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1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ISSF
Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία του Αθλήµατος της Σκοποβολής ιδρύθηκε το 1907 σαν "Union
Internationale des Federations et Associations Nationales de Tir", διαλύθηκε το 1915 και
επανιδρύθηκε το 1921 µε την ονοµασία "Union Internationale de Tir". Το 1939 οι
δραστηριότητες της ανεστάλησαν για µία ακόµα φορά και η Ένωση επανασυστάθηκε το 1947
µε την ονοµασία: "International Shooting Union - UIT". Στις 15 Ιουλίου 1998 η Ένωση
αντικατέστησε το όνοµα αυτό µε το παρόν "International Shooting Sport Federation". Ο τίτλος
της Οµοσπονδίας σε συντετµηµένη µορφή είναι "ISSF". Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία του
Αθλήµατος της Σκοποβολής είναι αναγνωρισµένη επίσηµα από τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή
Επιτροπή ως ο µοναδικός φορέας που ελέγχει τα ∆ιεθνή Ερασιτεχνικά Σκοπευτικά Αθλήµατα
σε διεθνή και παγκόσµια επίπεδα αγώνων.

1.1.0

Σκοπός

1.1.1

Προάγει και καθοδηγεί την ανάπτυξη των σκοπευτικών αθληµάτων,
χωρίς πολιτικές, φυλετικές ή θρησκευτικές διακρίσεις και ενισχύει τους
δεσµούς φιλίας ανάµεσα στις σκοπευτικές οργανώσεις όλων των εθνών.

1.1.2

Ενισχύει τις επαφές και τη συνεργασία ανάµεσα σε άλλους αθλητικούς
οργανισµούς ή φορείς.

1.1.3

Για την επίτευξη των σκοπών της η Οµοσπονδία:

1.1.3.1

εκδίδει τεχνικούς κανονισµούς,

1.1.3.2

χορηγεί άδειες σε κριτές,

1.1.3.3

συνεργάζεται µε την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυµπιακών Αγώνων
για την διεκπεραίωση της οργάνωσης των σκοπευτικών αγωνισµάτων
και, όπως της έχει ανατεθεί από τη ∆ΟΕ, επιβλέπει και ελέγχει όλες τις
τεχνικές προετοιµασίες,

1.1.3.4

οργανώνει τα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα,

1.1.3.5

ενθαρρύνει και επιβλέπει άλλα διεθνή πρωταθλήµατα,

1.1.3.6

αναπτύσσει και προάγει µεθόδους και προγράµµατα εκπαίδευσης,

1.1.3.7

ερευνά µορφωτικά, επιστηµονικά και ιατρικά θέµατα,

1.1.3.8

εκδίδει επίσηµες ανακοινώσεις,

1.1.3.9

απονέµει διακρίσεις σ’αυτούς που έχουν συνεισφέρει στην επίτευξη των
σκοπών της Οµοσπονδίας.

1.2.0

∆ιοίκηση (Έδρα) της ISSF

1.2.1

Η έδρα πρέπει να βρίσκεται στη χώρα του Προέδρου και του Γενικού
Γραµµατέα. Αν αυτοί διαµένουν σε διαφορετικές χώρες, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο οφείλει να αποφασίσει την τοποθεσία.

1.2.2

Η Οµοσπονδία θα ιδρυθεί σύµφωνα µε του νόµους της χώρας όπου
εδρεύει, ζήτηµα που υπόκειται σε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
.
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1.3.0

Μέλη

1.3.1

Η Οµοσπονδία πρέπει να αποτελείται από εκείνους τους Εθνικούς
Σκοπευτικούς Οργανισµούς που είναι δεόντως αναγνωρισµένοι από την
Οµοσπονδία ως οι µοναδικοί φορείς που ελέγχουν τα σκοπευτικά
αθλήµατα (στη χώρα τους) και, επί πλέον, είναι αναγνωρισµένοι από και
υπάγονται στην Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή τους.

1.3.2

Στην περίπτωση σκοπευτικών οργανισµών που δεν έχουν Εθνική
Ολυµπιακή Επιτροπή, µπορεί να χορηγηθεί «Προσωρινή ιδιότητα
Μέλους» µε τους παρακάτω όρους.

1.3.2.1

Πιστοποίηση και αναγνώριση σαν ο µοναδικός φορέας που ελέγχει τα ερασιτεχνικά
σκοπευτικά αθλήµατα στη χώρα του από την αρµόδια Κρατική Υπηρεσία.

1.3.2.2

Ένα Προσωρινό Μέλος µπορεί να εκπροσωπείται από έναν
αντιπρόσωπό του στη Γενική Συνέλευση, αλλά δεν µπορεί να έχει ψήφο.
Το δικαίωµα (του) οµιλίας υπόκειται στη διάκριση του Προέδρου.

1.3.2.3

Ένα Προσωρινό Μέλος δεν δικαιούται να:

1.3.2.3.1

υποβάλει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση,

1.3.2.3.2

να προτείνει κάποιον για εκλογή σε οποιοδήποτε αξίωµα ή επιτροπή της ISSF.

1.3.2.4

Ένα Προσωρινό Μέλος και οι σκοπευτές του µπορούν να συµµετέχουν
σε όλους τους αγώνες που γίνονται υπό την αιγίδα της ISSF εκτός των
Ολυµπιακών Αγώνων.

1.3.2.5

Η συµµετοχή ισχύει υπό τον όρο ότι κανένας σκοπευτής από χώρα που
είναι Προσωρινό Μέλος δεν θα:

1.3.2.5.1

αποκτήσει Ολυµπιακό MQS,

1.3.2.5.2

αποκτήσει Ολυµπιακή Αναλογούσα Θέση (Quota- Place).

1.3.2.6

Τα Προσωρινά Μέλη θα πληρώνουν Ετήσια Συνδροµή όπως αυτή
καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε τον 1.6.7.6.

1.3.2.7

Όλα τα παρακάτω υπό – άρθρα του Άρθρου 1.3, εξαιρούµενου του
1.3.4.3, θα ισχύουν για τα Προσωρινά Μέλη.

1.3.3

Η ιδιότητα του µέλους παρέχεται σε µία µόνο Οµοσπονδία από κάθε χώρα. Χώρες
από τις οποίες έχουν αναγνωρισθεί δύο οµοσπονδίες - µέλη πριν από το 1989
µπορούν να διατηρήσουν τη διπλή ιδιότητα του µέλους, αλλά δεν θα γίνουν δεκτές
νέες αιτήσεις εγγραφής µελών από περισσότερες από µία οµοσπονδίες ανά χώρα,

1.3.4

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν:

1.3.4.1

λεπτοµέρειες σχετικά µε την ίδρυση και την οργάνωσή τους,

1.3.4.2

ένα αντίγραφο του Καταστατικού τους,

1.3.4.3

πιστοποίηση της αναγνώρισης και προσχώρησης τους όπως προβλέπεται στο 1.3.1.

1.3.5

Η προσχώρηση µέλους αποφασίζεται µε ψήφο κατά πλειοψηφία του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα νέα µέλη αναφέρονται στη Γενική
Συνέλευση.

1.3.6

Ο αιτών µπορεί να υποβάλει µία απορριπτέα αίτηση απ' ευθείας στη
Γενική Συνέλευση.
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1.3.7

Τα µέλη δεν θα ανήκουν και δεν θα πάρουν µέρος σε πρωταθλήµατα
άλλων Ηπειρωτικών ή ∆ιεθνών Σκοπευτικών Οργανώσεων που
περιλαµβάνουν αγωνίσµατα τα οποία καθορίζονται στους Κανονισµούς
της ISSF, εκτός αν εξουσιοδοτηθούν από την ISSF.

1.3.8

Η Ετήσια συνδροµή Μέλους είναι πληρωτέα την 1η Ιανουαρίου και
πρέπει να καταβληθεί µέσα σε 30 ηµέρες.

1.3.9

Η ιδιότητα του µέλους µπορεί να αποσυρθεί,(και η απόσυρση να έχει)
ισχύ στο τέλος του τρέχοντος έτους, αφού δοθεί προειδοποίηση τριών
(3) µηνών στον Γενικό Γραµµατέα.

1.3.10

Μέλος που έχει περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες µπορεί να
ζητήσει την µείωση της συνδροµής του από την Εκτελεστική Επιτροπή.

1.3.11

Καθυστέρηση της πληρωµής πέραν της 31 Μαρτίου του τρέχοντος
έτους επιφέρει την αναστολή των δικαιωµάτων του µέλους.

1.3.12

Η αθέτηση της καταβολής της συνδροµής επί δύο (2) έτη µπορεί να
επιφέρει τον αποκλεισµό του µέλους.

1.3.13

Η πληρωµή των οφειλόµενων συνδροµών και ενός τέλους
επανεγγραφής 200 Ελβετικών Φράγκων (SFr) αποκαθιστά την ιδιότητα
του µέλους.

1.3.14

Ένα µέλος µπορεί να ζητήσει ιδιαίτερη αντιµετώπιση της ιδιότητάς του,
λόγω ειδικών περιστάσεων.

1.3.15

Αναστολή (ιδιότητας µέλους) και Αποβολή

1.3.15.1

Η ιδιότητα ενός µέλους µπορεί να ανασταλεί αν, σύµφωνα µε τη γνώµη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η ISSF µπορεί να εκπληρώσει καλύτερα
οποιονδήποτε από τους σκοπούς της µε την αναστολή της ιδιότητας του
(εν λόγω) µέλους,

1.3.15.2

Ένα µέλος µπορεί να αποβληθεί από την Οµοσπονδία για ενέργειά του
που αντιτίθεται στο Καταστατικό ή στους Γενικούς Κανονισµούς.

1.3.16

Ειδική συµφωνία ∆ιαιτησίας µεταξύ της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας του
Αθλήµατος της Σκοποβολής – ISSF - και των µελών της.

1.3.16.1

Οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει από τα τρέχοντα Θεσπίσµατα και Κανονισµούς της
ISSF και δεν µπορεί να διευθετηθεί φιλικά, πρέπει να διευθετηθεί οριστικά από
δικαστήριο η σύνθεση του οποίου γίνεται σύµφωνα µε το Θέσπισµα και τους
Κανονισµούς του Αθλητικού ∆ικαστηρίου ∆ιαιτησίας, αποκλειόµενης κάθε προσφυγής
στα κοινά δικαστήρια. Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν να συµµορφωθούν µε το
παραπάνω Θέσπισµα και Κανονισµούς, να αποδεχθούν µε καλή πίστη την απόφαση
που θα εκδοθεί και να µην παρεµποδίσουν µε κανένα τρόπο την εκτέλεσή της.

1.3.16.2

∆ιαφωνίες ανάµεσα στην ISSF και ένα ή περισσότερα από τα µέλη της
που δεν µπορούν να διευθετηθούν οριστικά µε απόφαση κάποιου
φορέα της ISSF, µπορούν να υποβληθούν σε διαιτησία από
οποιονδήποτε από τους ενδιαφερόµενους στο Αθλητικό ∆ικαστήριο
∆ιαιτησίας (CAS) στη Λοζάνη. Οποιαδήποτε απόφαση του εν λόγω
∆ικαστηρίου δεν επιδέχεται έφεση και είναι δεσµευτική για τους
ενδιαφερόµενους.
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1.4.0

Επίτιµα Μέλη

1.4.1

Η ιδιότητα του επίτιµου µέλους απονέµεται σε άτοµα ως η υψηλότερη
τιµητική διάκριση της Οµοσπονδίας. (Για την απονοµή) απαιτείται
επίσηµη πρόταση και εκλογή από τη Γενική Συνέλευση.

1.4.2

Τα επίτιµα µέλη µπορούν να παρευρίσκονται σε όλες τις συνεδριάσεις
της Οµοσπονδίας, µε δικαίωµα λόγου αλλά χωρίς δικαίωµα ψήφου.

1.5.0

Οργάνωση και ∆ιοίκηση

1.5.1

Η Οµοσπονδία οφείλει να διεξάγει το έργο της µέσω:

1.5.1.1

της Γενικής Συνέλευσης,

1.5.1.2

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,

1.5.1.3

της Εκτελεστικής Επιτροπής,

1.5.1.4

των Αξιωµατούχων

1.5.1.5

των Επιτροπών.

1.5.2

Η Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή η Εκτελεστική Επιτροπή
µπορούν να συγκροτήσουν Προσωρινές Επιτροπές.

1.5.3

Ο υποψήφιος για οποιαδήποτε θέση πρέπει να είναι εν ενεργεία µέλος
και να έχει την υποστήριξη µιας Οµοσπονδίας.

1.6.0

Η Γενική Συνέλευση

1.6.1

Η Γενική Συνέλευση
εκπροσωπούν τα µέλη.

1.6.2

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται κάθε δύο (2) χρόνια στον τόπο του
Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος (Εκλεκτικό Συνέδριο) και των Ολυµπιακών
Αγώνων ή σε τόπο που επιλέγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή µε
οµόφωνη ψήφο.

1.6.3

Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται µετά από απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης, ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή µετά από
έγγραφη αίτηση 25 τουλάχιστον µελών.

1.6.4

Οι προτάσεις των µελών για την ηµερησία διάταξη πρέπει να
παραληφθούν τρεις (3) µήνες εκ των προτέρων.

1.6.5

Η ηµερήσια διάταξη και τα (σχετικά) έγγραφα πρέπει να ταχυδροµηθούν
σε όλα τα µέλη και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύο (2) µήνες εκ των
προτέρων.

1.6.6

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης. (Άλλα) θέµατα, µε εξαίρεση τις τροποποιήσεις του
Καταστατικού ή των Γενικών Κανόνων, µπορούν να προστεθούν στην
ηµερήσια διάταξη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ή κατόπιν έγκρισης του
75 % της πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση.
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αντιπροσώπους

που

1.6.7

Λειτουργίες της Γενικής Συνέλευσης:

1.6.7.1

εκλογές των αξιωµατούχων, των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
των Προέδρων των Επιτροπών, των ελεγκτών και των επίτιµων µελών.

1.6.7.2

εκλογή προσωρινών Επιτροπών όπως Επιτροπές Πρακτικών ή
Εκλογών

1.6.7.3

έγκριση της αναφοράς των ελεγκτών και άλλων αναφορών.

1.6.7.4

επιλογή των χωρών που θα οργανώσουν τα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα,

1.6.7.5

αποφάσεις εφέσεων σχετικών µε την ιδιότητα του µέλους,

1.6.7.6

προσδιορισµός των συνδροµών των µελών

1.6.7.7

αναθεώρηση του Καταστατικού και των Γενικών Κανονισµών

1.6.7.8

διάλυση της Οµοσπονδίας.

1.6.8

Μία Οµοσπονδία που εκπροσωπεί όλα τα σκοπευτικά αθλήµατα έχει
δύο ψήφους και µπορεί να εκπροσωπηθεί από έναν ή δύο
αντιπροσώπους.

1.6.9

∆ύο Οµοσπονδίες που εκπροσωπούν µία χώρα θα έχουν από µία ψήφο
και έναν αντιπρόσωπο.

1.6.10

Τα µέλη µπορούν να εκπροσωπηθούν µε γραπτό πληρεξούσιο. Ένα
µέλος δεν µπορεί να εκπροσωπήσει περισσότερα από ένα άλλα µέλη.
Μέλη µε µία ψήφο µπορούν να έχουν µόνο µία πληρεξούσια ψήφο.
Μέλη µε δύο ψήφους µπορούν να έχουν δύο πληρεξούσιες ψήφους

1.6.11

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ex - officio µέλη της Γενικής
Συνέλευσης, µε δικαίωµα οµιλίας αλλά χωρίς δικαίωµα ψήφου.

1.6.12

Η απαρτία στη Γενική Συνέλευση αποτελείται από
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1.7.2

Λειτουργίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

1.7.2.1

η εισδοχή, η αναστολή της ιδιότητας και ο αποκλεισµός µελών,

1.7.2.2

η εκλογή πέντε (5) από τα 15 µέλη του που έχουν εκλεγεί από τη Γενική
Συνέλευση για την Εκτελεστική Επιτροπή για τετραετή (4ετή) θητεία,

1.7.2.3

η εκλογή των µελών των Επιτροπών για διάστηµα 2 ετών,

1.7.2.4

η εξέταση προτάσεων στη Γενική Συνέλευση,

1.7.2.5

η έγκριση των τεχνικών κανονισµών για τα σκοπευτικά αγωνίσµατα και
των κανονισµών αγώνων για διεθνή σκοπευτικά εµβλήµατα (διακρίσεις)
ή παρόµοια προγράµµατα,

1.7.2.6

η απονοµή διακρίσεων για εξαιρετικές υπηρεσίες,

1.7.2.7

διορίζει τον αντικαταστάτη οποιουδήποτε Αξιωµατούχου, µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, ή µέλους Επιτροπής που παραιτείται, αδυνατεί να εκπληρώσει τα
καθήκοντα του για άλλους λόγους, αποµακρύνεται ή αν υπάρξει κενή θέση,

1.7.2.8

διασφαλίζει ότι προάγεται ο σκοπός της Οµοσπονδίας και αποφασίζει
σχετικά µε την Έδρα και την εγγραφή (βλέπε 1.2).

1.7.3

Η απαρτία είναι το 50% των µελών.

1.7.4

∆εν επιτρέπεται ψήφος δια πληρεξουσίου.

1.7.5

Όλες οι αποφάσεις λαµβάνονται µε ανοικτή ψηφοφορία των παρόντων
µελών και απαιτούν απλή πλειοψηφία, εκτός από τις εκλογές. Για
επείγοντα θέµατα οι αποφάσεις µπορούν να ληφθούν χωρίς
συνεδρίαση, µε ταχυδροµική ψήφο, απαιτείται, όµως, πλειοψηφία 75%.

1.7.6

Συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο.

1.8.0

Η Εκτελεστική Επιτροπή

1.8.1

Αποτελείται από τους Αξιωµατούχους, τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής
και πέντε (5) άλλα µέλη που πρέπει να εκλεγούν από το 15µελές ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για τετραετή (4ετή) θητεία.

1.8.2

Λειτουργίες της Επιτροπής:

1.8.2.1

διασφαλίζει την εφαρµογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,

1.8.2.2

επιβλέπει και συντονίζει τις διοικητικές υπηρεσίες και λειτουργίες,

1.8.2.3

καθιερώνει κατευθυντήριες γραµµές και διαδικασίες για τους φορείς της
ISSF και αποφασίζει για τα Παραρτήµατα στους Γενικούς κανόνες της,

1.8.2.4

ενεργεί για λογαριασµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε επείγοντα θέµατα,

1.8.2.5

αποφασίζει για τη χώρα που θα οργανώσει το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα στην
περίπτωση παραίτησης (από τη διοργάνωση) της επιλεγµένης διοργανώτριας χώρας,

1.8.2.6

διορίζει τους Αντιπροσώπους ή Εκπροσώπους και τα µέλη της επιτροπής Κριτών σε
όλα τα Πρωταθλήµατα (που διεξάγονται) υπό τη διεύθυνση της ISSF,

1.8.2.7

ενεργεί για θέµατα που δεν έχουν ανατεθεί σε άλλες Επιτροπές,

1.8.2.8

αποφασίζει για το σχέδιο και τη χρήση των εµβληµάτων της ISSF,
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1.8.2.9

Μετά από συµφωνία του Προέδρου της ISSF µε τον Πρόεδρο της ∆ΟΕ
σχετικά µε τον αριθµό των αναλογουσών θέσεων για τους Ολυµπιακούς
Αγώνες, η Εκτελεστική Επιτροπή συντάσσει και επιβλέπει τους
«Ειδικούς Κανόνες για τη Συµµετοχή στα Αγωνίσµατα της Σκοποβολής
των Ολυµπιακών Αγώνων.

1.8.3

Η απαρτία είναι οκτώ (8) µέλη.

1.8.4

Συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

1.9.0

Οι Αξιωµατούχοι

1.9.1

Οι Αξιωµατούχοι της Οµοσπονδίας αποτελούνται από:

1.9.1.1

τον Πρόεδρο,

1.9.1.2

τον Γενικό Γραµµατέα που είναι επίσης και Ταµίας,

1.9.1.3

τέσσερις (4) Αντιπροέδρους.

1.9.2

Ο Πρόεδρος ή κατά την απουσία του ο Γενικός Γραµµατέας ή ένας
Αντιπρόεδρος, οφείλει να προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση, στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο και στην Εκτελεστική Επιτροπή.

1.9.3

Οι Αξιωµατούχοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για τετραετή
(4ετή) θητεία.

1.9.4

Οι Αξιωµατούχοι µπορούν να παρακολουθούν τις συνελεύσεις όλων
των Επιτροπών εκτός από την Επιτροπή Εκλογών, µε δικαίωµα οµιλίας
αλλά χωρίς δικαίωµα ψήφου.

1.9.5

Η Οµοσπονδία εκπροσωπείται νοµικά από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό
Γραµµατέα.

1.10.0

Η Τεχνική Επιτροπή

1.10.1

Αποτελείται από τον Πρόεδρος και πέντε (5) µέλη.

1.10.2

Λειτουργίες της Επιτροπής:

1.10.2.1

βοηθά τις Επιτροπές Τµηµάτων στην ανάπτυξη κανόνων σκοποβολής
και του αθλήµατος της σκοποβολής,

1.10.2.2

συντονίζει τους κανόνες των διαφόρων σκοπευτικών αγωνισµάτων,

1.10.2.3

συντονίζει τις προτάσεις των Επιτροπών Τµηµάτων,

1.10.2.4

υποδεικνύει στην Εκτελεστική Επιτροπή Εκπροσώπους και
Αντιπροσώπους για όλους τους αγώνες (που διεξάγονται) υπό τη
διεύθυνση της ISSF,

1.10.2.5

αξιολογεί και βοηθά στο σχεδιασµό σκοπευτηρίων, τον εξοπλισµό
σκοπευτηρίων και στις επιχειρησιακές διαδικασίες για όλους τους
αγώνες (που διεξάγονται) υπό τη διεύθυνση της ISSF,

1.10.2.6

επαληθεύει και εγκρίνει παγκόσµια ρεκόρ.

1.10.3

∆ίνει αναφορά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή στην Εκτελεστική Επιτροπή.

1.10.4

Συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο.
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1.11.0

Οι Επιτροπές Τµηµάτων

1.11.1

Θα εκλεγούν Επιτροπές για τα παρακάτω τµήµατα:

1.11.1.1

Σκοποβολή Τουφεκίου,

1.11.1.2

Σκοποβολή Πιστολίου,

1.11.1.3

Σκοποβολή Λειοκάννου

1.11.1.4

Σκοποβολή Κινητού Στόχου.

1.11.2

Κάθε Επιτροπή Τµήµατος απαρτίζεται από Πρόεδρο και επτά (7) µέλη.

1.11.3

Κάθε Επιτροπή Τµήµατος πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη διατύπωση των
κανονισµών σκοποβολής, και πρέπει να εξετάζει όλα τα τεχνικά ερωτήµατα
που σχετίζονται µε την οργάνωση, τα όπλα και τους κανόνες του τµήµατός της,
συµπεριλαµβανόµενης και της ερµηνείας των κανονισµών.

1.11.4

Κάθε Επιτροπή Τµήµατος δίνει αναφορά στην Εκτελεστική Επιτροπή
και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

1.12.0

Η Επιτροπή Κριτών

1.12.1

Αποτελείται από Πρόεδρο και επτά (7) µέλη.

1.12.2

Λειτουργίες της Επιτροπής:

1.12.2.1

διασφαλίζει την οµοιόµορφη εφαρµογή των κανονισµών σκοποβολής,

1.12.2.2

παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για διεθνείς κριτές,

1.12.2.3

προετοιµάζει και διεξάγει µαθήµατα για κριτές και µέλη επιτροπών
κριτών,

1.12.2.4

εγκρίνει αιτήσεις για άδειες κριτών,

1.12.2.5

προτείνει στην Εκτελεστική Επιτροπή Κριτές για Πρωταθλήµατα ή
Αγώνες.

1.12.3

∆ίνει αναφορά
Συµβούλιο.

1.12.4

Συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο.

1.13.0

Η Επιτροπή Θεσπισµάτων και Καταλληλότητας

1.13.1

Αποτελείται από Πρόεδρο και επτά (7) µέλη.

1.13.2

Λειτουργίες της Επιτροπής:

1.13.2.1

µελετά το Καταστατικό και τους Γενικούς Κανονισµούς,

1.13.2.2

εξετάζει τις αλλαγές ή προσθήκες που προτείνονται από άλλους,

1.13.2.3

µελετά τους κανόνες που αφορούν την καταλληλότητα για τα
Πρωταθλήµατα και τους Ολυµπιακούς Αγώνες;

1.13.2.4

εξετάζει µεµονωµένα θέµατα καταλληλότητας.

1.13.3

∆ίνει αναφορά
Συµβούλιο.
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1.14.0

Η Ιατρική Επιτροπή

1.14.1

Αποτελείται από Πρόεδρο και µέλη.

1.14.2

Λειτουργίες της Επιτροπής:

1.14.2.1

εξετάζει ιατρικά θέµατα σχετικά µε τη σκοποβολή και υποβάλλει
κατευθυντήριες οδηγίες και συγκεκριµένες προτάσεις,

1.14.2.2

υποστηρίζει την οργάνωση και τη διεξαγωγή του Ελέγχου Αντί-Ντόπινγκ
σύµφωνα µε κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,

1.14.2.3

προάγει την ανταλλαγή εµπειρίας µε εκδόσεις και ανακοινώσεις και
οργανώνοντας ειδικές εκδηλώσεις.

1.14.3

∆ίνει αναφορά
Συµβούλιο.

1.15.0

Η Επιτροπή Αθλητών

1.15.1

Αποτελείται από τον Πρόεδρο και έξι (6) Μέλη.

1.15.2

Λειτουργίες της Επιτροπής:

1.15.2.1

Να συλλέγει πληροφορίες και γνώµες από τους αθλητές όσον αφορά
στις ανάγκες τους και στα προβλήµατα τους σχετικά µε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες και τα κύρια διεθνή πρωταθλήµατα της ISSF.

1.15.2.2

Να εκφράζει απόψεις και να κάνει προτάσεις πάνω στα θέµατα αυτά και
να τις προωθεί στα σχετικά σώµατα της ISSF.

1.15.2.3

Να κάνει επαφές και να συντονίζει τις δραστηριότητες µε τις Επιτροπές
Αθλητών άλλων διεθνών οµοσπονδιών.

1.15.2.4

Να συµµετέχει σε οµάδες εργασίας, να διασφαλίζει τις καλύτερες
δυνατές συνθήκες προπόνησης, διαµονής και συνθηκών διαβίωσης για
τους αθλητές όπως και για τη διεξαγωγή των αγώνων στα κυριότερα
διεθνή πρωταθλήµατα.

1.15.2.5

Να στηρίζει τον αγώνα ενάντια στα ναρκωτικά και το ντόπινγκ.

1.15.2.6

Να αποτελεί άµεσο σύνδεσµό µεταξύ των αθλητών µέσα στην ISSF.

1.16.0

Επιτροπές

1.16.1

Οι αποφάσεις σε όλες τις Επιτροπές της ISSF λαµβάνονται δια
πλειοψηφίας επί των ψήφων που ρίφθηκαν.

1.16.1.1

Το κάθε µέλος έχει µία (1) ψήφο. Οι αποχές και οι µαυρισµένες ή
κατεστραµµένες ψήφοι κηρύσσονται άκυρες. ∆εν επιτρέπεται η ψήφος
διά πληρεξουσίου. Η ψηφοφορία γίνεται µυστικά αν το αποφασίσει ο
πρόεδρος ή το ζητήσει ένα από τα παριστάµενα µέλη. Στην περίπτωση
ισοψηφίας ο Πρόεδρος της συνεδρίασης έχει την καθοριστική ψήφο.

1.16.2

Σε όλες τις Επιτροπές της ISSF τουλάχιστον ένα από τα µέλη πρέπει να
είναι θηλυκού γένους. Αν δεν προταθεί υποψήφια ή δεν εκλεγεί
υποψήφια, µία (1) θέση στην επιτροπή πρέπει να κηρυχθεί κενή µέχρι
να συµπληρωθεί η θέση σύµφωνα µε το Άρθρο 1.7.2.7.

στην

Εκτελεστική

Επιτροπή
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1.17.0

Οι (λογιστικοί) Ελεγκτές

1.17.1

Οι Ελεγκτές οφείλουν να εξετάζουν τους λογαριασµούς και τις οικονοµικές
συναλλαγές και να υποβάλλουν γραπτή αναφορά στη Γενική Συνέλευση.

1.18.0

Οικονοµικά

1.18.1

Το οικονοµικό έτος διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η ∆εκεµβρίου.

1.18.2

Σε κάθε συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο Γενικός Γραµµατέας
δίνει αναφορά για την οικονοµική κατάσταση.

1.19.0

Ηπειρωτικές Συνοµοσπονδίες

1.19.1

Η ISSF αναγνωρίζει τη σηµασία των Ηπειρωτικών Συνοµοσπονδιών για
την προαγωγή και την οργάνωση της σκοποβολής και υποστηρίζει το
σχηµατισµό τους και το έργο τους.

1.19.2

Οι Εθνικές Σκοπευτικές Οµοσπονδίες µίας ηπείρου, που είναι µέλη της ISSF, µπορούν
να σχηµατίσουν µία Ηπειρωτική Σκοπευτική Συνοµοσπονδία ή Οµοσπονδία.

1.19.3

Η αναγνώριση Ηπειρωτικών Συνοµοσπονδιών και η έγκριση των
Θεσπισµάτων τους εκτελούνται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το Καταστατικό
και οι Κανόνες (τους) πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το Καταστατικό και τους
Κανόνες της ISSF.

1.19.4

Οι σκοποί των Ηπειρωτικών Συνοµοσπονδιών πρέπει να καλύπτουν:

1.19.4.1

την προαγωγή και την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήµατος της
σκοποβολής µέσα στην Ήπειρο, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς και το
Καταστατικό της ISSF,

1.19.4.2

την προαγωγή προγραµµάτων προπόνησης και αγώνων µέσα στην
ήπειρο,

1.19.4.3

την οργάνωση Ηπειρωτικών Πρωταθληµάτων σε τακτική βάση,

1.19.4.4

την εκπροσώπηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ISSF (Άρθρο 1.7.1).

1.19.5

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να σχηµατίσει µία ειδική Επί Τούτου Επιτροπή
στην οποία προεδρεύει ένας Αντιπρόεδρος, για να βοηθήσει στο σχηµατισµό
νέων Ηπειρωτικών Συνοµοσπονδιών που οργανώνουν Ηπειρωτικά
πρωταθλήµατα.

1.19.6

Οι Ηπειρωτικές Συνοµοσπονδίες οφείλουν να υποβάλλουν αναφορές
σχετικά µε τις δραστηριότητές τους σε κάθε συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

1.20.0

Τροποποίηση του Καταστατικού

1.20.1

(Οι) προτάσεις πρέπει να παραληφθούν από το γραφείο του Γενικού
Γραµµατέα τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από τη Γενική Συνέλευση και να
διανεµηθούν στα µέλη και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το Άρθρο
1.6.5.

1.20.2

Πλειοψηφία 2/3 στη Γενική Συνέλευση, στην οποία εκπροσωπούνται
τουλάχιστον 25% των µελών, πρέπει να εγκρίνει όλες τις αλλαγές.

1.20.3

Οι αλλαγές του Καταστατικού τίθενται σε ισχύ αµέσως µετά την έγκρισή
τους, µε εξαίρεση το ότι οι θητείες που έχουν καθοριστεί προηγουµένως
πρέπει να ολοκληρωθούν.
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1.21.0

Γλώσσες

1.21.1

Η Αγγλική είναι η µόνιµη, επίσηµη γλώσσα. Το Καταστατικό και όλοι οι
κανόνες, κανονισµοί και τα έγγραφα της νοµικής ή επίσηµης
αλληλογραφίας πρέπει να εκδίδονται στην Αγγλική γλώσσα. Η επίλυση
αµφισβητήσεων πρέπει να διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα.

1.21.2

Η Αγγλική, η Γαλλική, η Ισπανική, η Γερµανική και η Ρωσική είναι
αναγνωρισµένες γλώσσες. Ταυτόχρονη µετάφραση (σ’ αυτές) θα πρέπει
να παρέχεται στις Γενικές Συνελεύσεις.

1.21.3

Η Εκτελεστική Επιτροπή µπορεί να επιτρέψει τη χρήση άλλων γλωσσών
σε συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικές Συνελεύσεις.

1.21.4

Σε Ηπειρωτικά και σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα η γλώσσα της
διοργανώτριας χώρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο πρόγραµµα, µαζί
µε την Αγγλική.

1.22.0

∆ιάλυση της Οµοσπονδίας

1.22.1

Αίτηµα διάλυσης της Οµοσπονδίας πρέπει να παραληφθεί έξι (6) µήνες
πριν από τη Γενική Συνέλευση και να ταχυδροµηθεί σε όλα τα µέλη και
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο πέντε (5) µήνες προηγουµένως.

1.22.2

Πλειοψηφία 3/4 στη Γενική Συνέλευση, στην οποία εκπροσωπούνται
τουλάχιστον 25% των µελών, πρέπει να εγκρίνει τη διάλυση της Οµοσπονδίας.

1.23.0

Εγγραφή της Οµοσπονδίας σύµφωνα µε το Άρθρο 1.2.2.

1.23.1

Η Οµοσπονδία σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
έχει την έδρα της στο Μόναχο, της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γερµανίας και πρέπει να είναι νόµιµα εγγεγραµµένη (στα σχετικά
µητρώα) µε την επωνυµία:"∆ιεθνής Οµοσπονδία του Αθλήµατος της
Σκοποβολής, εγγεγραµµένος Σύλλογος (ISSF)", και να καταχωρηθεί στο
µητρώο του αρµόδιου δικαστηρίου.

1.23.2

Η Οµοσπονδία εξυπηρετεί αποκλειστικά και χωρίς (καµία) επιφύλαξη ευεργετικούς
σκοπούς σύµφωνα µε το τµήµα «Φορολογική βοήθεια και κίνητρα» της Γερµανικής
Φορολογικής νοµοθεσίας. Ενεργεί ανιδιοτελώς και έχει κυρίως αφιλοκερδείς σκοπούς.

1.23.3

Τα χρήµατα της Οµοσπονδίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για
συνταγµατικούς σκοπούς. Τα µέλη δεν αποκοµίζουν κανένα χρηµατικό
όφελος από την Οµοσπονδία. Κανένα µέλος δεν θα έχει προνοµιούχο
θέση λόγω εξόδων που αντιτίθενται στους σκοπούς της Οµοσπονδίας ή
λόγω δυσανάλογα υψηλών αποζηµιώσεων.

1.23.4

Σε περίπτωση διάλυσης της Οµοσπονδίας
καθεστώτος φοροαπαλλαγής από το Γερµανικό
εναποµείναντα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να
Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή µε την εντολή
αποκλειστικά για σκοπούς επωφελείς για το
σκοποβολής.

1.23.5

Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού και η διάλυση της Οµοσπονδίας
πρέπει να αναφερθούν στην Οικονοµική Υπηρεσία του τόπου εγγραφής.
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Παράρτηµα Καταστατικού 1
Κατευθυντήριες Οδηγίες για το «Καταστατικό
της ISSF»
Για το Άρθρο 1.3.3
Η ISSF δέχεται το µοναδικό κυβερνών σώµα όλων των ερασιτεχνικών σκοπευτικών
αθληµάτων στην κάθε χώρα. Αν πολλές οµοσπονδίες κυβερνούν διαφορετικά
τµήµατα της αθλητικής σκοποβολής, η ISSF συνιστά την ενοποίησή τους σε έναν
κεντρικό οργανισµό.

Για το Άρθρο 1.3.4.1
Οι υποψήφιοι (φορείς) απαιτείται να υποβάλλουν ένα σύντοµο ιστορικό της
οµοσπονδίας τους µε λεπτοµέρειες της ίδρυσης και της οργάνωσής της, εξηγώντας
τη δοµή της (και) τους τοµείς της αθλητικής σκοποβολής στους οποίους
συµµετέχουν, και παρέχοντας πληροφορίες για τον κατά προσέγγιση αριθµό των
µελών, τους συλλόγους ή οργανισµούς µέλη (της) και τα ονόµατα των
αξιωµατούχων τους.

Για το Άρθρο 1.3.10
Η Οµοσπονδία που εκπροσωπεί όλες τις σκοπευτικές δραστηριότητες σε µία χώρα
πληρώνει ολόκληρη τη συνδροµή µέλους. ∆ύο Οµοσπονδίες της ίδιας χώρας πληρώνουν
µισή συνδροµή η κάθε µία. Το Συµβούλιο θα αποφασίσει (για) τη συνδροµή για νέα µέλη
κατά το χρόνο της εισδοχής τους. Οποιοδήποτε µέλος µπορεί να ζητήσει τη µείωση της
συνδροµής µέλους σύµφωνα µε το Άρθρο 1.3.10 του Καταστατικού. Οι αιτήσεις πρέπει να
υποβληθούν πριν από την 31η ∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους. Με την αίτηση πρέπει να
υποβληθεί οικονοµικός απολογισµός που να δείχνει την κύρια πηγή εισοδήµατος και τα
έσοδα από συνδροµές µελών όπως και πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό των µελών
συλλόγων και οργανισµών.

Για το Άρθρο 1.3.15
Πριν το Συµβούλιο ενεργήσει θα δοθεί ευκαιρία στο ενδιαφερόµενο µέλος να
παρουσιάσει την υπόθεσή του. Η ιδιότητα ενός µέλους µπορεί να ανασταλεί αν,
σύµφωνα µε τη γνώµη του Συµβουλίου, η ISSF µπορεί να εκπληρώσει καλύτερα
οποιονδήποτε από τους σκοπούς της µε την αναστολή της ιδιότητας του (εν λόγω)
µέλους.

Για το Άρθρο 1.4.2
Τα Επίτιµα µέλη θα προσκαλούνται στις Γενικές Συνελεύσεις και στα Παγκόσµια
Πρωταθλήµατα.

Για το Άρθρο 1.5.1
Αποφάσεις:
Εκτός από την περίπτωση που θα γίνουν επί τούτου άλλες ρυθµίσεις, οι αποφάσεις
θα τίθενται σε ισχύ αµέσως µετά τη λήψη τους.
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Για το Άρθρο 1.5.3
Ένας υποψήφιος που έχει προταθεί για εκλογή ή επανεκλογή σε οποιαδήποτε θέση
στην ISSF, πρέπει να είναι εν ενεργεία µέλος της, και να έχει την υποστήριξη της,
εθνικής του οµοσπονδίας ή να είναι εν ενεργεία µέλος και να έχει την υποστήριξη
µίας άλλης οµοσπονδίας. Οµοσπονδία που προτείνει κάποιον υποψήφιο για µία
από τις Επιτροπές της ISSF είναι υποχρεωµένη να τον βοηθήσει µε τα έξοδα του
ταξιδιού, της διαµονής και των γευµάτων που απορρέουν από τη συµµετοχή του
στις συνεδριάσεις της Επιτροπής. Όλες οι προτάσεις υποψηφιότητας πρέπει να
παραληφθούν από το Γενικό Γραµµατέα δύο µήνες πριν από την εκλογή. Αν, την
ώρα της εκλογής, οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τις κενές θέσεις, επί πλέον
αιτήσεις υποψηφιότητας µπορούν να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση. Οι
Οµοσπονδίες Μέλη που προτείνουν νέους υποψηφίους πρέπει να υποβάλλουν µία
δήλωση µε τα προσόντα του κάθε υποψήφιου για τη θέση. Ένας υποψήφιος για
οποιαδήποτε θέση µέσα στην ISSF δεν είναι απαραίτητο να κατέχει κάποια ειδική
θέση µέσα στη δική του οµοσπονδία. Κάθε άτοµο που εκλέγεται σε κάποια θέση
µέσα στην ISSF υπηρετεί αποκλειστικά για χάρη της ISSF και είναι υπεύθυνο στην
ISSF.

Για το Άρθρο 1.6.4
Επιτροπή Ανασκοπήσεων που διορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή πριν από
τη Γενική Συνέλευση θα εξετάσει τις προτάσεις των µελών. Η Επιτροπή
Ανασκοπήσεων δίνει αναφορά στη Γενική Συνέλευση.

Για το Άρθρο 1.6.5
Η ειδοποίηση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, συνοδευόµενη από την
ηµερήσια διάταξή της και τα (σχετικά) έγγραφα, θα γίνει από τον Πρόεδρο και τον
Γενικό Γραµµατέα µε επιστολή, που θα σταλεί τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν.

Για το Άρθρο1.6.6
Θα καταγραφούν τα πρακτικά των εργασιών που διηµείφθησαν στη Γενική
Συνέλευση και θα υπογραφούν από τον προεδρεύοντα αξιωµατούχο της.

Για το Άρθρο 1.7.2.4
Η εξέταση των προτάσεων (που υποβάλλονται) στη Γενική Συνέλευση από το
Συµβούλιο περιλαµβάνει το δικαίωµα να κάνει (το Συµβούλιο) συστάσεις σχετικά µε
αυτές τις προτάσεις.

Για το Άρθρο 1.7.2.7
Πριν το Συµβούλιο λάβει µέτρα θα δοθεί η ευκαιρία στο /α ενδιαφερόµενο /α άτοµο
/α να παρουσιάσουν την υπόθεσή τους.

Για το Άρθρο 1.9.5
Η νοµική εκπροσώπηση γίνεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα ο
καθένας από τους οποίους έχει ατοµικό δικαίωµα εκπροσώπησης.

Για τα Άρθρα 1.10.2.2 και 1.10.2.3
Η εξουσία του συντονισµού περιλαµβάνει την εξουσία ανασκόπησης προτάσεων.
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2. Όροι Εντολής (∆ικαιοδοσίας)
2.1.0

∆ήλωση Αρχής

2.1.1

Κάθε άτοµο που εκλέγεται σε θέση σε οποιοδήποτε φορέα της ISSF υπηρετεί
αποκλειστικά τα συµφέροντα της ISSF, και είναι υπεύθυνο απέναντι στην
Οµοσπονδία. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων (για τα οποία είναι
υπεύθυνος) πρέπει να εξασφαλίζει ότι σε όλες τις αποφάσεις δίνεται
προτεραιότητα στο Καταστατικό, τους Γενικούς Κανόνες και άλλους
κανονισµούς της ISSF.

2.1.2

Όλα τα πρόσωπα που εκλέγονται ή διορίζονται στην ISSF υπηρετούν
σε επίτιµη βάση και χωρίς µισθό.

2.1.3

Με την αποδοχή της εκλογής ή του διορισµού (του) ο καθένας
συµφωνεί να αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο για την εκπλήρωση των
καθηκόντων που απαιτούνται από τη θέση του.

2.2.0

Περιγραφή Λειτουργιών (Καθηκόντων)

2.2.1

Πρόεδρος
Στόχοι
Η επιτυχής ηγεσία και διεύθυνση της ISSF εξασφαλίζοντας µία ισορροπηµένη
προώθηση όλων των τµηµάτων και δραστηριοτήτων της ερασιτεχνικής σκοποβολής
και προσέχοντας επίσης τις ανάγκες της παράδοσης και της ανάπτυξης.

Κύρια Καθήκοντα και ευθύνες
Συγκαλεί και προεδρεύει σε Συνελεύσεις και συναντήσεις σύµφωνα µε
το Καταστατικό.
Επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων, τις δραστηριότητες των
φορέων της ISSF. ∆ιασφαλίζει την σωστή τήρηση του Καταστατικού,
των Γενικών Κανόνων και των άλλων κανονισµών.
∆ιασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις της ISSF προς τις Οµοσπονδίες Μέλη,
τις Ηπειρωτικές Συνοµοσπονδίες, τις Οργανωτικές Επιτροπές και τους
∆ιεθνείς ή Εθνικούς Αθλητικούς Οργανισµούς εκπληρώνονται.
Εκπροσωπεί την ISSF σε νοµικά ζητήµατα από κοινού µε τον Γενικό
Γραµµατέα.
Ενεργεί για λογαριασµό ή εκπροσωπεί την ISSF όπως απαιτούν οι
περιστάσεις.
Εξουσίες
Εκτελεί χρέη Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Ενεργεί σε επείγουσες περιπτώσεις πάνω σε θέµατα που δεν καλύπτονται
από το Καταστατικό ή τους Γενικούς Κανόνες. Τέτοιες ενέργειες, όµως,
απαιτούν εκ των υστέρων έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή την
Εκτελεστική Επιτροπή.
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2.2.2

Αντιπρόεδροι
Στόχοι
Υποστηρίζουν και βοηθούν τον Πρόεδρο να διοικήσει και να διευθύνει
την ISSF.
Κύρια Καθήκοντα και Εύθυνες
Όπως (αυτό) τους ανατεθεί από τον Πρόεδρο, συγκαλούν και
προεδρεύουν στις συνεδριάσεις της ISSF κατά την απουσία του
Προέδρου ή κατόπιν αιτήσεώς του.
Εκτελούν καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ή την Εκτελεστική Επιτροπή, ή από τον Πρόεδρο.
Εκτελούν ειδικές εργασίες ή υποστηρίζουν και επιτηρούν συγκεκριµένα
µέρη των δραστηριοτήτων της ISSF επί µονίµου βάσεως όταν (αυτό)
τους ζητηθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Πρόεδρο.
Εξουσίες
Ενεργούν για λογαριασµό του Προέδρου κατά την απουσία του ή
κατόπιν αιτήσεώς του.

2.2.3

Γενικός Γραµµατέας
Στόχοι
∆ιευθύνει τη ∆ιοίκηση µε σκοπό την αποτελεσµατική διεξαγωγή όλων
των υποθέσεων της ISSF.
Κύρια Καθήκοντα και Ευθύνες
Εκπροσωπεί την ISSF σε νοµικά ζητήµατα µαζί µε τον Πρόεδρο.
Ενεργεί σαν Ταµίας της ISSF.
Εκπροσωπεί τον Πρόεδρο όποτε (αυτός) του το ζητήσει.
Εκτελεί τα καθήκοντα όπως αυτά ορίζονται στην περιγραφή των
εργασιών της ∆ιοίκησης.
Εξουσίες
Πλήρης εξουσία πάνω σε όλους τους εργαζόµενους στην ISSF. Για
περισσότερες λεπτοµέρειες δείτε την περιγραφή των εργασιών της
∆ιοίκησης.
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2.2.4

Μέλη των Επιτροπών
Στόχοι
(Παρέχουν) βοήθεια, υποστήριξη και συµβουλές στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή σε όλα τα ζητήµατα που θα
τους ανατεθούν.
Κύρια Καθήκοντα και Εύθυνες
Όλες οι Επιτροπές της ISSF χειρίζονται όλα τα θέµατα µέσα στο πεδίο
ενδιαφέροντός τους σαν συµβουλευτικό σώµα και είναι υπεύθυνες για
τις τεχνικές και άλλες δραστηριότητες που τους έχουν ανατεθεί από το
Καταστατικό, ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή.
Όλα τα µέλη των Επιτροπών ενεργούν και ψηφίζουν σαν ανεξάρτητα
µέλη και όχι σαν εκπρόσωποι των Εθνικών Οµοσπονδιών τους.
Κάθε Πρόεδρος οφείλει να ορίσει τον αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας του,
και ένα Γραµµατέα για την καταγραφή των πρακτικών για κάθε συνεδρίαση.

Εξουσίες
Κάθε Πρόεδρος εκπροσωπεί την Επιτροπή του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ο
Πρόεδρος της Επιτροπής µπορεί να ενεργήσει για λογαριασµό της
Επιτροπής του σε επείγουσες περιπτώσεις, και κατόπιν αιτήσεως του
Προέδρου, του Γενικού Γραµµατέα, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή της
Εκτελεστικής Επιτροπής. Έχει υποχρέωση να ενηµερώσει τα µέλη της
Επιτροπής για όποια ενέργεια γίνει.

2.3.0

Κανονισµοί Συνεδριάσεων

2.3.1

Συχνότητα
Οι Επιτροπές της ISSF συνέρχονται όπως αναφέρεται στο
Καταστατικό, κατόπιν αιτήσεως του Προέδρου, του Γενικού
Γραµµατέα, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή της Εκτελεστικής
Επιτροπής, ή κατόπιν αιτήσεως Προέδρου Επιτροπής.
Αν είναι δυνατό οι συνεδριάσεις θα προγραµµατιστούν ώστε να
συµπίπτουν µε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα ή άλλες σηµαντικές
διοργανώσεις του αθλήµατος της σκοποβολής.

2.3.2

Ειδοποιήσεις
Οι ειδοποιήσεις για τις συνεδριάσεις των Επιτροπών αποστέλλονται από τον
Γενικό Γραµµατέα. Για το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος οφείλει να υποβάλει την
ηµερήσια διάταξη, τα (σχετικά) έγγραφα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία
για τη συνεδρίαση αρκετά νωρίς ώστε οι ειδοποιήσεις να ταχυδροµηθούν
τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης.

2.3.3

Γραµµατέας Καταγραφής
Ο Πρόεδρος οφείλει να διορίσει ένα Γραµµατέα Καταγραφής για κάθε
συνεδρίαση. Ο γραµµατέας καταγραφής ετοιµάζει τα πρακτικά που
πρέπει να υπογραφούν από τον Πρόεδρό µετά τη συµφωνία των
µελών που πήραν µέρος. Τα πρακτικά πρέπει να υποβληθούν στο
Γενικό Γραµµατέα µέσα σε δύο (2) µήνες από τη συνέλευση.
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2.3.4

Σειρά Εργασιών

2.3.4.1

∆ιορισµός Γραµµατέα Καταγραφής.

2.3.4.2

Προσκλητήριο παρόντων Μελών.

2.3.4.3

Ανάγνωση και έγκριση των πρακτικών της προηγούµενης συνεδρίας.

2.3.4.4

Ανασκόπηση Ενεργειών και Εκκρεµών υποθέσεων
πρακτικών.

2.3.4.5

Καινούργιες υποθέσεις στην ηµερήσια διάταξη.

2.3.4.6

Συνιστώµενος
συνεδρίασης.

2.3.5

Απαρτία και διαδικασία ψήφου

τόπος,

ηµεροµηνία

και

χρόνος

της

αυτών των

επόµενης

Απαρτία σε συνεδριάσεις Επιτροπών αποτελεί το 50% των µελών
(συµπεριλαµβανόµενου του Προέδρου), εκτός αν ορίζεται αλλιώς στο
Καταστατικό. ∆εν επιτρέπεται η ψήφος δια πληρεξουσίου. Κάθε µέλος
της Επιτροπής έχει µία ψήφο. Ο Πρόεδρος ο σε περίπτωση
ισοψηφίας, θα έχει την καθοριστική ψήφο. Όλες οι αποφάσεις
λαµβάνονται µε ανοικτή ψηφοφορία, εκτός αν ζητηθεί µυστική
ψηφοφορία από το 50% ή περισσότερο των παρόντων µελών
(εξαιρουµένου του Προέδρου). Ταχυδροµική ψηφοφορία µπορεί να
διεξαχθεί στο διάστηµα µεταξύ των συνεδριάσεων. Όταν απαιτηθεί
ταχυδροµική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος οφείλει να στείλει στο κάθε
µέλος (και ένα αντίγραφο στη ∆ιοίκηση της ISSF) µία ξεκάθαρη
διατύπωση του θέµατος προς ψήφιση µε την παράκληση να στείλει το
κάθε µέλος την ψήφο του πριν από την ηµεροµηνία που αναφέρεται.
Μέσα σε οκτώ (8) µέρες από την λήξη της ταχυδροµικής ψηφοφορίας,
ο Πρόεδρος οφείλει να ταχυδροµήσει αναφορά και το αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας στη ∆ιοίκηση της ISSF. Όταν δεν δίδεται απάντηση, αυτό
θα εκληφθεί ως καταφατική ψήφος.
2.4.0

Κανόνες για τη συνεργασία ανάµεσα στις Επιτροπές Τµηµάτων
και την Τεχνική Επιτροπή
Κάθε φορά που µία Τµηµατική Επιτροπή χειρίζεται θέµατα που
αφορούν στη διατύπωση κανονισµών σκοποβολής ή την ερµηνεία
κανόνων (Άρθ. 1.11.3 του Καταστατικού), ο Πρόεδρος οφείλει να
υποβάλλει αναφορά και αντίγραφο των (σχετικών) εγγράφων στον
Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής µέσα σε 10 µέρες από τη
συνεδρίαση (Αρθ. 1.10.2.1, 1.10.2.2 και 1.10.2.3 του Καταστατικού).
Αν η Τεχνική Επιτροπή θεωρήσει ότι είναι απαραίτητη η επανεξέταση
της πρότασης, ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής θα ενηµερώσει
τον Πρόεδρο της ενδιαφερόµενης Τµηµατικής Επιτροπής το ταχύτερο
δυνατό, όχι πάντως αργότερα από δύο (2) µήνες µετά την λήψη των
προτάσεων.
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3. Γενικοί Κανονισµοί της ISSF
Άρθρο 3.1.0 Σκοπός
3.1.1

Οι Γενικοί Κανονισµοί της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας του Αθλήµατος της
Σκοποβολής (ISSF) διέπουν το διαγωνισµό στην αθλητική σκοποβολή
στους Ολυµπιακούς Αγώνες, τα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα, τα
Παγκόσµια Κύπελλα, τα Ηπειρωτικά Πρωταθλήµατα και τους
Ηπειρωτικούς Αγώνες.

3.1.2

Οι Κανονισµοί αυτοί πρέπει να χρησιµοποιούνται για να κατευθύνουν
(και) άλλους διεθνείς αγώνες αθλητικής σκοποβολής που διεξάγονται
σύµφωνα µε τους Κανόνες της ISSF.

Άρθρο 3.2.0 Πρωταθλήµατα Επιβλεπόµενα από την ISSF
3.2.1

Η ISSF επιβλέπει τα αγωνίσµατα της αθλητικής σκοποβολής στους
Ολυµπιακούς Αγώνες, τα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα, τα Παγκόσµια
Κύπελλα, τα Ηπειρωτικά Πρωταθλήµατα και τους Ηπειρωτικούς
Αγώνες.

3.2.2

Τα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα πρέπει να διοργανώνονται κάθε
τέταρτο χρόνο δύο (2) χρόνια µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Τα
Ηπειρωτικά Πρωταθλήµατα πρέπει να διοργανώνονται κάθε δύο (2)
χρόνια, µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες και τα Παγκόσµια
Πρωταθλήµατα. Τα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα Σκοποβολής
Λειόκαννου µπορούν επίσης να διοργανωθούν τις χρονιές µετά τα
Παγκόσµια Πρωταθλήµατα και τους Ολυµπιακούς Αγώνες.

3.2.3

Τα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα πρέπει να διοργανώνονται από
Οµοσπονδία Μέλος επιλεγµένη από τη Γενική Συνέλευση της ISSF
τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια νωρίτερα.

3.2.4

Τα Παγκόσµια Κύπελλα διοργανώνονται από Οµοσπονδίες Μέλη που
επιλέγονται από την Εκτελεστική Επιτροπή.

3.2.5

Οι Ηπειρωτικές Συνοµοσπονδίες επιλέγουν τις οµοσπονδίες που
διοργανώνουν τα Ηπειρωτικά Πρωταθλήµατα.

3.2.6

Οµοσπονδία Μέλος που επιθυµεί να διοργανώσει Παγκόσµιο
Πρωτάθληµα πρέπει να υποβάλει την πρότασή της στον Γενικό
Γραµµατέα τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από τη Γενική Συνέλευση
όπου θα επιλεχθεί η διοργανώτρια οµοσπονδία. Η πρόταση πρέπει να
περιλαµβάνει:

3.2.6.1

µία επίσηµη δήλωση από τον κατάλληλο κυβερνητικό φορέα ή/και την
Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή, που βεβαιώνει την υποστήριξη που θα
δοθεί στη διοργάνωση του Πρωταθλήµατος,

3.2.6.2

µία δήλωση διαβεβαίωσης ότι θα τηρηθούν όλες οι απαιτήσεις του
Καταστατικού της ISSF,

3.2.6.3

µία δήλωση διαβεβαίωσης ότι η διοργανώτρια οµοσπονδία θα
προσκαλέσει όλες τις Οµοσπονδίες Μέλη της ISSF,
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3.2.6.4

περιγραφή των υπαρχόντων ή προτεινόµενων σκοπευτηρίων και των
άλλων απαραίτητων εγκαταστάσεων που πρέπει να ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της ISSF,

3.2.6.5

πληροφορίες σχετικά µε την προτεινόµενη διοργάνωση, το κόστος
διατροφής και στέγης, τη µεταφορά από και προς τα σκοπευτήρια και
τη διαθεσιµότητα ταξιδιωτικών διευκολύνσεων,

3.2.6.6

µία δήλωση που απαριθµεί τα αγωνίσµατα που η (διοργανώτρια)
οµοσπονδία προτείνει να συµπεριλάβει στο πρόγραµµα.

3.2.7

Αν δε ληφθεί αίτηση ή αν η οµοσπονδία που έχει επιλεχθεί για να διοργανώσει το
Παγκόσµιο Πρωτάθληµα αποσυρθεί, η Εκτελεστική Επιτροπή οφείλει να επιλέξει µία
(άλλη) οµοσπονδία για να οργανώσει το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα, ή αν δεν βρεθεί
µία µεµονωµένη οµοσπονδία, να επιλέξει γειτονικές οµοσπονδίες που προσφέρονται
να διοργανώσουν το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα σε χωριστές οµάδες αγωνισµάτων.

3.2.8

Η απόσυρση είναι δυνατή µόνο µε την έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Η απόσυρση χωρίς έγκριση θα επιφέρει επιβολή προστίµου ή την αναστολή
της ιδιότητας του µέλους ή την αναστολή της συµµετοχής σε αγώνες που
επιβλέπονται από την ISSF για χρονικό διάστηµα που θα αποφασιστεί από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Άρθρο 3.3.0 Αγωνίσµατα Αθλητικής Σκοποβολής
3.3.1

Τα Αγωνίσµατα που αναγωρίζονται από την ISSF είναι:

3.3.1.1

Αγωνίσµατα Ανδρών:
Όνοµα Αγωνίσµατος
300 µ Τουφέκι 3 Στάσεων Ανδρών
300 µ Τουφέκι Πρηνηδόν Ανδρών
300 µ Τουφέκι Στάνταρτ Ανδρών
50 µ Τουφέκι 3 Στάσεων Ανδρών
50 µ Τουφέκι Πρηνηδόν Ανδρών
10 µ Αεροβόλο Τουφέκι Ανδρών
50 µ Πιστόλι Ανδρών
25 µ Πιστόλι Ταχύτητος Ανδρών
25 µ Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης
25 µ Πιστόλι Στάνταρτ Ανδρών
10 µ Αεροβόλο Πιστόλι Ανδρών
Τραπ Ανδρών
Αυτόµατο Τραπ Ανδρών
∆ιπλό Τραπ Ανδρών
Σκητ Ανδρών
50 µ Κινητός Στόχος Ανδρών
50 µ Κινητός Στόχος Μεικτός Ανδρών
10 µ Κινητός Στόχος Ανδρών
10 µ Κινητός Στόχος Μεικτός Ανδρών
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3x40
βολές
πρηνηδόν,
ορθίως,
γονυπετώς
60 βολές πρηνηδόν
3x20
βολές
πρηνηδόν,
ορθίως,
γονυπετώς
3x40
βολές
πρηνηδόν,
ορθίως,
γονυπετώς
60 βολές πρηνηδόν
60 βολές ορθίως
60 βολές
60 βολές
30 + 30 βολές
3 x 20 βολές
60 βολές
125 δίσκοι
125 δίσκοι
150 δίσκοι
125 δίσκοι
30 βολές σε αργές διαδροµές, 30 βολές
σε ταχείες διαδροµές
40 βολές σε µεικτές διαδροµές
30 βολές σε αργές διαδροµές, 30 βολές
σε ταχείες διαδροµές
40 βολές σε µεικτές διαδροµές
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3.3.1.2

Αγωνίσµατα Γυναικών:
Όνοµα Αγωνίσµατος
300 µ Τουφέκι 3 Στάσεων Γυναικών
300 µ Τουφέκι Πρηνηδόν Γυναικών
50 µ Τουφέκι 3 Στάσεων Γυναικών

3x20 βολές πρηνηδόν,
γονυπετώς
60 βολές πρηνηδόν
3x20
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ορθίως,
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3.3.1.4

Αγωνίσµατα Νεανίδων :
Όνοµα Αγωνίσµατος
50 µ Τουφέκι 3 Στάσεων Νεανίδων
50 µ Τουφέκι Πρηνηδόν Νεανίδων
10 µ Αεροβόλο Τουφέκι Νεανίδων
25 µ Πιστόλι Νεανίδων
10 µ Αεροβόλο Πιστόλι Νεανίδων
Τραπ Νεανίδων
Αυτόµατο Τραπ Νεανίδων
∆ιπλό Τραπ Νεανίδων
Σκητ Νεανίδων
10 µ Κινητός Στόχος Νεανίδων
10 µ Κινητός Στόχος Μεικτός Νεανίδων

3.3.1.5
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3 x 20 βολές πρηνηδόν, ορθίως,
γονυπετώς
60 βολές πρηνηδόν
40 βολές ορθίως
30 + 30 βολές
40 βολές
75 δίσκοι
75 δίσκοι
120 δίσκοι
75 δίσκοι
20 βολές σε αργές διαδροµές, 20 βολές σε
ταχείες διαδροµές
40 βολές σε µεικτές διαδροµές

Οµαδικά αγωνίσµατα (για οµάδες τριών (3) µόνο µελών)
αναγνωρίζονται σε όλους τους αναγνωρισµένους από την ISSF αγώνες.
Οι οµάδες θα καταταχθούν στην κατάσταση αποτελεσµάτων µόνο

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF
ΠΠθω

3.3.2.2

Αγωνίσµατα Γυναικών:
Όνοµα Αγωνίσµατος
50 µ Τουφέκι 3 Στάσεων Γυναικών
10 µ Αεροβόλο Τουφέκι Γυναικών
25 µ Πιστόλι Γυναικών
10 µ Αεροβόλο Πιστόλι Γυναικών
Τραπ Γυναικών
Σκητ Γυναικών

3x20 βολές πρηνηδόν, ορθίως,
γονυπετώς
40 βολές ορθίως
30 + 30 βολές
40 βολές
75 δίσκοι
75 δίσκοι

3.3.2.3

Το πλήρες πρόγραµµα (κάθε αγωνίσµατος) διεξάγεται σαν
«Προκριµατικός» γύρος. Οι «Τελικοί» στα Ολυµπιακά Αγωνίσµατα
διεξάγονται σύµφωνα µε τα άρθρα 7.14 (Τουφέκι). 8.14 (Πιστόλι), 9.14
(Λειόκαννα) και 10.14 (Κινητός Στόχος), που επιβάλλονται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το Άρθρο 1.7.2.5 του Καταστατικού
της ISSF.

3.3.3

Τα Αγωνίσµατα των Παγκόσµιων Πρωταθληµάτων (ατοµικός και
οµαδικός αγώνας) είναι:

3.3.3.1

Υποχρεωτικά Αγωνίσµατα για άνδρες:
Όνοµα Αγωνίσµατος
50 µ Τουφέκι 3 Στάσεων Ανδρών
50 µ Τουφέκι Πρηνηδόν Ανδρών
10 µ Αεροβόλο Τουφέκι Ανδρών
50 µ Πιστόλι Ανδρών
25 µ Πιστόλι Ταχύτητος Ανδρών
25 µ Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης
Ανδρών
25 µ Πιστόλι Στάνταρτ Ανδρών
10 µ Αεροβόλο Πιστόλι Ανδρών
Τραπ Ανδρών
∆ιπλό Τραπ Ανδρών
Σκητ Ανδρών
50 µ Κινητός Στόχος Ανδρών
50 µ Κινητός Στόχος Μεικτός Ανδρών
10 µ Κινητός Στόχος Ανδρών
10 µ Κινητός Στόχος Μεικτός Ανδρών

3x40 βολές πρηνηδόν,
ορθίως, γονυπετώς
60 βολές πρηνηδόν
60 βολές ορθίως
60 βολές
60 βολές
30 + 30 βολές
3 x 20 βολές
60 βολές
125 δίσκοι
150 δίσκοι
125 δίσκοι
30 + 30 βολές
40 βολές σε µεικτές διαδροµές
30 βολές σε αργές διαδροµές,
30 βολές σε ταχείες διαδροµές
40 βολές σε µεικτές διαδροµές
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3.3.3.2

Υποχρεωτικά Αγωνίσµατα για Γυναίκες:
Όνοµα Αγωνίσµατος
50 µ Τουφέκι 3 Στάσεων Γυναικών
50 µ Τουφέκι Πρηνηδόν Γυναικών
10 µ Αεροβόλο Τουφέ
Π
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3x20 βολές πρηνηδόν,, ορθίως,
γονυπετώς
60 βολές πρηνηδόν
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3.3.8

Νέα αγωνίσµατα µπορούν να προστεθούν στον κατάλογο των
αναγνωρισµένων από την ISSF αγωνισµάτων αφού εκπληρωθούν οι
παρακάτω όροι:

3.3.8.1

τουλάχιστον πέντε (5) οµοσπονδίες µέλη σε δύο (2) ηπείρους πρέπει να
βεβαιώσουν ότι το αγώνισµα ασκείται στις χώρες τους,

3.3.8.2

η κατάλληλη Επιτροπή Τµήµατος της ISSF πρέπει να συντάξει κανόνες
για το αγώνισµα,

3.3.8.3

έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,

3.3.8.4

έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 3.4.0 ∆ιοικητικά και Έλεγχος των Αγώνων
3.4.1

Κάθε Οµοσπονδία Μέλος που οργανώνει ένα Πρωτάθληµα ή
Παγκόσµιο Κύπελλο πρέπει να συγκροτήσει µία Οργανωτική Επιτροπή
που είναι υπεύθυνη για τη διοίκηση και διεξαγωγή του Πρωταθλήµατος
βάσει των Γενικών Κανονισµών και Κανόνων της ISSF. Η Οργανωτική
Επιτροπή πρέπει να διορίσει διευθυντή αγώνων και επαρκές
καταρτισµένο προσωπικό για να εκπληρώσει τα σχετικά καθήκοντα και
πρέπει να υποβάλλει αναφορές στην Εκτελεστική Επιτροπή.

3.4.2

Η ISSF επιβλέπει τα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα και τους Ολυµπιακούς
Αγώνες δια µέσου ενός (1) ή δύο (2) Τεχνικών Αντιπροσώπων που
διορίζονται σύµφωνα µε τα Άρθρα 1.8.2.6 και 1.10.2.4 του Καταστατικού. Οι
Τεχνικοί Αντιπρόσωποι πρέπει να επιλέγονται µέσα από τα Μέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µέσα από τις Επιτροπές Τµηµάτων και πρέπει να
έχουν την κατάλληλη τρέχουσα άδεια Κριτή «Α» της ISSF. ∆εν µπορούν να
διορισθούν Τεχνικοί Αντιπρόσωποι από τα µέλη της οµοσπονδίας της
διοργανώτριας χώρας. Οι Τεχνικοί Αντιπρόσωποι είναι υπεύθυνοι για να
εξετάζουν τις προετοιµασίες της διοργάνωσης και τα σκοπευτήρια (καθώς) και
τις άλλες εγκαταστάσεις, να συµβουλεύουν την Οργανωτική Επιτροπή πριν και
κατά τη διάρκεια των Πρωταθληµάτων και να υποβάλλουν αναφορές στην
Εκτελεστική Επιτροπή. Τα κατάλληλα έντυπα, καθώς και ενηµερωµένα
Παγκόσµια Ρεκόρ θα παρασχεθούν από την ISSF.

3.4.3

Για να µπορέσουν οι Τεχνικοί Αντιπρόσωποι να αντεπεξέλθουν σ’αυτές
τις ευθύνες, πρέπει να προσκληθούν στον τόπο του Πρωταθλήµατος µε
έξοδα της Οργανωτικής Επιτροπής τουλάχιστον µία φορά, 5 µε 12
µήνες πριν από το Πρωτάθληµα, και ξανά, όχι λιγότερο από 10 µέρες
πριν από την τελετή έναρξης.

3.4.4

Η ISSF επιβλέπει τα Παγκόσµια Κύπελλα και τα Ηπειρωτικά Πρωταθλήµατα
µε το διορισµό ενός (1) ή δύο (2) Τεχνικών Αντιπροσώπων που είναι
υπεύθυνοι να εξετάζουν τις προετοιµασίες των αγώνων και να συµβουλεύουν
την Οργανωτική Επιτροπή. Οι Τεχνικοί Αντιπρόσωποι θα πρέπει να
επιλέγονται από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή από τις Επιτροπές
Τµηµάτων και να έχουν κατάλληλη τρέχουσα Άδεια Κριτή «Α» της ISSF. Οι
Τεχνικοί Αντιπρόσωποι δεν µπορούν να διορισθούν από τα µέλη της
οµοσπονδίας της διοργανώτριας χώρας. Οι Τεχνικοί Αντιπρόσωποι πρέπει να
προσκληθούν µε έξοδα της Οργανωτικής Επιτροπής στο Πρωτάθληµα,
µερικές µέρες πριν από την Τελετή Έναρξης, όπως έχει συµφωνηθεί µε την
Οργανωτική Επιτροπή.
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3.4.5

Κριτές πρέπει να ορισθούν από την ISSF για όλα τα Πρωταθλήµατα
σύµφωνα µε το Άρθρο 1.8.2.6 και το Άρθρο 1.12.2.5 του Καταστατικού.
Οι Κριτές είναι υπεύθυνοι να βοηθούν και να επιβλέπουν το προσωπικό
της Οργανωτικής Επιτροπής στη διεξαγωγή των αγώνων κατά τη
διάρκεια του Πρωταθλήµατος. Γενικά, το προσωπικό αγώνων είναι
υπεύθυνο για την καθαυτό διεξαγωγή των αγώνων ενώ οι Κριτές
συµβουλεύουν και επιβλέπουν το προσωπικό.

3.4.6

∆ιορίζονται οι παρακάτω Κριτές Αγώνων:

3.4.6.1

Τουφεκίου,

3.4.6.2

Πιστολιού,

3.4.6.3

Λειόκαννου,

3.4.6.4

Κινητού Στόχου,

3.4.6.5

Κατάταξης (Βαθµολογίας και Αποτελεσµάτων),

3.4.6.6

Ελέγχου Εξοπλισµού

3.4.6.7

∆ύο (2) Κριτές µπορούν να συνδυαστούν µε την προϋπόθεση ότι τα
αγωνίσµατα δεν διεξάγονται ταυτόχρονα. Ένα (1) άτοµο από κάθε µια
από τις Επιτροπές Κριτών Τουφεκιού, Πιστολιού και Κινητού Στόχου
πρέπει να διορισθεί από την Επιτροπή εκείνη για να υπηρετήσει στην
Επιτροπή Ελέγχου Εξοπλισµού.

3.4.7

Οι Επιτροπές Κριτών αποτελούνται από τον πρόεδρο και δύο (2) έως
έξι (6) µέλη (πρόεδρο και τέσσερα (4) έως οκτώ (8) µέλη για αγώνες µε
λειόκαννα). Αξιωµατούχοι ή σκοπευτές που είναι µέλη µίας από τις
συµµετέχουσες οµάδες δεν πρέπει να είναι µέλη της Επιτροπής Κριτών.
Ένα (1) µέλος κάθε Επιτροπής πρέπει να προέρχεται από την
οµοσπονδία της χώρας που διοργανώνει το Πρωτάθληµα Όλα τα µέλη
της Επιτροπής Κριτών πρέπει να κατέχουν τη σχετική τρέχουσα άδεια
Κριτή της ISSF. Τα επιτόπια έξοδα µεταφοράς και διαβίωσης
(µονόκλινα δωµάτια) για τους διορισµένους κριτές σε Παγκόσµια
Πρωταθλήµατα και Παγκόσµια Κύπελλα πρέπει να πληρωθούν από την
Οργανωτική Επιτροπή. Τα ταξιδιωτικά έξοδα πρέπει να πληρωθούν
από την οργανωτική επιτροπή στο ποσό που καθορίζεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο ή την Εκτελεστική Επιτροπήne.

3.4.8

Η Επιτροπή Εφέσεων θα διορισθεί από την ISSF για όλο το
Πρωτάθληµα σύµφωνα µε το Άρθρο 1.8.2.6 του Καταστατικού. Η
Επιτροπή Εφέσεων ευθύνεται για τη λήψη τελικών αποφάσεων για όλες
τις εφέσεις σε αποφάσεις των Επιτροπών Κριτών.

3.4.9

Η Επιτροπή Εφέσεων πρέπει να αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5)
µέλη, συµπεριλαµβανόµενου του προέδρου. Ένα (1) µέλος πρέπει να
προέρχεται από την εθνική οµοσπονδία που διοργανώνει το
Πρωτάθληµα.
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Άρθρο 3.5.0 Σκοπευτήρια και άλλες Εγκαταστάσεις
3.5.1

Οι ακόλουθες ελάχιστες εγκαταστάσεις σκοπευτηρίων απαιτούνται για
τα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα και τους Ολυµπιακούς Αγώνες:
Παγκόσµια
Πρωταθλήµατα

Ολυµπιακοί
Αγώνες

Τελικοί

Στόχοι 300 µ

50

--

--

Στόχοι 50 µ

80

60

10

25 µ

10 οµάδες

8 οµάδες

3 οµάδες

Τραπ

3

3

1

∆ιπλό Τραπ

3

3

1

Σκητ

3

3

1

Σκοπευτήρια 50 µ Κινητού Στόχου

2

--

--

Σκοπευτήρια 10 µ Κινητού Στόχου

4

--

--

Αεροβόλο Τουφέκι & Πιστόλι

80

60

10

Σηµείωση: Η ISSF συνιστά ότι στα Παγκόσµια Κύπελλα ο αριθµός των στόχων που
καθορίζονται για τα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα θα πρέπει να είναι διαθέσιµος.

3.5.1.1

Τα σκοπευτήρια Τραπ και Σκητ µπορούν να συνδυαστούν. Τα σκοπευτήρια
Τραπ πρέπει να είναι µετατρέψιµα σε σκοπευτήρια ∆ιπλού Τραπ εκτός αν
παρέχονται ξεχωριστά σκοπευτήρια ∆ιπλού Τραπ.

3.5.1.2

Ο χώρος των σκοπευτών στα σκοπευτήρια τουφεκιού και πιστολιού
πρέπει να προστατεύεται από τον ήλιο, τον άνεµο και τη βροχή.

3.5.1.3

Τα σκοπευτήρια αεροβόλων στα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα και τους
Ολυµπιακούς Αγώνες πρέπει να είναι εγκατεστηµένα σε κλειστό χώρο.

