ΚΑΝΟΝΔ & ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ
ΚΟΠΟΒΟΛΖ ΑΓΩΝΗΜΑΣΟ
ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ ΒΟΛΩΝ ΣΖΡΗΕΟΜΔΝΟΤ ΣΤΦΔΚΗΟΤ

ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ
γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο αγσλίζκαηνο ζπγθέληξσζεο βνιώλ ζηεξηδόκελνπ ηπθεθίνπ.
Α΄ΞΛΚΖΛ
ΞΚΖΚΞ Η: Γεληθά

ΣΜΖΜΑ Η: Γενικά.
1.θνπόο:
Οη θαλνληζκνί απηνί ζεζπίδνπλ ηνπο ηερληθνύο θαλόλεο θαη θαλνληζκνύο γηα ην άζιεκα ηνπ αγσλίζκαηνο
ζπγθέληξσζεο βνιώλ ζηεξηδόκελνπ ηπθεθίνπ. Τν αληηθείκελν ηνπ αζιήκαηνο είλαη ε ζπγθέληξσζε πέληε βνιώλ
ζε όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξν ρώξν επί ηνπ ζηόρνπ µε ηπθέθην (όπια θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο ππξνδόηεζεο).
Τν αγώληζκα πεξηιακβάλεη ηέζζεξεηο (4) ζεηξέο ησλ πέληε (5) βνιώλ ζε ράξηηλν ζηόρν. Μηα ζεηξά πέληε (5)
δνθηκαζηηθώλ βνιώλ πνπ εμαηξνύληαη ηεο βαζκνινγίαο θαη ηξεηο (3) ζεηξέο ησλ πέληε (5) βνιώλ πνπ
βαζκνινγνύληαη. Διάρηζηνο αξηζκόο θπζηγγίσλ είθνζη (20). Χξόλνο είθνζη (20) βνιώλ, είθνζη (20) ιεπηά ηεο
ώξαο. Χξόλνο πξνεηνηκαζίαο, δέθα (10) ιεπηά ηεο ώξαο. Σπλνιηθόο ρξόλνο θάζε ζεηξάο βνιήο ηξηάληα (30)
ιεπηά ηεο ώξαο.
Ο ζηόρνο είλαη λα επηηεπρζεί ε νκνηνκνξθία ηνπ αγσλίζκαηνο θαη λα πξνσζεζεί ε αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο θαη
ηνπ αζιεηηζκνύ ζε απηό.
Καηά ηε δηνξγάλσζε ησλ αγώλσλ νη εηδηθέο Δπηηξνπέο πξέπεη λα απνθαζίδνπλ γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ
δελ πξνβιέπνληαη από απηνύο ηνπο θαλόλεο θαη θαλνληζκνύο.
2.Οξγάλσζε:
Γηα ηελ δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή αγώλσλ πξέπεη λα ζπζηήλεηαη Δπηηξνπή Γηνξγάλσζεο πνπ ζα είλαη
αξκόδηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη δηνίθεζε ησλ αγώλσλ αιιά θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αζιεηώλ θαηά ηνπο
αγώλεο. Κάζε ελ ελεξγεία αζιεηήο ηπθεθίσλ θαη γλώζηεο ησλ θαλνληζκώλ απηώλ κπνξεί λα είλαη µέινο ηεο
επηηξνπήο δηνξγάλσζεο.
3.Αζιεηέο θαη Καηεγνξίεο:
Σην αγώληζκα απηό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο όινη νη εγγεγξακκέλνη ελ ελεξγεία ζθνπεπηέο ζσκαηείσλ
δύλακεο ΣΚΟΔ, θαζώο θαη ελ ελεξγεία αζιεηέο ζθνπεπηέο ζσκάησλ αζθαιείαο θαη ελόπισλ δπλάκεσλ.

Οη θαηεγνξίεο γηα ηα ηπθέθηα θεληξηθήο ππξνδόηεζεο κεγάινπ δηακεηξήκαηνο είλαη νη εμήο:
Α. νπηηθά ζθνπεπηηθά.
Β. αλνηρηά ζθνπεπηηθά
Γ. νθζαικίδηα.
Τπνθαηεγνξία:
1. Βαξηά ηπθέθηα έσο 9000 γξακκάξηα.
2. Διαθξά ηπθέθηα έσο 4200 γξακκάξηα.
Οη θαηεγνξίεο γηα ηα ηπθέθηα πεξηθεξεηαθήο ππξνδόηεζεο κηθξνύ δηακεηξήκαηνο είλαη νη εμήο:
Α. νπηηθά ζθνπεπηηθά.
Β. αλνηρηά ζθνπεπηηθά
Τπνθαηεγνξία:
1. Βαξηά ηπθέθηα έσο 6,000 γξακκάξηα.
2. Διαθξά ηπθέθηα έσο 3,500 γξακκάξηα.
Οη θαηεγνξίεο αγώλσλ πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη όπσο θαζνξίδνληαη γηα θάζε µία από απηέο ζηνπο εηδηθνύο
ηερληθνύο θαλόλεο.
Γηα λα πθίζηαηαη κηα θαηεγνξία πξέπεη λα αγσλίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο (4) αζιεηέο ζηελ θαηεγνξία απηή.
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ΤΜΗΜΑ ΙI: Αζθάλεια.
1.Γεληθά:
Οη θαλόλεο εθθξάδνπλ µόλν ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο αζθάιεηαο, νη νπνίεο απαηηνύληαη από ην άζιεκα. Γηα
απηόλ ηνλ ιόγν, µόλν νη βαζηθέο ιεπηνκέξεηεο αλαθέξνληαη ζηα πιαίζηα απηώλ ησλ θαλόλσλ. Η αζθάιεηα
εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη πξόζζεηνη θαλόλεο αζθάιεηαο κπνξνύλ λα
επηβάιινληαη από ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή. Η νξγαλσηηθή επηηξνπή έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ αζθάιεηα.
Η εµµνλή ζηηο γεληθά απνδεθηέο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο ππξνβόισλ θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ
παξαηίζεληαη ιεπηνκεξώο θαησηέξσ, είλαη ε απόιπηε θνξπθαία πξνηεξαηόηεηα ζε νπνηνδήπνηε εγθεθξηκέλν
αζιεηηθό γεγνλόο. Δλώ ν δηεπζπληήο αγώλα έρεη ηελ αξρηθή επζύλε γηα ηε αζθάιεηα, απηή είλαη επζύλε θάζε
ζθνπεπηή ή επηζήκνπ. Πξνο όθεινο ηεο αζθάιεηαο, µέινο επηηξνπήο κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηελ βνιή
νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Σθνπεπηέο, Αξρεγνί Οκάδσλ, Πξνπνλεηέο θαη θξηηέο πξέπεη ακέζσο λα εηδνπνηήζνπλ αλ
νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε, ή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπκβάλ ε αηύρεκα.
2.Γηαθνπή Βνιήο:
Ο αγσληδόκελνο πξέπεη λα δηαθόπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ γέκηζεο ή βνιήο εάλ γίλεη αληηιεπηό όηη
ιόγσ ησλ ελεξγεηώλ ηνπ ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ή νπνησλδήπνηε άιισλ ζην πεδίν. Η
Αζθάλεια είναι ο µόνος λόγος ποσ ένας αγωνιδόµενος µπορεί να διακόπηεηαι καηά ηε διάρκεια ηες
βολής.
Ο δηεπζπληήο αγώλα, νη θξηηέο ή ηα µέιε ηεο επηηξνπήο έρνπλ ηε αξκνδηόηεηα λα απνθιείζνπλ ακέζσο
νπνηνδήπνηε ζθνπεπηή, ηνπ νπνίνπ ηνπνζέηεζε ή πξάμε απνηειεί απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ή ηελ
αζθάιεηα νπνηνπδήπνηε άιινπ αηόκνπ.
3.Πξνζηαζία:
Δίλαη ππνρξεσηηθή ή ρξήζε θαηάιιειεο πξνζηαζίαο όξαζεο θαη αθνήο από όινπο ζηελ γξαµµή βνιήο.
4.Έιεγρνο θάλεο:
Από ε ζηηγκή πνπ έλα όπιν ηνπνζεηείηαη ζηε γξαµµή βνιήο θαη έσο όηνπ απνζπξζεί, ην ζηόκην ηεο θάλεο
πξέπεη λα είλαη ζηξακκέλν πξνο αζθαιή θαηεύζπλζε. Σε θακία ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γόκσζεο ή ηεο
βνιήο νη αγσληδόκελνη δελ πξέπεη λα επηηξέςνπλ ηα όπια ηνπο λα δείμνπλ ζε νπνηνδήπνηε µέξνο ηεο αλαηνµίαο
ηνπο, ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν.
Σε µηα ζέζε βνιήο, θαλέλα µέξνο ηνπ ζώµαηνο ηνπ ζθνπεπηή δελ µπνξεί λα βξίζθεηαη ζηε "δώλε θηλδύλνπ"
ε όπνηα είλαη µηα ππνζεηηθή θσληθή πεξηνρή πνπ επεθηείλεηαη ζε ζεηξά από ην ζηόµην ηεο θάλεο ζε 45 µνίξεο
γσλία επάλσ θαη θάησ από ηελ θεληξηθή γξαµµή βνιήο ηνπ όπινπ.
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βνιήο, νη αγσληδόµελνη δελ ζα επηηξέςνπλ ζην ξύγρνο ηνπ όπινπ ηνπο λα
νπηζζνρσξήζεη ηόζν ώζηε λα βξεζνύλ νη ίδηνη ή άιια άηνµα µέζα ζηελ «επηθίλδπλε δώλε».

5.Υεηξηζµόο Όπινπ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βνιήο, ην όπιν πξέπεη λα είλαη νξαηό πάληα έηζη ώζηε λα ειέγρεηαη από ηνπο θξηηέο.
Όιεο νη ελέξγεηεο πξέπεη λα είλαη θαλεξέο ζηε γξαµµή βνιήο εθηόο εάλ δνζεί ε εληνιή "Γεµίζηε". Γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ πξνζώπσλ ζηελ γξαµµή βνιήο, ηα όπια δελ ζα µεηαθηλνύληαη από θαη πξνο απηήλ ρσξίο ηελ
έγθξηζε θαη έιεγρν θξηηή.
Σθνπεπηήο δελ µπνξεί λα ρεηξηζηεί ην όπιν ηνπ έσο όηνπ δνζεί ε εληνιή "Γεµίζηε".
Με ηελ εληνιή "Όπια αζθαιίζηε" ν ζθνπεπηήο ζα βάιεη αµέζσο ην όπιν ηνπ ζε αζθαιή θαηάζηαζε
(εθθνξησµέλν, θιείζηξν αλνηθηό) Σθνπεπηήο πνπ δελ αθνινπζεί ηελ εληνιή απνβάιιεηαη αµέζσο.
Οπνηνζδήπνηε βάιεη µεηά από ηελ εληνιή "Γεµίζηε", αιιά πξηλ από ηελ εληνιή "Ππξ" ε βνιή ηνπ ζα θξηζεί
βαζκνινγηθά άθπξε θαη ν ππξνβνιηζκόο σο ραµέλνο.

6.Οπιηζµόο θαη Τιηθό πνπ εµπνδίδεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ αγώλα:
Ο ∆ηεπζπληήο Αγώλα έρεη ηελ εμνπζία λα αθαηξέζεη από ηε γξαµµή βνιήο νπνηνδήπνηε όπιν ή πιηθό πνπ
ελνριεί ζηελ δηαδηθαζία ηνπ αγώλα ή αηηηνινγεκέλα άιιν ζθνπεπηή. Ο αγσληδόκελνο, ζύκθσλα µε ηα
άξζξα ηνπ παξόληνο, ΓΔΝ µπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη όπιν ή πιηθό ηνπ µε άιιν. Δληνύηνηο, ε δηαδηθαζία ηνπ
αγώλα δελ πξέπεη λα θαζπζηεξείηαη.

7.Ππξνµαρηθά:
Οη Αγσληδόκελνη έρνπλ ηελ επζύλε λα ρξεζηκνπνηνύλ µόλν ππξνµαρηθά πνπ είλαη αζθαιή γηα ην όπιν πνπ
ρξεζηµνπνηνύλ, ν δηεπζπληήο αγώλα έρεη ηελ δηθαηνδνζία λα θεξύμεη νπνηαδήπνηε ππξνµαρηθά επηζθαιή
θαη λα απαγνξεύζεη ηε ρξήζε ηνπο.

8.Μεραληζµνί θαλδάιεο:
Μεραληζµνί ζθαλδάιεο πνπ είλαη επηξξεπείο ζε ηπραία ππξνδόηεζε δελ επηηξέπνληαη.
Απηό ζα εμεηαζηεί θαλνληθά µε ηελ όπιηζε ελόο άδεηνπ όπινπ πξνο αζθαιή θαηεύζπλζε θαη ην θηύπεµα
ηνπ, αηζζεηά, µε ηελ παιάµε ηνπ ρεξηνύ ζην πίζσ µέξνο ηεο ιαβήο ή ηνπ ππνθόπαλνπ.
Δάλ ππξνδνηήζεη, ην όπιν δελ ζα επηηξαπεί ζηνλ αγώλα. Τελ αλσηέξσ δηαδηθαζία εθηειεί θξηηήο αιιά µόλν
ν δηεπζπληήο αγώλα µπνξεί λα απνθιείζεη έλα όπιν εάλ απνδεηθλύεηαη αλαζθαιέο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν.

