.3. Στις δέκα καλύτερες θέσεις σε κάθε κατηγορία, δεν μπορεί να υπάρχει ισοβαθμία. 
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5.15. ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ. 

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

αγώνα μπαράζ. 
 

5.15.2. Για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας, δημιουργούνται όμοιοι διάδρομοι με προϋποθέσεις βολών 
υποχρεωτικής στάσης, ένας για κάθε ισοβαθμούντα σκοπευτή: 

5.15.2.1. Οι διάδρομοι πρέπει να είναι δίπλα – δίπλα. 
5.15.2.2. Ο τροχιές βολής πρέπει να είναι παράλληλες. 
5.15.2.3. Οι αποστάσεις των στόχων πρ[επει να είναι ίδιες. 

 
5.15.3. Οι ισοβαθμούντες σκοπευτές βάλλουν ταυτόχρονα ως εξής:  

5.15.3.1. Ένα γύρο από την ελεύθερη στάση, 
5.15.3.2. Αν δεν προκύψει αποτέλεσμα, οι εναπομείναντες σκοπευτές θα βάλλουν ένα γύρο από 

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

όρθια στάση, 
5.15.3.4. Αν εξακολουθεί να μην προκύπτει  αποτέλεσμα, οι σκοπευτές θα συνεχίσουν να 

βάλλουν από την όρθια στάση μέχρι να προκύψει τελική κατάταξη. 
 

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

 
5.15.5. Η βαθμολογία κάθε σκοπευτή σε κάθε γύρο είναι το σύνολο των επιτυχών βολών επί των δύο 

στόχων. 
 

5.16. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ. 
 

5.16.1. Είναι ευθύνη του κάθε σκοπευτή η έγκαιρη άφιξή του στο χώρο του αγώνα σύμφωνα με το 
πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει η διοργάνωση. 

 
5.16.2. Όποιος σκοπευτής δεν μπορέσει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της διοργάνωσης 

(περιλαμβάνεται και η έγκαιρη άφιξη στη γραμμή βολής πριν από την έναρξη του αγώνα), δεν 
θα μπορέσει να συμμετάσχει στον αγώνα της ημέρας αυτής. 

 
5.16.3. Ο Αγωνάρχης έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει τη συμμετοχή ενός σκοπευτή σε ειδικές και 

δικαιολογημένες περιστάσεις, εφόσον αυτό δεν προκαλεί καθυστέρηση στη διεξαγωγή του 
αγώνα. 

 
5.17. ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ / ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ. 

 
5.17.1. Επισφαλής πρακτική στη γραμμή βολής δεν θα γίνεται ανεκτή. Απαγορεύεται η καθοδήγηση ή 

ο περισπασμός της προσοχής των σκοπευτών όταν αυτοί βρίσκονται στη γραμμή βολής. ΔΕΝ 
επιτρέπεται κοινή χρήση όπλων στη γραμμή βολής. 

 
5.17.2. Οποιαδήποτε επισφαλής πρακτική ή απόπειρα εξαπάτησης τιμωρείται με αποκλεισμό, με 

τους διοργανωτές να διατηρούν το δικαίωμα να επιβάλλουν και πρόσθετες ποινές. 
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5.18. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. 

 
5.18.1. Οποιαδήποτε ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί στον Αγωνάρχη αμέσως μετά το πέρας του 

αγώνα και όχι αργότερα από 30 λεπτά από τη λήξη του. 
 

5.18.2. Οποιαδήποτε ένσταση δεν υποβληθεί μέσα στην ημέρα διεξαγωγής του αγώνα δεν θα γίνεται 
δεκτή. 

 
5.18.3. Η ένσταση θα εξετάζεται και θα απαντάται μέσα στην ίδια ημέρα που υπεβλήθη. 

 
5.18.4. Η απόφαση του Αγωνάρχη είναι οριστική. 

 
5.18.5. The written protest shall be made using the template which is available on the WFTF website 

and on the reception desk. Όλες οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, με το ειδικό 
έντυπο που υπάρχει στην ιστοδελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και τη Γραμματεία του 
αγώνα. 