3.5.1.4

Ηλεκτρονικά συστήµατα στόχων κατασκευής και τύπων εγκεκριµένων από
την ISSF, πρέπει να χρησιµοποιούνται στους Προκριµατικούς Γύρους και
στους Τελικούς Τουφεκιού και Πιστολιού στους Ολυµπιακούς αγώνες και
τουλάχιστον στους Τελικούς στα Παγκόσµια Κύπελλα και τα Παγκόσµια
Πρωταθλήµατα της ISSF. Τα σκοπευτήρια για άλλους αγώνες εκτός των
Ολυµπιακών Αγώνων µπορούν να συνδυάσουν ηλεκτρονικούς στόχους και
άλλα συστήµατα που χρησιµοποιούν χάρτινους στόχους.

3.5.2

Οι ακόλουθες εγκαταστάσεις πρέπει να παρέχονται στα ή κοντά στα σκοπευτήρια:

3.5.2.1

σκέπαστρα για τον ήλιο, τον αέρα και τη βροχή για τους σκοπευτές και τους αξιωµατούχους,

3.5.2.2

αίθουσες οµάδων όπου οι σκοπευτές µπορούν να χαλαρώσουν, να
αλλάξουν ρούχα και να αποθηκεύσουν όπλα, πυροµαχικά και εξοπλισµό,

3.5.2.3

αίθουσες συνεδριάσεων για χρήση των αξιωµατούχων της ISSF, των
Επιτροπών και των Επιτροπών Κριτών,

3.5.2.4

Αίθουσες για γραφεία, βαθµολόγηση στόχων, εξαγωγή αποτελεσµάτων
και αποθήκευση στόχων και παρεµφερών υλικών, κλπ.,

3.5.2.5

ένα Κεντρικό Πίνακα Αποτελεσµάτων για την ανακοίνωση των επίσηµων αποτελεσµάτων,
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3.5.2.6

κατάλληλο χώρο για τον έλεγχο όπλων και εξοπλισµού,

3.5.2.7

οπλουργείο µε τους απαιτούµενους πάγκους και σφικτήρες (µόρσες),

3.5.2.8

κατάλληλες δωρεάν εγκαταστάσεις για τους κατασκευαστές όπλων και
εξοπλισµού για (να κάνουν) το σέρβις των προϊόντων τους (µπορεί να
ζητηθεί κάποιο ποσό για εµπορικά σταντ),

3.5.2.9

εστιατόριο ή εγκαταστάσεις για το σερβίρισµα φαγητού και αναψυκτικών,

3.5.2.10

τουαλέτες και µπάνια,

3.5.2.11

ταχυδροµικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,

3.5.2.12

χώρο για τελετές απονοµής,

3.5.2.13

εγκαταστάσεις για τους εκπροσώπους του τύπου, του ραδιοφώνου και
της τηλεόρασης,

3.5.2.14

κατάλληλες ιατρικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις για Έλεγχο
Ντόπινγκ (Άρθρο 3.7.12),

3.5.2.15

εγκαταστάσεις πάρκινγκ.

3.5.3

Οι Τεχνικοί Αντιπρόσωποι της ISSF έχουν την ευθύνη για να εξετάζουν τα
σκοπευτήρια και τις άλλες εγκαταστάσεις για να βεβαιώσουν ότι ανταποκρίνονται
στις προδιαγραφές της ISSF (συµπεριλαµβανόµενων και αυτών του Άρθρου 3.5.2)
και είναι κατάλληλες για τη διεξαγωγή Πρωταθληµάτων. Η Τεχνική Επιτροπή
παρέχει λίστες ελέγχου σύµφωνα µε τους Κανονισµούς και τους Κανόνες της ISSF
για χρήση από τους Τεχνικούς Αντιπροσώπους κατά την εξέταση των σκοπευτηρίων
(βλ. παράρτηµα «Τ»).

3.5.4

∆είγµατα όλων των στόχων (πέντε (5) από κάθε τύπο) και των πήλινων στόχων
(είκοσι (20) δίσκοι προκριµατικών και είκοσι (20) δίσκοι Τελικού µε σκόνη) που
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε αγώνες στους οποίους µπορούν να
κατοχυρωθούν Παγκόσµια Ρεκόρ πρέπει να υποβληθούν στον Γενικό Γραµµατέα για
δοκιµές και επαλήθευση των προδιαγραφών τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν από την
έναρξη αυτών των αγώνων. Εκεί όπου χρησιµοποιούνται στόχοι Ηλεκτρονικής
Βαθµολογίας, οι στόχοι πρέπει να είναι τύπου εγκεκριµένου από την ISSF.

3.5.5

Τα υπαίθρια σκοπευτήρια που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για Παγκόσµια
Πρωταθλήµατα και Ολυµπιακούς Αγώνες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ένα
χρόνο νωρίτερα. Αν το σκοπευτήριο δεν ολοκληρωθεί, τα λεπτοµερή σχέδια,
το πρόγραµµα οικοδόµησης και το σχέδιο χρηµατοδότησης πρέπει να
υποβληθούν στον Γενικό Γραµµατέα ένα (1) χρόνο νωρίτερα και το
σκοπευτήριο πρέπει να ολοκληρωθεί τρεις (3) µήνες πριν (τους αγώνες).

Άρθρο 3.6.0 Εισδοχή και Συµµετοχή
3.6.1

Μόνο οµοσπονδίες µέλη της ISSF µπορούν να συµµετάσχουν στα Παγκόσµια
Πρωταθλήµατα, τα Παγκόσµια Κύπελλα και τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Οι
οµοσπονδίες που συµµετέχουν στα Ηπειρωτικά Πρωταθλήµατα και Αγώνες πρέπει
να είναι µέλη της Ηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας.

3.6.2

Οµοσπονδία Μέλος της ISSF που δεν γίνεται δεκτή σαν µέλος από τη δική της
Ηπειρωτική Συνοµοσπονδία ή δεν της επιτρέπεται να συµµετάσχει στο δικό της
Ηπειρωτικό Πρωτάθληµα, µπορεί να προσκληθεί από άλλη Ηπειρωτική
Συνοµοσπονδία να συµµετάσχει στο Ηπειρωτικό Πρωτάθληµα και στους Αγώνες της
µε δικαίωµα σε βραβεύσεις και ρεκόρ.
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3.6.3

Όλοι οι σκοπευτές που συµµετέχουν στα Πρωταθλήµατα πρέπει να
είναι πολίτες της χώρας την οποία εκπροσωπούν.

3.6.3.1

Όλες οι αµφισβητήσεις σχετιζόµενες µε τον καθορισµό της χώρας την
οποία ο συµµετέχων µπορεί να εκπροσωπεί, θα επιλύονται από την
Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF.

3.6.3.2

Συµµετέχων ο οποίος είναι πολίτης δύο ή περισσοτέρων χωρών κατά
το ίδιο χρονικό διάστηµα µπορεί να εκπροσωπεί οποιαδήποτε από τις
δύο, όπως επιλέξει. Όµως αφού έχει εκπροσωπήσει µία χώρα, δεν
µπορεί να εκπροσωπήσει µια άλλη χώρα αν δεν ανταποκρίνεται στους
όρους που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους που
εφαρµόζονται για άτοµα που έχουν αλλάξει την υπηκοότητά τους ή
έχουν αποκτήσει καινούργια υπηκοότητα.

3.6.3.3

Σκοπευτής ο οποίος έχει εκπροσωπήσει µία χώρα σε οποιοδήποτε αγώνα
αναγνωρισµένο από την ISSF και ο οποίος έχει αλλάξει την υπηκοότητά τους
ή έχει αποκτήσει καινούργια υπηκοότητα δεν θα λάβει µέρος για να
εκπροσωπήσει τη καινούργια χώρα του παρά µόνον τρία χρόνια µετά από
τέτοια αλλαγή ή απόκτηση. Αυτή η περίοδος µπορεί να µειωθεί ή ακόµα και
να ακυρωθεί µε την συµφωνία της Οµοσπονδίας της Χώρας που σχετίζεται
και µε την έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ISSF.

3.6.3.4

Εάν µία όµορος πολιτεία, επαρχία ή τµήµα του εξωτερικού, µία χώρα ή
αποικία αποκτά ανεξαρτησία, ή εάν µια χώρα ενσωµατωθεί µέσα σε
άλλη χώρα λόγω αλλαγής συνόρων, ή εάν µια ΕΟΕ αναγνωριστεί από
την ∆ΟΕ, ένας σκοπευτής µπορεί να συνεχίσει να εκπροσωπεί τη
χώρα στην οποία ανήκει ή ανήκε. Όµως, µπορεί, εάν προτιµά, να
επιλέξει να εκπροσωπεί την καινούργια χώρα του ή να δηλωθεί σε
οποιουσδήποτε αγώνες αναγνωρισµένους από την ISSF από την
καινούργια Εθνική Οµοσπονδία όταν αναγνωριστεί από την ISSF.
Αυτή η συγκεκριµένη επιλογή µπορεί να γίνει µόνον µία φορά.

3.6.3.5

Επιπλέον, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ένας σκοπευτής θα έχει το
δικαίωµα να συµµετάσχει, είτε εκπροσωπώντας µια άλλη χώρα από τη δική
του είτε έχοντας την επιλογή ως προς την χώρα την οποία αυτός ο
σκοπευτής προτίθεται να εκπροσωπήσει, το συµβούλιο της εκτελεστικής
επιτροπής της ISSF µπορεί να πάρει όλες τις αποφάσεις γενικής ή
µεµονωµένης φύσεως σχετικά µε θέµατα που απορρέουν από εθνικότητα,
υπηκοότητα, κατοικία οποιουδήποτε σκοπευτή συµπεριλαµβανοµένης και
της διάρκειας οποιασδήποτε περιόδου αναµονής.

3.6.4

Η περίοδος (αναµονής) που ακολουθεί την αλλαγή υπηκοότητας µπορεί να µειωθεί ή
ακόµα και να ακυρωθεί µετά από συµφωνία των δύο (2) ενδιαφερόµενων Εθνικών
Οµοσπονδιών και την τελική έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ISSF.

3.6.5

Μία επίσηµη δήλωση καταλληλότητας για κάθε σκοπευτή θα απαιτηθεί
από την οµοσπονδία µέλος. Οι αξιωµατούχοι οµάδων που
συµµετέχουν στο Πρωτάθληµα οφείλουν να συµµορφώνονται µε τους
Γενικούς Κανονισµούς και Κανόνες της ISSF.

3.6.6

Όλοι οι σκοπευτές πρέπει να υπογράψουν µία "∆ήλωση Σκοπευτή" και να έχουν
Αριθµό Ταυτότητος της ISSF (βλέπε Άρθρο 3.12.3.2) πριν από τη συµµετοχή (τους)
σε οποιουσδήποτε αγώνες ή πρωταθλήµατα που επιβλέπονται από την ISSF. Η µη
παράδοση της υπογεγραµµένης δήλωσης πριν από οποιαδήποτε έναρξη (αγώνα)
θα επιφέρει αποκλεισµό και ακύρωση των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων.
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3.6.7

Ο µέγιστος αριθµός συµµετοχών στους Ολυµπιακούς Αγώνες
καθορίζεται από τη ∆ΟΕ (βλέπε Άρθρο 1.8.2.9 του Καταστατικού). Οι
επιδόσεις πρόκρισης υπαγορεύονται από την Εκτελεστική Επιτροπή
της ISSF που έχει επίσης την εξουσία να πάρει την τελική απόφαση
σχετικά µε την κατανοµή των Αναλογούντων Θέσεων (Quota Places)
και των Επιλαχόντων (Wild Cards) σε συνεργασία µε την Τριµερή
Επιτροπή της ∆ΟΕ.

3.6.8

Στα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα η κάθε χώρα µπορεί να συµµετάσχει
µε τρία (3) το πολύ άτοµα σε ατοµικά αγωνίσµατα που µπορούν να
συµµετάσχουν σαν µία (ένα) οµάδα στα οµαδικά αγωνίσµατα.

3.6.8.1

Το ανώτερο µέγεθος εθνικής οµάδας για Αγωνίσµατα Παγκόσµιων
Πρωταθληµάτων έχει ως εξής:
Άνδρες
Τουφέκι

9 (7

Πιστόλι
Τραπ
∆ιπλό Τραπ
Σκητ
Κινητός Στόχος
Επί πλέον, οποιοδήποτε αγώνισµα
Σύνολο Ανδρών

9
3
3
3
5
2
34 / 32

αν τα 300µ διεξάγονται χωριστά ή
αν δεν υπάρχει συµµετοχή στα 300µ)

Γυναίκες
Τουφέκι

αν τα 300µ διεξάγονται χωριστά ή
αν δεν υπάρχει συµµετοχή στα 300µ)

7 (5

Πιστόλι
Τραπ
∆ιπλό Τραπ
Σκητ
Κινητός Στόχος
Επί πλέον, οποιοδήποτε αγώνισµα
Σύνολο Γυναικών

3.6.8.2

4
3
3
3
3
2
25 / 23

Αξιωµατούχοι (Υπεύθυνοι Οµάδων)
Το πολύ 40% (του αριθµού των µελών) της οµάδας
συµπεριλαµβανοµένων ΑΓΕΝ, αλλά όχι περισσότεροι από οκτώ (8).
Στην περίπτωση 1 - 4 συµµετεχόντων µπορούν να δηλωθούν το πολύ
δύο (2) αξιωµατούχοι.

3.6.8.3
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Το πολύ δύο (2) άνδρες και δύο (2) γυναίκες µπορούν να δηλωθούν
στη δήλωση συµµετοχής και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε
οποιοδήποτε κατάλληλο αγώνισµα, εκτός από διαχωρισµένα
Παγκόσµια Πρωταθλήµατα όπου µόνον ένας/(µία) (1) µπορεί να
δηλωθεί ανά κατηγορία (βλέπε 3.6.8.1).
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3.6.8.4

Όταν αγωνίσµατα εφήβων - νεανίδων περιλαµβάνονται στο
πρόγραµµα Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος, ο επιτρεπόµενος αριθµός
συµµετεχόντων ανά αγώνισµα είναι ο ίδιος συµπεριλαµβανοµένων και
των αναπληρωµατικών.

3.6.8.4.1

Στα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα οι έφηβοι και οι νεανίδες µπορούν να
συµµετάσχουν στους αγώνες ανδρών και γυναικών αντιστοίχως, αλλά
µόνο σε µία (1) κατηγορία (είτε εφήβων - νεανίδων, είτε ανδρών γυναικών) στο συγκεκριµένο πρωτάθληµα (τόπο και χρόνο).

3.6.8.4.2

Αν δεν έχει προγραµµατιστεί κατηγορία εφήβων - νεανίδων σε ένα
συγκεκριµένο αγώνισµα, οι έφηβοι - νεανίδες µπορούν να
συµµετάσχουν στο αγώνισµα αυτό σαν µέλη της εθνικής οµάδας
ανδρών - γυναικών, ακόµα και αν συµµετέχουν στην κατηγορία
εφήβων - νεανίδων σε άλλο αγώνισµα στο ίδιο πρωτάθληµα.

3.6.9

Αν οργανωθεί ξεχωριστό Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 300µ, ο µέγιστος
αριθµός µελών οµάδας ανά χώρα είναι έξι (6) σκοπευτές και (4)
σκοπεύτριες και τέσσερις (4) συνοδοί (αξιωµατούχοι).

3.6.10

Η συµµετέχουσα οµοσπονδία αναλαµβάνει τα έξοδα ταξιδιού και
διαβίωσης των µελών της οµάδας (της). Η Οργανωτική Επιτροπή
οφείλει να παράσχει µεταφορικά µέσα από το τοπικό αεροδρόµιο ή
σταθµό τραίνου προς το ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο προς το
σκοπευτήριο. Το κόστος µεταφοράς από το αεροδρόµιο(α) στο
ξενοδοχείο και πίσω (στο αεροδρόµιο) µπορεί να χρεωθεί όταν αυτό
εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF.

Άρθρο 3.7.0 ∆ιαδικασίες Αγώνων
3.7.1

Οι Γενικοί Κανονισµοί της ISSF και οι κατάλληλοι τρέχοντες Κανόνες
Αγώνων της ISSF θα διέπουν τη διεξαγωγή των αγωνισµάτων σε όλα
τα Πρωταθλήµατα.

3.7.2

Το προκαταρκτικό πρόγραµµα των Παγκοσµίων Πρωταθληµάτων
(Παγκόσµια Κύπελλα βλέπε Άρθρο 3.12.3.5 Παράρτηµα «C») και των
Ολυµπιακών Αγώνων πρέπει να ετοιµαστεί από την Οργανωτική
Επιτροπή και να υποβληθεί στον Γενικό Γραµµατέα τουλάχιστον 15
µήνες νωρίτερα για εξέταση από την Τεχνική Επιτροπή και έγκριση
από την Εκτελεστική Επιτροπή. Η Οργανωτική Επιτροπή οφείλει να
διανείµει το εγκεκριµένο προκαταρκτικό πρόγραµµα σε όλες τις
οµοσπονδίες µέλη τουλάχιστον 12 µήνες νωρίτερα.

3.7.3

Το τελικό πρόγραµµα των Παγκοσµίων Πρωταθληµάτων (Παγκόσµια
Κύπελλα βλέπε Άρθρο 3.12.3.5 Παράρτηµα «C») και των Ολυµπιακών
Αγώνων πρέπει να ετοιµαστεί από την Οργανωτική Επιτροπή και να
υποβληθεί στο Γενικό Γραµµατέα τουλάχιστον 12 µήνες νωρίτερα για
εξέταση από την Τεχνική Επιτροπή και έγκριση από την Εκτελεστική
Επιτροπή.

3.7.4

Το πρόγραµµα των Ηπειρωτικών Πρωταθληµάτων πρέπει να εγκριθεί
από τον κατάλληλο φορέα της Ηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας και να
υποβληθεί στον Γενικό Γραµµατέα τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες
νωρίτερα.
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3.7.5

Οι προσκλήσεις για συµµετοχή σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα (Παγκόσµια
Κύπελλα βλέπε Άρθρο 3.12.3.5 Παράρτηµα «C») µαζί µε το τελικό
πρόγραµµα πρέπει να αποσταλούν από την Οργανωτική Επιτροπή σε όλες
τις Οµοσπονδίες Μέλη τουλάχιστον οκτώ (8) µήνες νωρίτερα.

3.7.5.1

Αντίγραφα όλων των προσκλήσεων, προγραµµάτων και εντύπων
συµµετοχής για όλα τα Πρωταθλήµατα που επιβλέπονται από την
ISSF πρέπει να αποστέλλονται στον Γενικό Γραµµατέα.

3.7.5.2

Ένα (1) αντίγραφο των επισήµων καταλόγων αποτελεσµάτων για κάθε αγώνισµα
πρέπει να αποστέλλεται στη Γραµµατεία της ISSF µε fax και/ή e-mail αµέσως µόλις
επαληθευθεί, αλλά όχι µετά το τέλος της αγωνιστικής ηµέρας.

3.7.5.3

Τρία (3) αντίγραφα των επισήµων καταλόγων αποτελεσµάτων πρέπει να
αποσταλούν στη Γραµµατεία της ISSF το αργότερο τρεις (3) µέρες µετά την
ολοκλήρωση των αγωνισµάτων. Πρέπει επίσης να συµπεριληφθεί κατάλογος ο
οποίος να δείχνει των αριθµό των χωρών και τον αριθµό των διαγωνιζοµένων που
συµµετέχουν σε κάθε τοµέα αγωνισµάτων, κατά αγώνισµα.

3.7.6

Οι δηλώσεις συµµετοχής στα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα (Παγκόσµια Κύπελλα
βλέπε Άρθρο 3.12.3.5 Παράρτηµα «C») πρέπει να γίνονται µε τον ακόλουθο τρόπο:

3.7.6.1

κάθε εθνική οµοσπονδία που συµµετέχει στο Πρωτάθληµα πρέπει να
υποβάλλει προκαταρκτική δήλωση συµµετοχής στην Οργανωτική
Επιτροπή τουλάχιστον έξι (6) µήνες νωρίτερα. Η προκαταρκτική
δήλωση συµµετοχής πρέπει να αναφέρει όλα τα ατοµικά και οµαδικά
αγωνίσµατα στα οποία θα συµµετάσχει η εθνική οµοσπονδία,

3.7.6.2

κάθε εθνική οµοσπονδία που συµµετέχει στο Πρωτάθληµα πρέπει να
υποβάλλει τελική δήλωση συµµετοχής τουλάχιστον 30 ηµέρες νωρίτερα.
Στην τελική δήλωση συµµετοχής πρέπει να περιέχει τα ονόµατα και τους
Αριθµούς Ταυτότητας όλων των σκοπευτών και τα ονόµατα και τις
ηµεροµηνίες γέννησης όλων των συνοδών καθώς και όλες τις δηλώσεις
όπλων και πυροµαχικών. Ένα αντίγραφο της τελικής δήλωσης συµµετοχής
πρέπει να αποσταλεί στον Γενικό Γραµµατέα από την εθνική οµοσπονδία,

3.7.6.3

τα ονόµατα των σκοπευτών και των πρώτων και δεύτερων αναπληρωµατικών σε
κάθε αγώνισµα πρέπει να δηλωθούν στην Οργανωτική Επιτροπή τουλάχιστον δύο
(2) ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη έναρξη του αγωνίσµατος. ∆εν θα
επιτραπεί καµία αλλαγή στις δηλώσεις συµµετοχής µε εξαίρεση την αντικατάσταση
σκοπευτών από τους αναπληρωµατικούς τους το αργότερο την προγραµµατισµένη
ώρα έναρξης της βολής στο εν λόγω αγώνισµα,

3.7.6.4

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει δηλώσεις
συµµετοχής που υποβάλλονται µετά την λήξη των προθεσµιών που
καθορίζονται σ' αυτό το άρθρο.

3.7.7

Τα παράβολα συµµετοχής πρέπει να πληρωθούν στην Οργανωτική Επιτροπή όταν
αυτό ζητηθεί. Παράβολο US$ 150,00 θα καταβληθεί για κάθε σκοπευτή που θα
δηλωθεί για συµµετοχή στο κάθε αγώνισµα. Το παράβολο αυτό θα κρατηθεί από την
Οργανωτική Επιτροπή. Αυτή οφείλει να αποστείλει παράβολο US$ 5,00 για κάθε
σκοπευτή σε κάθε αγώνισµα στην ISSF

- 38 -

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

3.7.7.2

Οποιαδήποτε οµοσπονδία µειώνει τον αριθµό σκοπευτών αφού έχει
ληφθεί από την Οργανωτική Επιτροπή η Τελική ∆ήλωση Συµµετοχής,
υποχρεούται να πληρώσει όλα τα αναλογούντα παράβολα και κόστη,
σύµφωνα µε τον αριθµό των σκοπευτών και δηλώσεων στις Τελικές
∆ηλώσεις Συµµετοχής που ελήφθησαν αρχικά.

3.7.7.3

Εάν ληφθούν εκπρόθεσµες δηλώσεις ή αποστολές φθάσουν χωρίς να έχουν
υποβάλει τελική δήλωση εµπρόθεσµα, δεν πρέπει να τους επιτραπεί η
συµµετοχή. Αργοπορηµένη ∆ήλωση συµµετοχής µπορεί να γίνει δεκτή από
την οργανωτική επιτροπή υπό τους ακόλουθους περιορισµούς:

3.7.7.3.1

το Τελικό Πρόγραµµα δεν πρέπει να αλλαχθεί,

3.7.7.3.2

οι αργοπορηµένες ∆ηλώσεις Συµµετοχής δεν προξενούν πρόβληµα σε
οποιαδήποτε άλλα οργανωτικά θέµατα,

3.7.7.3.3

κάθε εκπρόθεσµη συµµετοχή που θα υποβάλλεται, θα επιβαρύνεται µε
πρόστιµο των US$50.00 για κάθε σκοπευτή που έχει δηλωθεί σε κάθε
αγώνισµα ξεχωριστά, το οποίο θα πρέπει να καταβάλλεται στην
Οργανωτική Επιτροπή από την Οµοσπονδία που υπέβαλε εκπρόθεσµη
δήλωση συµµετοχής. Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί το παράβολο
εκπρόθεσµης δήλωσης στην Οργανωτική Επιτροπή µέχρι το τέλος του
αγώνα, το τιµολόγιο θα προωθείται στα Κεντρικά Γραφεία της ∆ιεθνούς
Συνοµοσπονδίας Σκοποβολής από την Οργανωτική Επιτροπή και εκεί θα
προστίθεται ένα επιπλέον πρόστιµο της τάξεως των US$100.00 σαν
αντιστάθµισµα για τα έξοδα στα οποία υπεβλήθη η ISSF. Τα κεντρικά
γραφεία της ISSF θα αποστέλλουν το εν λόγω τιµολόγιο για καθυστερηµένη
δήλωση συµµετοχής συµπεριλαµβανοµένου του προστίµου των US$100.00
στις εν λόγω Οµοσπονδίες. Το τιµολόγιο θα πρέπει άµεσα να εξοφλείται το
αργότερο µέχρι 1η Οκτωβρίου του σχετικού έτους. Σε περίπτωση που τα
πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης συµµετοχής δεν έχουν καταβληθεί µέχρι
την καθορισµένη αυτή ηµεροµηνία (1η Οκτωβρίου), η συµµετοχή της εν
λόγω Οµοσπονδίας στα µελλοντικά Πρωταθλήµατα της ISSF θα αποκλείεται.

3.7.8

Σε Ηπειρωτικά Πρωταθλήµατα παράβολο συµµετοχής US$ 5.00 για κάθε
σκοπευτή που δηλώνεται σε κάθε αγώνισµα πρέπει να πληρώνεται στην
ISSF το αργότερο τριάντα (30) µέρες µετά το Πρωτάθληµα.

3.7.8.1

Σε τοπικά ή άλλα πρωταθλήµατα που παρέχουν δυνατότητα MQS
παράβολο συµµετοχής US$ 5.00 για κάθε σκοπευτή που δηλώνεται
σε κάθε αγώνισµα πρέπει να πληρώνεται στην ISSF το αργότερο
τριάντα (30) µέρες µετά το Πρωτάθληµα.

3.7.9

Οι δηλώσεις συµµετοχής στους Ολυµπιακούς Αγώνες πρέπει να υποβληθούν µε τις
διαδικασίες που προσδιορίζονται στους Γενικούς Κανονισµούς της ISSF µε την
επιφύλαξη ότι θα υπερισχύσουν τα προγράµµατα ή οι ειδικές διαδικασίες που
καθορίζονται από την ISSF ή την ∆ΟΕ.

3.7.10

Το πρόγραµµα για τα υποχρεωτικά αγωνίσµατα των Παγκόσµιων
Πρωταθληµάτων συµπεριλαµβανόµενων ηµερών προπόνησης και των
τελετών έναρξης και λήξης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 12 ηµέρες. Κατά
τη διάκριση της Οργανωτικής Επιτροπής, τα σκοπευτήρια µπορούν να είναι
ανοικτά για πρόσθετες ηµέρες προπόνησης πριν αρχίσει η επίσηµη
προπόνηση. Η διάρκεια των Παγκοσµίων Πρωταθληµάτων µπορεί να
παραταθεί όχι άνω των δεκατεσσάρων (14) ηµερών µε την έγκριση της
Εκτελεστικής Επιτροπής.
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3.7.11

Οι θέσεις και οι χρόνοι βολής πρέπει να κατανεµηθούν µε κλήρωση
έτσι ώστε, κατά το δυνατόν, όλοι οι διαγωνιζόµενοι να ρίξουν κάτω
από όµοιες συνθήκες και στην ίδια χρονική περίοδο. Αν ο αριθµός των
διαγωνιζοµένων υπερβαίνει τον αριθµό των θέσεων βολής σε
υπαίθριους αγώνες στα 25µ, στα 50µ και στα 300µ, η Οργανωτική
Επιτροπή πρέπει να κατανείµει τους διαγωνιζόµενους και τις οµάδες
(χώρες) σε δύο (2) ή περισσότερες σειρές σύµφωνα µε τους σχετικούς
Κανόνες της ISSF.

3.7.12

Ο Έλεγχος Ντόπινγκ στους Ολυµπιακούς Αγώνες θα διεξαχθεί
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται από την ∆ΟΕ. Ο
Έλεγχος Ντόπινγκ στα Πρωταθλήµατα και τους αγώνες που
επιβλέπονται από την ISSF θα διεξαχθεί σε όλα τα αγωνίσµατα και
κατηγορίες σύµφωνα µε διαδικασίες που καθορίζονται από τους
Κανονισµούς Αντί – Ντόπινγκ της ISSF.

Άρθρο 3.8.0 Ενστάσεις και Εφέσεις
3.8.1

Η κατάλληλη Επιτροπή Κριτών πρέπει πρώτα να αποφασίσει σχετικά µε
όλες τις ερωτήσεις ή διαφωνίες σχετικά µε την ερµηνεία των Κανόνων της
ISSF ή µε ενέργειες που έγιναν από αξιωµατούχους των αγώνων.

3.8.2

Σε περίπτωση διαφωνίας µε απόφαση της Επιτροπής Κριτών, µπορεί
να υποβληθεί έφεση στην Επιτροπή Εφέσεων.

3.8.3

Αποφάσεις της Επιτροπής Βαθµολογίας σχετικά µε την αξία ή των
αριθµό βολών σε ένα στόχο είναι τελεσίδικες και δεν επιδέχονται
έφεση.

3.8.4

Άλλες εφέσεις πρέπει να υποβληθούν εγγράφως από τον αρχηγό της
οµάδας ή τον εκπρόσωπό του το αργότερο µία (1) ώρα µετά την
απόφαση της Επιτροπής Κριτών και να συνοδεύονται από παράβολο
US$ 50,00. Το παράβολο θα επιστραφεί αν η έφεση γίνει δεκτή και θα
κρατηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή αν η έφεση απορριφθεί. Σε
ειδικές περιπτώσεις, η προθεσµία υποβολής εφέσεων µπορεί να
παραταθεί έως και 24 ώρες µετά από απόφαση της Επιτροπής
Εφέσεων. Μία τέτοια απόφαση µπορεί να προκαλέσει αναβολή της
τελετής απονοµής για το υπό έφεση αγώνισµα.

Άρθρο 3.9.0 Πρωτόκολλο
3.9.1

Τα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα πρέπει να αρχίζουν µε τελετή έναρξης που
γίνεται είτε την πρώτη ηµέρα των αγώνων ή την προηγούµενη ηµέρα. Η
τελετή λήξης πρέπει να γίνει την τελευταία ηµέρα των αγώνων. Η
Εκτελεστική Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τις ετοιµασίες για τις τελετές
έναρξης και λήξης.

3.9.2

Στα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα η Οργανωτική Επιτροπή οφείλει να
απονείµει:

3.9.2.1

Μετάλλια Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος σε χρυσό, αργυρό και χάλκινο
χρώµα στους τρεις (3) πρώτους νικητές ατοµικών αγωνισµάτων.
Πρέπει να συµµετάσχουν τουλάχιστον 15 άτοµα σε κάθε αγώνισµα
Ανδρών και Γυναικών ή 10 άτοµα σε αγωνίσµατα Εφήβων και
Νεανίδων για να γίνει απονοµή ατοµικών µεταλλίων.
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3.9.2.2

Οµαδικά µετάλλια Πρωταθλήµατος παροµοίου σχεδίου σε χρυσό,αργυρό και
χάλκινο χρώµα σε κάθε µέλος των τριών (3) πρώτων νικητριών οµάδων.
Πρέπει να συµµετάσχουν τουλάχιστον πέντε (5) οµάδες σε κάθε αγώνισµα
Ανδρών και Γυναικών ή τρεις (3) οµάδες στα αγωνίσµατα Εφήβων και
Νεανίδων για να γίνει απονοµή οµαδικών µεταλλίων.

3.9.2.3

Πιστοποιητικά ή ∆ιπλώµατα στο κορυφαίο ένα τρίτο (των διαγωνιζοµένων) ή
σε µέγιστο αριθµό 10 σκοπευτών σε κάθε ατοµικό αγώνισµα.

3.9.3

Αναµνηστικό µετάλλιο, µε διαφορετικό σχέδιο από τα µετάλλια του Πρωταθλήµατος,
σε κάθε σκοπευτή, υπεύθυνο οµάδος, κριτή και αντιπρόσωπο.

3.9.4

Το σχέδιο όλων των επισήµων βραβείων και το επίσηµο έµβληµα
πρέπει να υποβληθούν στον Γενικό Γραµµατέα για έγκριση από την
Εκτελεστική Επιτροπή τουλάχιστον δύο (2) µήνες νωρίτερα.

3.9.5

Μία τελετή απονοµής πρέπει να γίνει για κάθε αγώνισµα του
Πρωταθλήµατος, σύµφωνα µε τους εξής όρους:

3.9.5.1

οι σηµαίες των τριών (3) ατοµικών ή οµαδικών νικητών πρέπει να
σηκωθούν ενώ παίζεται ο Εθνικός ύµνος του πρώτου νικητή,

3.9.5.2

οι σηµαίες, εθνικοί ύµνοι και εµβλήµατα που χρησιµοποιούνται από τις
Εθνικές Οµοσπονδίες - Μέλη πρέπει να υποβληθούν στην και να
εγκριθούν από την Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF,

3.9.5.3

η Εκτελεστική Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει το πρόγραµµα της τελετής
απονοµής. Η Οργανωτική Επιτροπή µε την έγκριση του Προέδρου της ISSF
πρέπει να καθορίσει την ώρα της τελετής απονοµής (βλέπε επίσης 6.8.7.4).

Άρθρο 3.10.0 Παγκόσµια Ρεκόρ
3.10.1

Παγκόσµια ρεκόρ µπορούν να επιτευχθούν σε όλα τα αναγνωρισµένα
αγωνίσµατα Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων και Νεανίδων της ISSF στους
Ολυµπιακούς Αγώνες, τα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα, τα Παγκόσµια
Κύπελλα, τα Ηπειρωτικά Πρωταθλήµατα και τους Ηπειρωτικούς Αγώνες που
έχουν διεξαχθεί σύµφωνα µε τους Κανόνες και Κανονισµούς της ISSF.

3.10.1.1

Παγκόσµια Ρεκόρ Τελικών µπορούν να επιτευχθούν µόνο σε
Ολυµπιακά αγωνίσµατα Ανδρών και Γυναικών (Άρθρο 3.3.2) και
απαρτίζονται από τα αποτελέσµατα των Προκριµατικών Γύρων
(Άρθρο 3.3.2.1 και Άρθρο 3.3.2.2) προστιθέµενα στα αποτελέσµατα
του Τελικού για κάθε αγώνισµα, όπως διευκρινίζεται στους Κανόνες
για Ολυµπιακά Αγωνίσµατα Σκοποβολής.

3.10.2

Παγκόσµια ρεκόρ Εφήβων-Νεανίδων αναγνωρίζονται µόνο σε αγωνίσµατα
Εφήβων-Νεανίδων (3.3.1.3 και 3.3.1.4) που διεξήχθησαν είτε ως ειδικοί
αγώνες Εφήβων-Νεανίδων στα Πρωταθλήµατα της ISSF ή που έγιναν από
Εφήβους-Νεανίδες
σκοπευτές-τριες
διαγωνιζόµενους
σε
κανονικά
Πρωταθλήµατα της ISSF. Παγκόσµια Ρεκόρ Εφήβων και Νεανίδων, ατοµικά
και οµαδικά, αναγνωρίζονται αν συµµετέχουν τουλάχιστον 10 σκοπευτέςτριες στην ατοµική κατηγορία και (αν) συµµετέχουν τρεις (3) οµάδες στην
οµαδική κατηγορία.

3.10.3

Παγκόσµια ρεκόρ αναγνωρίζονται σε ατοµικά αγωνίσµατα αν
συµµετέχουν τουλάχιστον 15 σκοπευτές και σε οµαδικά αγωνίσµατα,
αν συµµετέχουν τουλάχιστον πέντε (5) οµάδες.
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3.10.4

Η ISSF απονέµει δίπλωµα παγκοσµίου ρεκόρ στους σκοπευτές ή στα
µέλη των οµάδων που επιτυγχάνουν παγκόσµια ρεκόρ.

3.10.5

Αν περισσότεροι από τρεις (3) διαγωνιζόµενοι ανά χώρα γίνουν δεκτοί
στα Παγκόσµια Κύπελλα, Παγκόσµια Ρεκόρ µπορούν να επιτευχθούν
µόνο από τους σκοπευτές που δηλώνονται για τους κυρίως αγώνες
(όχι εκείνους που δηλώνονται µόνο για MQS).

3.10.6

Οι Τεχνικοί Αντιπρόσωποι πρέπει να υποβάλουν αναφορές (που
απαιτούνται) για την αναγνώριση Παγκοσµίων Ρεκόρ.

Άρθρο 3.11.0 Σχέσεις µε τα ΜΜΕ
3.11.1

Πρέπει να παρασχεθεί κάθε συνεργασία και συνδροµή στις υπηρεσίες του τύπου,
του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης προκειµένου να διασφαλισθεί η ελεύθερη ροή
πληροφόρησης και επικοινωνίας µε το κοινό. Οι απαραίτητες εγκαταστάσεις,
συµπεριλαµβανόµενων των τηλεπικοινωνιών, τηλεφώνων, γραφοµηχανών κλπ.
πρέπει να είναι διαθέσιµες πριν από και κατά τη διάρκεια των Πρωταθληµάτων.

3.11.2

Η Οργανωτική επιτροπή µεριµνά για τις συνεντεύξεις, τις φωτογραφήσεις και
τις άλλες απαιτήσεις των ΜΜΕ, ώστε να διασφαλίσει την πρόσβαση του
προσωπικού των ΜΜΕ στους διαγωνιζόµενους και στους αρχηγούς των
οµάδων, µε την προϋπόθεση ότι οι ρυθµίσεις αυτού του είδους δεν ενοχλούν
τα εν λόγω άτοµα. Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ µπορούν να επικοινωνούν µε
τους σκοπευτές δια µέσου των αρχηγών των οµάδων τους.

Άρθρο 3.12.0 Γενικά
3.12.1

Τροποποιήσεις στους Γενικούς Κανονισµούς µπορούν να γίνουν µόνο
από τη Γενική Συνέλευση.

3.12.2

Μετά από την έγκρισή τους, οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του
έτους που ακολουθεί τους τρέχοντες ή τους επόµενους Ολυµπιακούς Αγώνες.

3.12.3

Οι Γενικοί Κανονισµοί µπορούν να επεκταθούν µε παρατήµατα για τα παρακάτω:

3.12.3.1

Ειδικοί Κανόνες για τη Συµµετοχή στα Αγωνίσµατα Σκοποβολής των
Ολυµπιακών Αγώνων: Παράρτηµα "Q",

3.12.3.2

∆ήλωση Σκοπευτή και Έντυπο Αίτησης Αριθµού Ταυτότητος της ISSF:
Παράρτηµα "D",

3.12.3.3

Γενικές ∆ιαδικασίες για Οργανωτικές Επιτροπές: Παράρτηµα "G",

3.12.3.4

∆ιαδικασίες Αιτήσεων για Παγκόσµια Πρωταθλήµατα: Παράρτηµα "W",

3.12.3.5

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη ∆ιοργάνωση Παγκοσµίων Κυπέλλων
της ISSF: Παράρτηµα "C",

3.12.3.6

∆ιαδικασίες για την Αναγνώριση Παγκοσµίων Ρεκόρ: Παράρτηµα "R",

3.12.3.7

Κανονισµοί για την Υποβολή και την Επίλυση Ενστάσεων: Παράρτηµα
"P",

3.12.3.8

Λίστα Ελέγχου για Τεχνικούς Αντιπροσώπους: Παράρτηµα "T",

3.12.3.9

Κατευθυντήριες Οδηγίες για Κριτές: Παράρτηµα "J",

3.12.3.9.1

Κατευθυντήριες Οδηγίες για ∆ιαιτητές λειόκαννου όπλου: Παράρτηµα
"S",

3.12.3.10

Κατευθυντήριες Οδηγίες για ∆ραστηριότητες ∆ηµοσίων Υποθέσεων:
Παράρτηµα "A",
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3.12.3.11

Κατευθυντήριες Οδηγίες για Τηλεοπτική Εκποµπή και ∆ιαφήµιση:
Παράρτηµα "B":

3.12.3.11.1 όλα τα δικαιώµατα που αφορούν σε συµβασιακά και ιδιοκτησιακά
θέµατα (σχετικά) µε την παραγωγή και τη χρήση τηλεοπτικής,
ραδιοφωνικής, κινηµατογραφικής και φωτογραφικής κάλυψης των
Παγκοσµίων Πρωταθληµάτων, Παγκοσµίων Κυπέλλων και των ∆ιΗπειρωτικών αγώνων είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της ∆ιεθνούς
Οµοσπονδίας του Αθλήµατος της Σκοποβολής,
3.12.3.11.2 τα δικαιώµατα αυτά δεν µπορούν να πωληθούν, να µεταβιβασθούν ή
να τεθούν υπό διαπραγµάτευση χωρίς την έγγραφη συναίνεση του
Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα που ενεργούν µετά από
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία µπορεί να µεταβιβάσει
την αρµοδιότητά της να διαπραγµατευθεί την πώληση ή την χρήση
των παραπάνω δικαιωµάτων, αλλά διατηρεί αποκλειστικά την ευθύνη
για την τελική απόφαση και για την χρήση των εσόδων που
απορρέουν από την πώληση των δικαιωµάτων αυτών.
3.12.3.12

Κανονισµοί για την επιτροπή αθλητών : Παράρτηµα “AC”,

3.12.3.13

Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ακαδηµία Προπονήσεων: Παράρτηµα
“TA”,

3.12.4

Τα Παραρτήµατα των Γενικών Κανονισµών δεν πρέπει να έρχονται σε
αντίφαση µε τους Γενικούς Κανονισµούς και πρέπει να εγκρίνονται
από την Εκτελεστική Επιτροπή σύµφωνα µε το Άρθρο 1.8.2.3 του
Καταστατικού της ISSF.

Άρθρο 3.13.0
3.13.1

Οι Γενικοί αυτοί Κανονισµοί εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική
Συνέλευση της ISSF την 30η Οκτωβρίου, 1982 στο Καράκας,
Βενεζουέλα, και αντικαθιστούν τους «Γενικούς Κανονισµούς, έκδοση
1977» και τέθηκαν σε ισχύ την 15η Νοεµβρίου, 1982 (αναθεωρηµένοι,
τροποποιηµένοι και διορθωµένοι από τη Γενική Συνέλευση της ISSF
την 29η Ιουλίου, 1988 στην Μαδρίτη, ESP). Η έκδοση αυτή
περιλαµβάνει τροπολογίες και διορθώσεις που εγκρίθηκαν από τις
Γενικές Συνελεύσεις της ISSF την 14η Αυγούστου, 1990 στη Μόσχα,
URS και την 27η Απριλίου, 1992 στη Βαρκελώνη, ESP και την 22α
Ιουλίου, 1994 στο Μιλάνο, ITA, την 20η Απριλίου, 1996 στην Ατλάντα,
USA και την 15η Ιουλίου, 1998 στη Βαρκελώνη, ESP, την 21η Μαρτίου
2000 στο Σίδνεϋ, AUS και την 18η Απριλίου 2004 στην Αθήνα,.
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Άρθρο 3.12.3.1, Παράρτηµα "Q"
Ειδικοί Κανονισµοί για τη Συµµετοχή
στα Αγωνίσµατα του Αθλήµατος της Σκοποβολής
των Ολυµπιακών Αγώνων
Q.1.0

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Q.1.1

Στο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων, το Άθληµα της Σκοποβολής
εκπροσωπείται µε δεκαπέντε (15) διαφορετικά αγωνίσµατα σε τρεις (3)
Ολυµπιακές Ενότητες .

Q.1.2

Ενότητα Τουφεκιού:

Q.1.2.1

Αγωνίσµατα Ανδρών

Q.1.2.2

Τουφέκι 50 µ Πρηνηδόν Ανδρών

60 βολές πρηνηδόν

Τουφέκι 50 µ 3 Στάσεων Ανδρών

3 x 40 βολές

Αεροβόλο Τουφέκι 10 µ Ανδρών

60 βολές ορθίως

Αγωνίσµατα Γυναικών
Τουφέκι 50 µ 3 Στάσεων Γυναικών

3 x 20 βολές

Αεροβόλο Τουφέκι 10 µ Γυναικών

40 βολές ορθίως

Q.1.3

Ενότητα Πιστολιού:

Q.1.3.1

Αγωνίσµατα Ανδρών

Q.1.3.2

Πιστόλι 50 µ Ανδρών

60 βολές

Πιστόλι Ταχείας Βολής 25µ Ανδρών

60 βολές

10 m Air Pistol Men

60 βολές

Αγωνίσµατα Γυναικών
Πιστόλι 25 µ Γυναικών

30 + 30 βολές

Αεροβόλο Πιστόλι 10 µ Γυναικών

40 βολές

Q.1.4

Ενότητα Λειόκαννων:

Q.1.4.1

Αγωνίσµατα Ανδρών

Q.1.4.2

Τραπ Ανδρών

125 δίσκοι

∆ιπλό Τραπ Ανδρών

150 δίσκοι

Σκητ Ανδρών

125 δίσκοι

Αγωνίσµατα Γυναικών
Τραπ Γυναικών

75 δίσκοι

Σκητ Γυναικών

75 δίσκοι
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Q.2.0

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ / ΕΟΕ

Q.2.1

Αναλογίες για τα Αθλήµατα της Σκοποβολής:

Q.2.2

Η ∆ΟΕ έχει εγκρίνει ένα συνολικό αναλογούντα αριθµό 390 αθλητών για
συµµετοχή στους Ολυµπιακούς Αγώνες. ∆εν υπάρχει αυστηρός διαχωρισµός
των αναλογούντων θέσεων για Γυναίκες και Άνδρες λόγω της κατανοµής των
θέσεων πρόσκλησης. Η κατανοµή είναι περίπου 40% Γυναίκες και 60%
Άνδρες.

Q.2.3

1 αναλογούσα θέση για τα δύο αγωνίσµατα λειόκαννων γυναικών

= 1x2 =2

2 αναλογούσες θέσεις για όλα τα άλλα

= 2 x 13 = 26

αγωνίσµατα ανδρών και γυναικών

Ο µέγιστος αριθµός αναλογούντων θέσεων ανά ΕΟΕ είναι

= 28

Q.3.0

Ελάχιστες Βαθµολογίες Πρόκρισης (ΕΒΠ-MQS)

Q.3.1

Μόνο αθλητές που έχουν πετύχει τις ελάχιστες βαθµολογίες πρόκρισης
µπορούν να δηλωθούν για συµµετοχή σε ένα ή περισσότερα αγωνίσµατα στο
Ολυµπιακό πρόγραµµα σκοποβολής. Ελάχιστες Βαθµολογίες Πρόκρισης
µπορούν να επιτευχθούν µόνο σε αγώνες επιλογής και προκριµατικούς στα
Παγκόσµια Πρωταθλήµατα της ISSF, στα Ηπειρωτικά Πρωταθλήµατα και σε
Αγώνες Πρόκρισης καθορισµένους από την ISSF (π.χ. Παγκόσµια Κύπελλα
της ISSF Αρθ. Q.12.1). ΕΒΠ και αναλογούσες θέσεις, Αρθ. Q.5.2,
απονέµονται στη διάρκεια των τεσσάρων (4) ετών µεταξύ των Ολυµπιακών
Αγώνων. Οι ελάχιστες βαθµολογίες πρόκρισης (ΕΒΠ-MQS) έχουν καθορισθεί
ως εξής:

Q.3.2

Ενότητα Τουφεκιού:

Q.3.2.1

Αγωνίσµατα Ανδρών

Q.3.2.2

Τουφέκι 50 µ Πρηνηδόν Ανδρών

587

Τουφέκι 50µ 3 Στάσεων Ανδρών

1135

Αεροβόλο Τουφέκι 10 µ Ανδρών

570

Αγωνίσµατα Γυναικών
Τουφέκι 50 µ 3 Στάσεων Γυναικών

555

Αεροβόλο Τουφέκι 10 µ Γυναικών

375

Q.3.3

Ενότητα Πιστολιού:

Q.3.3.1

Αγωνίσµατα Ανδρών

Q.3.3.2
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Πιστόλι 50 µ Ανδρών

540

Πιστόλι 25 µ Ταχύτητας Ανδρών

573

Αεροβόλο Πιστόλι 10 µ Ανδρών

563

Αγωνίσµατα Γυναικών
Πιστόλι 25 µ Γυναικών

555

Αεροβόλο Πιστόλι 10 µ Γυναικών

365
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Q.3.4

Ενότητα Λειόκαννων:

Q.3.4.1

Αγωνίσµατα Ανδρών

Q.3.4.2

Τραπ Ανδρών

112

∆ιπλό Τραπ Ανδρών

118

Σκητ Ανδρών

114

Αγωνίσµατα Γυναικών
Τραπ Γυναικών

58

Σκητ Γυναικών

60

Q.4.0

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

Q.4.1

Μέγιστη συµµετοχή ανά χώρα (ΕΟΕ) ανά αγώνισµα:

Q.4.1.1

Στα Ολυµπιακά αγωνίσµατα η µέγιστη συµµετοχή ανά χώρα (ΕΟΕ) ανά
αγώνισµα είναι δύο (2) σκοπευτές εκτός από τα αγωνίσµατα Τραπ και Σκητ
γυναικών στα οποία ο αριθµός προκρινόµενων ανά χώρα περιορίζεται σε µία
(1) µόνο αθλήτρια.

Q.4.1.2

Κάθε σκοπευτής, όµως, που έχει δηλωθεί σε ένα αγώνισµα σε αναλογούσα
θέση από την ΕΟΕ µπορεί να δηλωθεί σαν διπλή συµµετοχή σε άλλα
αγωνίσµατα αν έχει επίσης πετύχει τις ελάχιστες βαθµολογίες πρόκρισης στα
άλλα αγωνίσµατα. Οι ΕΟΕ δεν επιτρέπεται να δηλώσουν περισσότερους από
δύο (2) σκοπευτές σε κανένα αγώνισµα.

Q.4.1.3

Για τα αγωνίσµατα Τραπ και Σκητ γυναικών κάθε χώρα περιορίζεται σε
αναλογούσα συµµετοχή µίας (1) αθλήτριας αλλά µπορεί να δηλώσει έως δύο
(2) αθλήτριες αν η δεύτερη αθλήτρια είναι διπλή συµµετοχή.

Q.4.2

Αν µια ΕΟΕ δηλώσει ένα (1) αθλητή σαν διπλή συµµετοχή σε οποιοδήποτε
αγώνισµα στο οποίο έχει επίσης λάβει τον (µέγιστο) δυνατό αριθµό
αναλογουσών (ας) θέσεων(ης), οι αναλογούσες(α) εκείνες θέσεις(η) πρέπει να
επιστραφούν(ει) στην ISSF/∆ΟΕ για να εκχωρηθούν σαν επί πλέον
αναλογούσα θέση. Κατόπιν αιτήσεως από Οµοσπονδία Μέλος της ISSF/∆ΟΕ
µία (1) αναλογούσα θέση σε ένα αγώνισµα µπορεί να ανταλλαχθεί µε µία (1)
αναλογούσα θέση σε οποιοδήποτε άλλο αγώνισµα αν (αυτή) είναι διαθέσιµη.

Q.4.3

∆ιπλές συµµετοχές που έχουν δηλωθεί σε αναλογούσα θέση µπορούν να
αντικατασταθούν από αναπληρωµατικό (εναλλακτικό) µε αναλογούσα θέση σε
οποιοδήποτε άλλο αγώνισµα και ΕΒΠ µόνο πριν από τη λήξη της προθεσµίας
παραλαβής των Τελικών ∆ηλώσεων Συµµετοχής από την Οργανωτική
Επιτροπή των Αγώνων (21 ηµέρες πριν από την Τελετή Έναρξης).

Q.4.4

Αν µια αντικατάσταση καταστεί απαραίτητη εξ’ αιτίας επείγοντος περιστατικού,
µπορούν να εφαρµοστούν οι Γενικοί Κανονισµοί της ISSF, Άρθρο 3.7.6.3, µε
την εξαίρεση ότι όλες οι αντικαταστάσεις πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τους
κανονισµούς της ∆ΟΕ που ισχύουν για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Μια τέτοια
αντικατάσταση ακυρώνει αυτόµατα τη διαπίστευση του αθλητή που
αντικαταστάθηκε.
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Q.5.0

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ

Q.5.1

Ο συνολικός αριθµός των 390 αναλογουσών θέσεων θα κατανεµηθεί για κάθε
αγώνισµα της κάθε ενότητας σύµφωνα µε τη διαδικασία πρόκρισης:

Q.5.2

∆ιαδικασία Πρόκρισης:
Μια αναλογούσα θέση ισοδυναµεί µε µία θέση έναρξης στους Ολυµπιακούς
Αγώνες. Κάθε σκοπευτής που κερδίζει ή λαµβάνει µια από τις παρακάτω
κατονοµασθείσες θέσεις στους προκριµατικούς αγώνες (όπως περιγράφονται
στο Q.3.0 ανωτέρω) λαµβάνει µια θέση έναρξης για τη χώρα του στους
Ολυµπιακούς Αγώνες.
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Q.6.0

Οι Αναλογούσες θέσεις παραχωρούνται στις Οµοσπονδίες Μέλη της ISSF
(ΕΟΕ) και όχι στους αθλητές που τις κατοχύρωσαν.

Q.6.1

Ένας σκοπευτής µπορεί να κατοχυρώσει µόνο µια αναλογούσα θέση για τη
χώρα του (ΕΟΕ). Αν µια αναλογούσα θέση επρόκειτο να κατοχυρωθεί από
σκοπευτή που έχει ήδη κερδίσει αναλογούσα θέση σε οποιοδήποτε αγώνισµα,
η αναλογούσα θέση θα παραχωρηθεί στον επόµενο στην κατάταξη σκοπευτή.
Ο ίδιος κανόνας εφαρµόζεται όταν η ΕΟΕ του σκοπευτή έχει ήδη αποκτήσει
τον µέγιστο αριθµό αναλογουσών θέσεων ανά αγώνισµα όπως αναφέρεται
στον κανονισµό Q.4.2.1. Οι ισοπαλίες για αναλογούσες θέσεις θα επιλυθούν
σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 12.0 και/ή 14.0 των κατάλληλων (επί µέρους)
κανόνων για τα Ολυµπιακά Σκοπευτικά Αγωνίσµατα.

Q.6.2

Κάθε ΕΟΕ αποφασίζει για τον αριθµό των συµµετοχών µε τις οποίες θα
καλύψει τις αναλογούσες θέσεις της και επιλέγει τους αθλητές σε κάθε
αγώνισµα από αυτούς που έχουν ελάχιστες επιδόσεις πρόκρισης. Μόνο
αθλητές µε ελάχιστες επιδόσεις πρόκρισης µπορούν να καταλάβουν µία
αναλογούσα θέση (θέση έναρξης).

Q.7.0

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΧΩΡΑΣ

Q.7.1

Για τη ∆ιοργανώτρια Χώρα (ΕΟΕ) κρατείται µία αναλογούσα θέση (θέση
έναρξης) στα παρακάτω αγωνίσµατα:
Τουφέκι 50 µ 3 Στάσεων Ανδρών

3 x 40 shots

Πιστόλι Ταχύτητας 25 µ Ανδρών

60 shots

Πιστόλι 25 µ Γυναικών

30+30 shots

Αεροβόλο Πιστόλι 10 µ Ανδρών

60 shots

Αεροβόλο Τουφέκι 10 µ Γυναικών

40 shots

Τραπ Ανδρών

125 δίσκοι

Σκητ Ανδρών

125 δίσκοι

Τραπ Γυναικών

75 δίσκοι

Σκητ Γυναικών

75 δίσκοι

Q.7.2

Στα υπόλοιπα αγωνίσµατα µπορούν να δηλωθούν διπλές συµµετοχές. Οι
θέσεις σε όλα τα αγωνίσµατα µπορούν να καταληφθούν µόνο από αθλητή που
έχει πετύχει την ελάχιστη επίδοση πρόκρισης στο εν λόγω αγώνισµα.

Q.8.0

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Q.8.1

Οι «Θέσεις Πρόσκλησης Τριµερούς» δίνουν στη Τριµερή Επιτροπή την
δυνατότητα να παραχωρήσει το δικαίωµα συµµετοχής σε ένα σκοπευτή
από χώρα (ΕΟΕ) που δεν έχει λάβει αναλογούσα θέση (θέση έναρξης) για
συµµετοχή στους Ολυµπιακούς Αγώνες σύµφωνα µε το νέο σύστηµα
αναλογίας (θέσεων), αν είναι χρήσιµο στη ∆ΟΕ/ΕΟΕ/ISSF να
εκπροσωπήσει αυτή τη χώρα τουλάχιστον ένας (1) σκοπευτής στα
αγωνίσµατα σκοποβολής των Ολυµπιακών Αγώνων. Η απόφαση αυτή
βασίζεται στο ολικό µέγεθος της αποστολής της εν λόγω χώρας,
συµπεριλαµβανόµενων των συµµετοχών σε άλλα αθλήµατα.
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Q.8.2

Οι αιτήσεις για «Θέσεις Πρόσκλησης» από ΕΟΕ (Οµοσπονδίες Μέλη της
ISSF) θα παραληφθούν από τριµερή επιτροπή, που απαρτίζεται από τη ∆ΟΕ,
τις ΕΟΕ και την ISSF, για αθλητές υψηλού επιπέδου που έχουν τις ελάχιστες
επιδόσεις πρόκρισης, αλλά ανήκουν σε ΕΟΕ που έχουν καθόλου ή λίγες
αναλογούσες θέσεις και που δηλώνουν λίγους αθλητές σε άλλα αθλήµατα. Η
τελική απόφαση σχετικά µε το τεχνικό επίπεδο των αθλητών για την κατανοµή
αυτών των «Θέσεων Πρόσκλησης» θα ληφθεί από την ISSF.

Q.8.3

Οι ειδικές «Θέσεις Παγκοσµιότητας» για ειδικές περιπτώσεις παραχωρούνται
από την ISSF µετά από αίτηση της ∆ΟΕ, ή µιας ΕΟΕ, ή Οµοσπονδίας Μέλους
της ISSF σε χώρα που έχει σκοπευτή χωρίς αναλογούσα θέση, που έχει όµως
πετύχει εξαιρετική επίδοση σε ένα από τα Ολυµπιακά Αγωνίσµατα
Σκοποβολής σε επίσηµο αγώνα πρόκρισης.

Q.9.0

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

Q.9.1

Οι ΕΕΠ µπορούν να επιτευχθούν σε συγκεκριµένους αγώνες πρόκρισης όπως
τα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα, τα Ηπειρωτικά Πρωταθλήµατα, τα Παγκόσµια
Κύπελλα και τοπικοί αγώνες που έχουν ιδιότητα (κατοχύρωσης) ΕΕΠ µεταξύ
Ολυµπιακών Αγώνων.

Q.9.2

Οι αναλογούσες θέσεις µπορούν να επιτευχθούν από ένα σκοπευτή (µια µόνο
αναλογούσα θέση ανά σκοπευτή) στα Ολυµπιακά αγωνίσµατα σκοποβολής
των Παγκοσµίων Πρωταθληµάτων, Ηπειρωτικών Πρωταθληµάτων και
Παγκοσµίων Κυπέλλων (για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε Παράρτηµα 1
Αγώνες Πρόκρισης, που παρουσιάζεται στο τέλος αυτού του κανονισµού).

Q.9.3

Αν ένας από τους καταταχθέντες σκοπευτές έχει ήδη αποκτήσει µια
αναλογούσα θέση νωρίτερα, η αναλογούσα αυτή θέση θα παραχωρηθεί στον
επόµενο σκοπευτή στην σειρά κατάταξης. Κάθε σκοπευτής, όµως, που έχει
δηλωθεί σε ένα αγώνισµα σε αναλογούσα θέση από την ΕΟΕ του µπορεί να
δηλωθεί σαν διπλή συµµετοχή σε άλλα αγωνίσµατα αν έχει πετύχει Ελάχιστες
Επιδόσεις Πρόκρισης (ΕΕΠ) και στα άλλα αγωνίσµατα. ∆εν επιτρέπεται στις
ΕΟΕ να δηλώσουν περισσότερους σκοπευτές σε οποιοδήποτε αγώνισµα από
τους αριθµούς που αναφέρονται παραπάνω.

Q.10.0

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Q.10.1

Η διοίκηση της ISSF θα συντάξει κατάλογο των θέσεων πρόκρισης για κάθε
αγώνισµα. Στον κατάλογο αυτό θα καταχωρηθεί ο µέγιστος αριθµός
αναλογούντων θέσεων ανά ΕΟΕ.

Q.10.2

Ο κατάλογος αυτός θέσεων πρόκρισης καθώς και ένας κατάλογος µε τα
ονόµατα και τις επιδόσεις όλων των αθλητών που έχουν πετύχει ελάχιστη
επίδοση πρόκρισης θα υποβληθεί στη ∆ΟΕ, σε όλες τις ΕΟΕ, και όλες τις
Οµοσπονδίες Μέλη της ISSF πέντε (5) µήνες πριν από τους Ολυµπιακούς
Αγώνες. Όλες οι ΕΟΕ οφείλουν να ενηµερώσουν τη ∆ΟΕ και την ISSF
τέσσερις (4) µήνες πριν από τους Ολυµπιακούς Αγώνες, σχετικά µε το πόσες
από τις αναλογούσες θέσεις τους πρόκειται να διεκδικήσουν σε κάθε
αγώνισµα.

Q.11.0

ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Q.11.1

Όλες οι αναλογούσες θέσεις που αποµένουν θα συµπληρωθούν µε
προκρινόµενους µε χαµηλότερη σειρά κατάταξης από άλλες χώρες (ΕΟΕ).
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Q.11.2

Όλες οι επιστραφείσες ή µη καταληφθείσες αναλογούσες θέσεις θα
ανακατανεµηθούν από την Τριµερή Επιτροπή και την ISSF. Στο µέτρο που
αυτό είναι δυνατό θα πρέπει να κατανεµηθούν σε σκοπευτές µε την επόµενη
χαµηλότερη θέση κατάταξης από άλλες χώρες.

Q.12.0

Αγώνες Πρόκρισης:

Q.12.1

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF θα καθορίσει τον τόπο των διεθνών εκείνων
αγώνων που θα λάβουν την ιδιότητα Παγκοσµίων Κυπέλλων της ISSF και
αγώνων πρόκρισης για την κάθε Ολυµπιάδα.

Q.12.2

Οι τόποι και τα αγωνίσµατα των αγώνων πρόκρισης Παγκοσµίων Κυπέλλων
η
πρέπει να δηµοσιεύονται πριν από την 31 Οκτωβρίου για το επόµενο έτος.

Q.12.3

Σε όλους τους αγώνες πρόκρισης, θα ισχύουν οι κατάλληλοι Πειθαρχικοί
Κανόνες για Τελικούς στις Ολυµπιακές Ενότητες Αγωνισµάτων Σκοποβολής.

Q.12.4

Η Οργανωτική Επιτροπή οφείλει να διεξάγει ελέγχους ντόπινγκ σύµφωνα µε
τους Κανόνες Αντί – Ντόπινγκ της ISSF.

Q.12.5

Ένας Τεχνικός Αντιπρόσωπος της ISSF πρέπει να επιβλέπει κάθε αγώνα
πρόκρισης.

Q.12.6

Τα µέλη της Επιτροπής Κριτών πρέπει να κατέχουν τη σχετική τρέχουσα άδεια
Κριτή της ISSF.

Q.12.7

Ο µέγιστος αριθµός συµµετοχής ανά οµοσπονδία - µέλος της ISSF είναι τρεις
(3) συµµετέχοντες ανά αγώνισµα για τις αναλογούσες θέσεις και το πολύ δύο
(2) επί πλέον συµµετέχοντες για την επίτευξη των ελάχιστων επιδόσεων
πρόκρισης.

Οι ειδικοί αυτοί κανονισµοί για τη συµµετοχή αθλητών στα αγωνίσµατα
σκοποβολής των Ολυµπιακών Αγώνων εγκρίθηκαν από την Εκτελεστική
Επιτροπή της ISSF την 6η Φεβρουαρίου, 2002 κατόπιν συµφωνίας ανάµεσα
στην ISSF και την ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή.
Οι Αγώνες Πρόκρισης για την απόκτηση αναλογούσας θέσης είναι
Παράρτη
προγραµµατισµένοι ανάµεσα στα έτη 2005 και 2007 µε τον ακόλουθο
µα 1
τρόπο:
2005: Παγκόσµιο Πρωτάθληµα λειοκάννων της ISSF Λονάτο, ΙΤΑ
5 θέσεις

Q.13.0

Παγκόσµια Κύπελλα ISSF
2006: 49ο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα της ISSF Ζάγκρεµπ,CRO
Παγκόσµια Κύπελλα ISSF
2007:
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44 θέσεις
54 θέσεις
60 θέσεις

Παγκόσµιο Πρωτάθληµα λειοκάννων της ISSF Λευκωσία,
CYP
Παγκόσµια Κύπελλα ISSF

60 θέσεις

Ηπειρωτικά Πρωταθλήµατα στην Αφρική

15 θέσεις

Ηπειρωτικά Πρωταθλήµατα στην Αµερική

28 θέσεις
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Άρθρο 3.12.3.2, Παράρτηµα "D"

∆ήλωση Σκοπευτή και
Έντυπο Αίτησης Αριθµού Ταυτότητας της ISSF

D.1.0

Για να συµµετάσχουν σε αγώνες και Πρωταθλήµατα υπό την επίβλεψη
της ISSF είναι υποχρεωτικό για τους σκοπευτές να έχουν Αριθµό
Ταυτότητας της ISSF (ISSF ID Νumber).

D.2.0

Η εθνική οµοσπονδία του σκοπευτή πρέπει να υποβάλλει αίτηση για
την έκδοση του Αριθµού Ταυτότητας της ISSF µε το παρακάτω
έντυπο.

D.3.0

Παράβολο US$ 10,00 χρεώνεται για την έκδοση κάθε Αριθµού
Ταυτότητας.

D.4.0

Οι οµοσπονδίες θα πρέπει να στείλουν τις νέες αιτήσεις τους (µόνον
αιτήσεις γραµµένες µε γραφοµηχανή, ή αιτήσεις µε e-mail, θα γίνουν
δεκτές) στην ISSF. Κάθε οµοσπονδία θα λάβει κατάλογο όλων των
Αριθµών Ταυτότητος που πρέπει να ελεγχθεί, να εγκριθεί και να
επιστραφεί στην ISSF µέσα σε δεκατέσσερις ηµέρες. Η µη απάντηση
θα εκληφθεί σαν έγκριση.

D.5.0

Αίτηση λαµβανοµένη σε πρωτάθληµα ή Παγκόσµιο Κύπελλο θα έχει
σαν αποτέλεσµα την αύξηση του παράβολου σε US$ 25,00.

D.6.0

Αν ένας σκοπευτής αλλάξει το όνοµα ή την εθνικότητά του η ISSF
πρέπει να ενηµερωθεί χωρίς καθυστέρηση, ώστε να γίνουν οι
απαραίτητες διορθώσεις από την ISSF.
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∆ήλωση Σκοπευτή της ISSF
ISSF
1.

∆ια του παρόντος βεβαιώνω ότι είµαι ενήµερος των κανονισµών και των
ποινών που ισχύουν στους επίσηµους αγώνες της ISSF σχετικά µε τον
αγώνα ενάντια στο ντόπινγκ. ∆έχοµαι να υποβληθώ στις δοκιµασίες ελέγχου
ντόπινγκ, να αποδεχθώ τα αποτελέσµατά τους και να συµµορφωθώ µε τους
σχετικούς κανονισµούς στην επικρατούσα µορφή τους σε οποιαδήποτε
δεδοµένη χρονική στιγµή.

2.

Συµφωνώ ότι οποιαδήποτε διαφωνία που προκύπτει ανάµεσα σε εµένα και
στην ISSF, που δεν µπορεί να επιλυθεί φιλικά και που παραµένει αφού
εξαντληθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στους Κανονισµούς της ISSF,
θα επιλυθεί τελεσίδικα από δικαστήριο του οποίου η σύνθεση είναι σύµφωνη µε
το Θέσπισµα και τους Κανονισµούς του ∆ικαστηρίου Αθλητικής ∆ιαιτησίας, της
Λοζάνης, αποκλειόµενης κάθε προσφυγής στα τακτικά δικαστήρια. Οι
ενδιαφερόµενοι αναλαµβάνουν να συµµορφωθούν µε το προαναφερθέν
Θέσπισµα και Κανονισµούς, να αποδεχθούν µε καλή πίστη την εκδοθείσα
απόφαση και να µην παρεµποδίσουν µε κανένα τρόπο την εκτέλεσή της.
Ηµε/νία:
Τόπος:
Υπογραφή
Σκοπευτή:
Σε περίπτωση ανήλικου, όνοµα
Υπογραφή νοµικού
νοµικού εκπροσώπου του:
εκπροσώπου:

Έντυπο Αίτησης
για την Έκδοση Αριθµού Ταυτότητας της ISSF
Η Οµοσπονδία µέλος τηςISSF
δια του παρόντος ζητά την έκδοση Αριθµού Ταυτότητος της ISSF που είναι
απαραίτητος για τη συµµετοχή σε αγώνες και πρωταθλήµατα (που διεξάγονται) υπό
την επίβλεψη της ISSF για τον ακόλουθο σκοπευτή:
Επώνυµο(α):
Όνοµα(τα):
Το γένος (η):
Υπηκοότητα:
Φύλο:

Άρρεν

Ηµεροµηνία Γέννησης: Ηµέρα
Αγώνισµα(τα):

Τουφέκι 

Θήλυ
Μήνας
Πιστόλι  ΚΣ 

Έτος
Τραπ 

Υπογραφή
Σκοπευτή:
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∆T 

Σκητ 

Francais:
1.

2.

Je reconnais avoir pris connaissance de la réglementation et des sanctions
en vigueur dans les compétitions oficielles de l´ISSF en ce qui concerne la
lutte contre le dopage. Je donne mon accord pour me soumettre aux tests
de contrôle de dopage, accepter les résultats de ces tests, me soumettre au
règlement concerné sous la forme en vigueur à tout moment donné.
J´accepte que tout litige survenant entre moi-même et l´ISSF, lequel ne
pourrait être réglé à l´amiable et subsisterait après toutes les procédures
prévues par les réglements de l´ISSF, soit tranché définitivement par un
tribunal constitué conformément au Statut et au Règlement du Tribunal
Arbitral du Sport, Lausanne, à l´exclusion de tout recours à des tribunaux
ordinaires. Les parties s´engagent à se conformer aux dits Statut et
Règlement et à se soumettre de bonne foi à la sentence qui sera rendue et à
ne pas entraver son exécution.
German:

1.

Ich erkläre hiermit, dass mir die Bestimmungen und Strafen bekannt sind,
die für offizielle Wettkämpfe der ISSF zur Bekämpfung des Dopings in Kraft
sind. Ich erkläre mein Einverständnis, mich den Dopingkontrolluntersuchungen zu unterziehen, die Ergebnisse solcher Untersuchungen anzunehmen und die entsprechenden Vorschriften in ihrer jeweils gültigen Form
zu jeder Zeit einzuhalten.

2.

Ich erkläre mein Einverständnis, dass jeder Streit, der zwischen mir und der
ISSF entsteht und nicht freundschaftlich erledigt werden kann, und der nach
Ausschöpfung der Verfahrensvorschriften, die in den ISSF Regeln vorgesehen sind, offen bleibt, endgültig durch ein Schiedsgericht entschieden
werden soll, welches in Übereinstimmung mit den Statuten und Regeln des
Schiedsgerichts für Sport in Lausanne (CAS) zusammengestellt wird unter
Ausschluss der Anrufung ordentlicher Gerichte. Die Parteien verpflichten
sich, die erwähnten Statuten und Regeln zu beachten und die Entscheidung
im guten Glauben anzunehmen und ihre Durchsetzung in keiner Weise zu
behindern.
Espanol:

1.

Confirmo haber tomado conocimiento de la reglamentación y de las
sanciones en vigor en las competiciones oficiales de la ISSF respecto a la
lucha contra el doping. Estoy de acuerdo en someterme a las pruebas de
control de doping, aceptar sus resultados y respetar el Reglamento tal como
esté en vigor en cualquier momento dado.

2.

Estoy de acuerdo en que todo litigio entre mí mismo(a) y la ISSF que no
pueda resolverse de forma amistosa, aún después de los procedimientos
previstos por la ISSF, se decida definitivamente por un tribunal constituido
de acuerdo con los Estatutos y el Reglamento del Tribunal de Arbitraje del
Deporte, Lausana sin posibilidad de recurso a los tribunales ordinarios. Las
partes en litigio se comprometen a respetar tales Estatutos y Reglamento,
aceptar de buena fe la sentencia pronunciada y no dificultar su ejecución.
08_genregannex2D_2005_1st.doc/2/22/2007 11:03 AM
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Άρθρο 3.12.3.3, Παράρτηµα "G"
Γενικές ∆ιαδικασίες για Οργανωτικές Επιτροπές
Προετοιµασία Αίτησης
(Όλες οι αναφορές αφορούν στους Γενικούς Κανόνες εκτός αν

Αναφορές

διευκρινίζεται αλλιώς)
Εξετάζει τους Γενικούς Κανονισµούς της ISSF, τους Τεχνικούς
G.1 Κανόνες και Κανόνες Ενότητας, και τις διαδικασίες αιτήσεων για
Πρωταθλήµατα, προσδιορίζει απαιτήσεις.

3.2.0

Συντάσσει ένα γενικό χρονοδιάγραµµα. Βεβαιώνεται ότι οι
ηµεροµηνίες είναι πραγµατοποιήσιµες και παρέχουν επαρκή
G.2 χρόνο για την αποπεράτωση σηµαντικών εργασιών. Αφήνει
αρκετά χρονικά περιθώρια για απαντήσεις από οµοσπονδίες
µέλη.

--

Εκτιµά τις απαιτήσεις µεταφοράς και διαµονής, και κάνει
προσωρινές ρυθµίσεις.

--

G.3

Ετοιµάζει σχεδιάγραµµα των τµηµάτων της οργανωτικής
επιτροπής, συµπεριλαµβάνοντας τον απαιτούµενο αριθµό
ατόµων, π.χ. εγκαταστάσεις, αγώνες, γενική διοίκηση,
G.4 εφοδιασµός, µετακίνηση, διαµονή, εστίαση, υποδοχή και
διαπίστευση, ιατρικά και αντί – ντόπινγκ, υποστήριξη υπηρεσιών
έκτακτης ανάγκης, αποτελέσµατα, πρωτόκολλο, δηµόσιες
σχέσεις, ΜΜΕ και επικοινωνίες.
G.5

Εκτιµά τις οικονοµικές απαιτήσεις κάθε
προετοιµάζει προκαταρκτικό προϋπολογισµό.

τµήµατος,

και

3.4.1
6.1.5

--

Υποβάλλει πρόταση και προκαταρκτικό προϋπολογισµό στον
αρµόδιο κρατικό φορέα ή την Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή και/ή
G.6 άλλο αρµόδιο φορέα, και λαµβάνει έγγραφες δεσµεύσεις
υποστήριξης, συµπεριλαµβανόµενης και της οικονοµικής, αν
χρειαστεί.