9.Αθινγηζηία:
Σε πεξίπησζε αθινγηζηίαο ην όπιν πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ ελεξγό θαη λα παξαµείλεη ζηξαµέλν πξνο αζθαιή
θαηεύζπλζε γηα ηνπιάρηζηνλ 10 δεπηεξόιεπηα µεηά ην ηξάβεγµα ηεο ζθαλδάιεο. ∆ελ είλαη αζθαιέο λα αλνηρζεί
άµεζα ην θιείζηξν ηνπ.
ΖΜΑ ΗΗΗ: Πξόηππα ζηόρσλ

ΤΜΗΜΑ ΙII:Ππόηςπα ζηόσων.
1.Δπίζεµνη ζηόρνη:
Οη ζηόρνη θάζε αγώλα είλαη ζηε κέξηκλα ηνπ δηνξγαλσηή. Δίλαη ράξηηλνη, απνηεινύληαη από νκόθεληξνπο
καύξνπο θύθινπο ζε άζπξν θόλην νξαηνύο από ηηο ζέζεηο βνιήο. Η θαηεγνξία ησλ αλνηρηώλ ζθνπεπηηθώλ
θαη ε θαηεγνξία νθζαικηδίσλ δηαγσλίδεηαη ζε ζηόρνπο όκνηνπο κε απηνύο ηνπ πηζηνιηνύ 25 κέηξσλ θεληξηθήο
ππξνδόηεζεο βνιήο αθξηβείαο.
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1α. ηόρνη νπηηθώλ ζθνπεπηηθώλ :
Μαύξν θέληξν αθηίλαο 3 ρηιηνζηώλ, αθνινπζεί ιεπθόο θύθινο πάρνπο 13 ρηιηνζηώλ, αθνινπζεί καύξνο
θύθινο πάρνπο 2 ρηιηνζηώλ, αθνινπζεί ιεπθόο θύθινο πάρνπο 15 ρηιηνζηώλ, αθνινπζεί καύξνο θύθινο
πάρνπο 2 ρηιηνζηώλ, αθνινπζεί μαλά ιεπθόο θύθινο πάρνπο 15 ρηιηνζηώλ, αθνινπζεί καύξνο θύθινο
πάρνπο 2 ρηιηνζηώλ, αθνινπζεί ιεπθόο θύθινο πάρνπο 17 ρηιηνζηώλ, αθνινπζεί καύξνο θύθινο πάρνπο 13
ρηιηνζηώλ, αθνινπζεί ιεπθόο θύθινο πάρνπο 2 ρηιηνζηώλ θαη θιείλεη ηελ πεξίκεηξν καύξνο θύθινο πάρνπο
17 ρηιηνζηώλ. Σύλνιν δηακέηξνπ θύθινπ 202 ρηιηνζηά ηνπ κέηξνπ. Οη αλσηέξσ δηαζηάζεηο ησλ ζηόρσλ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ απόζηαζε ησλ 200κ.
Τν κέγεζνο ησλ ζηόρσλ κεηαβάιιεηαη αλάινγα ηελ απόζηαζε απηώλ θαηά 50% αλά 100κ .
(π.ρ. ζηα 100κ ην ζπλνιηθό κέγεζνο ησλ ζηόρσλ ζα είλαη 101 ρηιηνζηά θαη ζηα 300κ 303 ρηιηνζηά).
-Σηα ηπθέθηα κηθξνύ δηακεηξήκαηνο πεξηθεξεηαθήο ππξνδόηεζεο κε νπηηθά ζθνπεπηηθά ηζρύνπλ νη ίδηνη ζηόρνη
ζηελ αλάινγε θιίκαθα κέηξσλ (π.ρ. ην ζπλνιηθό κέγεζνο ησλ ζηόρσλ ζηα 50κ ζα είλαη 55 ρηιηνζηά θαη ζηα 25κ
ζα είλαη 22,5 ρηιηνζηά).
-Σηα ηπθέθηα κηθξνύ δηακεηξήκαηνο πεξηθεξεηαθήο ππξνδόηεζεο κε αλνηρηά ζθνπεπηηθά ζηηο απνζηάζεηο 25κ
θαη 50κ ηζρύνπλ νη ίδηνη ζηόρνη κε απηνύο ησλ ηπθεθίσλ θεληξηθήο ππξνδόηεζεο ζε κέγεζνο 202 ρηιηνζηά.
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2α. ηόρνη αλνηρηώλ ζθνπεπηηθώλ & νθζαικηδίσλ :
Μαύξν θέληξν δηακέηξνπ 25 ρηιηνζηώλ, αθνινπζεί καύξνο θύθινο πάρνπο 25 ρηιηνζηώλ, αθνινπζεί καύξνο
θύθινο πάρνπο 50 ρηιηνζηώλ, αθνινπζεί μαλά καύξνο θύθινο πάρνπο 50 ρηιηνζηώλ, αθνινπζεί καύξνο
θύθινο πάρνπο 50 ρηιηνζηώλ, αθνινπζεί ιεπθόο θύθινο πάρνπο 50 ρηιηνζηώλ, αθνινπζεί ιεπθόο θύθινο
πάρνπο 50 ρηιηνζηώλ, αθνινπζεί ιεπθόο θύθινο πάρνπο 50 ρηιηνζηώλ, αθνινπζεί ιεπθόο θύθινο πάρνπο 50
ρηιηνζηώλ, αθνινπζεί ιεπθόο θύθινο πάρνπο 50 ρηιηνζηώλ, θαη θιείλεη ηελ πεξίκεηξν ιεπθόο θύθινο πάρνπο
50 ρηιηνζηώλ. Σύλνιν δηακέηξνπ θύθινπ 500 ρηιηνζηά ηνπ κέηξνπ.
Οη αλσηέξσ δηαζηάζεηο ησλ ζηόρσλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ απόζηαζε ησλ 200κ.
Τν κέγεζνο ησλ ζηόρσλ κεηαβάιιεηαη αλάινγα ηελ απόζηαζε απηώλ θαηά 50% αλά 100κ .
(π.ρ. ζηα 100κ ην ζπλνιηθό κέγεζνο ησλ ζηόρσλ ζα είλαη 250 ρηιηνζηά θαη ζηα 300κ 1000 ρηιηνζηά).
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ΤΜΗΜΑ ΙV: Ππόηςπα Πεδίος – Τοποθέηηζη ζηόσων.

1.Γεληθά:
Όινη νη ζηόρνη πξέπεη λα είλαη ζηξαµµέλνη ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε. Η ειάρηζηε απόζηαζε µεηαμύ ησλ ζηόρσλ
είλαη ην πιάηνο εθείλν ηνπ ζηόρνπ. Σαλ πεδίν µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζεί θάζε αζθαιέο πεδίν. Τα δέληξα θαη ε
θπζηθή βιάζηεζε δελ ρξεηάδνληαη λα αθαηξεζνύλ θαη βιάζηεζε ζην ύςνο επάλσ από ή θάησ από ηελ γξαµµή
ππξόο επηηξέπεηαη ππό ηνλ όξν όηη όινη νη ζθνπεπηέο έρνπλ µηα ζαθή εηθόλα θαη όςε ησλ ζηόρσλ. Χσµάηηλα
θξάγµαηα πίζσ από ηνπο ζηόρνπο ζπζηήλνληαη γηα ηελ αζθάιεηα, θαη ηελ επθνιόηεξε ζθόπεπζε αιιά θαη γηα λα
δώζνπλ ίδην θόλην ζε όινπο ηνπο ζηόρνπο, δελ είλαη όµσο ππνρξεσηηθά.

2.Γξαµµή βνιήο:
Τν ζεµείν βνιήο πξέπεη λα είλαη νµαιό θαη επίπεδν. Πξέπεη λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθό δηάζηεµα πίζσ από ηε
γξαµµή βνιήο γηα δείθηεο θαη ηελ επηηξνπή θξηηώλ έηζη ώζηε λα εθηεινύλ απξόζθνπηα ηα θαζήθνληά ηνπο.
Τν µέγεζνο ησλ ζεµείσλ βνιήο δελ πξέπεη λα είλαη ιηγόηεξν από 1.5 µ επξύ Χ 2.50 µ βαζύ. Τα ζεη ησλ
ζηόρσλ αλά ζθνπεπηή πξέπεη λα µαξθαξηζηνύλ µε αξηζµνύο, νλόκαηα ή ρξώµαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζην
ζεµείν βνιήο ηνπο. Οη αξηζµνί ηα νλόκαηα ή ηα ρξώµαηα πξέπεη λα είλαη νξαηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
αγώλα. Τν θάπληζµα απαγνξεύεηαη ζηε γξαµµή βνιήο.

3.εµαίεο αέξα:
Σπληζηάηαη ε ρξήζε ζεµαηώλ θαηάδεημεο ηεο θαηεύζπλζεο ηνπ αέξα αλά 50κ, ρσξίο όµσο απηέο λα
παξεµπνδίδνπλ ηηο ηξνρηέο βνιήο ή ηελ νξαηόηεηα ηνπ ζθνπεπηή. Ιδησηηθνί δείθηεο ή ζεµαίεο αέξα
απαγνξεύνληαη.

4.Ρύζµηζε ηόρσλ – Θέζε ζην Έδαθνο:

Όινη νη ζηόρνη ηνπνζεηνύληαη ζην έδαθνο ζε ζηαζεξέο επίπεδεο βάζεηο.
Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ζηεξέσζεο ησλ ζηόρσλ ζην έδαθνο ζα ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά βνεζήκαηα γηα ηελ
ζηήξημε ή θξέκαζε απηώλ θαηά πεξίπησζε θαη αλαιόγσο ηηο αλάγθεο ηνπ πεδίνπ.

5.Γνθηµαζηηθέο Βνιέο:
Σηελ θαηεγνξία ησλ Οπηηθώλ Σθνπεπηηθώλ νη δνθηµαζηηθέο βνιέο εθηεινύληαη ζηνλ ζηόρν κε ηελ έλδεημε
<<PROVA>>. Πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο ζηόρνο κε ηελ έλδεημε <<PROVA>> αλά αζιεηή.
Σηελ θαηεγνξία Αλνηρηώλ Σθνπεπηηθώλ θαζώο θαη ηελ θαηεγνξία ησλ Οθζαικηδίσλ νη δνθηκαζηηθέο βνιέο
εθηεινύληαη ζηνλ ζηόρν ηαρείαο βνιήο ν νπνίνο είλαη εκθαλώο δηαγξακκηζκέλνο πεξηκεηξηθά κε ηελ έλδεημε
<<PROVA>>. Σε όιεο ηηο θαηεγνξίεο κεηά ην πέξαο ησλ δνθηκαζηηθώλ βνιώλ νη ππόινηπνη ζηόρνη βάιινληαη
κε ηπραία ζεηξά.
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ΤΜΗΜΑ V: Γιοίκηζη Πεδίος.
1.Δπηηξνπέο Κξηηώλ:
Οη Δπηηξνπέο Κξηηώλ απνηεινύληαη από ηξία ή πέληε άηνµα. Γύν Δπηηξνπέο Κξηηώλ είλαη ππνρξεσηηθέο: µία
Δπηηξνπή ∆ηαηηεζίαο θαη µηα Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ. Απηέο νη δύν Δπηηξνπέο πξέπεη λα απνηεινύληαη από
δηαθνξεηηθά πξόζσπα. Η νξγαλσηηθή επηηξνπή δηνξίδεη ηηο επηηξνπέο.
Οη επηηξνπέο ζπκβνπιεύνπλ, βνεζνύλ θαη επνπηεύνπλ ηνπο θξηηέο πνπ νξίδνληαη από νξγάλσζε ηεο
επηηξνπήο.
Οη Κξηηέο θαη νη Δπηηξνπέο δηεπζύλνπλ ηνλ αγώλα ζε ζηελή ζπλεξγαζία µεηαμύ ηνπο.
Οη Κξηηέο είλαη αξκόδηνη γηα ηελ ξνή ηνπ αγώλα ελώ νη Δπηηξνπέο ελεξγνύλ µε µηα ζπµβνπιεπηηθή θαη επνπηηθή
ηδηόηεηα. Οη Κξηηέο θαη νη Δπηηξνπέο είλαη αξµόδηεο ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή θαη ζηελ Οµνζπνλδία αληίζηνηρα,
γηα ηνλ αγώλα έηζη ώζηε λα δηνξγαλώλεηαη ζύµθσλα µε ηνπο θαλόλεο θαη θαλνληζµνύο.
Όινη νη Κξηηέο θαη ηα µέιε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα επηβάιινπλ ηνπο θαλόλεο
ώζηε λα εμαζθαιηζηεί όηη νη αγώλεο δηεμάγνληαη κε αζθάιεηα θαη ακεξόιεπηα.

2.Δλζηάζεηο:
Όιεο νη πεξηπηώζεηο ελζηάζεσλ πξέπεη λα απνθαζηζηνύλ από ηελ πιεηνςεθία ηεο Δπηηξνπήο. Η νµάδα, ν
θξηηήο ή ν ζθνπεπηήο µκπνξεί λα αζθήζεη έθεζε ζηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο ζηελ Δπηηξνπή
Δλζηάζεσλ. Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο Δλζηάζεσλ είλαη ηειηθέο.
Η πιεηνςεθία ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη πάληα λα είλαη παξνύζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα έηζη ώζηε, εάλ είλαη
απαξαίηεην, µηα ζπλεδξίαζε ησλ Δπηηξνπώλ λα µπνξεί λα θιεζεί άκεζα. Ο πξόεδξνο ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο
πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ παξνπζία ηθαλνπνηεηηθνύ αξηζκνύ µειώλ ηεο Δπηηξνπήο.

3.Απνθάζεηο Δπηηξνπώλ:
Οη Δπηηξνπέο πξέπεη λα απνθαζίζνπλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηνπο θαλνληζµνύο
Τέηνηεο απνθάζεηο πξέπεη λα ιεθζνύλ µέζα ζην πλεύµα θαη ηελ πξόζεζε ηνπ Καλνληζµνύ.
Η Δπηηξνπή µπνξεί λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο από άιια ελεξγά κέιε ηεο ΣΚΟΔ κε γλώκνλα ηελ εκπεηξία ηνπο
ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγσληζηηθή δξαζηεξηόηεηα, γηα λα βνεζεζεί ζηελ ιήςε ηεο απόθαζήο ηεο.

ΣΜΖΜΑ VI: Γηαδηθαζίεο αγώλα

ΤΜΗΜΑ VI:Γιαδικαζίερ Αγώνα.

1.Δπίζεµνο αγώλαο:
Έλαο επίζεµνο αγώλαο απνηειείηαη από 20 βνιέο αγώλα. Έλαο αξηζµόο πέληε (5) δνθηµαζηηθώλ βνιώλ,
επηηξέπεηε λα βιεζεί γηα ξύζµηζε ηνπ όπινπ ηνπ θάζε αζιεηή.

2.Πηζηνπνίεζε όπισλ:
Τα όπια πξέπεη λα πηζηνπνηεζνύλ πξηλ ηε βνιή. Καλείο δελ µπνξεί λα δηεθδηθήζεη ζέζε θαηάηαμεο ζε αγώλα µε
µε πηζηνπνηεµέλν όπιν θαη ζα ηεζεί ζε ηέηνηα πεξίπησζε ηειεπηαίνο ζηελ θαηάηαμε ρσξίο ζεηξά. Η
πηζηνπνίεζε ησλ όπισλ γίλεηαη από ηνπο εηδηθά δηνξηζµέλνπο θξηηέο.
Όηαλ ην όπιν ελόο ζθνπεπηή ειέγρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγξαθήο, ε εζσηεξηθή επηζεώξεζε ηνπ όπινπ δελ
είλαη ππνρξεσηηθή εθηόο αλ ππάξρεη ιόγνο λα ζεσξεζεί όηη απηό δελ ζπµµνξθώλεηαη µε ηνπο θαλόλεο. Καηόπηλ,
ν αγσληδόµελνο µπνξεί λα θιεζεί λα ιύζεη ην όπιν ηνπ θαη λα επηηξέςεη ηελ νπηηθή επηζεώξεζε από ηνπο
θξηηέο. Δάλ ν αγσληδόµελνο αξλεζεί λα ζπµµνξθσζεί µε απηήλ ηελ απαίηεζε, δελ έρεη ηελ άδεηα γηα λα
ρξεζηµνπνηήζεη απηό ην όπιν ζηνλ αγώλα θαη δελ ζα ζπκεηάζρεη ζηε δηνξλάσζε ιόγν κε ζπκκόξθσζεο κε ηηο
ππνδείμεηο ησλ δηόξηζκέλσλ ππεπζύλσλ ηνπ αγώλα.
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Δάλ ην όπιν δελ ζπµµνξθώλεηαη µε ηνπο θαλόλεο, ε ζπµµεηνρή ηνπ αζιεηή µε εθείλν ην όπιν δελ ζα γίλεη
απνδεθηή. Μόλν έλα όπιν αλά αγώλα µπνξεί λα πηζηνπνηεζεί.
Τν ίδην όπιν θαη ηα ίδηα µέξε ηνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνύλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, εθηόο αλ πάζεη βιάβε
όπνπ αθνινπζνύληαη νη δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζµνύ (δείηε αληίζηνηρα άξζξα).

3.Βνιή – Γηαδηθαζίεο:
Όιεο νη βνιέο γίλνληαη ζε ζεηξέο ησλ πέληε. Σε πεξίπησζε κε επαξθνύο ή πιενλάδνληνο ρώξνπ ε ζεηξά
βνιώλ νξίδεηαη από ηνλ δηεπζπληή αγώλα.