 
5.19. ΚΑΠΝΙΣΜΑ. 

 
5.19.1. Το κάπνισμα απαγορεύεται κατά τη διάρκεια των αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, 

από τη στιγμή που θα ακουστεί η κόρνα / σφύριγμα έναρξης μέχρι τη λήξη του αγώνα. 
Περιλαμβάνονται και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι ατμιστές. 
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6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ (ΤΙΤΛΟΙ) WFTF. 
 

6.1. ΕΠΑΘΛΑ ΝΙΚΗΤΩΝ. 
 

6.1.1. Τα μετάλλια που απονέμονται στους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος είναι τα 
ακόλουθα: 

6.1.1.1. Παγκόσμιος Πρωταθλητής και από 2η έως 10η θέση, και 1η έως 3η θέση στις κατηγορίες 
Γυναικών, Νέων, Βετεράνων καθώς και στις Εθνικές Ομάδες. 

 
6.1.2. Τίτλος μπορεί να αποδοθεί μόνο εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον τρείς συμμετοχές στην 

κατηγορία. 
 

6.2. ΤΙΤΛΟΣ «FIELD TARGET MASTER». 
 

6.2.1. Δημόσια αναγνώριση γίνεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία για όλους τους σκοπευτές που 
έχουν επιτύχει βαθμολογία μεγαλύτερη από το 92.5% της μεγαλύτερης βαθμολογίας, σε κάθε 
κατηγορία. 

 
6.2.2. Η αναγνώριση αυτή ανακοινώνεται κατά την τελετή απονομής των επάθλων του Παγκοσμίου 

Πρωταθλήματος. 
 

6.2.3. Η αναγνώριση αποδίδεται μόνο μία φορά, ανά σκοπευτή, ανά κατηγορία. 
 

6.3. ΤΙΤΛΟΣ «SERVICE TO THE SPORT». 
 

6.3.1. Δημόσια αναγνώριση αποδίδεται σε κάποιον που έχει προσφέρει σημαντικά στην εξέλιξη του 
αγωνίσματος του Field Target. 

 
6.3.2. Κάθε χώρα μέλος μπορεί να προτείνει έναν υποψήφιο. 

 
6.3.3. Η ψηφοφορία λήγει από τη στιγμή και μετά που ένας υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 

περισσότερο από το 50%  των ψήφων των χωρών μελών. 
 

6.3.4. Η αναγνώριση αυτή ανακοινώνεται κατά την τελετή απονομής των επάθλων του Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος. 

 
6.3.5. Ο ενεργός Πρόεδρος της Παγκόσμια Ομοσπονδίας, ΔΕΝ μπορεί να είναι υποψήφιος. 
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7. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. 
 

7.1. ΕΙΔΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ. 
 
Οι διοικητικές κυρώσεις που χρησιμοποιεί η Παγκόσμια Ομοσπονδία είναι: 
 

7.1.1. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
Η προφορική προειδοποίηση είναι μια ευγενική οδηγία που προειδοποιεί ή πληροφορεί τον 
σκοπευτή, έτσι ώστε να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς. Η προειδοποίηση πρέπει να 
είναι κατατοπιστική, ξεκάθαρη και να βοηθάει στο να γίνει κατανοητό τι είναι επιτρεπτό και τι 
όχι. Προφορική προειδοποίηση μπορεί να γίνει από τους Κριτές αλλά και από τα μέλη των 
Ομάδων Βολής. 

 
7.1.2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

Η προειδοποίηση στη διάρκεια του αγώνα, είναι σοβαρότερη κύρωση δεδομένου ότι 
καταγράφεται στην κάρτα του σκοπευτή. 

 
7.1.3. ΠΟΙΝΗ: 

7.1.3.1. Ποινή σημαίνει πως αποδίδονται σε ένα σκοπευτή βαθμοί ποινής (αρνητικοί βαθμοί). 
7.1.3.2. Οι βαθμοί ποινής θα μειώσουν την τελική βαθμολογία του σκοπευτή. 
7.1.3.3. Η απόφαση να δοθούν βαθμοί ποινής χωρίς να έχουν υπάρξει προγενέστερες 

προειδοποιήσεις, εναπόκειται στην πολυεθνική ελλανόδικο επιτροπή. 
7.1.3.4. Μόνο η πολυεθνική ελλανόδικος επιτροπή μπορεί να δώσει βαθμούς ποινής και για μη 

προκαθορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι ένας (1) ή δύο (2) βαθμοί. 
 