3.2.6.1

Υποβάλλει την αίτηση στην ISSF µαζί µε τα συνοδευτικά
G.7
έγγραφα

3.2.6;
3.12.3.4
Annex "W"

G.8

Προετοιµάζει ενηµερωτικά πακέτα για τη Γενική Συνέλευση της
ISSF.
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Προετοιµασία και ∆ιεξαγωγή Κύριων Πρωταθληµάτων
(Αφού επιλεγεί η οργανώτρια οµοσπονδία µέλος)
G.9 Ανασκοπεί και βελτιώνει τα θέµατα που αναγράφονται στις G.1–G.5 πιο πάνω.
G.10

--

Ζητά τον επίσηµο διορισµό Τεχνικού Αντιπροσώπου(ων) της ISSF και
προτείνει το χρόνο της αρχική επίσκεψης, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την έκταση
των προβλεπόµενων κατασκευαστικών έργων.

3.4.2 & 3.4.3

Υποβάλλει σχέδια για την ανακαίνιση ή την κατασκευή σκοπευτηρίων στην

3.5.1; 6.3.5

Επιβεβαιώνει την καταλληλότητα στόχων διαφόρων κατασκευαστών και

3.5.4; 6.3.1

G.11 ISSF για εξέταση και έγκριση.
G.12 δέχεται προσφορές.

G.13 Μετά από έγκριση, παραγγέλνει τον απαιτούµενο εξοπλισµό.

--

Ολοκληρώνει τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής. ∆ιορίζει ∆ιευθυντή

3.4.1

Προετοιµάζει όρους εντολής και περιγραφές θέσεων, προσδιορίζει και

3.4.1

G.16 προσωπικού.

Προσδιορίζει την ταυτότητα πιθανών ατόµων για θέσεις αξιωµατούχων και

3.4.1

G.17 Προετοιµάζει σχέδιο για την πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού.

3.4.1

G.18 Προετοιµάζει σχέδιο για την πρόσληψη και εκπαίδευση αξιωµατούχων.

3.4.1

G.14 Αγώνων.

G.15 διευκρινίζει τοµείς ευθύνης.

Συντάσσει λεπτοµερές προκαταρκτικό πρόγραµµα, σχεδιάζει έντυπα δήλωσης

G.19 συµµετοχής, και τα υποβάλλει στην ISSF για έγκριση.

3.7.2; 3.7.6

6.9.4;
6.7.0;
G.20
6.9.0
Μεριµνά για ιατρικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανόµενων και 5.1.4.3 ISSF
G.21 των δοκιµών για έλεγχο ντόπινγκ (αφού συµβουλευτεί τον Πρόεδρο της Anti-Doping
Ιατρικής Επιτροπής της ISSF).
Regulations
Προετοιµάζει τις λεπτοµέρειες των διαδικασιών αποτελεσµάτων, µεριµνά για
εξοπλισµό εξαγωγής αποτελεσµάτων και χειριστές (του), σχεδιάζει πίνακες
αποτελεσµάτων για το κοινό.

Σχεδιάζει τα µετάλλια και τα πιστοποιητικά των απονοµών, τα υποβάλλει στην

G.22 ISSF για έγκριση.

3.9.4

G.23

Εκτιµά τις απαιτήσεις και ετοιµάζει τις διαδικασίες για την υποδοχή και τη
φύλαξη των πυροβόλων όπλων, των πυροµαχικών και του εξοπλισµού των
συµµετεχόντων. Συνεννοείται µε τις τελωνειακές αρχές για να εξασφαλίσει την
εύκολη εισαγωγή (τους) στη χώρα.

G.24

Ετοιµάζει λεπτοµερείς διαδικασίες για την υποδοχή, τη µετακίνηση, τη
διαπίστευση και τη διαµονή των οµάδων, των συνοδών, των Κριτών και των
εκπροσώπων του τύπου.

3.4.7;
3.6.10

Κάνει προσχέδια για τις τελετές έναρξης, λήξης και απονοµής, και τα

3.9.1

Στέλνει προκαταρκτικά προγράµµατα, προκαταρκτικά έντυπα δηλώσεων

3.7.2

G.25 υποβάλλει στην ISSF για έγκριση.

G.26 συµµετοχής, και έντυπα αίτησης διαµονής στις οµοσπονδίες µέλη της ISSF.
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Ετοιµάζει το τελικό πρόγραµµα και το αποστέλλει στον Γενικό Γραµµατέα της

3.7.3

Ετοιµάζει εγκαταστάσεις και διαδικασίες πληροφόρησης για τις εργασίες των

3.5.2.13;
3.11.1;
3.11.2;
6.9.0

G.27 ISSF.

G.28 ΜΜΕ.

G.29 Ετοιµάζει σχέδια και κάνει ετοιµασίες για πολιτιστικές δραστηριότητες.
Κανονίζει την τελική προ του αγώνα επίσκεψη επιθεώρησης του Τεχνικού

G.30 Αντιπροσώπου(ων) της ISSF, εξασφαλίζει την παρουσία της Οργανωτικής
Επιτροπής και των µελών του προσωπικού.

3.4.2
6.3.5

Αποστέλλει προσκλήσεις και το τελικό πρόγραµµα στις οµοσπονδίες µέλη της

3.7.3; 3.7.5

Υποβάλλει σχέδια των τελετών έναρξης, λήξης και απονοµής στην Εκτελεστική

3.9.1; 3.9.5.3

Μεριµνά για την υποδοχή, τη διαµονή και τη µετακίνηση του Προέδρου, του
Γενικού Γραµµατέα, των Τεχνικών Αντιπροσώπων, των µελών της Επιτροπής
Κριτών και των Επίτιµων Προσκεκληµένων της ISSF.

3.4.3; 3.4.4;
3.4.7;

Εάν πρέπει, υποβάλλει δείγµατα µη – ηλεκτρονικών στόχων στην ISSF για

3.5.4;
6.3.1

G.32 ISSF.

G.33 Επιτροπή της ISSF.

G.35 έγκριση.

G.36 ∆ιεξάγει δοκιµαστικούς αγώνες (δεν είναι υποχρεωτικό).
Παραλαµβάνει τις τελικές δηλώσεις συµµετοχής και αιτήσεις διαµονής.

G.37 Επιβεβαιώνει τις απαιτήσεις µε τις υπηρεσίες ξενοδοχείων, υποδοχής και
µετακίνησης.

G.38 Ετοιµάζει προγράµµατα προπόνησης για τους διαγωνιζόµενους.
G.39 Επαληθεύει τις κατανοµές στα σκοπευτήρια µε τις συµµετοχέ.

-3.6.10; 3.7.6;
3.7.7.
6.5.7; 3.7.10
6.7.0

Επαληθεύει µαζί µε τον Τεχνικό Αντιπρόσωπο(ους) τα συστήµατα που θα

6.5.0;
6.7.0;3.7.11

Σχεδιάζει και προετοιµάζει τις διαδικασίες διαµονής και ενηµέρωσης για τους

--

Εξασφαλίζει ότι έχουν γίνει οι προετοιµασίες για την άµεση αποστολή των
πλήρων καταστάσεων αποτελεσµάτων κάθε ηµέρας στη ∆ιοίκηση της ISSF µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. (Πρέπει) επίσης να εξασφαλίσει ότι έχουν γίνει οι
προετοιµασίες για την αποστολή τριών αντιγράφων των καταστάσεων
επίσηµων αποτελεσµάτων και διαγωνιζοµένων στη Γραµµατεία της ISSF µέσα
σε τρεις ηµέρες από το τέλος του αγώνα.

3.7.5.2;
3.7.5.3

G.40 χρησιµοποιηθούν στη βαθµολόγηση και τις ρυθµίσεις σχετικά µε κληρώσεις.
G.41 θεατές, και την προώθηση της µεγαλύτερης δυνατής προσέλευσης θεατών.

G.42

3.4.3
6.3.5

Ανασκοπεί τις συστάσεις του Τεχνικού Αντιπροσώπου(ων) και λαµβάνει τα

G.31 απαιτούµενα µέτρα.

G.34

--
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Άρθρο 3.12.3.4, Παράρτηµα "W"
∆ιαδικασίες Αίτησης
για Παγκόσµια Πρωταθλήµατα
Όνοµα Οµοσπονδίας
Υποβολή Αίτησης στο Γενικό Γραµµατέα της ISSF
Προτεινόµενες Ηµεροµηνίες:

Ηµεροµηνία Γενικής Συνέλευσης:

Ηµεροµηνία τελευταίου µεγάλου αγώνα στη Χώρα µας
∆ιεξήχθη στην (πόλη)
Παγκόσµιο Πρωτάθληµα που πρόκειται να διεξαχθεί (πόλη)
Υποστήριξη από τον Κρατικό Αθλητικό Φορέα

Παράρτηµα

Υποστήριξη από την Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή

Παράρτηµα

∆ιακήρυξη Σεβασµού για τα Θεσπίσµατα της ISSF

Παράρτηµα

∆ιακήρυξη Πρόσκλησης σε όλες τις Οµοσπ. Μέλη της ISSF Παράρτηµα
Πρόγραµµα Αγώνων µε Πιθανές Ηµεροµηνίες

Παράρτηµα

Πληροφορίες σχετικά µε την προτεινόµενη διοργάνωση

Παράρτηµα

Περιγραφή Σκοπευτηρίων

Παράρτηµα

Σκοπευτήριο έτοιµο για αγώνες
Χρόνος για ανακαίνιση σκοπευτηρίου
Χρόνος για κατασκευή σκοπευτηρίου
Σκοπευτήρια

Αριθµός θέσεων
/σκοπευτηρίων

Χώρος για
Θεατές / αριθµός

Τουφέκι 300 µ
Τουφέκι/Πιστόλι 50 µ
Πιστόλι 25 µ
Αεροβόλα 10 µ (κλειστό)
Τραπ / Αυτόµατο Τραπ / ∆ιπλό Τραπ
Σκητ
Κινητός Στόχος 50 µ
Κινητός Στόχος 10 µ (κλειστό)
Ειδικό Σκοπευτήριο για τους Τελικούς
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∆ιεξάγονται όλα τα αγωνίσµατα σε µια εγκατάσταση;

ναι  / όχι 

Αν όχι παρακαλούµε αντιγράψτε τον παρακάτω πίνακα!
Εγκαταστάσεις για:

Αριθ. µ²

Εγκαταστάσεις για:

Πρόεδρο της ISSF

Γραµµατεία της ISSF

Γενικό Γραµµατέα της ISSF

Αίθουσα Επιτροπής Εφέσεων

Αίθουσες Τεχνικών Αντιπρ.

Αίθουσα Επιτροπής Κριτών

Αίθουσες Οµάδων

Αίθουσες Συνελεύσεων

Αίθουσες Βαθµολόγησης
Κεντρικοί Πίνακες
Βαθµολογίας &
Ανακοινώσεων

Αίθουσες Ιατρείων

Έλεγχος Εξοπλισµού

Εγκαταστάσεις Απονοµών

Αποθήκες

Οπλουργείο

Εµπορικά σταντ

Εστιατόριο

∆ηµόσιες Σχέσεις
Ταχυδροµείο, Τηλέφωνα,
Φαξ, e-mail

Τουαλέτες

Αίθουσες Ελέγχου Ντόπινγκ

Χώροι Πάρκινγκ

Αριθµός Κριτών µε άδεια της ISSF στην
Οµοσπονδία µας

Κατηγορίας A

Τουφέκι
Πιστόλι
Λειόκαννα
Κινητός Στόχος
Έλεγχος Χάρτινων Στόχων
Έλεγχος Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
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Κατηγορίας B

Ενηµερωτική Κατάσταση Ελέγχου για τον Γενικό Γραµµατέα
Όνοµα του Πρωταθλήµατος:
Μνηµόνιο Συµφωνίας (Ηµεροµηνία):
Απόσυρση του Πρωταθλήµατος:
Λόγοι:

Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής:

Επισκέψεις των Τεχνικών Αντιπροσώπων στο Σκοπευτήριο
10 ή 12 µήνες πριν (από το Πρωτάθληµα)

%

Πρόοδος

Αναφορά στην Εκτελεστική Επιτροπή:

Αναφορά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο:

Παράταση Χρονικών Ορίων για την Ολοκλήρωση του Σκοπευτηρίου
Επίσκεψη στο Σκοπευτήριο
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Προκαταρκτικό Πρόγραµµα Τεχν. Επιτρ.

Ex. Com.

Τελικό Πρόγραµµα

Τεχν. Επιτρ.

Ex. Com.

Πρόσκληση

Εγγραφή (Τελική)

Πρόγραµµα
Αριθµός
Χωρών
Αριθµός
Χωρών
Αριθµός
Χωρών

Αριθµός
∆ιαγωνιζωµένων
Αριθµός
∆ιαγωνιζωµένων
Αριθµός
∆ιαγωνιζωµένων

Τελετές

Εγκρίθηκαν

Απονοµές

Εγκρίθηκαν

Στόχοι

Εγκρίθηκαν

Εγγραφή (6 µήνες)
Εγγραφή (30 µέρες)

∆ιορισµοί σε Επιτροπές Κριτών:
Εφέσεων
Τουφεκίου
Πιστολιού
Λειόκαννου
Κινητού Στόχου
Έλεγχου Χάρτινων Στόχων
Έλεγχου Στόχων Ηλεκτρονικής
Βαθµολογίας
Έλεγχου Εξοπλισµού
Τελική Αναφορά Αντιπροσώπων:
Τελική Αναφορά Οµοσπονδίας:
Τακτοποίηση Παραβόλων Συµµετοχής:
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Άρθρο 3.12.3.5, Παράρτηµα "C"
Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Οργάνωση
Παγκοσµίων Κυπέλλων της ISSF
C.1.0
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.1.3.1
C.1.4
C.2.0
C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.4
C.2.5
C.3.0
C.3.1
C.3.2
C.3.2.1
C.3.2.2
C.3.2.3
C.3.2.4
C.3.3
C.4.0
C.4.1
C.4.1.1
C.4.1.2
C.4.1.3
C.4.2
C.4.2.1
C.4.3
C.4.3.1
C.4.3.2
C.4.3.3
C.4.4
C.4.5
C.4.6
C.4.6.1
C.4.7
C.4.7.1
C.4.8
C.4.9

Γενικά
Παγκόσµια Κύπελλα της ISSF είναι επιβλεπόµενα Πρωταθλήµατα
Ανοικτά σε όλες τις Οµοσπονδίες µέλη της ISSF
Αίτηση
Επιστολή πρόθεσης
Αποδοχή και Εκπλήρωση των Απαιτήσεων
Ευθύνη και ∆οµή της Οργανωτικής Επιτροπής
Ευθύνη
∆οµή
Χάρτης Οργανωτικού ∆ιαγράµµατος
Λίστες Ελέγχου των Οργανωτών για Παγκόσµιο Κύπελλο
Χρονοδιάγραµµα Περιόδου Προετοιµασίας Πρωταθλήµατων
Γενική ∆ιαχείριση
∆οµή και Κύριες Λειτουργίες
∆ιαπίστευση
Στόχος
Ταυτότητα
Κατηγορίες και Κωδικοί Ζωνών Πρόσβασης
Γραφείο ∆ιαπίστευσης
Εκπαίδευση Αξιωµατούχων
∆ιεύθυνση Αγωνιστικού
Γενικά
Ευθύνες και Καθήκοντα
Λειτουργικοί Τοµείς
Προσωπικό
∆ιευθυντής Αγωνιστικού
Ευθύνες και Καθήκοντα
Γραφείο Αγωνιστικού
Ευθύνες και Καθήκοντα
Γραµµατέας Αγωνιστικού
Προσωπικό Γραφείου Αγωνιστικού
Αρχηγός Εποπτών Βολής
Αξιωµατούχοι Αγωνιστικού και Προσωπικό Σκοπευτηρίου
Αργχηγός Γραφείου Βαθµολόγησης
Αρχηγός Γραφείου Βαθµολόγησης
Γραφείο Βαθµολόγησης
Ευθύνες και Καθήκοντα
Συστήµατα Επικοινωνίας
Συστήµατα Επικοινωνίας
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C.5.1
C.5.2
C.5.3
C.5.3.1
C.5.3.2
C.5.3.3
C.5.3.4
C.5.3.5
C.5.4
C.5.5
C.5.5.1
C.5.5.1.1
C.5.5.2
C.5.5.3
C.6.0
C.6.1
C.6.1.1
C.6.1.2
C.6.1.3
C.6.2
C.7.0
C.7.1
C.7.2
C.7.3
C.7.4
C.7.5
C.7.6
C.7.7
C.7.8
C.8.0
C.8.1
C.8.2
C.8.3
C.8.4
C.8.5
C.9.0
C.9.1
C.9.1.1
C.9.1.2
C.9.1.3
C.9.1.3.1
C.9.1.4
C.9.1.4.1
C.9.1.4.2
C.9.1.4.3
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Γενικά
Σχεδιασµός
Χρονοδιάγραµµα Αγώνων
Προπόνηση
Αγωνίσµατα
Υπόδειγµα Προγράµµατος Αγώνων
Προκαταρκτικό Πρόγραµµα και Πρόγραµµα Τελικών
Αλλαγές στο Πρόγραµµα
Κοινωνικό και Πολιτιστικό Πρόγραµµα
Τελετές
Τελετές Έναρξης και Λήξης
Παρουσίαση Οµάδων
Τελετές Απονοµής Μεταλλίων
Σηµαίες και Εθνικοί Ύµνοι
Συνεδριάσεις
Τεχνική Συνεδρίαση
Γενικά
Ώρα
Εξοπλισµός
Οργανωτική Συνεδρίαση
Τελικοί
Ειδικός Εξοπλισµός που απαιτείται για τους Τελικούς στα Αγωνίσµατα
Λειόκαννου
Ειδικές Απαιτήσεις για τα Συστήµατα Στόχων Ηλεκτρονικής
Βαθµολόγησης στα Πεδία Βολής Τελικών στα 10µ και στα 50µ
Ειδικές Απαιτήσεις για τα Πεδία Βολής Τελικού 25µ
Επίσηµος Προµηθευτής Αποτελεσµάτων της ISSF για τα Αγωνίσµατα
Τουφεκίου και Πιστολίου
Έλεγχος Πρόσβασης
Εκφωνητής
Λειτουργία Πίνακα Βαθµολογίας
Ειδικές Θέσεις
Έγγραφα
∆ιαµόρφωση
Αναφορές σχετικές µε το Πρωτάθληµα
Αναφορές σχετικές µε τον Αγώνα
Προσκλήσεις και ∆ελτία
Ανταλλαγή εγγράφων
Προδιαγραφές ∆ραστηριοτήτων των Πρωταθληµάτων
Συµµετοχή
Γενικά
Αριθµός Ταυτότητας ISSF
∆ιαδικασία ∆ηλώσεων Συµµετοχής
Προκαταρκτικές ∆ηλώσεις Συµµετοχής
Τελικές ∆ηλώσεις Συµµετοχής
Χρονοδιάγραµµα για δραστηριότητες πριν τα Πρωταθλήµατα
Καταχώρηση Τελικών ∆ηλώσεων Συµµετοχής
Προθεσµίες
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C.9.1.5
C.9.1.6
C.9.1.6.1
C.9.1.7
C.9.2
C.9.2.1-6
C.9.2.7
C.9.2.8
C.9.2.9
C.9.3
C.9.3.1
C.9.3.2
C.9.3.3
C.9.4
C.9.4.1
C.9.4.2
C.9.4.3
C.9.4.4
C.9.5
C.9.5.1
C.9.5.2
C.9.5.3
C.9.5.4
C.9.5.5
C.9.5.5.1
C.9.5.5.2
C.9.6
C.9.7
C.9.7.1
C.9.7.1.1
C.9.7.2
C.9.8
C.9.9
C.9.9.1
C.9.9.2
C.9.9.2.1
C.9.9.3
C.9.10
C.9.10.1
C.9.10.2
C.9.10.3
C.9.10.4
C.9.10.5
C.9.10.6
C.9.10.7
C.9.11

Επιπρόσθετες Τελικές ∆ηλώσεις
Καθυστερηµένες (Εκπρόθεσµες) ∆ηλώσεις
Άρνηση Συµµετοχής
Αλλαγές και ∆ιορθώσεις
Παράβολα Συµµετοχής
Γενικά
Επιπλέον παράβολα
Παράβολα Εκπρόθεσµων ∆ηλώσεων Συµµετοχής
Έξοδα Ταξιδίου και Μεταφοράς
Τεχνικός(οι) Αντιπρόσωπος(οι) της ISSF
Γενικά
Λειτουργίες
Ευθύνες
Έλεγχος των Αγώνων
Κριτές και Μέλη της Επιτροπής Κριτών
Αριθµός Κριτών
Προδιαγραφές για τους Κριτές
Υποψηφιότητες
Υπηρεσία Αποτελεσµάτων
Πρόγραµµα
∆ιαµορφώσεις
Εργαλεία
Επί Τόπου
Βιβλίο Αποτελεσµάτων
∆ιαµόρφωση
∆ιανοµή
Παγκόσµια Ρεκόρ
Σχέσεις µε τα ΜΜΕ
Συντονιστής ΜΜΕ
Ευθύνες και Καθήκοντα
Γραφείο ΜΜΕ
Τηλεόραση της ISSF
Εταιρείες
Γενικά
Σύνδεσµος Επικοινωνίας Οργανωτικής Επιτροπής
Ευθύνες και Καθήκοντα
Πάγκοι
Έλεγχος Αντί-Ντόπινγκ
Γενικά
Προϊστάµενος Ελέγχου Αντί-Ντόπινγκ
Αριθµός Ελέγχων
Εργαστήρια
∆ιαδικασία
Πρωτότυπα έγγραφα ελέγχου Αντί-Ντόπινγκ της ISSF
Επίσηµο Αποτέλεσµα Εργαστηρίου στην ISSF
Πρώτες Βοήθειες

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

- 67 -

C.1.0

Γενικά
Αυτές οι οδηγίες δηµιουργήθηκαν ως έγγραφο αναφοράς για να βοηθήσουν
τους οργανωτές στην προετοιµασία και διεξαγωγή των Παγκόσµιων
Κυπέλλων της ISSF.

C.1.1

Τα Παγκόσµια κύπελλα
Πρωταθλήµατα της ISSF

της

ISSF

είναι

επιβλεπόµενα

Όλα τα Παγκόσµια Κύπελλα της ISSF είναι σηµαντικοί αγώνες πρόκρισης για
τους Ολυµπιακούς Αγώνες και πρέπει γι’αυτό το λόγο να προετοιµάζονται
προσεχτικά και να διεξάγονται τηρώντας αυστηρά όλους τους Κανόνες και
Κανονισµούς της ISSF.

C.1.2

Ανοικτό σε όλες τις Οµοσπονδίες µέλη της ISSF
Όλα τα Παγκόσµια Κύπελλα της ISSF πρέπει να είναι ανοικτά για τους
συµµετέχοντες από όλες τις οµοσπονδίες µέλη της ISSF.

C.1.3

Αίτηση

C.1.3.1

Επιστολή Πρόθεσης
Μια επιστολή πρόθεσης ανάληψης της οργάνωσης οποιουδήποτε
Παγκόσµιου Κυπέλλου πρέπει να σταλεί στο Γενικό Γραµµατέα της ISSF.
Αυτή πρέπει να έχει παραληφθεί µέχρι τον ∆εκέµβριο δύο (2) χρόνια πριν το
Παγκόσµιο Κύπελλο (δηλ. για το Παγκόσµιο Κύπελλο του 2007- η αίτηση
πρέπει να έχει παραληφθεί µέχρι το ∆εκέµβριο του 2005). Η αίτηση πρέπει να
περιλαµβάνει:
Τοποθεσία, ηµεροµηνίες και αγωνίσµατα. Λεπτοµέρειες για το
σκοπευτήριο(α), αριθµό σκοπευτικών θυρίδων για τα 10µ, 25µ και τα 50µ,
αριθµός πεδίων βολής πήλινου στόχου (3.5.1) και αν υφίσταται ξεχωριστό
πεδίο βολής για τους Τελικούς, ποια συστήµατα στόχων θα χρησιµοποιηθούν
(ηλεκτρονικοί ή χάρτινοι στόχοι). Αν είναι συστήµατα ηλεκτρονικής
βαθµολόγησης, αν είναι χάρτινοι στόχοι και αν η πρόσβαση επιτρέπεται πριν
το τέλος του αγώνα. Στους προκριµατικούς, προτεινόµενο πρόγραµµα
προκριµατικών, διαµονή (κατηγορίες και αποστάσεις προς το σκοπευτήριο και
το αεροδρόµιο), τοποθεσία και απόσταση του πλησιέστερου διεθνούς
αεροδροµίου, νόµιµες διατάξεις και διαδικασία για την εξαγωγή/εισαγωγή
όπλων και πυροµαχικών και φύλαξή των και οποιαδήποτε άλλη σχετική
πληροφορία.

C.1.4

Αποδοχή και Εκπλήρωση των Απαιτήσεων
Μετά την αποδοχή της Οργανωτικής Επιτροπής ως διοργανώτριας ενός Παγκοσµίου
Κυπέλλου, η Οργανωτική Επιτροπή θα λάβει ένα «ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ» µαζί µε περιγραφή των απαιτήσεων σχετικά µε την διαδικασία
συµµετοχής και την υπηρεσία αποτελεσµάτων. Υπογράφοντας το ΦΥΛΛΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, η Οργανωτική Επιτροπή συµφωνεί να παράσχει
όλες τις σχετικές πληροφορίες και να εκπληρώσει τις εφαρµόσιµες απαιτήσεις.

C.2.0

Ευθύνη και ∆οµή της Οργανωτικής Επιτροπής

C.2.1

Ευθύνη
Σύµφωνα µε τους Γενικούς Κανονισµούς της ISSF, η Οργανωτική Επιτροπή είναι
υπεύθυνη για όλες τις προετοιµασίες και τη διεξαγωγή του Παγκοσµίου Κυπέλλου της
ISSF.
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C.2.2

∆οµή

Προκειµένου να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα της, η Οργανωτική
Επιτροπή (ΟΕ8(g)5.676.9938 706.92.481 Tm [(5)-0.466584( )2.03856( )-5.2167( )-1.4
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C.2.4

Λίστες Ελέγχου του Οργανωτή για το Παγκόσµιο Κύπελλο

C.2.4.1

Γενικά
Αυτή η λίστα παρέχεται για τη διευκόλυνση των διοργανωτών στην
οργάνωση και διεξαγωγή ενός Παγκόσµιου Κυπέλλου της ISSF.
Αυτή η λίστα πρέπει να χρησιµοποιείται
Κανονισµούς και Κανόνες της ISSF.

σύµφωνα

C.2.4.2

Πριν από την προετοιµασία

C.2.4.2.1

Αίτηση Φιλοξενίας ενός Παγκοσµίου Κυπέλλου

µε

τους

Το πρώτο βήµα είναι η σύσταση µιας προσωρινής οργανωτικής
επιτροπής η οποία θα είναι υπεύθυνη για τις έρευνες
πραγµατοποίησης και για την προετοιµασία και παρουσίαση της
αιτήσεως.
Αυτή η επιτροπή θα πρέπει να περιλαµβάνει ανθρώπους κλειδιά µε
κατάλληλες γνώσεις για την διεκπεραίωση των βασικών µορφών, π.χ.
αθλητική-τεχνική, οικονοµική και διοικητική, στοιχεία όπως η ασφάλεια,
διαµονή, µετακίνηση, ΜΜΕ, κλπ.
Η επίσηµη αίτηση µε όλα τα απαιτούµενα έγγραφα υποστήριξης,
πρέπει να παρουσιαστεί ως την ηµέρα της προθεσµίας στην
Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF. Άλλο υλικό (όπως ντοσιέ που
περιέχουν φωτογραφίες) µπορεί να προσκοµισθεί αργότερα.
C.2.4.2.2

Ίδρυση µιας Οργανωτικής Επιτροπής
Γενική ∆ιεύθυνση και ∆ιεύθυνση Αγωνιστικού

C. 2.4.2.2.1

Προετοιµασία Χρονοδιαγράµµατος και Προγράµµατος Αγωνισµάτων:
-ηµεροµηνίες αγωνισµάτων – άφιξη, ηµέρες προπόνησης, αναχώρηση,
-ηµέρες αγώνων και ώρες Τελικών,
-Τεχνική συνεδρίαση το απόγευµα πριν την πρώτη ηµέρα των αγώνων,
-ανεπίσηµη προπόνηση, επίσηµη και προ του αγώνα προπόνηση,
- τελετές – έναρξης, λήξης, απονοµών,
- κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες,
- συνέντευξη τύπου
- έλεγχος εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων

C. 2.4.2.2.2

αποστολή απαιτούµενων εντύπων και προσκλήσεων µε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την τήρηση των προθεσµιών,

C. 2.4.2.2.3

διεξαγωγή
διαφηµιστικής/ενηµερωτικής
προσέλκυση του ενδιαφέροντος χορηγών,

C. 2.4.2.2.4

συγκέντρωση κεφαλαίων και εκστρατεία χορηγίας,

C. 2.4.2.2.5

συγκρότηση της προκαταρκτικής δοµής της διεύθυνσης αγωνιστικού –
διασφάλιση του διορισµού όλων των αρχηγών,
Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
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εκστρατείας

για

την
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C. 2.4.2.2.6

∆ιεθνείς Κριτές από την ISSF παίρνουν τα ονόµατα όσων διορίστηκαν,

C. 2.4.2.2.7

προετοιµασία της επιθεώρησης του Τεχνικού Απεσταλµένου της ISSF,

C. 2.4.2.2.8

κάνει διορθώσεις και αλλαγές στα σχέδια,

C. 2.4.2.2.9

Έλεγχος προκαταρκτικών δηλώσεων συµµετοχής

C.2.4.3

Επιστρατεύσει εθελοντές.

C.2.4.4

∆ιεξάγει έλεγχο των πεδίων βολής και να συντονίσει τη ροή δουλειάς.

C.2.4.5

Σχεδιασµός της ∆ιαµονής και της Τροφοδοσίας

C.2.4.6

Άφιξη, απαιτήσεις εκτελωνισµού.

C.2.4.7

Υποδοχή Οµάδων και φιλοξενούµενων.

C.2.4.7.1

Μέθοδος εγγραφής – συλλογή παράβολων συµµετοχής.

C.2.4.7.2

Πρέπει να διατίθεται διαµονή, µετακίνηση και πληροφόρηση για τους
αγώνες.

C.2.4.7.3

∆ιαθέσιµος διερµηνέας.

C.2.4.8

Μετακίνηση κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης:

C.2.4.8.1

πρόγραµµα – περιοχές σταθµών αναχώρησης και άφιξης,

C.2.4.8.2

κόστος,

C.2.4.8.3

µετακίνηση υπευθύνων,

C.2.4.8.4

χώρος στάθµευσης για ιδιωτικά αυτοκίνητα.

C.2.4.9

Γενική Προετοιµασία για τους Αγώνες

C.2.4.9.1

Ανεπίσηµο, Επίσηµο και Προ-του-αγώνα προπονητικό πρόγραµµα.

C.2.4.9.2

προετοιµασία εγκαταστάσεων.

C.2.4.9.3

επαλήθευση δηλώσεων συµµετοχής – έκδοση αριθµών έναρξης .

C.2.4.9.4

Λίστες Κληρώσεων και Εκκίνησης.

C.2.4.9.5

Προετοιµασία Τεχνικής Συνεδρίασης.

C.2.4.9.6

Έλεγχος Εξοπλισµού.

C.2.4.9.7

Έλεγχος Αντί-Ντόπινγκ.

C.2.4.10

Έλεγχος Εγκαταστάσεων.

C.2.4.11

Τελικός Έλεγχος Σκοπευτηρίου.

C.2.4.12

Στήσιµο απαιτήσεων τύπου.

C.2.4.13

Έλεγχος Αγώνα.

C.2.4.13.1

Κατάταξη – υπηρεσία αποτελεσµάτων.

C.2.4.13.2

Κριτές αγώνα.

C.2.4.13.3

Ενστάσεις.

C.2.4.13.4

Έλεγχος Αντί-Ντόπινγκ.
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C.2.4.14

Απονοµές.

C.2.4.14.1

Κάλυψη ΜΜΕ - που, πότε, ποιος.

C.2.4.15

∆ηµοσίευση.

C.2.4.16

∆ιάφορα.

C.2.5
C.2.5.1

Χρονοδιάγραµµα για την περίοδο προετοιµασίας
Πρωταθληµάτων

Προθεσµίες

6 µήνες πριν
Το προκαταρκτικό πρόγραµµα για το Παγκόσµιο Κύπελλο
την
επίσηµη
πρέπει να προετοιµάζεται από την οργανωτική επιτροπή και
ηµέρα άφιξης
να υποβάλλεται στο Γενικό Γραµµατέα της ISSF για έλεγχο
από τον τεχνικό αντιπρόσωπο της ISSF και έγκριση από το
Γενικό Γραµµατέα της ISSF.
5 µήνες πριν
την
επίσηµη
ηµέρα άφιξης

C.2.5.2

Η επίσηµη πρόσκληση συµµετοχής σε ένα Παγκόσµιο
Κύπελλο µαζί µε τις πρώτες πληροφορίες,
συµπεριλαµβανοµένου του προκαταρκτικού προγράµµατος,
των προκαταρκτικών δηλώσεων συµµετοχής και όλων των
προθεσµιών, πρέπει να σταλεί σε όλες τις οµοσπονδίες µέλη
της ISSF.

C.2.5.3

Το τελικό πρόγραµµα για το Παγκόσµιο Κύπελλο πρέπει να 3 µήνες πριν
επίσηµη
προετοιµαστεί από την Οργανωτική Επιτροπή και να την
υποβληθεί στο Γενικό Γραµµατέα της ISSF τουλάχιστον 3 ηµέρα άφιξης
µήνες πριν για έλεγχο από τον τεχνικό αντιπρόσωπο της
ISSF και έγκριση από τον Γενικό Γραµµατέα.
3 µήνες πριν
Η ΟΕ πρέπει να στείλει πληροφορίες σχετικά µε τα άτοµα
την
επίσηµη
επικοινωνίας σε Γενικές Επαφές, Επαφές ΜΜΕ, Επαφές
ηµέρα άφιξης
υπηρεσίας
αποτελεσµάτων
και
Επαφές
υπηρεσίας
εργοστασιακών παροχών στα κεντρικά γραφεία της ISSF.
60 ηµέρες
Το εγκεκριµένο από την ISSF τελικό πρόγραµµα πρέπει να
πριν την
σταλεί από την ΟΕ σε όλες τις οµοσπονδίες µέλη της ISSF οι
επίσηµη ηµέρα
οποίες έχουν αποστείλει συµπληρωµένα τα έντυπα
άφιξης
προκαταρκτικής συµµετοχής.

C.2.5.4

C.2.5.5

C.3.0

Γενική ∆ιεύθυνση

C.3.1

∆οµή και Βασικές Λειτουργίες

C.3.1.1

Η Γενική ∆ιεύθυνση έχει σκοπό να παρέχει όλες τις υπηρεσίες και τις
λειτουργίες για το Παγκόσµιο Κύπελλο, οι οποίες δεν έχουν άµεση
σχέση µε τους αγώνες.

C.3.1.2

∆ιοικείται από έναν Πρόεδρο και µπορεί να διαιρείται σε επιµέρους
επιτροπές για τις διάφορες λειτουργίες.
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C.3.1.3

Η Γενική ∆ιεύθυνση εκτελεί τις παρακάτω βασικές λειτουργίες στην
οργάνωση του Παγκοσµίου Κυπέλλου:
- γενική διοίκηση,
- προσκλήσεις και ενηµερωτικά έντυπα,
- διαµονή για τις οµάδες, υπευθύνους, ISSF, φιλοξενούµενους, κλπ.,
- υπηρεσίες τροφοδοσίας για οµάδες, υπεύθυνους, ISSF,
φιλοξενούµενους, κλπ.,
- υπηρεσίες θεατών,
- υπηρεσίες αθλητικής βιοµηχανίας,
- τοπική µετακίνηση – οµάδες και υπεύθυνοι (καθηµερινά, κατά την
άφιξη και αναχώρηση),
- ιατρικά ζητήµατα – οµάδες και υπεύθυνοι,
- ασφάλεια και διαπίστευση,
- οικονοµικά,
- µάρκετινγκ,
- δηµόσιες σχέσεις,
- σχέσεις µε τον τύπο,
- τελετές – έναρξης, λήξης, και απονοµή χρηµατικών επάθλων,
- φιλοξενία και διερµηνεία,
- θέµατα VIP,
- κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες,
- λειτουργίες εγκαταστάσεων, συντήρηση και τεχνικές υπηρεσίες,
- επιστράτευση εθελοντών, συντονισµός και διοίκηση.

C.3.1.4

Η Ο.Ε. πρέπει να ενηµερώσει τη ∆ιοίκηση της ISSF το λιγότερο τρεις µήνες
πριν την ηµέρα άφιξης, σχετικά µε το άτοµο-σύνδεσµο σχετικό µε την
ανταλλαγή γενικών πληροφοριών για επικοινωνία µε την ISSF σε όλα τα
γενικά οργανωτικά θέµατα που αφορούν στο Παγκόσµιο Κύπελλο.

C.3.2

∆ιαπίστευση

C.3.2.1

Στόχος
Προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια ευαίσθητων περιοχών, όπως στους
χειροκίνητους και ηλεκτρονικούς στόχους βαθµολογίας, και να αποφευχθεί η
παρακώλυση και παρεµπόδιση των σκοπευτών και των σκοπευτικών
δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός συστήµατος διαπίστευσης
για τα Παγκόσµια Κύπελλα της ISSF.

C.3.2.2

Αναγνώριση Ταυτότητας
Όλα τα άτοµα που είναι αναµεµιγµένα µε το Παγκόσµιο Κύπελλο πρέπει να
έχουν διαπίστευση η οποία πρέπει ευκρινώς να αναγνωρίζει τον κάτοχο της
διαπίστευσης µε φωτογραφία (µέγεθος διαβατηρίου), επίθετο και όνοµα,
εθνικότητα και λειτουργία κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
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C.3.2.3

Κατηγορίες και Κωδικοί Ζωνών Πρόσβασης
Όλα τα άτοµα θα αναγνωρίζονται διαµέσου δύο βασικών ιδιοτήτων οι
οποίες θα επιτρέπουν ατοµική πρόσβαση σχετική µε την κατηγορία και
τις σχετικές λειτουργικές περιοχές:

C.3.2.3.1

Απαιτείται ένας χάρτης διαπίστευσης ο οποίος θα δείχνει τις κατηγορίες
διαπίστευσης, όπως ISSF, Αθλητές Οµάδας, Υπεύθυνοι Οµάδας,
ΜΜΕ, Υπηρεσίες, µέλη ΟΕ, VIP ή Φιλοξενούµενοι, Προσωπικό, κλπ.,

C.3.2.3.2

Οι κωδικοί πρόσβασης σε ζώνες καθορίζουν τις διάφορες περιοχές
µέσα σε µία εγκατάσταση όπως: πεδία βολής, περιοχή βαθµολόγησης
και αποτελεσµάτων, περιοχή τύπου, περιοχές εργασίας της ΟΕ,
περιοχή οικογένειας της ISSF, περιοχή διαµονής, κλπ.

C.3.2.4

Γραφείο ∆ιαπίστευσης
Το γραφείο διαπίστευσης πρέπει να βρίσκεται σε τοποθεσία που να
εξυπηρετεί. Το γραφείο πρέπει να έχει αρκετό χώρο ώστε να µπορεί να
χειριστεί τον αναµενόµενο αριθµό ατόµων και πρέπει να έχει καλή ροή
της κυκλοφορίας. Το γραφείο πρέπει να έχει αρκετό προσωπικό ώστε
να αντιµετωπίσει τις αφίξεις σε ώρες αιχµής.

C.3.3

Εκπαίδευση των Αξιωµατούχων
Η καλύτερη εξασφάλιση για τη διεξαγωγή µιας καλής διοργάνωσης
είναι οι καλά εκπαιδευµένοι αρχηγοί, αξιωµατούχοι και συντονιστές.
Κατάλληλα εκπαιδευτικά µαθήµατα πρέπει να προγραµµατιστούν από
πριν.

C.4.0

∆ιεύθυνση Αγωνιστικού

C.4.1

Γενικά

C.4.1.1

Ευθύνες και Καθήκοντα
Η διεύθυνση αγωνιστικού είναι υπεύθυνη για τις τεχνικές προετοιµασίες
και τη διεξαγωγή των αγώνων, συµπεριλαµβανοµένου των
εγκαταστάσεων αγώνων. ∆ιοικείται από τον ∆ιευθυντή Αγωνιστικού ο
οποίος πρέπει να έχει προσωπικό αγώνων και ένα γραφείο αγώνων
υπό την επίβλεψη µιας γραµµατείας αγωνιστικού.

C.4.1.2

Λειτουργικοί Τοµείς
Η διεύθυνση αγωνιστικού αποτελείται από τους παρακάτω βασικούς
λειτουργικούς τοµείς:
Πεδία βολής 10µ, 25µ, 50µ, πεδία βολής λειόκαννων, πεδία βολής Τελικών,
Υπηρεσία βαθµολόγησης και αποτελεσµάτων (Ηλεκτρονική Βαθµολόγηση,
Χειροκίνητη Βαθµολόγηση) και έναν τοµέα ελέγχου εξοπλισµού.

C.4.1.3

Προσωπικό
Τα παρακάτω µέλη της ∆ιεύθυνσης Αγωνιστικού πρέπει να έχουν κατάλληλη
εν ισχύ άδεια κριτών της ISSF ώστε να αναλάβουν τις παρακάτω
αρµοδιότητες για τα αγωνίσµατα του Παγκοσµίου Κυπέλλου: ∆ιευθυντής
Αγωνιστικού, Αρχηγός Εποπτών Πεδίων βολής, Αρχηγός Υπεύθυνων
Βαθµολόγησης και Αρχηγός Ελέγχου Εξοπλισµού.
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C.4.2

∆ιευθυντής Αγωνιστικού

C.4.2.1

Ευθύνες και Καθήκοντα

C.4.2.1.1

Ο διευθυντής αγωνιστικού αναλαµβάνει την ∆ιεύθυνση Αγωνιστικού και είναι
υπεύθυνος να εξασφαλίζει ότι οι εγκαταστάσεις των αγώνων είναι
προετοιµασµένες και ότι ο αγώνας διεξάγεται σύµφωνα µε τους Κανόνες της
ISSF τηρώντας τη διαδικασία µε τη σειρά που αυτή προβλέπεται και να
διασφαλίζει ότι τηρούνται οι οδηγίες που εκδίδονται από τον Τεχνικό
Αντιπρόσωπο της ISSF και οι συµβουλές των Κριτών του Αγώνα.

C.4.2.1.2

Θα κατευθύνει τις δραστηριότητες όλων των αξιωµατούχων του αγώνα διαµέσου των
αρχηγών των λειτουργικών τοµέων και θα επιβλέπει τη δουλειά τους.

C.4.2.1.3

Επιπλέον θα προεδρεύει στην Τεχνική Συνεδρίαση.

C.4.2.1.4

Είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει ότι όλες οι οµάδες και οι υπεύθυνοι είναι
πληροφορηµένοι και ενηµερωµένοι σχετικά µε όλες τις πτυχές των αγώνων.

C.4.2.1.5

∆ίνει αναφορά στον(στους) Τεχνικό(ους) Απεσταλµένο(ους) της ISSF.

C.4.2.1.6

Ο ∆ιευθυντής Αγωνιστικού θα διορίσει ένα άτοµο επαφής της
∆ιεύθυνσης Αγωνιστικού της Οργανωτικής Επιτροπής για κάθε
Παγκόσµιο Κύπελλο, το οποίο πρέπει να γνωστοποιηθεί δια ονόµατος
στη ∆ιοίκηση της ISSF τρεις µήνες πριν την επίσηµη ηµέρα άφιξης.

C.4.2.1.6.1

Αυτό το άτοµο επαφής είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή πληροφοριών
µεταξύ της ΟΕ και της ∆ιοίκησης της ISSF. Θα συντονίζει την ενηµέρωση
ανταλλαγής δεδοµένων για το Σύστηµα Αποτελεσµάτων και Πληροφόρησης
της ISSF πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το Παγκόσµιο Κύπελλο.

C.4.3

Γραφείο Αγωνιστικού

C.4.3.1

Ευθύνες και Καθήκοντα
Το Γραφείο Αγωνιστικού θα διοικείται από το Γραµµατέα Αγωνιστικού
οποίος είναι υπεύθυνος για όλα τα διοικητικά θέµατα της ∆ιεύθυνσης
Αγωνιστικού, συµπεριλαµβανοµένου:
- επάνδρωση και λειτουργία του Γραφείου Αγωνιστικού (και ενός
δεύτερου γραφείου, αν απαιτείται),
- διοικητική υποστήριξη στη ∆ιεύθυνση Αγωνιστικού,
- παραγωγή αρχικών εντύπων και προσκλήσεων,
- έλεγχος εγγραφών και δηλώσεων συµµετοχής µε τον ΤΑ της ISSF,
- προετοιµασία και βοήθεια για τη διεξαγωγή της Τεχνικής
συνεδρίασης και στις κληρώσεις,
- καταγραφή
πρακτικών
σε
όλες
τις
συνεδριάσεις,
συµπεριλαµβανοµένης και της τεχνικής συνεδρίασης,
- παραλαβή εντύπων και παράβολων ενστάσεων και προώθηση
των στους Κριτές/ΤΑ για συµβουλή,
- παροχή πληροφοριών στις οµάδες και στους Κριτές,
- παροχή θυρίδων αλληλογραφίας για τις οµάδες και για τους Κριτές,
- παροχή διοικητικής υποστήριξης στις οµάδες,
- παραγωγή αποτελεσµάτων αγώνων όπως απαιτείται,
- παραγωγή Καταλόγων και Βιβλίου Επίσηµων Αποτελεσµάτων.
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C.4.3.2

Γραµµατέας Αγωνιστικού

C.4.3.2.1

Ο/Η Γραµµατέας Αγωνιστικού δίνει αναφορά στον ∆ιευθυντή
Αγωνιστικού και είναι υπεύθυνος/η του Γραφείου Αγωνιστικού.

C.4.3.2.2

Ο/Η Γραµµατέας Αγωνιστικού ενός Παγκοσµίου Κυπέλλου της ISSF
World Cup πρέπει να µπορεί να µιλά και να καταλαβαίνει τα Αγγλικά.

C.4.3.3

Προσωπικό Γραφείου Αγωνιστικού

C.4.3.3.1

Το προσωπικό του γραφείου αγωνιστικού δίνει αναφορά στη/στο γραµµατέα
αγωνιστικού και εκτελεί τα καθήκοντά του ακολουθώντας τις οδηγίες.

C.4.3.3.2

Εφόσον έρχονται σε συχνή επαφή µε τα µέλη διαφόρων οµάδων, θα πρέπει
να έχουν επιπλέον γλωσσικές ικανότητες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά,
Ισπανικά και Ρωσικά). Πρέπει επίσης να συµπεριφέρονται µε ευγενικό και
φιλικό τρόπο σε όλους όσους επισκέπτονται το Γραφείο Αγωνιστικού.

C.4.4

Αρχηγός Εποπτών Βολής
Ο Αρχηγός εποπτών βολής (10µ, 25µ, 50µ και Λειόκαννων) δίνει
αναφορά στον ∆ιευθυντή Αγωνιστικού και είναι υπεύθυνος των
περιοχών των πεδίων βολής (προκριµατικών και Τελικών). ∆ιασφαλίζει
ότι το σκοπευτήριο και ο εξοπλισµός είναι εν λειτουργία και έτοιµα για
τη διεξαγωγή των αγώνων, όπως και:
- ασφάλεια στο σκοπευτήριο
- επάνδρωση και λειτουργία του σκοπευτηρίου,
-σύστηµα στόχων (χάρτινοι
βαθµολόγησης και λειόκαννων).

C.4.5

στόχοι

ή

ηλεκτρονικοί

στόχοι

Αξιωµατούχοι Αγώνων και Προσωπικό Σκοπευτηρίου
Αρχηγός Εποπτών Βολής, Επόπτες Βολής και άλλο προσωπικό
σκοπευτηρίου όπως απαιτείται στους ειδικούς Κανόνες των αγωνισµάτων
πρέπει να διορίζονται. Σε κάθε τοµέα σκοπευτηρίου πρέπει να
παραβρίσκονται Τεχνικοί Επόπτες σε όλες τις ώρες προκειµένου να επιλύουν
προβλήµατα εξοπλισµού του σκοπευτηρίου και τεχνικά προβλήµατα.

C.4.6

Αρχηγός Εποπτών Βαθµολόγησης

C.4.6.1

Ο Αρχηγός Εποπτών Βαθµολόγησης κατευθύνει τη δουλειά του
προσωπικού Βαθµολόγησης. Επιβλέπει την εργασία του προσωπικού
βαθµολογίας και αποτελεσµάτων.

C.4.6.2

Θα εκτελεί χρέη συνδέσµου µε την εταιρεία ηλεκτρονικής βαθµολόγησης,
SIUS AG, η οποία έχει συνάψει συµφωνία µε την ISSF να παρέχει το
σύστηµα ηλεκτρονικών δεδοµένων για τα αγωνίσµατα Τουφεκίου και
Πιστολίου στα Παγκόσµια Κύπελλα της ISSF.

C.4.6.3

Επιπλέον θα εκτελεί χρέη συνδέσµου µε την εταιρεία βαθµολόγησης για τα
αγωνίσµατα λειόκαννου.

C.4.6.4

Στο τέλος των σταδίων βαθµολόγησης και Τελικών, θα προωθήσει τα
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C.4.7

Γραφείο Βαθµολόγησης

C.4.7.1

Ευθύνες και Καθήκοντα
Το προσωπικό βαθµολόγησης είναι υπεύθυνο για όλα τα θέµατα
σχετικά µε την τήρηση της βαθµολογίας και των αρχείων του αγώνα,
συµπεριλαµβανοµένου:
- συλλογή αρχείων από όλα τα πεδία βολής,
- συλλογή εντύπων αναφοράς
περιστατικών βαθµολόγησης,

εκτίµησης

δυσλειτουργιών

- παραγωγή ενδιάµεσων και προσωρινών αποτελεσµάτων,
- συντήρηση των Κυρίων Πινάκων Βαθµολογίας,
- καταγραφή παραβάσεων των Κανόνων της ISSF,
- παροχή πληροφοριών στον εκφωνητή,
- παροχή πληροφοριών για τους πίνακες
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C.5.2

Σχεδιασµός
Τα πρώτα πράγµατα που πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν είναι:
ο αριθµός των συµµετεχόντων αθλητών ανά αγώνισµα,
οι υπάρχουσες τεχνικές συνθήκες, ή αυτές που είναι υπό κατασκευή
στο σκοπευτήριο,
οι γενικές και τεχνικές συνθήκες που απαιτούνται από τον έγγραφο και
ηλεκτρονικό τύπο και οι συνθήκες που προβλέπονται από τον
αναµεταδότη της διοργανώτριας χώρας για την διασφάλιση της
παγκόσµιας τηλεοπτικής κάλυψης,
η Οργανωτική Επιτροπή της διοργανώτριας χώρας και οι τοπικές
συνθήκες και παραδόσεις,
το ενδιαφέρον, η τοποθεσία και η κατάσταση των θεατών,

C.5.3

Χρονοδιάγραµµα Αγώνων
Σε ένα ισορροπηµένο χρονοδιάγραµµα αγώνων, οι παρακάτω οµάδες
θα πρέπει να έχουν προγραµµατιστεί συστηµατικά. Μέρα µε τη µέρα
και µε την ώρα:
Προπόνηση (Ανεπίσηµη, Επίσηµη και Προ του Αγώνα)
Αγωνίσµατα Τουφεκίου και Τελικοί,
Αγωνίσµατα Πιστολίου και Τελικοί,
Αγωνίσµατα Λειοκάννου και Τελικοί,
Τελετές (Μετάλλια, Απονοµές, Έναρξης, Λήξης).

C.5.3.1

Προπόνηση

C.5.3.1.1

Οι παρακάτω προπονητικές περίοδοι πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά
το σχεδιασµό του προγράµµατος αγώνων. Θα πρέπει να υπάρχει ένα
δηµοσιευµένο πρόγραµµα για κάθε προπονητική συνεδρία.

C.5.3.1.1.1

Ανεπίσηµη Προπόνηση
Παρακαλούµε συµβουλευτείτε τους Τεχνικούς Κανόνες 6.5.7.3. Για τα
λειόκαννα συµβουλευτείτε τον Κανόνα 9.6.2.2

C.5.3.1.1.2

Επίσηµη Προπόνηση
Μια επίσηµη ηµέρα προπόνησης (τουλάχιστον) πρέπει να δίδεται πριν
από τον αγώνα. Αυτή πρέπει να είναι προγραµµατισµένη έτσι ώστε να
δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα άτοµα.

C.5.3.1.1.3

Προ του Αγώνα Προπόνηση
Προγραµµατισµένη προ του αγώνα προπόνηση πρέπει να
συµπεριλαµβάνεται ώστε να επιτρέπει σε κάθε δηλωµένο για τον
αγώνα σκοπευτή να έχει µια σύντοµη περίοδο (τουλάχιστον µια (1)
ώρα) προπόνησης την ηµέρα πριν το αγώνισµα αυτό.(Σηµείωση: δεν
είναι υποχρεωτικό να δοθούν οι ίδιοι στόχοι που θα χρησιµοποιηθούν
στον Προκριµατικό Αγώνα).
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C.5.3.2

Αγωνίσµατα

C.5.3.2.1

Αποκλεισµός, Προκριµατικοί, Τελικοί

C.5.3.2.1.1

Η διάρκεια της κάθε σειράς, γύρου και σταδίου µπορεί να διαφέρει και
να χρειάζεται αναπροσαρµογή, ανάλογα µε τον αριθµό συµµετοχών και
τον αριθµό τον πεδίων βολής.

C.5.3.2.1.2

Αγωνίσµατα Τουφεκίου (Χρειάζονται επαναλήψεις αποκλεισµού στα
50µ αν οι συµµετοχές είναι περισσότερες από τους στόχους).

C.5.3.2.1.3

Αγωνίσµατα Πιστολίου (Χρειάζονται επαναλήψεις αποκλεισµού στα 50µ αν οι
συµµετοχές είναι περισσότερες από τους στόχους) και στάδια 25µ.

C.5.3.2.1.4

Αγωνίσµατα Λειοκάννου (πούλες, γύροι).

C.5.3.2.1.5

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οποιοσδήποτε αθλητής µπορεί να
συµµετάσχει σε όλα τα αγωνίσµατα του/της ενότητας του/της.

C.5.3.2.2

Τελικοί

C.5.3.2.2.1

Χρόνοι

C.5.3.2.2.1.1

Οι Τελικοί πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να αρχίζουν τουλάχιστον µία ώρα
µετά το πέρας του γύρου του αποκλεισµού, αλλά δεν πρέπει να
προγραµµατίζονται µετά τις 16.00 τοπική ώρα.

C.5.3.2.2.1.2

Αµφότεροι οι Χρόνοι Παρουσίασης και Έναρξης
περιλαµβάνονται στο επίσηµο πρόγραµµα βολής.

C.5.3.2.2.2

Επιπλέον Παρατηρήσεις

πρέπει

να

Οι χρόνοι πρέπει να αφήνουν το περιθώριο στους αθλητές να βρίσκονται
στον Χώρο Προετοιµασίας τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την προγραµµατισµένη
ώρα έναρξης υπολογίζοντας και τον πιθανό χρόνο στον οποίο θα διατίθενται
τα Επίσηµα Αποτελέσµατα συµπεριλαµβάνοντας και τους Χρόνους Ένστασης
(και την επίλυση των ενστάσεων).

Υπολογίζοντας τον επιτρεπόµενο χρόνο για αυτά τα αγωνίσµατα,
πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν και η πιθανότητα µπαράζ στο τέλος των
Προκριµατικών γύρων για την κατάταξη στους Τελικούς.
Επιπλέον, στους Προκριµατικούς γύρους πιστολίου 25µ, µπορεί να
υπάρχει µέχρι και µια επιπλέον σειρά ανά στάδιο για να ολοκληρωθούν
οι εµπλοκές.
C.5.3.2.2.3

Άλλες Κύριες Παράµετροι
Πρέπει να κανονίζεται επίσηµη είσοδος των αθλητών στα πεδία βολής των
Τελικών.
∆ιαδικασίες για την έναρξη χρόνου προετοιµασίας και παρουσίασης των
φιναλίστ από τον εκφωνητή.

∆ιάρκεια των Τελικών.
Ανακοίνωση των Αποτελεσµάτων.
Τελετή Απονοµής.
- 80 -

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

C.5.3.2.3

Αγωνίσµατα Τουφεκίου και Πιστολίου:
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η πιο οικονοµική χρήση του εξοπλισµού
των στόχων ηλεκτρονικής βαθµολογίας των Τελικών µέσα στο
διανεµηµένο χρονικό περιθώριο ενός Παγκοσµίου Κυπέλλου της ISSF,
µπορεί να χρειαστεί να διεξαχθούν οι αγώνες σε τρεις ενότητες. Για
παράδειγµα:
- Ενότητα 1: αγωνίσµατα 10 µ,
- Ενότητα 2: αγωνίσµατα 50 µ,
- Ενότητα 3: αγωνίσµατα 25 µ.

C.5.3.2.4

Τα αγωνίσµατα λειοκάννου θα πρέπει να προγραµµατίζονται ως
εξής:
∆ιπλό Τραπ να ακολουθείται από αγώνες Τραπ και Σκητ, εκτός αν έχει γίνει
διαφορετική πρόταση από την Οργανωτική Επιτροπή και αυτή έχει εγκριθεί
από τον Τεχνικό Αντιπρόσωπο και το Γενικό Γραµµατέα της ISSF.

C.5.3.3

Παράδειγµα για Πρόγραµµα Αγώνων
Ανατρέξτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1,

C.5.3.4

Προκαταρκτικό και Τελικό Πρόγραµµα
Όσο για τη διαδικασία του προκαταρκτικού και τελικού προγράµµατος
ανατρέξτε στο C.2.5,

C.5.3.5

Αλλαγές στο Πρόγραµµα
Όποιες αλλαγές στο πρόγραµµα απαιτούν την έγκριση της ISSF και πρέπει
να σταλούν µε φαξ ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε όλες τις συµµετέχουσες
χώρες. Αλλαγές δεν επιτρέπονται µετά την προθεσµία των τελικών δηλώσεων
συµµετοχής, εκτός και αν δεν απαιτούνται πλέον Αγώνες Αποκλεισµού.

C.5.4

Κοινωνικό και Πολιτιστικό Πρόγραµµα

C.5.4.1

Οι περισσότερες λεπτοµέρειες του προγράµµατος ενός Παγκοσµίου
Κυπέλλου της ISSF διατυπώνονται από τους Κανόνες της ISSF. Ωστόσο, οι
κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες παρουσιάζουν την ευκαιρία σε όσους
συµµετέχουν σε αυτούς τους αγώνες να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν
και να γνωρίσουν τους άλλους συµµετέχοντες και τα µέλη της ΟΕ σε ένα
περιβάλλον εκτός αγώνων. Επιπλέον, επιτρέπει στους οργανωτές να
χρησιµοποιώντας την φαντασία τους και να παρουσιάσουν ειδικές
πολιτιστικές πλευρές της κοινωνίας τους, της περιοχής τους ή της χώρας
τους. Οι κοινωνικές και πολιτιστικές διοργανώσεις είναι στην διάκριση των
οργανωτών, αλλά πρέπει να σηµειωθούν τα παρακάτω:

C.5.4.2

Οι οργανωτές του Παγκοσµίου Κυπέλλου απαιτείται να διοργανώσουν
και να προσφέρουν σε όλους τους επίσηµους συµµετέχοντες ένα
αποχαιρετιστήριο επίσηµο γεύµα,

C.5.4.3

Όλα τα µέρη του προγράµµατος κοινωνικών ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων
πρέπει να είναι ευαίσθητα ως προς τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης
και πρέπει να προστατεύουν την αξιοπρέπεια όλων των συµµετεχόντων,

C.5.4.4

Οι λειτουργίες πρέπει να σταµατούν µια λογική ώρα ώστε να
διασφαλίζεται ότι αθλητές και αξιωµατούχοι θα έχουν αρκετό χρόνο για
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C.5.5

Τελετές

C.5.5.1

Τελετή Έναρξης και Λήξης
Τα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα µπορούν να εγκαινιαστούν µε µια τελετή
έναρξης, η οποία θα διεξαχθεί είτε την πρώτη ηµέρα των αγώνων είτε
την προηγούµενη. Μια τελετή λήξης µπορεί να διεξαχθεί την τελευταία
µέρα των αγώνων. Ο Γενικός Γραµµατέας της ISSF θα πρέπει να
εγκρίνει τα σχέδια για τις τελετές έναρξης και λήξης, εφόσον πρόκειται
να πραγµατοποιηθούν.

C.5.5.1.1

Παρουσίαση Οµάδας
Οι Οµάδες που είναι παρούσες πρέπει να εκπροσωπηθούν στην
τελετή έναρξης και λήξης.

C.5.5.2

Τελετές Απονοµής Μεταλλίων

C.5.5.2.1

Χρόνος, Παρουσίαση, Έγκριση
Μια τελετή απονοµής πρέπει να διεξάγεται για κάθε Αγώνισµα
Πρωταθλήµατος αµέσως µετά τους Τελικούς ή λίγο µετά ώστε να έχουν
οι αθλητές αρκετό χρόνο να φορέσουν την κατάλληλη ενδυµασία, δηλ.
την Επίσηµη Εθνική Στολή ή την Επίσηµη Εθνική Αθλητική Φόρµα (όχι
σκοπευτικά ρούχα). Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω συνθήκες:
Οι εθνικές σηµαίες των (3) τριών νικητών πρέπει να σηκωθούν ψηλά
ενώ ακούγεται ο εθνικός ύµνος του νικητή,
Ο Τεχνικός Αντιπρόσωπος της ISSF πρέπει να εγκρίνει το πρόγραµµα
της τελετής απονοµής,
Η Οργανωτική Επιτροπή, µε έγκριση του Τεχνικού Αντιπροσώπου της
ISSF, πρέπει να καθορίσει την ώρα διεξαγωγής της τελετής απονοµής.
Είναι επιθυµητό να παρίστανται στις απονοµές µεταλλίων όσο το
δυνατόν περισσότεροι αθλητές και αρχηγοί οµάδων, για το λόγο αυτό
πρέπει να γίνονται αµέσως µετά τους Τελικούς.

C.5.5.2.2

Στα Παγκόσµια Κύπελλα, η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να
απονείµει:
Μετάλλια Παγκοσµίου Κυπέλλου χρυσού, ασήµι και µπρούντζινου
χρώµατος στους τρεις πρώτους νικητές στα αγωνίσµατα. Πρέπει να
συµµετάσχουν τουλάχιστον 15 άτοµα σε κάθε αγώνισµα Ανδρών και
Γυναικών πρώτου γίνουν ατοµικές απονοµές. Η ISSF θα παράσχει ένα
ολοκληρωµένο σετ µεταλλίων (χρυσά, Ασηµένια και Μπρούντζινα) για
τα Αγωνίσµατα του Παγκοσµίου Κυπέλλου.

C.5.5.3

Σηµαίες και Εθνικοί Ύµνοι
Κάθε συµµετέχουσα χώρα πρέπει να φέρει δύο (2) επίσηµες εθνικές
σηµαίες (ελάχιστο µέγεθος: 10µ Χ 15µ και µέγιστο µέγεθος: 20µ Χ 25µ)
και έναν (1) εθνικό ύµνο σε µια κασέτα ή CD η οποία θα είναι η
επίσηµη σύντοµη εκδοχή 40-50 δευτερολέπτων.
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C.6.0

Συνεδριάσεις

C.6.1

Τεχνική Συνεδρίαση

C.6.1.1

Γενικά

C.6.1.1.1

Στην Τεχνική Συνεδρίαση σε όλες οι εγγεγραµµένες αποστολές θα
παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τα πρωταθλήµατα.
Για να γίνει αυτό, πρέπει οι τεχνικές συνεδριάσεις να είναι καλά
προγραµµατισµένες και προετοιµασµένες.

C.6.1.1.2

Οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να δίδονται σε όλες τις οµάδες,
αξιωµατούχους, κλπ.:
- η ηµεροµηνία, η ώρα και η τοποθεσία της συνεδρίασης πρέπει να
αναφέρονται στις πληροφορίες των ενηµερωτικών φυλλαδίων,
- πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες που να οδηγούν στην αίθουσα
συνεδρίασης ώστε να διευκολύνεται η προσέλευση,
- αν είναι δυνατόν, η ηµερήσια διάταξη, οι τεχνικές πληροφορίες, οι
λίστες έναρξης και το πρόγραµµα της επόµενης µέρας και
οποιαδήποτε άλλη σηµαντική πληροφορία θα πρέπει να
προβάλλεται σε οθόνη.

C.6.1.1.3

Της Τεχνικής Συνεδρίασης ηγείται ο ∆ιευθυντής Αγώνων
συνοδευόµενος από τον Τεχνικό Αντιπρόσωπο της ISSF, τους
Αρχηγούς εποπτών βολής και άλλα κοµβικής σηµασίας άτοµα της ΟΕ.

C.6.1.1.4

Όλοι οι Αρχηγοί Οµάδας πρέπει να προσέλθουν. Προτείνεται για
διευκόλυνση να κληθούν µε τη σειρά ένας ένας.

C.6.1.2

Ώρα
Η Τεχνική Συνεδρίαση δεν πρέπει να προγραµµατιστεί όχι πριν τις
1400 της ηµέρας πριν την πρώτη ηµέρα των αγώνων.

C.6.1.3

Εξοπλισµός
Η Τεχνική Συνεδρίαση πρέπει να διεξαχθεί σε ένα κατάλληλο, µεγάλο
δωµάτιο µε αρκετό χώρο, καλό φωτισµό και ορατότητα και καλή
ακουστική. Πρέπει να χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα οπτικοακουστικά
µέσα. Προτείνεται η διαθεσιµότητα ενός κρεµαστού προβολέα ή
ποµπού δεδοµένων (ηµέρας) για πιο καθαρή παρουσίαση.
Η συνεδρίαση πρέπει να διεξαχθεί στα Αγγλικά αλλά διερµηνεία πρέπει
να παρέχεται.
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C.6.2

Οργανωτική Συνεδρίαση
Προκειµένου να µεταδίδει εγκαίρως τις σχετικές πληροφορίες στην ∆ιεύθυνση
Αγωνιστικού, ο ∆ιευθυντής Αγώνων πρέπει να συγκαλεί τουλάχιστον µια
συνεδρίαση ανά ηµέρα για το προσωπικό του. Προτείνεται η διεξαγωγή των
συνεδριάσεων πριν αρχίσει ο πρώτος αγώνας. Τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης θα περιλαµβάνουν αναφορές κατάστασης από όλους τους τοµείς της
ΟΕ και µια επισκόπηση των προσεχών δραστηριοτήτων. Αν είναι δυνατόν, τα
παρακάτω άτοµα ή εκπρόσωποι θα πρέπει να παρίστανται σε αυτές τις
συνεδριάσεις:

- ∆ιευθυντής Αγωνιστικού (πρόεδρος),
- ΤΑ της ISSF,
- Αντιπρόσωποι της ISSF,
- Πρόεδρος της ΟΕ,
- Γραµµατέας Αγωνιστικού,
- Αρχηγοί Εποπτών Βολής,
- Αρχηγός Εποπτών Βαθµολογίας – σύστηµα βαθµολόγησης:
- Αρχηγός Ελέγχου Εξοπλισµού
- Άλλα απαραίτητα πρόσωπα.
C.7.0

Τελικοί

C.7.1

Απαιτήσεις για τους Τελικούς των Αγωνισµάτων Λειόκαννου

C.7.1.1

Πρέπει να υπάρχουν ειδικοί πίνακες αποτελεσµάτων οι οποίοι να δείχνουν
τον αριθµό έναρξης, το όνοµα και την κατάταξη κάθε φιναλίστα και ένα µέσο
που να δείχνει τους χαµένους στόχους στον τελικό. Αυτό µπορεί να είναι
ηλεκτρονικό ή χειροκίνητο.

C.7.1.2

Πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος αριθµός ειδικών πιάτων γεµισµένων
µε έγχρωµη σκόνη για τους Τελικούς του Τραπ, ∆ιπλού Τραπ και Σκητ

C.7.1.3

Αρχηγός των διαιτητών και τρεις διαιτητές αγώνα.

C.7.2

Ειδικές Απαιτήσεις για τα Συστήµατα Στόχων Ηλεκτρονικής
Βαθµολογίας στα Πεδία Βολής Τελικών 10µ και 50µ

C.7.2.1

10 θέσεις βολής µε πλήρη εξοπλισµό ((8) για τους φιναλίστ, δύο (2)
εφεδρικές).

C.7.2.2

Ένα ή περισσότερα µεγάλα ρολόγια τοποθετηµένα έτσι ώστε όλοι οι
σκοπευτές να µπορούν να βλέπουν τον χρόνο.

C.7.3

Ειδικές Απαιτήσεις για τα Πεδία Βολής Τελικών 25µ

C.7.3.1

Για τα Αγωνίσµατα Πιστολίου Ταχύτητας 25µ:

C.7.3.1.1

δύο (2), τρία (3) ή έξι (6) οµάδες στόχων

C.7.3.1.2

ένα σινιάλο ή κεντρικός έλεγχος για το ταυτόχρονο ξεκίνηµα και σταµάτηµα όλων των
οµάδων στόχων. Όλες οι θέσεις βολής πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα.

C.7.3.2

Για τα Αγωνίσµατα Πιστολίου Γυναικών 25µ:

C.7.3.2.1

10 θέσεις βολής (2 x 4 για τις φιναλίστ συν 2 εφεδρικές).
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C.7.4

Επίσηµος Προµηθευτής Αποτελεσµάτων
Αγωνίσµατα Τυφεκίου και Πιστολίου

της

ISSF

για

τα

Για όλους τους Τελικούς Αγωνισµάτων Τυφεκίου και Πιστολίου, πρέπει
να χρησιµοποιούνται µόνο εγκεκριµένα από την ISSF ηλεκτρονικά
συστήµατα από την εταιρεία, SIUS AG.
C.7.4.1

Η ISSF έχει κάνει συµφωνία µε την εταιρεία, SIUS AG, να προµηθεύει τους
οργανωτές µε 10 ολοκληρωµένα σετ συστηµάτων ηλεκτρονικής βαθµολογίας
για τα αγωνίσµατα τυφεκίου 50µ, πιστολίου 50µ, αεροβόλου τυφεκίου 10µ,
αεροβόλου πιστολίου 10µ. 10 συστήµατα (2 x 5) για το πιστόλι ταχύτητας 25µ
και τα αγωνίσµατα πιστολίου γυναικών, χωρίς χρέωση ενοικίασης.

C.7.4.2

Η Οργανωτική Επιτροπή, ωστόσο, υποχρεούται να πληρώσει το
κόστος µεταφοράς των στόχων και του υλικού από τη Ζυρίχη, Ελβετία
στην τοποθεσία της ΟΕ και πίσω στη Ζυρίχη, Ελβετία.
Έξοδα µεταφοράς πρέπει να καλυφθούν από την ΟΕ (εισιτήριο
οικονοµικής θέσης) για τους δύο τεχνικούς της SIUS AG (αν έχουν ήδη
εγκατασταθεί οι ηλεκτρονικοί στόχοι, τουλάχιστον για έναν τεχνικό)
στην τοποθεσία της ΟΕ και πίσω.
Επίσης η ΟΕ πρέπει να φροντίσει για την δωρεάν διαµονή, δωρεάν
τοπική µετακίνηση και δωρεάν φαγητό των Τεχνικών της SIUS AG.

C.7.4.3

Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να παράσχει ηλεκτρονικούς
υπολογιστές κατάλληλους για την υποστήριξη των Windows 98 ή
λογισµικού υψηλότερης τεχνολογίας.

C.7.4.4

Για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή των τελικών, είναι
σηµαντικό οι στόχοι ηλεκτρονικής βαθµολογίας της SIUS AG να έχουν
υποβληθεί σε σέρβις από τεχνικούς της για το διάστηµα του τελευταίου
ηµερολογιακού έτους. Το αργότερο που µπορεί να γίνει αυτό είναι τρεις
(3) ηµέρες πριν την επίσηµη προπόνηση. Ένα αντίγραφο της
αναφοράς του σέρβις πρέπει να σταλεί στην ISSF.

C.7.4.5

Επιπλέον προσωπικό πρέπει να είναι διαθέσιµο από την ΟΕ
προκειµένου να βοηθήσει τους τεχνικούς του ηλεκτρονικού εξοπλισµού
της SIUS AG στην εγκατάσταση και απεγκατάσταση του εξοπλισµού
ηλεκτρονικής βαθµολογίας.

C.7.4.6

Η εταιρεία, SIUS AG, δεν είναι υπεύθυνη για το στάδιο βαθµολογίας
εκτός και αν έχουν γίνει ειδικοί διακανονισµοί απευθείας µε αυτήν την
εταιρεία και την ΟΕ. Αντίγραφα αυτής της αλληλογραφίας πρέπει να
σταλούν από την ΟΕ στη διοίκηση της ISSF για την πληροφόρηση της.

C.7.5

Έλεγχος Πρόσβασης

C.7.5.1

Προσωπικό
Το Προσωπικό ελέγχου πρόσβασης εκτελεί πολύ σηµαντική λειτουργία
κατά τη διάρκεια της Προπόνησης, των Προκριµατικών και των
Τελικών. Ο αξιωµατικός ελέγχου πρόσβασης δουλεύει µε την οµάδα
των Φρουρών ελέγχου πρόσβασης για να διασφαλίσει ότι η ασφάλεια
είναι αποτελεσµατικά κατανεµηµένη για την ελεγχόµενη πρόσβαση σε
απαγορευµένες περιοχές.
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C.7.5.2

Απαιτήσεις και Καθήκοντα
Στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, πρέπει να είναι σχολαστικοί µε τον
έλεγχο των διαπιστεύσεων και πρέπει να γνωρίζουν το σύστηµα
διαπίστευσης πολύ καλά. Στην επαφή µε τους ανθρώπους, πρέπει να
επιδεικνύουν εµπιστοσύνη και αποφασιστικότητα αλλά µε τρόπο φιλικό και
ευγενικό.

C.7.5.3

Πρόσβαση κατά την διάρκεια των Τελικών
Ο έλεγχος πρόσβασης κατά τη διάρκεια των αγώνων τελικού είναι πολύ
σηµαντικός και επηρεάζει άµεσα την επιτυχία της διεξαγωγής των Τελικών.
Μόνο οι φιναλίστ και οι προπονητές τους, επίσηµα µέλη της Επιτροπής
Κριτών εν ώρα καθήκοντος, προσωπικό της υπηρεσίας αποτελεσµάτων και
ένας περιορισµένος αριθµός εκπροσώπων του τύπου µπορεί να έχει
πρόσβαση στο «πεδίο βολής».