4.Δληνιέο:
Οη πέληε εληνιέο πνπ δίλνληαη από ηνλ Κξηηή – Αξρεγό Βνιήο θαη ππεύζπλν γηα ηε γξαµµή βνιήο είλαη νη εμήο:
1) "Σθνπεπηέο ζηε γξαµµή": Λαµβάλνληαο ππόςε όηαλ ε ζεηξά βνιήο είλαη ζαθήο πξέπεη λα έρεη
πξνεηδνπνηήζεη ηνπο αγσληδόµελνπο λα αλαµέλνπλ θνληά ζηελ γξα µµή βνιήο. Τα όπια δελ ζα ηνπνζεηνύληαη
ζηελ γξαµµή µεηά από απηή ηελ εληνιή αιιά πξνγελέζηεξα µε ηελ επίβιεςε ησλ θξηηώλ θελά θαη αζθαιή
ζηξαµέλα πξνο αζθαιή θαηεύζπλζε θαη έηζη ώζηε λα είλαη νξαηά από ηνπο θξηηέο.
2) "Γεµίζαηε": Πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη θαηά ηελ πεξίνδν απηή νη ζθνπεπηέο έρνπλ θαη άιιεο πξνεηνηµαζίεο
πξηλ γεµίζνπλ ηα όπια ηνπο. Πξηλ ηελ εληνιή απηή δελ έρνπλ ην δηθαίσµα λα αλαιάβνπλ ηα όπια ηνπο γηα
νπνηνλδήπνηε ιόγν. Δάλ αθνπζηεί ππξνβνιηζµόο µεηά ηελ εληνιή απηή θαη πξηλ ηελ εληνιή «Ππξ» ηόηε
ζεσξείηαη ζαλ ραµέλε βνιή. Δάλ αθνπζηεί ππξνβνιηζµόο πξηλ ηελ εληνιή «Γεµίζηε» ηόηε ν ζθνπεπηήο
απνβάιιεηαη.
3) "Ππξ": Λαµβάλνληαο ππόςε ηελ πεξίνδν γόµσζεο πνπ απαηηείηαη, ε εληνιή απηή δειώλεη αξρή ηεο
πεξηόδνπ βνιήο πέληε βνιώλ.
4) "Παύζαηε Ππξ", "Όπια Αζθαιίζαηε": Με ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ βνιήο δίλεηαη απηή ε εληνιή. Ο ζθνπεπηήο
πξέπεη αµέζσο λα ζηαµαηήζεη θαη λα αδεηάζεη ην όπιν ηνπ. Ο ζθνπεπηήο πξέπεη λα αζθαιίζεη ην όπιν ηνπ
(θελό µε θιείζηξν αλνηρηό) θαη λα αλαµείλεη ηελ επηζεώξεζε ησλ θξηηώλ. Δάλ ζθνπεπηήο ζπλαληά νπνηαδήπνηε
δπζθνιία ή θαζπζηέξεζε, πξέπεη λα εηδνπνηήζεη έλαλ θξηηή αµέζσο. Ππξνβνιηζµόο µεηά ηελ εληνιή είλαη
ραµέλε βνιή.
5) "Πεδίν Αζθαιέο": Όηαλ βεβαησζεί από ηνπο θξηηέο όηη όινη νη ζθνπεπηέο έρνπλ αζθαιίζεη ηα όπια ηνπο ηόηε
δίλεηαη ε εληνιή απηή. Δάλ βξεζεί ζθνπεπηήο πνπ ην όπιν ηνπ δελ είλαη αζθαιέο ηόηε απνβάιιεηαη.

5.Βαζµνινγία:
Γηα ηε κέηξεζε ησλ βνιώλ ππεύζπλε είλαη ε επηηξνπή βαζκνινγίαο. Η απόζηαζε ησλ δύν απνκαθξπζκέλσλ
βνιώλ ηεο θάζε πεληάδαο κεηξώληαη από θέληξν ζε θέληξν θάζε νπήο θαη εθθξάδεηαη ζε ρηιηνζηά ηνπ κέηξνπ. Η
κηθξόηεξε απόζηαζε ηεο θαιύηεξεο πεληάδαο νξίδεη ηνλ ληθεηή ηνπ αγώλα. Η κέηξεζε ιακβάλεηαη κε
ειεθηξνληθό παρύκεηξν, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηα δεθαδηθά ςεθία. Σε πεξίπησζε ηζνπαιίαο ν ζθνπεπηήο
πνπ ζα έρεη ηo γθξνύπ ησλ 5 βνιώλ ηνπ πην θνληά ζην θέληξν ηνπ ζηόρνπ είλαη ν ληθεηήο. Σε πεξίπησζε
ηζνπαιίαο θαη πάιη, ε δεύηεξε θαιύηεξε πεληάδα έλαληη ηνπ αληηπάινπ νξίδεη ηνλ ληθεηή θαη ζε πεξίπησζε
ηζνπαιίαο θαη πάιη, νη ζθνπεπηέο ζα αγσληζηνύλ ζε κία ζεηξά πέληε βνιώλ ζε ρξόλν ηξηώλ (3) ιεπηώλ ηεο
ώξαο. Πεξηζζόηεξεο ε ιηγόηεξεο βνιέο από πέληε επί ηνπ ζηόρνπ αθπξώλνπλ ηνλ βιεζέλ ζηόρν. Οη ζέζεηο ηεο
γεληθήο θαηάηαμεο δίλνπλ ηελ αθόινπζε βαζκνινγία
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Οπηηθά ζθνπεπηηθά
0.0cm – 2.0cm
2.1cm – 3.0cm
3.1cm – 4.0cm
4.1cm – 5.0cm
5.1cm – 6.0cm
6.1cm – 7.0cm
7.1cm – 8.0cm
8.1cm – 9.0cm
9.1cm – 10.0cm
10.1cm - 11.0cm
11.1cm - 12.0cm
12.1cm - >> cm

Αλνηρηα ζθνπεπηηθά – Οθζαικίδηα

150 Βαζκνί.
140 Βαζκνί.
120 Βαζκνί.
100 Βαζκνί.
80 Βαζκνί.
60 Βαζκνί.
50 Βαζκνί.
40 Βαζκνί.
30 Βαζκνί.
20 Βαζκνί.
10 Βαζκνί.
5 Βαζκνί.

0,0 cm - 6,0cm
6,1 cm - 8,0cm
8.1 cm - 10.0cm
10.1cm - 12.0cm
12.1cm - 14.0cm
14.1cm - 16.0cm
16.1cm - 18.0cm
18.1cm - 20.0cm
20.1cm – 22.0cm
22.1cm – 24.0cm
24.1cm – 26.0cm
26.1cm - >> cm

150 Βαζκνί.
140 Βαζκνί.
120 Βαζκνί.
100 Βαζκνί.
80 Βαζκνί.
70 Βαζκνί.
60 Βαζκνί.
50 Βαζκνί.
40 Βαζκνί.
30 Βαζκνί.
20 Βαζκνί.
10 Βαζκνί.

6. Δπαλάιεςε βνιήο:
Η µόλε επαλάιεςε βνιήο πνπ επηηξέπεηαη ζε αγώλα είλαη όηαλ έλαο ζηόρνο δελ είλαη δηαζέζηµνο επεηδή έπεζε
πξνηνύ λα βιεζεί.
Σηνλ ζθνπεπηή ζα δνζεί µηα πεξίνδνο θόξησζεο θαη µηα πεξίνδνο βνιήο αλάινγε µε ηνλ αξηζµό ησλ βνιώλ
πνπ πξέπεη λα βάιιεη έηζη ώζηε λα ζπµπιεξώζεη ηελ ζεηξά ησλ πέληε βνιώλ. Οη ρξόλνη ησλ πεξηόδσλ
θόξησζεο θαη βνιήο αλαθέξνληαη ζε θάζε εηδηθό ηερληθό θαλνληζµό.
Όπιν µε δπζιεηηνπξγίεο θαη ειαηησµαηηθά ππξνµαρηθά δελ είλαη αηηία γηα επαλάιεςε βνιήο ή πξόζζεην ρξόλν
βνιήο. Κάησ από θαµία πεξίζηαζε ε δπζιεηηνπξγία ηνπ όπινπ ή ηνπ εμνπιηζµνύ ηνπ ζθνπεπηή επηηξέπεηαη λα
θαζπζηεξήζεη ηελ ζεηξά βνιήο. Οη ζηόρνη πνπ δελ βάιινληαη ιόγσ απνηπρίαο εμνπιηζµνύ ή δπζιεηηνπξγίαο
θξίλνληαη ραµέλνη θαη δελ µπνξεί λα βιεζνύλ αηηηνινγεµέλα.

7.Παξαβίαζε θαλόλσλ θαη θαλνληζµώλ:
Σε πεξίπησζε αλνηθηήο παξαβίαζεο ησλ θαλόλσλ θαη θαλνληζµώλ, µηα πξνεηδνπνίεζε πξέπεη πξώηα λα δνζεί
έηζη ώζηε ν ζθνπεπηήο λα έρεη ηελ επθαηξία λα δηνξζώζεη ηελ παξαβίαζε. Δάλ ζθνπεπηήο δελ δηνξζώζεη ηελ
παξαβίαζε ηόηε πξέπεη λα απνβιεζεί από ηνλ αγώλα θαη λα αθπξσζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ.
Οη πξνεηδνπνηήζεηο πξέπεη λα δίδνληαη µεηαμύ ησλ ζεηξώλ ηεο βνιήο. Δθηόο από ιόγνπο αζθάιεηαο, ν
αγσληδόµελνο δελ µπνξεί λα δηαθόπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα µηαο ζεηξάο.
Η πξνεηδνπνίεζε ζηνλ ζθνπεπηή πξέπεη λα εθθξαζηεί µε ηέηνην ηξόπν πνπ αλαµθηζβήηεηα ζα ηνπ γίλεη
θαηαλνεηό όηη είλαη µηα επίζεµε πξνεηδνπνίεζε.
Σε πεξίπησζε ζπγθαιπµµέλσλ ζθόπηµσλ παξαβηάζεσλ ησλ θαλόλσλ, ε άµεζε απνβνιή από ηνλ αγώλα
πξέπεη λα επηβιεζεί. Δάλ ζθνπεπηήο εµπνδίδεη άιιν ζθνπεπηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βνιήο µε έλαλ µε αζιεηηθό
ηξόπν, απνβάιιεηαη από ηνλ αγώλα.

ΤΜΗΜΑ VII: Τπόπαια – Βπαβεύζειρ.
1.Αμία:
Η αμία νπνηνπδήπνηε βξαβείνπ - επηδόµαηνο δελ µπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ηξηαθνληαπιάζην ηνπ βαζηθνύ
παξαβόινπ ζπµµεηνρήο. Η αμία ησλ θππέισλ – µεηαιιίσλ - ηξνπαίσλ δελ ζπµπεξηιαµβάλεηαη, θαη απηόο ν
θαλόλαο ηζρύεη γηα νπνηαδήπνηε πιηθά ή βξαβείν πνπ απνλέµεηαη σο ηξόπαην.
Όινη ηα βξαβεία επηδνµάησλ, ρσξίο εμαίξεζε, πνπ πξόθεηηαη λα απνλεµεζνύλ πξέπεη λα δνζνύλ µε ηέηνην
ηξόπν µε ην νπνίν όινη νη παξαιήπηεο ηξνπαίσλ λα είλαη επηιέμηµνη ζε ίζε βάζε.
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2.Σξόπαηα πνπ απνλέµνληαη:
Τξόπαηα ζα απνλεµεζνύλ ζε:
- Πξώην, δεύηεξν θαη ηξίην ζθνπεπηή γηα θάζε αγώλα.
- Πξώην, δεύηεξν θαη ηξίην ζθνπεπηή γηα θάζε ζύλνιν θαηεγνξίαο.
- Πξώην, δεύηεξν θαη ηξίην ζθνπεπηή γηα θάζε ζύλνιν ππνθαηεγνξίαο.
- Πξώηε, δεύηεξε θαη ηξίηε νµάδα γηα θάζε ζύλνιν θαηεγνξίαο.
Τν απηό ηζρύεη θαη γηα νµάδεο Σσµαηείσλ ή ρνξεγώλ.
Ο ρνξεγόο ηνπ αγώλα µπνξεί λα ζεζπίζεη εηδηθά βξαβεία.
Ο εθάζηνηε δηνξγαλσηήο ππνρξενύηαη ζηελ απνλνκή θππέισλ θαη κεηαιιείσλ ζηνπο αζιεηέο.

ΤΜΗΜΑ VIII: Δνζηάζειρ.
Η εξµελεία ηνπ θαλνληζµνύ θαη νη ελζηάζεηο ζα αληηµεησπηζηνύλ από ηελ Τερληθή Δπηηξνπή. Όιεο νη ελζηάζεηο
πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηνλ ∆ηεπζπληή Αγώλα εγγξάθσο, πνπ ζπλνδεύεηαη από παξάβνιν ελζηάζεσλ
µέζα ζε ηξεηο ώξεο από ηελ ππνηηζέµελε παξαβίαζε. Οη εµπιεθόµελνη έρνπλ µηα ώξα µεηά από ηελ απόθαζε
ηεο Τερληθήο Δπηηξνπήο γηα λα αζθήζνπλ έθεζε θαηά ηεο απόθαζεο ζηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ.
Δάλ ε Δπηηξνπή θξίλεη ππέξ ηνπ ππνβάιινληα ηελ έλζηαζε ηόηε ζα επηζηξαθεί ην παξάβνιν ελζηάζεσλ. Δάλ ε
Δπηηξνπή θξίλεη θαηά ηνπ ππνβάιινληα ηελ έλζηαζε ηόηε ην παξάβνιν απνδίδεηαη ζην άηνµν ή νµάδα πνπ
ππνδεηθλύεηαη από ηελ έλζηαζε ζαλ παξαβάηεο ησλ θαλνληζµώλ. Σε πεξίπησζε όπνπ δελ ππνδεηθλύεηαη
άηνµν ή νµάδα ηόηε ην παξάβνιν απνδίδεηαη ζηνλ Γηνξγαλσηή.
Έλζηαζε µπνξεί λα ππνβιεζεί γηα θάζε ηύπνπ όπιν. Δληνύηνηο, θαλέλαο αγσληδόµελνο δελ πξέπεη λα δηαθνπεί
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βνιήο. Μεηά από ηελ νινθιήξσζε ηεο βνιήο, ν αγσληδόµελνο ζα θιεζεί λα αλαµείλεη γηα
ηελ επηζεώξεζε ηνπ όπινπ ηνπ.

ΤΜΗΜΑ IX: Αθληηική Σςμπεπιθοπά.
Η ζσζηή αζιεηηθή ζπµπεξηθνξά είλαη επζύλε όισλ ησλ αγσληδνµέλσλ, πξνπνλεηώλ, βαζµνινγεηώλ θαη
δεηθηώλ. Οη ελέξγεηεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο πνπ λα ζπµβαδίδνπλ µε ην αζιεηηθό πλεύµα ηνπ αληαγσληζµνύ. Ο
δηεπζπληήο αγώλα έρεη ηελ εμνπζία λα ζηαµαηήζεη νπνηνδήπνηε αγσληδόµελν ή πξνπνλεηή ή δείθηε πνπ έρεη
αληηαζιεηηθή ζπµπεξηθνξά. Δάλ ππάξμεη νπνηαδήπνηε αµθηζβήηεζε ζρεηηθά µε απηήλ ηελ δηαδηθαζία, ή
νπνηαδήπνηε απόθαζε ζα θξηζεί από ηηο θξηηηθέο επηηξνπέο γηα ηειηθή απόθαζε.