7.1.4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ: 
7.1.4.1. Ο αποκλεισμός είναι η ανώτερη ποινή που μπορεί να επιβληθεί και συνεπάγεται την 

άμεση διακοπή της συμμετοχής ενός σκοπευτή. 
7.1.4.2. Μόνο η πολυεθνική ελλανόδικος επιτροπή μπορεί να επιβάλλει ποινή αποκλεισμού, 

εκτός και αν ο λόγος εμπίπτει κατά οποιονδήποτε τρόπο στις προκαθορισμένες ποινές 
που αναφέρονται στον σχετικό πίνακα που ακολουθεί (7.4.3. – Αποκλεισμός) , οπότε ο 
Αγωνάρχης έχει το δικαίωμα να επιβάλει άμεσο αποκλεισμό. 

 
7.2. ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 

 
7.2.1. Μια πενταμελής (5) πολυεθνική ελλανόδικος επιτροπή θα πρέπει να συστήνεται για κάθε 

αγώνα Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. 
 

7.2.2. Η πολυεθνική ελλανόδικος επιτροπή θα πρέπει να περιλαμβάνει τον Αγωνάρχη και τέσσερα 
(4) ακόμα άτομα που θα προτείνει η επιτροπή των Κριτών. 

 
7.2.3. Η πολυεθνική ελλανόδικος επιτροπή που θα προταθεί από την επιτροπή των Κριτών, θα 

πρέπει να λάβει την έγκριση του Προέδρου της Παγκόσμια Ομοσπονδίας. 
 

7.2.4. Η ισχύς της πολυεθνικής ελλανοδίκου επιτροπής είναι να αποφασίζει για τους βαθμούς 
ποινής και για περιπτώσεις που δεν ορίζονται από τους κανονισμούς. Επίσης, να αποφαίνεται 
για ενστάσεις που έχουν κατατεθεί από σκοπευτές ή αρχηγούς Εθνικών Ομάδων. 

 
Σημείωση: Δεν είναι δυνατόν να έχουν προβλεφθεί και καταγραφεί όλες οι πιθανές περιπτώσεις και 
για το λόγο αυτό, η πολυεθνική ελλανόδικος επιτροπή θα πρέπει να έχει την ισχύ να αποφασίζει για 
όλες τις «γκρίζες» περιπτώσεις. 
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7.3. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ. 

 
7.3.1. Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, όλες οι προειδοποιήσεις θα συλλέγονται 

καθημερινά. 
 

7.3.2. Μόλις κάποιος σκοπευτής συγκεντρώσει τρείς (3) προειδοποιήσεις, η πολυεθνική 
ελλανόδικος επιτροπή θα εξετάσει τη σοβαρότητά τους και θα αποφασίσει αν θα πρέπει να 
επιβληθούν βαθμοί ποινής στον σκοπευτή. 

 

 
 
 
 

7.4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ. 
 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τις γνωστές περιπτώσεις επιβολής ποινής καθώς και τις σχετιζόμενες 
ποινές. Όποιες περιπτώσεις δεν αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, θα αποφασίζονται επί τόπου από τον 
Αγωνάρχη και την ομάδα Κριτών ή την πολυεθνική ελλανόδικο επιτροπή. 

 
7.4.1. Προειδοποιήσεις 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

α.    Μη συμμόρφωση στις υποδείξεις του Αγωνάρχη 

β.    Μη χρονομέτρηση ενός σκοπευτή (όλη η Ομάδα Βολής δέχεται προειδοποίηση) 

γ.    Είσοδος στο πεδίο ενώ έχει διακοπεί ο αγώνας χωρίς την άδεια Κριτή. 

δ.   Κατά τη βολή η κάνη θα πρέπει να βρίσκεται εμπρός από τη γραμμή βολής και η 
σκανδάλη πίσω από αυτήν. 