C.7.6

Εκφωνητής

C.7.6.1

Ο εκφωνητής συνήθως δουλεύει στον τοµέα ηλεκτρονικής βαθµολογίας. Είναι
υπεύθυνος να παρέχει ενδιαφέροντα σχόλια κατά τη διάρκεια του αγώνα για
τους θεατές, τις οµάδες και τους αξιωµατούχος δια µέσου του συστήµατος
εκφώνησης. Πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνει τα δεδοµένα του αγώνα
που προβάλλονται δια µέσου µιας οθόνης υπολογιστή και πρέπει να κάνει
γρήγορους υπολογισµούς και συγκρίσεις σε σχέση µε την εξέλιξη του αγώνα.

C.7.6.2

Ο εκφωνητής µπορεί να κληθεί από τον ∆ιευθυντή Αγωνιστικού ή τους Κριτές
του Αγώνα να κάνει σηµαντικές ανακοινώσεις στις οµάδες και τους θεατές. Αν
δεν είναι ειδικός στη σκοποβολή, θα πρέπει να έχει στη διάθεση του κάποιον
που να του παρέχει τις κατάλληλες δηλώσεις.

C.7.7

Λειτουργία Πίνακα Αποτελεσµάτων

C.7.7.1

Στα αγωνίσµατα Τουφεκίου και Πιστολίου, η λειτουργία του Πίνακα
Αποτελεσµάτων είναι µέρος του συστήµατος ηλεκτρονικής βαθµολογίας της
SIUS AG. Ο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων εκθέτει τρέχοντα
δεδοµένα του αγώνα, όπως την παρουσίαση των φιναλίστ, τρέχουσες θέσεις,
την τελευταία(ες) βολή(ές), τις τρέχουσες τελευταίες σειρές κλπ., και η
πληροφόρηση προέρχεται απευθείας από το σύστηµα ηλεκτρονικής
βαθµολογίας. Πρέπει να υπάρχει ένας βοηθός από την ΟΕ για την λειτουργίας
του Πίνακα Βαθµολογίας.

C.7.7.2

Στα αγωνίσµατα λειόκαννου, η ΟΕ πρέπει να παρέχει δικό της σύστηµα
λειτουργίας Πίνακα Αποτελεσµάτων ή µπορεί να υποβοηθηθεί κατόπιν
αιτήσεως από το Σύστηµα Ταυτόχρονων Αποτελεσµάτων της ISSF.

C.7.8

Ειδικές Θέσεις

C.7.8.1

Κάθε περιοχή Τελικών πρέπει να έχει καθορισµένα µέρη µε θέσεις για τους
Αθλητές του Τελικού και τους Αρχηγούς Οµάδων των ή προπονητές.

C.7.8.2

Καθορισµένα µέρη µε θέσεις πρέπει να υπάρχουν για τα µέλη της Επιτροπής
Κριτών εν ώρα καθήκοντος, τα µέλη της Επιτροπής Βαθµολογίας και τον ΤΑ.

C.7.8.3

Μέχρι τρεις Φωτογράφοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στο πεδίο βολής.

C.7.8.4

Στον χώρο των θεατών, πρέπει να έχουν κρατηθεί θέσεις για ένα
προσυµφωνηµένο αριθµό αντιπροσώπων της ISSF, Κριτών της ISSF ,
VIP, Αθλητών, Εκπροσώπων του Τύπου και του Σέρβις των Εταιρειών.
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C.8.0

Υποστήριξη µε έγγραφα

C.8.1

Τύπος
Οι ακόλουθοι τύπο χάρτου µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τα
έγγραφα στα Παγκόσµια Κύπελλα της ISSF:
A 4 (210 x 297 χιλ.) ή γράµµα (8.5 x 11 ίντσες)
Τα παρακάτω έγγραφα και έντυπα απαιτούνται για χρήση στην
οργάνωση ενός Παγκοσµίου Κυπέλλου της ISSF:

C.8.2

Αναφορές σχετικές µε το Πρωτάθληµα:
- Προσκλήσεις και Έντυπα,
- Πρόγραµµα Αγώνων
- Προκαταρκτικές ∆ηλώσεις Συµµετοχής ανά Αριθµό,
- Τελικές ∆ηλώσεις Συµµετοχής – Συµµετοχές και Αξιωµατούχοι,
- Τελική ∆ήλωση Κρατήσεων Ξενοδοχείου,
- Τελική ∆ήλωση Άφιξης και Αναχώρησης,
- Τελική ∆ήλωση ∆ιαπίστευσης Τύπου,
- ∆ήλωση Όπλων και Πυροµαχικών,
- Πρόγραµµα Μετακίνησης,
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C.8.3

Αναφορές σχετικές µε Αγώνισµα:
- ∆ήλωση Συµµετοχής ανά Χώρα,
- ∆ήλωση Συµµετοχής ανά Αριθµό,
- ∆ήλωση Συµµετοχής ανά Αγώνισµα,
- ∆ήλωση Συµµετοχής ανά αριθµό έναρξης,
- Αίτηση για Αλλαγή Αγωνίσµατος,
- Αίτηση για Αλλαγή Ονόµατος,
- Έντυπο Ελέγχου Εξοπλισµού,
- Πρόγραµµα Ανεπίσηµης Προπόνησης,
- Λίστες Εκκίνησης Ανεπίσηµης Προπόνησης,
- Προπόνηση Προ του Αγώνα,
- Λίστες Εκκίνησης / Λίστες Οµάδων,
- Παραγγελία Οµάδων,
- Φύλλα Βαθµολογίας για τα Λειόκαννα,
- Λίστες Αποτελεσµάτων Εξέλιξης,
- Λίστες Αποτελεσµάτων (Πρόκριση),
- Λίστες Εκκίνησης Τελικών,
- Λίστες Αποτελεσµάτων Τελικού,
- Αναφορές Συµβάντων,
- Έντυπα ∆υσλειτουργίας Υπολογισµού Βαθµολογίας,
- Έντυπα Ανακοίνωσης Χρόνου Κατάταξης,
- Αίτηση για Ένσταση και Έφεση,
- Αίτηση για Αναγνώριση Παγκοσµίων Ρεκόρ,
- Παράθεση Μεταλλίων,
- Έντυπο Πιστοποίησης Αποτελεσµάτων,
- ∆ιοίκηση Αγωνιστικού,
- Καινούργια Ρεκόρ και Ρεκόρ Ισοφάρισης,

C.8.4

Προσκλήσεις και Έντυπα

C.8.4.1

Προσκλήσεις και Έντυπα πρέπει να αποστέλλονται από την Οργανωτική Επιτροπή
ενός Παγκοσµίου Κυπέλλου της σε όλες τις Οµοσπονδίες µέλη της ISSF, στον ΤΑ της
ISSF και στη διοίκηση της ISSF σύµφωνα µε τους Κανόνες.

C.8.4.2

Πρέπει να περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το
παράρτηµα και τα κατατεθέντα σήµατα όπως τους λογότυπους της
Οργανωτικής Επιτροπής και των σπόνσορ.

C.8.4.3

Ο λογότυπος της ISSF πρέπει να εκτίθεται στην πρώτη σελίδα των
προσκλήσεων και των εντύπων.
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C.8.4.4

Το έντυπο επίσηµης πρόσκλησης και πληροφόρησης για το Παγκόσµιο
Κύπελλο της ISSF πρέπει να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:
- όνοµα, τοποθεσία και ηµεροµηνίες της διοργάνωσης,
- δεδοµένα γεγονότων και καιρού της διοργανώτριας κοινότητας,
- πρόγραµµα διοργάνωσης µε όλες τις δραστηριότητες αγωνισµάτων
συµπεριλαµβανοµένης της προπονήσεως,
- ώρα και τόπος της τεχνικής συνεδρίασης,
- τεχνικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων του αγώνα,
- λίστα µε τα κοµβικά πρόσωπα της οργανωτικής και του(ων) ΤΑ(ων),
- πληροφορίες ανταποκρίσεων ταξιδίου,
- Κανονισµού τελωνείου, εισαγωγής/εξαγωγής όπλων και πυροµαχικών,
- πληροφορίες διαµονής και φαγητού µαζί µε το κόστος,
- πληροφορίες µετακίνησης κατά την άφιξη και αναχώρηση,
- διακανονισµοί µετακίνησης µέσα στην εγκατάσταση (ξενοδοχείο/σκοπευτήριο),
- διαθεσιµότητα και κόστος ενοικίασης οχήµατος,
- Έντυπα δηλώσεων συµµετοχής και εγγραφής,
- όλες οι προθεσµίες,
- πληροφορίες επικοινωνίας µε την Οργανωτική Επιτροπή - διεύθυνση,
τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,
- οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

C.8.5

Ανταλλαγή Αλληλογραφίας
Αρχίζοντας µε τη ∆ιαδικασία ∆ηλώσεων Συµµετοχής, κάθ’όλη τη
διάρκεια του Παγκοσµίου Κυπέλλου τα έγγραφα που σχετίζονται µε
τους αγώνες θα ανταλλάσσονται και θα µεταδίδονται σε διαφορετικές
στιγµές από διαφορετικούς φορείς και πρόσωπα.

C8.5.1

Πριν τα Πρωταθλήµατα

C.8.5.1.1

ISSF προς ΟΕ
Η ISSF χειρίζεται τη ∆ιαδικασία ∆ηλώσεων Συµµετοχής και παρέχει τα
παρακάτω έγγραφα στην παρακάτω προθεσµία στην Οργανωτική
Επιτροπή.

C.8.5.1.1.1

∆ύο (2) µέρες µετά την Προθεσµία ∆ηλώσεων Συµµετοχής
∆ήλωση Συµµετοχής κατά Αριθµό
∆ήλωση Συµµετοχής κατά Χώρα
∆ήλωση Συµµετοχής κατά Αγώνισµα,
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C.8.5.1.1.2

∆ύο (2) µέρες πριν την επίσηµη ηµέρα άφιξης
∆ήλωση Συµµετοχής κατά Αριθµό
∆ήλωση Συµµετοχής κατά Χώρα
∆ήλωση Συµµετοχής κατά Όνοµα
∆ήλωση Συµµετοχής κατά Αγώνισµα
∆ήλωση Συµµετοχής κατά Αριθµό Έναρξης

C.8.5.1.1.3

Προηγούµενο Βράδυ της Επίσηµης Ηµέρας Άφιξης
Ρεκόρ
Βιογραφικά

C.8.5.1.2

ΟΕ προς σχετικές οµάδες

C.8.5.1.2.1

Πριν από τα Πρωταθλήµατα

C.8.5.1.2.1.1

Προηγούµενο Βράδυ της ηµέρας της επίσηµης προπόνησης
Πρόγραµµα Προπόνησης Σκοποβολής
Πρόγραµµα Αγώνα Σκοποβολής
Εικονογραφηµένο Πρόγραµµα Αγώνα
Ρεκόρ
∆ήλωση Συµµετοχής κατά Αριθµό
∆ήλωση Συµµετοχής κατά Χώρα
∆ήλωση Συµµετοχής κατά Αγώνισµα
∆ήλωση Συµµετοχής κατά Αριθµό Έναρξης
Αξιωµατούχοι Αγώνα
Λίστα Εκκίνησης Επίσηµης Προπόνησης (Τουφέκι, Πιστόλι και όλα τα
Αγωνίσµατα Λειόκαννου)

C.8.5.1.2.2

Επίσηµη Ηµέρα Προπόνησης

C.8.5.1.2.2.1

Λίστες Εκκίνησης
Οι παρακάτω καταστάσεις και ώρες δίδονται σαν ιδανικό παράδειγµα
και πρέπει να χρησιµοποιούνται σαν οδηγός.

C.8.5.1.2.2.2

∆έκα (10) λεπτά αφού εγκριθεί η κλήρωση
Λίστες Εκκίνησης όλων των σχετικών αγωνισµάτων που διεξάγονται
κατά τη διάρκεια του Παγκοσµίου Κυπέλλου της ISSF.

C.8.5.1.2.3

Ο Αγώνας Πρόκρισης

C.8.5.1.2.3.1

Το βράδυ πριν από έναν αγώνα
Ηµερήσια Προκαταρκτική Έκθεση – για όλα τα αγωνίσµατα που είναι στο πρόγραµµα
της επόµενης ηµέρας, Λίστα Εκκίνησης για τους αγώνες των επόµενων ηµερών. Όλοι
οι σκοπευτές και οι υπεύθυνοι Οµάδων πρέπει να έχουν στα χέρια τους τις Λίστες
Εκκίνησης πριν τις 18.00 της προηγουµένης του αγώνα.
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C.8.5.1.2.3.2

Πέντε (5) λεπτά αφού ολοκληρωθούν τα αποτελέσµατα για κάθε σειρά

Αποτελέσµατα Εξέλιξης (Τραπ, Σκητ και ∆ιπλό Τραπ Ανδρών, Τραπ
και Σκητ Γυναικών)
C.8.5.1.2.3.3

Πέντε (5) λεπτά µετά την έγκριση των αποτελεσµάτων επιπέδου/ηµέρας

Αποτελέσµατα (Πιστόλι Ταχύτητας Ανδρών 25 µ),
Αποτελέσµατα (Τραπ / Σκητ Ανδρών)
C.8.5.1.2.3.4

Τριάντα (30) λεπτά µετά το πρώτο επίπεδο/την πρώτη ηµέρα
αγώνων για «Αγωνίσµατα δύο-επιπέδων/ηµέρα»
Λίστα Εκκίνησης (Πιστόλι Ταχύτητας Ανδρών 25 µ , Επίπεδο 2)
Λίστα Εκκίνησης (Πιστόλι Γυναικών 25µ, Επίπεδο 2)
Λίστα Εκκίνησης (Τραπ /Σκητ Ανδρών, Ηµέρα 2)

C.8.5.1.2.3.5

Πέντε (5) λεπτά αφού εγκριθούν τα αποτελέσµατα της φάσης Πρόκρισης

Αποτελέσµατα
(Αγωνίσµατα
αποκλεισµού/πρόκρισης)

Ακριβείας

µε

60/40

βολές

Αποτελέσµατα (Πιστόλι Ταχύτητας Ανδρών 25 µ)
Αποτελέσµατα (Πιστόλι Γυναικών 25 µ)
Αποτελέσµατα (Τουφέκι 50µ 3 Στάσεων Ανδρών και Γυναικών)
Αποτελέσµατα (Τραπ / Σκητ Ανδρών)
Αποτελέσµατα (Τραπ /Σκητ Γυναικών, ∆ιπλού Τραπ Ανδρών)
C.8.5.1.2.3.6

Όχι αργότερα από πέντε (5) λεπτά
αποτελέσµατα της φάσεως πρόκρισης

αφού

εγκριθούν

τα

Λίστα Εκκίνησης Τελικών (Όλα τα Αγωνίσµατα Ακριβείας)
Λίστα Εκκίνησης Τελικών (Όλα τα Αγωνίσµατα Λειοκάννων)
C.8.5.1.2.3.7

∆εκαπέντε (15) λεπτά µετά την αλλαγή αποτελεσµάτων ή
προγράµµατος εξαιτίας αποφάσεως κάθε κριτή
Επίσηµη Επικοινωνία (επίσηµη ανακοίνωση πληροφοριών σχετικά µε
το Παγκόσµιο Κύπελλο της ISSF συµπεριλαµβανοµένου αποφάσεων,
αποφάσεων διαχείρισης Αγωνιστικού κλπ.)

C.8.5.1.2.4

Ο Αγώνας Τελικού

C.8.5.1.2.4.1

Τριάντα (30) λεπτά πριν τους Τελικούς
Βιογραφικά όλων των φιναλίστ

C.8.5.1.2.4.2

∆έκα (10) λεπτά αφού εγκριθούν τα τελικά αποτελέσµατα
Τελικά Αποτελέσµατα
Νικητές Μεταλλίων
Απονοµή Μεταλλίων;
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C.8.5.1.2.4.3

∆εκαπέντε (15) λεπτά αφού εγκριθούν τα αποτελέσµατα του
τελευταίου Τελικού του Αγώνα
Κατάρριψη/ Ισοφάριση Ρεκόρ

C.8.5.1.2.4.4

∆εκαπέντε (15) λεπτά µετά την αλλαγή αποτελεσµάτων εξαιτίας
αποφάσεως κάθε κριτή
Επίσηµη Επικοινωνία (επίσηµη ανακοίνωση πληροφοριών σχετικά µε
το Παγκόσµιο Κύπελλο της ISSF συµπεριλαµβανοµένου αποφάσεων,
αποφάσεων διαχείρισης Αγωνιστικού κλπ.)

C.8.5.1.2.4.5

Τριάντα (30) λεπτά µετά την έκδοση των τελικών αποτελεσµάτων
Προκαταρκτική Έκθεση ∆ιοργάνωσης

C.8.5.1.2.5

Το Τέλος της Ηµέρας Αγώνα

C.8.5.1.2.5.1

Τριάντα (30) λεπτά µετά το τέλος όλων των αγωνισµάτων σε
εκείνη την ηµέρα αγώνα
Υπότιτλοι (κείµενο σύντοµης συνέντευξης (σε µορφή υπότιτλων) µε το
λιγότερο έναν διαγωνιζόµενο που έχει νικήσει χρυσό, ασηµένιο ή µπρούντζινο
µετάλλιο ή για αυτές τις περιπτώσεις σαν κύρια έκπληξη ή απογοήτευση).

Καλύτερες Στιγµές Συνεντεύξεων Τύπου (κείµενο
ερωτήσεων και απαντήσεων από τη συνέντευξη τύπου).

σηµαντικών

Daily Review.
C.8.5.1.2.6

Τελευταία Ηµέρα Αγώνων

C.8.5.1.2.6.1

Εξήντα (60) λεπτά µετά τον αγώνα (µετά τους τελευταίους
Τελικούς την τελευταία µέρα των αγώνων)
Κατάρριψη / Ισοφάριση Ρεκόρ
Προκαταρκτική Έκθεση Σκοποβολής

C.8.5.1.2.6.2

Προετοιµασία
επίσηµου
βιβλίου
λεπτοµέρειες ανατρέξτε στο C.9.5.5

C.9.0

Προδιαγραφές για δραστηριότητες Πρωταθλήµατος

C.9.1

Συµµετοχή

C.9.1.1

Γενικά

αποτελεσµάτων.

Για

Τα Παγκόσµια Κύπελλα αποτελούνται από ατοµικά Ολυµπιακά Αγωνίσµατα
Αδρών και Γυναικών (όχι οµαδικά). Ο διοργανωτής πρέπει να προσκαλέσει
τον παρακάτω αριθµό συµµετεχόντων:
τρεις (3) σκοπευτές ανά αγώνισµα
και µέχρι δύο (2) επιπλέον σκοπευτές ανά αγώνισµα µπορούν να
προσκληθούν να ρίξουν για MQS αλλά µόνο αν η χωρητικότητα του
σκοπευτηρίου επιτρέπει επιπλέον συµµετέχοντες.
Αυτοί οι δύο (2) επιπλέον σκοπευτές δεν πρέπει να συµπεριληφθούν στην
κατάταξη της επίσηµης λίστας αποτελεσµάτων. Πρέπει να µπουν σε
ξεχωριστή λίστα σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά τους, αλλά χωρίς κατάταξη,
και η βαθµολογία τους δεν µπορεί να αναγνωριστεί σαν Παγκόσµιο Ρεκόρ.
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C.9.1.2

Αριθµός Ταυτότητας της ISSF
Όλοι οι σκοπευτές πρέπει να έχουν έναν Αριθµό Ταυτότητας της ISSF. Αυτός
ο Αριθµός Ταυτότητας περιλαµβάνει την ∆ήλωση Σκοπευτή (βλέπε Γενικούς
Κανονισµούς) πριν τη συµµετοχή του σε οποιουσδήποτε επιβλεπόµενους
από την ISSF αγώνες ή Πρωταθλήµατα.
Η ISSF θα ελέγχει ταυτόχρονα από τις δηλώσεις συµµετοχής αν ο κάθε
σκοπευτής έχει αριθµό ταυτότητας της ISSF. Σκοπευτές χωρίς αριθµό
ταυτότητας της ISSF δεν θα επιτρέπεται να συµµετάσχουν. Κάτω από ειδικές
συνθήκες µπορεί να εκδοθούν αριθµοί ταυτότητας της ISSF στην τοποθεσία
ενός Παγκοσµίου Κυπέλλου.

C.9.1.3

∆ιαδικασία ∆ηλώσεων συµµετοχής

C.9.1.3.1

Προκαταρκτικές ∆ηλώσεις Συµµετοχής
Κάθε Εθνική Οµοσπονδία που συµµετέχει σε Παγκόσµιο Κύπελλο πρέπει να
υποβάλει µια προκαταρκτική δήλωση συµµετοχής στην Οργανωτική
Επιτροπή τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες πριν την επίσηµη ηµέρα άφιξης.
Οποιεσδήποτε προκριµατικές δηλώσεις συµµετοχής που λαµβάνονται αφού
έχει συνταχθεί το τελικό πρόγραµµα (βλ. 2.5.3) θα µπαίνουν σε λίστα
αναµονής σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης συµµετοχής
και µπορεί να είναι δυνατό κάποιος να συµµετάσχει µόνον σαν
σκοπευτής/τρια (ές-τριες) για Μ. εάν υπάρχουν διαθέσιµοι/ες στόχοι/θυρίδες.
Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να ενηµερώσει τα εν λόγω κράτη σχετικά µε
οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή αµέσως µόλις έχουν ληφθεί αυτές οι δηλώσεις
συµµετοχής.

C.9.1.4

Τελικές ∆ηλώσεις συµµετοχής

C.9.1.4.1

Χρονοδιάγραµµα για τις ∆ραστηριότητες πριν το Πρωτάθληµα

C. 9.1.4.1.1

Η προθεσµία για τις τελικές δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να
30 ηµέρες
αναφέρεται καθαρά στην πρόσκληση.
πριν την
Οι Οµοσπονδίες µέλη υποβάλλουν τις τελικές τους δηλώσεις επίσηµη ηµέρα
απευθείας στη διοίκηση της ISSF διαµέσου εγγραφής από το άφιξης
διαδίκτυο ή φαξ.

C. 9.1.4.1.2

Η διοίκηση της ISSF αποστέλλει τον φάκελο δηλώσεων
συµµετοχής στην ΟΕ και στέλνει «Λίστα Κατάστασης
∆ηλώσεων
Συµµετοχής
για
Επαλήθευση»
στις
συµµετέχουσες χώρες.

28 ηµέρες
πριν την
επίσηµη ηµέρα
άφιξης

C. 9.1.4.1.3

Οι συµµετέχουσες χώρες επιστρέφουν την «Λίστα 3 ηµέρες πριν
Κατάστασης ∆ηλώσεων Συµµετοχής για Επαλήθευση» στη την επίσηµη
διοίκηση της ISSF.
ηµέρα άφιξης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν θα επιτραπεί η συµµετοχή νέων αθλητών.

C. 9.1.4.1.4

Η διοίκηση της ISSF αποστέλλει την τελική έκδοση του 2 ηµέρες πριν
φακέλου των δηλώσεων συµµετοχής στην ΟΕ για να βγάλει την επίσηµη
τα προγράµµατα προπόνησης για τις ηµέρες προπόνησης.
ηµέρα άφιξης

C. 9.1.4.1.5

Η προθεσµία για την εγγραφή και την πληρωµή όλων των
δηλώσεων συµµετοχής αναφέρεται πάντα σαν: 12:00 τοπική
ώρα της επίσηµης ηµέρας προπόνησης και πρέπει να
τηρείται αυστηρά από τους Συµµετέχοντες και τις
Οργανωτικές Επιτροπές.
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12:00
την
προηγουµένη
της
πρώτης
ηµέρας
των
αγώνων

C. 9.1.4.1.6

Κλήρωση και τελευταίες αλλαγές ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ από τον 12:00 ως
επεξεργαστή αποτελεσµάτων.
16:00 την
προηγουµένης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η µόνη αλλαγή της Κατάστασης (Quota to
πρώτης
MQS) µπορεί να γίνει απευθείας από τον επεξεργαστή
ηµέρας
αποτελεσµάτων στα Πρωταθλήµατα. Ανατρέξτε στο C.9.1.7.1
αγώνων
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14:00 ή
αργότερα τη
προηγουµένη
της πρώτης
ηµέρας των
αγώνων

C. 9.1.4.1.7

Τεχνική Συνεδρίαση

C.9.1.4.2

Εγγραφή Τελικών ∆ηλώσεων Συµµετοχής

C.9.1.4.2.1

Τελικές ∆ηλώσεις Συµµετοχής πρέπει να προωθούνται απευθείας στην ISSF
µε φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο πριν τα µεσάνυχτα (ώρα Μονάχου) της
30ης ηµέρας πριν την επίσηµη ηµέρα άφιξης ως εγγύηση της επιλογής
συµµετοχής.

Οι Τελικές ∆ηλώσεις Συµµετοχής στην ISSF είναι δυνατόν να γίνουν
δια µέσου της απευθείας διαδικτυακής εγγραφής της ISSF.
C.9.1.4.2.2

Κάθε εθνική οµοσπονδία που δηλώνει συµµετοχή στο Παγκόσµιο
Κύπελλο πρέπει να υποβάλλει τελική δήλωση συµµετοχής τουλάχιστον
30 ηµέρες πριν την επίσηµη ηµέρα άφιξης στην διοίκηση της ISSF.
Η τελική δήλωση συµµετοχής πρέπει να απαριθµεί τα ονόµατα και τους
Αριθµούς Ταυτότητας όλων των σκοπευτών µαζί µε το αν έχουν
δηλωθεί σαν κανονικοί σκοπευτές ή µόνο σαν σκοπευτές για MQS.
Επίσης η τελική δήλωση συµµετοχής πρέπει να απαριθµεί όλα τα
ονόµατα και τις ηµεροµηνίες γέννησης των αξιωµατούχων µαζί µε την
ιδιότητα τους κατά τη διάρκεια του Παγκοσµίου Κυπέλλου.

C.9.1.4.3

Προθεσµίες

C.9.1.4.3.1

Συµµετέχουσες οµοσπονδίες και Οργανωτικές Επιτροπές πρέπει να
τηρούν αυστηρά την προθεσµία τελικών δηλώσεων συµµετοχής.

C.9.1.4.3.2

Αφού λήξει η προθεσµία για εκπρόθεσµη δήλωση συµµετοχής δεν θα
γίνει δεκτή καµία δήλωση.

C.9.1.4.3.3

Όποια οµοσπονδία µειώνει τον αριθµό των σκοπευτών µετά την παραλαβή
από την Οργανωτική Επιτροπή της Τελικής ∆ηλώσεως Συµµετοχής
υποχρεούται να πληρώσει όλα τα πρόστιµα και έξοδα για τον αριθµό των
σκοπευτών και των δηλώσεων συµµετοχής που αναγράφονται στα
πρωτότυπα έντυπα Τελικών ∆ηλώσεων Συµµετοχής.

C.9.1.5

Πρόσθετες Τελικές ∆ηλώσεις

C.9.1.5.1

Κάθε εθνική οµοσπονδία που εγγράφεται για συµµετοχή σε Παγκόσµιο Κύπελλο
πρέπει να υποβάλλει µια τελική δήλωση όπλων και πυροµαχικών στην Οργανωτική
Επιτροπή τουλάχιστον 30 µέρες πριν την επίσηµη ηµέρα άφιξης.

C.9.1.5.2

Η προθεσµία για τελικές δηλώσεις κρατήσεων ξενοδοχείου πρέπει να
συµπίπτει µε την προθεσµία τελικών δηλώσεων συµµετοχής, και η
Οργανωτική Επιτροπή µπορεί να ζητήσει προκαταβολή 50%.

C.9.1.6

Καθυστερηµένες ∆ηλώσεις

C.9.1.6.1

Οι καθυστερηµένες δηλώσεις µετά την προθεσµία των τελικών
δηλώσεων δεν θα γίνονται αποδεκτές, εκτός και αν παραληφθούν από
την Οργανωτική Επιτροπή τρεις (3) µέρες πριν την επίσηµη ηµέρα
άφιξης, και εφόσον συµµορφώνονται µε τα παρακάτω:
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C.9.1.6.1.1

το τελικό Πρόγραµµα δεν πρέπει να αλλάξει,

C.9.1.6.1.2

οι καθυστερηµένες δηλώσεις
οποιοδήποτε οργανωτικό θέµα.

C.9.1.6.2

Άρνηση Συµµετοχής

δεν

προκαλούν

προβλήµατα

σε

Αν αφιχθούν αποστολές χωρίς να έχουν υποβάλλει τελικές δηλώσεις ή
καθυστερηµένες δηλώσεις πριν τις καθορισµένες προθεσµίες, δεν
επιτρέπεται να συµµετάσχουν.
C.9.1.7

Αλλαγές και ∆ιορθώσεις

C.9.1.7.1

Η αντικατάσταση ενός σκοπευτή που αγωνίζεται για αναλογούσα θέση στους
Ολυµπιακούς Αγώνες µε άλλον σκοπευτή που αγωνίζεται για ελάχιστη
βαθµολογία πρόκρισης (ΕΒΠ-MQS) δεν επιτρέπεται. Ένας ΕΒΠ-MQS
σκοπευτής µπορεί να αντικαταστήσει έναν παρετειθέντα σκοπευτή που
αγωνίζεται για αναλογούσα θέση πρόκρισης. Ο παραιτηθείς σκοπευτής για
αναλογούσα θέση πρόκρισης δεν µπορεί να ρίξει για ΕΒΠ.

C.9.2

Παράβολά ∆ηλώσεων Συµµετοχής

C.9.2.1

Τα παράβολα συµµετοχής πρέπει να καταβάλλονται στην Οργανωτική Επιτροπή.

C.9.2.2

Ένα παράβολο $150.00 US δολαρίων θα καταβάλλεται για κάθε
σκοπευτή που δηλώνεται σε κάθε αγώνισµα.

C.9.2.3

Ένα παράβολο $ 50.00 US δολαρίων θα καταβάλλεται για κάθε αξιωµατούχο.

C.9.2.4

Σηµείωση: Η Οργανωτική Επιτροπή µπορεί να δεχτεί πληρωµές σε
άλλο νόµισµα κατά βούληση της.

C.9.2.5

∆εν θα καταβάλλονται επιπλέον παράβολα για σκοπευτές των οποίων
η οµοσπονδία ολοκλήρωσε τις συµµετοχές µέχρι την λήξη της
προθεσµίας των τελικών δηλώσεων.

C.9.2.6

Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να καταβάλλει ένα παράβολο $ 5.00
US δολαρίων για κάθε σκοπευτή σε κάθε αγώνισµα στην ISSF µέσα σε
30 µέρες µετά τα Πρωταθλήµατα µαζί µε µια λίστα των συµµετεχόντων
ανά αγώνισµα για κάθε χώρα.

C.9.2.7

Επιπλέον Παράβολα
Ένα λογικό παράβολο για προπόνηση λειοκάννων µπορεί να
χρεώνεται κατόπιν εγκρίσεως από την Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF.
Η έγκριση αυτή πρέπει να φαίνεται στην πρόσκληση.

C.9.2.8

Παράβολο Καθυστερηµένης ∆ήλωσης Συµµετοχής
Οποιαδήποτε δήλωση παραλαµβάνεται µετά την προθεσµία τελικών
δηλώσεων θα επιφέρει ένα πρόστιµο $ 50.00 US δολαρίων για κάθε
σκοπευτή για κάθε αγώνισµα, το οποίο πρέπει να καταβάλλεται στην
οργανωτική επιτροπή από την οµοσπονδία που δήλωσε µε καθυστέρηση.
Για επιπλέον πληροφορίες ανατρέξτε στο 3.7.7.3.3 των Γενικών Κανονισµών
της ISSF που ακολουθεί.

C.9.2.9

Έξοδα Ταξιδίου και Μετακίνησης

C.9.2.9.1

Η συµµετέχουσα οµοσπονδία είναι υπεύθυνη για τα έξοδα ταξιδίου και
διαβίωσης των µελών της οµάδας.
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C.9.2.9.2

Η Οργανωτική Επιτροπή αναλαµβάνει τη µεταφορά από το τοπικό
αεροδρόµιο ή σταθµό τρένων προς το ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο προς
το σκοπευτήριο.
Τα έξοδα µεταφοράς από το αεροδρόµιο προς το ξενοδοχείο και πίσω µπορούν να
χρεωθούν κατόπιν εγκρίσεως από την Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF.

C.9.3

Τεχνικός Αντιπρόσωπος της ISSF

C.9.3.1

Κάθε Παγκόσµιο Κύπελλο επιβλέπεται από έναν (1) ή δύο (2) Τεχνικούς
Αντιπροσώπους οι οποίοι προτείνονται από την Τεχνική Επιτροπή και
ορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Πρέπει να έχουν ισχύουσα άδεια
Κριτών «Α» Κατηγορίας της ISSF.

C.9.3.1.1

Ο διοργανωτής πρέπει να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου, διαµονής, τοπικής
µετακίνησης και διαβίωσης.

C.9.3.1.2

Ένα
ξεχωριστό
δωµάτιο
µε
γραφείο,
καρέκλες,
σύνδεση
διαδικτύου/τηλεφώνου, φαξ, κοµπιούτερ και διαθεσιµότητα εκτυπωτή πρέπει
να παρέχεται στο σκοπευτήριο.

C.9.3.1.3

Για ολοκληρωµένη λεπτοµερή πληροφόρηση ανατρέξτε στην «Κατάσταση
ελέγχου για Τεχνικούς Αντιπροσώπους» άρθρο 3.12.3.8, Παράρτηµα “T”.

C.9.3.2

Λειτουργίες

C.9.3.2.1

Να αντιπροσωπεύσει την ISSF σε τεχνικά ζητήµατα

C.9.3.2.2

Να λειτουργήσει σαν σύµβουλος για τον οργανωτή και να διασφαλίσει την
καλύτερη δυνατή διεξαγωγή των Πρωταθληµάτων.

C.9.3.3

Ευθύνη

C.9.3.3.1

Να διασφαλίσει ότι τα πρωταθλήµατα και οι αγώνες διεξάγονται σύµφωνα µε
τους Κανόνες και τους Κανονισµούς της ISSF.

C.9.3.3.2

Να ελέγξει τις προετοιµασίες της διοργάνωσης.

C.9.3.3.3

Να ελέγξει τα πεδία βολής και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις.

C.9.4

Έλεγχος Αγώνων

C.9.4.1

Κριτές και µέλη της Επιτροπής Κριτών

C.9.4.1.1

Στα Πρωταθλήµατα της ISSF, οι κριτές πρέπει να καλούνται σύµφωνα µε τους
Γενικούς Κανονισµούς της ISSF για να συµβουλεύουν, βοηθούν και
επιβλέπουν τους αξιωµατούχους αγώνα που διορίζονται από την Οργανωτική
Επιτροπή.

C.9.4.1.2

Όλοι οι ∆ιεθνείς Κριτές και Μέλη των Επιτροπών πρέπει να είναι κάτοχοι
έγκυρης άδειας κριτών της ISSF (κατηγορίας A ή B).
Ένα ξεχωριστό δωµάτιο συνεδριάσεων πρέπει να είναι διαθέσιµο για τους
κριτές στο σκοπευτήριο.

C.9.4.2

Αριθµός Κριτών
Για κάθε Παγκόσµιο Κύπελλο, οι κριτές θα ορίζονται ως εξής:

C.9.4.2.1

Κριτές Εφέσεων

C.9.4.2.2

Κριτές για όλες τις κατηγορίες αγωνισµάτων

C.9.4.2.3

Κριτές βαθµολογίας
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C.9.4.3

Προδιαγραφές για Κριτές
Συνδυασµός δύο ή περισσοτέρων κριτών, εφόσον τα αγωνίσµατα δεν
διεξάγονται ταυτόχρονα.
Επαρκώς καταρτισµένο προσωπικό για τον έλεγχο εξοπλισµού.

C.9.4.4

Υποψηφιότητες
Οι Οµοσπονδίες µέλη πρέπει να προτείνουν υποψήφιους Κριτές για τα
Παγκόσµια Κύπελλα. Αυτές οι υποψηφιότητες Κριτών µε άδεια πρέπει να
φτάσουν στην διοίκηση της ISSF µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου του προηγούµενου
χρόνου µε ένδειξη προτίµησης, χρησιµοποιώντας τα έντυπα που προµηθεύει
η διοίκηση της ISSF. Ξεχωριστά, οι οµοσπονδίες της διοργανώτριας χώρας
πρέπει να προτείνουν τους δικούς τους Κριτές οι οποίοι θα αναλάβουν
καθήκοντα στο Παγκόσµιο Κύπελλο.

C.9.4.4.1

Η ISSF ελπίζει ότι οι Οµοσπονδίες µέλη της θα επωφεληθούν της
ευκαιρίας να προτείνουν υποψήφιους Κριτές κατόχους διεθνής άδειας
για να υπηρετήσουν κατά τη διάρκεια των Παγκοσµίων Κυπέλλων της
ISSF προκειµένου να αποκτήσουν την απαραίτητη εµπειρία διεθνούς
επιπέδου.

C.9.4.4.2

Ένα πιστοποιητικό που θα αναγνωρίζει τις υπηρεσίες που προσέφεραν
θα εκδίδεται για τον Κριτή και για την Οµοσπονδία µέλος της ISSF.
Αυτή η προϋπηρεσία θα λαµβάνεται υπόψιν κατά την εκτίµηση
αιτήσεων για αναβάθµιση ή ανανέωση αδειών των Κριτών.

C.9.4.4.3

Οι Οµοσπονδίες µέλη της ISSF που στέλνουν κριτές σε Παγκόσµια
Κύπελλα εξασφαλίζουν ένα υψηλότερο επίπεδο αξιωµατούχων στα
εθνικά τους πρωταθλήµατα και αγώνες.

C.9.4.4.4

Για κάθε επιτροπή, η Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF θα διορίσει τον
Πρόεδρο και τα µέλη από τους υποψήφιους των άλλων Οµοσπονδιών µελών
της ISSF και της χώρας που διοργανώνει το Παγκόσµιο Κύπελλο.

C.9.4.4.5

Για τους διεθνείς κριτές που διορίζονται από την ISSF, η Οργανωτική
Επιτροπή οφείλει να καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου(αεροπορικό
εισιτήριο/εισιτήριο τρένου – αναχώρηση/επιστροφή) στο ποσό που
ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή την Εκτελεστική Επιτροπή και
πρέπει να καλύπτει και τη διαµονή (µονόκλινο δωµάτιο) όπως και τα
έξοδα φαγητού και τοπικής µετακίνησης.

C.9.4.4.6

Οι Οµοσπονδίες µέλη µπορούν επίσης να ζητήσουν από την
Οργανωτική Επιτροπή να δεχθεί τους υποψήφιους κριτές των µε έξοδα
δικά τους και µε τη σύµφωνη έγκριση της ISSF προκειµένου να
αποκτήσουν εµπειρία.

C.9.4.4.7

Η Οργανωτική Επιτροπή µπορεί επίσης να ζητήσει επιπλέον Κριτές
από αυτούς που συνήθως διορίζονται κατόπιν εγκρίσεως από την ISSF

C.9.5

Υπηρεσία Αποτελεσµάτων
Η υπηρεσία αποτελεσµάτων είναι µια τυποποιηµένη διαδικασία για τον
διοργανωτή κάθε Παγκοσµίου Κυπέλλου της ISSF.
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C.9.5.1

Χρονοδιάγραµµα
Η µετάδοση και η διανοµή αποτελεσµάτων στην ISSF και στο διαδίκτυο
πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

C.9.5.2

∆ιαµορφώσεις
Κάθε ΟΕ πρέπει να υιοθετήσει την ηλεκτρονική διαµόρφωση της ISSF
προκειµένου να συµπληρώσει την τυποποιηµένη διαδικασία. Για
λεπτοµερή περιγραφή επικοινωνήστε µε τη διοίκηση της ISSF.

C.9.5.3

Εργαλεία
Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να φορτώσει τα αποτελέσµατα στον
επίσηµο επεξεργαστή δικτύου της ISSF, τον οποίο προµηθεύει η ISSF
στους οργανωτές για τη ακριβή παραγωγή επίσηµων τελικών
αποτελεσµάτων. Για λεπτοµερή περιγραφή επικοινωνήστε µε τη
διοίκηση της ISSF.

C.9.5.4

Στην Εγκατάσταση
Η Οργανωτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την διανοµή
αποτελεσµάτων – έγκαιρα, ολοκληρωµένα και σε επαρκή ποσότητα και
ποιότητα – σε όλες τις καθορισµένες θέσεις και παραλήπτες (Οµάδες,
ΤΑ, Κριτές, Τύπο, εταιρείες επισκευής σκοπευτικού εξοπλισµού και την
ISSF).
Ο Αρχηγός της Επιτροπής Βαθµολογίας έχει την ευθύνη ανάρτησης
των Προκαταρκτικών Αποτελεσµάτων στον Κεντρικό Πίνακα
Ανακοινώσεων σηµειώνοντας την ώρα ανάρτησης και την χρόνο
λήξεως υποβολής ενστάσεων.
Η ΟΕ είναι υπεύθυνη για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων σε
άλλες τοποθεσίες και την αναµετάδοση πληροφοριών στους θεατές και
στον τύπο χρησιµοποιώντας για το σκοπό αυτό όλα τα διαθέσιµα µέσα
(πίνακες αποτελεσµάτων, προβολέα δεδοµένων, οθόνες κλπ.).

C.9.5.5

Βιβλίο ΑποτελεσµάτωνResult Book
Μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου αγωνίσµατος ο ∆ιοργανωτής
πρέπει να προετοιµάσει το Επίσηµο Βιβλίο Αποτελεσµάτων.
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C.9.5.5.1

∆ιαµόρφωση
Το έντυπο αποτελεσµάτων πρέπει να περιέχει όλες τις σχετικές µε το
πρωτάθληµα πληροφορίες:
•

Εξώφυλλο

•

Περιεχόµενα

•

Σελίδα Θεώρησης Αποτελεσµάτων

(Χρησιµοποιώντας την παρακάτω δήλωση:
“Το κάτωθι πιστοποιεί ότι το Παγκόσµιο Κύπελλο της ISSF
από...έως...στο..διεξήχθη σύµφωνα µε τους Κανόνες και
Κανονισµούς της ISSF και τα αποτελέσµατα που παράχθηκαν είναι
αληθή και σωστά”
Ακολουθούν οι παρακάτω υπογραφές αξιωµατούχων: Τεχνικού
Αντιπροσώπου, Προέδρου Επιτροπής Εφέσεων, Προέδρου Επιτροπής
Κριτών Τουφεκίου, Προέδρου Επιτροπής Κριτών Πιστολίου, Προέδρου
Επιτροπής Κριτών Λειοκάννου, Προέδρου Επιτροπής Κριτών
Βαθµολογίας)

•

Αξιωµατούχοι Αγώνων

•

Λίστα Συµµετοχών ανά Χώρα

•

Λίστα Συµµετοχών ανά Αριθµό Έναρξης

•

Πρόγραµµα Αγώνων

•

Νικητές Μεταλλίων

•

Απονοµές Μεταλλίων

•

Νέα Ρεκόρ ή Ισοφάριση Ρεκόρ

•

Τελικά Αποτελέσµατα

Με την καθιερωµένη διάταξη αγωνισµάτων της ISSF (50µ και 10µ
Τουφέκι Ανδρών, 50µ, 25µ και 10µ Πιστόλι Ανδρών, Τραπ, ∆ιπλό
Τραπ, Σκητ Ανδρών, 50µ και 10µ Τουφέκι Γυναικών, 25µ και 10µ
Πιστόλι Γυναικών, Τραπ και Σκητ Γυναικών).
C.9.5.5.2

∆ιανοµή

C.9.5.5.2.1

Μια ολοκληρωµένη συλλογή του επίσηµου βιβλίου αποτελεσµάτων
πρέπει να δοθεί σε κάθε συµµετέχουσα αποστολή και στον Τεχνικό
Αντιπρόσωπο και στα µέλη των Επιτροπών Κριτών όπως και στους
εκπροσώπους του τύπου και στις εταιρίες που αναλαµβάνουν τις
επισκευές σκοπευτικού εξοπλισµού.

C.9.5.5.2.2

Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να αποστείλει ταχυδροµικώς αµέσως
µετά το Παγκόσµιο Κύπελλο τρεις (3) ολοκληρωµένες συλλογές του
επίσηµου βιβλίου αποτελεσµάτων στη ∆ιοίκηση της ISSF.

C.9.6

Παγκόσµια Ρεκόρ

C.9.6.1

Αποτελέσµατα που καθιερώνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσµια ρεκόρ θα
αναγνωρίζονται επίσηµα σύµφωνα µε τους Γενικούς Κανονισµούς της ISSF.
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C.9.6.2

Ρεκόρ θα αναγνωρίζονται µόνο εφόσον συµµετέχουν τουλάχιστον 15
σκοπευτές στο ατοµικό αγώνισµα (βλέπε Γενικούς Κανονισµούς).

C.9.6.3

Βαθµολογίες, οι οποίες καθιερώνουν ή ισοφαρίζουν Παγκόσµια Ρεκόρ ή
Παγκόσµια Ρεκόρ Εφήβων/Νεανίδων, θα αναγνωρίζονται µόνο αν έχουν
επιτευχθεί από έναν εκ των τριών σκοπευτών µιας χώρας που αγωνίζεται για
αναλογούσα θέση. (Οι σκοπευτές που αγωνίζονται µόνο για ελάχιστη
βαθµολογία πρόκρισης δεν µπορούν να ισοφαρίσουν ή να καθιερώσουν ένα
Παγκόσµιο Ρεκόρ)

C.9.6.4

Όλα τα προσφάτως καθιερωµένα ή ισοφαρισµένα Παγκόσµια Ρεκόρ πρέπει
να καταγράφονται και να πιστοποιούνται χρησιµοποιώντας τη φόρµουλα των
Γενικών Κανονισµών της ISSF, Παράρτηµα "R".
Ο Τεχνικός Αντιπρόσωπος πρέπει να υποβάλλει αναφορές για την
αναγνώριση των Παγκοσµίων Ρεκόρ.

C.9.7

Σχέσεις µε τα ΜΜΕ
Για ολοκληρωµένη και λεπτοµερή πληροφόρηση ανατρέξτε στο
“Κατευθυντήριες Οδηγίες της ISSF για τα ΜΜΕ”.

C.9.7.1

Συντονιστής ΜΜΕ
Ένας συντονιστής τύπου/ΜΜΕ πρέπει να διοριστεί για κάθε Παγκόσµιο Κύπελλο, και
η ∆ιοίκηση της ISSF πρέπει να πληροφορηθεί το όνοµα του τρεις µήνες πριν την
επίσηµη ηµέρα άφιξης, βλέπε ΦΥΛΛΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΗ.

C.9.7.1.1

Ευθύνες και Καθήκοντα

C.9.7.1.1.1

Ο Συντονιστής ΜΜΕ έχει την ευθύνη της έκδοσης προσκλήσεων και
διαπιστεύσεων στα εγκεκριµένα από την ISSF άτοµα των ΜΜΕ.

C.9.7.1.1.2

Ο Συντονιστής ΜΜΕ έχει την ευθύνη να παρέχει επίκαιρες πληροφορίες,
αποτελέσµατα, κλπ. στα διαπιστευµένα ΜΜΕ.

C.9.7.1.1.3

Ο Συντονιστής ΜΜΕ έχει την ευθύνη να παρέχει στο περιοδικό ISSF NEWS
καθηµερινά τις επίκαιρες φωτογραφίες των νικητών εν δράση και της τελετής
απονοµών. Επιπλέον πρέπει προσφέρει στο ISSF NEWS σύντοµες
επισκοπήσεις των τελικών κάθε ηµέρας.

C.9.7.2

Γραφείο Τύπου
Το γραφείο τύπου πρέπει να έχει:

C. 9.7.2.1

Επαρκή αριθµό θέσεων εργασίας για την φιλοξενία κάθε επίσηµα διαπιστευµένου
αντιπροσώπου τύπου.

C. 9.7.2.2

∆ύο (2) ή τρεις (3) ηλεκτρονικούς υπολογιστές µε σύνδεση στο διαδίκτυο.

C. 9.7.2.3

Επαρκής υποδοχές ηλεκτρικού ρεύµατος για προσωπικούς φορητούς ηλεκτρονικούς
υπολογιστές.

C. 9.7.2.4

Τηλεφωνικές Συνδέσεις:
Τουλάχιστον δύο (2) τηλέφωνα µε δυνατότητα διεθνών κλήσεων (να συνδέονται µέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή µε συσκευή φαξ).
Τουλάχιστον µία (1) δεσµευµένη γραµµή για φαξ µε δυνατότητα διεθνών κλήσεων.

C. 9.7.2.5

Ένα ατοµικό περιστερώνα (κουτί αλληλογραφίας) λίστες πληροφοριών,
αποτελέσµατα, έντυπα, κλπ.

C. 9.7.2.6

Ένα φωτοτυπικό µηχάνηµα µέσα ή κοντά στο γραφείο τύπου.
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C.9.8

Τηλεόραση της ISSF

C.9.8.1

Σε συνεχής ανάπτυξη. Η Οργανωτική Επιτροπή των Παγκοσµίων
Κυπέλλων θα λάβει τις τελευταίες πληροφορίες καθώς εξελίσσεται
καθώς και τα σχετικά έξοδα και όρους.

C.9.9

Εταιρείες

C.9.9.1

Όλα τα έντυπα προσκλήσεων πρέπει να σταλούν από την ΟΕ και σε
όλες τις εταιρείες επισκευής σκοπευτικού εξοπλισµού. Ένας κατάλογος
των εταιρειών αυτών υπάρχει στη γραφεία της ∆ιοίκησης της ISSF.
Οι εταιρείες αυτές πρέπει να εξυπηρετούνται από την ΟΕ µε τον ίδιο
τρόπο που η ΟΕ εξυπηρετεί τις συµµετέχουσες οµοσπονδίες κατά τη
διάρκεια της διεξαγωγής των αγώνων του Παγκοσµίου Κυπέλλου.

C.9.9.2

Σύνδεσµος Επικοινωνίας της ΟΕ
Πρέπει να οριστεί ένα άτοµο σαν σύνδεσµος επικοινωνίας της ΟΕ για
κάθε Παγκόσµιο Κύπελλο, και η ∆ιοίκηση της ISSF πρέπει να
πληροφορηθεί το όνοµα του τρεις µήνες πριν την επίσηµη ηµέρα
άφιξης, βλέπε ΦΥΛΛΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΗ.

C.9.9.2.1

Ευθύνες και Καθήκοντα
Ο σύνδεσµος επικοινωνίας έχει την ευθύνη να παρέχει την καλύτερη
δυνατή υποστήριξη στις εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες
επισκευής σκοπευτικού εξοπλισµού για τη συµµετοχή τους πριν, κατά
τη διάρκεια και µετά το Παγκόσµιο Κύπελλο.

C.9.9.3

Πάγκοι
Οι πάγκοι για τις Εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες επισκευής
πρέπει να παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, οι πάγκοι για εµπόριο µπορεί
να χρεωθούν.

C.9.10

Έλεγχος Αντί-Ντόπινγκ

C.9.10.1

Οι έλεγχοι Αντί-Ντόπινγκ πρέπει να διεξάγονται σύµφωνα µε του
Κανονισµούς Αντί-Ντόπινγκ της ISSF µε έξοδα της Οργανωτικής
Επιτροπής. Για λεπτοµερείς πληροφορίες ανατρέξτε στο 5.0
“Κανονισµοί Αντί-Ντόπινγκ της ISSF”.

C.9.10.2

Προϊστάµενος Ελέγχου Αντί-Ντόπινγκ
Πρέπει να προσκληθεί ένας εκπρόσωπος για να επιβλέπει τους
ελέγχους Αντί-Ντόπινγκ µε έξοδα της οργανωτικής επιτροπής. Για να
διοριστεί ένα άτοµο, η Οργανωτική επιτροπή πρέπει να στείλει
πρότασή της στη ∆ιοίκηση της ISSF.

C.9.10.3

Αριθµός Εξετάσεων
Για λεπτοµερή πληροφόρηση ανατρέξτε
Κανονισµών Αντί-Ντόπινγκ της ISSF.

στο

Άρθρο

5.0

των

Ο αριθµός των εξετάσεων πρέπει να εγκριθεί από τη ∆ιοίκηση της
ISSF.
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C.9.10.4

Εργαστήρια
Μόνο διαπιστευµένα εργαστήρια από την ∆ΟΕ µπορούν να επιλεγούν
για την ανάλυση (η λίστα διατίθεται από τη ∆ιοίκηση της ISSF).
Ο διοργανωτής πρέπει να λάβει γραπτή έγκριση (αποδεκτό το φαξ)
από το Γενικό Γραµµατέα της ISSF για την επιλογή του εργαστηρίου, το
αργότερο µια (1) εβδοµάδα πριν την έναρξη του Παγκοσµίου
Κυπέλλου.

C.9.10.5

∆ιαδικασία
Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες
ελέγχου Αντί-Ντόπινγκ επιθεωρούνται στην Τεχνική Συνεδρίαση και ότι
οι αρχηγοί οµάδων έχουν την ευθύνη να παρουσιάζουν τους σκοπευτές
για έλεγχο Αντί-Ντόπινγκ όταν αυτό ζητηθεί.

C.9.10.6

Πρωτότυπα Έντυπα Ελέγχου Αντί-Ντόπινγκ στην ISSF
Τα πρωτότυπα των συµπληρωµένων Εντύπων ελέγχου Αντί-Ντόπινγκ
πρέπει να δίνονται στο Τεχνικό Αντιπρόσωπο σε έναν κλειστό φάκελο.
Αυτός είναι υπεύθυνος για την ταχυδροµική αποστολή αυτών των
εντύπων στην ∆ιοίκηση της ISSF συστηµένα και κατεπείγον.

C.9.10.7

Επίσηµο Εργαστηριακό Αποτέλεσµα στην ISSF
Το επίσηµο αποτέλεσµα του εργαστηρίου θα σταλεί κλειστό και χωρίς
καθυστέρηση απευθείας στη ∆ιοίκηση της ISSF.

C.9.11

Πρώτες Βοήθειες
Πρέπει να υπάρχουν γιατροί στην εγκατάσταση από την ηµέρα άφιξης
και κα’όλη τη διάρκεια της περιόδου των αγώνων. Πρέπει να
περιθάλπουν οποιονδήποτε αθλητή έχει ιατρικό πρόβληµα ή κάποιο
τραύµα.
Είναι ζωτικής σηµασίας το ιατρικό προσωπικό να έχει κάποιου είδους
ξεχωριστή ταυτότητα αναγνώρισης, όπως µια ταινία στο µπράτσο ή ένα
χρωµατιστό γιλέκο, εν ώρα υπηρεσίας.
Για την περίθαλψη αθλητών και αξιωµατούχων στην εγκατάσταση,
πρέπει να υπάρχει ένας χώρος πρώτων βοηθειών που να περιέχει
εξοπλισµό πρώτων βοηθειών και προµήθειες, φορεία και ιατρικά
κρεβάτια. Αυτός ο χώρος πρέπει να επανδρωθεί µε έναν γιατρό,
παραϊατρικό προσωπικό και νοσοκόµες.
Πρέπει να προβλέπεται επικοινωνία µε ασθενοφόρα για περιπτώσεις
επειγόντων περιστατικών.
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Άρθρο 3.12.3.6, Παράρτηµα "R"
∆ιαδικασίες για την Αναγνώριση Παγκοσµίων Ρεκόρ
-

Όλα τα Παγκόσµια Ρεκόρ πρέπει να εγκριθούν από την Τεχνική Επιτροπή
σύµφωνα µε το Καταστατικό της ISSF και να επικυρωθούν σύµφωνα µε τους
Γενικούς Κανονισµούς και τους Τεχνικούς Κανόνες της ISSF.

-

Το ακόλουθο έντυπο αναφοράς πρέπει να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να
υποβοληθούν τα Παγκοσµία Ρεκόρ σε εξέταση από την Τεχνική Επιτροπή.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΡΕΚΟΡ
Ζητείται η επίσηµη αναγνώριση του παρακάτω Παγκόσµιου Ρεκόρ. Το παρόν βεβαιώνει ότι
το ρεκόρ επιτεύχθηκε σε Πρωτάθληµα της ISSF κάτω από συνθήκες που καθορίζονται από
την ISSF – ∆ιεθνή Οµοσπονδία του Αθλήµατος της Σκοποβολής.

Ονοµασία του
Πρωταθλήµατος
της ISSF
Τόπος του
Πρωταθλήµατος
Αγώνισµα

Επίδοση:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΤΕΛΙΚΟΥ



ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ:





ΑΝ∆ΡΩΝ:



ΓΥΝΑΙΚΩΝ:



ΕΦΗΒΩΝ:



ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ:



Σύνολο

ΙΣΟΦΑΡΙΖΕΙ ΡΕΚΟΡ:

Προκριµατικός:

Τελικός:

:

Επώνυµο

Όνοµα

Ηµεροµηνία Γέννησης
Ηµέρα Μήνας Έτος

Ατοµική Επίδοση
Σκοπευτή ή
µέλος οµάδας
µέλος οµάδας
Χώρα:
Το Ρεκόρ
επιτεύχθηκε την:

Ηµέρα:

Μήνας:
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Όνοµα:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ(ΟΙ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ(ΟΙ) ΤΗΣ ISSF
Υπογραφή:

Όνοµα:

Υπογραφή:

Όνοµα:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Υπογραφή:

Όνοµα:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Υπογραφή:

1. ΑΓΩΝΕΣ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΡΕΚΟΡ
(Γενικοί Κανονισµοί της ISSF)
Τηρήθηκαν:
2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

ΝΑΙ  / OΧΙ 
Πραγµατι
κός Αριθ.

Πραγµατι
κός Αριθ.

Ανδρών, Γυναικών
Ατοµικές (15
Οµαδι
(Γενικοί Κανονισµοί τηςISSF)
εκτός ΤΠΚ)
κές (5)
Εφήβων, Νεανίδων
Ατοµικές (10)
Οµαδι
(Γενικοί Κανονισµοί τηςISSF)
κές (3)
3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ISSF: (Γενικοί Κανονισµοί της ISSF)
Τηρήθηκαν:
ΝΑΙ  / ΟΧΙ 
4. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ: (Τεχνικοί Κανόνες)
Τηρήθηκαν:
ΝΑΙ  / ΟΧΙ 
5. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: (Τεχνικοί Κανόνες)
Τηρήθηκαν:
ΝΑΙ  / ΟΧΙ 
6. ΚΑΜΠΑΡΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: (Τεχνικοί Κανόνες)
Τηρήθηκαν:
ΝΑΙ  / ΟΧΙ 
7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: (κατάλληλοι Κανόνες Αγωνίσµατος)
Επιθεωρήθηκαν:
ΝΑΙ  / ΟΧΙ 
8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: (Τεχνικοί Κανόνες)
Τηρήθηκαν:
ΝΑΙ  / ΟΧΙ 
9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ:(Γενικοί Κανονισµοί της ISSF 3.7.12)
Έγινε έλεγχος:
ΝΑΙ  / ΟΧΙ 

Οποιαδήποτε αρνητική απάντηση πρέπει να αιτιολογηθεί
γραπτά εξ’ ολοκλήρου!
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΝΑΙ

/



ΟΧΙ

Ηµεροµηνία
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Υπογραφή
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Άρθρο 3.12.3.7, Παράρτηµα "P"
Κανονισµοί για την Υποβολή και την Επίλυση
Ενστάσεων
-

Όλες οι ενστάσεις και εφέσεις θα επιλυθούν σύµφωνα µε τους Γενικούς
Κανονισµούς της ISSF.

-

Οι Κανονισµοί για την υποβολή ενστάσεων ή εφέσεων καθορίζονται στους
κατάλληλους Κανόνες Αγωνίσµατος και τους Τεχνικούς Κανόνες και ισχύουν
για όλα τα αγωνίσµατα σκοποβολής σε όλα τα Πρωταθλήµατα της ISSF. Οι
Κανόνες οφείλουν να µεριµνούν για προφορικές ενστάσεις ώστε (αυτές) να
υποβάλλονται και να επιλύονται αµέσως στα σκοπευτήρια, για την επίλυση
γραπτών ενστάσεων από την κατάλληλη Επιτροπή και για την εκδίκαση
εφέσεων των αποφάσεων της Επιτροπής Κριτών από την Επιτροπή Εφέσεων.
Οι Κανόνες οφείλουν επίσης να µεριµνούν για ενστάσεις βαθµολογίας που
επιλύονται από την Επιτροπή Βαθµολογίας και όπου οι ενστάσεις σχετικά µε
τη βαθµολόγηση δεν επιδέχονται έφεση. Οι Κανόνες αυτοί µεριµνούν επίσης
για τα χρονικά όρια και τα παράβολα υποβολής ενστάσεων.

-

Σε περίπτωση ενστάσεων που έχουν να κάνουν µε συγκρούσεις ανάµεσα στο
Καταστατικό της ISSF, τους Γενικούς Κανονισµούς ή τους Τεχνικούς Κανόνες
της ISSF, το Καταστατικό της ISSF θα υπερισχύσει των Γενικών Κανονισµών ή
των Τεχνικών Κανόνων της ISSF και οι Γενικοί Κανονισµοί της ISSF θα
υπερισχύσουν των Τεχνικών Κανόνων. Σε περιπτώσεις που έχουν να κάνουν
µε Κανόνες της ∆ΟΕ, θα υπερισχύσουν οι Κανόνες της ∆ΟΕ.

-

Η Οργανωτική Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι τόποι και οι διαδικασίες
υποβολής ενστάσεων και εφέσεων θα ανακοινωθούν πριν από την έναρξη του
αγώνα.

-

Οι ενστάσεις και οι εφέσεις πρέπει να υποβληθούν σε έντυπα εγκεκριµένα από
την ISSF. Ακολουθεί η κατάλληλη φόρµουλα (υπόδειγµα εντύπου) για
ενστάσεις και εφέσεις:
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Σελίδα 1
Στοιχεία Ένστασης (συµπληρώνεται από το σκοπευτή ή συνοδό)
Πρωτάθληµα:
Ένσταση στην Επιτροπή
Ηµεροµηνία

και ώρα

της ενέργειας ή της απόφασης για την οποία γίνεται η ένσταση

Ενέργεια ή απόφαση για την οποία γίνεται η ένσταση (περιγράψτε γραπτά):

Λόγος ένστασης (απαριθµήστε τους σχετικούς Κανόνες ή Κανονισµούς της ISSF):

Η ένσταση υποβλήθηκε από
Όνοµα

Χώρα

Υπογραφή

Στοιχεία Ένστασης (συµπληρώνεται από την Οργανωτική
Επιτροπή)
Η ένσταση υποβλήθηκε από:
Ηµεροµηνία
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Ώρα

Ποσό Καταβληθέντος Παραβόλου
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Υπογραφή Υπεύθυνου που παρέλαβε την ένσταση
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Σελίδα 2
Απόφαση της Επιτροπής (συµπληρώνεται από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής):
Η Επιτροπή συνεδρίασε

την
Ηµεροµηνία

για να εξετάσει την ένσταση.
Ώρα

Η ένσταση
έγινε δεκτή / απορρίφθηκε

Λόγος για την απόφαση της Επιτροπής:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής:
Υπογραφή
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Page 3
Αίτηση για απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων
(συµπληρώνεται από τον αρχηγό οµάδας ή τον εκπρόσωπό του):
Αν υπάρχει συνεχιζόµενη διαφωνία µε την απόφαση της Επιτροπής,
το ζήτηµα µπορεί να υποβληθεί στην Επιτροπή Εφέσεων.
Λόγος Εφέσεως:

Στοιχεία Εφέσεως

Η έφεση υποβλήθηκε από
Όνοµα

Χώρα

Υπογραφή

Στοιχεία Έφεσης (συµπληρώνεται από την Οργανωτική Επιτροπή)
Η έφεση παρελήφθη
Ηµεροµηνία

Ώρα

Ποσό Καταβληθέντος Παραβόλου

Υπογραφή
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Σελίδα 4
Απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων (συµπληρώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής):

Η Επιτροπή εφέσεων συνεδρίασε

την

για να εξετάσει την

ένσταση.
Ηµεροµηνία

Ώρα

Η απόφαση της Επιτροπής
έγινε δεκτή / απορρίφθηκε

Λόγος για την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Υπογραφή

Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων είναι Τελική.
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Άρθρο 3.12.3.8, Παράρτηµα "T"
Οδηγίες για τους Τεχνικούς Αντιπροσώπους
I
T.1.0

Η ISSF διορίζει Τεχνικούς Αντιπροσώπους για να επιβλέπουν τους
αγώνες σκοποβολής της ISSF.

T.2.0

Γενικές Ευθύνες Τεχνικών Αντιπροσώπων

T.2.1

Συµβουλεύουν και βοηθούν τις οργανωτικές επιτροπές πριν και κατά
τα πρωταθλήµατα σχετικά µε τα σχέδιά τους, τις προετοιµασίες, τις
επιχειρησιακές διαδικασίες, τα σκοπευτήρια και όλα τα άλλα θέµατα
και δραστηριότητες που σχετίζονται µε τα Πρωταθλήµατα ή το
Παγκόσµιο Κύπελλο.

T.2.2

Εξετάζουν και επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα των σχεδίων και των
προετοιµασιών της οργανωτικής επιτροπής για το πρωτάθληµα
συµπεριλαµβανοµένης και της καταλληλότητας των σκοπευτηρίων και
των άλλων εγκαταστάσεων.

T.2.3

Επιβεβαιώνουν ότι το πρωτάθληµα οργανώνεται σύµφωνα µε τους
Κανόνες και τους Κανονισµούς της ISSF.

T.2.4

Συνεργάζονται στενά µε τις Επιτροπές Κριτών και εάν είναι απαραίτητο
συµβουλεύουν τις Επιτροπές Κριτών της ISSF και τους Εθνικούς
υπεύθυνους αγώνων στη διάρκεια του πρωταθλήµατος για να
βεβαιώσουν ότι το πρωτάθληµα διεξάγεται σύµφωνα µε τους Κανόνες
και τους Κανονισµούς της ISSF.

T.2.5

Αν δεν έχει διοριστεί Υπεύθυνος Ελέγχου Ντόπινγκ για να επιτηρεί
τους κανονισµούς Αντί – Ντόπινγκ στο πρωτάθληµα, εξασφαλίζουν την
εφαρµογή των Κανονισµών Αντί – Ντόπινγκ της ∆ΟΕ και της ISSF
σύµφωνα µε το 5.1.4.

T.2.6

Υποβάλλουν αναφορές στον Γενικό γραµµατέα της ISSF.

T.3.0

Συγκεκριµένες ∆ραστηριότητες και Καθήκοντα των Τεχνικών
Αντιπροσώπων πριν από το Πρωτάθληµα

T.3.1

Εγκαθιστούν επικοινωνία µε την Οργανωτική Επιτροπή. Το
µεγαλύτερο µέρος της επικοινωνίας θα πρέπει να διεξάγεται µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε φαξ. Αποστέλλουν αντίγραφα όλων των
σχετικών επικοινωνιών στη ∆ιοίκηση της ISSF.

T.3.1.1

Επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα των προγραµµάτων προπόνησης
και αγώνων της Οργανωτικής Επιτροπής, και τα προκαταρκτικά και
τελικά προγράµµατα. Εξασφαλίζουν ότι το χρονοδιάγραµµα και το
πρόγραµµα των αγώνων θα υποβληθούν στον Γενικό Γραµµατέα της
ISSF για επίσηµη έγκριση.
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T.3.1.2

Καθορίζουν την/τις ηµεροµηνία(ες) για την/τις επίσκεψη(εις) στον
τόπο(ους) του πρωταθλήµατος για να βοηθήσουν την Οργανωτική
Επιτροπή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό όταν η οργανωτική Επιτροπή
έχει περιορισµένη πείρα στην οργάνωση πρωταθληµάτων της ISSF.
Επισκέπτονται τα ξενοδοχεία και άλλα καταλύµατα για να ελέγξουν την
καταλληλότητά τους.

T.3.1.3

Εξετάζουν τα σχέδια των σκοπευτηρίων (για νέες κατασκευές) ή για
βελτίωση των υπαρχόντων σκοπευτηρίων. Συµβουλεύουν την
Οργανωτική Επιτροπή σχετικά µε οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτούνται
προκειµένου να πληρούν τους τρέχοντες Κανονισµούς και Κανόνες της
ISSF. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αµφιβολίες σχετικά µε κατασκευές
νέων σκοπευτηρίων, επικοινωνήστε µε την ISSF. Κάνουν συστάσεις
στην Οργανωτική Επιτροπή σχετικά µε αλλαγές που απαιτούνται για
να βελτιώσουν την ποιότητα των αγώνων.

T.3.1.4

Εξετάζουν τα οργανωτικά σχέδια, συµπεριλαµβανόµενων και εκείνων
για την εκπαίδευση και την προετοιµασία του προσωπικού και των
εθνικών υπευθύνων αγώνων.

T.3.1.5

Εξετάζουν σχέδια για τα Μ.Μ.Ε. συµπεριλαµβανοµένης της
καταλληλότητας εγκαταστάσεων, τηλεφώνων, FAX, ηλεκτρικών
συνδέσεων και συνδέσεων διαδικτύου κλπ.

T.3.1.6

Εξετάζουν και επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα των στόχων και των
συστηµάτων στόχων που θα χρησιµοποιηθούν στα σκοπευτήρια για
τους αγώνες προκριµατικών και τελικών γύρων.

T.3.1.7

Εξετάζουν ή επιβεβαιώνουν την ακρίβεια του εξοπλισµού που θα
χρησιµοποιηθεί στον Έλεγχο Εξοπλισµού και στην εξαγωγή των
αποτελεσµάτων των αγώνων.

T.3.1.8

Εξετάζουν τα σχέδια διαµονής, διατροφής και µεταφοράς για τους
διαγωνιζόµενους, τους αξιωµατούχους, τους κριτές (και τους διαιτητές
για αγωνίσµατα λειόκαννου).

T.3.1.9

Ελέγχουν την διαθεσιµότητα εντύπων που πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν για δηλώσεις συµµετοχής, έλεγχο εξοπλισµού,
διαδικασίες αγώνα (συµπεριλαµβανόµενων και των εντύπων
συµβάντων και ενστάσεων, κλπ.) και στην καταχώρηση των
αποτελεσµάτων.

T.3.1.10

Ετοιµάζουν αναφορές σχετικά µε τις προετοιµασίες της Οργανωτικής
Επιτροπής, επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων κλπ. Αποστέλλουν την
αναφορά στον Γενικό Γραµµατέα της ISSF (που θα αποφασίσει για
τυχόν περαιτέρω διανοµή της).

T.3.1.11

Λαµβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες από τη Γραµµατεία της ISSF:

T.3.1.11.1

Κατάσταση των Κριτών της ISSF που θα εργασθούν σαν µέλη
Επιτροπών Κριτών (επίσης και για αγωνίσµατα λειόκαννου µία λίστα
διαιτητών) και επιβεβαιώνουν ότι έχουν τις κατάλληλες άδειες.

T.3.1.11.2

Τρέχουσα κατάσταση Παγκοσµίων Ρεκόρ, και Ηπειρωτικών Ρεκόρ αν
συντρέχει λόγος,

- 114 -

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

T.3.1.11.3

Τρέχουσα κατάσταση των Αριθµών Ταυτότητας Αθλητών της ISSF,

T.3.1.11.4

Τρέχουσα κατάσταση των αποκτηθέντων Ολυµπιακών αναλογουσών
θέσεων, αν συντρέχει λόγος,

T.3.1.11.5

Τρέχουσα κατάσταση των αλλαγών των κανόνων της ISSF και
ερµηνείας των,

T.3.1.11.6

Τρέχουσα κατάσταση
Αποκλεισµένων.

T.3.1.11.7

Τρέχουσα κατάσταση Οµοσπονδιών Μελών της ISSF µε Αναστολή
Ιδιότητας,

T.3.2

Κατά τη διάρκεια της Προπονητικής Περιόδου Πριν από το
Πρωτάθληµα

T.3.2.1

Συνεργάζονται στενά µε τον ∆ιευθυντή Αγώνων της Οργανωτικής
Επιτροπής για όλα τα θέµατα που αφορούν στην οργάνωση και στη
διεξαγωγή του πρωταθλήµατος.

T.3.2.2

Ελέγχουν τις διαδικασίες διαχείρισης των δηλώσεων συµµετοχής για να
εξασφαλίσουν ότι οι δηλώσεις είναι σωστές και επιβεβαιωµένες.
Βεβαιώνονται ότι όλοι οι δηλωµένοι σκοπευτές έχουν Αριθµό Ταυτότητος της
ISSF. Προτείνεται ότι στην διαπίστευση όλοι εκείνοι που δεν έχουν Αριθµό
Ταυτότητος της ISSF σε ισχύ να µην γίνονται δεκτοί µέχρι να γίνει η πληρωµή
αυτού του αριθµού.

T.3.2.3

Ανασκοπούν το σχέδιο µετακίνησης των αθλητών, των υπευθύνων και
των κριτών, κλπ.

T.3.2.4

Κάνουν ένα τελικό έλεγχο των σκοπευτηρίων σύµφωνα µε τις καταστάσεις
τεχνικού ελέγχου (περιλαµβάνονται σ’ αυτό το Παράρτηµα). Συµβουλεύουν
την Οργανωτική Επιτροπή για τυχόν αναγκαίες διορθώσεις. Εάν
χρησιµοποιούνται Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης, πρέπει να ελεγχθεί
ότι οι στόχοι λειτουργούν και είναι ακριβείς (αυτό µπορεί να ανατεθεί από τον
ΤΑ στην κατάλληλη Επιτροπή Κριτών),

T.3.2.5

Επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα των Καταστάσεων Έναρξης της
Οργανωτικής Επιτροπής, συνδεόµενοι µε τον Πρόεδρο Επιτροπής
Βαθµολογίας και τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής Αγώνων, µε
ιδιαίτερη προσοχή στους χρόνους έναρξης σειρών, και στις κληρώσεις
για θυρίδες βολής και οµάδες (σκοπευτών).

T.3.2.6

Επιβεβαιώνουν ότι τα αναλυτικά προγράµµατα προπόνησης και
αγώνων είναι σωστά. Εξασφαλίζουν ότι τυχόν προγραµµατισµένες
αλλαγές ανακοινώνονται στην Τεχνική Συνέλευση και διανέµονται σε
όλες τις αποστολές που συµµετέχουν.

T.3.2.7

Συνεργάζονται µε το ∆ιευθυντή Αγώνων για να προετοιµάσουν την
Τεχνική Συνέλευση.

T.3.2.8

Ανασκοπούν το σχέδιο επιχειρήσεων των ΜΜΕ και τις προετοιµασίες
για τις δραστηριότητες των ΜΜΕ.

T.3.2.9

Ανασκοπούν και, αν αυτό είναι δυνατό κάνουν πρόβα, της διεξαγωγής
των τελικών και των τελετών απονοµής.