ΤΜΗΜΑ X: Απαγοπεςμένερ Οςζίερ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα θαλέλαο αγσληδόµελνο δελ µπνξεί λα είλαη θάησ από ηελ επηξξνή ησλ
νηλνπλεπµαησδώλ πνηώλ ή παξάλνµσλ θαξµάθσλ θαζώο θαη νπζηώλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ επίδνζε
ηνπ αζιεηή .
Οπνηνζδήπνηε ζθνπεπηήο βξεζεί ππό ηελ επήξεηα ηέηνησλ νπζηώλ απνβάιιεηαη άµεζα µε πηζαλή πεξαηηέξσ
πεηζαξρηθή δξάζε.

ΤΜΗΜΑ XI: Γείκηερ.
Κάζε ζθνπεπηήο µπνξεί λα έρεη έλα δείθηε µόλν ζηε γξαµµή βνιήο πνπ µπνξεί λα ζπµβνπιεύεη ηνλ ζθνπεπηή
πνπ πεγαίλνπλ νη βνιέο ηνπ, λα θξαηάεη ην ρξόλν θαη λα παξέρεη γεληθά ζπµβνπιέο.
Δλ ιόγσ δείθηεο δελ δύλαηαη λα ρεηξηζηεί ην όπιν ηνπ ζθνπεπηή ή λα ηνλ βνεζήζεη µε νπνηαδήπνηε θπζηθή
επαθή µεηά ηελ εληνιή "Γεµίζηε".
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ΤΜΗΜΑ XII: Γιεξαγωγή Αγώνα.

Α. Θέζε βνιήο.
Οπνηαδήπνηε ζέζε βνιήο είλαη απνδεθηή εθόζνλ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο αζθαιείαο. Η Θέζε βνιήο ζα
πξέπεη λα έρεη αλαθνηλσζεί ζηελ πξνθήξπμε ηνπ αγώλνο. Τν ηνπθέθη ζα ππνζηεξηρζεί ζην εκπξόο κέξνο από
δίπνδν ή από ζάθν ν νπνίνο ΓΔΝ ζα θαιύπηεη κέξνο ηνπ ηπθεθίνπ κεγαιύηεξν από 20 εθαηνζηά, (Σάθνη
κεγαιύηεξνη ησλ 20 εθαηνζηώλ απαγνξεύνληαη), δελ επηηξέπεηε ε ηερλεηή ππνζηήξημε ζην πίζσ κέξνο ηνπ
ηπθεθίνπ, ην πίζσ κέξνο ζα ππνζηεξηρζεί από ηα ρέξηα κόλν ζηνλ ώκν. Τν έλα ρέξη πξέπεη λα είλαη ζηελ ιαβή
ηεο ζθαλδάιεο θαη ην άιιν ζην πίζσ κέξνο ηνπ θνληαθίνπ. Δίηε ην κάγνπιν πξέπεη λα είλαη ζε επαθή µε ηελ
πιεπξά ηνπ θνληαθίνπ είηε ην πεγνύλη λα αθνπκπά.

Β. Γνθηκαζηηθέο Βνιέο.
Έλαο αξηζµόο πέληε (5) δνθηµαζηηθώλ βνιώλ, επηηξέπεηε λα βιεζεί γηα ξύζµηζε ηνπ όπινπ ηνπ θάζε αζιεηή
κέζα ζην ρξόλν ησλ δνθηκαζηηθώλ βνιώλ.

Γ. Δπηηξεπόκελα ε κε.
1) Γηόπηξεο θαηόπηεπζεο:
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνπηξώλ θαηόπηεπζεο αλεμαξηήηνπ κεγέζπλζεο.
2) Γάληηα:
Δπηηξέπνληαη κόλν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θξύνπ. Η ρξήζε γαληηώλ ζα θαζνξηζηεί από ηελ θξηηηθή επηηξνπή.
Δηζεγκέλα ή αδηθαηνιόγεηα βαξηά γάληηα δελ επηηξέπνληαη.

3) Βάζεηο Παιάµεο (µαληηάξηα):
Απαγνξεύνληαη.
4) ηεξίγκαηα:
Πέιµαηα ή κνλόπνδα ή ζάθνη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θνληαθηνύ
Απαγνξεύνληαη.
5) Δμνπιηζµόο γεληθά:
Όιεο νη ζπζθεπέο ή ν εμνπιηζµόο πνπ µπνξνύλ λα δηεπθνιύλνπλ ηε βνιή θαη νη όπνηνη δελ αλαθέξνληαη ζε
απηνύο ηνπο θαλόλεο, ή είλαη αληίζενη πξνο ην πλεύµα ηνπ αζιήκαηνο ηεο ζθνπνβνιήο, απαγνξεύνληαη.
6) Δλδπκαζία:
Απαγνξεύνληαη ελδπκαζίεο ζηξαηησηηθήο παξαιιαγήο όπσο θόξκεο, δίρηπα, εηδηθνί ζάθνη ηεο ζέζεο πξελεδόλ
θαη θάζε είδνπο ελ γέλεη ελδπκαζίαο πνπ κπνξεί λα κεηαηξέςεη ην πλεύκα ηνπ αζιεηηθνύ αγώλα θαη ηεο
αζιεηηθήο άκηιιαο ζε άζθεζε πνιεκηθνύ ραξαθηήξα.
Δηδηθά ζθνπεπηηθά ζαθάθηα θαη παληειόληα όπσο θαη θάζε ηκαηηζκόο πνπ βνεζά ζηελ ηερλεηή ππνζηήξημε,
όπσο ν ηκαηηζκόο πνπ έρεη γεµίζζεη ή είλαη ππεξβνιηθά άθαµπηνο ή πνπ πεξηνξίδεη ή ππνζηεξίδεη ην ζώµα θαηά
ηελ βνιή απαγνξεύνληαη.
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Για τυφζκια κεντρικήσ πυροδότηςησ μεγάλου διαμετρήματοσ.
Καηεγνξίεο ηπθεθίσλ.
Α. Βαξηά Σπθέθηα.
Κάζε ηνπθέθη πνπ βάιεη θπζίγγηα θεληξηθήο ππξνδόηεζεο έσο 8 ρηιηνζηά µε ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο:
1) Μέγηζην βάξνο:
Ωο κέγηζην βάξνο νξίδνληαη ηα 9,000 γξαµµάξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθνπεπηηθώλ.
2) θόπεπηξα:
Οπνηαζδήπνηε ζθόπεπηξα µπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ.
3) θαλδάιε:
Οπνηαδήπνηε αζθαιήο ζθαλδάιε. Διάρηζην βάξνο ζθαλδάιεο 500 γξακκάξηα. Σθαλδάιεο πνπ βάινπλ ζηελ
απειεπζέξσζε ΓΔΝ επηηξέπνληαη.
4) Τπνθπιαθηήξαο ζθαλδάιεο:
Πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεµέλνο θαη δελ µπνξεί λα δηαµνξθώλεηαη έηζη ώζηε λα βειηηώλεη ηελ ζηήξημε ηνπ
όπινπ.
5) Κνληάθη:
Ο ζρηζηόο (ην µέξνο ηνπ θνληαθηνύ µπξνζηά από ηελ ζθαλδάιε), ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ ππνθπιαθηήξα
ζθαλδάιεο, δελ µπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 57 mm ζε πιάηνο. Πξόζζεηα επηηξέπνληαη αιιά ζε θαµία πεξίπησζε
δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην µήθνο ηεο θάλεο. Ιµάληεο επηηξέπνληαη αιιά δελ ζα ρξεζηµνπνηνύληαη γηα ηελ ζηήξημε
ηνπ όπινπ θαηά ηε βνιή.
6) Κάλε:
∆ελ µπνξεί λα είλαη µαθξύηεξε από 762 mm (30") ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ νπνηνπδήπνηε πξόζζεηνπ.
Tν ηνπθέθη πνπ ρξεζηµνπνηείηαη ζηελ θαηεγνξία θπλεγίνπ µπνξεί επίζεο λα ρξεζηµνπνηεζεί θαη ζηελ θαηεγνξία
απηή.

Β. Διαθξά Σπθέθηα.
Κάζε ηνπθέθη πνπ βάιεη θπζίγγηα θεληξηθήο ππξνδόηεζεο έσο 8 ρηιηνζηά.
Η θαηεγνξία απηή πξέπεη λα βάιιεηαη µε ηπθέθηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη από ζεµαληηθνύο θαηαζθεπαζηέο όπισλ
θαη είλαη δηαζέζηµα επξέσο θαη όρη µε πξσηόηππα.
Δίλαη ε επζύλε ηνπ αγσληδόµελνπ λα παξέρεη νπνηαδήπνηε ηεθµεξίσζε, ε νπνία µπνξεί λα απαηηεζεί έηζη ώζηε
λα ζπµµεηέρεη ζηνλ αγώλα. Οη αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα πιεξνύληαη:

12

1) Μέγηζην βάξνο:
Ωο κέγηζην βάξνο νξίδνληαη ηα 4,200 γξαµµάξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθνπεπηηθώλ.
2) θόπεπηξα:
Οπνηεζδήπνηε ζθόπεπηξα µπνξνύλ λα ρξεζηµνπνηεζνύλ. Οπνηαδήπνηε ζπζθεπή αλαγλώξηζεο πνπ
πξνγξαµµαηίδεηαη γηα λα ελεξγνπνηήζεη ην µεραληζµό βνιήο είλαη απαγνξεπµέλε. Όπνπ ηειεζθνπηθά
ζθόπεπηξα έρνπλ εγθαηαζηαζεί, ηα µεηαιιηθά ζθόπεπηξα ηνπ εξγνζηαζίνπ µπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ από ην
όπιν.
3) θαλδάιε:
Μπνξεί λα ξπζµίδεηαη αιιά δελ µπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί µε άιιε ζθαλδάιε πνπ δελ είλαη ζε παξαγσγή.
Διάρηζην βάξνο ζθαλδάιεο 900 γξαµµάξηα. Οη ζθαλδάιεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ απειεπζέξσζε,ΓΔΝ είλαη
επηηξεπόµελεο. Σε πεξίπησζε ηπραίαο εθππξζνθξόηεζεο ιόγσ ζθαλδάιεο, ν θξηηήο πξέπεη λα απαηηήζεη ηελ
ξύζµηζε ηεο ζθαλδάιεο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηνπθεθηνύ. Τν ηνπθέθη πξέπεη λα εμνπιηζηεί µε µηα ιεηηνπξγηθή
αζθάιεηα.
4) Κνληάθη:
Πξέπεη λα ρξεζηµνπνηείηαη ην θνληάθη πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην ρσξίο πξνζζέζεηο άιισλ µεξώλ θνληαθίνπ.
Οη ηµάληεο επηηξέπνληαη ρσξίο όµσο λα ρξεζηµνπνηνύληαη γηα ππνζηήξημε. Τν θνληάθη δελ επηηξέπεηαη λα
αιινησζεί παξά µόλνλ θαηά µήθνο ή µε ηελ πξνζζήθε πειµάησλ.

5) Κάλε:
Δπηηξέπνληαη θάλεο όπσο απηέο παξαδόζεθαλ από ην εξγνζηάζην. Οπνηαδήπνηε θάλε αληηθαηάζηαζεο πξέπεη
λα έρεη πξνζαξµνζηεί ζηηο δηαζηάζεηο, ηε δηαµόξθσζε θαη ην πιηθό ηεο αξρηθήο. Καµία µε-εξγνζηαζηαθή θάλε
δελ ζα επηηξαπεί. Η επηζθεπή πηζαλήο δεµηάο ζηελ θνξώλα ηεο θάλεο επηηξέπεηαη, όπσο θαη ε αθαίξεζε ελόο
ηµήµαηνο ηεο θάλεο γηα ην ίδην ιόγν.
6) Γεµηζηήξεο:
Κάζε γεµηζηήξαο είλαη επηηξεπηόο ππό ηελ πξνϋπόζεζε λα µελ ρξεζηµνπνηείηαη γηα ζηήξημε ηνπ όπινπ.

Γ. Ππξνκαρηθά.
Οπνηαδήπνηε ππξνκαρηθά θεληξηθήο ππξνδόηεζεο πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη αγώλσλ.
Η ρξήζε νπνηνπδήπνηε ηύπνπ ππξνκαρηθώλ κπνξεί λα απαγνξεπζεί ζύκθσλα µε ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή
Αγώλα ή ηεο Οκνζπνλδίαο.
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Για τυφζκια περιφερειακήσ πυροδότηςησ μικροφ διαμετρήματοσ.

Α. Βαξηά ηπθέθηα.
Τα βαξηά ηπθέθηα πεξηθεξεηαθήο ππξνδόηεζεο δηακεηξεκαηνο εσο 0,25 ρηιηνζηά πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζεί θαη ην ηπθέθην µεγάινπ δηαµεηξήµαηνο εθηόο από ην δηαµέηξεµα ηνπ πνπ
πξέπεη λα είλαη δηαµέηξεµα πεξηθεξεηαθήο ππξνδόηεζεο θαη ζπγθεθξηµέλα:
1.Μέγηζην βάξνο:
6,000 γξαµµάξηα, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ ζθνπεπηηθώλ.
2.θνπεπηηθά:
Οπνηαζδήπνηε ζθόπεπηξα µπνξνύλ λα ρξεζηµνπνηεζνύλ.
3.θαλδάιε:
Οπνηαδήπνηε αζθαιήο ζθαλδάιε. Σθαλδάιεο πνπ βάινπλ ζηελ απειεπζέξσζε ΓΔΝ επηηξέπνληαη.
4.Τπνθπιαθηήξαο ζθαλδάιεο:
Πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεµέλνο θαη δελ µπνξεί λα δηαµνξθώλεηαη έηζη ώζηε λα βειηηώλεη ηελ ζηήξημε ηνπ
όπινπ.
5.Κνληάθη:
Ο ζρηζηόο (ην µέξνο ηνπ θνληαθηνύ µπξνζηά από ηελ ζθαλδάιε), ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ
ππνθπιαθηήξα ζθαλδάιεο, δελ µπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 57 ρηι. ζε πιάηνο Πξόζζεηα επηηξέπνληαη αιιά ζε
θαµία πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην µήθνο ηεο θάλεο. Ιµάληεο επηηξέπνληαη αιιά δελ ζα
ρξεζηµνπνηνύληαη γηα ηελ ζηήξημε ηνπ όπινπ.
6.Κάλε:
∆ελ µπνξεί λα είλαη µαθξύηεξε από 762 ρηι. (30") ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ νπνηνπδήπνηε πξόζζεηνπ.

Β. Διαθξά ηπθέθηα
Τα θπλεγεηηθά ηπθέθηα πεξηθεξεηαθήο ππξνδόηεζεο δηακεηξήκαηνο έσο 0,25 ρηιηνζηά πξέπεη λα
αθνινπζνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζεί θαη ην ηπθέθην Κπλεγίνπ µεγάινπ δηαµεηξήµαηνο εθηόο ησλ:

1.Βάξνο:
Τν βάξνο δελ ζα ππεξβεί 3.500 γξαµµάξηα ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ ζθνπεπηηθώλ.
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2.Σύπνο:
Οπνηνζδήπνηε εµπνξηθά δηαζέζηµν µνλόζθαηξν, επαλαιεπηηθό ή εµηαπηόµαην ηπθέθην. Τα ηπθέθηα πνπ
δέρνληαη πιένλ ηνπ ελόο θπζηγγίνπ πξέπεη λα βάιινπλ µεηά από πιήξε θόξησζε ηεο γεµηζηήξαο ηνπο.
- Γεµηζηήξεο πνπ δέρνληαη ηνπιάρηζηνλ 5 θπζίγγηα- πξέπεη λα θνξησζνύλ µε 5 θπζίγγηα.
- Γεµηζηήξεο πνπ δέρνληαη πεξηζζόηεξα από 5 θπζίγγηα - πξέπεη λα θνξησζνύλ ζην ζύλνιό ηνπο.