ε.    Αποχώρηση από την περιοχή του αγώνα ενώ αυτός είναι σε εξέλιξη.  

στ. Το πίσω πόδι δεν είναι ορατό στους Κριτές κατά τη γονυπετή βολή (κανονισμός 
8.6.f) 

ζ. Κωλυσιεργία στη λήψη θέσης βολής – πρόκληση καθυστερήσεων και 
συνωστισμού. 

η.   Εγκατάλειψη ενός σκοπευτή μόνου του, ενόσω αυτός βάλλει. 

θ.   Απόθεση του όπλου με την κάννη στραμμένη εκτός του πεδίου 
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7.4.2. Βαθμοί ποινής. 

 

ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ 
(-1 ή -2 βαθμοί) 

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

β.   Μη επιτρεπόμενο βοηθητικό εξάρτημα όπλου. 

γ.   Αποστασιομέτρηση με τη βοήθεια φυσικού ή τεχνητού υποστηρίγματος. 

δ.   Κάθισμα με ύψος μεγαλύτερο από το επιτρεπτό. 

ε.   Χρήση λανθασμένης στάσης σε βατήρα βολής υποχρεωτικής στάσης. 

στ. Τρεις (3) προειδοποιήσεις σε διάστημα τριών ημερών αγώνα. 

 

 
 

7.4.3. Αποκλεισμός. 
 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 

α.   Οποιοσδήποτε σκοπευτής δεν τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και συμπεριφέρεται 
με τρόπο που θέτει τους άλλους σε κίνδυνο, θα αποκλείεται άμεσα από τον αγώνα. 

β.   Απόπειρα εξαπάτησης, απρεπής συμπεριφορά, ασυνέπεια, χρήση ουσιών. 

γ.   Ταχύτητα βολής του όπλου μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη 

δ.   Άρνηση να περάσει το όπλο από τεχνικό έλεγχο οποτεδήποτε ζητηθεί 

 

 

 
Σημαντικό (κανονισμός 7.4.3): Ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, ενδεχομένως να είναι πρέπον 
να υπάρξει προειδοποίηση πριν τον αποκλεισμό, ωστόσο, παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη αυστηρότητα. 
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8. ΟΡΙΣΜΟΙ. 
 

8.1. HAMSTER - Στήριγμα το οποίο είναι προσαρτημένο στην κάτω πλευρά της πάπιας του όπλου και 
ακουμπάει στο χέρι ή το γόνατο του σκοπευτή ανάλογα με τη στάση. Η κάτω επιφάνεια του hamster 
μπορεί να έχει οποιοδήποτε σχήμα ή υφή. Εκτεινόμενα hamsters δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που προσφέρει πρόσθετη στήριξη. 

 

 
 

8.2. PCP - Αεροβόλο η ισχύς του οποίου παράγεται από προσυμπιεσμένο αέρα. 
 

8.3. RGB - Representative Governing Body. Αντιπροσωπευτικό Διοικητικό Σώμα: ο Οργανισμός που 
εκπροσωπεί μια χώρα μέλος. 

 
8.4. ΑΟΡΤΗΡΑΣ - Ιμάντας 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. 

 
8.5. SPRINGER - Αεροβόλο, η ισχύς του οποίου παράγεται από έμβολο ωθούμενο από ελατήριο η αέριο. 

 
8.6. ΓΟΝΥΠΕΤΗΣ ΣΤΑΣΗ. 

 
8.6.1. Στάση βολής κατά την οποία επιτρέπονται μόνο τρία σημεία επαφής με το έδαφος (2 πόδια 

και ένα γόνατο). 
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8.6.2. Ένα ρολό γονυκλισίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τον αστράγαλο ή την 

κνήμη του πίσω ποδιού.   

 
 

8.6.3. Το πίσω πέλμα πρέπει να είναι κάθετο προς το έδαφος και σε ευθεία με το γόνατο. Κανένα 
άλλο μέρος του σώματος δεν επιτρέπεται να είναι σε επαφή με το ρολό γονυκλισίας. 