Σκοπευτών

µε

Αναστολή
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και
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T.3.3

Κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήµατος

T.3.3.1

Συνεργάζονται στενά µε το ∆ιευθυντή Αγώνων και το προσωπικό της
Οργανωτικής Επιτροπής σε συνεχή βάση για να συµβουλεύουν και να
επιλύουν οποιαδήποτε ζητήµατα ή ερωτήµατα που ανακύπτουν και
αφορούν στη διεξαγωγή του πρωταθλήµατος.

T.3.3.2

Βρίσκονται σε επικοινωνία µε το προσωπικό της Οργανωτικής Επιτροπής για να
διασφαλίσουν τη σωστή διεξαγωγή των τελικών και των τελετών απονοµής.

T.3.3.3

Εξασφαλίζουν ότι έχουν γίνει οι κατάλληλες προετοιµασίες πρωτοκόλλου για
την υποδοχή αθλητικών επισήµων, συµπεριλαµβανόµενων αυτών της ∆ΟΕ,
∆Ο, ΕΟΕ και άλλων επισήµων της εθνικής οµοσπονδίας.

T.3.3.4

Αν, κατ’ εξαίρεση, δεν διορισθεί υπεύθυνος Ελέγχου Αντί – Ντόπινγκ
για να επιβλέπει το πρωτάθληµα, βρίσκονται σε επικοινωνία µε
ιατρικούς υπευθύνους σχετικά µε τη διεξαγωγή των τεστ ελέγχου
Ντόπινγκ, και τις ρυθµίσεις για την αποστολή των αποτελεσµάτων των
τεστ στον Γενικό Γραµµατέα της ISSF.

T.3.3.5

Επιβεβαιώνουν ότι τα καθηµερινά αποτελέσµατα αποστέλλονται στον Γενικό
Γραµµατέα της ISSF µε φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε τη µορφή που
απαιτείται από την ISSF (αυτές οι πληροφορίες διατίθενται από την ISSF).

T.3.4

Μετά το Πρωτάθληµα

T.3.4.1

Αµέσως µετά το πρωτάθληµα, αποστέλλουν τα παρακάτω στον Γενικό
Γραµµατέα της ISSF, µε κούριερ ή κατεπείγον αυθηµερόν
ταχυδροµείο.

T.3.4.1.1

Τρεις (3) πλήρεις καταστάσεις τελικών αποτελεσµάτων,

T.3.4.1.2

Έντυπα ελέγχου ντόπινγκ σε σφραγισµένο φάκελο.

T.3.4.2

Το ταχύτερο δυνατό µετά το πρωτάθληµα, ετοιµάζουν τελική αναφορά
σχετικά µε τη διεξαγωγή του Πρωταθλήµατος. Η αναφορά αυτή πρέπει
να σταλεί στον Γενικό Γραµµατέα της ISSF, που θα αποφασίσει για
τυχόν περαιτέρω διανοµή. Η αναφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει:

T.3.4.2.1

περίληψη των αγώνων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του
Πρωταθλήµατος,

T.3.4.2.2

κατάσταση όλων των θεµάτων ή προβληµάτων που ανέκυψαν µαζί µε τυχόν
συστάσεις για ερµηνείες των Κανόνων της ISSF, διευκρινήσεις ή αλλαγές,

T.3.4.2.3

Αναφορά σχετικά µε όλες τις ενστάσεις και αποφάσεις,

T.3.4.2.4

Αναφορές από τους Προέδρους των Επιτροπών Κριτών,

T.3.4.2.5

Ένα αντίγραφο όλων των αναφορών επιθεώρησης,

T.3.4.2.6

Συµπληρωµένες αναφορές σχετικά µε Παγκόσµια Ρεκόρ που τυχόν
επιτεύχθηκαν ή ισοφαρίστηκαν,

T.3.4.2.7

Συστάσεις για διακρίσεις της ISSF για την αναγνώριση των µελών της Οργανωτικής
Επιτροπής ή άλλων ατόµων που παρείχαν εξαιρετικές υπηρεσίες στο άθληµα της
σκοποβολής και στην ISSF στη διάρκεια του πρωταθλήµατος.
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II
∆ιεθνής Οµοσπονδία του αθλήµατος Σκοποβολής – ISSF – Αναφορά Επιθεώρησης:
Συµπληρώνεται από τον Τεχνικό Αντιπρόσωπο κατά την αρχική επίσκεψη για κάθε αγώνα

T.4.0

Αγώνας

T.4.1

Τύπος Αγώνα:

T.4.2

Τόπος Αγώνα:

T.4.3

Ηµεροµηνία:

T.5.0

∆ιοργανωτής

T.6.0

Λεπτοµέρειες σκοπευτηρίων
Λεπτοµέρειες σκοπευτηρίων πρέπει να δίνονται εάν αυτή είναι η πρώτη φορά
που πρόκειται να διεξαχθεί αγώνισµα επιβλεπόµενο από την ISSF. Εάν έχουν
γίνει σηµαντικές αλλαγές στα σκοπευτήρια από την τελευταία διεξαγωγή αγώνα
επιβλεπόµενου από την ISSF, παρακαλούµε δώστε λεπτοµέρειες.

T.6.1

Τουαλέτες για σκοπευτές;

ναι  / όχι 

T.6.2

Γραφεία της ISSF, Γραφεία Επιτροπών, Γραφείο
Βαθµολογείας, γραµµατεία/πληροφορίες;

ναι  / όχι 

T.6.3

Είναι η υγιεινή επαρκής;

ναι  / όχι 

T.6.4

Σύστηµα Μεγαφώνων;

ναι  / όχι 

T.6.5

Αίθουσα ΜΜΕ µε πρόσβαση στο διαδίκτυο;

ναι  / όχι 

T.6.6

Φωτοτυπικά µηχανήµατα;

ναι  / όχι 

T.6.7

Σύστηµα ηλεκτρονικού υπολογιστή;

ναι  / όχι 

T.6.8

Χώρος για εκθέτες;

ναι  / όχι 

T.6.9
T.6.10

Γραφείο γενικών πληροφοριών, εγγράφων, αποτελεσµάτων;

ναι  / όχι 

T.6.11

Έχουν γίνει σχέδια για τις ρυθµίσεις (που θα γίνουν) στο
κάθε σκοπευτήριο για τη διεξαγωγή Τελικών, δηλ.
καθίσµατα, Τύπος, Σύστηµα Μεγαφώνων;
Ξεχωριστό Πεδίο Βολής Τελικών;

T.7.0

Βλάβες στο σκοπευτήριο

T.7.1

Τί µέτρα έχουν ληφθεί για βλάβες στο σκοπευτήριο;

T.7.2

Υπάρχει ηλεκτρική γεννήτρια σε περίπτωση ανάγκης;
Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
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ναι  / όχι 
ναι  / όχι 

ναι  / όχι 
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T.7.3
T.7.4
T.8

Τόπος:

Γουώκι-τώκι ή τηλέφωνο;
Υπάρχει τεχνικό προσωπικό σε επιφυλακή έτσι ώστε οι
βλάβες να επιδιορθώνονται αµέσως (δηλ. ηλεκτρολόγοι,
εφαρµοστές, µηχανικοί);
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και σχόλια

Ηµεροµηνία:

Ο Τεχνικός Αντιπρόσωπος(οι)
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ναι  / όχι 
ναι  / όχι 

IIIa
Αναφορά Επιθεώρησης: Σκοπευτήριο 300 µ
T.9.1

Κατεύθυνση Βολής:

T.9.2

Απόσταση Βολής (µετρηµένη):

T.9.3

Σύστηµα Στόχων;
Πόσοι;

Προς:
µ

Κατασκευαστής;
ναι  / όχι 

T.9.3.1

Είναι το πλάτος και το ύψος των πλαισίων των στόχων
σύµφωνο µε τους Κανόνες της ISSF;

T.9.3.2

Είναι οι στόχοι χωρίς κραδασµούς ακόµα και σε δυνατό άνεµο;

T.9.3.3

Αν υπάρχει κρύπτη βαθµολόγησης, υπάρχει σύστηµα
σηµάτων ανάµεσα στη θυρίδα βολής και στην κρύπτη;

T.9.4

Γραµµή Στόχων:

T.9.4.1

Ύψος του κέντρου του στόχου πάνω από το επίπεδο
της θυρίδας βολής:

T.9.5

Θυρίδα Βολής:

T.9.5.1

Η θέση βολής έχει διαστάσεις:

T.9.5.2

Η θυρίδα βολής αποτελείται από τραπέζια ή πλατφόρµες:

ναι  / όχι 

Αν ναι: µόνο για τη θέση πρηνηδόν;

ναι  / όχι 

εκ

ναι  / όχι 

Τα τραπέζια ή οι πλατφόρµες έχουν διαστάσεις

T.9.5.4

Εκατοστά

x

πρηνηδόν και γονυπετώς;
T.9.5.3

ναι  / όχι 
ναι  / όχι 

x

εκ

Είναι ο χώρος πίσω από τους σκοπευτές αρκετός σύµφωνα ναι  / όχι 
µε τους Κανόνες;
ναι  / όχι 
Υπάρχει ρολόι(για) που να είναι ορατό-ά σε όλους τους
σκοπευτές κατά τη διάρκεια του αγώνα:

T.9.6

Σηµαίες Ανέµου:

T.9.6.1

Υπάρχουν σηµαίες ανέµου µπροστά από τη γραµµή βολής
σύµφωνα µε τους Κανόνες;

T.9.7

Οποιεσδήποτε άλλες λεπτοµέρειες για το σκοπευτήριο 300 µ και τον εξοπλισµό (του):

T.9.9

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και σχόλια

Τόπος:

ναι  / όχι 

Ηµεροµηνία:

Ο Τεχνικός Αντιπρόσωπος(οι)
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IIIb
Αναφορά Επιθεώρησης:
Σκοπευτήριο 50 µ Τουφεκίου/Πιστολίου
Κατεύθυνση Βολής: Προς:
T.10.1
T.10.2

Απόσταση βολής (µετρηµένη):

T.10.3

Σύστηµα Στόχων;
Πόσοι;

T.10.3.1
T.10.3.2
T.10.3.3
T.10.3.4
T.10.4
T.10.4.1
T.10.5
T.10.5.1
T.10.5.2

T.10.5.3
T.10.5.4
T.10.6
T.10.6.1
T.10.6.2

µ

Κατασκευαστής;

∆ιαφορετικό Σύστηµα Στόχων για τους Τελικούς;
Αν ναι, κατασκευαστής:
Είναι το πλάτος και το ύψος των πλαισίων των στόχων
σύµφωνο µε τους Κανόνες της ISSF;

ναι  / όχι 

Είναι οι στόχοι χωρίς κραδασµούς ακόµα και σε δυνατό άνεµο;

ναι  / όχι 

Αν υπάρχει κρύπτη βαθµολόγησης, υπάρχει σύστηµα
σηµάτων ανάµεσα στην κρύπτη και στη θυρίδα βολής;
Γραµµή Στόχων:

ναι  / όχι 

ναι  / όχι 

Ύψος του κέντρου του στόχου πάνω από το επίπεδο της θυρίδας βολής:

εκ

Θυρίδα Βολής:
∆ιαστάσεις Θυρίδας Βολής:

µ

x

Η θυρίδα βολής αποτελείται από τραπέζια ή πλατφόρµες:
Αν ναι: µόνο για τη θέση πρηνηδόν;
ναι  / όχι 
πρηνηδόν και γονυπετώς;
Τα τραπέζια ή οι πλατφόρµες έχουν διαστάσεις:
x
Είναι ο χώρος πίσω από τους σκοπευτές αρκετός σύµφωνα
µε τους Κανόνες;
Υπάρχει ρολόι(για) στη γραµµή βολής ορατό-ά για τους
σκοπευτές κατά τη διάρκεια του αγώνα;
Υπάρχουν Σηµαίες Ανέµου;
Αν ναι, πόσο µακριά:
Υπάρχουν σηµαίες ανέµου µπροστά από τη γραµµή βολής
σύµφωνα µε τους Κανόνες;
Αριθµός διαθέσιµων θυρίδων βολής;

ναι  / όχι 
ναι  / όχι 
εκ
ναι  / όχι 
ναι  / όχι 
ναι  / όχι 
µέτρα
ναι  / όχι 

T.10.7

Οποιεσδήποτε άλλες λεπτοµέρειες για το σκοπευτήριο 50 µ και τον
εξοπλισµό (του):

T.10.8

Οποιεσδήποτε άλλες λεπτοµέρειες για το σκοπευτήριο και τον εξοπλισµό (του):

Τόπός:

Ηµεροµηνία:

Ο Τεχνικός Αντιπρόσωπος(οι)
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IIIc
Αναφορά Επιθεώρησης: Σκοπευτήριο 25 µ
Κατεύθυνση Βολής:
T.11.1
T.11.2

Απόσταση Βολής (µετρηµένη):

T.11.3

Σύστηµα Στόχων;
Πόσοι;

T.11.3.1
T.11.3.2
T.11.3.3

Προς:
µ

Κατασκευαστής;

Είναι το πλάτος και το ύψος των πλαισίων των στόχων
σύµφωνα µε τους Κανόνες της ISSF;
Είναι οι οµάδες στόχων σύµφωνα µε τους Κανόνες της
ISSF;
∆ιαφορετικό Σύστηµα Στόχων για τους Τελικούς;

ναι  / όχι 
ναι  / όχι 
ναι  / όχι 

Αν ναι, κατασκευαστής:
T.11.4
T.11.4.1
T.11.5
T.11.5.1
T.11.5.2
T.11.5.3
T.11.6
T.11.7

T.11.8

Τόπος:

Γραµµή Στόχων:
Ύψος των κέντρων των στόχων πάνω από το επίπεδο
της θυρίδες βολής;
Θυρίδα Βολής:
Είναι η θέση βολής σύµφωνη µε τους Κανόνες της ISSF;

εκ

ναι  / όχι 

Είναι ο εξοπλισµός της θυρίδας βολής σύµφωνα µε τους ναι  / όχι 
Κανόνες της ISSF;
Είναι διαθέσιµα διαφανή παραβάν σύµφωνα µε τους Κανόνες;
ναι  / όχι 
Είναι εγκατεστηµένοι πίσω στόχοι του σωστού µεγέθους
ναι  / όχι 
στη σωστή απόσταση;
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες για το σκοπευτήριο 25 µ
και τον εξοπλισµό του:

Άλλα σχόλια:

Ηµεροµηνία:

Ο Τεχνικός Αντιπρόσωπος(οι)
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IIId
Αναρορά Επιθεώρησης: Σκοπευτήριο 10 µ
Απόσταση Βολής (µετρηµένη):
T.12.1
Μόνιµη εγκατάσταση:
T.12.2
T.12.3

µ
ναι  / όχι 

Σύστηµα Στόχων;
Πόσοι;

Κατασκευαστής;

T.12.3.1

Είναι το πλάτος και το ύψος των πλαισίων των στόχων
σύµφωνα µε τους Κανόνες της ISSF;

ναι  / όχι 

T.12.3.2

Είναι οι στόχοι χωρίς κραδασµούς;

ναι  / όχι 

T.12.3.3

Είναι το δάπεδο χωρίς κραδασµούς (κίνηση);

ναι  / όχι 

Εάν όχι, τι µέτρα έχουν ληφθεί ή µπορεί να ληφθούν για να το ελαχιστοποιήσουν αυτό;

T.12.3.4

∆ιαφορετικό Σύστηµα Στόχων για τους Τελικούς;

ναι  / όχι 

Αν ναι, κατασκευαστής:
T.12.4

Γραµµή Στόχων:

T.12.4.1

Ύψος του κέντρου του στόχου πάνω από το επίπεδο της
θυρίδας βολής

T.12.5
T.12.5.1

Θυρίδα Βολής:

εκ

Πόσο χώρο (πλάτος) έχει στη διάθεσή του ο σκοπευτής;

εκ

T.12.5.2

Υπάρχει ρολόι(για) στη γραµµή βολής ορατό(ά) για τους σκοπευτές
κατά τη διάρκεια του αγώνα;

T.12.6

Συνθήκες φωτισµού

T.12.6.1

Είναι το φόντο του στόχου χωρίς αντανακλάσεις σε µέσο ουδέτερο
χρώµα;

ναι  / όχι 

T.12.6.2

Από πόσα lux φωτίζονται οι στόχοι;

lux

T.12.6.3

Φωτίζεται το σκοπευτήριο οµοιόµορφα;

ναι  / όχι 

T.12.6.3.1

Από πόσα lux;

lux

T.12.7

Οποιεσδήποτε άλλες λεπτοµέρειες για το σκοπευτήριο 25 µ και τον εξοπλισµό (του):

T.12.8

Τόπος:

Άλλα σχόλια:

Ηµεροµηνία:
Ο Τεχνικός Αντιπρόσωπος (οι)
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ναι  / όχι 

IIIe
Αναφορά Επιθεώρησης: Σκοπευτήριο Κινητού Στόχου 10 µ
T.13.1

Σύστηµα Στόχων;
Πόσοι;

T.13.1.1

Κατασκευαστής;

∆ιαφορετικό Σύστηµα Στόχων για τους Τελικούς;

ναι  / όχι 

Αν ναι, καταστευαστής:
T.13.2

Είναι οι αποστάσεις βολής σύµφωνες µε τους ΤΚ;

ναι  / όχι 

Αν όχι, σε ποιο σκοπευτήριο;
T.13.3

Είναι τα πλάτη των ανοιγµάτων σύµφωνα µε τους ΤΚ;

Ναι  / όχι 

Αν όχι, σε ποιο σκοπευτήριο;
T.13.4

Είναι τα ύψη των κέντρων των στόχων σύµφωνα µε τους ΤΚ;

ναι  / όχι 

Αν όχι, σε ποιο σκοπευτήριο;
T.13.5

Είναι το φόντο του στόχου χωρίς αντανακλάσεις σε µέσο ουδέτερο
χρώµα;

ναι  / όχι 

Αν όχι, σε ποιο σκοπευτήριο;
T.13.6

Είναι ο φωτισµός των στόχων σύµφωνα µε τους ΤΚ;

ναι  / όχι 

Αν όχι, σε ποιο σκοπευτήριο;
T.13.7
T.13.7.1

Φωτίζεται το σκοπευτήριο οµοιόµορφα;

ναι  / όχι 

Από πόσα lux;

lux

T.13.8

Πόσο µεγάλες είναι οι θυρίδες βολής;

x

T.13.8.1
T.13.9

Πόσο µεγάλες είναι οι θυρίδες ξηράς βολής;

x

Είναι το δάπεδο χωρίς κραδασµούς (κίνηση);

cm
cm
ναι  / όχι 

Εάν όχι, τι µέτρα έχουν ληφθεί ή µπορεί να ληφθούν για να το ελαχιστοποιήσουν αυτό;

T.13.10

Άλλες λεπτοµέρειες για το σκοπευτήριο 10 µ Κινητού Στόχου ή τον εξοπλισµό του:

T.13.11

Άλλα σχόλια:

Τόπος:

Ηµεροµηνία:

Ο Τεχνικός Αντιπρόσωπος (οι)

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

- 123 -

IIIf
Αναφορά Επιθεώρησης: Σκοπευτήριο Τραπ / Αυτόµατου Τραπ / ∆ιπλού Τραπ
Ποιός τύπος σκοπευτηρίου χρησιµοποιείται:
T.14.1
Τραπ (15 µηχανές)


T.14.2

Αυτόµατο Τραπ



Συνδυασµένα



Ξεχωριστά



∆ιπλό Τραπ



Συνδυασµένα



Ξεχωριστά



Κατεύθυνση Βολής:

Σκοπευτήριο 1: Προς:

Σκοπευτήριο 4: Προς:

Σκοπευτήριο 2: Προς:

Σκοπευτήριο 5: Προς:

Σκοπευτήριο 3: Προς:

Σκοπευτήριο 6: Προς:

T.14.3

Η κατασκευή των σκοπευτηρίων συµµορφώνεται µε τους κανόνες της ISSF;

ναι  / όχι 

T.14.4

Τα σκοπευτήρια συνδυάζονται µε αυτά του Σκητ;

ναι  / όχι 

T.14.5

Οι εκτοξευτήρες συµµορφώνονται µε τους κανονισµούς της ISSF;

ναι  / όχι 

Κατασκευαστής;
T.14.6
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ναι  / όχι 

IIIg
Αναφορά Επιθεώρησης: Σκοπευτήρια Σκητ
Κατεύθυνση Βολής:
σκοπευτήριο 1: Προς:
T.15.1

σκοπευτήριο 4: Προς:

σκοπευτήριο 2: Προς:

σκοπευτήριο 5: Προς:

σκοπευτήριο 3: Προς:

σκοπευτήριο 6: Προς:

Η κατασκευή των σκοπευτηρίων συµµορφώνεται µε τους κανόνες της ISSF;

T.15.2

T.15.3

ναι  / όχι


Τα σκοπευτήρια συνδυάζονται µε αυτά του Τραπ;

ναι  / όχι


Οι εκτοξευτήρες συµµορφώνονται µε τους κανονισµούς της ISSF;

T.15.4

ναι  / όχι


Κατασκευαστής;
T.15.5

Είναι τα σκοπευτήρια εξοπλισµένα µε χρονοδιακόπτη;

ναι  / όχι 

T.15.6

Είναι εγκατεστηµένο σύστηµα phonopull ή παρόµοιο;

ναι  / όχι 

T.15.7

Οι «διπλοί» δίσκοι µπορούν να απελευθερωθούν µε το πάτηµα ενός κουµπιού;

ναι  / όχι 

T.15.8

Είναι οι αποστάσεις ανάµεσα στους άξονες των σκοπευτηρίων σύµφωνες µε τους
ΤΚ;

ναι  / όχι 

Αν όχι, ανάµεσα σε ποιά σκοπευτήρια;
T.15.9

Οποιεσδήποτε άλλες λεπτοµέρειες για τα σκοπευτήρια και τον εξοπλισµό τους:

T.15.10

Άλλα σχόλια:

Τόπος:

Ηµεροµηνία:
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IIIh
Αναφορά Επιθεώρησης: Σκοπευτήριο Κινητού Στόχου 50 µ
Σύστηµα Στόχων;
T.16.1
Πόσοι;
T.16.2

Κατασκευαστής;

Είναι οι αποστάσεις βολής σύµφωνες µε τους ΤΚ;

ναι  / όχι 

Αν όχι, σε ποιο σκοπευτήριο;
T.16.3

Είναι τα πλάτη των ανοιγµάτων σύµφωνα µε τους ΤΚ;

Ναι  / όχι 

Αν όχι, σε ποιο σκοπευτήριο;
T.16.4

Είναι τα ύψη των κέντρων των στόχων σύµφωνα µε τους ΤΚ;

ναι  / όχι 

Αν όχι, σε ποιο σκοπευτήριο;
T.16.5

Είναι το σκοπευτήριο σύµφωνο µε τους Κανόνες της ISSF;

ναι  / όχι 

T.16.6

Είναι το σκοπευτήριο εξοπλισµένο µε ηλεκτρικό / ηλεκτρονικό
χρονοδιακόπτη σταθερής ταχύτητας;
Θυρίδα Βολής:
Η θυρίδα βολής βρίσκεται εντελώς:
σε ανοικτό χώρο µε στέγη ή οµπρέλα / στέγαστρο; 

ναι  / όχι 

T.16.7
T.16.7.1

προστατευµένη από τρεις πλευρές;



T.16.7.2

Πόσο µεγάλη είναι η θυρίδα βολής;

x

εκ

T.16.7.3

Πόσο µεγάλη είναι η θυρίδα ξηράς βολής;

x

εκ

T.16.7.4

Τι σύστηµα επικοινωνίας υπάρχει ανάµεσα στη θυρίδα βολής και την κρύπτη;
∆ιευκρινίστε

T.16.8

Οποιεσδήποτε άλλες λεπτοµέρειες για το σκοπευτήριο και τον εξοπλισµό του:

T.16.9

Άλλα σχόλια;

Τόπος:

Ηµεροµηνία:

Ο Τεχνικός Αντιπρόσωπος (οι)
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IIIi
Αναφορά Επιθεώρησης: Ξεχωριστό Σκοπευτήριο Τελικού
Κατεύθυνση Βολής:
Προς:
T.17.1
T.17.2
T.17.3

Απόσταση βολής (µετρηµένη):
50 µ
µ;
25 µ
Σύστηµα Στόχων
Πόσοι;

10 µ

µ;

Μ

Κατασκευαστής;

(∆ιευκρινίστε αν χρησιµοποιούνται διαφορετικά συστήµατα για διαφορετικές αποστάσεις)

T.17.4
T.17.5
T.17.6
T.17.7

50 µ
25 µ
10 µ
Είναι το πλάτος και το ύψος των πλαισίων των στόχων
ναι  / όχι 
σύµφωνο µε τους Κανονισµούς της ISSF;
Είναι οι στόχοι χωρίς κραδασµούς ακόµα και σε δυνατό άνεµο;
ναι  / όχι 
Ύψος των κέντρων των στόχων πάνω από το επίπεδο της θυρίδας βολής;
50 µ
εκ,
25 µ
εκ,
10 µ
εκ
Είναι το δάπεδο χωρίς κραδασµούς (κίνηση);
ναι  / όχι 
Εάν όχι, τι µέτρα έχουν ληφθεί ή µπορούν να ληφθούν για να το ελαχιστοποιήσουν αυτό;

T.17.7.1

x

∆ιαστάσεις θυρίδας

εκ

βολής:
T.17.7.2
T.17.7.3
T.17.8
T.17.8.1

Είναι ο χώρος πίσω από τους σκοπευτές αρκετός σύµφωνα µε τους ΤΚ;

Υπάρχει ρολόι(για) στη γραµµή βολής που να είναι ορατό σε
όλους τους σκοπευτές στη διάρκεια του αγώνα;
Σηµαίες Ανέµου:

ναι  / όχι 
ναι  / όχι 

Υπάρχουν σηµαίες ανέµου µπροστά από τη γραµµή βολής σύµφωνα µε
τουςΤΚ;

ναι  / όχι 

T.17.9

Το σκοπευτήριο βρίσκεται σε κλειστό χώρο;

ναι  / όχι 

T.17.9.1
T.17.9.2

Εάν όχι , πόσο είναι υπαίθριο ;
Συνθήκες φωτισµού:
Από πόσα lux φωτίζονται οι στόχοι;
50 µ
Lux, 25 µ

T.17.9.3

µ

lux, 10 µ

Φωτίζεται το σκοπευτήριο οµοιόµορφα;
50 µ

Lux,

25 µ

ναι  / όχι 
lux, 10 µ

T.17.10

Αριθµός θέσεων θεατών;

T.17.11

Άλλες λεπτοµέρειες για το σκοπευτήριο και τον εξοπλισµό του:

T.17.12

Άλλα σχόλια

Τόπος:

Ηµεροµηνία:
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lux

lux

IVa
Κατάσταση Ελέγχου Στόχων (για χάρτινους στόχους)
Ερωτήσεις 1-6:
Είναι η επιφάνεια των στόχων χωρίς αντανακλάσεις;
1.
Είναι το πρόσωπο του στόχου σωστό (µαύρο κέντρο-);
2.
Είναι οι διαστάσεις των κύκλων (βαθµολόγησης) µέσα στην επιτρεπόµενη απόκλιση;
3.
Είναι σωστό το πάχος των κύκλων;
4.
Είναι το µέγεθος των καρτών των στόχων και η διάσταση των αριθµών των ζωνών
5.
βαθµολόγησης σωστά;
Αριθµός δειγµάτων που ελέγχθηκαν;
6.
Στόχοι:
Ερωτήσεις 1. - 6.
1.
2.
3.
4.
5.
6. Κατασκευαστής;
Αεροβόλο
ναι 
ναι 
ναι 
ναι 
ναι 
Τουφέκι 10µ
όχι 
όχι 
όχι 
όχι 
όχι 
Αεροβόλο
ναι 
ναι 
ναι 
ναι 
ναι 
Πιστόλι 10µ
όχι 
όχι 
όχι 
όχι 
όχι 
Κινητός Στ.
ναι 
ναι 
ναι 
ναι 
ναι 
10µ
όχι 
όχι 
όχι 
όχι 
όχι 
Κινητός Στ.
ναι 
ναι 
ναι 
ναι 
ναι 
50µ
όχι 
όχι 
όχι 
όχι 
όχι 
Τουφέκι
ναι 
ναι 
ναι 
ναι 
ναι 
50µ
όχι 
όχι 
όχι 
όχι 
όχι 
Τουφέκι
ναι 
ναι 
ναι 
ναι 
ναι 
300µ
όχι 
όχι 
όχι 
όχι 
όχι 
Ακριβείας
ναι 
ναι 
ναι 
ναι 
ναι 
25/50µ
όχι 
όχι 
όχι 
όχι 
όχι 
Πιστόλι
ναι 
ναι 
ναι 
ναι 
ναι 
Ταχ. 25µ
όχι 
όχι 
όχι 
όχι 
όχι 
7. Τι όργανα χρησιµοποιήθηκαν για τον έλεγχο;

Αν µια από τις ερωτήσεις 1 – 4 απαντηθεί µε «ΟΧΙ», παρακαλούµε να
διευκρινίστε το ακριβές σφάλµα!
Τόπος:

Ηµεροµηνία:

Ο Τεχνικός Αντιπρόσωπος (οι)
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IVb
Κατάσταση Ελέγχου Στόχων (για στόχους Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης)
Ερωτήσεις 1-3:
1. Είναι η επιφάνεια των στόχων χωρίς αντανακλάσεις;
2. Είναι το πρόσωπο του στόχου σωστό (µέγεθος της µαύρης µάσκας σκόπευσης);
3. Ελέγχθηκαν όλοι οι ΣΗΒ πριν από την έναρξη των αγώνων;
Ερωτήσεις 1. - 3.

Στόχοι:
Αεροβόλο
Τουφέκι 10 µ

Αεροβόλο
Πιστόλι 10 µ
Κινητός
Στόχος 10 µ
Κινητός
Στόχος 50 µ

Τουφέκι 50
µ
Τουφέκι
300 µ
Ακριβείας
25/50 µ
Πιστόλι
Ταχ. 25 µ

Τόπος:

1.
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 

2.
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 

3.
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 
ναι 
όχι 

Ηµεροµηνία:

Ο Τεχνικός Αντιπρόσωπος (οι)
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Κατασκευαστής;

IVc
Κατάσταση Ελέγχου Πήλινων Στόχων
Αγώνισµα:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Τραπ:



Αυτόµατο Τραπ: 

∆ιάµετρος Βάσης (110 +/- 1χιλ)
∆ιάµετρος Περιστρεφόµενου ∆ακτυλίού ( 95-98χιλ)
Συνολικό Ύψος ( 25-26χιλ)
Ύψος Βάσης ( 11 +/- 1χιλ)
Ύψος Περιστρεφόµενου ∆ακτυλίου ( 7 +/- 1χιλ)
Ύψος Θόλου ( 8 +/- 1χιλ)
Ύψος Βάσης + ∆ακτυλίου ( 18 +/- 1χιλ)
Το χρώµα είναι:
Μαύρο
Άσπρο
Κίτρινο
Πορτοκαλί
Οι δίσκοι είναι βαµµένοι: σε ολόκληρο το θόλο
Οι δίσκοι είναι βαµµένοι: µόνο στον επάνω θόλο
∆είγµατα δίσκων που λήφθηκαν
Το βάρος των δειγµάτων είναι (105 +/- 5 γραµµ.):
∆είγµα 1
∆είγµα 2
∆είγµα 3
∆είγµα 4
∆είγµα 5
∆είγµα 6
∆είγµα 7
∆είγµα 8
∆είγµα 9
∆είγµα 10
Total:
÷ 10
Μέση ανοχή βάρους ανά δίσκο:
Θραυστότητα, αποδεκτή:
Οι δίσκοι κατασκευάζονται από
Κανονικοί ∆ίσκοι:

∆ιπλό Τραπ: 
Σκητ: 
Κανονικοί
∆ίσκοι γεµάτοι
∆ίσκοι Αγώνα
µε σκόνη
χιλ
χιλ
χιλ
χιλ
χιλ
χιλ
χιλ
χιλ
χιλ
χιλ
χιλ
χιλ
χιλ
χιλ













γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
ναι  / όχι 

γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
γραµµ.
ναι  / όχι 

∆ίσκοι γεµάτοι µε σκόνη:
Τόπος:

Ηµεροµηνία:
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Άρθρο 3.12.3.9, Παράρτηµα "J"

Κατευθυντήριες Οδηγίες για Κριτές
Κεφάλαιο:
Σελίδα
ΜΕΡΟΣ 1.0

ΓΕΝΙΚΑ

132

ΜΕΡΟΣ 2.0

ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ

133

ΜΕΡΟΣ 3.0

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Α∆ΕΙΑΣ

134

ΜΕΡΟΣ 4.0

ΛΗΞΗ Α∆ΕΙΑΣ

134

ΜΕΡΟΣ 5.0

ΣΧΟΛΕΣ ΚΡΙΤΩΝ

135

ΜΕΡΟΣ 6.0

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α∆ΕΙΑΣ

138

ΜΕΡΟΣ 7.0

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

138

ΜΕΡΟΣ 8.0

∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ

139

ΜΕΡΟΣ 9.0

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α∆ΕΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ 10.0 Α∆ΕΙΕΣ ΣΤΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

141

Στο πλαίσιο αυτού του Παραρτήµατος, η λέξη «Κριτής»
αναφέρεται σε ένα διαπιστευµένο κάτοχο αδείας της ISSF. Η
έκφραση «Μέλος Επιτροπής Κριτών» αναφέρεται στους
αδειούχους αυτούς Κριτές που τους ανατίθενται καθήκοντα
Επιτροπής Κριτών σε συγκεκριµένα Πρωταθλήµατα.
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ΜΕΡΟΣ 1.0 Γενικά
J.1.1

Για την επίτευξη των σκοπών της η ∆ιεθνής Οµοσπονδία του
Αθλήµατος της Σκοποβολής ISSF χορηγεί άδειες σε κριτές για να
επιβλέπουν τους αγώνες σκοποβολής και να εξασφαλίζουν τη δίκαιη
και ίση µεταχείριση όλων των διαγωνιζοµένων (Βλέπε το Καταστατικό
της ISSF). Οι Κριτές θα πρέπει να είναι έµπειροι και άριστοι γνώστες
της ισχύουσας έκδοσης των Κανόνων της ISSF (µέρη 1 έως 6 συν
τους σχετικούς Τεχνικούς Κανόνες για το σχετικό τοµέα σκοπευτικού
αγωνίσµατος), µε σκοπό να συµβουλεύουν, να επιβλέπουν και να
βοηθούν αν αυτό είναι απαραίτητο.

J.1.2

Η ISSF εκδίδει άδειες κριτών ως επικύρωση των ικανοτήτων τους.

J.1.3

Οι άδειες κριτών χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες.

J.1.3.1

Η κατηγορία «Α» εξουσιοδοτεί τον κάτοχό της να δρα σαν επίσηµο
µέλος επιτροπής κριτών σε όλους τους αγώνες σκοποβολής, για τους
οποίους ισχύει η άδεια όσον αφορά στους τοµείς αγωνισµάτων που
περιλαµβάνει, συµπεριλαµβανόµενων των Ολυµπιακών Αγώνων και
των Παγκόσµιων Πρωταθληµάτων. Οι Κριτές αυτής της κατηγορίας
επιτρέπεται επίσης να διοργανώσουν επίσηµες Σχολές Κριτών της
ISSF όταν είναι δεόντως εξουσιοδοτηµένοι.

J.1.3.2

Η κατηγορία «Β» εξουσιοδοτεί τον κάτοχό της να δρα σαν επίσηµο
µέλος επιτροπής κριτών σε όλους τους αγώνες για τους οποίους ισχύει
η άδεια όσον αφορά στους τοµείς αγωνισµάτων που περιλαµβάνει, µε
εξαίρεση τους Ολυµπιακούς Αγώνες και τα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα.

J.1.4

Οι άδειες Κριτών χορηγούνται από την ISSF για τους παρακάτω
τοµείς αγωνισµάτων:

J.1.4.1

Σκοποβολή µε Τουφέκι (1)

J.1.4.2

Σκοποβολή µε Πιστόλι (2)

J.1.4.3

Σκοποβολή µε Λειόκαννο (3)

J.1.4.4

Σκοποβολή Κινητού Στόχου (4)

J.1.4.5

Έλεγχος Στόχων (5)

J.1.4.6

Έλεγχος Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας (6)

J.1.4.7

Η ISSF µπορεί να χορηγήσει άδειες κριτών για ένα ή και περισσότερους τοµείς
αγωνισµάτων, αλλά µόνο µετά από επιτυχηµένη ολοκλήρωση των επισήµων σχολών
της ISSF σε κάθε τοµέα αγωνισµάτων. Κανονικά, το Αριθ. 5 (Έλεγχος Στόχων)
συνδυάζεται µε τα αγωνίσµατα των τοµέων Αριθ. 1 (Τουφέκι), Αριθ. 2 (Πιστόλι) και
Αριθ. 4 (Κινητός Στόχος).
Ωστόσο, Αριθ. 6 (Έλεγχος Στόχων Ηλεκτρονικής
Βαθµολόγησης) χορηγείται µόνο µετά από επιτυχή ολοκλήρωση επίσηµης σχολής της
ISSF στο συγκεκριµένο αντικείµενο (βλ. µέρος 9.0).

J.1.5

Η ∆ιοίκηση της ISSF και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κριτών διατηρούν
µια λίστα όλων των κατόχων αδείας. Κάθε χρόνο τα ονόµατα των
νέων κατόχων αδειών θα δηµοσιεύονται στα Νέα της ISSF.
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J.1.6

Οι κάτοχοι αδείας µπορούν να ενεργούν σαν µέλη επιτροπής κριτών
στους Ολυµπιακούς Αγώνες και τα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα µόνο
αν έχουν οριστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF. Για
Παγκόσµια Κύπελλα τα µέλη επιτροπής κριτών θα προτείνονται από
το Γενικό Γραµµατέα της ISSF και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κριτών
της ISSF και θα ορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Για
Ηπειρωτικούς και Περιφερειακούς Αγώνες και Πρωταθλήµατα, πρέπει
να ορίζονται από τις Ηπειρωτικές ή τις Περιφερειακές Συνοµοσπονδίες.

ΜΕΡΟΣ 2.0 Απόκτηση Αδείας
J.2.1

Ο αιτών πρέπει να έχει την απαραίτητη πείρα και ωριµότητα ως
Κριτής.

J.2.2

Οι άδειες κριτών της ISSF δεν δίνονται σε εν ενεργεία σκοπευτές που
παίρνουν ακόµα µέρος σε αγώνες όπου µπορούν να αναγνωριστούν
παγκόσµια ρεκόρ. Αν κάποιος κάτοχος αδείας Κριτών επιθυµεί
συµµετάσχει σαν σκοπευτής, οφείλει να επιστρέψει την άδειά του στη
∆ιοίκηση της ISSF για ακύρωση. Μπορεί να κάνει αίτηση για νέα
άδεια.

J.2.3

Για την απόκτηση αδείας κριτή της ISSF, είναι απαραίτητη η
προκαταρκτική καθοδήγηση και εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει
να κατέχουν άδεια εθνικού κριτή του υψηλότερου επιπέδου που
εκδίδεται από την Εθνική Οµοσπονδία τους, ή να έχουν ισοδύναµη
πείρα ενός εθνικού κριτή ή υπεύθυνου βολής.

J.2.4

Οι αιτούντες θα πρέπει επίσης να έχουν επιτύχει το επίπεδο
προαγωγής στα τµήµατα γενικών θεµάτων και τοµέων σκοπευτικών
αγωνισµάτων σε µια επίσηµη σχολή κριτών της ISSF τα τελευταία
τέσσερα χρόνια.

J.2.5

Η Εθνική Οµοσπονδία του αιτούντος πρέπει να υπογράψει το συµπληρωµένο
επίσηµο έντυπο αίτησης (βλέπε έντυπο στο τέλος των Κατευθυντήριων Οδηγιών) για
να βεβαιώσει τα περιεχόµενα και να υποστηρίξει την αίτηση. Έπειτα η Εθνική
Οµοσπονδία θα πρέπει να το στείλει στη ∆ιοίκηση της ISSF.

J.2.6

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα,
αλλά όχι αργότερα από τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους για άδειες που
πρόκειται να εκδοθούν τον επόµενο χρόνο.

J.2.7

Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δύο (2) πρόσφατες
φωτογραφίες διαβατηρίου 3εκ. x 2 εκ. του υποψηφίου.

J.2.8

Η Επιτροπή Κριτών της ISSF θα αξιολογήσει και θα εγκρίνει τις
κατάλληλες αιτήσεις ή θα αναβάλει αιτήσεις κατά τη διάρκεια της
ετήσιας συνάντησής της η οποία συνήθως πραγµατοποιείται προς το
τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους (βλ. Καταστατικό της ISSF).

J.2.9

Μετά την έγκριση, η ∆ιοίκηση της ISSF θα εκδόσει τις άδειες. Για να
ισχύουν θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από το Γενικό Γραµµατέα
της ISSF και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κριτών της ISSF.

J.2.10

Οι άδειες αυτές αποστέλλονται στις Εθνικές Οµοσπονδίες για να
δοθούν στους κατόχους τους.
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J.2.11

Για τη νέα άδεια θα πρέπει να πληρωθεί παράβολο 30 Ελβετικών φράγκων (CHF).

J.2.12

Η έγκριση των αρχικών αιτήσεων, θα έχει σαν αποτέλεσµα να
εκδοθούν άδειες κατηγορίας «Β». Άδειες κατηγορίας «Α» χορηγούνται
µόνο µετά από περαιτέρω πείρα και αναβάθµιση.

ΜΕΡΟΣ 3.0 ∆ιάρκεια και Παράταση της ΄Αδειας
J.3.1

Όλες οι άδειες κριτών της ISSF χορηγούνται για διάστηµα (4) ετών.

J.3.2

Μετά τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήµατος, η άδεια µπορεί να
ανανεωθεί.

J.3.3

Η Εθνική Οµοσπονδία οφείλει να καταθέσει όλες τις αιτήσεις για
ανανέωση στη ∆ιοίκηση της ISSF συνοδευόµενες από συµπληρωµένο
Έντυπο αίτησης Ανανέωσης (βλέπε έντυπο στο τέλος των
Κατευθυντήριων Οδηγιών).

J.3.4

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
διαβατηρίου 3 εκ. x 2 εκ. του αιτούντος.

J.3.5

Απαιτείται απόδειξη πρόσφατης δραστηριότητας ως µέλους
Επιτροπής Κριτών, και ο αιτών οφείλει να είναι γνώστης της τρέχουσας
έκδοσης των Κανόνων της ISSF.

J.3.6

Η ισχύουσα άδεια δεν θα πρέπει να επιστραφεί όταν γίνει αίτηση για
ανανέωση, θα πάψει όµως να ισχύει µετά την ηµεροµηνία λήξης της.
Οι αιτήσεις για ανανέωση θα πρέπει να κατατίθενται τουλάχιστον τρεις
µήνες πριν τη λήξη της αδείας.

J.3.7

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κριτών της ISSF σε συνεργασία µε τη
∆ιοίκηση της ISSF είναι υπεύθυνος για όλες τις ανανεώσεις. Οι
ανανεωµένες άδειες θα επιστραφούν στην Εθνική Οµοσπονδία.

J.3.8

Για κάθε ανανέωση καταβάλλεται παράβολο 20 Ελβετικών φράγκων (CHF).

ΜΕΡΟΣ 4.0 Λήξη Αδείας
J.4.1

Με τη λήξη της άδειας µετά τα τέσσερα χρόνια οι κάτοχοι της θα
διαγράφονται από την κατάσταση της ISSF, αν δεν ανανεωθούν µε
αίτηση µέσα σε δύο χρόνια. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οποιεσδήποτε
µελλοντικές άδειες πρέπει να ζητηθούν σύµφωνα µε το Μέρος 2
(Απόκτηση Αδείας), συµπεριλαµβανοµένης της φοίτησης σε σχολή(ές)
Κριτών. Άδειες που ανανεώνονται αργοπορηµένα µέσα στα δύο χρόνια
θα ισχύουν µόνον για τέσσερα χρόνια από την προηγούµενη
ηµεροµηνία λήξης.

J.4.2

Η Εθνική Οµοσπονδία του κατόχου της άδειας, ανά πάσα στιγµή έχει
το δικαίωµα να κάνει αίτηση για ακύρωση άδειας Κριτή της ISSF. Ο
κάτοχος της άδειας µπορεί να διαγραφεί από την κατάσταση, σ’ αυτή
την περίπτωση η άδεια πρέπει να επιστραφεί στην ISSF.

J.4.3

Μια άδεια κριτή µπορεί να ακυρωθεί αν ο κάτοχος δεν εκπληρώνει τα
καθήκοντά του ως κριτής ή βλάπτει το συµφέρον ή τη φήµη της ISSF.
Ο κάτοχος αυτός θα διαγραφεί από την κατάσταση της ISSF και η
άδεια πρέπει να επιστραφεί στην ISSF. Όλες οι άδειες Κριτών της
ISSF παραµένουν ιδιοκτησία της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Σκοποβολής.

- 134 -

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

ΜΕΡΟΣ 5.0 Σχολές Κριτών
J.5.1

Mόνο σχολές που έχουν εγκριθεί και αναγνωριστεί από την ISSF
θεωρούνται επίσηµες σχολές εκπαίδευσης κριτών. Οι αιτήσεις για
αναγνώριση πρέπει να κατατίθενται στη ∆ιοίκηση της ISSF το
ταχύτερο δυνατό, τουλάχιστον όµως τρεις µήνες πριν από την
ηµεροµηνία έναρξης της σχολής. Η αίτηση πρέπει να περιέχει:

J.5.1.1

Τον τόπο όπου θα διεξαχθεί η σχολή,

J.5.1.2

Τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής της σχολής,

J.5.1.3

Το όνοµα(ατα) των τοµέων των σκοπευτικών αθληµάτων που θα
καλυφθούν,

J.5.1.4

Το-α όνοµα(ατα) των κατόχων άδειας κατηγορίας «Α» της ISSF που
προτείνονται για τη διεξαγωγή της σχολής (θα πρέπει να κατέχουν
άδεια σε ισχύ κατηγορίας «Α» για τον τοµέα(είς) αγωνισµάτων που
τους αφορά). Το όνοµα του συντονιστή της σχολής και εάν είναι
διαφορετικό το όνοµα του ατόµου που πρόκειται να διεξάγει την
εκπαίδευση στα µέρη 1 έως 5 των Κανόνων,

J.5.1.5

Τί έξοδα θα καλύψει ο Εθνικός ∆ιοργανωτής,

J.5.1.6

Σε ποιά γλώσσα θα διεξαχθούν τα µαθήµατα,

J.5.1.7

Από ποια Εθνική Οµοσπονδία(ες) θα προέρχονται οι συµµετέχοντες,

J.5.2

Η βάση για τις σχολές κριτών της ISSF είναι οι Κατευθυντήριες Οδηγίες Εκπαίδευσης
της ISSF. Αντίγραφο αυτού του εγγράφου θα χορηγείται από την ISSF στο συντονιστή
της σχολής για κάθε εγκεκριµένη σχολή µαθηµάτων. Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί το
ότι οι υποβάλλοντες αίτηση για άδεια κατηγορίας «Β» της ISSF έχουν πλήρη γνώση
των Κανόνων, και της εφαρµογής τους, σχετικά µε τους τοµείς αγωνισµάτων για τους
οποίους επιθυµούν να αποκτήσουν άδεια. Επίσης, να εξασφαλιστεί το ότι οι
υποβάλλοντες αίτηση έχουν τη δέουσα κατανόηση του Καταστατικού, των Γενικών
Κανονισµών, των Όρων Εντολής, των Κανονισµών Καταλληλότητας και Αντί –
Ντόπινγκ, κλπ. που ισχύουν για όλους τους τοµείς αγωνισµάτων. Χωριστά, οι
υποψήφιοι για άδειες θα πρέπει να έχουν πρακτική πείρα που αποκτήθηκε από την
εκτέλεση καθηκόντων υπευθύνου µέσα στην Εθνική τους Οµοσπονδία. Κανονικά, οι
υποψήφιοι για τις επίσηµες σχολές κριτών της ISSF θα πρέπει να κατέχουν ήδη
Εθνική άδεια του υψηλότερου επιπέδου σαν υπεύθυνοι σκοπευτηρίου. Στην
περίπτωση χωρών που δεν διαθέτουν σύστηµα εθνικών αδειών, οι υποψήφιοι θα
πρέπει να έχουν ισοδύναµη πρακτική πείρα.

J.5.2.1

Κάθε τµήµα της θα πρέπει να ξεκινά µε την επεξήγηση του σκοπού και
της ύλης της σχολής, ακολουθούµενη από τα καθήκοντα ενός Κριτή.

J.5.2.2

Στη διάρκεια της σχολής πρέπει να καλυφθούν οι Γενικοί Κανονισµοί
και το Καταστατικό της ISSF, κλπ (µέρη 1 έως 5) και οι συµµετέχοντες
να υποβληθούν σε εξετάσεις.

J.5.2.3

Ο Τοµέας αγωνισµάτων «Τουφέκι» πρέπει επίσης να περιλαµβάνει
σκοποβολή µε Πιστόλι 50µ. και 10µ.

J.5.2.4

Αν γίνει ξεχωριστή σχολή σκοποβολής µε Πιστόλι 25µ, πρέπει να
περιληφθεί και η σκοποβολή µε Πιστόλι 10µ και 50µ.

J.5.2.5

Οι Τοµείς Αγωνισµάτων Λειόκαννου, Κινητού Στόχου και Στόχων
Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης (βλέπε µέρος10.0) καλύπτονται χωριστά.
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J.5.3

Το-α όνοµα(όµατα) του-των εκπαιδευτή-ών πρέπει να υποβληθεί-ούν στην
ISSF και να επικυρωθεί-ούν. Ο ∆ιοργανωτής µπορεί να προτείνει εκπαιδευτές
στην ISSF για έγκριση, ή µπορεί να ζητήσει να παρασχεθούν κατάλληλοι
εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν υψηλή κατάρτιση και να είναι
κάτοχοι άδειας κατηγορίας «Α» της ISSF σε ισχύ.

J.5.3.1

Όταν υπάρχει µόνο ένας (1) εκπαιδευτής, οι διάφοροι τοµείς αγωνισµάτων
πρέπει να καλυφθούν διαδοχικά. Αυτό πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το
πρόγραµµα εκπαίδευσης έτσι ώστε οι συµµετέχοντες να µπορέσουν να
εξοικειωθούν µε το περιεχόµενο της σχολής και να κάνουν τις απαραίτητες
ρυθµίσεις για να συµµετέχουν στα διαφορετικά τµήµατα.

J.5.3.2

Αν υπάρχουν εκπαιδευτές για τους διάφορους τοµείς αγωνισµάτων η
έναρξη της σχολής, και η διδασκαλία του Καταστατικού και των
Γενικών Κανονισµών της θα πρέπει να γίνουν παρουσία όλων των
συµµετεχόντων µαζί. Στη συνέχεια οι συµµετέχοντες µπορούν να
χωριστούν στους επιµέρους τοµείς αγωνισµάτων.

J.5.3.3

Ο ∆ιοργανωτής οφείλει να καλύψει τα έξοδα ταξιδιού, διαµονής,
γευµάτων και τοπικών µετακινήσεων του-ων εκπαιδευτή(ών).

J.5.4

Οι σχολές θα πρέπει να διαρκούν το λιγότερο δύο ηµέρες και ο χρόνος
αυτός θα πρέπει να παραταθεί σε περίπτωση που διάφοροι τοµείς
αγωνισµάτων θα καλυφθούν διαδοχικά.

J.5.5

Ο ∆ιοργανωτής είναι υπεύθυνος στο να παράσχει µια αίθουσα
εκπαίδευσης µε επαρκή εξοπλισµό για αποτελεσµατική εκπαίδευση,
καθώς και για την άνεση των συµµετεχόντων.

J.5.6

Το πολύ 30 συµµετέχοντες πρέπει να γίνουν δεκτοί σε κάθε τοµέα
αγωνισµάτων ανά εκπαιδευτή. Για την αποδοτικότητα του τµήµατος ως προς
το κόστος συνιστάται ο ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων να είναι 12.

J.5.6.1

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να έχουν καλή προηγούµενη πρακτική πείρα ως
υπεύθυνοι αγώνων πριν παρακολουθήσουν τη σχολή. Συµµετέχοντες µε
µικρή πείρα θα πρέπει να αποκτήσουν πρακτική πείρα υπό την καθοδήγηση
ενός έµπειρου κριτή σε µια σειρά από εθνικούς αγώνες, πριν υποβάλλουν
αίτηση για απόκτηση άδειας κριτή ISSF.

J.5.6.2

Ο ∆ιοργανωτής θα πρέπει να δηµοσιεύσει τις σχετικές πληροφορίες όσο το
δυνατόν γρηγορότερα. Η ανακοίνωση θα πρέπει να περιλαµβάνει
λεπτοµερώς ό,τι αφορά στις ηµεροµηνίες, ώρες, διαµονή, γεύµατα, τοπική
µεταφορά, έξοδα και οποιεσδήποτε άλλες σηµαντικές πληροφορίες.

J.5.6.3

Στον κάθε συµµετέχοντα πρέπει να δοθεί έντυπο εγγραφής που θα
συµπληρωθεί µε το όνοµά του, τη διεύθυνσή του και την ηµεροµηνία
γέννησής του. Ο συµµετέχων θα πρέπει επίσης να αναφέρει την πείρα του
και ειδικές γνώσεις που τυχόν αποκόµισε κατά τη διάρκεια αγώνων στους
οποίους συµµετείχε ως υπεύθυνος αγώνα, και τα προσόντα που απέκτησε
στην Εθνική Οµοσπονδία του.

J.5.6.4

Σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει να σταλεί ανοιχτή πρόσκληση ή να
επιτραπεί η συµµετοχή ατόµων χωρίς πείρα.
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J.5.7

Οι συµµετέχοντες που θα ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους στη σχολή
ικανοποιητικά, συµπεριλαµβανόµενης της γνώσης των µερών 1 έως 5
θα λάβουν ∆ίπλωµα της ISSF. Πιστοποιητικά της ISSF
παρακολούθησης της σχολής δεν θα δοθούν, αλλά οι ∆ιοργανωτές θα
πρέπει να ενθαρρυνθούν στο να απονείµουν διπλώµατα συµµετοχής
της διοργανώτριας Οµοσπονδίας γι’ αυτούς που δεν κατάφεραν να
φτάσουν σε επίπεδο απόκτησης ∆ιπλώµατος.

J.5.8

Το δίπλωµα της ISSF δεν εγγυάται τη χορήγηση άδειας της ISSF.
Πιστοποιεί µόνο την ικανοποιητική ολοκλήρωση της επίσηµης σχολής.

J.5.9

Αφού ολοκληρωθεί η σχολή, ο εκπαιδευτής οφείλει να γράψει και να
υποβάλει µια σύντοµη αναφορά µε κατάσταση αυτών που
συµµετείχαν. Η κατάσταση θα πρέπει επίσης να αναφέρει τα ονόµατα
αυτών που ολοκλήρωσαν τη σχολή στο επίπεδο που απαιτείται για (να
τους χορηγηθεί) άδεια της ISSF (δηλ. αυτοί που έχουν πάρει
∆ίπλωµα), δηλώνοντας για ποιο τοµέα αγωνισµάτων ισχύει το
∆ίπλωµα. Όπου είναι εφικτό, η αναφορά θα πρέπει να δηλώνει αν οι
συµµετέχοντες έχουν ήδη επαρκή πρακτική πείρα ή κατά πόσον
φαίνεται ότι απαιτείται περισσότερη πείρα πριν χορηγηθεί άδεια της
ISSF. Η αναφορά πρέπει να σταλεί το συντοµότερο δυνατό στη
∆ιοίκηση της ISSF υπόψη του Γενικού Γραµµατέα της ISSF και του
Προέδρου της Επιτροπής Κριτών της ISSF.

J.5.10

Η επίσηµη αναγνώριση των σχολών Κριτών θα αποφασιστεί από το Γενικό
Γραµµατέα της ISSF και το Πρόεδρο της Επιτροπής Κριτών της ISSF.

J.5.11

Οι Εθνικές Οµοσπονδίες Σκοποβολής ενθαρρύνονται στο να
οργανώσουν σχολές για άδειες Εθνικών κριτών, αλλά αυτές δεν
µπορούν να αναγνωριστούν ως επίσηµες σχολές της ISSF. Οι σχολές
που θα γίνουν από τις Εθνικές Οµοσπονδίες Σκοποβολής για τους ήδη
πτυχιούχους Εθνικούς Κριτές µπορούν να εγκριθούν, αλλά οι αιτήσεις
θα πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τους όρους του J.5.1 παραπάνω.

J.5.12

Οι Εθνικές Οµοσπονδίες που δεν έχουν στη διάθεσή τους κατόχους
αδείας «Α» της ISSF µε τα κατάλληλα προσόντα για να οργανώσουν
επίσηµες σχολές της ISSF σύµφωνα µε τους όρους του J.5.1
παραπάνω ενθαρρύνονται στο να ζητήσουν τη βοήθεια του Γενικού
Γραµµατέα της ISSF ή του Προέδρου της Επιτροπής Κριτών της ISSF.

J.5.13

Οι Εθνικές Οµοσπονδίες που δεν έχουν στη διάθεσή τους κατόχους
αδείας της ISSF µε τα κατάλληλα προσόντα για να οργανώσουν
σχολές για άδειες Εθνικών κριτών επίσης ενθαρρύνονται στο να
ζητήσουν τη βοήθεια του Γενικού Γραµµατέα της ISSF ή του Προέδρου
της Επιτροπής Κριτών της ISSF.

J.5.14

Για Σχολές Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης (βλ. µέρος 9.0)

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

- 137 -

ΜΕΡΟΣ 6.0 Αναβάθµιση
J.6.1

Η βάση για την αναβάθµιση της άδειας Κριτή «Β» σε άδεια Κριτή «Α»
είναι η απόκτηση της πείρας κάποιων ετών ως Κριτής:

J.6.1.1

Η ελάχιστη περίοδος που απαιτείται είναι τέσσερα (4) χρόνια
πρόσφατης πείρας ως ενεργός κάτοχος άδειας «Β»,
Και

J.6.1.2

Ο αιτών θα πρέπει να έχει εκτελέσει καθήκοντα σε πέντε (5)
τουλάχιστον διεθνείς αγώνες µε συµµετοχή πέντε (5) χωρών το
λιγότερο. Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις ο αιτών θα πρέπει να
υπήρξε µέλος Επιτροπής κριτών και κατ’ εξαίρεση, µετά από ειδική
αίτηση, στις υπόλοιπες τρεις περιπτώσεις να υπήρξε Αρχηγός Βολής,
Προϊστάµενος ∆ιαιτητής, Προϊστάµενος Βαθµολογίας ή Προϊστάµενος
Ελέγχου Εξοπλισµού. Αναβάθµιση της άδειας µε βάση µόνο την
απαιτούµενη χρονική περίοδο, αλλά µε ανεπαρκή περαιτέρω πείρα σε
πρωταθλήµατα, δεν θα χορηγείται.

J.6.2

Οι Εθνικές Οµοσπονδίες θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση στο επίσηµο
έντυπο (βλέπε έντυπα στο τέλος των Κατευθυντήριων Οδηγιών) µαζί µε δύο
(2) πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου 3 εκ. x 2 εκ. του αιτούντος.

J.6.3

Η Επιτροπή Κριτών της ISSF θα αποφασίσει για την αναβάθµιση των
αδειών στην ετήσια συνέλευσή της.
Συνεπώς οι αιτήσεις για
αναβάθµιση θα πρέπει να κατατίθενται στη ∆ιοίκηση της ISSF όχι
αργότερα από τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου.

J.6.4

Όταν εγκριθεί η αναβάθµιση, η ∆ιοίκηση της ISSF θα χορηγήσει νέα
άδεια της ISSF και αυτή θα σταλεί στην Εθνική Οµοσπονδία µε τον ίδιο
τρόπο που χορηγούνται και άλλες άδειες.

J.6.5

Για κάθε αναβάθµιση καταβάλλεται παράβολο 20 Ελβετικών φράγκων.

J.6.6

Επιπλέον τοµείς αγωνισµάτων θα προστίθενται στην υπάρχουσα άδεια («Α»
ή «Β»), µόνο µετά την πρόσφατη επιτυχηµένη ολοκλήρωση επίσηµης σχολής
της ISSF στον συγκεκριµένο τοµέα αγωνισµάτων.
Οι αιτήσεις θα
διεκπεραιωθούν όπως και οι αιτήσεις για νέες άδειες (αντίθετα µε τις
ανανεώσεις αδειών) από την Επιτροπή Κριτών της ISSF στην ετήσια
συνέλευσή της. Οι ενδιαφερόµενοι των οποίων οι αιτήσεις θα εγκριθούν θα
λάβουν νέες άδειες. Όπου ήδη υπάρχει άδεια «Α» ο επιπλέον τοµέας
αγωνίσµατος θα προστίθεται σ’ αυτό το επίπεδο.

ΜΕΡΟΣ 7.0 Ειδικές Ρυθµίσεις για την έκδοση αδειών Κριτών
J.7.1

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µια άδεια κριτή της ISSF µπορεί να
χορηγηθεί ή να αναβαθµιστεί όταν είναι απαραίτητο να βεβαιωθεί ότι
υπάρχει επαρκές προσωπικό µε τα κατάλληλα προσόντα σε αγώνες
όπου µπορεί να αναγνωριστούν παγκόσµια ρεκόρ. Για παραδείγµα,
όταν υπάρξει αλλαγή τόπου διεξαγωγής των αγώνων, ή όταν καταστεί
απαραίτητη η τυχόν αλλαγή κριτή που έχει διορισθεί προηγουµένως.

J.7.2

Η Εθνική Οµοσπονδία οφείλει να υποβάλλει αίτηση σύµφωνα µε τις
παραγράφους J.2.5 και J.6.2.
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J.7.3

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα αποφασιστούν από το Γενικό Γραµµατέα και
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κριτών της ISSF. Η διαδικασία χορήγησης είναι
αυτή που περιγράφεται στους Κανόνες J.2.9 και J.2.10.

J.7.4

Οι άδειες που χορηγήθηκαν µε αυτό τον τρόπο θα συµπεριληφθούν
στην κατάσταση κατόχων αδειών. Στην επόµενη συνάντηση της
Επιτροπής Κριτών της ISSF ο Πρόεδρος οφείλει να ενηµερώσει την
Επιτροπή για τυχόν άδειες που χορηγήθηκαν µε αυτό τον τρόπο.

J.7.5

Οι άδειες που χορηγούνται µ’ αυτό τον τρόπο θα πρέπει να χορηγούνται µόνο
σε άτοµα µε επαρκή προσόντα. Οι συνηθισµένες απαιτήσεις πρέπει να
εκπληρωθούν. Αλλάζει µόνο η διοικητική διαδικασία.

ΜΕΡΟΣ 8.0 ∆ιορισµός Κριτών
J.8.1

Η υποψηφιότητα και ο ορισµός των κριτών γίνονται σύµφωνα µε το
Καταστατικό της ISSF.

J.8.1.1

Ο Γενικός Γραµµατέας και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κριτών της ISSF θα
προτείνει στην Εκτελεστική Επιτροπή τον αριθµό Μελών Επιτροπής Κριτών
που απαιτείται και των αναπληρωµατικών Μελών για τα Παγκόσµια
Πρωταθλήµατα και τους Ολυµπιακούς Αγώνες και για τα Παγκόσµια Κύπελλα
σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για Παγκόσµια Κύπελλα. Η
Εκτελεστική Επιτροπή θα ορίσει τις Επιτροπές Κριτών.

J.8.1.2

Οι Ηπειρωτικές και περιφερειακές Συνοµοσπονδίες αναγνωρισµένες
από την ISSF θα πρέπει να προτείνουν και να ορίζουν τα Μέλη
Επιτροπών Κριτών για τους Αγώνες και τα Πρωταθλήµατά τους.

J.8.1.3

Η Οργανωτική Επιτροπή, ή η ∆ιοργανώτρια Οµοσπονδία, είναι
υπεύθυνη για τον ορισµό των Μελών Επιτροπής Κριτών για άλλα
διεθνή πρωταθλήµατα και εθνικά πρωταθλήµατα που διεξάγονται
σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της ISSF.

J.8.2

Όλα τα Μέλη Επιτροπής Κριτών θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη σε ισχύ
άδεια κριτή της ISSF για όλους τους
αγώνες όπου µπορούν να
αναγνωριστούν παγκόσµια ρεκόρ. Σε όλα τα άλλα πρωταθλήµατα που
διεξάγονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ISSF τα Μέλη της Επιτροπής
Κριτών θα πρέπει να έχουν ισχύουσες άδειες κριτών της ISSF.

J.8.3

Σε πρωταθλήµατα όπου µπορούν να αναγνωριστούν παγκόσµια
ρεκόρ, οι Αρχηγοί Οµάδων, οι Υπεύθυνοι και οι σκοπευτές δεν πρέπει
να είναι µέλη Επιτροπής Κριτών. Αν είναι δυνατό, ένα Μέλος, αλλά όχι
συνήθως ο Πρόεδρος, θα πρέπει να προέρχεται από την Εθνική
Οµοσπονδία που διοργανώνει τα πρωταθλήµατα. Αυτοί οι κριτές της
διοργανώτριας χώρας πρέπει να εγκριθούν από την ISSF.

J.8.4

Σε όλα τα άλλα πρωταθλήµατα, οι υπεύθυνοι οµάδων δεν θα πρέπει
όσο αυτό είναι δυνατό να είναι µέλη κάποιας Επιτροπής Κριτών.

J.8.5

Είναι επιθυµητό οι ανώτεροι υπεύθυνοι που συµµετέχουν στη διοργάνωση
σηµαντικών αγώνων να κατέχουν κατάλληλη άδεια της ISSF. Τα ιδιαίτερα
καθήκοντα και αρµοδιότητες στα οποία απαιτείται η κατοχή Αδειών της ISSF
είναι: Αρχηγός Βολής, Προϊστάµενος Βαθµολογίας, Προϊστάµενος ∆ιαιτητής
και Προϊστάµενος Ελέγχου Εξοπλισµού.
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J.8.6

Οι Επόπτες Βολής, οι Υπεύθυνοι Βαθµολογίας, οι ∆ιαιτητές και οι
Υπεύθυνοι Ελέγχου Εξοπλισµού θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται
στο να παρακολουθήσουν επίσηµη εκπαίδευση µε προοπτική να
αποκτήσουν άδειες της.

J.8.7

Οι Υπεύθυνοι που αναλαµβάνουν τα καθήκοντα που απαριθµούνται
στους J.8.5 και J.8.6 δεν πρέπει να είναι µέλη καµίας Επιτροπής
Κριτών στα ίδια πρωταθλήµατα.

ΜΕΡΟΣ 9.0 Σχολές Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης
J.9.1

Γνώσεις

J.9.1.1

Ειδικές σχολές για Άδειες Ελέγχου Στόχων Ηλεκτρονικής
Βαθµολόγησης ΣΗΒ εγκρίθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή το
1998. Αυτές παρέχουν παιδεία σχετικά µε τις βασικές αρχές που
απαιτούνται και τη διαδικασία για να διεκπεραιώνονται ενστάσεις
βαθµολογίας και προβλήµατα βαθµολογίας που µπορεί να ανακύψουν.

J.9.1.2

Αυτές οι σχολές είναι σχεδιασµένες για κατόχους αδειών κριτών της
ISSF στους τοµείς αγωνισµάτων Τουφεκιού, Πιστολιού και Κινητού
Στόχου καθώς οι κανονισµοί βαθµολόγησης και κατάταξης πρέπει να
είναι ήδη γνωστοί όπως και τα Θεσπίσµατα, Κανόνες και Κανονισµοί
της ISSF (µέρη 1 έως 5) συν τους σχετικούς Τεχνικούς Κανόνες για
τους εκάστοτε τοµείς σκοπευτικών αγωνισµάτων.

J.9.1.3

Οι άδειες Κριτών Ελέγχου ΣΗΒ είναι µιας κατηγορίας – εξαρτώµενης
από την κατηγορία («Α» ή «Β») της άδειας για τον τοµέα σκοπευτικού
αγωνίσµατος που έχει χορηγηθεί.

J.9.1.4

Κάθε συµµετέχων που εγγράφεται σε µια Επίσηµη σχολή της ISSF για
πρώτη φορά πρέπει να πληρώσει παράβολο διδάκτρων για τη σχολή
που καθορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Τα δίδακτρα
καλύπτουν την προετοιµασία λεπτοµερών σηµειώσεων που
χορηγούνται στους συµµετέχοντες και το κόστος της έκδοσης ενός
βοηθήµατος, συν τη µελλοντική αναβάθµιση καθώς ο εξοπλισµός των
ΣΗΒ βελτιώνεται, και την άδεια όταν αυτή εκδοθεί.

J.9.1.5

Οι συµµετέχοντες µπορούν να παρακολουθήσουν σειρές µαθηµάτων
σε περισσότερες από µια περιστάσεις για να αναβαθµίσουν τις
γνώσεις τους και να βελτιώσουν το αποτέλεσµά τους για να
αποκτήσουν άδεια ΣΗΒ, εάν δεν έχουν ήδη µια. ∆εν χρειάζεται να
πληρωθεί επιπλέον παράβολο διδάκτρων.

J.9.2

Όπως σε όλες τις επίσηµες σχολές της ISSF (J.5.10), η επίσηµη
αναγνώριση των σχολών κριτών για Έλεγχο Στόχων Ηλεκτρονικής
Βαθµολόγησης θα αποφασίζεται από το Γενικό Γραµµατέα και τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Κριτών της ISSF.

J.9.2.1

Εκπαιδευτές γι’ αυτές τις σχολές µαθηµάτων επιλέγονται ανάµεσα σε
εκείνους που έχουν επιτύχει υψηλή βαθµολογία σε κάποια
προηγούµενη σχολή µαθηµάτων και έχουν σηµαντική πρακτική πείρα.
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J.9.2.2

Βοηθοί εκπαιδευτών µε παρόµοια προσόντα, επίσης µπορούν να
ορισθούν. Αυτό εξαρτάται από τον αριθµό των συµµετεχόντων που
παρακολουθούν τα µαθήµατα της σχολής.

J.9.2.3

Παρέχεται έντυπο του διαγωνίσµατος της ISSF µαζί µε όλο το
συνοδευτικό υλικό για να διεξαχθεί µια τελική εξέταση.

J.9.2.4

Τα συµπληρωµένα έντυπα εξέτασης επιστρέφονται στην ISSF για
επίσηµη διόρθωση για να εξασφαλιστεί ένα οµοιόµορφο επίπεδο
παγκοσµίως σαν βάση για τις συστάσεις για άδειες ΣΗΒ.

J.9.2.5

Στους συµµετέχοντες δίνεται µια ένδειξη του αποτελέσµατός τους µετά
την επίσηµη διόρθωση των εντύπων εξέτασής τους. Στο προτεινόµενο
πρόγραµµα µαθηµάτων της σχολής οι απαντήσεις συζητούνται µε τα
µέλη της τάξης ώστε οι συµµετέχοντες να πάρουν µια σωστή εικόνα
του που µπορεί να έχουν κάνει λάθος.

J.9.3

Άδεις Ελέγχου Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης (Κατηγορία 6)

J.9.3.1

Τα αποτελέσµατα δίδονται στην Επιτροπή Κριτών κατ’ έτος και η
χορήγηση των αδειών γίνεται µετά από απόφαση αυτής της
επιτροπής. ∆εν απαιτείται ειδική αίτηση ούτε και πληρωµή χωριστού
παραβόλου διδάκτρων.

ΜΕΡΟΣ 10.0 Έντυπα Αιτήσεων για Άδειες
J.10.1

Για να απλοποιηθεί η διεκπεραίωση της χορήγησης αδειών, τα
ακόλουθα έντυπα θα πρέπει να χρησιµοποιούνται στο εξής όταν
ζητείται καινούργια άδεια «Β», αναβάθµιση ή ανανέωση.
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ISSF

Αίτηση για Άδεια Κριτή “B”
Η Οµοσπονδία της

Προσυπογράφει
την αίτηση του:
Όνοµα Εθνικής Οµοσπονδίας

Επώνυµο(α)

Όνοµα(τα)

Ηµεροµηνία
Γέννησης:
Ηµέρα

Μήνας

Έτος

Να του χορηγηθεί άδεια Κριτή "B"
στους ακόλουθους τοµείς αγωνισµάτων:
Τουφέκι
ΝΑΙ

Πιστόλι

/ ΟΧΙ

ΝΑΙ

/ ΟΧΙ

Έλεγχος (βαθµολογία) Χάρτινων Στόχων
ΝΑΙ

/ ΟΧΙ

Λειόκαννο
ΝΑΙ

/ ΟΧΙ

Κινητός Στόχος
ΝΑΙ

/ ΟΧΙ

Έλεγχος (βαθµολογία) Ηλεκτρονικών Στόχων
Μόνο εάν πέτυχε στην επίσηµη σχολή

ΝΑΙ

/ ΟΧΙ

Ο αιτών έχει φοιτήσει στην ακόλουθη(ες) επίσηµη(ες) Σχολή(ές) Κριτών της ISSF:

Τοµέας

Ηµερ/νίες Σχολής

Τόπος

Εκπαιδευτής

Το παρόν πιστοποιεί ότι τα στοιχεία που δίνονται είναι σωστά, ότι ο αιτών έχει
πείρα σαν εθνικός κριτής, και ότι οι φωτογραφίες είναι του αιτούντος.

Παρακαλούµε να
εσωκλείσετε δύο
πρόσφατες
φωτογραφίες

Υπογράφει για την
Οµοσπονδία:
Όνοµα δακτυλογραφηµένο
ή τυπωµένο:
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Μέγεθος
3 x 2 εκ.

(Σελίδα 2 της αίτησης για άδεια Κριτή “B” )

Αναπηρία
Έχετε κάποιο σωµατικό κώλυµα που δεν θα σας επέτρεπε να ΝΑΙ

εκτελέσετε όλα τα απαιτούµενα καθήκοντά σας σαν κριτής στους
ΟΧΙ

τοµείς αγωνισµάτων για τους οποίους ζητάτε την άδεια;
Αν Ναι, παρακαλούµε να υποβάλλετε ξεχωριστή επιστολή που περιγράφει
την αναπηρία σας.