3.Κάλε:
Δπηηξέπνληαη θάλεο όπσο απηέο παξαδόζεθαλ από ην εξγνζηάζην. Οπνηαδήπνηε θάλε αληηθαηάζηαζεο
πξέπεη
λα έρεη πξνζαξµνζηεί ζηηο δηαζηάζεηο, ηε δηαµόξθσζε θαη ην πιηθό ηεο αξρηθήο. Καµία µε-εξγνζηαζηαθή
θάλε
δελ ζα επηηξαπεί. Η επηζθεπή πηζαλήο δεµηάο ζηελ θνξώλα ηεο θάλεο επηηξέπεηαη, όπσο θαη ε αθαίξεζε
ελόο
ηµήµαηνο ηεο θάλεο γηα ην ίδην ιόγν.
.
Γ. Ππξνµαρηθά:
Οπνηαδήπνηε ππξνκαρηθά πεξηθεξεηαθήο ππξνδόηεζεο πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη αγώλσλ.
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ΚΑΝΟΝΔ & ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
ΚΟΠΟΒΟΛΗ ΑΓΩΝΙΜΑΣΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΦΔΚΙΟΤ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ
γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο αγσλίζκαηνο βαζκνινγίαο ηπθεθίνπ.
Α΄ΞΛΚΗΛ
ΞΚΗΚΞ Ι: Γεληθά

ΣΜΗΜΑ Ι: Γενικά.
1.θνπόο:
Οη θαλνληζκνί απηνί ζεζπίδνπλ ηνπο ηερληθνύο θαλόλεο θαη θαλνληζκνύο γηα ην άζιεκα ηνπ αγσλίζκαηνο
βαζκνινγίαο ηπθεθίνπ. Τν αληηθείκελν ηνπ αζιήκαηνο είλαη ε ζπγθέληξσζε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξεο
βαζκνινγίαο επί ηνπ ζηόρνπ µε ηπθέθην (όπια θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο ππξνδόηεζεο). Τν αγώληζκα
πεξηιακβάλεη πέληε (5) πξναηξεηηθέο δνθηκαζηηθέο βνιέο ζε ράξηηλν ζηόρν. Δίθνζη (20) βαζκνινγεκέλεο βνιέο
ζε δπν (2) ράξηηλνπο ζηόρνπο, δέθα (10) βνιέο ζε θάζε έλα ζηόρν. Διάρηζηνο αξηζκόο θπζηγγίσλ είθνζη (20).
Χξόλνο είθνζη (20) βνιώλ, είθνζη (20) ιεπηά ηεο ώξαο. Χξόλνο πξναηξεηηθώλ δνθηκαζηηθώλ βνιώλ, ηξία (3)
ιεπηά ηεο σξαο. Χξόλνο πξνεηνηκαζίαο, επηα (7) ιεπηά ηεο ώξαο. Σπλνιηθόο ρξόλνο θάζε ζεηξάο βνιήο
ηξηάληα (30) ιεπηά ηεο ώξαο.
Ο ζηόρνο είλαη λα επηηεπρζεί ε νκνηνκνξθία ηνπ αγσλίζκαηνο θαη λα πξνσζεζεί ε αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο θαη
ηνπ αζιεηηζκνύ ζε απηό.
Καηά ηε δηνξγάλσζε ησλ αγώλσλ νη εηδηθέο Δπηηξνπέο πξέπεη λα απνθαζίδνπλ γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ
δελ πξνβιέπνληαη από απηνύο ηνπο θαλόλεο θαη θαλνληζκνύο.
2.Οξγάλσζε:
Γηα ηελ δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή αγώλσλ πξέπεη λα ζπζηήλεηαη Δπηηξνπή Γηνξγάλσζεο πνπ ζα είλαη
αξκόδηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη δηνίθεζε ησλ αγώλσλ αιιά θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αζιεηώλ θαηά ηνπο
αγώλεο. Κάζε ελ ελεξγεία αζιεηήο ηπθεθίσλ θαη γλώζηεο ησλ θαλνληζκώλ απηώλ κπνξεί λα είλαη µέινο ηεο
επηηξνπήο δηνξγάλσζεο.
3.Αζιεηέο θαη Καηεγνξίεο:
Σην αγώληζκα απηό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο όινη νη εγγεγξακκέλνη ελ ελεξγεία ζθνπεπηέο ζσκαηείσλ
δύλακεο ΣΚΟΔ, θαζώο θαη ελ ελεξγεία αζιεηέο ζθνπεπηέο ζσκάησλ αζθαιείαο θαη ελόπισλ δπλάκεσλ.

Οη θαηεγνξίεο γηα ηα ηπθέθηα θεληξηθήο ππξνδόηεζεο κεγάινπ δηακεηξήκαηνο είλαη νη εμήο:
Α. νπηηθά ζθνπεπηηθά.
Β. αλνηρηά ζθνπεπηηθά
Γ. νθζαικίδηα.
Τπνθαηεγνξία:
1. Βαξηά ηπθέθηα έσο 9000 γξακκάξηα.
2. Διαθξά ηπθέθηα έσο 4200 γξακκάξηα.
Οη θαηεγνξίεο γηα ηα ηπθέθηα πεξηθεξεηαθήο ππξνδόηεζεο κηθξνύ δηακεηξήκαηνο είλαη νη εμήο:
Α. νπηηθά ζθνπεπηηθά.
Β. αλνηρηά ζθνπεπηηθά
Τπνθαηεγνξία:
1. Βαξηά ηπθέθηα έσο 6,000 γξακκάξηα.
2. Διαθξά ηπθέθηα έσο 3,600 γξακκάξηα.
Οη θαηεγνξίεο αγώλσλ πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη όπσο θαζνξίδνληαη γηα θάζε µία από απηέο ζηνπο εηδηθνύο
ηερληθνύο θαλόλεο.
Γηα λα πθίζηαηαη κηα θαηεγνξία πξέπεη λα αγσλίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο (4) αζιεηέο ζηελ θαηεγνξία απηή.
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ΤΜΗΜΑ ΙI: Αζθάλεια.
1.Γεληθά:
Οη θαλόλεο εθθξάδνπλ µόλν ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο αζθάιεηαο, νη νπνίεο απαηηνύληαη από ην άζιεκα. Γηα
απηόλ ηνλ ιόγν, µόλν νη βαζηθέο ιεπηνκέξεηεο αλαθέξνληαη ζηα πιαίζηα απηώλ ησλ θαλόλσλ. Η αζθάιεηα
εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη πξόζζεηνη θαλόλεο αζθάιεηαο κπνξνύλ λα
επηβάιινληαη από ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή. Η νξγαλσηηθή επηηξνπή έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ αζθάιεηα.
Η εµµνλή ζηηο γεληθά απνδεθηέο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο ππξνβόισλ θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ
παξαηίζεληαη ιεπηνκεξώο θαησηέξσ, είλαη ε απόιπηε θνξπθαία πξνηεξαηόηεηα ζε νπνηνδήπνηε εγθεθξηκέλν
αζιεηηθό γεγνλόο. Δλώ ν δηεπζπληήο αγώλα έρεη ηελ αξρηθή επζύλε γηα ηε αζθάιεηα, απηή είλαη επζύλε θάζε
ζθνπεπηή ή επηζήκνπ. Πξνο όθεινο ηεο αζθάιεηαο, µέινο επηηξνπήο κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηελ βνιή
νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Σθνπεπηέο, Αξρεγνί Οκάδσλ, Πξνπνλεηέο θαη θξηηέο πξέπεη ακέζσο λα εηδνπνηήζνπλ αλ
νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε, ή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπκβάλ ε αηύρεκα.
2.Γηαθνπή Βνιήο:
Ο αγσληδόκελνο πξέπεη λα δηαθόπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ γέκηζεο ή βνιήο εάλ γίλεη αληηιεπηό όηη
ιόγσ ησλ ελεξγεηώλ ηνπ ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ή νπνησλδήπνηε άιισλ ζην πεδίν. Η
Αζθάλεια είναι ο µόνος λόγος ποσ ένας αγωνιδόµενος µπορεί να διακόπηεηαι καηά ηε διάρκεια ηες
βολής.
Ο δηεπζπληήο αγώλα, νη θξηηέο ή ηα µέιε ηεο επηηξνπήο έρνπλ ηε αξκνδηόηεηα λα απνθιείζνπλ ακέζσο
νπνηνδήπνηε ζθνπεπηή, ηνπ νπνίνπ ηνπνζέηεζε ή πξάμε απνηειεί απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ή ηελ
αζθάιεηα νπνηνπδήπνηε άιινπ αηόκνπ.
3.Πξνζηαζία:
Δίλαη ππνρξεσηηθή ή ρξήζε θαηάιιειεο πξνζηαζίαο όξαζεο θαη αθνήο από όινπο ζηελ γξαµµή βνιήο
4.Έιεγρνο θάλεο:
Από ε ζηηγκή πνπ έλα όπιν ηνπνζεηείηαη ζηε γξαµµή βνιήο θαη έσο όηνπ απνζπξζεί, ην ζηόκην ηεο θάλεο
πξέπεη λα είλαη ζηξακκέλν πξνο αζθαιή θαηεύζπλζε. Σε θακία ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γόκσζεο ή ηεο
βνιήο νη αγσληδόκελνη δελ πξέπεη λα επηηξέςνπλ ηα όπια ηνπο λα δείμνπλ ζε νπνηνδήπνηε µέξνο ηεο αλαηνµίαο
ηνπο, ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν.
Σε µηα ζέζε βνιήο, θαλέλα µέξνο ηνπ ζώµαηνο ηνπ ζθνπεπηή δελ µπνξεί λα βξίζθεηαη ζηε "δώλε θηλδύλνπ"
ε όπνηα είλαη µηα ππνζεηηθή θσληθή πεξηνρή πνπ επεθηείλεηαη ζε ζεηξά από ην ζηόµην ηεο θάλεο ζε 45 µνίξεο
γσλία επάλσ θαη θάησ από ηελ θεληξηθή γξαµµή βνιήο ηνπ όπινπ.
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βνιήο, νη αγσληδόµελνη δελ ζα επηηξέςνπλ ζην ξύγρνο ηνπ όπινπ ηνπο λα
νπηζζνρσξήζεη ηόζν ώζηε λα βξεζνύλ νη ίδηνη ή άιια άηνµα µέζα ζηελ «επηθίλδπλε δώλε».

5.Υεηξηζµόο Όπινπ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βνιήο, ην όπιν πξέπεη λα είλαη νξαηό πάληα έηζη ώζηε λα ειέγρεηαη από ηνπο θξηηέο.
Όιεο νη ελέξγεηεο πξέπεη λα είλαη θαλεξέο ζηε γξαµµή βνιήο εθηόο εάλ δνζεί ε εληνιή "Γεµίζηε". Γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ πξνζώπσλ ζηελ γξαµµή βνιήο, ηα όπια δελ ζα µεηαθηλνύληαη από θαη πξνο απηήλ ρσξίο ηελ
έγθξηζε θαη έιεγρν θξηηή.
Σθνπεπηήο δελ µπνξεί λα ρεηξηζηεί ην όπιν ηνπ έσο όηνπ δνζεί ε εληνιή "Γεµίζηε".
Με ηελ εληνιή "Όπια αζθαιίζηε" ν ζθνπεπηήο ζα βάιεη αµέζσο ην όπιν ηνπ ζε αζθαιή θαηάζηαζε
(εθθνξησµέλν, θιείζηξν αλνηθηό) Σθνπεπηήο πνπ δελ αθνινπζεί ηελ εληνιή απνβάιιεηαη αµέζσο.
Οπνηνζδήπνηε βάιεη µεηά από ηελ εληνιή "Γεµίζηε", αιιά πξηλ από ηελ εληνιή "Ππξ" ε βνιή ηνπ ζα θξηζεί
βαζκνινγηθά άθπξε θαη ν ππξνβνιηζκόο σο ραµέλνο.

6.Οπιηζµόο θαη Τιηθό πνπ εµπνδίδεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ αγώλα:
Ο ∆ηεπζπληήο Αγώλα έρεη ηελ εμνπζία λα αθαηξέζεη από ηε γξαµµή βνιήο νπνηνδήπνηε όπιν ή πιηθό πνπ
ελνριεί ζηελ δηαδηθαζία ηνπ αγώλα ή αηηηνινγεκέλα άιιν ζθνπεπηή. Ο αγσληδόκελνο, ζύκθσλα µε ηα
άξζξα ηνπ παξόληνο, ΓΔΝ µπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη όπιν ή πιηθό ηνπ µε άιιν. Δληνύηνηο, ε δηαδηθαζία ηνπ
αγώλα δελ πξέπεη λα θαζπζηεξείηαη.

7.Ππξνµαρηθά:
Οη Αγσληδόκελνη έρνπλ ηελ επζύλε λα ρξεζηκνπνηνύλ µόλν ππξνµαρηθά πνπ είλαη αζθαιή γηα ην όπιν πνπ
ρξεζηµνπνηνύλ, ν δηεπζπληήο αγώλα έρεη ηελ δηθαηνδνζία λα θεξύμεη νπνηαδήπνηε ππξνµαρηθά επηζθαιή
θαη λα απαγνξεύζεη ηε ρξήζε ηνπο.

8.Μεραληζµνί θαλδάιεο:
Μεραληζµνί ζθαλδάιεο πνπ είλαη επηξξεπείο ζε ηπραία ππξνδόηεζε δελ επηηξέπνληαη.
Απηό ζα εμεηαζηεί θαλνληθά µε ηελ όπιηζε ελόο άδεηνπ όπινπ πξνο αζθαιή θαηεύζπλζε θαη ην θηύπεµα
ηνπ, αηζζεηά, µε ηελ παιάµε ηνπ ρεξηνύ ζην πίζσ µέξνο ηεο ιαβήο ή ηνπ ππνθόπαλνπ.
Δάλ ππξνδνηήζεη, ην όπιν δελ ζα επηηξαπεί ζηνλ αγώλα. Τελ αλσηέξσ δηαδηθαζία εθηειεί θξηηήο αιιά µόλν
ν δηεπζπληήο αγώλα µπνξεί λα απνθιείζεη έλα όπιν εάλ απνδεηθλύεηαη αλαζθαιέο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν.