 

     
 

8.6.4. Το πίσω πέλμα μπορεί να γυρίσει κατά βούληση, έτσι ώστε ο αστράγαλος να πλησιάσει ή να 
απομακρυνθεί από το έδαφος. Τα δάχτυλα του ποδιού μπορεί να είναι λυγισμένα ή ίσια. 

 

   
 

8.6.5. Αν δεν χρησιμοποιείται ρολό γονυκλισίας, ο αστράγαλος ΔΕΝ μπορεί να είναι σε επαφή με το 
έδαφος ή να φαίνεται ότι είναι σε επαφή με το έδαφος. 
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8.6.6. Το πίσω πόδι πρέπει να είναι ορατό προς τους Κριτές ανά πάσα στιγμή. 

 

   
 

8.6.7. Το χέρι που υποστηρίζει το όπλο μπορεί να στηρίζεται στο γόνατο, αλλά από τον καρπό και 
εμπρός πρέπει να παραμένει ελεύθερο. 

 

 
 

 
 

8.6.8. Κανένα μέρος του όπλου ή του hamster δεν επιτρέπεται να ακουμπάει ή να φαίνεται ότι 
ακουμπάει στον πήχη του χεριού που στηρίζει το όπλο πίσω από τον καρπό. 
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8.6.9. Η  επαφή του hamster με το μανίκι του σακακιού ΔΕΝ επιτρέπεται. 

 
8.6.10. Επιτρέπεται η χρήση αορτήρα ή / και πέλματος με άγκιστρο για τη σταθεροποίηση της 

σκόπευσης. 
 

8.7. ΟΡΘΙΑ ΣΤΑΣΗ 
 

8.7.1. Στάση σκόπευσης όπου η βολή γίνεται από την όρθια θέση χωρίς τη βοήθεια κανενός είδους 
στηρίγματος. 

 
8.7.2. Θα πρέπει να υπάρχουν μόνο δύο (2) σημεία επαφής με το έδαφος. 

 
8.7.3. Το όπλο μπορεί να υποστηρίζεται από την πάπια, τον υποφυλακτήρα ή το hamster. 
 

 
 

8.7.4. Η κίνηση του καρπού του χεριού που υποστηρίζει το όπλο, δεν επιτρέπεται να περιορίζεται 
κατ’ ουδένα τρόπο.  

 

 
 

8.7.5. Επιτρέπεται η χρήση αορτήρα η / και πέλματος με άγκιστρο για τη σταθεροποίηση της 
σκόπευσης. 
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8.8. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΑΣΗ - Με τη βοήθεια ενός μαξιλαριού καθίσματος, ο σκοπευτής μπορεί να 

χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ασφαλή και αναπαυτική στάση. Δεν επιτρέπεται η χρήση κανενός 
είδους στηρίγματος, ούτε για το όπλο ούτε για το σώμα του σκοπευτή. Το όπλο δεν επιτρέπεται 
να αγγίζει το έδαφος. Ιμάντες που περιορίζουν τις φυσικές κινήσεις του σώματος, δεν 
επιτρέπονται. Επιτρέπεται η χρήση αορτήρα για τη σταθεροποίηση της σκόπευσης.  

 
8.9. ΠΡΗΝΗΔΟΝ - (μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους διαδρόμους ελεύθερης στάσης). Ο σκοπευτής 

ξαπλώνει με το πρόσωπο προς το έδαφος. Ο πήχης 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 
πήχη του σκοπευτή ώστε να του σταθεροποιεί τον βραχίονα.   

 
8.10. WORLDS - Ο ετήσιος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (WFTC) που διοργανώνεται από 

μια χώρα μέλος και υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας WFTF.  
 

8.11. ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (συσκευές κατάδειξης κατεύθυνσης του αέρα) - Πρέπει να είναι ΜΗ 
ηλεκτρονικές και ΜΟΝΟ προσαρτημένες επάνω στο όπλο. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος που 
προκαλείται / ελέγχεται από τον σκοπευτή ΔΕΝ επιτρέπεται (Περιλαμβάνει αλλά δεν 
περιορίζεται σε σκόνη, καπνό κλπ). 