Γλωσσικά Προσόντα
Υποβάλλετε εκτίµηση της γλωσσικής σας ικανότητας στις γλώσσες της ISSF:
Γλώσσα

Προφορικός Λόγος
Καλά
Βασικά

Κατανόηση
Καλά

Βασικά

Αγγλικά
Γαλλικά
Γερµανικά
Ισπανικά
Ρώσικα

∆ήλωση Αιτούντος
Βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή µου
είναι αληθινά και σωστά.
Ηµεροµηνία:

Υπογραφή
Αιτούντος:

Εσωκλείεται Παράβολο: 30 Ελβετικών Φράγκων (CHF)

Εσωκλείονται ∆ύο φωτογραφίες

----------------------------------------------Υπηρεσιακή Χρήση ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Σκοποβολής:
Ηµεροµηνία Βεβαίωσης Παραλαβής και Ελέγχου
Συνίσταται

∆εν συνίσταται

Κατηγορία Άδειας

Αναβάλλεται έως

Από

Ηµεροµηνία
Για την Επιτροπή Κριτών
Τουφέκι
ΝΑΙ /

Πιστόλι

Λειόκαννο
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Κινητός Στόχος
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ISSF

Αίτηση για Άδεια Κριτή "A"
Η Οµοσπονδία της

Προσυπογράφει
την αίτηση του:
Όνοµα Εθνικής Οµοσπονδίας

Επώνυµο (α)

Όνοµα (τα)

Ηµεροµηνία
Γέννησης:
Ηµέρα

Μήνας

Έτος

Αριθµός Τρέχουσας
Άδειας "B" :

Να του χορηγηθεί Άδεια Κριτή "A"
στους ακόλουθους τοµείς αγωνισµάτων:
Τουφέκι
ΝΑΙ

Πιστόλι

/ ΟΧΙ

ΝΑΙ

/ ΟΧΙ

Έλεγχος (βαθµολογία) Χάρτινων Στόχων
ΝΑΙ

Λειόκαννο
ΝΑΙ

Κινητός Στόχος

/ ΟΧΙ

ΝΑΙ

/ ΟΧΙ

Έλεγχος (βαθµολογία) Ηλεκτρονικών Στόχων

/ ΟΧΙ

ΝΑΙ

/ ΟΧΙ

Ο αιτών έχει εκτελέσει καθήκοντα επίσηµου Κριτή της ISSF στις παρακάτω ΠΕΝΤΕ περιπτώσεις:
Αγώνισµα
Ηµεροµηνίες
Τόπος
Αριθµός Χωρών
Καθήκοντα Κριτή
(Αγώνας)
(Πόλη/Χώρα)
που συµµετείχαν
(Τουφέκι κλπ.)
1
2
3
4
5

Το παρόν πιστοποιεί ότι τα στοιχεία που δίνονται είναι σωστά, ότι ο αιτών γνωρίζει
καλά τους τρέχοντες Κανονισµούς της ISSF, και ότι οι δύο φωτογραφίες είναι του
αιτούντος.
Υπογραφή για την
Οµοσπονδία:
Όνοµα δακτυλογραφηµένο ή
τυπωµένο:
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Παρακαλούµε να
εσωκλείσετε δύο
πρόσφατες φωτογραφίες
Μέγεθος

3 x 2 εκ.

(Σελίδα 2 της αίτησης για Άδεια Κριτή "A" )

Αναπηρία
Έχετε κάποιο σωµατικό κώλυµα που δεν θα σας επέτρεπε να ΝΑΙ

εκτελέσετε όλα τα απαιτούµενα καθήκοντά σας σαν κριτής στους
ΟΧΙ

τοµείς αγωνισµάτων για τους οποίους ζητάτε την άδεια;
Αν Ναι, παρακαλούµε να υποβάλλετε ξεχωριστή επιστολή που περιγράφει
την αναπηρία σας.
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ISSF

Αίτηση για Ανανέωση Άδειας Κριτή
Η Οµοσπονδία της

Προσυπογράφει
την αίτηση του:
Όνοµα Εθνικής Οµοσπονδίας

Επώνυµο (α)

Όνοµα (τα)

Ηµεροµηνία Γέννησης:
Ηµέρα

Μήνας

Έτος

Να ανανεωθεί η ΄Αδεια:

Κατηγορία: A

Αριθµός Αδείας:

B

Τοµείς Αγωνισµάτων:
Τουφέκι
ΝΑΙ

Πιστόλι

/ ΟΧΙ

ΝΑΙ

/ ΟΧΙ

Έλεγχος (βαθµολογία) Χάρτινων Στόχων
ΝΑΙ

/ ΟΧΙ

Λειόκαννο
ΝΑΙ

Κινητός Στόχος

/ ΟΧΙ

ΝΑΙ

/ ΟΧΙ

Έλεγχος (βαθµολογία) Ηλεκτρονικών Στόχων
ΝΑΙ

/ ΟΧΙ

Η πείρα επίσηµου κριτή της ISSF του αιτούντος υπήρξε
(αναφέρετε έως πέντε πρόσφατα καθήκοντα):
Αγώνισµα
Ηµεροµηνίες
Καθήκοντα Κριτή
(Αγώνας)
(Τουφέκι κλπ.)

Τόπος
(Πόλη/Χώρα)

1
2
3
4
5

Το παρόν πιστοποιεί ότι τα στοιχεία που δίνονται είναι σωστά, ότι ο αιτών γνωρίζει
καλά τους τρέχοντες Κανονισµούς της ISSF, και ότι οι δύο φωτογραφίες είναι του
αιτούντος.
Παρακαλούµε
να εσωκλείσετε
δύο πρόσφατες
φωτογραφίες
Μέγεθος

Υπογραφή για την
Οµοσπονδία:
Όνοµα δακτυλογραφηµένο ή
τυπωµένο:
Εσωκλείεται Παράβολο: 20 Ελβετικών Φράγκων (CHF)
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Άρθρο 3.12.3.9.1, Παράρτηµα "S"

Κατευθυντήριες Οδηγίες για Άδειες ∆ιαιτητών
Λειόκαννου
Κεφάλαιο:
Σελίδα
ΜΕΡΟΣ 1.0

ΓΕΝΙΚΑ

148

ΜΕΡΟΣ 2.0

ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΛΕΙΟΚΑΝΝΟΥ

148

ΜΕΡΟΣ 3.0

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ

149

ΜΕΡΟΣ 4.0

ΛΗΞΗ Α∆ΕΙΑΣ

150

ΜΕΡΟΣ 5.0

ΣΧΟΛΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΛΕΙΟΚΑΝΝΟΥ

150

ΜΕΡΟΣ 6.0

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΛΕΙΟΚΑΝΝΟΥ 153

ΜΕΡΟΣ 7.0

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α∆ΕΙΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΛΕΙΟΚΑΝΝΟΥ

ΕΙ∆ΙΚΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

154

Στα πλαίσια αυτού του παραρτήµατος, η λέξη «∆ιαιτητής»
αναφέρεται σε έναν διαπιστευµένο κάτοχο αδείας ∆ιαιτητή
Λειόκαννου της ISSF.
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Μέρος 1.0

Γενικά

S.1.1

Για την επίτευξη των σκοπών της, η ∆ιεθνής Σκοπευτική Οµοσπονδία χορηγεί
άδειες σε ∆ιαιτητές Λειόκαννου για να επιβλέπουν σκοπευτικούς αγώνες υπό
την αιγίδα της ISSF και για να εξασφαλίζουν την δίκαιη και ίση µεταχείριση
όλων των διαγωνιζοµένων (Γενικοί Κανονισµοί της ISSF). Οι ∆ιαιτητές πρέπει
να είναι έµπειροι και πλήρως εξοικειωµένοι µε τις τρέχουσες εκδόσεις των
Κανονισµών Λειόκαννου της ISSF για τα αντίστοιχα αγωνίσµατα.

S.1.2

Η ISSF εκδίδει άδειες ∆ιαιτητών Λειόκαννου ως επικύρωση των
ικανοτήτων τους.

S.1.3

‘Ολες οι άδειες ∆ιαιτητών Λειόκαννου είναι µιας κατηγορίας.

S.1.4

Η ISSF εκδίδει άδειες ∆ιαιτητών Λειόκαννου για τα παρακάτω
αγωνίσµατα:

S.1.4.1

Τραπ (T) και Αυτόµατο Τραπ (AT)

S.1.4.2

∆ιπλό Τραπ (∆T)

S.1.4.3

Σκητ (Σ)

S.1.4.4

Η ISSF µπορεί να εκδώσει άδειες διαιτητών λειόκαννου για ένα ή
περισσότερα αγώνισµα(τα), άλλα µόνο κατόπιν της επιτυχούς
ολοκλήρωσης της επίσηµης σχολής διαιτητών λειόκαννου της ISSF για
κάθε ένα από αυτά τα αγωνίσµατα.

S.1.5

Η ∆ιοίκηση της ISSF και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κριτών διατηρούν έναν
κατάλογο µε όλους τους κατόχους αδείας διαιτητών λειόκαννου, µετά από
συµφωνία µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Λειόκαννου. Κάθε χρόνο τα
ονόµατα των νέων κατόχων αδείας θα δηµοσιεύονται στα Νέα της ISSF.

Μέρος 2.0

Απόκτηση Αδείας

S.2.1

Ο αιτών πρέπει να έχει την απαραίτητη πείρα και ωριµότητα ως
∆ιαιτητής.

S.2.2

Οι άδειες διαιτητών λειόκαννου της ISSF δεν δίνονται σε εν ενεργεία
σκοπευτές που παίρνουν ακόµα µέρος σε αγώνες όπου µπορούν να
αναγνωριστούν παγκόσµια ρεκόρ. Αν κάποιος κάτοχος αδείας
∆ιαιτητών Λειόκαννου επιθυµεί συµµετάσχει σαν σκοπευτής, οφείλει
να επιστρέψει την άδειά του στη ∆ιοίκηση της ISSF για ακύρωση.
Μπορεί να κάνει αίτηση για νέα άδεια σύµφωνα µε το Μέρος 2.0.

S.2.3

Για την απόκτηση αδείας διαιτητή λειόκαννου της ISSF, είναι
απαραίτητη η προκαταρκτική καθοδήγηση και εκπαίδευση. Οι
υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν άδεια εθνικού διαιτητή λειόκαννου
του υψηλότερου επιπέδου που εκδίδεται από την Εθνική Οµοσπονδία
τους, ή να έχουν ισοδύναµη πείρα ενός εθνικού διαιτητή λειόκαννου.
Για την απόκτηση ή ανανέωση αδείας διαιτητών λειόκαννου της ISSF,
ο αιτών πρέπει να έχει περάσει ένα τεστ οράσεως και οφθαλµολογική
εξέταση όπως προβλέπεται στο S.6 και στο Έντυπο Οράσεως
προσαρτηµένο σε αυτές τις οδηγίες.

S.2.4
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S.2.5

Η Εθνική Οµοσπονδία του αιτούντος πρέπει να υπογράψει το
συµπληρωµένο επίσηµο έντυπο αίτησης διαιτητών λειόκαννου (βλέπε
έντυπο στο τέλος των Κατευθυντήριων Οδηγιών) για να βεβαιώσει τα
περιεχόµενα και να υποστηρίξει την αίτηση. Έπειτα η Εθνική
Οµοσπονδία θα πρέπει να το στείλει στη ∆ιοίκηση της ISSF µαζί µε το
πρωτότυπο Έντυπο Τεστ Οράσεως (βλέπε Έντυπο στο τέλος).

S.2.6

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα,
αλλά όχι αργότερα από τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους για άδειες που
πρόκειται να εκδοθούν τον επόµενο χρόνο.

S.2.7

Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δύο (2) πρόσφατες
φωτογραφίες διαβατηρίου 3εκ. x 2 εκ. του υποψηφίου.

S.2.8

Η Επιτροπή Κριτών της ISSF θα αξιολογήσει και θα εγκρίνει τις κατάλληλες
αιτήσεις αν κρίνεται απαραίτητο µε τη βοήθεια της Ιατρικής Επιτροπής κατά
τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησής της η οποία συνήθως πραγµατοποιείται
προς το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους (βλ. Καταστατικό της ISSF).
Οποιαδήποτε ερωτήµατα θα αναφέρονται στην Επιτροπή Λειόκαννου.

S.2.9

Μετά την έγκριση, η ∆ιοίκηση της ISSF θα εκδόσει τις άδειες διαιτητών
λειόκαννου. Για να ισχύουν θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από το
Γενικό Γραµµατέα και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κριτών της ISSF.

S.2.10

Οι άδειες αυτές αποστέλλονται στις Εθνικές Οµοσπονδίες για να
δοθούν στους κατόχους τους.

S.2.11

Για τη νέα άδεια θα πρέπει να πληρωθεί παράβολο 30 Ελβετικών φράγκων.

Μέρος 3.0

∆ιάρκεια και Παράταση της Άδειας

S.3.1

Όλες οι άδειες διαιτητών λειόκαννου της ISSF χορηγούνται για διάστηµα (4)
ετών.

S.3.2

Μετά τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήµατος, η άδεια µπορεί να
ανανεωθεί.

S.3.3

Η Εθνική Οµοσπονδία οφείλει να καταθέσει όλες τις αιτήσεις για ανανέωση
στη ∆ιοίκηση της ISSF συνοδευόµενες από συµπληρωµένο Έντυπο αίτησης
Ανανέωσης (βλέπε έντυπο στο τέλος των Κατευθυντήριων Οδηγιών).

S.3.4

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
διαβατηρίου 3 εκ. x 2 εκ. του αιτούντος.

S.3.6

Η ισχύουσα άδεια δεν θα πρέπει να επιστραφεί όταν γίνει αίτηση για
ανανέωση, θα πάψει όµως να ισχύει µετά την ηµεροµηνία λήξης της.
Οι αιτήσεις για ανανέωση θα πρέπει να κατατίθενται τουλάχιστον τρεις
µήνες πριν τη λήξη της αδείας.

S.3.7

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κριτών της ISSF σε συνεργασία µε τη
∆ιοίκηση της ISSF και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Λειόκαννων και σε
ορισµένες περιπτώσεις και ένα µέλος της Ιατρικής Επιτροπής είναι
υπεύθυνοι για όλες τις ανανεώσεις. Οι ανανεωµένες άδειες θα
επιστραφούν στην Εθνική Οµοσπονδία.

S.3.8

Για κάθε ανανέωση καταβάλλεται παράβολο 20 Ελβετικών φράγκων.
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Μέρος 4.0

Λήξη Αδείας

S.4.1

Με τη λήξη της άδειας µετά τα τέσσερα χρόνια οι κάτοχοι της θα διαγράφονται
από την κατάσταση της ISSF, αν δεν ανανεωθούν µε αίτηση µέσα σε δύο
χρόνια. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οποιεσδήποτε µελλοντικές άδειες πρέπει
να ζητηθούν σύµφωνα µε το Μέρος 2 (Απόκτηση Αδείας),
συµπεριλαµβανοµένης της φοίτησης σε σχολή(ές) ∆ιαιτητών.

S.4.2

Η Εθνική Οµοσπονδία του κατόχου της άδειας, ανά πάσα στιγµή έχει το
δικαίωµα να κάνει αίτηση για ακύρωση άδειας ∆ιαιτητή λειόκαννου της ISSF.
Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να διαγραφεί από την κατάσταση, σ’ αυτή την
περίπτωση η άδεια πρέπει να επιστραφεί στην ISSF.

S.4.3

Μια άδεια διαιτητή λειόκαννου µπορεί να ακυρωθεί αν ο κάτοχος δεν
έχει καλή όραση ή δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά του ως διαιτητής ή
βλάπτει το συµφέρον ή τη φήµη της ISSF. Ο κάτοχος αυτός θα
διαγραφεί από την κατάσταση της ISSF και η άδεια πρέπει να
επιστραφεί στην ISSF. Όλες οι άδειες ∆ιαιτητών Λειόκαννου της ISSF
παραµένουν ιδιοκτησία της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Σκοποβολής.

Μέρος 5.0

Σχολές ∆αιτητών Λειόκαννου

S.5.1

Mόνο σχολές που έχουν εγκριθεί και αναγνωριστεί από την ISSF
θεωρούνται επίσηµες σχολές εκπαίδευσης διαιτητών λειόκαννου. Οι
αιτήσεις για αναγνώριση πρέπει να κατατίθενται στη ∆ιοίκηση της ISSF
το ταχύτερο δυνατό, τουλάχιστον όµως τρεις µήνες πριν από την
ηµεροµηνία έναρξης της σχολής. Η αίτηση πρέπει να περιέχει:

S.5.1.1

Τον τόπο όπου θα διεξαχθεί η σχολή,

S.5.1.2

Τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής της σχολής,

S.5.1.3

Τα σκοπευτικά αθλήµατα που θα καλυφθούν,

S.5.1.4

Το-α όνοµα(ατα) των κατόχων άδειας κατηγορίας «Α» της ISSF που
προτείνονται για τη διεξαγωγή της σχολής (θα πρέπει να κατέχουν
άδεια σε ισχύ κατηγορίας «Α» για τον τοµέα(είς) αγωνισµάτων που
τους αφορά),

S.5.1.5

Τι έξοδα θα καλύψει ο Εθνικός ∆ιοργανωτής,

S.5.1.6

Σε ποιά γλώσσα θα διεξαχθούν τα µαθήµατα,

S.5.1.7

Από ποια Εθνική Οµοσπονδία(ες) θα προέρχονται οι συµµετέχοντες,

S.5.2

Η βάση για τις σχολές διαιτητών λειόκαννου της ISSF είναι οι Κατευθυντήριες
Οδηγίες Εκπαίδευσης ∆ιαιτητών Λειόκαννου της ISSF (όπως αυτές
προετοιµάζονται και διαφυλάσσονται από την Επιτροπή Λειόκαννων).
Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί το ότι οι υποβάλλοντες αίτηση για άδεια
διαιτητή λειόκαννου της ISSF έχουν σωστή γνώση των Κανόνων, και της
εφαρµογής τους, σχετικά µε τους τοµείς αγωνισµάτων για τους οποίους
επιθυµούν να αποκτήσουν άδεια. Κανονικά, οι υποψήφιοι για τις επίσηµες
σχολές διαιτητών λειόκαννου της ISSF θα πρέπει να κατέχουν ήδη Εθνική
άδεια του υψηλότερου επιπέδου σαν αξιωµατούχοι λειόκαννου. Στην
περίπτωση χωρών που δεν διαθέτουν σύστηµα εθνικών αδειών, οι
υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ισοδύναµη πρακτική πείρα.
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S.5.2.1

Κάθε τµήµα της θα πρέπει να ξεκινά µε την επεξήγηση του σκοπού και
της ύλης της σχολής, ακολουθούµενη από τα καθήκοντα ενός διαιτητή
λειόκαννου.

S.5.3

Το όνοµα του εκπαιδευτή πρέπει να υποβληθεί στην ISSF και να
επικυρωθεί. Ο ∆ιοργανωτής µπορεί να προτείνει εκπαιδευτές στην
ISSF για έγκριση, ή µπορεί να ζητήσει να παρασχεθούν κατάλληλοι
εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν υψηλή κατάρτιση και
να είναι κάτοχοι άδειας Κριτή κατηγορίας «Α» της ISSF σε ισχύ.

S.5.3.1

Όταν υπάρχει µόνο ένας εκπαιδευτής, οι διάφοροι τοµείς αγωνισµάτων
πρέπει να καλυφθούν διαδοχικά. Αυτό πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το
πρόγραµµα εκπαίδευσης έτσι ώστε οι συµµετέχοντες να µπορέσουν
να εξοικειωθούν µε το περιεχόµενο της σχολής και να κάνουν τις
απαραίτητες ρυθµίσεις για να συµµετέχουν στα διαφορετικά τµήµατα.

S.5.3.2

Αν υπάρχουν εκπαιδευτές για τους διάφορους τοµείς αγωνισµάτων η έναρξη
της σχολής θα πρέπει να γίνει παρουσία όλων των συµµετεχόντων µαζί. Στη
συνέχεια οι συµµετέχοντες µπορούν να χωριστούν στους επιµέρους τοµείς
αγωνισµάτων.

S.5.3.3

Ο ∆ιοργανωτής οφείλει να καλύψει τα έξοδα ταξιδιού, διαµονής,
γευµάτων και τοπικών µετακινήσεων του-ων εκπαιδευτή(ών).

S.5.4

Οι σχολές θα πρέπει να διαρκούν το λιγότερο µια ηµέρα και ο χρόνος αυτός
θα πρέπει να παραταθεί σε περίπτωση που διάφοροι τοµείς αγωνισµάτων θα
καλυφθούν διαδοχικά.

S.5.5

Ο ∆ιοργανωτής είναι υπεύθυνος στο να παράσχει µια αίθουσα εκπαίδευσης
µε επαρκή εξοπλισµό για αποτελεσµατική εκπαίδευση, καθώς και για την
άνεση των συµµετεχόντων.

S.5.6

Το πολύ 15 συµµετέχοντες πρέπει να γίνουουχδεχχχείναι
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S.5.7

Οι συµµετέχοντες που θα ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους στη σχολή
ικανοποιητικά θα λάβουν ∆ίπλωµα της ISSF. Πιστοποιητικά της ISSF
παρακολούθησης της σχολής δεν θα δοθούν, αλλά οι ∆ιοργανωτές θα
πρέπει να ενθαρρυνθούν στο να απονείµουν διπλώµατα συµµετοχής
της διοργανώτριας Οµοσπονδίας γι’ αυτούς που δεν κατάφεραν να
φτάσουν σε επίπεδο απόκτησης ∆ιπλώµατος.

S.5.8

Το δίπλωµα της ISSF δεν εγγυάται τη χορήγηση άδειας διαιτητή
λειόκαννου της ISSF. Πιστοποιεί µόνο την ικανοποιητική ολοκλήρωση
της επίσηµης σχολής.

S.5.9

Αφού ολοκληρωθεί η σχολή, ο εκπαιδευτής οφείλει να γράψει και να
υποβάλει µια σύντοµη αναφορά µε κατάσταση αυτών που
συµµετείχαν. Η κατάσταση θα πρέπει επίσης να αναφέρει τα ονόµατα
αυτών που ολοκλήρωσαν τη σχολή στο επίπεδο που απαιτείται για (να
τους χορηγηθεί) άδεια διαιτητή λειόκαννων της ISSF (δηλ. αυτοί που
έχουν πάρει ∆ίπλωµα), δηλώνοντας για ποιο τοµέα αγωνισµάτων
ισχύει το ∆ίπλωµα. Όπου είναι εφικτό, η αναφορά θα πρέπει να
δηλώνει αν οι συµµετέχοντες έχουν ήδη επαρκή πρακτική πείρα ή κατά
πόσον φαίνεται ότι απαιτείται περισσότερη πείρα πριν χορηγηθεί άδεια
διαιτητή λειόκαννων της ISSF. Η αναφορά πρέπει να σταλεί το
συντοµότερο δυνατό στη ∆ιοίκηση της ISSF υπόψη του Γενικού
Γραµµατέα της ISSF και του Προέδρου της Επιτροπής Κριτών της
ISSF.

S.5.10

Η επίσηµη αναγνώριση των σχολών ∆ιαιτητών Λειόκαννου θα αποφασιστεί
από το Γενικό Γραµµατέα της ISSF και το Πρόεδρο της Επιτροπής Κριτών της
ISSF.

S.5.11

Οι Εθνικές Οµοσπονδίες Σκοποβολής ενθαρρύνονται στο να οργανώσουν
σχολές για άδειες Εθνικών ∆ιαιτητών Λειόκαννου, αλλά αυτές δεν µπορούν
να αναγνωριστούν ως επίσηµες σχολές της ISSF. Οι σχολές που θα γίνουν
από τις Εθνικές Οµοσπονδίες Σκοποβολής για τους ήδη πτυχιούχους
Εθνικούς Κριτές µπορούν να εγκριθούν, αλλά οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν
σύµφωνα µε τους όρους του S.5.1 παραπάνω.

S.5.12

Οι Εθνικές Οµοσπονδίες που δεν έχουν στη διάθεσή τους κατόχους
αδείας «Α» της ISSF µε τα κατάλληλα προσόντα για να οργανώσουν
επίσηµες σχολές της ISSF σύµφωνα µε τους όρους του S.5.1
παραπάνω ενθαρρύνονται στο να ζητήσουν τη βοήθεια του Γενικού
Γραµµατέα της ISSF ή του Προέδρου της Επιτροπής Κριτών της ISSF.

S.5.13

Οι Εθνικές Οµοσπονδίες που δεν έχουν στη διάθεσή τους κατόχους αδείας
της ISSF µε τα κατάλληλα προσόντα για να οργανώσουν σχολές για άδειες
Εθνικών κριτών επίσης ενθαρρύνονται στο να ζητήσουν τη βοήθεια του
Γενικού Γραµµατέα ή του Προέδρου της Επιτροπής Κριτών της ISSF.

S.5.14

Πρόσθεση επιπλέον αγωνισµάτων στην υπάρχουσα άδεια. Επιπλέον τοµείς
αγωνισµάτων θα προστίθενται στην υπάρχουσα άδεια («Α» ή «Β»), µόνο
µετά την πρόσφατη επιτυχηµένη ολοκλήρωση επίσηµης σχολής της ISSF
στον συγκεκριµένο τοµέα αγωνισµάτων. Οι αιτήσεις θα διεκπεραιωθούν
όπως και οι αιτήσεις για νέες άδειες (αντίθετα µε τις ανανεώσεις αδειών) από
την Επιτροπή Κριτών της ISSF στην ετήσια συνέλευσή της. Οι
ενδιαφερόµενοι των οποίων οι αιτήσεις θα εγκριθούν θα λάβουν νέες άδειες.

- 152 -

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

Μέρος 6.0

Πιστοποιητικά Οράσεως για ∆ιαιτητές Λειόκαννου

S.6.1

Για να εξασφαλιστεί ότι οι διαιτητές λειοκάννων είναι σε θέση να εκτελέσουν
τις υποχρεώσεις τους µε δίκαιο και αµερόληπτο τρόπο, πρέπει να έχουν καλή
όραση. Ανάλογα, όλοι οι διαιτητές λειοκάννων πρέπει να έχουν περάσει από
εξέταση µατιών και όρασης από έναν οφθαλµίατρο ή άλλο κατάλληλο γιατρό.

S.6.2

Το έντυπο που παρατίθεται στο τέλος αυτών των οδηγιών πρέπει να
κατατίθεται µαζί µε την αίτηση για χορήγηση άδειας. Αυτό το πιστοποιητικό
πρέπει να έχει εκδοθεί µέσα σε διάστηµα τριών (3) µηνών πριν από την
ηµεροµηνία αιτήσεως για άδεια ή για ανανέωση αδείας.

S.6.3

Όλοι οι διαιτητές λειόκαννων πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού
οράσεως, το οποίο να µην είναι παλιότερο των δύο (2) µηνών, όταν
αναλαµβάνουν τις ευθύνες του διαιτητή λειοκάννων σε αγώνα της
ISSF. Τέτοια πιστοποιητικά πρέπει να ελέγχονται από τον Αρχηγό των
∆ιαιτητών πριν την έναρξη οποιουδήποτε αγώνα.

S.6.4

Κριτήρια Οράσης

S.6.4.1

Η οπτική ακρίβεια πρέπει να είναι 0,7 (ίσο µε 6/9 και 20/30) ή καλύτερη
στο κάθε µάτι µε ή χωρίς διόρθωση.

S.6.4.2

Η όραση το βράδυ δεν πρέπει να είναι εξασθενηµένη ή µειωµένη.

S.6.4.3

Η αντίληψη των χρωµάτων πρέπει να είναι κανονική.

S.6.4.4

Ένας κάτοχος άδειας διαιτητή δεν πρέπει να πάσχει από διπλωπία.

S.6.4.5

Το διοπτρικό πεδίο οράσεως πρέπει να είναι κανονικό.

S.6.4.6

∆ιαβήτης ή άλλη παθολογικό ιστορικό µατιού που µπορεί να προκαλέσει µια
σηµαντική επιδείνωση της οπτικής οξύνοιας ή του οπτικού πεδίου µέσα σε
διάστηµα τεσσάρων (4) χρόνων πρέπει να κοινοποιείται στην ISSF, ώστε να
δίνεται η δυνατότητα να απαιτεί περαιτέρω εξετάσεις ή να αποφασίζει για
µικρότερη περίοδο διάρκειας της άδειας.

S.6.5

Σε περίπτωση οποιασδήποτε επιδείνωσης της οράσεως οποιουδήποτε
διαιτητή λειοκάννων, ο διαιτητής δεν επιτρέπεται να αναλάβει καθήκοντα
µέχρι να πιστοποιηθεί ξανά ότι η όραση πληρεί τουλάχιστον τα ελάχιστα
κριτήρια.

Μέρος 7.0

Ειδικές Ρυθµίσεις για την Έκδοση Αδειών ∆ιαιτητών Λειόκαννου

S.7.1

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να εκδοθεί άδεια διαιτητών λειοκάννων της
ISSF όταν για λόγους ανάγκης πρέπει να εξασφαλιστεί η επάρκεια
εξειδικευµένου προσωπικού σε αγώνες όπου υπάρχει η πιθανότητα να
σηµειωθούν παγκόσµια ρεκόρ. Παραδείγµατος χάριν όπου για λόγους
ανάγκης επίκειται αλλαγή εγκατάστασης, ή όταν είναι αναγκαία η αλλαγή ενός
διαιτητή στον οποίο είχε γίνει ανάθεση σε προγενέστερο αγώνα.

S.7.2

Η Εθνική Οµοσπονδία πρέπει να υποβάλλει µια αίτηση σύµφωνα µε
τις παραγράφους S.2.5 και S.6.2.

S.7.3

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα αποφασίσει για αυτές ο Γενικός Γραµµατέας
της ISSF µαζί µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κριτών της ISSF. Η διαδικασία
έκδοσης περιγράφεται στον κανονισµό S.2.9 και S.2.10.
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S.7.4

Άδειες
οι
οποίες
εκδίδονται
κατ’αυτό
τον
τρόπο
θα
συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο κατόχων αδείας. Στην επόµενη
συνεδρίαση της Επιτροπής Κριτών της ISSF, ο Πρόεδρος θα πρέπει
να ενηµερώσει την Επιτροπή για τις άδειες οι οποίες χορηγήθηκαν µε
αυτό τον τρόπο.

S.7.5

Άδειες που εκδίδονται κατ’αυτό τον τρόπο πρέπει να χορηγούνται
µόνο σε κατάλληλα καταρτισµένα άτοµα. Πρέπει να τηρούνται τα
συνήθη πρότυπα. Αλλάζει µόνο η διοικητική διαδικασία.

S.7.6

Ως προσωρινό µέσο, κάθε κάτοχος τρέχουσας αδείας κριτή
λειοκάννων µπορεί να υποβάλλει αίτηση για άδεια διαιτητή λειοκάννων
προσκοµίζοντας το πιστοποιητικό της εξέτασης οράσεως και ένα
παράβολο 20 Ελβετικών φράγκων για την απόκτηση αδείας διαιτητή
λειοκάννων. Η αίτηση για αυτές τις άδειες διαιτητών λειοκάννων πρέπει
επίσης να συνοδεύεται από το Έντυπο Ανανέωσης της άδειας και
φωτογραφίες, κλπ, και να υποβάλλεται από τις Οµοσπονδίες µέλη.

Μέρος 8.0

Έντυπα Αιτήσεων για Άδειες

S.8.1

Για την απλούστευση της διαχείρισης εκδόσεων αδειών, τα
επισυναπτόµενα έντυπα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά την
υποβολή αιτήσεων για άδεια διαιτητών λειοκάννων.
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ISSF

Αίτηση για Άδεια ∆ιαιτητή Λειόκαννων
Η Οµοσπονδία της

Προσυπογράφει
την αίτηση του:
Όνοµα της Εθνικής Οµοσπονδίας

Όνοµα (τα)

Επώνυµο(α)
Ηµεροµηνία
Γέννησης:
Ηµέρα

Μήνας

Έτος

Να του χορηγηθεί άδεια ∆ιαιτητή Λειόκαννων
στα ακόλουθα αγωνίσµατα:
Τραπ και Αυτόµατο Τραπ
ΝΑΙ

/ ΟΧΙ

∆ιπλό Τραπ
ΝΑΙ

Σκητ

/ ΟΧΙ

ΝΑΙ

/ ΟΧΙ

Ο αιτών έχει φοιτήσει στην επίσηµη(ες) Σχολή(ές) ∆ιαιτητών Λειόκαννων της ISSF ως εξής:

Αγωνίσµατα

Ηµερ/νίες Σχολής

Τόπος

Εκπαιδευτής

Το παρόν πιστοποιεί ότι τα στοιχεία που δίνονται είναι σωστά, ότι ο αιτών έχει
πείρα σαν εθνικός διαιτητής, και ότι οι φωτογραφίες είναι του αιτούντος.
Υπογραφή για την
Οµοσπονδία:

Παρακαλούµε να
εσωκλείσετε δύο
πρόσφατες
φωτογραφίες

Όνοµα
δακτυλογραφηµένο ή
τυπωµένο:

Μέγεθος
3 x 2 εκ.
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(Σελίδα 2 της αίτησης για Άδεια ∆ιαιτητή Λειόκαννων)

Αναπηρία
Έχετε κάποιο σωµατικό κώλυµα που δεν θα σας επέτρεπε να εκτελέσετε
όλα τα απαιτούµενα καθήκοντά σας σαν διαιτητής λειόκαννων στους τοµείς
αγωνισµάτων για τους οποίους ζητάτε την άδεια;

ΝΑΙ



ΟΧΙ



Αν Ναι, παρακαλούµε να υποβάλλετε ξεχωριστή επιστολή που περιγράφει
την αναπηρία σας.

Γλωσσικά Προσόντα
Υποβάλλετε εκτίµηση της γλωσσικής σας ικανότητας στις γλώσσες της ISSF:
Γλώσσα

Προφορικός Λόγος
Άριστα
Καλά
Βασικά

Άριστα

Κατανόηση
Καλά

Βασικά

Αγγλικά
Γαλλικά
Γερµανικά
Ισπανικά
Ρώσικα

∆ήλωση Αιτούντος
Βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή µου
είναι αληθινά και σωστά.
Υπογραφή
Αιτούντος:

Ηµεροµηνία:

Εσωκλείεται Παράβολο: 30 Ελβετικών Φράγκων

Εσωκλείονται δύο φωτογραφίες

----------------------------------------------Υπηρεσιακή Χρήση ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Σκοποβολής:
Ηµεροµηνία Βεβαίωσης
Παραλαβής και Ελέγχου
Recommended
Κατηγορία Άδειας

∆εν συνίσταται
Αναβάλλεται έως

Από

Ηµεροµηνία
Για την Επιτροπή Κριτών
ΝΑΙ

Ηµεροµη
νία
έκδοσης
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Τραπ
/ ΟΧΙ

ΝΑΙ

Σκητ
/ ΟΧΙ

Αριθµός
Τιµολογίου

∆ιπλό Τραπ
ΝΑΙ / ΟΧΙ
Αποστολή
(ταχυδροµικώς,
παράδοση δια
χειρός)
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ISSF

Αίτηση για Ανανέωση Άδειας
∆ιαιτητή Λειόκαννων
Η Οµοσπονδία της

Προσυπογράφει
την αίτηση του:
Όνοµα της Εθνικής Οµοσπονδίας

Έπωνυµο (α)

Ονόµα (τα)

Ηµεροµηνία
Γέννησης:
Ηµέρα

Μήνας

Έτος

Να ανανεωθεί η ΄Αδεια:

Αριθµός Άδειας:
Αγωνίσµατα:
Τραπ και Αυτόµατο Τραπ
ΝΑΙ

/ ΟΧΙ

∆ιπλό Τραπ
ΝΑΙ

Σκητ

/ ΟΧΙ

ΝΑΙ

/ ΟΧΙ

Η πείρα επίσηµου διαιτητή λειόκαννων της ISSF του αιτούντος υπήρξε
(αναφέρετε έως πέντε πρόσφατα καθήκοντα):
Αγώνισµα (τα)

Αγώνας

Ηµεροµηνίες

Τόπος
(Πόλη/Χώρα)

1
2
3
4
5

Το παρόν πιστοποιεί ότι τα στοιχεία που δίνονται είναι σωστά, ότι ο αιτών γνωρίζει
καλά τους τρέχοντες Κανόνες Λειόκαννων της ISSF, και ότι οι δύο φωτογραφίες
είναι του αιτούντος.
Παρακαλούµε να
εσωκλείσετε δύο
πρόσφατες
φωτογραφίες
Μέγεθος

Υπογραφή για την
Οµοσπονδία:
Όνοµα δακτυλογραφηµένο
ή τυπωµένο:
Εσωκλείεται Παράβολο: 20 Ελβετικών Φράγκων

3 x 2 εκ.
Εσωκλείονται δύο φωτογραφίες
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∆ιεθνής Οµοσπονδία του Αθλήµατος της Σκοποβολής

Έντυπο Έξετασης Οράσεως και
Πιστοποιητικό
Αιτών:
Επώνυµο (α)

Όνοαµ (τα)

Ηµεροµηνία
Γέννησης:
Ηµέρα

Μήνας

Έτος

Ο γιατρός / οφθαλµίατρος που πιστοποιεί:
Όνοµα, προσόντα και ιατρική ειδικότητα (για παράδειγµα: ∆ρ., ΑΒ Cook, MD, Γενικός Ιατρός:)

Όνοµα

∆ιεύθυνση

Email

Τηλέφωνο
Φαξ
Κινητό
1. Είναι η οπτική ακρίβεια 0.7 (6/9 ή 20/30) ή καλύτερη στο κάθε µάτι;
ΝΑΙ, χωρίς διόρθωση 
∆ιορθώσεις:

ΝΑΙ, αλλά µόνο µε διόρθωση 

ΟΧΙ 

Αριστερό: ………………… ∆εξί: ....…..…………

2.

Υπάρχει ένδειξη ή ιστορικό µειωµένης όρασης το βράδυ;

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

3.

Υπάρχει ελάττωµα στην όραση των χρωµάτων; Εάν ναι, τί
είδους ελάττωµα:
ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

4.

Υπάρχει ένδειξη διπλωπίας;

ΟΧΙ 

5.

Υπάρχουν ελαττώµατα στο διοπτρικό πεδίο οράσεως; Εάν
ΝΑΙ 
ναι, επισυνάψτε χάρτες πεδίου οράσεως!
Υπάρχει κάποια ένδειξη άλλης παθολογικής οφθαλµολογικής
κατάστασης ή διαβήτη; Εάν ναι, ποιάς κατάστασης (εων):
ΝΑΙ 

6.

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

∆ήλωση ιατρού / οφθαλµολόγου:
Πιστοποιώ ότι εξέταση το παραπάων άτοµο, επιβεβαίωσα την ταυτότητα του/της και
απάντησα σωστά στις παραπάνω ερωτήσεις.
Ηµεροµηνία
Υπογραφή
Όνοµα:
Εξέτασης:
& σφραγίδα:

∆ήλωση Εθνικής Οµοσπονδίας:
Βεβαιώνουµε ότι ο αιτών έχει την πλήρι υποστήριξη της Οµοσπονδίας µας να
ενεργήσει σαν διεθνής διαιτητής λειόκαννων.
Ηµερ/
Υπογραφή
Όνοµα:
& σφραγίδα
νία:

Για επίσηµη χρήση από την ISSF µόνο:
Έξεταση 
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Άρθρο 3.12.3.10, Παράρτηµα "A"
Κατευθυντήριες Οδηγίες για ∆ραστηριότητες
∆ηµόσιων Υποθέσεων

A.1.0

∆ηµόσιες Σχέσεις µε Προµηθευτές Εξοπλισµού του Αθλήµατος
της Σκοποβολής

A.1.1

∆ηµόσιες Σχέσεις µε τ941υ80υ4χς
της εταιρίες παραγωγής κς
και διανοµής εξοπλισµού
για το άθληµα της σκοποβολής.

A.1.2

Η ISSF βασίζεται στη συνεργασία, τη συµβολή και την υποστήριξη όλων των
εταιριών που ασχολούνται µε την παραγωγή και τη διανοµή αντικειµένων
εξοπλισµού που χρησιµοποιούνται στο άθληµα της σκοποβολής. Πρέπει να
διατίθενται δωρεάν διευκολύνσεις για κατασκευαστές όπλων και εξοπλισµού
για να επιδιορθώνουν τα προϊόντα τους.

A.1.3

Οι εταιρίες µπορούν να νοικιάσουν χώρο για έκθεση σε εκδηλώσεις όπου
δι4]TJχΈR11υ11Θ04υ96ψίΤ4Θ646764υTfχ33jχΈR17υ11Θ04υTfχ507217
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A.2.4.1

Μια αίθουσα τύπου στα σκοπευτήρια µε όλες τις απαραίτητες
εγκαταστάσεις: σύγχρονα συστήµατα τηλεπικοινωνιών (µόντεµ,
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κλπ.), τηλέφωνα, φαξ, γραφοµηχανές,
µηχανήµατα αντιγραφής, και συναφείς εγκαταστάσεις,

A.2.4.2

Ένα υπεύθυνο άτοµο για τα µέσα ενηµέρωσης, ώστε να εξασφαλίζει
την κατάλληλη ειδησεογραφική κάλυψη, όπως και να διευκολύνει το
έργο και να διεκπεραιώνει αιτήµατα του προσωπικού των µέσων
ενηµέρωσης,

A.2.4.3

Ένα χώρο για συναντήσεις τύπου και συνεντεύξεις µε υπευθύνους,
διαγωνιζόµενους και προπονητές.

A.2.4.4

Πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες που να επιτρέπουν την πρόσβαση
των µέσων ενηµέρωσης στα σκοπευτήρια στη διάρκεια του αγώνα για
κινηµατογράφηση και ρεπορτάζ,

A.2.4.5

Η Οργανωτική Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το πρόγραµµα
τονίζει θέµατα ειδικού ενδιαφέροντος µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της
συµµετοχής των θεατών.

A.2.5

Η επικοινωνία σε όλες της τις µορφές απαγορεύεται να υπόκειται σε
λογοκρισία.

A.2.6

Οι αξιωµατούχοι της ISSF, οι κριτές και το προσωπικό της
Οργανωτικής Επιτροπής οφείλουν να προστατεύουν και να
προβάλλουν την καλύτερη δυνατή εικόνα του αθλήµατος της
σκοποβολής.

A.3.0

∆ηµόσιες σχέσεις µε την Κοινότητα

A.3.1

Η ISSF επιθυµεί να διατηρεί καλές δηµόσιες σχέσεις µε όλες τις
κοινότητες προς το γενικό όφελος του αθλήµατος της σκοποβολής.

A.3.2

Σε όλα τα Πρωταθλήµατα, αγώνες και συναντήσεις της ISSF, οι νόµοι,
οι κανονισµοί και οι οικολογικοί κανόνες της κοινότητας πρέπει να
γίνονται σεβαστοί.

A.3.3

Το άθληµα της σκοποβολής, σύµφωνα µε την παράδοση του
Ολυµπιακού Πνεύµατος, πρέπει να στοχεύει στη δηµιουργία καλής
θέλησης ανάµεσα σε όλους.
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Άρθρο 3.12.3.11, Παράρτηµα "B"
Κατευθυντήριες Οδηγίες για Τηλεοπτική Κάλυψη,
Εκποµπές και ∆ιαφήµιση

B.1.0

Η κάλυψη των ΜΜΕ, τα Τηλεοπτικά, Ραδιοφωνικά και ∆ιαφηµιστικά
∆ικαιώµατα όλων των Παγκοσµίων Πρωταθληµάτων, Παγκοσµίων Κυπέλλων
και των άλλων επισήµων εκδηλώσεων της ISSF (Γενικές Συνελεύσεις,
Συνέδρια, κλπ.) είναι ιδιοκτησία της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας του Αθλήµατος
της Σκοποβολής.

B.2.0

Για να βοηθηθεί η Οµοσπονδία Μέλος της διοργανώτριας χώρας κάποια µέρη
αυτών των δικαιωµάτων µπορούν να εκχωρηθούν στην Οµοσπονδία Μέλος
της διοργανώτριας χώρας µε βάση αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες.

B.3.0

Κάλυψη των ΜΜΕ και ∆ικαιώµατα Τηλεοπτικών Εκποµπών:

B.3.1

Σαν προϋπόθεση για Οµοσπονδία Μέλος για την αίτηση διεξαγωγής
Παγκοσµίων Πρωταθληµάτων ή Παγκοσµίων Κυπέλλων, η Οµοσπονδία και
ένας τοπικός ή εθνικός τηλεοπτικός σταθµός θα πρέπει να συµφωνήσουν ότι
ο τοπικός ή εθνικός τηλεοπτικός σταθµός θα παρέχει διεθνή σήµατα
αποτελούµενα από εικόνες και ήχους δωρεάν στους σταθµούς που έχουν
σύµβαση µε την ISSF,

B.3.2

Εξαιρούµενων των σταθµών που έχουν σύµβαση µε την ISSF, η
διοργανώτρια χώρα έχει το δικαίωµα να συνάψει συµβάσεις µε άλλους
τηλεοπτικούς σταθµούς για τα δικαιώµατα τηλεοπτικών εκποµπών για την
επικράτεια ή τη χώρα που δεν περιλαµβάνεται στη σύµβαση. Σ’ αυτή την
περίπτωση, η διοργανώτρια χώρα µοιράζεται τα έσοδα από την πώληση των
τηλεοπτικών δικαιωµάτων µε την ISSF σε ίση βάση.

B.4.0

∆ιαφηµιστικά ∆ικαιώµατα:
Η ISSF επιφυλάσσει το δικαίωµα να ελέγχει τα σήµατα των χορηγών στην
κύρια είσοδο των σκοπευτηρίων του Πρωταθλήµατος, στους επίσηµους
πίνακες βαθµολογίας, στις επίσηµες οθόνες βαθµολογίας, στα πλαίσια των
στόχων και στους αριθµούς έναρξης. (Βλέπε Κανονισµούς Καταλληλότητας
και Χορηγίας της ISSF).

B.5.0

Ο σχεδιασµός του χώρου και τα µεγέθη των παραπάνω διαφηµιστικών
υλικών απαιτούν την πρότερη έγκριση της ISSF.

B.6.0

Όλοι ή µέρος των διαθέσιµων χώρων µπορούν να εκχωρηθούν µε σύµβαση
σε µια διαφηµιστική εταιρία σαν πακέτο. Αν επιλεγεί κάποια εταιρία, ο Γενικός
Γραµµατέας οφείλει να µεταδώσει το όνοµα της εταιρίας και λεπτοµέρειες της
σύµβασης στην Οµοσπονδία Μέλος της διοργανώτριας χώρας τρεις (3) µήνες
πριν από το Πρωτάθληµα ή την επίσηµη εκδήλωση.

B.7.0

Όλοι οι άλλοι χώροι διαφήµισης κλπ. είναι ιδιοκτησία του διοργανωτή.
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Άρθρο 3.12.3.12, Παράρτηµα "AC"
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AC.2.3.1

Για να βάλει υποψηφιότητα, ένας αθλητής δεν πρέπει να έχει κριθεί
ένοχος για παράβαση ντόπινγκ και θα πρέπει να έχει συµµετάσχει
είτε στους πρόσφατους Ολυµπιακούς Αγώνες είτε στα
προηγούµενα ή τωρινά Παγκόσµια Πρωταθλήµατα.

AC.2.4

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της ISSF θα εκλέγεται από
την Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF στη συνεδρίαση της τελευταίας
που ακολουθεί µετά την εκλογή των µελών της Επιτροπής.

AC.2.5

Η θητείας είναι τέσσερα χρόνια, και όλα τα µέλη έχουν το δικαίωµα
επανεκλογής, σύµφωνα µε το AC.2.3.1. Ένα µέλος µπορεί να
διατελέσει µέλος της Επιτροπής όχι περισσότερο από τέσσερα
χρόνια µετά την απόσυρσή του/της από διεθνείς αγώνες. Η πρώτη
θητεία όµως είναι µόνο δύο χρόνια από το 2004 έως το 2006.

AC.2.6

Ο εκλεγµένος Πρόεδρος θα γίνει µέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής και θα συµµετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις της
Εκτελεστικής Επιτροπής σαν αντιπρόσωπος των αθλητών µε
πλήρες δικαίωµα λόγου και ψήφου.

AC.2.7

Η Επιτροπή Αθλητών της ISSF µπορεί να συγκαλεί δύο ή τρεις
συνεδριάσεις το χρόνο.

AC.3.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

AC.3.1.1

Οι οµοσπονδίες µέλη της ISSF µπορούν να παρουσιάζουν έναν
υποψήφιο για την Επιτροπή Αθλητών της ISSF, σύµφωνα µε τις Οδηγίες
του Καταστατικού, αλλά όχι νωρίτερα από δύο µήνες πριν και όχι
αργότερα από δεκαπέντε µέρες πριν την ηµέρα της Τελετής Έναρξης.

AC.3.1.2

Τα κεντρικά γραφεία της ISSF θα συγκεντρώνουν σε µια λίστα
όλους τους υποψήφιους για εκλογή συµπεριλαµβανοµένου ενός
σύντοµου βιογραφικού σηµειώµατος. Αυτή η λίστα θα δηµοσιεύεται
στον κυβερνοχώρο της ISSF.

AC.3.1.3

Με τη διαπίστευση όλων των συµµετεχόντων αθλητών στα Παγκόσµια
Πρωταθλήµατα, σε κάθε αθλητή θα δοθεί ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο θα
περιέχει τα ονόµατα όλων των υποψηφίων καθώς και πληροφορίες
σχετικά µε τη διαδικασία ψηφοφορίας.

AC.3.1.4

Κάθε αθλητής µπορεί να ψηφίσει το πολύ µέχρι τέσσερις
υποψήφιους από το ψηφοδέλτιο.

AC.3.1.5

Οι τέσσερις αθλητές, που θα λάβουν το µεγαλύτερο αριθµό ψήφων,
θεωρείται ότι εκλέγονται ως µέλη της Επιτροπής Αθλητών της ISSF.

AC.4.0

∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΩΝ

AC.4.1

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF θα διορίσει τρία επιπλέον µέλη
στην Επιτροπή Αθλητών στην επόµενη συνεδρίασή της, που θα
γίνει µετά την εκλογή των αθλητών.

AC.4.2

Ο διορισµός θα γίνει µετά από επιλογή, χρησιµοποιώντας τη λίστα
υποψηφίων των εκλογών.

AC.4.3

Στην ίδια συνεδρίαση, η Εκτελεστική Επιτροπή θα πρέπει να
εκλέξει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αθλητών.
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AC.5.0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

AC.5.1

Γενικά, η Οµοσπονδία µέλος της ISSF, η οποία πρότεινε τον
εκλεγµένο πλέον υποψήφιο, έχει την ευθύνη να στηρίξει την
συµµετοχή του αθλητή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής σύµφωνα
µε τις οδηγίες του Καταστατικού.

AC.5.2

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF θα αποφασίσει σχετικά µε την
οικονοµική ενίσχυση της συνεδρίασης και θα καθορίσει ένα
επιτρεπτό ηµερήσιο ποσό δαπάνης για κάθε αθλητή που θα
συµµετέχει στην συνεδρίαση αυτή.

AC.6.0

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

AC.6.1

Θα υπάρχει ένας επίσηµος κυβερνοχώρος για την Επιτροπή
Αθλητών που θα λειτουργεί στα πλαίσια του κυβερνοχώρου της
ISSF.Το διαδίκτυο µπορεί να είναι ένα από τα µέσα επικοινωνίας.

AC.6.2

Ανακοινώσεις θα γίνονται στο περιοδικό της ISSF, ΝΕΑ ΤΗΣ ISSF.

AC.7.0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

AC.7.1

Αθλητές οι οποίοι εκλέγονται ή διορίζονται στην Επιτροπή Αθλητών
πρέπει να έχουν συναίσθηση των ευθυνών που έχουν ως
αντιπρόσωποι των αθλητών.

AC.7.2

Πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε να παρίστανται σε όλες τις
συνεδριάσεις.

AC.7.3

Πρέπει να έχουν τα κίνητρα ώστε να συµβάλλουν στο άθληµα της
Σκοποβολής και στο Ολυµπιακό κίνηµα.

AC.7.4

Πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των νέων
αθλητών.

AC.7.5

Πρέπει να εκπαιδευτούν για τις θέσεις των αντιπροσώπων ή
αξιωµατούχων, και στις διεθνείς και στις εθνικές οµοσπονδίες για
όλη τη διάρκεια του διορισµού των ως µέλη της Επιτροπής
Αθλητών.
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Article 3.12.3.13, Annex "TA"

Οδηγίες για την Ακαδηµία Εκπαίδευσης
Σχολές Ακαδηµίας Εκπαίδευσης της ISSF
TA.1.0

Βάσεις

TA.1.1

Τα ειδικά εκπαιδευτικά µαθήµατα της ISSF για προπονητές εγκρίθηκαν από
την Εκτελεστική Επιτροπή το 1992.

TA.1.2

Αυτές οι σχολές µε σκοπό την απόκτηση διπλώµατος έχουν σχεδιαστεί για
εθνικούς προπονητές από τις Οµοσπονδίες µέλη, προκειµένου να
αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για να γίνουν διεθνής προπονητές.

TA.1.3

Τα διπλώµατα προπονητή χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: «Α», «Β», «C».

TA.1.4

Είναι υποχρεωτική η συµµετοχή πρώτα στη σχολή της κατηγορίας «C».
Από’κει και έπειτα οι προπονητές που έχουν αποκτήσει δίπλωµα αυτής της
κατηγορίας, έχουν το δικαίωµα να παρακολουθήσουν τη σχολή της
κατηγορίας «Β» και στο τέλος τη σχολή της κατηγορίας «Α».

TA.1.5

Το παράβολο συµµετοχής πληρώνεται ξεχωριστά από τον κάθε άτοµο που
παρακολουθεί τη σχολή για να αποκτήσει το ∆ίπλωµα Προπονητή. Αυτό,
καλύπτει τα έξοδα διεξαγωγής της σχολής, και τη διαµονή, τα γεύµατα και την
τοπική µετακίνηση.

TA.2.0

Σχολές για ∆ίπλωµα Προπονητή

TA.2.1

Η επίσηµη αναγνώριση της σχολής της Ακαδηµίας Εκπαίδευσης θα
αποφασίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF.

TA.2.2

Καθηγητές για τις σχολές αυτές θα επιλέγονται ανάµεσα σε άτοµα που έχουν
ειδικές γνώσεις σε διάφορα θέµατα του προγράµµατος µαθηµάτων.

TA.2.3

Βοηθοί καθηγητών µε αντίστοιχα προσόντα, θα µπορούν να διορίζονται,
εξαρτάται από τον αριθµό των συµµετεχόντων.

TA.2.4

Το προτεινόµενο πρόγραµµα της σχολής διαρκεί µια εβδοµάδα.

TA.2.5

Η γνώση των σπουδαστών θα ελέγχεται µε διάφορες εξετάσεις στα
διαφορετικά επίπεδα. Οι λεπτοµέρειες περιέχονται στις οδηγίες της
Ακαδηµίας Εκπαίδευσης.

TA.2.6

Τα αποτελέσµατα θα αναφέρονται στην Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF κάθε
χρόνο.

TA.3.0

Εφέσεις

TA.3.1

Οποιοσδήποτε σπουδαστής µπορεί να κάνει γραπτή έφεση κατά της
απόφασης απόρριψης του από τη σχολή. Η έφεση αυτή θα εξετάζεται από
την Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF.
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Τοµέας 4 – Κανόνες Καταλληλότητας και
Χορηγίας της ISSF
4.1.0

Καταλληλότητα Σκοπευτών

4.1.1

Οι Κανόνες Καταλληλότητας της ISSF προσδιορίζουν τους όρους κάτω
από τους οποίους οι σκοπευτές µπορούν να συµµετάσχουν στα
Πρωταθλήµατα της ISSF (βλέπε Γενικούς Κανονισµούς της ISSF). Οι
Κανόνες Καταλληλότητας αυτοί πρέπει να εφαρµόζονται αυστηρά σε όλα
τα Πρωταθλήµατα της ISSF.

4.1.2

Η ISSF αναγνωρίζει τον Κανόνα 41, τον Κανόνα 42 και τον Κανόνα 53 του
Ολυµπιακού Καταστατικού Χάρτη και τις Ρυθµιστικές ∆ιατάξεις αυτών των
Κανόνων σαν έγγραφα βάσης για τους Κανόνες Καταλληλότητας της ISSF.

4.1.3

Για να µπορεί να συµµετάσχει σε Πρωταθλήµατα που επιβλέπονται από
την ISSF, ο σκοπευτής πρέπει να δηλωθεί (για συµµετοχή) στο
Πρωτάθληµα σύµφωνα µε το άρθρο 3.6 των Γενικών Κανονισµών της
ISSF από την Εθνική Οµοσπονδία του / της. Οι σκοπευτές που δηλώνονται
(για συµµετοχή) από Εθνική Οµοσπονδία πρέπει:

4.1.3.1

να επιλεγούν για συµµετοχή σύµφωνα µε διαδικασίες που έχουν
καθιερωθεί από την Εθνική Οµοσπονδία του Σκοπευτή, µε την εξαίρεση ότι
οι σκοπευτές που δηλώνονται (για συµµετοχή) στους Ολυµπιακούς
Αγώνες πρέπει επίσης να συµµορφώνονται µε τους «Ειδικούς
Κανονισµούς για τη Συµµετοχή στα Αγωνίσµατα του Αθλήµατος της
Σκοποβολής στους Ολυµπιακούς Αγώνες» (Άρθρο 3.12.3.1, Παράρτηµα
“Q”, Γενικοί Κανονισµοί της ISSF),

4.1.3.2

να είναι πολίτες της χώρας που εκπροσωπούν σύµφωνα µε τον Κανόνα 42 του
Ολυµπιακού Καταστατικού Χάρτη, τη Ρυθµιστική ∆ιάταξη αυτού του Κανόνα, και
τους Γενικούς Κανονισµούς της ISSF,

4.1.3.3

να µην ενέχονται σε ακατάλληλη ή αντιαθλητική συµπεριφορά, ειδικά µε τη χρήση
ντόπινγκ ή βίας,

4.1.3.4

να µην έχουν παραβεί τους Κανόνες της ISSF σχετικά µε την καταλληλότητα και
τη χορηγία όπως καθορίζονται στο άρθρο 4.2 αυτών των κανόνων.

4.1.4

Οι σκοπευτές που διαγωνίζονται σε Πρωταθλήµατα της ISSF µπορούν να
δεχτούν, άµεσα ή έµµεσα, χρηµατικές αµοιβές ή άλλα βραβεία σαν επιβράβευση
ή σαν κίνητρο να συµµετάσχουν σε έναν αγώνα, µε την εξαίρεση ότι καµία
συµµετοχή σκοπευτή στους Ολυµπιακούς αγώνες δεν θα γίνεται υπό τον όρο
οποιασδήποτε χρηµατικής αµοιβής (Ρυθµιστική ∆ιάταξη του Κανόνα 41 του
Ολυµπιακού Καταστατικού Χάρτη).

4.1.5

Σκοπευτής που εν γνώσει του λαµβάνει µέρος σε αγώνα στον οποίο έχει
υποβληθεί βέτο από την ISSF µπορεί να αποκλειστεί από Πρωταθλήµατα της
ISSF για χρονικό διάστηµα που ορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή.

4.1.6

Κάθε Εθνική Οµοσπονδία που δηλώνει (για συµµετοχή) σε Πρωτάθληµα της ISSF
σκοπευτή που εξαιρείται από τους αγώνες σύµφωνα µε τους Κανόνες Αντί –
Ντόπινγκ της ISSF ή µε άλλους κανονισµούς της ISSF θα χάσει όλα τα προνόµιά
της εκτός από το δικαίωµα να εκπροσωπηθεί στην επόµενη Γενική Συνέλευση.
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4.2.0

Χορηγίες και ∆ιαφήµιση

4.2.1

Χορηγία είναι οποιαδήποτε υποστήριξη σκοπευτή ή οργανισµού βάσει
συµβολαίου που παρέχεται στο σκοπευτή µε τη µορφή χρηµάτων, αγαθών ή
υπηρεσιών.

4.2.2

Οι κανονισµοί αυτοί ισχύουν για όλα τα επίσηµα µέρη αγωνισµάτων των
Πρωταθληµάτων (που διεξάγονται) υπό την επίβλεψη της ISSF (προπόνηση και
αγώνα, τελετές έναρξης, λήξης και απονοµών).

4.2.3

Μια Εθνική Οµοσπονδία µπορεί να συνάψει συµβόλαιο µε εµπορική εταιρία ή
οργανισµό για χορηγίες, για την προµήθεια εξοπλισµού, ή για διαφήµιση.

4.2.4

Ένας µεµονωµένος σκοπευτής µπορεί να συνάψει συµβόλαιο για ατοµική χορηγία
µε εµπορική εταιρία ή οργανισµό.

4.2.5

Τα συµβόλαια χορηγίας µπορούν να εξουσιοδοτούν την εµφάνιση των
φωτογραφιών, των ονοµάτων, ή των αθλητικών επιδόσεων των σκοπευτών στις
διαφηµίσεις των συµβαλλόµενων εµπορικών εταιριών.

4.2.6

Οι αµοιβές σε µεµονωµένους σκοπευτές σύµφωνα µε τέτοια συµβόλαια µπορούν
να καταβληθούν είτε στο σκοπευτή είτε στην Εθνική Οµοσπονδία.

4.2.7

Σήµατα του χορηγού σε επιγραφές, σηµαίες, αφίσες ή άλλο υλικό µπορούν να
εµφανίζονται πάνω στο ρουχισµό και τον εξοπλισµό του σκοπευτή στα
σκοπευτήρια και σε άλλες εγκαταστάσεις στα Πρωταθλήµατα της ISSF, αν τα εν
λόγω σήµατα του χορηγού συµµορφώνονται µε αυτούς τους κανονισµούς.

4.2.7.1

Κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων, δεν επιτρέπεται καµία διαφήµιση µε
επιγραφές, σηµαίες, αφίσες ή άλλα µέσα, εκτός εάν διαφήµιση αυτής της µορφής
επιτρέπεται από τους Κανόνες της ∆ΟΕ και ιδιαίτερα από τον Κανόνα 61 του
Καταστατικού Χάρτη της ∆ΟΕ και τις ρυθµιστικές του διατάξεις. Στους
Ολυµπιακούς Αγώνες, δεν επιτρέπονται σήµατα του χορηγού και όπου αυτά
υπάρχουν θα αφαιρούνται ή θα καλύπτονται.

4.2.7.2

Οι διαφηµίσεις στα σκοπευτήρια δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται στην περιοχή
των στόχων µε τρόπο που παρεµποδίζει τη σκοπευτική εικόνα των σκοπευτών.

4.3.0

Εµπορικά Σήµατα στο Ρουχισµό και τον Εξοπλισµό των Σκοπευτών

4.3.1

Σήµα κατατεθέν είναι ένα χαρακτηριστικό όνοµα, σύµβολο, ρητό ή σχέδιο που
προσδιορίζει νοµικά την ταυτότητα µιας εταιρίας ή των προϊόντων και των
υπηρεσιών της, µε σκοπό να τα ξεχωρίσει από αυτά που προσφέρονται από
άλλους.

4.3.2

Εµπορικό σήµα είναι οποιαδήποτε ορατή εµφάνιση κατατεθέντος σήµατος ή
διαφηµιστικού σήµατος πάνω σε αντικείµενο εξοπλισµού ή ρουχισµού που
χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια του αγώνα. Υπάρχουν δύο τύποι εµπορικού
σήµατος:

4.3.2.1

Σήµα Ταυτότητας Κατασκευαστή
Σήµα ταυτότητας κατασκευαστή είναι η επίδειξη του ονόµατος του κατασκευαστή
ή κατατεθέντος σήµατος (του) επάνω σε προϊόν που κατασκευάζεται από τον (εν
λόγω) κατασκευαστή (κάτοχο του κατατεθέντος σήµατος) µε σκοπό την
αναγνώριση του προϊόντος και / ή της προέλευσής του,

4.3.2.2

Σήµα Χορηγού
Σήµα χορηγού είναι οποιοδήποτε διαφηµιστικό σήµα πάνω σε ένα προϊόν
διαφορετικό από το σήµα ταυτότητας του κατασκευαστή.
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4.3.3

Γενικοί Κανόνες για Σήµατα Ταυτότητας Κατασκευαστή

4.3.3.1

Στα Πρωταθλήµατα της ISSF, κάθε σήµα ταυτότητας κατασκευαστή που
τοποθετείται σε όλα τα αντικείµενα εξοπλισµού των σκοπευτών πρέπει να είναι το
ίδιο µε αυτά που τοποθετούνται στο ίδιο προϊόν όταν πωλείται στο κοινό.
Κατατεθέντα σήµατα και ονόµατα εταιριών πρέπει να είναι µόνον αυτά του
κατασκευαστή του προϊόντος και πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο µια φορά ανά
αντικείµενο. Επί πλέον τεχνικές προδιαγραφές σχετικά µε το µέγεθος, τη µορφή
και τη θέση των κατατεθέντων σηµάτων, των ονοµάτων εταιριών και
µεµονωµένων γραµµάτων πάνω σε αντικείµενα εξοπλισµού των σκοπευτών
µπορούν να αποφασιστούν από την Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF µετά από
σύσταση της Επιτροπής Καταλληλότητας.

4.3.3.2

Το σήµα ταυτότητας κατασκευαστή δεν πρέπει να εµφανίζεται περισσότερες από
µια φορές ανά αντικείµενο ρουχισµού και εξοπλισµού. Τα µέρη των όπλων
θεωρούνται αντικείµενα εξοπλισµού.

4.3.4

Γενικοί Κανόνες για Σήµατα Χορηγού

4.3.4.1

Ο εξοπλισµός ή τα αγαθά που παρέχονται σε µια εθνική οµάδα οφείλουν,
αναφορικά µε το θέµα των σηµάτων ταυτότητας κατασκευαστή, να
συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές στο Άρθρο 4.3.2 αυτών των Κανόνων.

4.3.4.2

∆εν επιτρέπονται σήµατα χορηγών πάνω σε γυµνή επιδερµίδα.

4.3.5

Στη διάρκεια της προπόνησης και του αγώνα απαγορεύονται όλα τα αντικείµενα
που έχουν σαν µοναδικό σκοπό την επίδειξη σήµατος χορηγού και / ή δεν
χρησιµοποιούνται σε σχέση µε τον αγώνα.

4.3.6

Απαγορεύεται η χρήση σε διαφηµίσεις φωτογραφιών ή πορτραίτων σκοπευτών
που φορούν ρουχισµό µε εµπορικά σήµατα που αντιβαίνουν µε αυτά που
προσδιορίζονται σε αυτούς τους κανόνες.

4.3.7

Μέτρηση Σηµάτων Ταυτότητας Κατασκευαστή

4.3.7.1

Τα σήµατα ταυτότητας του κατασκευαστή χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

4.3.7.1.1

το όνοµα του κατασκευαστή, ή

4.3.7.1.2

το λογότυπο του κατασκευαστή, ή

4.3.7.1.3

το συνδυασµό του ονόµατος και του λογότυπου του κατασκευαστή .

4.3.7.2

Η µέτρηση των σηµάτων ταυτότητας κατασκευαστή θα γίνεται ως εξής:

4.3.7.2.1

Κανονικά Σχήµατα. Όπου το σήµα ταυτότητας του κατασκευαστή εµφανίζεται ως
ορθογώνιο ή τετράγωνο, θα εφαρµόζονται οι µαθηµατικοί κανονισµοί που
χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της επιφάνειας του σχήµατος.

4.3.7.2.2

Ακανόνιστα Σχήµατα. Όπου το σήµα ταυτότητας του κατασκευαστή είναι
ακανόνιστου σχήµατος, θα χαράζεται ένα ορθογώνιο γύρω από ολόκληρη την
περιοχή του σήµατος ταυτότητας και θα εφαρµόζονται οι µαθηµατικοί κανονισµοί
που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της επιφάνειας του ορθογώνιου.

4.3.7.2.3

Συνδυασµένα Σχήµατα. Όπου το σήµα ταυτότητας του κατασκευαστή αποτελεί
συνδυασµό του ονόµατός του και του λογότυπού του, θα χαράζεται ένα
ορθογώνιο γύρω από ολόκληρη την περιοχή του σήµατος ταυτότητας και θα
εφαρµόζονται οι µαθηµατικοί κανονισµοί που χρησιµοποιούνται για τον
υπολογισµό της επιφάνειας του ορθογώνιου.
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4.4.0

Ειδικοί Κανόνες για Εµπορικά Σήµατα που χρησιµοποιούνται στον
εξοπλισµό και στο ρουχισµό των σκοπευτών

4.4.1

Όπλα

4.4.1.1

Σήµα ταυτότητας κατασκευαστή. Επιτρέπονται όλα τα όπλα που συµµορφώνονται µε
τους κανονισµούς αγώνα της ISSF. Το σήµα ταυτότητας κατασκευαστή πρέπει να είναι το
ίδιο µε το σήµα ταυτότητας στα όπλα που διατίθενται στο εµπόριο, µπορεί να εµφανίζεται
µόνο µια φορά ανά µέρος όπλου και δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% της επιφάνειας του.
Όµως, δεν επιτρέπεται σήµα ταυτότητας κατασκευαστή µεγαλύτερο από 60 εκ.².

4.4.1.2

Σήµατα χορηγών. Τα όπλα µπορούν να φέρουν ένα σήµα χορηγού. Το σήµα
µπορεί να εµφανίζεται και στις δύο πλευρές του όπλου.

4.4.2

Βαλιτσάκια όπλων (εργαλειοθήκες, σκοπευτικοί σάκοι, βαλίτσες ή υφασµάτινοι
σάκοι και άλλα αντικείµενα σκοπευτικού εξοπλισµού όπως αορτήρας, µαξιλαράκι
γονυπετώς, ζώνη, βάσεις τηλεσκοπίων κλπ. (το παρόν περιλαµβάνει και τα
σκοπευτικά χαλάκια των διοργανωτών)).

4.4.2.1

Σήµα ταυτότητας κατασκευαστή. Το σήµα ταυτότητας κατασκευαστή πρέπει να
είναι το ίδιο µε το σήµα ταυτότητας κατασκευαστή που βρίσκεται στα αντικείµενα
που διατίθενται στο εµπόριο και µπορεί να εµφανίζεται µόνο µια φορά ανά
αντικείµενο και δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% της επιφάνειας. Όµως δεν
επιτρέπεται όνοµα ταυτότητας κατασκευαστή µεγαλύτερο από 60 εκ.².

4.4.2.2

Σήµατα χορηγών. ∆εν υπάρχουν περιορισµοί.

4.4.3

Σκοπευτικά Παπούτσια

4.4.3.1

Σήµα ταυτότητας κατασκευαστή. Επιτρέπεται ένα σήµα ταυτότητας
κατασκευαστή ανά σκοπευτικό παπούτσι µε µέγιστη επιφάνεια 6 εκ.².

4.4.3.2

Σήµατα χορηγών. Τα σκοπευτικά παπούτσια µπορούν να φέρουν µόνο ένα
εµπορικό σήµα χορηγού. Το σήµα, που πρέπει να είναι το ίδιο, µπορεί να
εµφανίζεται και στα δύο σκοπευτικά παπούτσια.

4.4.4

Γάντια

4.4.4.1

Σήµα ταυτότητας κατασκευαστή. Επιτρέπεται ένα σήµα ταυτότητας
κατασκευαστή ανά σκοπευτικό γάντι µε µέγιστη επιφάνεια 6 εκ.².

4.4.4.2

Σήµατα χορηγών. Μπορεί να υπάρχει ένα εµπορικό σήµα χορηγού ανά γάντι.

4.4.5

Κάλυµµα Κεφαλής

4.4.5.1

Το εµπρός και/ή το πίσω µέρος του καλύµµατος κεφαλής µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µόνο για το εθνικό έµβληµα ή για το έµβληµα της εθνικής
οµοσπονδίας, το έµβληµα της ISSF, ή το έµβληµα ενός από τους διοργανωτές
του αγώνα χωρίς όµως σήµα χορηγού.

4.4.5.2

Σήµα ταυτότητας κατασκευαστή. Το κάλυµµα κεφαλής µπορεί να φέρει ένα
σήµα ταυτότητας κατασκευαστή µε µέγιστη επιφάνεια 6 εκ.² αλλά όχι στο εµπρός
ή το πίσω µέρος του.

4.4.5.3

Σήµατα χορηγών. Μπορεί να υπάρχει ένα εµπορικό σήµα χορηγού σε κάθε
πλευρά του καλύµµατος κεφαλής αλλά όχι στο εµπρός ή το πίσω µέρος.

4.4.6

Σκοπευτικά Γυαλιά ή Οπτικά είδη και Πλάγια Προστατευτικά

4.4.6.1

Σήµα ταυτότητας κατασκευαστή. Τα γυαλιά και τα πλάγια προστατευτικά
µπορούν να φέρουν µόνο ένα σήµα ταυτότητας κατασκευαστή µε µέγιστη
επιφάνεια 6 εκ.².
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4.4.6.2

Σήµατα Χορηγών. Μπορεί να υπάρχει ένα µόνο εµπορικό σήµα χορηγού
αλλά µόνο σε αµφότερες τις πλευρές των σκελετών των γυαλιών ή σε
αµφότερα τα πλάγια προστατευτικά.

4.4.6.3

Μπροστινά προστατευτικά. ∆εν επιτρέπονται τα σήµατα ταυτότητας
κατασκευαστή και τα σήµατα χορηγών.

4.4.7

Προστατευτικά Αυτιών

4.4.7.1

Σήµα ταυτότητας κατασκευαστή. Τα Προστατευτικά Αυτιών µπορούν να
φέρουν ένα σήµα ταυτότητας κατασκευαστή µε µέγιστη επιφάνεια 6 εκ.².

4.4.7.2

Σήµατα χορηγών. Μπορεί να υπάρχει ένα εµπορικό σήµα χορηγού, αλλά
µόνο σε κάθε πλευρά του προστατευτικού αυτιών.

4.4.8

Ρουχισµός αγώνα. Ο ρουχισµός αγώνα περιλαµβάνει το σύνολο του
ρουχισµού που χρησιµοποιεί ένας σκοπευτής κατά τη διάρκεια της
εµφάνισής του σε αγώνα ή σε προπόνηση.

4.4.8.1

Σήµα ταυτότητας κατασκευαστή. Μέρη του ρουχισµού µπορούν να
φέρουν ένα σήµα ταυτότητας κατασκευαστή ανά κοµµάτι. Η επιφάνεια του
σήµατος ταυτότητας κατασκευαστή δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 εκ.².

4.4.8.2

Σήµατα χορηγών. Ο ρουχισµός που φοριέται από ένα σκοπευτή
χωρίζεται σε επιφάνειες που καθορίζονται στον Πίνακα 1. Οι περιορισµοί
που τίθενται στον Πίνακα πρέπει να ακολουθούνται. Ο Κανόνας αυτός
ισχύει για κάθε τύπο ρουχισµού αγώνα.