9.Αθινγηζηία:
Σε πεξίπησζε αθινγηζηίαο ην όπιν πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ ελεξγό θαη λα παξαµείλεη ζηξαµέλν πξνο αζθαιή
θαηεύζπλζε γηα ηνπιάρηζηνλ 10 δεπηεξόιεπηα µεηά ην ηξάβεγµα ηεο ζθαλδάιεο. ∆ελ είλαη αζθαιέο λα αλνηρζεί
άµεζα ην θιείζηξν ηνπ.
ΗΜΑ ΙΙΙ: Πξόηππα ζηόρσλ

ΤΜΗΜΑ ΙII:Ππόηςπα ζηόσων.
1.Δπίζεµνη ζηόρνη:
Οη ζηόρνη θάζε αγώλα είλαη ζηε κέξηκλα ηνπ δηνξγαλσηή. Δίλαη ράξηηλνη, απνηεινύληαη από νκόθεληξνπο
καύξνπο θύθινπο ζε άζπξν θόλην νξαηνύο από ηηο ζέζεηο βνιήο. Η θαηεγνξία ησλ αλνηρηώλ ζθνπεπηηθώλ
θαη ε θαηεγνξία νθζαικηδίσλ δηαγσλίδεηαη ζε ζηόρνπο όκνηνπο κε απηνύο ηνπ πηζηνιηνύ 25 κέηξσλ θεληξηθήο
ππξνδόηεζεο βνιήο αθξηβείαο.
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1α. ηόρνη νπηηθώλ ζθνπεπηηθώλ :

Κφκλοσ 10
Κφκλοσ 9
Κφκλοσ 8
Κφκλοσ 7
Κφκλοσ 6

50 χιλ.
100 χιλ.
150 χιλ.
200 χιλ.
250 χιλ.

(± 0,2 χιλ.)
(± 0,4 χιλ.)
(± 0,6 χιλ.)
(± 1,0 χιλ.)
(± 1,0 χιλ.)

Κφκλοσ
Κφκλοσ
Κφκλοσ
Κφκλοσ
Κφκλοσ

5
4
3
2
1

300 χιλ.
350 χιλ.
400 χιλ.
450 χιλ.
500 χιλ.

(± 1,0 χιλ.)
(± 1,0 χιλ.)
(± 1,0 χιλ.)
(± 1,0 χιλ.)
(± 1,0 χιλ.)

Δζσηεξηθό Γέθα: 25ρηι. (±0,2 ρηι.).
Οη αλσηέξσ δηαζηάζεηο ησλ ζηόρσλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ απόζηαζε ησλ 300κ.
Τν νιηθό κέγεζνο ησλ ζηόρσλ κεηαβάιιεηαη αλάινγα ηελ απόζηαζε απηώλ θαηά 100 ρηι. αλά 100κ .
(π.ρ. ζηα 200κ ην ζπλνιηθό κέγεζνο ησλ ζηόρσλ ζα είλαη 400 ρηιηνζηά θαη ζηα 100κ 300 ρηιηνζηά).
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-Σηα ηπθέθηα κηθξνύ δηακεηξήκαηνο πεξηθεξεηαθήο ππξνδόηεζεο κε νπηηθά ζθνπεπηηθά ηζρύνπλ νη ίδηνη ζηόρνη
ζηελ αλάινγε θιίκαθα κέηξσλ (π.ρ. ην ζπλνιηθό κέγεζνο ησλ ζηόρσλ ζηα 50κ ζα είλαη 250 ρηιηνζηά θαη ζηα 25κ
ζα είλαη 150 ρηιηνζηά).
.
2α. ηόρνη αλνηρηώλ ζθνπεπηηθώλ & νθζαικηδίσλ :

Κφκλοσ 10
Κφκλοσ 9
Κφκλοσ 8
Κφκλοσ 7
Κφκλοσ 6

50 χιλ.
100 χιλ.
150 χιλ.
200 χιλ.
250 χιλ.

(± 0,2 χιλ.)
(± 0,4 χιλ.)
(± 0,6 χιλ.)
(± 1,0 χιλ.)
(± 1,0 χιλ.)

Κφκλοσ
Κφκλοσ
Κφκλοσ
Κφκλοσ
Κφκλοσ

5
4
3
2
1

300 χιλ.
350 χιλ.
400 χιλ.
450 χιλ.
500 χιλ.

(± 1,0 χιλ.)
(± 1,0 χιλ.)
(± 1,0 χιλ.)
(± 1,0 χιλ.)
(± 1,0 χιλ.)

Δζσηεξηθό Γέθα: 25ρηι. (±0,2 ρηι.).
Μαύξν από θύθινπο 7 έσο 10 = 200ρηι. (±1,0ρηι.).

Οη αλσηέξσ δηαζηάζεηο ησλ ζηόρσλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ απόζηαζε ησλ 200κ.
Τν νιηθό κέγεζνο ησλ ζηόρσλ κεηαβάιιεηαη αλάινγα ηελ απόζηαζε απηώλ θαηά 50% αλά 100κ .
(π.ρ. ζηα 300κ ην ζπλνιηθό κέγεζνο ησλ ζηόρσλ ζα είλαη 1000 ρηιηνζηά θαη ζηα 100κ 250 ρηιηνζηά).
-Σηα ηπθέθηα κηθξνύ δηακεηξήκαηνο πεξηθεξεηαθήο ππξνδόηεζεο κε αλνηρηά ζθνπεπηηθά ζηηο απνζηάζεηο 25κ
θαη 50κ ηζρύνπλ νη δηαζηάζεηο πνπ έρεη ν ζηόρνο ζηα 200κ.
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ΤΜΗΜΑ ΙV: Ππόηςπα Πεδίος – Τοποθέηηζη ζηόσων.

1.Γεληθά:
Όινη νη ζηόρνη πξέπεη λα είλαη ζηξαµµέλνη ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε. Η ειάρηζηε απόζηαζε µεηαμύ ησλ ζηόρσλ
είλαη ην πιάηνο εθείλν ηνπ ζηόρνπ. Σαλ πεδίν µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζεί θάζε αζθαιέο πεδίν. Τα δέληξα θαη ε
θπζηθή βιάζηεζε δελ ρξεηάδνληαη λα αθαηξεζνύλ θαη βιάζηεζε ζην ύςνο επάλσ από ή θάησ από ηελ γξαµµή
ππξόο επηηξέπεηαη ππό ηνλ όξν όηη όινη νη ζθνπεπηέο έρνπλ µηα ζαθή εηθόλα θαη όςε ησλ ζηόρσλ. Χσµάηηλα
θξάγµαηα πίζσ από ηνπο ζηόρνπο ζπζηήλνληαη γηα ηελ αζθάιεηα, θαη ηελ επθνιόηεξε ζθόπεπζε αιιά θαη γηα λα
δώζνπλ ίδην θόλην ζε όινπο ηνπο ζηόρνπο, δελ είλαη όµσο ππνρξεσηηθά.

2.Γξαµµή βνιήο:
Τν ζεµείν βνιήο πξέπεη λα είλαη νµαιό θαη επίπεδν. Πξέπεη λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθό δηάζηεµα πίζσ από ηε
γξαµµή βνιήο γηα δείθηεο θαη ηελ επηηξνπή θξηηώλ έηζη ώζηε λα εθηεινύλ απξόζθνπηα ηα θαζήθνληά ηνπο.
Τν µέγεζνο ησλ ζεµείσλ βνιήο δελ πξέπεη λα είλαη ιηγόηεξν από 1.5 µ επξύ Χ 2.50 µ βαζύ. Τα ζεη ησλ
ζηόρσλ αλά ζθνπεπηή πξέπεη λα µαξθαξηζηνύλ µε αξηζµνύο, νλόκαηα ή ρξώµαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζην
ζεµείν βνιήο ηνπο. Οη αξηζµνί ηα νλόκαηα ή ηα ρξώµαηα πξέπεη λα είλαη νξαηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
αγώλα. Τν θάπληζµα απαγνξεύεηαη ζηε γξαµµή βνιήο.

3.εµαίεο αέξα:
Σπληζηάηαη ε ρξήζε ζεµαηώλ θαηάδεημεο ηεο θαηεύζπλζεο ηνπ αέξα αλά 50κ, ρσξίο όµσο απηέο λα
παξεµπνδίδνπλ ηηο ηξνρηέο βνιήο ή ηελ νξαηόηεηα ηνπ ζθνπεπηή. Ιδησηηθνί δείθηεο ή ζεµαίεο αέξα
απαγνξεύνληαη.

4.Ρύζµηζε ηόρσλ – Θέζε ζην Έδαθνο:

Όινη νη ζηόρνη ηνπνζεηνύληαη ζην έδαθνο ζε ζηαζεξέο επίπεδεο βάζεηο.
Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ζηεξέσζεο ησλ ζηόρσλ ζην έδαθνο ζα ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά βνεζήκαηα γηα ηελ
ζηήξημε ή θξέκαζε απηώλ θαηά πεξίπησζε θαη αλαιόγσο ηηο αλάγθεο ηνπ πεδίνπ.

5.Γνθηµαζηηθέο Βνιέο:
Σηελ θαηεγνξία ησλ Οπηηθώλ Σθνπεπηηθώλ νη δνθηµαζηηθέο βνιέο εθηεινύληαη ζηνλ ζηόρν κε ηελ έλδεημε
<<PROVA>>. Πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο ζηόρνο κε ηελ έλδεημε <<PROVA>> αλά αζιεηή.
Σηελ θαηεγνξία Αλνηρηώλ Σθνπεπηηθώλ θαζώο θαη ηελ θαηεγνξία ησλ Οθζαικηδίσλ νη δνθηκαζηηθέο βνιέο
εθηεινύληαη ζηνλ ζηόρν ηαρείαο βνιήο ν νπνίνο είλαη εκθαλώο δηαγξακκηζκέλνο πεξηκεηξηθά κε ηελ έλδεημε
<<PROVA>>. Σε όιεο ηηο θαηεγνξίεο κεηά ην πέξαο ησλ δνθηκαζηηθώλ βνιώλ νη ππόινηπνη ζηόρνη βάιινληαη
κε ηπραία ζεηξά.

6

ΤΜΗΜΑ V: Γιοίκηζη Πεδίος.
1.Δπηηξνπέο Κξηηώλ:
Οη Δπηηξνπέο Κξηηώλ απνηεινύληαη από ηξία ή πέληε άηνµα. Γύν Δπηηξνπέο Κξηηώλ είλαη ππνρξεσηηθέο: µία
Δπηηξνπή ∆ηαηηεζίαο θαη µηα Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ. Απηέο νη δύν Δπηηξνπέο πξέπεη λα απνηεινύληαη από
δηαθνξεηηθά πξόζσπα. Η νξγαλσηηθή επηηξνπή δηνξίδεη ηηο επηηξνπέο.
Οη επηηξνπέο ζπκβνπιεύνπλ, βνεζνύλ θαη επνπηεύνπλ ηνπο θξηηέο πνπ νξίδνληαη από νξγάλσζε ηεο
επηηξνπήο.
Οη Κξηηέο θαη νη Δπηηξνπέο δηεπζύλνπλ ηνλ αγώλα ζε ζηελή ζπλεξγαζία µεηαμύ ηνπο.
Οη Κξηηέο είλαη αξκόδηνη γηα ηελ ξνή ηνπ αγώλα ελώ νη Δπηηξνπέο ελεξγνύλ µε µηα ζπµβνπιεπηηθή θαη επνπηηθή
ηδηόηεηα. Οη Κξηηέο θαη νη Δπηηξνπέο είλαη αξµόδηεο ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή θαη ζηελ Οµνζπνλδία αληίζηνηρα,
γηα ηνλ αγώλα έηζη ώζηε λα δηνξγαλώλεηαη ζύµθσλα µε ηνπο θαλόλεο θαη θαλνληζµνύο.
Όινη νη Κξηηέο θαη ηα µέιε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα επηβάιινπλ ηνπο θαλόλεο
ώζηε λα εμαζθαιηζηεί όηη νη αγώλεο δηεμάγνληαη κε αζθάιεηα θαη ακεξόιεπηα.

2.Δλζηάζεηο:
Όιεο νη πεξηπηώζεηο ελζηάζεσλ πξέπεη λα απνθαζηζηνύλ από ηελ πιεηνςεθία ηεο Δπηηξνπήο. Η νµάδα, ν
θξηηήο ή ν ζθνπεπηήο µκπνξεί λα αζθήζεη έθεζε ζηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο ζηελ Δπηηξνπή
Δλζηάζεσλ. Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο Δλζηάζεσλ είλαη ηειηθέο.
Η πιεηνςεθία ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη πάληα λα είλαη παξνύζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα έηζη ώζηε, εάλ είλαη
απαξαίηεην, µηα ζπλεδξίαζε ησλ Δπηηξνπώλ λα µπνξεί λα θιεζεί άκεζα. Ο πξόεδξνο ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο
πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ παξνπζία ηθαλνπνηεηηθνύ αξηζκνύ µειώλ ηεο Δπηηξνπήο.

3.Απνθάζεηο Δπηηξνπώλ:
Οη Δπηηξνπέο πξέπεη λα απνθαζίζνπλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηνπο θαλνληζµνύο
Τέηνηεο απνθάζεηο πξέπεη λα ιεθζνύλ µέζα ζην πλεύµα θαη ηελ πξόζεζε ηνπ Καλνληζµνύ.
Η Δπηηξνπή µπνξεί λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο από άιια ελεξγά κέιε ηεο ΣΚΟΔ κε γλώκνλα ηελ εκπεηξία ηνπο
ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγσληζηηθή δξαζηεξηόηεηα, γηα λα βνεζεζεί ζηελ ιήςε ηεο απόθαζήο ηεο.

ΣΜΗΜΑ VI: Γηαδηθαζίεο αγώλα

ΤΜΗΜΑ VI:Γιαδικαζίερ Αγώνα.

1.Δπίζεµνο αγώλαο:
Έλαο επίζεµνο αγώλαο απνηειείηαη από 20 βνιέο αγώλα. Έλαο αξηζµόο πέληε (5) πξναηξεηηθώλ δνθηκαζηηθώλ
βνιώλ, επηηξέπεηε λα βιεζεί γηα ξύζµηζε ηνπ όπινπ ηνπ θάζε αζιεηή.

2.Πηζηνπνίεζε όπισλ:
Τα όπια πξέπεη λα πηζηνπνηεζνύλ πξηλ ηε βνιή. Καλείο δελ µπνξεί λα δηεθδηθήζεη ζέζε θαηάηαμεο ζε αγώλα µε
µε πηζηνπνηεµέλν όπιν θαη ζα ηεζεί ζε ηέηνηα πεξίπησζε ηειεπηαίνο ζηελ θαηάηαμε ρσξίο ζεηξά. Η
πηζηνπνίεζε ησλ όπισλ γίλεηαη από ηνπο εηδηθά δηνξηζµέλνπο θξηηέο.
Όηαλ ην όπιν ελόο ζθνπεπηή ειέγρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγξαθήο, ε εζσηεξηθή επηζεώξεζε ηνπ όπινπ δελ
είλαη ππνρξεσηηθή εθηόο αλ ππάξρεη ιόγνο λα ζεσξεζεί όηη απηό δελ ζπµµνξθώλεηαη µε ηνπο θαλόλεο. Καηόπηλ,
ν αγσληδόµελνο µπνξεί λα θιεζεί λα ιύζεη ην όπιν ηνπ θαη λα επηηξέςεη ηελ νπηηθή επηζεώξεζε από ηνπο
θξηηέο. Δάλ ν αγσληδόµελνο αξλεζεί λα ζπµµνξθσζεί µε απηήλ ηελ απαίηεζε, δελ έρεη ηελ άδεηα γηα λα
ρξεζηµνπνηήζεη απηό ην όπιν ζηνλ αγώλα θαη δελ ζα ζπκεηάζρεη ζηε δηνξλάσζε ιόγν κε ζπκκόξθσζεο κε ηηο
ππνδείμεηο ησλ δηόξηζκέλσλ ππεπζύλσλ ηνπ αγώλα.
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Δάλ ην όπιν δελ ζπµµνξθώλεηαη µε ηνπο θαλόλεο, ε ζπµµεηνρή ηνπ αζιεηή µε εθείλν ην όπιν δελ ζα γίλεη
απνδεθηή. Μόλν έλα όπιν αλά αγώλα µπνξεί λα πηζηνπνηεζεί.
Τν ίδην όπιν θαη ηα ίδηα µέξε ηνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνύλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, εθηόο αλ πάζεη βιάβε
όπνπ αθνινπζνύληαη νη δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζµνύ (δείηε αληίζηνηρα άξζξα).