 
8.12. ΒΟΛΗ - Θεωρείται πως μια βολή έχει εκτελεστεί, εφόσον έχει εκτονωθεί ο αέρας από το όπλο. 

Ωστόσο, ένας σκοπευτής μπορεί να κάνει μια βολή στο έδαφος με την ενημέρωση / 
συγκατάθεση των υπολοίπων μελών της ομάδας βολής. 

 
8.13. ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ (ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ) - Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τον αέρα, την απόσταση των 

στόχων και συμβουλών σχετικά με τον τρόπο σκόπευσης. 
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – A (Πίνακας ταχυτήτων βολίδας). 

Μέγιστες επιτρεπτές ταχύτητες βολίδας ανάλογα με το βάρος τους: 
 

Βάρος (grains) Βάρος (grams) FPS MPS 
 

Βάρος (grains) Βάρος (grams) FPS MPS 

7,6 0,492 843,0 256,9 
 

10,9 0,706 704,0 214,6 

7,7 0,499 838,0 255,7 
 

11,0 0,713 701,0 213,7 

7,8 0,505 832,0 253,6 
 

11,1 0,719 698,0 212,8 

7,9 0,512 827,0 252,1 
 

11,2 0,726 695,0 211,8 

8,0 0,518 822,0 250,5 
 

11,3 0,732 692,0 210,9 

8,1 0,525 817,0 249,0 
 

11,4 0,739 689,0 210,0 

8,2 0,531 812,0 247,5 
 

11,5 0,745 686,0 209,1 

8,3 0,538 807,0 246,0 
 

11,6 0,752 683,0 208,2 

8,4 0,544 802,0 244,4 
 

11,7 0,758 680,0 207,3 

8,5 0,551 797,0 242,9 
 

11,8 0,765 677,0 206,3 

8,6 0,557 793,0 241,7 
 

11,9 0,771 674,0 205,4 

8,7 0,564 788,0 240,2 
 

12,0 0,778 671,0 204,5 

8,8 0,570 784,0 239,0 
 

12,1 0,784 668,0 203,6 

8,9 0,577 779,0 237,4 
 

12,2 0,791 666,0 203,0 

9,0 0,583 775,0 236,2 
 

12,3 0,797 663,0 202,1 

9,1 0,590 771,0 235,0 
 

12,4 0,804 660,0 201,2 

9,2 0,596 767,0 233,8 
 

12,5 0,810 658,0 200,6 

9,3 0,603 762,0 232,3 
 

12,6 0,816 655,0 199,6 

9,4 0,609 758,0 231,0 
 

12,7 0,823 652,0 198,7 

9,5 0,616 754,0 229,8 
 

12,8 0,829 650,0 198,1 

9,6 0,622 750,0 228,6 
 

12,9 0,836 647,0 197,2 

9,7 0,629 746,0 227,4 
 

13,0 0,842 645,0 196,6 

9,8 0,635 743,0 226,5 
 

13,1 0,849 642,0 195,7 

9,9 0,642 739,0 225,2 
 

13,2 0,855 640,0 195,1 

10,0 0,648 735,0 224,0 
 

13,3 0,862 638,0 194,5 

10,1 0,654 732,0 223,1 
 

13,4 0,868 635,0 193,5 

10,2 0,661 728,0 221,9 
 

13,5 0,875 633,0 192,9 

10,3 0,667 724,0 220,7 
 

13,6 0,881 630,0 192,0 

10,4 0,674 721,0 219,8 
 

13,7 0,888 628,0 191,4 

10,5 0,680 717,0 218,5 
 

13,8 0,894 626,0 190,8 

10,6 0,687 714,0 217,6 
 

13,9 0,901 624,0 190,2 

10,7 0,693 711,0 216,7 
 

14,0 0,907 621,0 189,3 

10,8 0,700 707,0 215,5 
     

 
Σημαντικό: Για βολίδες που το βάρος τους είναι μεταξύ δύο τιμών του πίνακα, για τον προσδιορισμό της 
μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας θα χρησιμοποιείται το μικρότερο βάρος που αναφέρεται στον πίνακα. 