4.4.8.2.1

Κανονισµοί για τα σήµατα χορηγών στο ρουχισµό αγώνα: Πίνακας 1
Επιφάνεια

Επιφάνεια ώµων (επάνω τρίτο
του κορµού), εµπρός µέρος
Επιφάνεια ώµων (επάνω τρίτο
του κορµού), πίσω µέρος
Μέσος κορµός (µεσαίο τρίτο του
κορµού), εµπρός µέρος
Μέσος κορµός (µεσαίο τρίτο του
κορµού), πίσω µέρος
Επιφάνεια γοφών (κάτω τρίτο
του κορµού), εµπρός µέρος
Επιφάνεια γοφών (κάτω τρίτο
του κορµού), πίσω µέρος
Μανίκια
Μπατζάκια παντελονιού

Μέγιστος
αριθµός
σηµάτων
χορηγών
2

Άλλοι περιορισµοί

Ένα σήµα κρατείται για την ISSF
(ο αριστερός ώµος για δεξιόχειρα
σκοπευτή και αντιστρόφως)

1
1
0

Το µισό κρατείται για το έµβληµα
της εθνικής οµοσπονδίας
Κρατείται για αριθµούς έναρξης

1
0
1

Το ίδιο πανοµοιότυπο σήµα µπορεί
να εµφανίζεται και στα δυο µανίκια

1

Το ίδιο πανοµοιότυπο σήµα
µπορεί να εµφανίζεται και στα
δυο µπατζάκια
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4.4.9

Επίσηµη στολή. Η επίσηµη στολή περιλαµβάνει όλο το ρουχισµό που φοριέται
από το σκοπευτή και τα µέλη της οµάδας στη διάρκεια όλων των επισήµων µερών
των Πρωταθληµάτων, όπου το πρωτόκολλο απαιτεί επίδειξη του εµβλήµατος (και)
του ονόµατος ή της συντόµευσης του της εθνικής οµοσπονδίας επάνω στο
ρουχισµό.

4.4.9.1

Σήµα ταυτότητας κατασκευαστή. Το σήµα ταυτότητας κατασκευαστή δεν
πρέπει να ξεπερνά σε επιφάνεια τα 20εκ.².

4.4.9.2

Σήµατα χορηγών. Οι επίσηµες στολές δεν επιτρέπεται να φέρουν καµία
εµπορική διαφήµιση, αλλά µπορούν να φέρουν το όνοµα ή το σήµα
κατατεθέν έως και τριών χορηγών µιας Εθνικής Οµοσπονδίας.

4.4.10

Ο (όρος) σπορ (κοινός) ρουχισµός περιλαµβάνει όλο το ρουχισµό που
φοριέται από το σκοπευτή σε άλλες περιστάσεις όπως αναφέρονται στο
Άρθρο 4.4.8 και 4.4.9 αυτών των Κανονισµών. ∆εν ισχύουν περιορισµοί
στη διαφήµιση σε αυτό το είδος ρουχισµού.

4.5.0

Σήµατα Χορηγών – Χορηγοί της ISSF και της Οργανωτικής Επιτροπής

4.5.1

Σύµφωνα µε το άρθρο 3.12.3.11, Παράρτηµα «Β» των Γενικών Κανονισµών
της ISSF, η ISSF επιφυλάσσει το δικαίωµα να ελέγχει (φυλάσσει) τα σήµατα
των χορηγών στην κύρια είσοδο των σκοπευτηρίων των Πρωταθληµάτων
της ISSF, στους επίσηµους πίνακες βαθµολογίας, στις επίσηµες οθόνες
βαθµολογίας, στα πλαίσια των στόχων και στους αριθµούς έναρξης για
χορηγούς που έχουν συνάψει σύµβαση µε την ISSF.

4.5.2

Αριθµοί Έναρξης (σε πανί)
Οι Αριθµοί (σε πανί) Έναρξης µπορούν να περιλαµβάνουν το εµπορικό σήµα
χορηγών του Πρωταθλήµατος της ISSF, µε την προϋπόθεση ότι όλοι οι
διαγωνιζόµενοι χρησιµοποιούν αριθµούς που φέρουν τα ίδια σήµατα. Όχι
περισσότερα από 150 εκ.² ή το πολύ το 25% της επιφάνειας των Αριθµών (σε
πανί) Έναρξης µπορεί να καλυφθεί από σήµατα γενικών χορηγών. Όµως, οι
Αριθµοί (σε πανί) Έναρξης πρέπει να φοριούνται από όλους τους σκοπευτές, στην
πλάτη τους και πάνω από τη µέση, την κάθε στιγµή που συµµετέχουν σε επίσηµη
προπόνηση ή σε αγώνες. Αν ο Αριθµός (σε πανί) Έναρξης δεν επιδεικνύεται ο
σκοπευτής δεν µπορεί να διαγωνιστεί / συνεχίσει. Οι Αριθµοί (σε πανί) έναρξης
οφείλουν να επιδεικνύουν το όνοµα, τα αρχικά και τη χώρα του σκοπευτή. Πρέπει
να χρησιµοποιείται η συντόµευση της ∆ΟΕ της χώρας. Το ελάχιστο ύψος των
γραµµάτων πρέπει να είναι το µεγαλύτερο δυνατό αλλά δεν θα πρέπει να είναι
µικρότερο από 20 χιλ.

4.5.2.1

Στην περίπτωση των λειόκαννων, πρέπει να επιδεικνύεται η συντόµευση της ∆ΟΕ
της χώρας του σκοπευτή καθώς και το όνοµα του και το αρχικό του σε λατινικούς
χαρακτήρες (η συντόµευση της ∆ΟΕ της χώρας στο επάνω µέρος) στο πίσω
µέρος του εξωτερικού σκοπευτικού ρούχου στην περιοχή των ώµων.

4.5.3

Επιγραφές και Σηµαίες
Οι οργανωτικές επιτροπές Πρωταθληµάτων της ISSF µπορούν να αναγνωρίσουν
γενικούς και άλλους χορηγούς µε κατάλληλες επιγραφές και σηµαίες που
επιδεικνύονται στο σκοπευτήριο και σε άλλους χώρους που ελέγχονται από την
οργανωτική επιτροπή κατά τη διάρκεια ενός Πρωταθλήµατος της ISSF ή µε
διαφηµίσεις στο επίσηµο πρόγραµµα και άλλες εκδόσεις που σχετίζονται µε το
Πρωτάθληµα της ISSF.
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4.6.0

Έλεγχοι και Κυρώσεις

4.6.1

Οι Εθνικές Οµοσπονδίες, µαζί µε την ISSF, φέρουν την ευθύνη να
εφαρµόσουν τους Κανονισµούς Καταλληλότητας και Χορηγίας.

4.6.2

Οι Επιτροπές Κριτών Αγώνων φέρουν την ευθύνη να εφαρµόσουν, µέσα
στους αγωνιστικούς χώρους, τους Κανονισµούς της ISSF που αφορούν στη
διαφήµιση στον εξοπλισµό και στο ρουχισµό.

4.6.3

Σε περίπτωση παράβασης, η Επιτροπή Κριτών πρέπει να δώσει
προφορική προειδοποίηση ή γραπτή προειδοποίηση. ∆εν πρέπει να
επιτραπεί σε σκοπευτή που δεν συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς να
αρχίσει ή να συνεχίσει τον αγώνα.

4.6.4

Οι αποφάσεις των Επιτροπών Κριτών Αγώνων που αφορούν σε
παραβάσεις αυτών των κανονισµών µπορούν να εφεσιβληθούν στην
Επιτροπή Εφέσεων η απόφαση της οποίας είναι τελική.

4.6.5

Αν κάποιος διαφηµιστής εκµεταλλευθεί τη χρήση του ονόµατος, τίτλου ή
µεµονωµένης φωτογραφίας ενός σκοπευτή σχετικά µε οποιαδήποτε διαφήµιση,
έγκριση ή πώληση αγαθών χωρίς την έγκριση ή τη γνώση του σκοπευτή, ο
σκοπευτής µπορεί να δώσει εξουσιοδότηση στην Εθνική Οµοσπονδία του / της ή
στην ISSF ώστε να µπορέσουν, αν αυτό καταστεί απαραίτητο, να προβούν σε
νοµικές πράξεις εναντίον του εν λόγω διαφηµιστή. Αν ο ενδιαφερόµενος
σκοπευτής δεν το πράξει, η ISSF θα κρίνει την κατάσταση σαν να έχει δώσει ο
σκοπευτής πλήρη άδεια στον διαφηµιστή.

4.7.0

Έγκριση
Οι Κανονισµοί αυτοί Καταλληλότητας τροποποιήθηκαν και εγκρίθηκαν από
την Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF την 22α Οκτωβρίου 1999 και
τροποποιήθηκαν την 8η Σεπτεµβρίου 2003. Αντικαθιστούν προηγούµενες
εκδόσεις των «Κανονισµών Καταλληλότητας της ISSF» και τίθενται σε ισχύ
αµέσως.

Παράρτηµα

Ολυµπιακός Καταστατικός Χάρτης Κανόνας 41 – Κώδικας Καταλληλότητας
– Ρυθµιστική ∆ιάταξη του Κανονισµού 41

Παράρτηµα

Ολυµπιακός Καταστατικός Χάρτης Κανόνας 42 –
∆ιαγωνιζοµένων - Ρυθµιστικές ∆ιατάξεις του Κανονισµού 422

Παράρτηµα

Ολυµπιακός Καταστατικός Χάρτης Κανόνας 53 – ∆ιαφήµιση, Επίδειξη,
Προπαγάνδα –
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Πίνακας 2: Επισκόπηση των Κανόνων Χορηγίας Έκδοση 2005
Κανόνας Σήµα Ταυτότητας Κατασκευαστή

Εξοπλισµός
Γενικά

4.3.4.1 Εξοπλισµός ή αγαθά που

Γενικά

4.3.5

Όπλα

4.4.1.1

Βαλιτσάκια
όπλων,
εργαλειοθήκες,
σκοπευτικές
βαλίτσες κλπ.
Σκοπευτικά
Παπούτσια

4.4.2.1

Γάντι

4.4.4.1

Κάλυµµα
Κεφαλής

4.4.5.1

4.4.3.1

4.4.5.2
Σκοπευτικά
4.4.6.1
Γυαλιά ή
Οπτικά Είδη και
Πλάγια
Μπροστινά
Προστατευτικά
Προστατευτικά
Αυτιών
Ρουχισµός
αγώνων
Επίσηµη Στολή

Κανόνας Σήµατα Χορηγών

4.3.4.2 ∆εν επιτρέπονται Σήµατα
παρέχονται σε εθνική οµάδα
Χορηγών σε γυµνή
πρέπει, όσον αφορά στο σήµα
επιδερµίδα.
ταυτότητας, να συµµορφώνονται
µε τις προδιαγραφές του Άρθρου
4.3.2
Στη διάρκεια της προπόνησης και του αγώνα όλα τα αντικείµενα που έχουν
µοναδικό σκοπό να επιδεικνύουν σήµα χορηγού και/ή δεν
χρησιµοποιούνται σε σχέση µε τον αγώνα δεν επιτρέπονται.
Συµορφώνονται µε τους κανόνες 4.4.1.2 Ένα και στις δύο πλευρές
Αγώνων της ISSF. Ίδιο σήµα
του όπλου
ταυτότητας µε αυτό που πωλείται
στο εµπόριο. Μόνο ένα ανά µέρος
όπλου και να µην υπερβαίνει το
10% της επιφάνειας µε µέγιστο 60
εκ.².
Ίδιο σήµα ταυτότητας µε αυτό που 4.4.2.2 ∆εν ισχύουν περιορισµοί
πωλείται στο εµπόριο. Μόνο µια
φορά ανά αντικείµενο και να µην
υπερβαίνει το 10% της επιφάνειας
µε µέγιστο 60εκ.².
Ένα ανά σκοπευτικό παπούτσι µε 4.4.3.2 Ένα πανοµοιότυπο σήµα και
µέγιστο 6 εκ.²
στα
δύο
σκοπευτιά
παπούτσια.
Ένα ανά σκοπευτικό γάντι µε
4.4.4.2 Ένα σήµα άνα γάντι
µέγιστο 6 εκ.²
Το εµπρός και το πίσω µέρος µόνο για το έµβληµα της χώρας, της Εθνικής
Οµοσπονδίας, της ISSF, ή το έµβληµα του διοργανωτή των αγώνων
Ένα µε µέγιστο µέγεθος 6 εκ.²
Ένα σήµα σε κάθε πλευρά
4.4.5.3
αλλά όχι στο εµπρός ή το
πίσω µέρος
Ένα µε µέγιστο µέγεθος 6 εκ.²
4.4.6.2
Ένα σήµα σε κάθε
πλευρά αλλά µόνο και
στις δύο πλευρές των
σκελετών ή των πλάγιων
προστατευτικών.

4.4.6.3 Κανένα

4.4.6.3

Κανένα

4.4.7.1 Ένα µε µέγιστο µέγεθος 6 εκ.²

4.4.7.2

4.4.8.1 Ένα ανά αντικείµενο µε µέγιστο

4.4.8.2

µέγεθος 20 εκ.²
Ένα
µε µέγιστο µέγεθος 20 εκ.²
4.4.9.1

4.4.9.2

Ένα σήµα αλλά µόνο σε
κάθε πλευρά των
προστατευτικών
Βλέπε
συµπληρωµατικό
πίνακα
∆εν επιτρέπονται εµπορικά
σήµατα, αλλά το όνοµα ή το
σήµα κατατεθέν έως και
τριών χορηγών Εθνικής
Οµοσπονδίας

Σπορ (κοινός) ∆εν ισχύουν περιορισµοί διαφηµιστικών
ρουχισµός
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Ρουχισµός Αγώνων
Επιφάνεια

Μέγιστος
αριθµός
σηµάτων
χορηγών

Άλλοι περιορισµοί

Επιφάνεια ώµων (επάνω τρίτο
του κορµού), εµπρός µέρος

2

Ένα σήµα κρατείται για την ISSF (ο
αριστερός ώµος για δεξιόχειρα
σκοπευτή και αντιστρόφως)

Επιφάνεια ώµων (επάνω τρίτο
του κορµού), πίσω µέρος

1

Μέσος κορµός (µεσαίο τρίτο
του κορµού), εµπρός µέρος

1

Το µισό κρατείται για το έµβληµα της
εθνικής οµοσπονδίας

Μέσος κορµός (µεσαίο τρίτο
του κορµού), πίσω µέρος

0

Κρατείται για αριθµούς (σε πανί)
έναρξης

Επιφάνεια γοφών (κάτω τρίτο
του κορµού), εµπρός µέρος

1

Επιφάνεια γοφών (κάτω τρίτο
του κορµού), πίσω µέρος

0

Μανίκια

1

Το ίδιο πανοµοιότυπο σήµα µπορεί να
εµφανίζεται και στα δυο µανίκια

Μπατζάκια παντελονιού

1

Το ίδιο πανοµοιότυπο σήµα µπορεί να
εµφανίζεται και στα δυο µπατζάκια

Έλεγχοι και Κυρώσεις
4.6.1

Οι Εθνικές Οµοσπονδίες, µαζί µε την ISSF, φέρουν την ευθύνη να
εφαρµόσουν τους Κανόνες Καταλληλότητας και Χορηγίας.

4.6.2

Οι Επιτροπές Κριτών Αγώνων φέρουν την ευθύνη να εφαρµόσουν, µέσα
στους αγωνιστικούς χώρους, τους κανόνες της ISSF που αφορούν στη
διαφήµιση στον εξοπλισµό και στο ρουχισµό.

4.6.3

Σε περίπτωση παράβασης, η Επιτροπή Κριτών πρέπει να δώσει προφορική
προειδοποίηση ή γραπτή προειδοποίηση. ∆εν πρέπει να επιτραπεί σε
σκοπευτή που δεν συµµορφώνεται µε τους κανόνες να αρχίσει ή να συνεχίσει
τον αγώνα.

4.6.4

Οι αποφάσεις των Επιτροπών Κριτών Αγώνων που αφορούν σε παραβάσεις
αυτών των κανόνων µπορούν να εφεσιβληθούν στην Επιτροπή Εφέσεων η
απόφαση της οποίας είναι τελική.

Για περισσότερες λεπτοµέρεις παρακαλούµε δείτε τους
Κανόνες Καταλληλότητας και Χορηγίας της ISSF!
Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF
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Παράρτηµα
Ολυµπιακός Καταστατικός Χάρτης Κανόνας 41
Κώδικας Καταλληλότητας και Ρυθµιστικές
∆ιατάξεις

(σε ισχύ από την 1η Σεπτεµβρίου 2004)
Σηµείωση:

Το παράρτηµα αυτό υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση από τη ∆ΟΕ

.

ΚΑΝΟΝΑΣ 41 – ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
Για να µπορεί να συµµετάσχει στους Ολυµπιακούς Αγώνες, ένας διαγωνιζόµενος,
προπονητής, εκπαιδευτής ή άλλος υπεύθυνος οµάδας οφείλει να συµµορφώνεται µε τον
Ολυµπιακό Καταστατικό Χάρτη καθώς και µε τους κανονισµούς της σχετικής ∆ιεθνούς
Οµοσπονδίας όπως (αυτοί) έχουν εγκριθεί από τη ∆ΟΕ, και πρέπει να δηλωθεί (για
συµµετοχή) από την ΕΟΕ του. Τα προαναφερθέντα άτοµα πρέπει:
-

να σέβονται το πνεύµα του fair play και της µη – βίας, και να συµπεριφέρνονται
ανάλογα στο πεδίο του αθλήµατος, και

-

Να σέβονται και συµµορφώνονται µε όλες τις πλευρές του Κώδικα Αντί-Ντόπινγκ της
∆ΟΕ.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ 41
1.

Κάθε ∆ιεθνής Οµοσπονδία καθορίζει τα κριτήρια καταλληλότητας του δικού της
αθλήµατος σύµφωνα µε τον Ολυµπιακό Καταστατικό Χάρτη. Κριτήρια αυτού του
τύπου πρέπει να υποβληθούν στην Εκτελεστική Επιτροπή της ∆ΟΕ για έγκριση.

2.

Η εφαρµογή των κριτηρίων καταλληλότητας εναπόκειται στις ∆ιεθνείς Οµοσπονδίες,
τις εθνικές οµοσπονδίες – µέλη τους και τις ΕΟΕ στα αντίστοιχα πεδία ευθύνης τους.

3.

Εξαιρούµενων των περιπτώσεων που επιτρέπονται από την Εκτελεστική Επιτροπή
της ∆ΟΕ, κανένας διαγωνιζόµενος, προπονητής, εκπαιδευτής ή υπεύθυνος που
συµµετέχει στους Ολυµπιακούς Αγώνες δεν µπορεί να επιτρέψει τη χρήση του
ατόµου του, του ονόµατός του, της εικόνας του ή της αθλητικής του επίδοσης για
διαφηµιστικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων.

4.

Η δήλωση συµµετοχής ή η συµµετοχή ενός διαγωνιζοµένου δεν επιτρέπεται να
εξαρτάται από οποιοδήποτε οικονοµικό κίνητρο.
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Παράρτηµα
Ολυµπιακός Καταστατικός Χάρτης Κανόνας 42
Εθνικότητα ∆ιαγωνιζοµένων
Ρυθµιστική ∆ιάταξη του Κανόνα 42
(σε ισχύ από την 1η Σεπτεµβρίου 2004)
Σηµείωση:

Το παράρτηµα αυτό υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση από τη ∆ΟΕ.

Κανόνας 42 Εθνικότητα ∆ιαγωνιζοµένων
1

Κάθε διαγωνιζόµενος στους Ολυµπιακούς αγώνες οφείλει να είναι υπήκοος της χώρας
της ΕΟΕ που δηλώνει τη συµµετοχή του.

2

Όλες οι διαφωνίες σχετικά µε τον καθορισµό της χώρας που µπορεί να εκπροσωπήσει
ο διαγωνιζόµενος στους Ολυµπιακούς Αγώνες θα επιλυθούν από την Εκτελεστική
Επιτροπή της ∆ΟΕ.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ 42
1

∆ιαγωνιζόµενος που είναι υπήκοος δύο ή περισσοτέρων χωρών ταυτόχρονα µπορεί
να εκπροσωπήσει οποιανδήποτε από τις δύο (χώρες), όπως επιλέξει. Όµως, έχοντας
εκπροσωπήσει µια χώρα στους Ολυµπιακούς Αγώνες, σε ηπειρωτικούς ή
περιφερειακούς αγώνες ή σε παγκόσµια ή περιφερειακά Πρωταθλήµατα που
αναγνωρίζονται από τη σχετική ∆Ο, δεν µπορεί να εκπροσωπήσει άλλη χώρα εκτός
αν εµπίπτει στους όρους που παραθέτονται στην παράγραφο 2 παρακάτω που
αναφέρονται σε άτοµα που έχουν αλλάξει την υπηκοότητά τους ή έχουν αποκτήσει νέα
υπηκοότητα.

2

∆ιαγωνιζόµενος που έχει εκπροσωπήσει µια χώρα στους Ολυµπιακούς Αγώνες, σε
ηπειρωτικούς ή περιφερειακούς αγώνες ή σε παγκόσµια ή περιφερειακά
Πρωταθλήµατα που αναγνωρίζονται από τη σχετική ∆Ο, και που έχει αλλάξει την
υπηκοότητά του ή έχει αποκτήσει νέα υπηκοότητα, δεν θα συµµετάσχει στους
Ολυµπιακούς Αγώνες για να εκπροσωπήσει τη νέα του χώρα µέχρι την παρέλευση
τριών ετών από την αλλαγή ή την απόκτηση αυτή. Η περίοδος αυτή µπορεί να µειωθεί
ή να ακυρωθεί µε συµφωνία των ενδιαφερόµενων ΕΟΕ και ∆Ο και έγκριση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ∆ΟΕ, αφού η τελευταία εξετάσει τις συνθήκες της κάθε
υπόθεσης.

3

Αν ένα συνδεδεµένο Κράτος, επαρχία ή τµήµα του εξωτερικού, µια χώρα ή µια αποικία
αποκτήσει ανεξαρτησία, αν µια χώρα ενσωµατωθεί σε µια άλλη χώρα εξαιτίας αλλαγής
των συνόρων, ή αν µια νέα ΕΟΕ αναγνωρισθεί από τη ∆ΟΕ, ο διαγωνιζόµενος µπορεί
να συνεχίσει να εκπροσωπεί τη χώρα στην οποία ανήκει ή ανήκε. Όµως µπορεί, αν το
προτιµά, να επιλέξει να εκπροσωπήσει τη χώρα του ή να δηλωθεί (για συµµετοχή)
στους Ολυµπιακούς Αγώνες από τη νέα ΕΟΕ του αν αυτή υπάρχει. Η συγκεκριµένη
αυτή επιλογή µπορεί να γίνει µόνο µια φορά.

4

Σε όλες τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται ρητά σε αυτή τη Ρυθµιστική ∆ιάταξη,
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ένας διαγωνιζόµενος θα µπορούσε να
εκπροσωπήσει µια χώρα εκτός από εκείνη της οποίας είναι υπήκοος, ή να έχει
επιλογή ως προς τη χώρα την οποία σκοπεύει να εκπροσωπήσει, η Εκτελεστική
Επιτροπή της ∆ΟΕ µπορεί να πάρει όλες της αποφάσεις γενικής ή ατοµικής φύσεως,
και ιδιαίτερα να συντάξει συγκεκριµένες απαιτήσεις σχετικά µε την εθνικότητα,
υπηκοότητα, τόπο διαµονής ή κατοικίας των διαγωνιζοµένων, συµπεριλαµβανόµενης
και της διάρκειας τυχόν περιόδου αναµονής.
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Παράρτηµα
Ολυµπιακός Καταστατικός Χάρτης Κανόνας 53
Προπαγάνδα και ∆ιαφήµιση
Ρυθµιστική ∆ιάτακη του Κανόνα 53
η

(σε ισχύ από την 1 Σεπτεµβρίου 2004)

Σηµείωση:

Το παράρτηµα αυτό υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση από τη ∆ΟΕ.

Κανόνας 53 ∆ιαφήµιση, Εκδηλώσεις, Προπαγάνδα
1

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ∆ΟΕ καθορίζει τις αρχές και τις συνθήκες που διέπουν την
έγκριση αδείας για κάθε είδους διαφήµιση ή άλλη µορφή δηµοσιότητας.

2

∆εν επιτρέπεται κανένα είδος διαφήµισης ή άλλη µορφή δηµοσιότητας στα στάδια, στις
εγκαταστάσεις και σε άλλους αθλητικούς χώρους, οι οποίοι αποτελούν µέρος των
Ολυµπιακών εγκαταστάσεων. Απαγορεύονται η τοποθέτηση εµπορικών κατασκευών και
διαφηµιστικών πινακίδων στα στάδια, στις εγκαταστάσεις και σε άλλες αθλητικές
περιοχές.

3

∆εν επιτρέπεται κανένα είδος εκδήλωσης, πολιτικής, θρησκευτικής ή φυλετικής
προπαγάνδας στους Ολυµπιακούς χώρους, εγκαταστάσεις ή άλλες περιοχές.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ 53
1

∆εν επιτρέπεται να εµφανίζεται κανένα είδος διαφήµισης ή προπαγάνδας, εµπορικής ή
άλλης µορφής, πάνω σε άτοµα, αθλητικό ρουχισµό ή αξεσουάρ ή γενικότερα σε
οποιοδήποτε προϊόν ένδυσης ή εξοπλισµού που φοριέται ή χρησιµοποιείται από
αθλητές ή άλλους συµµετέχοντες στους Ολυµπιακούς Αγώνες, εκτός από το σήµα
ταυτότητας – όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 8 παρακάτω – του κατασκευαστή του
σχετικού αντικειµένου ή εξοπλισµού, εφόσον τέτοιου είδους αναγνωριστική ταυτότητα
δεν χρησιµοποιείται προφανώς για διαφηµιστικούς λόγους.

1.1

Το σήµα ταυτότητας του κατασκευαστή δεν πρέπει να εµφανίζεται περισσότερες
από µια φορές ανά αντικείµενο ρουχισµού και εξοπλισµού.

1.2

Εξοπλισµός: κάθε σήµα ταυτότητας κατασκευαστή που ξεπερνά το 10% της
επιφάνειας του εξοπλισµού που εκτίθεται κατά τη διάρκεια του αγώνα θα
θεωρείται ότι εκτίθεται σκοπίµως. Όµως, δεν επιτρέπεται σήµα ταυτότητας
κατασκευαστή µεγαλύτερο από 60 εκ.².

1.3

Κάλυµµα κεφαλής (π.χ. καπέλα, κράνη, γυαλιά ηλίου, προστατευτικά γυαλιά) και
γάντια: κάθε σήµα ταυτότητας κατασκευαστή που ξεπερνά τα 6 εκ.² θα θεωρείται
ότι εκτίθεται σκοπίµως.

1.4

Ρουχισµός (π.χ. µπλουζάκια, κοντά παντελόνια, µπλούζες και παντελόνια για τον
ιδρώτα): κάθε σήµα ταυτότητας κατασκευαστή που ξεπερνά τα 20 εκ.² θα
θεωρείται ότι εκτίθεται σκοπίµως.

1.5

Παπούτσια: επιτρέπεται να φαίνεται το κανονικό διακριτικό διακοσµητικό σχέδιο
του κατασκευαστή. Επίσης επιτρέπεται να φαίνεται το όνοµα του κατασκευαστή
και/ή ο λογότυπος του, µε µέγιστη επιφάνεια 6εκ.², είτε σαν µέρος του κανονικού
διακριτικού διακοσµητικού σχεδίου είτε ανεξαρτήτως από αυτό.
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1.6

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ∆ΟΕ µπορεί να εγκρίνει εξαιρέσεις των παραπάνω
κανονισµών, στην περίπτωση που µια ∆ιεθνή Αθλητική Οµοσπονδία υιοθετήσει
ειδικούς κανονισµούς.
Οποιαδήποτε παράβαση των όρων των παρόντων άρθρων θα έχει ως
αποτέλεσµα τον αποκλεισµό ή την απόσυρση της διαπίστευσης του παραβάτη.
Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ∆ΟΕ σχετικά µε αυτό το θέµα θα
είναι τελικές.
Οι αριθµοί που φορούν οι διαγωνιζόµενοι δεν επιτρέπεται να εκθέτουν διαφήµιση
οποιουδήποτε τύπου ενώ πρέπει να φέρουν το Ολυµπιακό Έµβληµα της ΟΕΟΑ
(Οργανωτικής Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων).

2.

Για να ισχύουν, όλα τα συµβόλαια της ΟΕΟΑ που περιέχουν οποιοδήποτε διαφηµιστικό
στοιχείο, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος ή της αδείας χρήσεως του εµβλήµατος
ή της µασκότ των Ολυµπιακών Αγώνων, πρέπει να συντάσσονται σύµφωνα µε τον
Ολυµπιακό Καταστατικό Χάρτη και πρέπει να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες που
δίνονται από την Εκτελεστική επιτροπή της ∆ΟΕ. Το ίδιο θα ισχύει για συµβόλαια
σχετικά µε τον εξοπλισµό µέτρησης χρόνου, τους πίνακες βαθµολογίας και την εισαγωγή
οποιουδήποτε σήµατος ταυτότητας σε τηλεοπτικά προγράµµατα. Παραβιάσεις αυτών
των κανονισµών εναπόκεινται στη δικαιοδοσία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ∆ΟΕ.

3.

Οποιαδήποτε µασκότ δηµιουργείται για τους Ολυµπιακούς Αγώνες θεωρείται Ολυµπιακό
έµβληµα, το σχέδιο του οποίου πρέπει να κατατίθεται από την ΟΕΟΑ στην Εκτελεστική
Επιτροπή της ∆ΟΕ προς έγκριση. Η µασκότ δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για
εµπορικούς σκοπούς στη χώρα µιας ΕΟΕ χωρίς την γραπτή έγκριση αυτής.

4.

Η ΟΕΟΑ υποχρεούται να εξασφαλίζει την προστασία της περιουσίας του εµβλήµατος και
της µασκότ των Ολυµπιακών Αγώνων προς όφελος της ∆ΟΕ, σε εθνικό και διεθνή
επίπεδο. Όµως, µόνο η ΟΕΟΑ, µετά τη σύστασή της, και η ΕΟΕ της διοργανώτριας
χώρας, µπορεί να εκµεταλλευτεί το έµβληµα και τη µασκότ, καθώς και άλλες σφραγίδες,
σχέδια, σήµατα, πόστερ, αντικείµενα και έγγραφα σχετικά µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες
κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας των, της διεξαγωγής των, και της περιόδου λήξεως
των, όχι µετά το πέρας του ηµερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου αυτοί
διεξήχθησαν. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, όλα τα δικαιώµατα του εµβλήµατος,
της µασκότ και των υπολοίπων σφραγίδων, σχεδίων, σηµάτων, πόστερ, αντικειµένων
και εγγράφων θα ανήκουν εξ’ ολοκλήρου στην ∆ΟΕ. Η ΟΕΟΑ και/ή η ΕΟΕ, στον
απαιτούµενο βαθµό και ανάλογα µε την περίπτωση θα ενεργεί σαν διαπιστεύτρια (µε την
ιδιότητα του θεµατοφύλακα) προς όφελος της ∆ΟΕ.

5.

Οι όροι αυτής της ρυθµιστικής διάταξης ισχύουν, mutatis mutandis (µε όλες τις σχετικές
τροποποιήσεις που υπόκεινται σε αλλαγή), για όλα τα συµβόλαια που υπογράφονται
από την Οργανωτική Επιτροπή µιας Συνόδου ή ενός Ολυµπιακού Κογκρέσου.

6.

Οι στολές των διαγωνιζοµένων και των υπολοίπων ατόµων που κατέχουν υπεύθυνες
θέσεις επιτρέπεται να περιέχουν την σηµαία ή το Ολυµπιακό έµβληµα της ΕΟΕ των ή µε
τη συγκατάθεση της ΟΕΟΑ, το Ολυµπιακό έµβληµα της ΟΕΟΑ. Οι υπεύθυνοι των
διεθνών Οµοσπονδιών µπορούν να φορούν τη στολή και το έµβληµα των Οµοσπονδιών
τους.

7.

Η ταυτότητα όλου του τεχνικού εξοπλισµού, των εγκαταστάσεων και άλλων συσκευών,
οι οποίοι είτε φοριούνται είτε χρησιµοποιούνται από τους αθλητές και άλλους
συµµετέχοντες στους Ολυµπιακούς Αγώνες, συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού
χρονοµέτρησης και των πινάκων βαθµολογίας δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να
ξεπερνά το 1/10ο του ύψους του εξοπλισµού, της εγκατάστασης ή άλλων σχετικών
συσκευών και δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10εκ. σε ύψος.
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8.

Η λέξη «ταυτότητα» σηµαίνει την κανονική έκθεση του ονόµατος, της προέλευσης, του
κατατεθέντος σήµατος, του λογότυπου ή άλλων διακριτικών σηµάτων του κατασκευαστή
του αντικειµένου, που δεν εµφανίζονται περισσότερο από µια φορά ανά κοµµάτι.

9.

Η ΟΕΟΑ, όλοι οι συµµετέχοντες και τα υπόλοιπα διαπιστευµένα άτοµα στους
Ολυµπιακούς Αγώνες αλλά και όλα τα εµπλεκόµενα άτοµα ή συµβαλλόµενα µέρη
οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα εγχειρίδια, τους οδηγούς ή τις κατευθυντήριες
γραµµές και όλες τις άλλες οδηγίες της Εκτελεστικής Επιτροπής της ∆ΟΕ σχετικά µε όλα
τα θέµατα που υπόκεινται στον Κ53 και τη ρυθµιστική διάταξη αυτού.
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5.0 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΤΗΣ ISSF
5.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5.1.1

Αρχές

5.1.1.1

Οι Κανόνες Αντί – Ντόπινγκ της ISSF έχουν σαν βάση τον Παγκόσµιο
Κώδικα Αντί – Ντόπινγκ (ο «Κώδικας» διατίθεται από τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Αντί – Ντόπινγκ (WADA)).

5.1.1.2

Σε όλους τους αγώνες που γίνονται υπό την επίβλεψη της ISSF όπου
µπορούν να σηµειωθούν Παγκόσµια Ρεκόρ (ατοµικά ή οµαδικά) ή σε
αγώνες πρόκρισης για τους Ολυµπιακούς Αγώνες (εφεξής «Αγώνες της
ISSF») η ISSF αποδέχεται και θα εφαρµόσει τον Κώδικα Αντί – Ντόπινγκ
όπως (αυτός) καθορίζεται και τροποποιείται από καιρό σε καιρό.

5.1.2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ

5.1.2.1

Κάθε άτοµο που εγγράφεται ή συµµετέχει σε Αγώνες της ISSF δέχεται µε
την εγγραφή/συµµετοχή αυτή να υποβληθεί κατά τη διάρκεια των αγώνων,
των προπονητικών περιόδων και εκτός αγώνα στη λήψη δειγµάτων και σε
ιατρικές, κλινικές ή βιολογικές εξετάσεις που σχετίζονται µε τους Κανόνες
Άντι – Ντόπινγκ. Κάθε άρνηση (του σκοπευτή) να υποβληθεί σε έλεγχο
ντόπινγκ θα εκλαµβάνεται ως θετικό αποτέλεσµα στη εν λόγου εξέταση,
και θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.

5.1.2.2

Κάθε σκοπευτής οφείλει να αποκαλύψει κατά την εγγραφή του στην ISSF
οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσµα τεστ για το οποίο του/της έχουν
επιβληθεί κυρώσεις. Για κάθε παράλειψη, η Εκτελεστική Επιτροπή της
ISSF θα αποφασίζει σχετικά µε την επιβολή κυρώσεων.

5.1.3

Επιτρπή ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ της ISSF

5.1.3.1

Η Επιτροπή Αντί- Ντόπινγκ της ISSF αποτελείται από:

5.1.3.1.1

τον πρόεδρο της Ιατρικής Επιτροπής της ISSF ή εκπρόσωπό του,

5.1.3.1.2

ένα γιατρό της Ιατρικής Επιτροπής της ISSF διορισµένο από την
Εκτελεστική Επιτροπή,

5.1.3.1.3

τον Πρόεδρο της ISSF ή ένα µέλος από την Εκτελεστική Επιτροπή της
ISSF ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ISSF διορισµένο από τον Πρόεδρο,

5.1.3.1.4

το Γενικό Γραµµατέα της ISSF.

5.1.3.2

Η Επιτροπή Αντί – Ντόπινγκ µπορεί να συµβουλευτεί εµπειρογνώµονες
σχετικά µε επιστηµονικά ή οργανωτικά προβλήµατα.

5.1.3.3

Η Επιτροπή Αντί – Ντόπινγκ φέρει την ευθύνη για την προετοιµασία, την
επίβλεψη και τη σωστή εκτέλεση των ελέγχων ντόπινγκ.
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5.1.4

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

5.1.4.1

Η Επιτροπή Αντί – Ντόπινγκ πρέπει να διορίσει εκπρόσωπο της ISSF που
θα είναι παρών στα τεστ αντί – ντόπινγκ που διεξάγονται σε Αγώνες της
ISSF. Ο ρόλος του/της είναι να εκπροσωπεί την ISSF και να διασφαλίζει
ότι όλα τα τεστ διεξάγονται σωστά.

5.1.4.2

Απουσία διορισµένου εκπροσώπου από την ISSF, ο Τεχνικός
Απεσταλµένος της ISSF του αγώνα ή των πρωταθληµάτων µπορεί να
εκτελέσει χρέη εκπροσώπου αντί – ντόπινγκ της ISSF ή µπορεί να ορίσει
µέλος οποιασδήποτε επιτροπής αγώνων για την εκπλήρωση αυτού του
ρόλου.

5.1.4.3

Η Οργανωτική Επιτροπή του κάθε αγώνα φέρει την ευθύνη να παράσχει
τον εξοπλισµό και επαρκή δωµάτια για το σταθµό ελέγχου. Είναι
απαραίτητα δύο (2) συγκοινωνούντα δωµάτια, που µπορούν να
κλειδωθούν µε ασφάλεια: το ένα να χρησιµεύει σαν αίθουσα αναµονής, και
το άλλο να είναι εξοπλισµένο µε ένα τραπέζι, καρέκλες και ψυγείο που
µπορεί να κλειδωθεί. Μια ξεχωριστή τουαλέτα πρέπει να είναι διαθέσιµη
στο χώρο κοντά στο σταθµό ελέγχου. Στην αίθουσα αναµονής πρέπει να
διατίθεται ποικιλία συσκευασµένων ποτών για τους σκοπευτές. Έγκειται
στην κρίση του γιατρού να εφαρµοστεί άµεση εξέταση µε την παρουσία
παρατηρητή ιδίου φύλου.

5.1.4.4

Ο σταθµός ελέγχου ντόπινγκ πρέπει να σηµατοδοτείται ευκρινώς µε
επιγραφές.

5.2

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ
Το Ντόπινγκ ορίζεται ως γεγονός µιας ή περισσοτέρων παραβάσεων του
Κανόνα Αντί-Ντόπινγκ που ορίζονται από το άρθρο 5.3.1 ως το άρθρο
5.3.8 των Κανόνων αυτών.

5.3

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ
Τα παρακάτω αποτελούν παραβάσεις του Κανόνα Αντί-Ντόπινγκ.

5.3.1

Η παρουσία Απαγορευµένης Ουσίας ή Μεταβολιτών της ή ∆εικτών
της στο σωµατικό δείγµα σκοπευτή

5.3.1.1

Αποτελεί προσωπική υποχρέωση του κάθε σκοπευτή να φροντίζει να µην
εισέρχεται στο σώµα του/της καµία Απαγορευµένη Ουσία. Ευθύνονται οι
σκοπευτές για κάθε Απαγορευµένη Ουσία ή Μεταβολιτών αυτής ή ∆εικτών
αυτής που ανιχνευθούν στα σωµατικά δείγµατά τους. Ανάλογα, δεν είναι
απαραίτητη η επίδειξη πρόθεσης, λάθους, αµέλειας ή Γνώσεως Χρήσης εκ
µέρους του σκοπευτή προκειµένου να αποδειχθεί παράβαση του άρθρου
5.3.1 του Κανόνα Αντί-Ντόπινγκ.

5.3.1.2

Εξαιρώντας τις ουσίες για τις οποίες ορίζεται συγκεκριµένα στον Κατάλογο
Απαγορευµένων Ουσιών ένα Όριο επιτρεπτής ποσότητας, η ανιχνευµένη
παρουσία οποιασδήποτε ποσότητας µιας Απαγορευµένης Ουσίας ή
Μεταβολιτών αυτής ή ∆εικτών αυτής στο δείγµα σκοπευτή θα πρέπει να
αποτελεί παράβαση του Κανόνα Αντί-Ντόπινγκ.

5.3.1.3

Ως εξαίρεση στο γενικό κανόνα του 5.3.1, ο Κατάλογος Απαγορευµένων
Ουσιών µπορεί να ορίζει ειδικά κριτήρια για τον ποσοτικό προσδιορισµό
Απαγορευµένων Ουσιών οι οποίες µπορούν να παράγονται ενδογενώς.
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5.3.2

Χρήση ή απόπειρα χρήσης µιας Απαγορευµένης Ουσίας ή
µιας Απαγορευµένης Μεθόδου

5.3.2.1

Η επιτυχία ή αποτυχία της Χρήσεως µιας Απαγορευµένης Ουσίας ή
Μεθόδου δεν είναι ουσιώδης. Αρκεί η Απαγορευµένη Ουσία ή Μέθοδος
να χρησιµοποιήθηκε ή να αποπειράθηκε η χρήση της προκειµένου να
διαπραχθεί παράβαση του Κανόνα Αντί-Ντόπινγκ.

5.3.3

Άρνηση ή αδυναµία χωρίς ουσιαστική δικαιολογία να υποβληθεί σε
συλλογή δείγµατος µετά από ενηµέρωση όπως ορίζεται σε αυτούς τους
Κανόνες Αντί-Ντόπινγκ ή αλλιώς η υπεκφυγή συλλογής δείγµατος.

5.3.4

Παράβαση των απαιτήσεων σχετικά µε την διαθεσιµότητα
σκοπευτή για Εκτός Αγώνα Έλεγχο συµπεριλαµβανοµένου αδυναµίας
να προµηθεύσει τις απαραίτητες πληροφορίες εντοπισµού του , που
ορίζονται στο 5.6.4 (Απαιτήσεις Εντοπισµού Σκοπευτή).

5.3.5

∆ιαφθορά ή απόπειρα διαφθοράς οποιουδήποτε µέρους ελέγχου
Ντόπινγκ.

5.3.6

Κατοχή Απαγορευµένων Ουσιών και Μεθόδων

5.3.6.1

Κατοχή από σκοπευτή οποιαδήποτε στιγµή ή σε οποιοδήποτε µέρος,
ουσίας η οποία απαγορεύεται σε έλεγχο εκτός αγώνα ή απαγορευµένης
µεθόδου εκτός και αν ο σκοπευτής αποδείξει ότι η κατοχή είναι για
λόγους θεραπευτικής χρήσης, εξαίρεση που παραχωρείται σύµφωνα µε
το 5.4.3 (Θεραπευτική Χρήση) ή άλλη αποδεκτή δικαιολογία.

5.3.6.2

Κατοχή µιας απαγορευµένης ουσίας η οποία απαγορεύεται σε έλεγχο
εκτός αγώνα ή εµπλοκή σε ή εκτέλεση απαγορευµένης µεθόδου από το
Προσωπικό Υποστήριξης Σκοπευτή σε σχέση µε ένα σκοπευτή, αγώνα
ή προπόνηση, εκτός και αν το Προσωπικό Υποστήριξης Σκοπευτή
αποδείξει ότι αυτή η κατοχή είναι για λόγους θεραπευτικής χρήσης,
εξαίρεση που παραχωρείται σε ένα σκοπευτή σύµφωνα µε το 5.4.3
(Θεραπευτική Χρήση) ή άλλη αποδεκτή δικαιολογία.

5.3.7

∆ιακίνηση και Εµπορία οποιασδήποτε Απαγορευµένης
Ουσίας ή Απαγορευµένης Μεθόδου

5.3.8

Χορήγηση ή απόπειρα χορήγησης µιας Απαγορευµένης Ουσίας ή
Απαγορευµένης Μεθόδου σε οποιοδήποτε σκοπευτή, ή υποστήριξη,
ενθάρρυνση, βοήθεια, υποβολή, συγκάλυψη ή οποιαδήποτε άλλη
µορφή συνενοχής εµπλεκόµενη σε παράβαση του Κανόνα ΑντίΝτόπινγκ ή οποιαδήποτε απόπειρα παράβασης.
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5.4

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

5.4.1

Επιβαρυντικά και Κριτήρια Αποδείξεως
Η ISSF και οι Οµοσπονδίες µέλη της έχουν την ευθύνη να αποδείξουν
ότι διαπράχθηκε παράβαση του Κανόνα Αντί-Ντόπινγκ. Όταν η ISSF ή
οι Οµοσπονδίες µέλη της έχουν εντοπίσει µια παράβαση Κανόνα ΑντίΝτόπινγκ, προκείµενου να το αποδείξουν πρέπει τα κριτήρια στα οποία
βασίστηκαν, έχοντας πλήρη συνείδηση της σοβαρότητας αυτού του
ισχυρισµού, να ικανοποιούν το ακροαµατικό Σώµα. Σε οποιαδήποτε
περίπτωση τα κριτήρια πρέπει να είναι µεγαλύτερα από µια σειρά
πιθανοτήτων αλλά µικρότερα από µια απόδειξη υπεράνω κάθε
αµφιβολίας. Όπου οι Κανόνες αυτοί θέτουν το βάρος της απόδειξης στο
Σκοπευτή ή σε άλλο άτοµο για το οποίο υπάρχει υπόνοια διάπραξης
παραβάσεως Κανόνα Αντί-Ντόπινγκ για να αντικρούσουν τον ισχυρισµό
ή να αποδείξουν συγκεκριµένα γεγονότα ή συµβάντα, τα κριτήρια
απόδειξης πρέπει να συνίστανται από µια σειρά πιθανοτήτων.

5.4.2

Μέθοδοι Αποδείξεως Γεγονότων ή Ισχυρισµών
Γεγονότα που σχετίζονται µε παραβάσεις του Κανονισµού ΑντίΝτόπινγκ µπορούν να αποδειχθούν δια µέσου οποιουδήποτε έµπιστου
µέσου, συµπεριλαµβανοµένης της οµολογίας. Οι παρακάτω κανονισµοί
απόδειξης πρέπει να είναι εφαρµόσιµοι σε περιπτώσεις ντόπινγκ.

5.4.2.1

Τα πιστοποιηµένα εργαστήρια της Παγκόσµιας Οργάνωσης ΑντίΝτόπινγκ υποτίθεται ότι έχουν διεξάγει τις αναλύσεις δειγµάτων και
άλλων συναφών διαδικασιών σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Στάνταρτ για
εργαστηριακές αναλύσεις. Ο σκοπευτής µπορεί να αντικρούσει τον
ισχυρισµό αποδεικνύοντας την ύπαρξη απόκλισης από τα ∆ιεθνή
Στάνταρτ.

5.4.2.2

Αν ο σκοπευτής αντικρούσει τον προηγούµενο ισχυρισµό µε το να
αποδείξει την ύπαρξη απόκλισης από τα ∆ιεθνή Στάνταρτ, τότε η ISSF
ή οι Οµοσπονδίες µέλη της φέρουν την ευθύνη απόδειξης ότι τέτοια
απόκλιση δεν προκάλεσε τα ∆υσµενή Αποτελέσµατα Ανάλυσης.

5.4.2.3

Αποκλίσεις από τα ∆ιεθνή Στάνταρτ Ελέγχου οι οποίες δεν ευθύνονται
για ∆υσµενή Αποτελέσµατα Ανάλυσης ή άλλη παράβαση του
Κανονισµού Αντί-Ντόπινγκ, δεν πρέπει να ακυρώνουν τέτοιου είδους
αποτελέσµατα. Αν ο σκοπευτής αποδείξει την ύπαρξη απόκλισης από
τα ∆ιεθνή Στάνταρτ κατά τη διάρκεια του ελέγχου τότε η ISSF ή οι
Οµοσπονδίες µέλη της φέρουν την ευθύνη να αποδείξουν ότι τέτοια
απόκλιση δεν ευθύνεται για τα ∆υσµενή Αποτελέσµατα Ανάλυσης ή δεν
αποτελεί τη βάση της παράβασης του Κανόνα Αντί-Ντόπινγκ.

5.5

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

5.5.1

Ενσωµάτωση Καταλόγου Απαγορευµένων Ουσιών

5.5.1.1

Οι Κανόνες αυτοί του Αντί-Ντόπινγκ ενσωµατώνουν τον πιο πρόσφατο
Κατάλογο Απαγορευµένων Ουσιών ο οποίος εκδίδεται και αναθεωρείται
από την Παγκόσµια Οργάνωση Αντί-Ντόπινγκ (WADA) όπως
περιγράφεται στο άρθρο 4.1 του Κώδικα.
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5.5.2

Απαγορευµένες Ουσίες και Απαγορευµένες Μέθοδοι που
αναφέρονται στον Κατάλογο Απαγορευµένων Ουσιών

5.5.2.1

Σε όλους τους ελέγχους εντός αγώνα της ISSF είναι υποχρεωτική η
ανάλυση για Αναστολείς Β. Απαγορεύονται και καµία εξαίρεση για
θεραπευτική χρήση των Αναστολέων Β δεν θα παραχωρείται ή θα
γίνεται δεκτή από την ISSF.

5.5.2.2

Το αλκοόλ δεν περιλαµβάνεται στη Λίστα Απαγορευµένων Ουσιών για
το άθληµα της Σκοποβολής και δεν θα εξετάζεται σε ελέγχους ντόπινγκ,
όµως είναι επικίνδυνο για την υγεία όταν γίνεται κακή χρήση και µπορεί
να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια στα σκοπευτήρια. Ο επόπτης
βολής έχει την εξουσία να αποβάλει αµέσως όποιο σκοπευτή φέρει
σηµάδια µέθης από αλκοόλ ή άλλα ναρκωτικά. Ο αναλυτής αναπνοής
και/ή ψυχοµετρικές εξετάσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
αποφάσεις σχετικές µε το θέµα αυτό.

5.5.3

Θεραπευτική Χρήση

5.5.3.1

Σκοπευτές µε καταγεγραµµένο ιατρικό ιστορικό, η περίπτωση του
οποίου απαιτεί τη χρήση µιας απαγορευµένης ουσίας ή µιας
απαγορευµένης µεθόδου πρέπει να έχουν στην κατοχή τους ένα
έγγραφο Εξαίρεσης Χρήσης Για Θεραπευτικούς Σκοπούς (“ΕΧΘΣ”).

5.5.3.2

Σκοπευτές που σκοπεύουν να συµµετάσχουν σε οποιοδήποτε αγώνα
της ISSF ή σε άλλο διεθνή αγώνα πρέπει να αποκτήσουν ένα “ΕΧΘΣ”
από την ISSF (ανεξαιρέτου από το αν ο σκοπευτής είχε νωρίτερα πάρει
ΕΧΘΣ σε εθνικό επίπεδο). Τα έγγραφα ΕΧΘΣ που δίδονται από την
ISSF πρέπει να κοινοποιούνται στην Οµοσπονδία του σκοπευτή και στη
WADA.

5.5.3.3

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF µπορεί να διορίσει µια οµάδα
γιατρών για να εξετάσουν αιτήµατα για ΕΧΘΣ (την οµάδα ΕΧΘΣ). Η
οµάδα ΕΧΘΣ µπορεί να αποτελείται από µέλη της Ιατρικής Επιτροπής
της ISSF. Σύµφωνα µε τη σχετική µέθοδο για αιτήµατα ΕΧΘΣ της ISSF,
ο Πρόεδρος της οµάδας ΕΧΘΣ πρέπει να διορίσει τρία µέλη της οµάδας
(τα οποία µπορούν να περιλαµβάνουν και τον Πρόεδρο) για να
εξετάσουν τέτοιου είδους αιτήµατα. Τα µέλη αυτά της οµάδας ΕΧΘΣ
όπως έχουν διοριστεί, πρέπει να αξιολογήσουν το αίτηµα σύµφωνα µε
τα ∆ιεθνή Πρότυπα για τις Εξαιρέσεις Χρήσης για Θεραπευτικούς
Σκοπούς και να λάβουν απόφαση σχετικά µε το αίτηµα αυτό, η οποία
θα είναι και η τελική απόφαση της ISSF.

5.6

ΕΛΕΓΧΟΣ

5.6.1

Άδεια για Έλεγχο

5.6.1.1

Όλοι οι συµβεβληµένοι σκοπευτές µε µια Οµοσπονδία µέλος της ISSF
πρέπει να υποβληθούν σε εντός αγώνα έλεγχο από την ISSF, την
Οµοσπονδία µέλος της, και οποιοδήποτε άλλο Οργανισµό ΑντίΝτόπινγκ υπεύθυνο για τον έλεγχο σε αγώνα ή εκδήλωση στην όποια
συµµετέχουν.

5.6.1.2

Όλοι οι συµβεβληµένοι σκοπευτές µε µια Οµοσπονδία µέλος της ISSF
πρέπει επίσης να υποβληθούν σε εκτός αγώνα έλεγχο σύµφωνα µε τη
σύµβαση µεταξύ ISSF και WADA.
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5.6.2

Ευθύνη για τον Έλεγχο της ISSF
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη
όλων των ελέγχων που διενεργούνται, από την ISSF. Ο έλεγχος µπορεί
να διεξαχθεί από την ISSF ή από άλλα καταρτισµένα άτοµα
εξουσιοδοτηµένα από την ISSF.

5.6.3

Προδιαγραφές Ελέγχου
Ο έλεγχος που διεξάγεται από την ISSF και τις Οµοσπονδίες µέλη της
πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις ∆ιεθνείς Προδιαγραφές Ελέγχου σε
ισχύ την ώρα του ελέγχου.

5.6.3.1

∆είγµατα Αίµατος (ή άλλα εκτός των δειγµάτων ούρων) µπορούν
να χρησιµοποιηθούν είτε για τον εντοπισµό απαγορευµένων ουσιών ή
απαγορευµένων µεθόδων ή για λόγους αναλυτικής διαδικασίας µόνο.
Αν γίνεται συλλογή του αίµατος µόνο για ανάλυση, δεν θα υπάρχουν
περαιτέρω συνέπειες για τον αθλητή εκτός το να τον/την διαλέξουν για
έναν έλεγχο ούρων σύµφωνα µε αυτούς τους Κανόνες Αντί-Ντόπινγκ.
Σε αυτή την περίπτωση, η ISSF µπορεί να αποφασίσει κατά τη δική της
κρίση ποιες παράµετροι αίµατος θα µετρηθούν στο ∆είγµα Ανάλυσης
και ποια επίπεδα αυτών των παραµέτρων θα χρησιµοποιηθούν για να
υποδείξουν αν ένας αθλητής θα πρέπει να επιλεγεί για έλεγχο ούρων.

5.6.4

Απαιτήσεις για Πληροφορίες Εντοπισµού του Σκοπευτή

5.6.4.1

Κατάλογος Ελεγχόµενων Αθλητών Εθνικού Επιπέδου
Κάθε Οµοσπονδία µέλος της ISSF µπορεί να βοηθήσει την Εθνική
Οργάνωση Αντί-Ντόπινγκ στην καθιέρωση ενός καταλόγου
ελεγχόµενων αθλητών εθνικού επιπέδου από τους καλύτερου επιπέδου
εθνικούς σκοπευτές. Η Οµοσπονδία µέλος της ISSF και η Εθνική
Οργάνωση Αντί-Ντόπινγκ µπορούν να καθιερώσουν τις απαιτήσεις
πληροφόρησης εντοπισµού σκοπευτή και τα κριτήρια για τις
παραβάσεις του άρθρου 5.3.4 που έχουν εφαρµογή σε αυτούς τους
σκοπευτές.
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5.6.4.2

Κατάλογος Ελεγχόµενων Αθλητών ∆ιεθνούς Επιπέδου
Ο
κατάλογος
ελεγχόµενων
αθλητών
διεθνούς
επιπέδου
αποτελείται από τους 10 καλύτερους στην κατάταξη αθλητές της
επίσηµης Λίστας Παγκόσµιας Κατάταξης της ISSF η οποία
δηµοσιοποιείται στο κυβερνοχώρο της ISSF και ενηµερώνεται κάθε
µήνα για το κάθε Ολυµπιακό Αγώνισµα. Κάθε εγγεγραµµένος αθλητής
στον κατάλογο ελεγχόµενων αθλητών πρέπει να προσδιορίζει που
αυτός/αυτή βρίσκεται (πληροφορίες εντοπισµού) και να στέλνει
λεπτοµερή αναφορά στα γραφεία της ISSF ανά τρίµηνη περίοδο. Οι
πληροφορίες εντοπισµού του πρέπει να περιλαµβάνουν όλες τις
προγραµµατισµένες προπονητικές συνεδρίες, τα προπονητικά
κάµπινγκ και άλλες επίσηµες σκοπευτικές δραστηριότητες. Ειδικά
έγγραφα προς συµπλήρωση διατίθενται από τα γραφεία της ISSF. Οι
σκοπευτές οφείλουν να ενηµερώνουν απαραιτήτως για τυχόν αλλαγές
ώστε η αναφορά να είναι επίκαιρη όλες τις ώρες. Η τελική ευθύνη για
την παροχή πληροφοριών για τον εντοπισµό σκοπευτή εναπόκειται
στον κάθε σκοπευτή. Μολαταύτα είναι ευθύνη της κάθε Οµοσπονδίας
µέλος της ISSF να καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειες της για να
βοηθήσει την ISSF να αποκτήσει τις πληροφορίες εντοπισµού
σκοπευτή όπως αυτό απαιτείται από την ISSF.

5.6.4.2.1

Κάθε σκοπευτής εγγεγραµµένος στον κατάλογο ελεγχόµενων αθλητών
της ISSF που δεν ήταν διαθέσιµος για Έλεγχο µετά από τρεις
απόπειρες κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου 12 συνεχόµενων
µηνών θα θεωρείται ότι έχει διαπράξει παράβαση του κανόνα ΑντίΝτόπινγκ σύµφωνα µε το άρθρο 5.3.4. Για κάθε απόπειρα, ο Επόπτης
Ελέγχου Ντόπινγκ θα επισκέπτεται όλες τις τοποθεσίες κατά τη διάρκεια
των ωρών που προσδιορίζονται από τον σκοπευτή για αυτή την
ηµεροµηνία και θα παραµένει για δύο ώρες στην κάθε τοποθεσία, εκτός
και αν καθορίζεται πέραν κάθε αµφιβολίας από τον Επόπτη Ελέγχου
Ντόπινγκ ότι ο σκοπευτής δεν θα είναι παρόν στην συγκεκριµένη
τοποθεσία στο διάστηµα αυτό των δύο ωρών. Ειδοποίηση θα
αποστέλλεται στον σκοπευτή στη διάρκεια της περιόδου της κάθε
απόπειρας, η οποία θα µετράει σαν ανέφικτος έλεγχος.

5.6.4.2.2

Κάθε σκοπευτής εγγεγραµµένος στον κατάλογο ελεγχόµενων αθλητών
της ISSF που αποτυγχάνει να υποβάλλει εµπρόθεσµα την απαιτούµενη
τρίµηνη αναφορά πληροφόρησης εντοπισµού του µετά την παραλαβή
δύο επίσηµων έγγραφων προειδοποιήσεων να προβεί στην υποβολή
της εν λόγου αναφοράς από την ISSF, ή από Οµοσπονδία µέλος της
ISSF, θα θεωρείται ότι έχει διαπράξει παράβαση του Κανόνα ΑντίΝτόπινγκ σύµφωνα µε το άρθρο 5.3.4.

5.6.5

Επιλογή Σκοπευτών προς έλεγχο

5.6.5.1

Οι παρακάτω σκοπευτές θα ελέγχονται σε όλους τους αγώνες της ISSF:

5.6.5.1.1

οι νικητές µεταλλίων,

5.6.5.1.2

κάθε σκοπευτής που επιτυγχάνει, σπάει ή ισοφαρίζει Παγκόσµιο Ρεκόρ,

5.6.5.1.3

κάθε υποψήφιος σκοπευτής για την απόκτηση αναλογούσας θέσης,

5.6.5.1.4

ένα τυχαία επιλεγµένο µέλος µιας οµάδας το οποίο επιτυγχάνει, σπάει ή
ισοφαρίζει Παγκόσµιο Ρεκόρ,

5.6.5.1.5

τυχαίος ή συγκεκριµένος έλεγχος κατά την κρίση της Επιτροπής ΑντίΝτόπινγκ της ISSF ή εκπροσώπου της σε έναν αγώνα.
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5.6.5.2

Οι Οµοσπονδίες µέλη της ISSF και οι οργανωτικές επιτροπές των
∆ιεθνών Αγώνων ή Πρωταθληµάτων πρέπει να παρέχουν πρόσβαση
στους Ανεξάρτητους Παρατηρητές των Αγώνων όπως ορίζει η ISSF.

5.7

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
∆είγµατα Ελέγχου Ντόπινγκ που συλλέγονται σύµφωνα µε αυτούς τους
Κανόνες Αντί-Ντόπινγκ πρέπει να αναλύονται σύµφωνα µε τον Κώδικα.

5.8

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

5.8.1

∆ιαχείριση αποτελεσµάτων για ελέγχους µε πρωτοβουλία της ISSF

Η διαχείριση αποτελεσµάτων για ελέγχους µε πρωτοβουλία της ISSF
(συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων που γίνονται από τη WADA µετά
από συµφωνία µε την ISSF) πρέπει να γίνεται όπως ορίζεται
παρακάτω.

5.8.1.1

Εργαστηριακές Αναφορές
Οι αναφορές όλων των αναλύσεων σε δείγµατα «Α» (που γίνονται) από
το εργαστήριο πρέπει να αποσταλούν κλειστές στον Γενικό Γραµµατέα
της ISSF που θα ανοίξει αναφορές αυτού του τύπου και θα καθορίσει
την ταυτότητα σκοπευτών που έδωσαν δείγµατα που κηρύχθηκαν
θετικά.

5.8.1.2

Αρχική Έρευνα
Κατά την παραλαβή ενός δείγµατος «Α»
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5.8.1.3.1.4

το δικαίωµα του σκοπευτή και/ή εκπροσώπου του να παρίσταται στην
ανάλυση του δείγµατος «Β» εφόσον αυτή έχει ζητηθεί, και

5.8.1.3.1.5

το δικαίωµα του σκοπευτή να ζητήσει αντίγραφα των εργαστηριακών
δεδοµένων των δειγµάτων «Α» και «Β», τα οποία περιλαµβάνουν τις
πληροφορίες που απαιτούνται από τα ∆ιεθνή Πρότυπα για
εργαστηριακές αναλύσεις.

5.8.1.3.2

Η Οµοσπονδία µέλος του σκοπευτή πρέπει να ειδοποιήσει αµέσως τον
ενδιαφερόµενο σκοπευτή.

5.8.1.4

Ανάλυση ∆είγµατος «Β»
Η οµοσπονδία και/ή ο ενδιαφερόµενος σκοπευτής έχει/έχουν το
δικαίωµα να ζητήσουν από το Γενικό Γραµµατέα της ISSF να κανονίσει
ανάλυση ελέγχου του δείγµατος «Β». Το αίτηµα αυτό πρέπει να
υποβληθεί µέσα σε 10 (δέκα) ηµέρες από τη λήψη από την οµοσπονδία
ή το σκοπευτή των αποτελεσµάτων της ανάλυσης του δείγµατος «Α»,
αλλιώς το αίτηµα δεν θα γίνει δεκτό. Αν το αίτηµα υποβληθεί µετά τη
λήξη αυτής της προθεσµίας, ή αν δεν ζητηθεί ανάλυση ελέγχου, το
αποτέλεσµα της ανάλυσης του δείγµατος «Α» είναι καθοριστικό.

5.8.1.5

Η ανάλυση ελέγχου του δείγµατος «Β» χρησιµεύει για την προστασία
των δικαιωµάτων του σκοπευτή και πρέπει να γίνει µέσα σε διάστηµα
21 ηµερών από τη λήψη της γραπτής αίτησης του σκοπευτή ή της
οµοσπονδίας του/της, από διαφορετική οµάδα αναλυτών του ίδιου
εργαστηρίου. Η ανάλυση του δείγµατος «Β» γίνεται για να εξακριβωθεί
αν το δείγµα αυτό περιέχει την ύπαρξη της ίδιας απαγορευµένης ουσίας
που ανιχνεύθηκε στο δείγµα «Α».

5.8.1.6

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντί–Ντόπινγκ της ISSF ή ο εκπρόσωπός
του/της έχει το δικαίωµα να είναι παρών κατά τη διάρκεια της ανάλυσης
ελέγχου του δείγµατος «Β».

5.8.1.7

Ο σκοπευτής και η εθνική οµοσπονδία του/της έχει /έχουν το δικαίωµα
να είναι παρών (όντες) ή να εκπροσωπηθούν µε δικά τους έξοδα κατά
τη διάρκεια της ανάλυσης του δείγµατος «Β».

5.8.1.8

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος του δείγµατος «Β», η αναφορά του
εργαστηρίου πρέπει να σταλεί στην ISSF µαζί µε αντίγραφο όλων των
σχετικών εργαστηριακών δεδοµένων.

5.8.1.9

Η ISSF µπορεί σε οποιαδήποτε στιγµή να ζητήσει ανάλυση του
δείγµατος «Β» αν πιστεύει ότι αυτό θα είναι σηµαντικό για την
αξιολόγηση της υπόθεσης του σκοπευτή.

5.8.1.10

Τα έξοδα της ανάλυσης ελέγχου πρέπει να αναληφθούν από το
σκοπευτή ή την οµοσπονδία που τη ζητά. Όµως, αν τα αποτελέσµατα
της ανάλυσης ελέγχου καταστήσουν άκυρη την πρώτη ανάλυση, τα
έξοδα πρέπει να αναληφθούν από την Οργανωτική Επιτροπή ή την
ISSF.
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5.8.1.11

Συµπληρωµατικές Έρευνες
Η ISSF οφείλει να διεξάγει οποιαδήποτε συµπληρωµατική έρευνα όπου
αυτή προβλέπεται στον Κατάλογο Απαγορευµένων Ουσιών. Μετά την
ολοκλήρωση µιας τέτοιας συµπληρωµατικής έρευνας, η ISSF οφείλει να
ειδοποιήσει αµέσως την Οµοσπονδία του σκοπευτή ή το Προσωπικό
Υποστήριξης του σκοπευτή σχετικά µε τα αποτελέσµατα της
συµπληρωµατικής έρευνας και για το αν η ISSF υποστηρίζει ή όχι ότι
έγινε παράβαση του Κανόνα Αντί-Ντόπινγκ.

5.8.1.12

Παραβάσεις πέραν των ∆υσµενών Αποτελεσµάτων Ελέγχου
Για εµφανής παραβάσεις του Κανόνα Αντί-Ντόπινγκ, οι οποίες δεν
σχετίζονται µε ∆υσµενή Αποτελέσµατα Ελέγχου, η ISSF οφείλει να
διεξάγει κάθε απαραίτητη συµπληρωµατική έρευνα και πρέπει να
ειδοποιήσει άµεσα την οµοσπονδία του σκοπευτή ή το Προσωπικό
Υποστήριξης του σκοπευτή για το ποιος Κανόνας Αντί-Ντόπινγκ
εµφανίζεται ότι έχει παραβιαστεί και την βάση του κατηγορητηρίου.

5.8.2

∆ιαχείριση Αποτελεσµάτων για Ελέγχους που έγιναν κατά τη
διάρκεια άλλων ∆ιεθνών Αγώνων
Η διαχείριση αποτελεσµάτων και η διεξαγωγή ακροαµατικών
διαδικασιών ελέγχου που έγινε από την ∆ΟΕ, την ∆ιεθνή Επιτροπή
Παρά-ολυµπιακών αγώνων, ή κάποιο Κύριο Οργανισµό πρέπει να
διαχειρίζονται όσον αφορά τις κυρώσεις πέραν του αποκλεισµού από
τον αγώνα ή των αποτελεσµάτων του αγώνα, από την ISSF.

5.8.3

∆ιαχείριση Αποτελεσµάτων για
Οµοσπονδία µέλος της ISSF

Ελέγχους που έγιναν από

Η διαχείριση αποτελεσµάτων που γίνεται από Οµοσπονδίες µέλη
πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις γενικές αρχές για τη διαχείριση
πραγµατικών και δίκαιων αποτελεσµάτων – οι οποίες υπόκεινται στους
λεπτοµερείς όρους οι οποίοι εκθέτονται στο 5.8.1. Τα αποτελέσµατα
όλων των Ελέγχων Ντόπινγκ πρέπει να αναφέρονται στην ISSF µέσα
σε διάστηµα 14 ηµερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
διαχείρισης αποτελεσµάτων από την Οµοσπονδία µέλος. Κάθε εµφανής
παράβαση Κανόνα Αντί-Ντόπινγκ από σκοπευτή, µέλος της
οµοσπονδίας αυτής πρέπει να αναφέρεται άµεσα σε ένα καταλλήλως
συγκροτηµένο ακροαµατικό σώµα υπαγόµενο στους κανονισµούς της
Οµοσπονδίας ή του εθνικού δικαίου. Εµφανής παραβάσεις του Κανόνα
Αντί-Ντόπινγκ από σκοπευτές µέλη διαφορετικής Οµοσπονδίας µέλους
πρέπει να αναφέρονται στην οµοσπονδία αυτή προκειµένου να γίνει
ακρόαση.

5.8.4

Προσωρινές Αναστολές
Η ISSF είναι εξουσιοδοτηµένη και θα προβεί στην προσωρινή αναστολή
(της ιδιότητας) σκοπευτή µέχρι να γίνει µια ολοκληρωµένη ακροαµατική
διαδικασία βασισµένη σε ∆υσµενές Αποτέλεσµα Ανάλυσης και
επανεξέτασης όπως περιγράφεται στο 5.8.1.2.
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5.9

ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

5.9.1

Ακροάσεις που προκύπτουν από Ελέγχους της ISSF ή
Ελέγχους σε ∆ιεθνείς Αγώνες

5.9.1.1

Όταν εµφανίζεται, ακολουθώντας τη διαδικασία διαχείρισης
αποτελεσµάτων που περιγράφεται στο 5.8, ότι έγινε παράβαση αυτών
των Κανόνων Αντί-Ντόπινγκ σε σχέση µε Έλεγχο της ISSF ή έλεγχο σε
διεθνή αγώνα τότε η υπόθεση πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή
∆ιερεύνησης της ISSF για έρευνα.

5.9.1.2

Η επιτροπή πρέπει να αποτελείται από:

5.9.1.2.1

τον πρόεδρο της Ιατρικής Επιτροπής της ISSF ή εκπρόσωπό του,

5.9.1.2.2

έναν γιατρό που ορίζεται από τον πρόεδρο της Ιατρικής Επιτροπής της
ISSF,

5.9.1.2.3

ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ISSF διορισµένο από τον
Πρόεδρο της ISSF.

5.9.1.3

Κανένα από τα τρία αυτά µέλη δεν επιτρέπεται να προέρχεται από την
ίδια χώρα µε τον υπό εξέταση σκοπευτή ή το σχετικό Προσωπικό
Υποστήριξης Σκοπευτή.

5.9.2

Με σκοπό τον προσδιορισµό της φύσης, των περιστάσεων και της
σοβαρότητας του παραπτώµατος ντόπινγκ, η Επιτροπή ∆ιερεύνησης
πρέπει να δώσει στο σκοπευτή ή στο Προσωπικό Υποστήριξης του
σκοπευτή την ευκαιρία να υποβάλλει την άποψή του/της, είτε:

5.9.2.1

προφορικά, ενώπιον όλης της Επιτροπής, ή ενώπιον ενός από τα µέλη
της που αυτή ορίζει γι’ αυτό το σκοπό, ή

5.9.2.2

εγγράφως.

5.9.3

Ο σκοπευτής ή το προσωπικό υποστήριξης του σκοπευτή µπορεί να
προσκοµίσει οποιαδήποτε (αποδεικτικά) στοιχεία που θεωρεί ότι
βοηθούν την υπόθεσή του/της:

5.9.3.1

αυτός/ή µπορεί να συνοδεύεται και/ή να βοηθείται από άτοµο της
επιλογής του/της και συγκεκριµένα από το γιατρό που έγραψε τη
συνταγή για φάρµακο που µπορεί να περιείχε απαγορευµένη ουσία και,
αν χρειάζεται, από διερµηνέα.

5.9.4

Κατά την ολοκλήρωση της έρευνας (ή της ανταλλαγής αλληλογραφίας),
η Επιτροπή θα πρέπει να έχει διαπιστώσει σε ικανοποιητικό βαθµό:

5.9.4.1

ότι η διεξαγωγή της εξέτασης και ανάλυσης των δειγµάτων ήταν σωστή,

5.9.4.2

ότι είναι επαρκώς ενηµερωµένη για όλες τις πλευρές της υπόθεσης. Αν
όχι, πρέπει να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες.

5.9.5

Ο σκοπευτής ή άλλο άτοµο µπορεί να αποφύγει την ακρόαση µε το να
αναγνωρίσει την παράβαση του Κανόνα Αντί-Ντόπινγκ και να
αποδεχθεί τις κυρώσεις που προβλέπονται στο 5.10. και στο 5.11 και
προτείνονται από την ISSF.
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5.10

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Μια παράβαση αυτών των κανόνων Αντί-Ντόπινγκ σε σχέση µε έλεγχο
εντός αγώνα οδηγεί αυτοµάτως σε ακύρωση των επιτευχθέντων
ατοµικών αποτελεσµάτων σε αυτό το Αγώνισµα µε όλες τις κυρώσεις
που προκύπτουν, συµπεριλαµβανοµένου της απώλειας µεταλλίων,
βαθµών και επάθλων.

5.11

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

5.11.1

Ακύρωση Αποτελεσµάτων σε Αγώνα κατά τη διάρκεια του οποίου
προέκυψε παράβαση Κανόνα Αντί-Ντόπινγκ

5.11.1.1

Κατά την ολοκλήρωση της έρευνας, η Επιτροπή ∆ιερεύνησης οφείλει να
παρουσιάσει τις προτάσεις της στην Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF, η
οποία θα αποφανθεί για τις κυρώσεις.

5.11.1.2

Μια παράβαση του Κανόνα Αντί-Ντόπινγκ που προκύπτει κατά τη
διάρκεια ή σε σχέση µε ένα Αγώνισµα µπορεί να οδηγήσει σε Ακύρωση
όλων των επιτευχθέντων ατοµικών αποτελεσµάτων ενός σκοπευτή σε
αυτό τον Αγώνα µε όλες τις συνέπειες, συµπεριλαµβανοµένης της
απώλειας όλων των µεταλλίων, βαθµών και επάθλων, εκτός αυτών που
προβλέπονται στο 5.11.1.3.

5.11.1.3

Αν ο σκοπευτής αποδείξει ότι αυτός/αυτή δεν φέρει ευθύνη ή αµέλεια
για την παράβαση, τα ατοµικά αποτελέσµατα του σκοπευτή στα άλλα
αγωνίσµατα δεν πρέπει να ακυρωθούν, εκτός και αν τα αποτελέσµατα
των άλλων αγωνισµάτων πέραν του αγωνίσµατος στο οποίο
σηµειώθηκε παράβαση του κανόνα Αντί-Ντόπινγκ είναι πιθανόν να
επηρεάστηκαν από την παράβαση αυτή του σκοπευτή.