3.Βνιή – Γηαδηθαζίεο:
Όιεο νη βνιέο γίλνληαη ζε ζεηξέο ησλ πέληε. Σε πεξίπησζε κε επαξθνύο ή πιενλάδνληνο ρώξνπ ε ζεηξά
βνιώλ νξίδεηαη από ηνλ δηεπζπληή αγώλα.

4.Δληνιέο:
Οη πέληε εληνιέο πνπ δίλνληαη από ηνλ Κξηηή – Αξρεγό Βνιήο θαη ππεύζπλν γηα ηε γξαµµή βνιήο είλαη νη εμήο:
1) "Σθνπεπηέο ζηε γξαµµή": Λαµβάλνληαο ππόςε όηαλ ε ζεηξά βνιήο είλαη ζαθήο πξέπεη λα έρεη
πξνεηδνπνηήζεη ηνπο αγσληδόµελνπο λα αλαµέλνπλ θνληά ζηελ γξα µµή βνιήο. Τα όπια δελ ζα ηνπνζεηνύληαη
ζηελ γξαµµή µεηά από απηή ηελ εληνιή αιιά πξνγελέζηεξα µε ηελ επίβιεςε ησλ θξηηώλ θελά θαη αζθαιή
ζηξαµέλα πξνο αζθαιή θαηεύζπλζε θαη έηζη ώζηε λα είλαη νξαηά από ηνπο θξηηέο.
2) "Γεµίζαηε": Πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη θαηά ηελ πεξίνδν απηή νη ζθνπεπηέο έρνπλ θαη άιιεο πξνεηνηµαζίεο
πξηλ γεµίζνπλ ηα όπια ηνπο. Πξηλ ηελ εληνιή απηή δελ έρνπλ ην δηθαίσµα λα αλαιάβνπλ ηα όπια ηνπο γηα
νπνηνλδήπνηε ιόγν. Δάλ αθνπζηεί ππξνβνιηζµόο µεηά ηελ εληνιή απηή θαη πξηλ ηελ εληνιή «Ππξ» ηόηε
ζεσξείηαη ζαλ ραµέλε βνιή. Δάλ αθνπζηεί ππξνβνιηζµόο πξηλ ηελ εληνιή «Γεµίζηε» ηόηε ν ζθνπεπηήο
απνβάιιεηαη.
3) "Ππξ": Λαµβάλνληαο ππόςε ηελ πεξίνδν γόµσζεο πνπ απαηηείηαη, ε εληνιή απηή δειώλεη αξρή ηεο
πεξηόδνπ βνιήο πέληε βνιώλ.
4) "Παύζαηε Ππξ", "Όπια Αζθαιίζαηε": Με ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ βνιήο δίλεηαη απηή ε εληνιή. Ο ζθνπεπηήο
πξέπεη αµέζσο λα ζηαµαηήζεη θαη λα αδεηάζεη ην όπιν ηνπ. Ο ζθνπεπηήο πξέπεη λα αζθαιίζεη ην όπιν ηνπ
(θελό µε θιείζηξν αλνηρηό) θαη λα αλαµείλεη ηελ επηζεώξεζε ησλ θξηηώλ. Δάλ ζθνπεπηήο ζπλαληά νπνηαδήπνηε
δπζθνιία ή θαζπζηέξεζε, πξέπεη λα εηδνπνηήζεη έλαλ θξηηή αµέζσο. Ππξνβνιηζµόο µεηά ηελ εληνιή είλαη
ραµέλε βνιή.
5) "Πεδίν Αζθαιέο": Όηαλ βεβαησζεί από ηνπο θξηηέο όηη όινη νη ζθνπεπηέο έρνπλ αζθαιίζεη ηα όπια ηνπο ηόηε
δίλεηαη ε εληνιή απηή. Δάλ βξεζεί ζθνπεπηήο πνπ ην όπιν ηνπ δελ είλαη αζθαιέο ηόηε απνβάιιεηαη.

5.Βαζµνινγία:
Γηα ηε κέηξεζε ησλ βνιώλ ππεύζπλε είλαη ε επηηξνπή βαζκνινγίαο. Η κεγαιύηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία νξίδεη
ηνλ ληθεηή ηνπ αγώλα. Σε πεξίπησζε ηζνπαιίαο ν αζιεηήο κε ηελ κεγαιύηεξε βαζκνινγία ηεο ηειεπηαίαο
δεθάδαο πεγαίλνληαο πξνο ηα πίζσ αλά δεθάδα κέρξη λα επηιπζεί ε ηζνπαιία. (Γει. ηα πεξηζζόηεξα 10αξηα,
9αξηα, 8αξηα θ.ι.π) είλαη ν ληθεηήο. Τν απνηέιεζκα ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο θάζε αζιεηή ζα νξίδεη ηε ζέζε
θαη ηε βαζκνινγία ηνπ.
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6. Δπαλάιεςε βνιήο:
Η µόλε επαλάιεςε βνιήο πνπ επηηξέπεηαη ζε αγώλα είλαη όηαλ έλαο ζηόρνο δελ είλαη δηαζέζηµνο επεηδή έπεζε
πξνηνύ λα βιεζεί.
Σηνλ ζθνπεπηή ζα δνζεί µηα πεξίνδνο θόξησζεο θαη µηα πεξίνδνο βνιήο αλάινγε µε ηνλ αξηζµό ησλ βνιώλ
πνπ πξέπεη λα βάιιεη έηζη ώζηε λα ζπµπιεξώζεη ηελ ζεηξά ησλ πέληε βνιώλ. Οη ρξόλνη ησλ πεξηόδσλ
θόξησζεο θαη βνιήο αλαθέξνληαη ζε θάζε εηδηθό ηερληθό θαλνληζµό.
Όπιν µε δπζιεηηνπξγίεο θαη ειαηησµαηηθά ππξνµαρηθά δελ είλαη αηηία γηα επαλάιεςε βνιήο ή πξόζζεην ρξόλν
βνιήο. Κάησ από θαµία πεξίζηαζε ε δπζιεηηνπξγία ηνπ όπινπ ή ηνπ εμνπιηζµνύ ηνπ ζθνπεπηή επηηξέπεηαη λα
θαζπζηεξήζεη ηελ ζεηξά βνιήο. Οη ζηόρνη πνπ δελ βάιινληαη ιόγσ απνηπρίαο εμνπιηζµνύ ή δπζιεηηνπξγίαο
θξίλνληαη ραµέλνη θαη δελ µπνξεί λα βιεζνύλ αηηηνινγεµέλα.

7.Παξαβίαζε θαλόλσλ θαη θαλνληζµώλ:
Σε πεξίπησζε αλνηθηήο παξαβίαζεο ησλ θαλόλσλ θαη θαλνληζµώλ, µηα πξνεηδνπνίεζε πξέπεη πξώηα λα δνζεί
έηζη ώζηε ν ζθνπεπηήο λα έρεη ηελ επθαηξία λα δηνξζώζεη ηελ παξαβίαζε. Δάλ ζθνπεπηήο δελ δηνξζώζεη ηελ
παξαβίαζε ηόηε πξέπεη λα απνβιεζεί από ηνλ αγώλα θαη λα αθπξσζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ.
Οη πξνεηδνπνηήζεηο πξέπεη λα δίδνληαη µεηαμύ ησλ ζεηξώλ ηεο βνιήο. Δθηόο από ιόγνπο αζθάιεηαο, ν
αγσληδόµελνο δελ µπνξεί λα δηαθόπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα µηαο ζεηξάο.
Η πξνεηδνπνίεζε ζηνλ ζθνπεπηή πξέπεη λα εθθξαζηεί µε ηέηνην ηξόπν πνπ αλαµθηζβήηεηα ζα ηνπ γίλεη
θαηαλνεηό όηη είλαη µηα επίζεµε πξνεηδνπνίεζε.
Σε πεξίπησζε ζπγθαιπµµέλσλ ζθόπηµσλ παξαβηάζεσλ ησλ θαλόλσλ, ε άµεζε απνβνιή από ηνλ αγώλα
πξέπεη λα επηβιεζεί. Δάλ ζθνπεπηήο εµπνδίδεη άιιν ζθνπεπηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βνιήο µε έλαλ µε αζιεηηθό
ηξόπν, απνβάιιεηαη από ηνλ αγώλα.

ΤΜΗΜΑ VII: Τπόπαια – Βπαβεύζειρ.
1.Αμία:
Η αμία νπνηνπδήπνηε βξαβείνπ - επηδόµαηνο δελ µπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ηξηαθνληαπιάζην ηνπ βαζηθνύ
παξαβόινπ ζπµµεηνρήο. Η αμία ησλ θππέισλ – µεηαιιίσλ - ηξνπαίσλ δελ ζπµπεξηιαµβάλεηαη, θαη απηόο ν
θαλόλαο ηζρύεη γηα νπνηαδήπνηε πιηθά ή βξαβείν πνπ απνλέµεηαη σο ηξόπαην.
Όινη ηα βξαβεία επηδνµάησλ, ρσξίο εμαίξεζε, πνπ πξόθεηηαη λα απνλεµεζνύλ πξέπεη λα δνζνύλ µε ηέηνην
ηξόπν µε ην νπνίν όινη νη παξαιήπηεο ηξνπαίσλ λα είλαη επηιέμηµνη ζε ίζε βάζε.

2.Σξόπαηα πνπ απνλέµνληαη:
Τξόπαηα ζα απνλεµεζνύλ ζε:
- Πξώην, δεύηεξν θαη ηξίην ζθνπεπηή γηα θάζε αγώλα.
- Πξώην, δεύηεξν θαη ηξίην ζθνπεπηή γηα θάζε ζύλνιν θαηεγνξίαο.
- Πξώην, δεύηεξν θαη ηξίην ζθνπεπηή γηα θάζε ζύλνιν ππνθαηεγνξίαο.
- Πξώηε, δεύηεξε θαη ηξίηε νµάδα γηα θάζε ζύλνιν θαηεγνξίαο.
Τν απηό ηζρύεη θαη γηα νµάδεο Σσµαηείσλ ή ρνξεγώλ.
Ο ρνξεγόο ηνπ αγώλα µπνξεί λα ζεζπίζεη εηδηθά βξαβεία.
Ο εθάζηνηε δηνξγαλσηήο ππνρξενύηαη ζηελ απνλνκή θππέισλ θαη κεηαιιείσλ ζηνπο αζιεηέο.
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ΤΜΗΜΑ VIII: Δνζηάζειρ.
Η εξµελεία ηνπ θαλνληζµνύ θαη νη ελζηάζεηο ζα αληηµεησπηζηνύλ από ηελ Τερληθή Δπηηξνπή. Όιεο νη ελζηάζεηο
πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηνλ ∆ηεπζπληή Αγώλα εγγξάθσο, πνπ ζπλνδεύεηαη από παξάβνιν ελζηάζεσλ
µέζα ζε ηξεηο ώξεο από ηελ ππνηηζέµελε παξαβίαζε. Οη εµπιεθόµελνη έρνπλ µηα ώξα µεηά από ηελ απόθαζε
ηεο Τερληθήο Δπηηξνπήο γηα λα αζθήζνπλ έθεζε θαηά ηεο απόθαζεο ζηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ.
Δάλ ε Δπηηξνπή θξίλεη ππέξ ηνπ ππνβάιινληα ηελ έλζηαζε ηόηε ζα επηζηξαθεί ην παξάβνιν ελζηάζεσλ. Δάλ ε
Δπηηξνπή θξίλεη θαηά ηνπ ππνβάιινληα ηελ έλζηαζε ηόηε ην παξάβνιν απνδίδεηαη ζην άηνµν ή νµάδα πνπ
ππνδεηθλύεηαη από ηελ έλζηαζε ζαλ παξαβάηεο ησλ θαλνληζµώλ. Σε πεξίπησζε όπνπ δελ ππνδεηθλύεηαη
άηνµν ή νµάδα ηόηε ην παξάβνιν απνδίδεηαη ζηνλ Γηνξγαλσηή.
Έλζηαζε µπνξεί λα ππνβιεζεί γηα θάζε ηύπνπ όπιν. Δληνύηνηο, θαλέλαο αγσληδόµελνο δελ πξέπεη λα δηαθνπεί
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βνιήο. Μεηά από ηελ νινθιήξσζε ηεο βνιήο, ν αγσληδόµελνο ζα θιεζεί λα αλαµείλεη γηα
ηελ επηζεώξεζε ηνπ όπινπ ηνπ.

ΤΜΗΜΑ IX: Αθληηική Σςμπεπιθοπά.
Η ζσζηή αζιεηηθή ζπµπεξηθνξά είλαη επζύλε όισλ ησλ αγσληδνµέλσλ, πξνπνλεηώλ, βαζµνινγεηώλ θαη
δεηθηώλ. Οη ελέξγεηεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο πνπ λα ζπµβαδίδνπλ µε ην αζιεηηθό πλεύµα ηνπ αληαγσληζµνύ. Ο
δηεπζπληήο αγώλα έρεη ηελ εμνπζία λα ζηαµαηήζεη νπνηνδήπνηε αγσληδόµελν ή πξνπνλεηή ή δείθηε πνπ έρεη
αληηαζιεηηθή ζπµπεξηθνξά. Δάλ ππάξμεη νπνηαδήπνηε αµθηζβήηεζε ζρεηηθά µε απηήλ ηελ δηαδηθαζία, ή
νπνηαδήπνηε απόθαζε ζα θξηζεί από ηηο θξηηηθέο επηηξνπέο γηα ηειηθή απόθαζε.

ΤΜΗΜΑ X: Απαγοπεςμένερ Οςζίερ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα θαλέλαο αγσληδόµελνο δελ µπνξεί λα είλαη θάησ από ηελ επηξξνή ησλ
νηλνπλεπµαησδώλ πνηώλ ή παξάλνµσλ θαξµάθσλ θαζώο θαη νπζηώλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ επίδνζε
ηνπ αζιεηή .
Οπνηνζδήπνηε ζθνπεπηήο βξεζεί ππό ηελ επήξεηα ηέηνησλ νπζηώλ απνβάιιεηαη άµεζα µε πηζαλή πεξαηηέξσ
πεηζαξρηθή δξάζε.

ΤΜΗΜΑ XI: Γείκηερ.
Κάζε ζθνπεπηήο µπνξεί λα έρεη έλα δείθηε µόλν ζηε γξαµµή βνιήο πνπ µπνξεί λα ζπµβνπιεύεη ηνλ ζθνπεπηή
πνπ πεγαίλνπλ νη βνιέο ηνπ, λα θξαηάεη ην ρξόλν θαη λα παξέρεη γεληθά ζπµβνπιέο.
Δλ ιόγσ δείθηεο δελ δύλαηαη λα ρεηξηζηεί ην όπιν ηνπ ζθνπεπηή ή λα ηνλ βνεζήζεη µε νπνηαδήπνηε θπζηθή
επαθή µεηά ηελ εληνιή "Γεµίζηε".
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ΤΜΗΜΑ XII: Γιεξαγωγή Αγώνα.

Α. Θέζε βνιήο.
Οπνηαδήπνηε ζέζε βνιήο είλαη απνδεθηή εθόζνλ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο αζθαιείαο. Η Θέζε βνιήο ζα
πξέπεη λα έρεη αλαθνηλσζεί ζηελ πξνθήξπμε ηνπ αγώλνο. Τν ηνπθέθη ζα ππνζηεξηρζεί ζην εκπξόο κέξνο από
δίπνδν ή από ζάθν ν νπνίνο ΓΔΝ ζα θαιύπηεη κέξνο ηνπ ηπθεθίνπ κεγαιύηεξν από 20 εθαηνζηά, (Σάθνη
κεγαιύηεξνη ησλ 20 εθαηνζηώλ απαγνξεύνληαη), δελ επηηξέπεηε ε ηερλεηή ππνζηήξημε ζην πίζσ κέξνο ηνπ
ηπθεθίνπ, ην πίζσ κέξνο ζα ππνζηεξηρζεί από ηα ρέξηα κόλν ζηνλ ώκν. Τν έλα ρέξη πξέπεη λα είλαη ζηελ ιαβή
ηεο ζθαλδάιεο θαη ην άιιν ζην πίζσ κέξνο ηνπ θνληαθίνπ. Δίηε ην κάγνπιν πξέπεη λα είλαη ζε επαθή µε ηελ
πιεπξά ηνπ θνληαθίνπ είηε ην πεγνύλη λα αθνπκπά.

Β. Γνθηκαζηηθέο Βνιέο.
Έλαο αξηζµόο πέληε (5) δνθηµαζηηθώλ βνιώλ, επηηξέπεηε λα βιεζεί γηα ξύζµηζε ηνπ όπινπ ηνπ θάζε αζιεηή
κέζα ζην ρξόλν ησλ δνθηκαζηηθώλ βνιώλ.

Γ. Δπηηξεπόκελα ε κε.
1) Γηόπηξεο θαηόπηεπζεο:
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνπηξώλ θαηόπηεπζεο αλεμαξηήηνπ κεγέζπλζεο.
2) Γάληηα:
Δπηηξέπνληαη κόλν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θξύνπ. Η ρξήζε γαληηώλ ζα θαζνξηζηεί από ηελ θξηηηθή επηηξνπή.
Δηζεγκέλα ή αδηθαηνιόγεηα βαξηά γάληηα δελ επηηξέπνληαη.

3) Βάζεηο Παιάµεο (µαληηάξηα):
Απαγνξεύνληαη.
4) ηεξίγκαηα:
Πέιµαηα ή κνλόπνδα ή ζάθνη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θνληαθηνύ
Απαγνξεύνληαη.
5) Δμνπιηζµόο γεληθά:
Όιεο νη ζπζθεπέο ή ν εμνπιηζµόο πνπ µπνξνύλ λα δηεπθνιύλνπλ ηε βνιή θαη νη όπνηνη δελ αλαθέξνληαη ζε
απηνύο ηνπο θαλόλεο, ή είλαη αληίζενη πξνο ην πλεύµα ηνπ αζιήκαηνο ηεο ζθνπνβνιήο, απαγνξεύνληαη.
6) Δλδπκαζία:
Απαγνξεύνληαη ελδπκαζίεο ζηξαηησηηθήο παξαιιαγήο όπσο θόξκεο, δίρηπα, εηδηθνί ζάθνη ηεο ζέζεο πξελεδόλ
θαη θάζε είδνπο ελ γέλεη ελδπκαζίαο πνπ κπνξεί λα κεηαηξέςεη ην πλεύκα ηνπ αζιεηηθνύ αγώλα θαη ηεο
αζιεηηθήο άκηιιαο ζε άζθεζε πνιεκηθνύ ραξαθηήξα.
Δηδηθά ζθνπεπηηθά ζαθάθηα θαη παληειόληα όπσο θαη θάζε ηκαηηζκόο πνπ βνεζά ζηελ ηερλεηή ππνζηήξημε,
όπσο ν ηκαηηζκόο πνπ έρεη γεµίζζεη ή είλαη ππεξβνιηθά άθαµπηνο ή πνπ πεξηνξίδεη ή ππνζηεξίδεη ην ζώµα θαηά
ηελ βνιή απαγνξεύνληαη.
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Για τυφζκια κεντρικήσ πυροδότηςησ μεγάλου διαμετρήματοσ.
Καηεγνξίεο ηπθεθίσλ.
Α. Βαξηά Σπθέθηα.
Κάζε ηνπθέθη πνπ βάιεη θπζίγγηα θεληξηθήο ππξνδόηεζεο έσο 8 ρηιηνζηά µε ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο:
1) Μέγηζην βάξνο:
Ωο κέγηζην βάξνο νξίδνληαη ηα 9,000 γξαµµάξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθνπεπηηθώλ.
2) θόπεπηξα:
Οπνηαζδήπνηε ζθόπεπηξα µπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ.
3) θαλδάιε:
Οπνηαδήπνηε αζθαιήο ζθαλδάιε. Σθαλδάιεο πνπ βάινπλ ζηελ απειεπζέξσζε ΓΔΝ επηηξέπνληαη.
4) Τπνθπιαθηήξαο ζθαλδάιεο:
Πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεµέλνο θαη δελ µπνξεί λα δηαµνξθώλεηαη έηζη ώζηε λα βειηηώλεη ηελ ζηήξημε ηνπ
όπινπ.
5) Κνληάθη:
Ο ζρηζηόο (ην µέξνο ηνπ θνληαθηνύ µπξνζηά από ηελ ζθαλδάιε), ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ ππνθπιαθηήξα
ζθαλδάιεο, δελ µπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 57 mm ζε πιάηνο. Πξόζζεηα επηηξέπνληαη αιιά ζε θαµία πεξίπησζε
δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην µήθνο ηεο θάλεο. Ιµάληεο επηηξέπνληαη αιιά δελ ζα ρξεζηµνπνηνύληαη γηα ηελ ζηήξημε
ηνπ όπινπ θαηά ηε βνιή.
6) Κάλε:
∆ελ µπνξεί λα είλαη µαθξύηεξε από 762 mm (30") ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ νπνηνπδήπνηε πξόζζεηνπ.
Tν ηνπθέθη πνπ ρξεζηµνπνηείηαη ζηελ θαηεγνξία θπλεγίνπ µπνξεί επίζεο λα ρξεζηµνπνηεζεί θαη ζηελ θαηεγνξία
απηή.

Β. Διαθξά Σπθέθηα.
Κάζε ηνπθέθη πνπ βάιεη θπζίγγηα θεληξηθήο ππξνδόηεζεο έσο 8 ρηιηνζηά.
Η θαηεγνξία απηή πξέπεη λα βάιιεηαη µε ηπθέθηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη από ζεµαληηθνύο θαηαζθεπαζηέο όπισλ
θαη είλαη δηαζέζηµα επξέσο θαη όρη µε πξσηόηππα.
Δίλαη ε επζύλε ηνπ αγσληδόµελνπ λα παξέρεη νπνηαδήπνηε ηεθµεξίσζε, ε νπνία µπνξεί λα απαηηεζεί έηζη ώζηε
λα ζπµµεηέρεη ζηνλ αγώλα. Οη αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα πιεξνύληαη:
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1) Μέγηζην βάξνο:
Ωο κέγηζην βάξνο νξίδνληαη ηα 4,200 γξαµµάξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθνπεπηηθώλ.
2) θόπεπηξα:
Οπνηεζδήπνηε ζθόπεπηξα µπνξνύλ λα ρξεζηµνπνηεζνύλ. Οπνηαδήπνηε ζπζθεπή αλαγλώξηζεο πνπ
πξνγξαµµαηίδεηαη γηα λα ελεξγνπνηήζεη ην µεραληζµό βνιήο είλαη απαγνξεπµέλε. Όπνπ ηειεζθνπηθά
ζθόπεπηξα έρνπλ εγθαηαζηαζεί, ηα µεηαιιηθά ζθόπεπηξα ηνπ εξγνζηαζίνπ µπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ από ην
όπιν.
3) θαλδάιε:
Μπνξεί λα ξπζµίδεηαη αιιά δελ µπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί µε άιιε ζθαλδάιε πνπ δελ είλαη ζε παξαγσγή.
Διάρηζην βάξνο ζθαλδάιεο 900 γξαµµάξηα. Οη ζθαλδάιεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ απειεπζέξσζε,ΓΔΝ είλαη
επηηξεπόµελεο. Σε πεξίπησζε ηπραίαο εθππξζνθξόηεζεο ιόγσ ζθαλδάιεο, ν θξηηήο πξέπεη λα απαηηήζεη ηελ
ξύζµηζε ηεο ζθαλδάιεο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηνπθεθηνύ. Τν ηνπθέθη πξέπεη λα εμνπιηζηεί µε µηα ιεηηνπξγηθή
αζθάιεηα.
4) Κνληάθη:
Πξέπεη λα ρξεζηµνπνηείηαη ην θνληάθη πνπ ηνπνζεηεί ην εξγνζηάζην ρσξίο πξνζζέζεηο άιισλ µεξώλ θνληαθίνπ.
Οη ηµάληεο επηηξέπνληαη ρσξίο όµσο λα ρξεζηµνπνηνύληαη γηα ππνζηήξημε. Τν θνληάθη δελ επηηξέπεηαη λα
αιινησζεί παξά µόλνλ θαηά µήθνο ή µε ηελ πξνζζήθε πειµάησλ.

5) Κάλε:
Δπηηξέπνληαη θάλεο όπσο απηέο παξαδόζεθαλ από ην εξγνζηάζην. Οπνηαδήπνηε θάλε αληηθαηάζηαζεο πξέπεη
λα έρεη πξνζαξµνζηεί ζηηο δηαζηάζεηο, ηε δηαµόξθσζε θαη ην πιηθό ηεο αξρηθήο. Καµία µε-εξγνζηαζηαθή θάλε
δελ ζα επηηξαπεί. Η επηζθεπή πηζαλήο δεµηάο ζηελ θνξώλα ηεο θάλεο επηηξέπεηαη, όπσο θαη ε αθαίξεζε ελόο
ηµήµαηνο ηεο θάλεο γηα ην ίδην ιόγν.
6) Γεµηζηήξεο:
Κάζε γεµηζηήξαο είλαη επηηξεπηόο ππό ηελ πξνϋπόζεζε λα µελ ρξεζηµνπνηείηαη γηα ζηήξημε ηνπ όπινπ.

Γ. Ππξνκαρηθά.
Οπνηαδήπνηε ππξνκαρηθά θεληξηθήο ππξνδόηεζεο πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη αγώλσλ.
Η ρξήζε νπνηνπδήπνηε ηύπνπ ππξνκαρηθώλ κπνξεί λα απαγνξεπζεί ζύκθσλα µε ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή
Αγώλα ή ηεο Οκνζπνλδίαο.
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Για τυφζκια περιφερειακήσ πυροδότηςησ μικροφ διαμετρήματοσ.

Α. Βαξηά ηπθέθηα.
Τα βαξηά ηπθέθηα πεξηθεξεηαθήο ππξνδόηεζεο δηακεηξεκαηνο εσο 0,25 ρηιηνζηά πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζεί θαη ην ηπθέθην µεγάινπ δηαµεηξήµαηνο εθηόο από ην δηαµέηξεµα ηνπ πνπ
πξέπεη λα είλαη δηαµέηξεµα πεξηθεξεηαθήο ππξνδόηεζεο θαη ζπγθεθξηµέλα:
1.Μέγηζην βάξνο:
6,000 γξαµµάξηα, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ ζθνπεπηηθώλ.
2.θνπεπηηθά:
Οπνηαζδήπνηε ζθόπεπηξα µπνξνύλ λα ρξεζηµνπνηεζνύλ.
3.θαλδάιε:
Οπνηαδήπνηε αζθαιήο ζθαλδάιε. Σθαλδάιεο πνπ βάινπλ ζηελ απειεπζέξσζε ΓΔΝ επηηξέπνληαη.
4.Τπνθπιαθηήξαο ζθαλδάιεο:
Πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεµέλνο θαη δελ µπνξεί λα δηαµνξθώλεηαη έηζη ώζηε λα βειηηώλεη ηελ ζηήξημε ηνπ
όπινπ.
5.Κνληάθη:
Ο ζρηζηόο (ην µέξνο ηνπ θνληαθηνύ µπξνζηά από ηελ ζθαλδάιε), ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ
ππνθπιαθηήξα ζθαλδάιεο, δελ µπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 57 ρηι. ζε πιάηνο Πξόζζεηα επηηξέπνληαη αιιά ζε
θαµία πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην µήθνο ηεο θάλεο. Ιµάληεο επηηξέπνληαη αιιά δελ ζα
ρξεζηµνπνηνύληαη γηα ηελ ζηήξημε ηνπ όπινπ.
6.Κάλε:
∆ελ µπνξεί λα είλαη µαθξύηεξε από 762 ρηι. (30") ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ νπνηνπδήπνηε πξόζζεηνπ.

Β. Διαθξά ηπθέθηα
Τα θπλεγεηηθά ηπθέθηα πεξηθεξεηαθήο ππξνδόηεζεο δηακεηξήκαηνο έσο 0,25 ρηιηνζηά πξέπεη λα
αθνινπζνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζεί θαη ην ηπθέθην Κπλεγίνπ µεγάινπ δηαµεηξήµαηνο εθηόο ησλ:

1.Βάξνο:
Τν βάξνο δελ ζα ππεξβεί 3.600 γξαµµάξηα ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ ζθνπεπηηθώλ.
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2.Σύπνο:
Οπνηνζδήπνηε εµπνξηθά δηαζέζηµν µνλόζθαηξν, επαλαιεπηηθό ή εµηαπηόµαην ηπθέθην. Τα ηπθέθηα πνπ
δέρνληαη πιένλ ηνπ ελόο θπζηγγίνπ πξέπεη λα βάιινπλ µεηά από πιήξε θόξησζε ηεο γεµηζηήξαο ηνπο.
- Γεµηζηήξεο πνπ δέρνληαη ηνπιάρηζηνλ 5 θπζίγγηα- πξέπεη λα θνξησζνύλ µε 5 θπζίγγηα.
- Γεµηζηήξεο πνπ δέρνληαη πεξηζζόηεξα από 5 θπζίγγηα - πξέπεη λα θνξησζνύλ ζην ζύλνιό ηνπο.

3.Κάλε:
Δπηηξέπνληαη θάλεο όπσο απηέο παξαδόζεθαλ από ην εξγνζηάζην. Οπνηαδήπνηε θάλε αληηθαηάζηαζεο
πξέπεη
λα έρεη πξνζαξµνζηεί ζηηο δηαζηάζεηο, ηε δηαµόξθσζε θαη ην πιηθό ηεο αξρηθήο. Καµία µε-εξγνζηαζηαθή
θάλε
δελ ζα επηηξαπεί. Η επηζθεπή πηζαλήο δεµηάο ζηελ θνξώλα ηεο θάλεο επηηξέπεηαη, όπσο θαη ε αθαίξεζε
ελόο
ηµήµαηνο ηεο θάλεο γηα ην ίδην ιόγν.
.
Γ. Ππξνµαρηθά:
Οπνηαδήπνηε ππξνκαρηθά πεξηθεξεηαθήο ππξνδόηεζεο πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη αγώλσλ.
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