5.11.2

Επιβολή ποινής ακαταλληλότητας
ουσίες και απαγορευµένες µεθόδους

για

απαγορευµένες

Εκτός από τις ουσίες που καθορίζονται και περιέχονται στο 5.11.3, η
περίοδος ακαταλληλότητας που επιβάλλεται για µια παράβαση του
5.3.1 (παρουσία απαγορευµένων ουσιών ή µεταβολιτών των ή ίχνη
των), του 5.3.2 (Χρήση ή απόπειρα χρήσης απαγορευµένων ουσιών ή
απαγορευµένων µεθόδων) και του 5.3.6 (Κατοχή απαγορευµένων
ουσιών και µεθόδων) πρέπει να είναι:

5.11.2.1

Πρώτη Παράβαση:

∆ύο (2) Χρόνια ακαταλληλότητας,

5.11.2.2

∆εύτερη Παράβαση:

Ισόβια ακαταλληλότητα.

5.11.2.3

Όµως, ο σκοπευτής ή άλλο άτοµο πρέπει να έχει την ευκαιρία σε κάθε
υπόθεση, πριν από την επιβεβληµένη περίοδο ακαταλληλότητας, να
προσκοµίσει στοιχεία τα οποία θα αποτελούν τη βάση για την ακύρωση
ή την µείωση της ποινής όπως προβλέπεται από το 5.11.5.
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5.11.3

Καθορισµένες Ουσίες
Η Λίστα απαγορευµένων ουσιών µπορεί να προσδιορίζει συγκεκριµένες
ουσίες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε παραβάσεις κανόνων
Αντί-Ντόπινγκ που δεν γίνονται σκοπίµως λόγου της γενικής
περιεκτικότητας των σε φαρµακευτικά προϊόντα ή οι οποίες είναι
λιγότερο πιθανών να χρησιµοποιηθούν σαν παράγοντες ντόπινγκ.
Όπου ο σκοπευτής µπορεί να αποδείξει ότι η χρήση µιας τέτοιας
συγκεκριµένης ουσίας δεν είχε σκοπό την βελτίωση της αθλητικής του
απόδοσης, η περίοδος µη εκλεξιµότητας στο 5.11.2 πρέπει να
αντικατασταθεί από τα παρακάτω:

5.11.3.1

Πρώτη Παράβαση: Στη καλύτερη, µια προειδοποίηση και επίπληξη και
καµία περίοδος ακαταλληλότητας σε µελλοντικούς αγώνες, και στη
χειρότερη ένα (1) χρόνο ακαταλληλότητας,

5.11.3.2

∆εύτερη Παράβαση:

∆ύο (2) χρόνια ακαταλληλότητα,

5.11.3.3

Τρίτη Παράβαση:

Ισόβια ακαταλληλότητα.

5.11.3.4

Όµως, ο σκοπευτής ή άλλο άτοµο πρέπει να έχει την ευκαιρία σε κάθε
υπόθεση, πριν από την περίοδο επιβεβληµένης ακαταλληλότητας, να
προσκοµίσει στοιχεία τα οποία θα αποτελούν τη βάση για την ακύρωση
ή τη µείωση της ποινής (σε περίπτωση δεύτερης ή τρίτης παράβασης)
όπως προβλέπεται στο 5.11.5.

5.11.4

Ακαταλληλότητα για άλλες παραβάσεις Αντί-Ντόπινγκ
Η περίοδος ακαταλληλότητας για άλλες παραβάσεις αυτών των
Κανόνων Αντί-Ντόπινγκ πρέπει να είναι:

5.11.4.1

για παραβάσεις του 5.3.3 (άρνηση ή αδυναµία να υποβληθεί σε
περισυλλογή δείγµατος) ή του 5.3.5 (διαφθορά Ελέγχου Ντόπινγκ),
πρέπει να εφαρµόζονται οι περίοδοι ακαταλληλότητας που
προβλέπονται στο 5.11.2,

5.11.4.2

για παραβάσεις του 5.3.7 (∆ιακίνηση) ή του 5.3.8 (Χορήγηση
Απαγορευµένων Ουσιών και Απαγορευµένων Μεθόδων), η
επιβεβληµένη περίοδος ακαταλληλότητας πρέπει να είναι το λιγότερο
τέσσερα (4) χρόνια και το µέγιστο ισόβια. Παράβαση του κανόνα η
οποία εµπλέκει Ανήλικα θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή παράβαση, και
στην περίπτωση διάπραξής της από το Προσωπικό Υποστήριξης
Σκοπευτή για παραβάσεις εκτός αυτής των συγκεκριµένων ουσιών που
προβλέπονται στο 5.11.3, πρέπει να οδηγεί σε ισόβια ακαταλληλότητα
για το Προσωπικό Υποστήριξης Σκοπευτή. Επιπλέον, παραβάσεις
τέτοιων άρθρων οι οποίες παραβαίνουν και µη αθλητικούς νόµους και
κανόνες, µπορούν να αναφερθούν σε µια κατάλληλη διοικητική,
επαγγελµατική ή δικαστική αρχή,

5.11.4.3

για παραβάσεις του 5.3.4 (Παραβάσεις Πληροφοριών Εντοπισµού ή
Παραλειπόµενων Ελέγχων), η περίοδος ακαταλληλότητας πρέπει να
είναι:

5.11.4.3.1

Πρώτη Παράβαση: Από τρεις (3) µήνες έως ένα (1) χρόνο
ακαταλληλότητας,

5.11.4.3.2

∆εύτερη και επόµενες παραβάσεις: ∆ύο (2) χρόνια ακαταλληλότητας.

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

- 195 -

5.11.5

Ακύρωση ή Μείωση της Περιόδου
βασιζόµενη σε Εξαιρετικές Συνθήκες

5.11.5.1

Καµία Ευθύνη ή Αµέλεια

Ακαταλληλότητας

Αν ο σκοπευτής αποδείξει σε µια ατοµική υπόθεση σχετική µε
παράβαση κανόνα Αντί-Ντόπινγκ του 5.3.1 (παρουσία απαγορευµένων
ουσιών ή µεταβολιτών ή στοιχείων) ή Χρήση απαγορευµένης ουσίας ή
απαγορευµένης µεθόδου του 5.3.2 ότι δεν φέρει καµία ευθύνη ή αµέλεια
για την παράβαση αυτή, η κάτω από άλλες συνθήκες επιβεβληµένη
περίοδος ακαταλληλότητας πρέπει να ακυρωθεί. Όταν µια
απαγορευµένη ουσία ή µεταβολίτης αυτής ή στοιχείο αυτής ανιχνευθεί
σε δείγµα σκοπευτή παραβαίνοντας το 5.3.1 (παρουσία
απαγορευµένης ουσίας), ο σκοπευτής πρέπει να αποδείξει µε ποιο
τρόπο η απαγορευµένη ουσία εισχώρησε στο σύστηµα του/της,
προκειµένου να πετύχει ακύρωση της περιόδου ακαταλληλότητας. Σε
αγώνισµα το άρθρο αυτό εφαρµόζεται και η περίοδος ακαταλληλότητας,
επιβεβληµένη κάτω από άλλες συνθήκες θα ακυρώνεται, και η
παράβαση του κανόνα Αντί-Ντόπινγκ δεν θα θεωρείται παράβαση για
τον περιορισµένο σκοπό του προσδιορισµού της περιόδου
ακαταλληλότητας για πολλαπλές παραβάσεις των 5.11.2, 5.11.3 και
5.11.6.

5.11.5.2

Καµία σοβαρή ευθύνη ή αµέλεια
Αυτό το άρθρο 5.11.5.2 ισχύει µόνο για παραβάσεις του κανόνα ΑντίΝτόπινγκ του 5.3.1 (παρουσία απαγορευµένης ουσίας ή µεταβολιτών
αυτής ή στοιχείων αυτής), χρήση απαγορευµένης ουσίας ή
απαγορευµένης µεθόδου του 5.3.2, παράλειψη υποβολής δείγµατος
περισυλλογής του 5.3.3, ή διαχείριση µιας απαγορευµένης ουσίας ή
απαγορευµένης µεθόδου του 5.3.8. Αν ένας σκοπευτής αποδείξει σε
µια ατοµική υπόθεση σχετική µε αυτές τις παραβάσεις ότι αυτός/αυτή
δεν φέρει καµία σοβαρή ευθύνη ή αµέλεια, τότε η περίοδος
ακαταλληλότητας µπορεί να µειωθεί, αλλά η µειωµένη αυτή περίοδος
δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη από το ήµισυ της ελάχιστης
περιόδου ακαταλληλότητας επιβεβληµένης κάτω από άλλες συνθήκες.
Αν είναι κάτω από άλλες συνθήκες επιβεβληµένη περίοδος
ακαταλληλότητας είναι ισόβια, η µειωµένη περίοδος που ορίζεται
σύµφωνα µε αυτό το άρθρο δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη από
οκτώ (8) χρόνια. Αν µια απαγορευµένη ουσία ή µεταβολίτης της ή
στοιχείο ανιχνευθεί σε δείγµα σκοπευτή παραβαίνοντας το 5.3.1
(παρουσία απαγορευµένης ουσίας, τότε ο σκοπευτής πρέπει να
αποδείξει µε ποιο τρόπο η απαγορευµένη ουσία εισχώρησε το σύστηµά
του/της ώστε να πετύχει µείωση της περιόδου ακαταλληλότητας.
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5.11.5.3

Ουσιαστική συµβολή σκοπευτή στην ανακάλυψη ή στην
απόδειξη παραβάσεων κανόνα Αντί-Ντόπινγκ από το
Προσωπικό Υποστήριξης Σκοπευτή ή άλλους.
Η ISSF µπορεί επίσης να µειώσει την περίοδο ακαταλληλότητας σε µια
ατοµική υπόθεση όπου ο σκοπευτής συνέβαλε ουσιαστικά στο να
ανακαλύψει ή να αποδείξει η ISSF παράβαση κανόνα Αντί-Ντόπινγκ
από άλλο σκοπευτή σχετική µε την Κατοχή υπό το 5.3.6.2 (Κατοχή από
το Προσωπικό Υποστήριξης Σκοπευτή), 5.3.7 (∆ιακίνηση), ή 5.3.8
(χορήγηση σε σκοπευτή). Η µειωµένη περίοδος ακαταλληλότητας δεν
πρέπει ωστόσο να είναι µικρότερη από το ήµισυ του ελαχίστου των
περιόδων ακαταλληλότητας επιβεβληµένων κάτω από άλλες συνθήκες.
Αν η κάτω από άλλες συνθήκες επιβεβληµένη περίοδος
ακαταλληλότητας είναι ισόβια, η µειωµένη περίοδος σε αυτή την
περίπτωση δεν πρέπει να είναι µικρότερη από οκτώ (8) χρόνια.

5.11.6

Κανόνες για ορισµένες πιθανές περιπτώσεις πολλαπλών
παραβάσεων

5.11.6.1

Για λόγους επιβολής κυρώσεων υπό το 5.11.2, 5.11.3 και 5.11.4, µια
δεύτερη παράβαση του κανόνα Αντί-Ντόπινγκ µπορεί να εξεταστεί για
λόγους επιβολής κυρώσεων µόνο αν η ISSF ή η Οµοσπονδία µέλος της
µπορέσει να αποδείξει ότι ο σκοπευτής ή άλλο άτοµο διέπραξε την
δεύτερη παράβαση του κανόνα Αντί-Ντόπινγκ αφού ο σκοπευτής ή
άλλο άτοµο έλαβε ειδοποίηση, ή αφού η ISSF ή η Οµοσπονδία µέλος
της δεν είναι σε θέση να το αποδείξει αυτό, οι παραβάσεις πρέπει να
µετρήσουν σαν µια πρώτη παράβαση, και η κύρωση που θα επιβληθεί
πρέπει να βασίζεται στην παράβαση που συνεπάγεται την ποιο
αυστηρή ποινή.

5.11.6.2

Όταν ένας σκοπευτής, µε βάση τον ίδιο Έλεγχο Ντόπινγκ, βρεθεί να
έχει παραβεί έναν κανόνα Αντί-Ντόπινγκ που να σχετίζεται συγχρόνως
µε µια καθορισµένη ουσία υπό το 5.11.3 και µια άλλη απαγορευµένη
ουσία ή απαγορευµένη µέθοδο, ο σκοπευτής πρέπει να θεωρηθεί ότι
έχει διαπράξει µια παράβαση κανόνα Αντί-Ντόπινγκ, αλλά η ποινή που
θα του επιβληθεί πρέπει να βασίζεται στην απαγορευµένη ουσία ή
µέθοδο που συνεπάγεται την πιο αυστηρή ποινή.

5.11.6.3

Όπου ο σκοπευτής φέρεται να έχει διαπράξει δύο διαφορετικές
παραβάσεις Αντί-Ντόπινγκ, η µια σχετική µε καθορισµένη ουσία που να
διέπεται από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο 5.11.3 (Καθορισµένες
Ουσίες) και η άλλη σχετική µε απαγορευµένη ουσία ή απαγορευµένη
µέθοδο που να διέπεται από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο
5.11.4.1, η επιβεβληµένη περίοδος ακαταλληλότητας για το δεύτερο
αδίκηµα πρέπει να είναι το λιγότερο δύο χρόνια ακαταλληλότητας και το
µέγιστο τρία χρόνια ακαταλληλότητας. Όποιος σκοπευτής βρεθεί να έχει
διαπράξει τρίτη παράβαση Κανόνα Αντί-Ντόπινγκ η οποία να είναι
συνδυασµός καθορισµένων ουσιών υπό το 5.11.3 και οποιασδήποτε
άλλης παράβασης κανόνα Αντί-Ντόπινγκ υπό το 5.11.2 ή το 5.11.4.1 θα
πρέπει να του επιβληθεί η ποινή της ισόβιας ακαταλληλότητας.
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5.11.7

Ακύρωση αποτελεσµάτων σε Αγώνες κατόπιν συλλογής
δείγµατος
Μαζί µε την αυτόµατη ακύρωση των αποτελεσµάτων βολής στο
αγώνισµα στο οποίο βρέθηκε θετικό δείγµα υπό το 5.10 (Αυτόµατη
ακύρωση ατοµικών αποτελεσµάτων), όλα τα υπόλοιπα αποτελέσµατα
αγωνισµάτων που επιτεύχθηκαν από τη µέρα περισυλλογής θετικού
δείγµατος (είτε εντός είτε εκτός αγώνα), ή άλλες διαπραχθείσες
παραβάσεις ντόπινγκ, δια µέσου της έναρξης οποιασδήποτε περιόδου
προσωρινής διαθεσιµότητας ή ακαταλληλότητας, εκτός της
περιπτώσεως όπου για λόγους δικαιοσύνης απαιτείται, θα αποκλείονται
µαζί µε όλες τις συνέπειες που προκύπτουν συµπεριλαµβανοµένης της
απώλειας όποιων µεταλλίων, βαθµών και επάθλων.

5.11.8

Έναρξη Περιόδου Ακαταλληλότητας
Η περίοδος ακαταλληλότητας πρέπει να αρχίσει από την ηµέρα της
απόφασης που ενέκρινε την ακαταλληλότητα ή, σε περίπτωση που η
ακροαµατική διαδικασία παραµερίζεται, την ηµέρα την οποία η
ακαταλληλότητα γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς επιβάλλεται. Οποιαδήποτε
περίοδος προσωρινής διαθεσιµότητας (είτε επιβαλλοµένη είτε
οικιοθελώς αποδεκτή) πρέπει να προσµετράται στη συνολική περίοδο
ακαταλληλότητας. Όπου, για λόγους δικαιοσύνης, υπάρχουν
καθυστερήσεις στην ακροαµατική διαδικασία ή άλλες περιπτώσεις του
Ελέγχου Ντόπινγκ για τις οποίες δεν ευθύνεται ο σκοπευτής, η ISSF ή η
Οµοσπονδία µέλος της που επιβάλλει την κύρωση µπορεί να ορίσει την
περίοδο έναρξης της ακαταλληλότητας σε προγενέστερη ηµεροµηνία,
από την ηµέρα που έγινε η περισυλλογή του δείγµατος.

5.11.9

Καθεστώς κατά τη διάρκεια της περιόδου ακαταλληλότητας
Κανένα από τα άτοµα τα οποία έχουν κυρηχθεί ακατάλληλα δεν
επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ακαταλληλότητας να
συµµετάσχει σε αγώνα ή δραστηριότητα (άλλη πέραν της εγκεκριµένης
εκπαίδευσης αντί-ντόπινγκ ή του προγράµµατος αποκατάστασης)
εγκεκριµένα ή οργανωµένα από την ISSF ή από οποιαδήποτε από τις
Οµοσπονδίες µέλη της. Επιπλέον, για κάθε παράβαση κανόνα ΑντίΝτόπινγκ που δεν σχετίζεται µε τις καθορισµένες ουσίες που
περιγράφονται στο 5.11.3, ορισµένη ή όλη η αθλητική οικονοµική
βοήθεια ή άλλα σχετικά µε το άθληµα προνόµια για αυτό το άτοµο θα
παρακρατούνται από την ISSF και τις Οµοσπονδίες µέλη της.
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5.11.10

Έλεγχος αποκατάστασης (
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5.14.2.1

Ποιοι έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν έφεση

5.14.2.1.1

Υποθέσεις που προκύπτουν σε αγωνίσµατα ∆ιεθνών αγώνων ή
υποθέσεις που εµπλέκουν σκοπευτές ∆ιεθνούς Επιπέδου, οι
αποφάσεις µπορούν να εφεσιβάλλονται αποκλειστικά στο Αθλητικό
∆ικαστήριο ∆ιαιτησίας (CAS) σε συµφωνία µε τα άρθρα που
εφαρµόζονται σε αυτό το δικαστήριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα
ακόλουθα άτοµα έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν έφεση στο Αθλητικό
∆ικαστήριο ∆ιαιτησίας:

5.14.2.1.1.1

ο σκοπευτής ή το άτοµο που είναι αντικείµενο της απόφασης που
εφεσιβάλλεται,

5.14.2.1.1.2

το άλλο συµβαλλόµενο µέρος της υπόθεσης στο οποίο αποδόθηκε η
απόφαση,

5.14.2.1.1.3

η ISSF και οποιοσδήποτε άλλος Οργανισµός Αντί-Ντόπινγκ υπό τους
κανόνες των οποίων θα µπορούσε να επιβληθεί µια κύρωση,

5.14.2.1.1.4

η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή ή ∆ιεθνής Παραολυµπιακή Επιτροπή,
όπως εφαρµόζεται και όπου η απόφαση µπορεί να έχει αντίκτυπο σε
σχέση µε τους Ολυµπιακούς ή Παραολυµπιακούς Αγώνες,
συµπεριλαµβανοµένου των αποφάσεων που επηρεάζουν την
καταλληλότητα για τους Ολυµπιακούς ή Παραολυµπιακούς αγώνες, και

5.14.2.1.1.5

η WADA.

5.14.2.1.2

Σε υποθέσεις που εµπλέκονται σκοπευτές οι οποίοι δεν έχουν δικαίωµα
έφεσης υπό το 5.14.2.1.1, τα συµβαλλόµενα µέρη µε δικαίωµα έφεσης
στο εθνικού επιπέδου σώµα αναθεώρησης πρέπει να είναι όπως
προβλέπεται στους κανόνες των Οµοσπονδιών µελών της ISSF, και το
λιγότερο πρέπει να περιλαµβάνουν:

5.14.2.1.2.1

τον σκοπευτή ή άλλο άτοµο που είναι αντικείµενο της απόφασης που
εφεσιβάλλεται,

5.14.2.1.2.2

το άλλο συµβαλλόµενο µέρος της υπόθεσης στο οποίο αποδόθηκε η
απόφαση,

5.14.2.1.2.3

η ISSF, και

5.14.2.1.2.4

η WADA.

5.14.3

Εφέσεις σε αποφάσεις που παραχωρούν ή απορρίπτουν την
Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς
Αποφάσεις της WADA η οποίες ανατρέπουν την παραχώρηση ή
απόρριψη Εξαιρέσεως Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς µπορούν
να εφεσιβληθούν µόνο στο Αθλητικό ∆ικαστήριο ∆ιαιτησίας από το
Σκοπευτή, την ISSF ή την Εθνικό Οργανισµό Αντί-Ντόπινγκ ή άλλο
Σώµα διορισµένο από µια Οµοσπονδία µέλος της ISSF η οποία
παραχώρησε ή απέρριψε την Εξαίρεση. Αποφάσεις που απορρίπτουν
την εξαίρεση Χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, και οι οποίες δεν
ανατρέπονται από τη WADA µπορούν να εφεσιβληθούν από σκοπευτές
διεθνούς επιπέδου στο Αθλητικό ∆ικαστήριο ∆ιαιτησίας (CAS).

5.14.4

Εφέσεις σε Αποφάσεις σύµφωνες µε το 5.13
Αποφάσεις της ISSF σύµφωνες µε το 5.13 µπορούν να εφεσιβληθούν
αποκλειστικά στο Αθλητικό ∆ικαστήριο ∆ιαιτησίας από την Οµοσπονδία
µέλος της ISSF.
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5.15

Αναγνώριση

5.15.1

Οι οµοσπονδίες µέλη της ISSF οφείλουν να ενηµερώνουν τον Γενικό
Γραµµατέα της ISSF για οποιεσδήποτε κυρώσεις που επιβάλλουν σε
σκοπευτή για ντόπινγκ. Η ενηµέρωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από
αντίγραφο του πλήρους αρχείου σχετικά µε τον έλεγχο ντόπινγκ και
πρέπει να αποστέλλεται στην ISSF µόλις οριστικοποιηθεί η απόφαση
της οµοσπονδίας µέλους.

5.15.2

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ISSF µπορεί να αποφασίσει όσον αφορά
σε όλους τους Αγώνες της ISSF να αποδεχθεί τις κυρώσεις που
επιβλήθηκαν από τις οµοσπονδίες µέλη της µε την προϋπόθεση ότι η
Εκτελεστική Επιτροπή θα διαπιστώσει σε ικανοποιητικό βαθµό ότι ο
έλεγχος διεξήχθη σωστά και ότι οι κανόνες του φορέα που διεξήγαγε
τον έλεγχο παρέχουν επαρκή προστασία στους διαγωνιζόµενους. Το
µέγεθος των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από την οµοσπονδία µέλος
της ISSF θα παραµείνει αµετάβλητο ακόµα και αν είναι µικρότερο αυτού
της ελάχιστης κυρώσεως που προβλέπεται σ’αυτούς τους
Κανονισµούς. Ο εµπλεκόµενος σκοπευτής έχει το δικαίωµα να
ακουστεί.

5.15.3

Αν η κύρωση που επιβλήθηκε από οµοσπονδία µέλος γίνει αποδεκτή
από την ISSF σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, όλες οι άλλες
εθνικές οµοσπονδίες οφείλουν να επιβάλλουν την κύρωση αυτή στους
εθνικούς τους αγώνες. Για το σκοπό αυτό, ο Γενικός Γραµµατέας της
ISSF οφείλει να ενηµερώνει όλες τις οµοσπονδίες µέλη της ISSF για τις
κυρώσεις που έγιναν αποδεκτές µ’αυτό τον τρόπο.

5.15.4

Στην περίπτωση κυρώσεων που επιβάλλονται από την ISSF µε βάση
ελέγχους ντόπινγκ που έγιναν κατά τη διάρκεια αγώνων της ISSF, οι
οµοσπονδίες µέλη της ISSF οφείλουν να επιβάλλουν την εν λόγω
κύρωση στους εθνικούς τους αγώνες. Για το σκοπό αυτό, ο Γενικός
Γραµµατέας της ISSF οφείλει να ενηµερώνει όλες τις οµοσπονδίες µέλη
της ISSF για τέτοιου είδους κυρώσεις.

5.15.5

Στην περίπτωση που σκοπευτής βρεθεί ένοχος ντόπινγκ κατά τη
διάρκεια ελέγχων ντόπινγκ που διεξάγονται υπό τον έλεγχο οργανισµών
έξω από την ISSF και τις οµοσπονδίες µέλη της (π.χ. Κρατικούς φορείς,
τη ∆ΟΕ, τη WADA ή άλλες διεθνείς οµοσπονδίες) η Εκτελεστική
Επιτροπή της ISSF θα αποφασίσει αν και σε ποιο βαθµό θα
επιβληθούν κυρώσεις στο σκοπευτή όσον αφορά στους αγώνες της
ISSF. Κατά τη διάρκεια της λήψης της σχετικής απόφασης η ISSF θα
βεβαιωθεί σε ικανοποιητικό βαθµό ότι ο έλεγχος έγινε σωστά και ότι οι
κανόνες του φορέα που διεξήγε τον έλεγχο παρέχουν επαρκή
προστασία στους διαγωνιζόµενους. Ο περί ου ο λόγος σκοπευτής
πρέπει να έχει το δικαίωµα να ακουστεί. Αν επιβληθεί ποινή η ISSF θα
ενηµερώσει όλες τις οµοσπονδίες µέλη για την ποινή που επιβλήθηκε
µ’αυτό τον τρόπο για (επιβολή στους εθνικούς τους αγώνες.
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5.16

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Υποκείµενες στο δικαίωµα έφεσης όπως προβλέπεται στο 5.14, ο
έλεγχος, η εξαιρέσεις χρήσεως για θεραπευτικούς λόγους και τα
αποτελέσµατα ακροάσεων ή άλλες τελικές δικαστικές αποφάσεις από
οποιοδήποτε προσυπογραφόµενο στον κώδικα σύµφωνο µε αυτόν και
που να είναι στη δικαιοδοσία αυτής της υπογράφουσας εξουσίας,
πρέπει να αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστές από την ISSF και
τις οµοσπονδίες µέλη της. Η ISSF και οι οµοσπονδίες µέλη της έχουν το
δικαίωµα να αναγνωρίζουν τις ίδιες ενέργειες άλλων Σωµάτων, τα
οποία δεν αποδέχονται τον Κώδικα, αν οι κανόνες αυτών των Σωµάτων
είναι σε άλλα σηµεία σύµφωνοι µε τον Κώδικα.

5.17

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
Καµία ενέργεια εναντίον σκοπευτή ή άλλου ατόµου δεν µπορεί να τεθεί
σε ισχύ υπό αυτούς τους Κανόνες Αντί-Ντόπινγκ για παράβαση ενός
κανόνα Αντί-Ντόπινγκ η οποία να προβλέπεται σε αυτούς τους κανόνες,
εκτός και αν αυτή η ενέργεια τεθεί σε ισχύ µέσα σε διάστηµα οκτώ
χρόνων από την ηµεροµηνία που διαπράχθηκε η παράβαση.

5.18

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ISSF ΜΕ ΤΗ WADA
H ISSF θα δίνει αναφορά στη WADA σε σχέση µε προσαρµογές στον
Κώδικα κάθε δεύτερο χρόνο και οφείλει να εξηγεί τους λόγους για τυχόν
µη συµµόρφωσης µε αυτές.

5.19

ΓΕΝΙΚΑ

5.19.1

Τυχόν τροποποιήσεις των Κανόνων αυτών Αντί-Ντόπινγκ πρέπει να
εγκριθούν µε πλειοψηφία δύο τρίτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

5.19.2

Τυχόν αλλαγές των Κανόνων Αντί-Ντόπινγκ της ISSF τίθενται σε ισχύ
αµέσως µόλις εγκριθούν ή από µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία εάν αυτή
ορίζεται στους Κανόνες.

5.19.3

Οι πρώτοι Κανόνες Αντί-Ντόπινγκ εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική
Συνέλευση στις 30 Οκτωβρίου, 1982 στο Καράκας της Βενεζουέλας και
τροποποιήθηκαν µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 22
Απριλίου, 1996 στην Ατλάντα των ΗΠΑ, στις 21 Μαρτίου, 2000 στο
Σίδνεϋ της Αυστραλίας, στις 29 Απριλίου, 2001 στο Κάιρο της Αιγύπτου,
µε παµψηφεί ταχυδροµική ψηφοφορία στις 17 Ιουνίου, 2001 στο
Μόναχο της Γερµανίας, και µε ταχυδροµική ψηφοφορία στις 7
Νοεµβρίου, 2003 και θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, 2004.

Παράρτηµα 1: Ορισµοί, µόνο για αυτούς τους Κανόνες Αντί-Ντόπινγκ
Παράρτηµα 2: Υπόδειγµα Έντυπου Ελέγχου Ντόπινγκ
Πρωτότυπο για την ISSF
Αντίγραφο 1 για εξουσιοδοτηµένο
δειγµατοληπτικό Οργανισµό

Αντίγραφο 2 για Αθλητή
Αντίγραφο 3 για Εργαστήριο

Παράρτηµα 3: Εξαιρέσεις Χρήσεως για Θεραπευτικούς Σκοπούς
Στάνταρτ Αίτηση
Παράρτηµα 4: Εξαιρέσεις Χρήσεως για Θεραπευτικούς Σκοπούς
Συνοπτική ∆ιαδικασία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ, µόνο για αυτούς τους Κανονισµούς Αντί-Ντόπινγκ
∆υσµενές Αποτέλεσµα Ανάλυσης
Αναφορά από εργαστήριο ή άλλο αναγνωρισµένο οργανισµό εξέτασης η οποία ανιχνεύει
σε δείγµα την παρουσία απαγορευµένης Ουσίας ή µεταβολίτη αυτής ή δεικτών
(συµπεριλαµβανοµένων των αυξηµένων ποσοτήτων ενδογενών ουσιών) ή αποδεικτικού
Χρήσης µια απαγορευµένης µεθόδου.

Οργανισµός Αντί-Ντόπινγκ
Ο υπογράφων ο οποίος είναι υπεύθυνος της εφαρµογής των κανονισµών όσον αφορά
στην έναρξη, εκτέλεση ή επιβολή οποιουδήποτε µέρους της διαδικασίας ελέγχου
ντόπινγκ. Αυτό περιλαµβάνει, για παράδειγµα, την ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή, την
∆ιεθνή Παραολυµπιακή Επιτροπή και άλλους Κύριους Οργανισµούς οι οποίοι διεξάγουν
Ελέγχους στους αγώνες τους, τη WADA, ∆ιεθνείς Οµοσπονδίες και Εθνικούς
Οργανισµούς Αντί-Ντόπινγκ.

Αθλητής
Για το σκοπό του Ελέγχου Ντόπινγκ, όποιο άτοµο συµµετέχει σε άθληµα σε διεθνές
επίπεδο (όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε διεθνή

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

- 203 -

- 204 -

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

∆ιεθνής Αγώνας
Ένας αγώνας όπου η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή, η ∆ιεθνής Παραολυµπιακή
Επιτροπή, µια ∆ιεθνής Οµοσπονδία, µια κύρια οργάνωση ή άλλη διεθνής αθλητική
οργάνωση αποτελεί το διευθύνων σώµα του αγώνα ή διορίζει τους τεχνικούς υπεύθυνους
για τον αγώνα.
Στο Αγώνισµα της Σκοποβολής αυτό σηµαίνει ένας αγώνα που επιβλέπεται από την ISSF
(Πρωταθλήµατα) όπως ορίζεται στο 3.2.1

Αθλητής/Σκοπευτής ∆ιεθνούς Επιπέδου
Αθλητής που ορίζεται από µια ή περισσότερες Οµοσπονδίες να βρίσκεται στον Κατάλογο
Ελεγχόµενων Αθλητών µιας ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας.

Κατάλογος Ελεγχόµενων Αθλητών ∆ιεθνούς Επιπέδου
Οι 10 καλύτεροι στην κατάταξη αθλητές στην επίσηµη Λίστα Παγκόσµιας
Κατάταξης της ISSF πρέπει να δώσουν τις Πληροφορίες Εντοπισµού τους.
∆ιεθνείς Προδιαγραφές
Οι προδιαγραφές που υιοθετούνται από τη WADA για υποστήριξη του Κώδικα. Η
συµµόρφωσης µε τις ∆ιεθνείς προδιαγραφές (σε αντίθεση µε άλλες εναλλακτικές
προδιαγραφές, πρακτικές ή διαδικασίες) πρέπει να επαρκεί για το συµπέρασµα ότι οι
διαδικασίες που γίνονται βάση των διεθνών προδιαγραφών διεξήχθησαν σωστά.

ISSF
∆ιεθνής Οµοσπονδία του Αθλήµατος της Σκοποβολής
Κύριες Οργανώσεις
Αυτός ο όρος αναφέρεται στις ηπειρωτικές ενώσεις των Εθνικών Ολυµπιακών
Επιτροπών και σε άλλες διεθνής πολύ αθλητικές οργανώσεις οι οποίες λειτουργούν ως
το διευθύνων σώµα για οποιοδήποτε ηπειρωτικό, επαρχιακό και άλλο διεθνή αγώνα.

∆είκτης
Μια σύνθετη ουσία, οµάδα σύνθετών ουσιών ή βιολογικών παραµέτρων που δείχνει τη
χρήση µιας απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου.

Μεταβολίτης
Όποια ουσία παράγεται κατά τη διαδικασία βιο-µετάλλαξης.

Ανήλικος
Ένα άτοµο το οποίο δεν έχει φτάσει στην ηλικία ωριµότητας όπως αυτή καθορίζεται από
τους εν ισχύ νόµους της χώρας κατοικίας του/της.

Εθνική Οργάνωση Αντί-Ντόπινγκ
Ο/ι φορέας-είς που ορίζεται-ονται από την εκάστοτε χώρα ως κάτοχος-ι της βασικής
εξουσίας και ευθύνης υιοθέτησης και εφαρµογής των κανόνων Αντί-Ντόπιγνκ, διευθύνειουν την συλλογή δειγµάτων, την διαχείριση των αποτελεσµάτων εξέτασης, και τη
διεξαγωγή ακροάσεων, όλα σε εθνικό επίπεδο. Αν αυτός ο διορισµός δεν έχει γίνει από
αρµόδιο δηµόσιο φορέα-είς, ο φορέας πρέπει να είναι η Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή της
χώρας ή αντικαταστάτης της.
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Εθνικός Αγώνας
Ένας αθλητικός αγώνας στον οποίο συµµετέχουν διεθνούς ή εθνικού επιπέδου
αθλητές/σκοπευτές και δεν είναι διεθνής αγώνας.

Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή
Η οργάνωση που αναγνωρίζεται από την ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή. Ο όρος Εθνική
Ολυµπιακή Επιτροπή πρέπει επίσης να περιλαµβάνει την Εθνική Αθλητική
Συνοµοσπονδία σε χώρες όπου η Εθνική Αθλητική Συνοµοσπονδία αναλαµβάνει τα
τυπικά καθήκοντα της Εθνικής Ολυµπιακής Επιτροπής στον τοµέα του Αντί-Ντόπινγκ.

Απουσία Ειδοποίησης εκ των προτέρων
Έλεγχος Ντόπινγκ που γίνεται χωρίς προειδοποίηση στον αθλητή/σκοπευτή και όπου ο
αθλητής/σκοπευτής είναι διαρκώς επιτηρούµενος από τη στιγµή της ειδοποίησης µέσω
της συλλογής δείγµατος.

Καµία Ευθύνη ή Αµέλεια
Όταν αποδεικνύει ο αθλητής/σκοπευτής ότι αυτός/αυτή δεν ήξερε ούτε υποπτευόταν, και
δεν θα µπορούσε λογικά να γνωρίζει ή να υποπτεύεται ακόµα και µε την µεγαλύτερη
προσοχή, ότι αυτός ή αυτή είχαν χρησιµοποιήσει ή τους είχε χορηγηθεί απαγορευµένη
ουσία ή απαγορευµένη µέθοδος.

Καµία ιδιαίτερη Ευθύνη ή Αµέλεια
Όταν αποδεικνύει ο αθλητής/σκοπευτής ότι ήταν από δικό του/της λάθος ή αµέλεια, όταν
εξετάζεται το σύνολο των συνθηκών και όταν λαµβάνονται υπόψιν τα κριτήρια για
απουσία ευθύνης ή αµέλειας, αυτή δεν είναι τόσο σηµαντική σε σχέση µε την παράβαση
του κανόνα Αντί-Ντόπινγκ.

Εκτός Αγώνα
Οποιοσδήποτε έλεγχος ντόπινγκ που γίνεται εκτός αγώνα.

Συµµετέχων
Κάθε αθλητής/σκοπευτής ή Προσωπικό Υποστήριξης αθλητή/σκοπευτή.

Άτοµο
Ένα άτοµο ή ένας οργανισµός ή ένας φορέας.

Κατοχή
Η τωρινή, φυσική κατοχή, ή η εξ ερµηνείας κατοχή (η οποία ευσταθεί µόνο στην
περίπτωση που το άτοµο έχει αποκλειστικό έλεγχο της απαγορευµένης ουσίας/µεθόδου
ή του χώρου όπου βρίσκεται η απαγορευµένη ουσία/µέθοδος). Υπό την προϋπόθεση,
όµως, ότι αν αυτό το άτοµο δεν έχει αποκλειστικό έλεγχο της απαγορευµένης ουσίας/
µεθόδου ή του χώρου όπου βρίσκεται η απαγορευµένη ουσία/µέθοδος , η εξ ερµηνείας
κατοχή τότε ευσταθεί µόνο αν το άτοµο ήξερε για την ύπαρξη της απαγορευµένης
ουσίας/µεθόδου και σκόπευε να τη χρησιµοποιήσει. Υπό την προϋπόθεση, όµως, ότι δεν
έχει γίνει παράβαση των κανόνων Αντί-Ντόπινγκ που να βασίζεται µόνο στην κατοχή, αν
πριν από την παραλαβή οποιασδήποτε ειδοποίησης που να ενηµερώνει ότι το άτοµο
αυτό διέπραξε παράβαση κανόνα Αντί-Ντόπινγκ, το άτοµο αυτό προέβη σε
συγκεκριµένες ενέργειες προκειµένου να αποδείξει ότι δεν σκοπεύει πλέον να έχει στην
κατοχή του και παραιτήθηκε από την προγενέστερη κατοχή της απαγορευµένης
ουσίας/µεθόδου.

Κατάλογος Απαγορευµένων Ουσιών
Ο κατάλογος που ορίζει τις απαγορευµένες ουσίες και τις απαγορευµένες µεθόδους.
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Απαγορευµένη Μέθοδος
Κάθε µέθοδος η οποία περιγράφεται σψ
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Χρήση για Θεραυπευτικούς Σκοπούς
Σκοπευτές µε επίσηµο ιατρικό ιστορικό για το οποίο απαιτείται η χρήση απαγορευµένης
ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου πρέπει να έχουν στην κατοχή τους το Έντυπο της
Εξαίρεσης Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς («TUE»).

∆ιακίνηση
Η πώληση, παροχή, χορήγηση, µεταφορά, αποστολή, παράδοση ή διανοµή µιας
απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου σε έναν αθλητή/σκοπευτή είτε
απευθείας είτε διαµέσου δεύτερου ή τρίτου προσώπου, αλλά εξαιρώντας την πώληση ή
διανοµή (από ιατρικό προσωπικό ή από άτοµα εκτός του Προσωπικού Υποστήριξης
αθλητή/σκοπευτή) απαγορευµένης ουσίας για γνήσιους και νόµιµους θεραπευτικούς
σκοπούς.

Χρήση
Η εφαρµογή, κατάποση, έγχυση ή κατανάλωση µε οποιοδήποτε τρόπο µιας
απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου.

WADA
Παγκόσµιος Οργανισµός Αντί-Ντόπινγκ.

Παράρτηµα 2: Υπόδειγµα Έντυπου Ελέγχου Ντόπινγκ
Αυθεντικό της ISSF
Αντίτυπο 1 για Εξουσιοδοτηµένο ∆ειγµατοληπτικό Οργανισµό
Αντίτυπο 2 για τον Αθλητή
Αντίτυπο 3 για το Εργαστήριο
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Annex 3, Page 2 of 4
3. Medication details (see note 5)
Prohibited Substance(s):

Dose of
administration

Route of
administration

Frequency of
administration

1.

2.

3.

Anticipated duration of this
medication plan

Previous / Current TUE request(s):  yes

 no

If yes: Date: ..............................................................................................................
Anti-Doping Organization:
Result (attach previous TUE(s)):
If appropriate, reasons for not prescribing alternative therapies (see note 6): ....................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

4.

Please note additional information and attach sufficient medical
information to substantiate the diagnosis and the necessity to use a
prohibited substance:

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Annex 3, Page 3 of 4
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5. Medical practitioner’s and shooter’s declaration
I, ..................................................................... certify the above-mentioned
substance/s for the above-named shooter has been/are to be administered as the correct
treatment for the above-named medical condition.
Signature of Medical Practitioner: ............................................. Date:
I, ………………………………………… certify that the information under 1. is accurate and that I am
requesting approval to use a Substance or Method from the WADA Prohibited List. I authorize
the release of personal medical information to the ISSF as well as to WADA staff and to the
WADA TUEC (Therapeutic Use Exemption Committee) under the provisions of the Code. I
understand that if I ever wish to revoke the right of the ISSF TUEC or WADA TUEC to obtain my
health information on my behalf, I must notify my medical practitioner in writing of that fact.

Shooter’s signature: .......................................................

Date:............................

Parent’s/Guardian’s signature: ......................................

Date: ...........................

(if the athlete is a minor or has a disability preventing him/her to sign this form, a
parent or guardian shall sign together with or on behalf of the athlete)
6.

Notes:

Note 1

Shooter’s ID number
The unique number given by ISSF

Note 2

Name, qualifications and medical specialty
For example: Dr AB Cook, MD FRACP, Gastro-enterologist.

Note3

Diagnosis: Evidence confirming the diagnosis must be attached and forwarded with this
application. The medical evidence should include a comprehensive medical history and the
results of all relevant examinations, laboratory investigations and imaging studies. Copies of the
original reports or letters should be included when possible. Evidence should be as objective as
possible in the clinical circumstances and in the case of non-demonstrable conditions
independent supporting medical opinion will assist this application.

Note 4

NSO Chief Medical Officer
Where possible the Chief Medical Officer (CMO) of the sport involved should be notified of the
application to the Anti-Doping Organization. When appropriate, the application should include a
statement by the Medical Officer of the Athlete’s national sport governing body, attesting to the
necessity of the otherwise Prohibited Substance or Prohibited Method in the treatment of the
athlete.

Note 5

Medication details
Provide details concerning all prohibited substances or methods for which approval is sought.
Use generic names (INN) and specify medication dose.

Note 6

If a permitted medication can be used in the treatment of the athlete’s medical condition, please
provide clinical justification for the requested use of the prohibited medication.

Incomplete Applications will be returned and will need to be resubmitted.
Please submit the completed form to the Anti-Doping Organization and keep a copy of
the completed form for your records.
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Annex 3, Page 4 of 4
7. TUEC Decision (for office use only)

Date Received:
……………………………………………….
Application Complete:  yes

 no

Office Notes: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...

Name of TUEC Representative(s): …………………………………………………
Signature(s): …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Date: ..............................
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Application No.: ………..

Therapeutic Use Exemptions
Abbreviated Process
(beta-2 agonists by inhalation, glucocorticosteroids by non-systemic routes)
I apply for approval from the International Shooting Sport Federation, ISSF, for the therapeutic use of a
prohibited substance on the WADA List of Prohibited Substances and Prohibited Methods that is subject to the
Abbreviated Therapeutic Use Exemption Application Process.
Please complete all sections

1. Shooter Information
Surname: .........................…………………....
Female 

Male 

Given Names: ……………….……………………………………..

Shooter’s ID number (see note 1): ……..………………………………………….

Address: ………………………………………………………………………….………………………………………
City: …………………………………….. Country :………………………….Postcode: ………………….…….……
Date of Birth (dd/mm/yyyy): …………………… Tel. Work: ……………………….Tel Home: …………..………….
Mobile: …………..……………….….. E-mail: ………………………………………………Fax: …….…………….…
National Shooting Federation: …………………………………………………………………………………………....
If shooter with disability, indicate disability: ………………………………………………….……………………….

2. Notifying medical practitioner
Name, qualifications and medical specialty (see note 2): ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Address: ……………………………………………………………………………………………………………………
E-mail address: ……………………………………………………………………………………………………………
Tel. Work: …………………………………….…….. Mobile: ………………..………………………..
Tel. Home: ………………………………….…….. Fax: ……………………………….………………
Note 1: The unique number given by ISSF
Note 2: Name, qualifications and medical specialty
For example: Dr AB Cook, MD FRACP, Gastroenterologist.
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Application No.: ………..………

3. Medical information
Diagnosis: …………………………………………………………………………………………………………………
Medical examination(s)/test(s) performed: ……………………………………………… ……………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………….

Prohibited substance(s)

Dose of

Route of

Frequency of

(see note 3):

administration:

administration:

administration:

Anticipated duration of
this medication plan:
Additional information: ……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Medical practitioner's and shooter's declaration
I, .......................................................... certify the above-mentioned substance/s for the above named shooter
has been/are to be administered as the correct treatment for the above named medical condition. I further
certify that the use of alternative medications not on the Prohibited List would be unsatisfactory for the
treatment
of
the
above
named
medical
condition.
Specify
reasons:
………………….…………………………………………………………………………………………………………….
Signature of Medical Practitioner: …………………………………………………..Date: ………………………

I, …………………………………………..certify that the information under 1. is accurate and that I
am requesting approval to use a Substance or Method from the WADA Prohibited list. I authorize
the release of personal medical information to ISSF as well as to WADA staff and to the WADA
TUEC (Therapeutic Use Exemption Committee) as well as to other Anti-Doping Organizations
under the provision of the Code. I understand that if I ever wish to revoke the right of the ISSF
TUEC or WADA TUEC to obtain my health information on my behalf, I must notify my medical
practitioner in writing of that fact.

Shooter’s signature: …………………………………………………..…Date: ………………………..

Parent’s / Guardian’s signature: ……………………………………….Date: ………………………..
(if the shooter is a minor or has a disability preventing him/her to sign this form, a parent or
guardian shall sign together with or on behalf of the athlete)
Note 3: Use generic names (INN)2

22_doping_2005_1st.doc; 2/22/2007 11:07:00 AM
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ISSF:International Shooting Sport Federation
∆ιεθνής Οµοσπονδία του Αθλήµατος
της Σκοποβολής

ISSF

ISSF * BavariaΚύκλος 21 * D-80336 Μunchen * Gerµany
Phone: +49-89-5443550 * e-µail: issfµunich@cs.co
Fax : +49-89-54435544 * Internet : http//www.issf-shooting.org

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΓΙΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Έκδοση 2005 (Πρώτη Εκτύπωση, 09/2004)
Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2005
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ΚΕΦΑΛΑΙΑ

6.1.0

ΓΕΝΙΚΑ

6.2.0

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6.3.0

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ

6.4.0

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

6.5.0

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

6.6.0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

6.7.0

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

6.8.0

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΡΕΚΟΡ

6.9.0

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ

6.10.0

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

6.11.0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα σηµεία όπου τα σχήµατα και οι πίνακες περιέχουν συγκεκριµένες

πληροφορίες, αυτές έχουν το ίδιο κύρος µε τους αριθµηµένους
κανονισµούς.
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6.1.0

ΓΕΝΙΚΑ

6.1.1

Αντικείµενο και Σκοπός όλων των Κανόνων της ISSF
Η ISSF συντάσσει τεχνικούς κανόνες για το άθληµα της σκοποβολής, για να
καθορίζουν τον τρόπο διεξαγωγής σκοπευτικών αγώνων αναγνωρισµένων από
την ISSF (βλέπε Γενικούς Κανονισµούς της ISSF Άρθρο 3.3.1). Σκοπός της ISSF
είναι να πετύχει οµοιοµορφία στη διεξαγωγή του αθλήµατος της σκοποβολής ανά
τον κόσµο για να προωθήσει την ανάπτυξη του αθλήµατος. Οι τεχνικοί κανόνες της
ISSF παρέχονται για να βοηθήσουν την επίτευξη του σκοπού αυτού.

6.1.1.1

Οι Τεχνικοί Κανόνες της ISSF περιλαµβάνουν κανόνες για την κατασκευή
σκοπευτηρίων, για τους στόχους, τη βαθµολογία κλπ. για όλους τους τοµείς
σκοπευτικών αγωνισµάτων. Οι Ειδικοί Κανόνες (τοµέων αγωνισµάτων)
αναφέρονται ειδικά στους τέσσερις τοµείς σκοπευτικών αγωνισµάτων: Τουφέκι,
Πιστόλι, Κινητός Στόχος και Λειόκαννο.

6.1.1.2

Οι Τεχνικοί και Ειδικοί Κανόνες της ISSF εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ISSF σύµφωνα µε το Άρθρο 1.7.2.5 του Καταστατικού της ISSF.

6.1.1.3

Οι Τεχνικοί και Ειδικοί Κανόνες της ISSF υπόκεινται στο Καταστατικό της
ISSF και στους Γενικούς Κανονισµούς της ISSF.

6.1.1.4

Οι Τεχνικοί και Ειδικοί Κανόνες της ISSF εγκρίνονται ώστε να τίθενται σε ισχύ
για ένα ελάχιστο διάστηµα τεσσάρων ετών αρχίζοντας την 1 Ιανουαρίου του έτους
που ακολουθεί τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Εκτός από ειδικές περιπτώσεις οι
Κανόνες της ISSF δεν αλλάζουν στη διάρκεια της τετραετούς αυτής περιόδου.

6.1.2

Εφαρµογή των Τεχνικών και Ειδικών Κανόνων της ISSF

6.1.2.1

Σε όλους αυτούς τους Κανόνες, οι αγώνες όπου µπορούν να κατοχυρωθούν
παγκόσµια ρεκόρ και που επιβλέπονται από την ISSF σύµφωνα µε τους Γενικούς
Κανονισµούς της ISSF Άρθρο 3.2.1 αναφέρονται ως “Πρωταθλήµατα
επιβλεπόµενα από την ISSF”.

6.1.2.2

Οι Κανονισµοί της ISSF πρέπει να εφαρµόζονται σε όλα τα Πρωταθλήµατα της
ISSF.

6.1.2.3

Η ISSF συνιστά να εφαρµόζονται οι Κανόνες της ISSF σε αγώνες που
περιλαµβάνουν στο πρόγραµµά τους αγωνίσµατα της ISSF, ακόµα και αν δεν
µπορούν να κατοχυρωθούν σ' αυτούς Παγκόσµια Ρεκόρ. Τέτοιοι αγώνες
αναφέρονται ως “Αγώνες Επιβλεπόµενοι από την ISSF”.

6.1.3

Πεδίο Αναφοράς των Τεχνικών Κανόνων
Οι Τεχνικοί Κανόνες περιλαµβάνουν :

6.1.3.1

κανόνες για την προετοιµασία και την οργάνωση των Πρωταθληµάτων της ISSF,

6.1.3.2

κανόνες για το σχεδιασµό της κατασκευής και των εγκαταστάσεων σκοπευτηρίων,

6.1.3.3

κανόνες που αναφέρονται σε όλους τους τοµείς αγωνισµάτων σκοποβολής ή σε
περισσότερους από ένα τοµείς αγωνισµάτων σκοποβολής

6.1.4

Εκτός από την περίπτωση όπου ένας Κανόνας αναφέρεται ειδικά σε αγώνισµα ανδρών ή
αγώνισµα γυναικών, πρέπει να ισχύει οµοιόµορφα και στα αγωνίσµατα ανδρών και στα
αγωνίσµατα των γυναικών.
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6.1.5

Οργάνωση και ∆ιεξαγωγή των Πρωταθληµάτων της ISSF

6.1.5.1

Μία Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να συσταθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 3.4.1 των
Γενικών Κανονισµών της ISSF, και φέρει την ευθύνη για την προετοιµασία,
διοίκηση και διεξαγωγή των σκοπευτικών αγώνων. Αντιπρόσωπος(οι) της ISSF
µπορεί να προσκληθεί(ουν) ως τεχνικός(οι) σύµβουλος(οι) χωρίς δικαίωµα ψήφου.

6.1.5.2

Ο Αρχηγός Βολής και οι κατάλληλοι Βοηθοί Επόπτες Βολής, ο Προϊστάµενος
∆ιαιτητής και οι ∆ιαιτητές, που διορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή
οφείλουν να είναι υπεύθυνοι για τα τεχνικά θέµατα και τη διεξαγωγή (όλων) των
µεµονωµένων σκοπευτικών αγωνισµάτων.

6.1.5.3

Ο Επικεφαλής της επιτροπής βαθµολογίας και οι ανάλογοι επόπτες
βαθµολογίας που διορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή είναι υπεύθυνοι
για τα αποτελέσµατα.

6.1.5.4

Ο Επικεφαλής του ελέγχου εξοπλισµού και ανάλογοι επόπτες ελέγχου
εξοπλισµού που διορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή είναι υπεύθυνοι για
τον έλεγχο εξοπλισµού.

6.2.0

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ (ΖΗΤΗΜΑ) ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ.

6.2.1

Οι Κανόνες της ISSF διατυπώνουν µόνο τις ειδικές προδιαγραφές ασφάλειας που
απαιτούνται από την ISSF για χρήση στα Πρωταθλήµατα της ISSF. Οι αναγκαίοι
και ιδιαίτεροι κανονισµοί ασφάλειας σκοπευτηρίων διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
Γι' αυτό το λόγο δεν αναφέρονται λεπτοµέρειες σ' αυτούς τους Κανονισµούς . Η
ασφάλεια ενός σκοπευτηρίου εξαρτάται, κατά ένα µεγάλο ποσοστό, από τις
τοπικές συνθήκες και πρόσθετοι κανόνες ασφάλειας µπορούν να καθιερωθούν
από την Οργανωτική Επιτροπή. Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να γνωρίζει τις
αρχές ασφαλείας ενός σκοπευτηρίου και να πάρει τα απαραίτητα µέτρα για την
εφαρµογή τους. Η Οργανωτική Επιτροπή φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια. Οι
υπεύθυνοι οµάδων και οι σκοπευτές πρέπει να ενηµερωθούν για τυχόν ειδικούς
κανονισµούς.

6.2.2

Η ασφάλεια των σκοπευτών, των υπευθύνων βολής και των θεατών, απαιτεί
συνεχή και προσεκτική φροντίδα στο χειρισµό των όπλων και προσοχή στις
µετακινήσεις µέσα στο σκοπευτήριο. Αυτοπειθαρχία είναι αναγκαία από µέρους
όλων. Σε περιπτώσεις που επιδεικνύεται έλλειψη αυτοπειθαρχίας αποτελεί
καθήκον των υπεύθυνων βολής να επιβάλλουν την πειθαρχία και καθήκον των
σκοπευτών και οι υπεύθυνων οµάδων να τους βοηθήσουν σε τέτοια επιβολή.

6.2.3

Προστασία Αυτιών
(Σχετικές) ανακοινώσεις πρέπει να είναι εµφανώς αναρτηµένες και προστατευτικά
αυτιών να είναι διαθέσιµα σε ΟΛΑ τα άτοµα που βρίσκονται στο χώρο του
σκοπευτηρίου. Όλοι οι σκοπευτές και άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στην άµεση
περιοχή της γραµµής βολής, συνιστάται να φορούν ωτοασπίδες, κάλυπτρα αυτιών
ή παρόµοια προστατευτικά µέσα. Προστατευτικά αυτιών µε τη µορφή ωτοασπίδων
ή καλύπτρων (όχι από απλό βαµβάκι) πρέπει να παρέχονται σε όλους τους
υπεύθυνους σκοπευτηρίου των οποίων τα καθήκοντα απαιτούν να βρίσκονται
αυτοί κοντά στη γραµµή βολής κατά τη διάρκεια της βολής (δηλ. Σηµειωτές,
Επόπτες Βολής, Κριτές κλπ). Προστατευτικά αυτιών που περιλαµβάνουν συσκευές
λήψης οποιουδήποτε τύπου δεν επιτρέπονται στους σκοπευτές .
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6.3.0

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ

6.3.1

Γενικές Προδιαγραφές Χάρτινων Στόχων

6.3.1.1

∆είγµατα όλων των χάρτινων στόχων (5 από κάθε τύπο) και των πήλινων δίσκων
(20 δίσκοι προκριµατικού και 20 δίσκοι µε σκόνη για τον Τελικό) που πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν στα Πρωταθλήµατα της ISSF πρέπει να υποβληθούν στον
Γενικό Γραµµατέα της ISSF, για να επαληθεύσει ότι πληρούν τις προδιαγραφές της
ISSF, τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν την έναρξη των εν λόγω Πρωταθληµάτων
(βλέπε Γενικούς Κανονισµούς της ISSF, Άρθρο 3.5.4).

6.3.1.2

Η ποιότητα και οι διαστάσεις όλων των στόχων θα εξεταστούν ξανά από τους
Τεχνικούς Αντιπροσώπους πριν από την έναρξη των πρωταθληµάτων της ISSF.
Μόνο στόχοι που είναι ίδιοι µε τα εγκεκριµένα δείγµατα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν.

6.3.1.3

Το χαρτί των στόχων πρέπει να έχει χρώµα και να είναι από υλικό που δεν
προκαλεί αντανακλάσεις (µατ), έτσι ώστε ο µαύρος κύκλος σκοπεύσεως (κέντρο)
να είναι ευκρινώς ορατός κάτω από κανονικές συνθήκες φωτισµού στις κατάλληλες
αποστάσεις. Το χαρτί των στόχων και οι κύκλοι βαθµολόγησης πρέπει να
διατηρούν την ακρίβεια των διαστάσεων τους σε όλες τις καιρικές και
κλιµατολογικές συνθήκες. Το χαρτί των στόχων πρέπει να είναι τέτοιο ώστε οι
τρύπες από τις σφαίρες να µην προξενούν υπερβολικό σκίσιµο ή παραµόρφωση.

6.3.1.4

Τα εσωτερικά δέκα οφείλουν να βαθµολογούνται, αλλά είναι για την καθοδήγηση
των σκοπευτών και βαθµολογούνται µόνο για την επίλυση ισοπαλιών σύµφωνα µε
αυτούς τους Κανόνες.

6.3.1.5

Οι διαστάσεις όλων των κύκλων βαθµολόγησης µετρούνται από τα έξω άκρα
(εξωτερική διάµετρος) των κύκλων βαθµολόγησης.

6.3.1.6

Στα πρωταθλήµατα της ISSF επιτρέπονται µόνο στόχοι µε ένα (1) µαύρο κύκλο
σκοπεύσεως, εκτός από την περίπτωση του Κινητού Στόχου (βλέπε Κανόνα
6.3.2.7.2).

6.3.1.7

Οι στόχοι διαιρούνται σε ζώνες βαθµολόγησης από κύκλους βαθµολόγησης. Βολές
που πετυχαίνουν µία ζώνη βαθµολόγησης πιστώνονται µε τον αριθµό των βαθµών
που αντιστοιχεί σε αυτή τη ζώνη βαθµολόγησης.

6.3.1.8

Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης

6.3.1.8.1

Το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης στόχων αποτελείται από έναν
προσοµοιωµένο στόχο µε το δικό του µηχανισµό ηλεκτρονικής βαθµολόγησης, µια
οθόνη στη θέση (θυρίδα) βολής, έναν εκτυπωτή που καταγράφει την αξία βολής και
ένα αποµακρυσµένο πίνακα για τους θεατές. Το πρόσωπο του στόχου είναι ένα
άσπρο χαρτόνι χωρίς κύκλους βαθµολόγησης. Στο κέντρο υπάρχει µια τρύπα η
οποία είναι στο µέγεθος του µαύρου τµήµατος του επιλεγµένου στόχου.
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6.3.2

Χάρτινοι Στόχοι Αγώνα

6.3.2.1

Στόχος Τουφεκίου 300 µέτρων
Κύκλος 10

100 χιλ. (±0.5 χιλ. )

Κύκλος 5

600 χιλ. (±3.0 χιλ. )

Κύκλος 9

200 χιλ. (±1.0 χιλ. )

Κύκλος 4

700 χιλ. (±3.0 χιλ. )

Κύκλος 8

300 χιλ. (±1.0 χιλ. )

Κύκλος 3

800 χιλ. (±3.0 χιλ. )

Κύκλος 7

400 χιλ. (±3.0 χιλ. )

Κύκλος 2

900 χιλ. (±3.0 χιλ. )

Κύκλος 6

500 χιλ. (±3.0 χιλ. )

Κύκλος 1

1000 χιλ. (±3.0 χιλ. )

Εσωτερικό ∆έκα = 50 χιλ. (±0.5 χιλ.).
Μαύρο, από κύκλο 5 σε κύκλο 10 = 600 χιλ. (±3.0 χιλ.).
Πάχος κύκλου: 0.5 χιλ. - 1.0 χιλ..
Ελάχιστο ορατό µέγεθος χαρτονιού στόχου: 1300 χιλ. x 1300 χιλ. (ή ελάχιστο 1020
χιλ. x 1020 χιλ. µε την προϋπόθεση ότι η επιφάνεια πάνω στην οποία στερεώνεται
ο στόχος έχει το ίδιο χρώµα µε το στόχο).
Οι αξίες των κύκλων βαθµολόγησης 1-9 τυπώνονται µέσα στις ζώνες βαθµολόγησης,
σε διαγώνιες στήλες που σχηµατίζουν µεταξύ τους ορθή γωνία.

Στη ζώνη βαθµολόγησης 10 βαθµών δεν σηµειώνεται αριθµός.

Στόχος Τουφεκίου 300 µέτρων

- 224 -

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

1
2
3
4
5
6
7
8
1 2 3

4 5 6 7 8

8 7 6 5 4

32

1

8
7
6
5
4
3
2
1

112.4mm
154.4mm
fs

6.3.2.2

Στόχος Τουφεκίου 50 µέτρων
Κύκλος 10

10.4 χιλ. (±0.1 χιλ. )

Κύκλος 5

90.4 χιλ. (±0.5 χιλ. )

Κύκλος 9

26.4 χιλ. (±0.2 χιλ. )

Κύκλος 4

106.4 χιλ. (±0.5 χιλ. )

Κύκλος 8

42.4 χιλ. (±0.2 χιλ. )

Κύκλος 3

122.4 χιλ. (±0.5 χιλ. )

Κύκλος 7

58.4 χιλ. (±0.5 χιλ. )

Κύκλος 2

138.4 χιλ. (±0.5 χιλ. )

Κύκλος 6

74.4 χιλ. (±0.5 χιλ. )

Κύκλος 1

154.4 χιλ. (±0.5 χιλ. )

Εσωτερικό ∆έκα = 5 χιλ. (±0.1 χιλ.).
∆ιάµετρος µαύρου κύκλου σκοπεύσεως από µέρος του 3 έως το 10: 112,4 χιλ. (+
0,5 χιλ).
Πάχος Κύκλου: 0.2 χιλ. έως 0.3 χιλ..
Ελάχιστο ορατό µέγεθος χαρτονιού στόχου: 250 χιλ. x 250 χιλ..
Οι αξίες των κύκλων βαθµολόγησης 1-8 τυπώνονται στις ζώνες βαθµολόγησης,
σε κατακόρυφες και οριζόντιες στήλες, που σχηµατίζουν µεταξύ τους ορθή
γωνία.
Στις ζώνες βαθµολόγησης 9 και 10 βαθµών δεν σηµειώνεται αριθµός.
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6.3.2.3

Στόχος Αεροβόλου Τουφεκίου 10 µέτρων
Κύκλος 10

0.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Κύκλος 5

25.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Κύκλος 9

5.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Κύκλος 4

30.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Κύκλος 8

10.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Κύκλος 3

35.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Κύκλος 7

15.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Κύκλος 2

40.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Κύκλος 6

20.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Κύκλος 1

45.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Εσωτερικό
∆έκα:

Όταν ο κύκλος 10 (κουκίδα) έχει εξαλειφθεί τελείως από τη βολή,
όπως προσδιορίζεται µε τη χρήση καµπαρί ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ 4,5
χιλ Αεροβόλου Τουφεκιού.

Μαύρο από κύκλους 4 έως 9 = 30.5 χιλ. (±0.1 χιλ.).
Ο κύκλος 10 είναι µια άσπρη κουκίδα = 0.5 χιλ. (±0.1 χιλ.).
Πάχος κύκλου: 0.1 χιλ. έως 0.2 χιλ..
Ελάχιστο ορατό µέγεθος χαρτονιού στόχου: 80 χιλ. x 80 χιλ..
Οι αξίες των κύκλων βαθµολόγησης 1-8 τυπώνονται στις ζώνες βαθµολόγησης, σε
κατακόρυφες και οριζόντιες στήλες, που σχηµατίζουν µεταξύ τους ορθή γωνία.
Στη ζώνη βαθµολόγησης 9 βαθµών δεν σηµειώνεται αριθµός. Το 10 είναι µια
άσπρη κουκίδα.
Χαρτόνια φόντου 170 χιλ x 170 χιλ, όµοια σε χρώµα µε το υλικό του στόχου
πρέπει να παρέχονται για τη βελτίωση της ορατότητας του στόχου.
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6.3.2.4

Στόχος 25 µέτρων Πιστολίου Ταχείας Βολής
(για το αγώνισµα Πιστολιού Ταχύτητας και το γύρο Ταχείας Βολής των
αγωνισµάτων του Πιστολιού Κεντρικής Πυροδότησης και του Πιστολιού 25µ):
Κύκλος 10

100 χιλ. (±0.4 χιλ.)

Κύκλος 7

340 χιλ. (±1.0 χιλ.)

Κύκλος 9

180 χιλ. (±0.6 χιλ.)

Κύκλος 6

420 χιλ. (±1.0 χιλ.)

Κύκλος 8

260 χιλ. (±1.0 χιλ.)

Κύκλος 5

500 χιλ. (±1.0 χιλ.)

Εσωτερικό ∆έκα: 50 χιλ. (±0.2 χιλ.).
Μαύρο από κύκλους 5 έως 10 = 500 χιλ. (±1.0 χιλ.).
Πάχος Κύκλου: 0.5 χιλ. έως 1.0 χιλ..
Ελάχιστο ορατό µέγεθος χαρτονιού στόχου:

πλάτος: 550 χιλ.
ύψος: 520 χιλ.– 550 χιλ..

Οι αξίες των κύκλων βαθµολόγησης 5-9 τυπώνονται στις ζώνες βαθµολόγησης,
µόνο σε κατακόρυφες στήλες. Στη ζώνη βαθµολόγησης 10 βαθµών δεν
σηµειώνεται αριθµός. Οι αριθµοί βαθµολόγησης οφείλουν να έχουν ύψος περίπου
5 χιλ και πάχος περίπου 0,5 χιλ. Άσπρες οριζόντιες γραµµές σκόπευσης
αντικαθιστούν τις αξίες βαθµολόγησης στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά του
κέντρου του στόχου. Η κάθε γραµµή έχει µήκος 125 χιλ και πλάτος 5 χιλ.
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6.3.2.5

Στόχος 25 Μέτρων και 50 Μέτρων Πιστολιού Ακριβείας
(Για τα αγωνίσµατα Πιστολιού 50 µ και Πιστολιού Στάνταρτ 25 µ και το γύρο
ακριβείας των αγωνισµάτων Πιστολιού Κεντρικής Πυροδότησης και Πιστολιού
Γυναικών 25 µ)
Κύκλος 10

50 χιλ. (±0.2 χιλ.)

Κύκλος 5

300 χιλ. (±1.0 χιλ.)

Κύκλος 9

100 χιλ. (±0.4 χιλ.)

Κύκλος 4

350 χιλ. (±1.0 χιλ.)

Κύκλος 8

150 χιλ. (±0.6 χιλ.)

Κύκλος 3

400 χιλ. (±1.0 χιλ.)

Κύκλος 7

200 χιλ. (±1.0 χιλ.)

Κύκλος 2

450 χιλ. (±1.0 χιλ.)

Κύκλος 6

250 χιλ. (±1.0 χιλ.)

Κύκλος 1

500 χιλ. (±1.0 χιλ.)

Εσωτερικό ∆έκα: 25 χιλ. (±0.2 χιλ.).
Μαύρο από Κύκλους 7 έως 10 = 200 χιλ. (±1.0 χιλ.).
Πάχος Κύκλου: 0.2 χιλ. έως 0.5 χιλ.
Ελάχιστο ορατό µέγεθος χαρτονιού στόχου:

πλάτος: 550 χιλ.
ύψος: 520 χιλ.- 550 χιλ..

Οι αξίες των κύκλων βαθµολόγησης 1-9 τυπώνονται στις ζώνες βαθµολόγησης, σε
κατακόρυφες και οριζόντιες στήλες που σχηµατίζουν µεταξύ τους ορθή γωνία. Στη
ζώνη 10 βαθµών δεν σηµειώνεται αριθµός. Οι αριθµοί των ζωνών βαθµολόγησης
οφείλουν να έχουν ύψος περίπου 10 χιλ, πάχος 1 χιλ και να διαβάζονται εύκολα µε
κοινά σκοπευτικά τηλεσκόπια στην κατάλληλη απόσταση.
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6.3.2.6

Στόχος 10 µέτρων Αεροβόλου Πιστολίου
Κύκλος 10

11.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Κύκλος 5

91.5 χιλ. (±0.5 χιλ.)

Κύκλος 9

27.5 χιλ. (±0.2 χιλ.)

Κύκλος 4

107.5 χιλ (±0.5 χιλ.)

Κύκλος 8

43.5 χιλ. (±0.2 χιλ.)

Κύκλος 3

123.5 χιλ (±0.5 χιλ.)

Κύκλος 7

59.5 χιλ. (±0.5 χιλ.)

Κύκλος 2

139.5 χιλ (±0.5 χιλ.)

Κύκλος 6

75.5 χιλ. (±0.5 χιλ.)

Κύκλος 1

155.5 χιλ (±0.5 χιλ.)

Εσωτερικό ∆έκα: 5.0 χιλ. (±0.1 χιλ.).
Μαύρο από Κύκλους 7 έως 10 = 59.5 χιλ. (±0.5 χιλ.).
Πάχος Κύκλου: 0.1 χιλ. έως 0.2 χιλ..
Ελάχιστο ορατό µέγεθος χαρτονιού στόχου: 170 χιλ. x 170 χιλ..
Οι αξίες των κύκλων βαθµολόγησης 1-8 τυπώνονται στις ζώνες βαθµολόγησης,
σε κατακόρυφες και οριζόντιες στήλες, που σχηµατίζουν µεταξύ τους ορθή
γωνία. Οι ζώνες 9 και 10 δεν σηµειώνονται µε αριθµό. Οι αριθµοί των ζωνών
βαθµολόγησης δεν πρέπει να είναι ψηλότεροι από 2 χιλ
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6.3.2.7

Κινητός Στόχος

6.3.2.7.1

Κινητός Στόχος 50µ
Ο Κινητός Στόχος 50µ απεικονίζει ένα αγριογούρουνο που τρέχει, µε τους κύκλους
βαθµολόγησης τυπωµένους στον ώµο του ζώου. Οι στόχοι πρέπει να είναι
τυπωµένοι σ' ένα µόνο χρώµα. Ο Κινητός Στόχος είναι τυπωµένος ώστε να δείχνει
το ζώο να τρέχει προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. Το ζώο πρέπει να τυπωθεί
σε χαρτόνι στόχου µε παραλληλόγραµµο σχήµα. Το κόψιµο του πλαισίου (του
στόχου) ώστε να ακολουθεί το σχήµα του ζώου δεν επιτρέπεται (βλέπε Σχήµα).
Κύκλος 10

60 χιλ. (±0.2 χιλ.)

Κύκλος 5

230 χιλ. (±1.0 χιλ.)

Κύκλος 9

94 χιλ. (±0.4 χιλ.)

Κύκλος 4

264 χιλ. (±1.0 χιλ.)

Κύκλος 8

128 χιλ. (±0.6 χιλ.)

Κύκλος 3

298 χιλ. (±1.0 χιλ.)

Κύκλος 7

162 χιλ. (±0.8 χιλ.)

Κύκλος 2

332 χιλ. (±1.0 χιλ.)

Κύκλος 6

196 χιλ. (±1.0 χιλ.)

Κύκλος 1

366 χιλ. (±1.0 χιλ.)

Εσωτερικό ∆έκα: 30 χιλ. (±0.2 χιλ.).
Πάχος Κύκλου: 0.5 χιλ. έως 1.0 χιλ..
Το κέντρο του κύκλου 10 πρέπει να απέχει 500 χιλ από την άκρη του ρύγχους του
αγριογούρουνου, απόσταση που µετράται σε οριζόντια γραµµή.
Οι αξίες κύκλων Βαθµολόγησης 1 έως 9 πρέπει να τυπώνονται ευκρινώς στις
κατάλληλες ζώνες βαθµολόγησης σε διαγώνιες στήλες που σχηµατίζουν ορθή
γωνία.
Επιτρέπεται η χρήση επισκευαστικών (ανταλλακτικών) κέντρων στόχου (C) ή
µισών στόχων (B). Το ανταλλακτικό κέντρο πρέπει να προσαρµοστεί σωστά
σ’ολόκληρο το στόχο.

A
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B
Κινητός Στόχος 50 µέτρων
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6.3.2.7.2

Κινητός Στόχος 10 µέτρων
Ο Κινητός Στόχος 10 µέτρων αποτελείται από µία µονή κάρτα (χαρτόνι) µε δύο
ζώνες βαθµολόγησης η κάθε µια µε κύκλους 1 έως 10 στις δύο πλευρές της και
ένα µόνο σηµείο σκόπευσης στο κέντρο.
Κύκλος 10

5.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Κύκλος 5

30.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Κύκλος 9

10.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Κύκλος 4

35.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Κύκλος 8

15.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Κύκλος 3

40.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Κύκλος 7

20.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Κύκλος 2

45.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Κύκλος 6

25.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Κύκλος 1

50.5 χιλ. (±0.1 χιλ.)

Το εσωτερικό ∆έκα είναι άσπρο: 0.5 χιλ. (±0.1 χιλ.), µετρούµενο µε τον ίδιο
τρόπο όπως οι κύκλοι 3 – 10.
Μαύρο από Κύκλους 5 έως 10 = 30.5 χιλ. (±0.1 χιλ.).
Πάχος Κύκλου: 0.1 χιλ. έως 0.2 χιλ..
Προτεινόµενο µέγεθος χαρτονιού στόχου: 260 χιλ x 150 χιλ. (ελάχιστο 260 χιλ x
140 χιλ)
Το κέντρο του κύκλου 10 πρέπει να απέχει 70 χιλ από το κέντρο του σηµείου
σκόπευσης, απόσταση που µετράται σε οριζόντια γραµµή.
Οι αξίες των κύκλων βαθµολόγησης 1 έως 9 πρέπει να τυπώνονται ευκρινώς στις
κατάλληλες ζώνες βαθµολόγησης σε διαγώνιες στήλες που σχηµατίζουν µεταξύ
τους ορθή γωνία.
Το σηµείο σκόπευσης είναι µαύρο µε εξωτερική διάµετρο 15,5 χιλ και οφείλει να
περιλαµβάνει άσπρους κύκλους µεγέθους ίσου µε αυτό του κύκλου 10 (5,5 χιλ) και
του κύκλου 9 (10,5 χιλ) και µια λευκή κεντρική κουκίδα (0,5 χιλ).

6.3.2.7.2.1 Χάρτινος Κινητός Στόχος 10 Μέτρων
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6.3.2.7.2.2

Ηλεκτρονικός κινητός στόχος 10µ

70.0mm

70.0mm

15.5mm

15.5mm
30.5mm

Η διάµετρος 30,5 χιλ είναι τρύπα.
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Πήλινοι Στόχοι - δίσκοι (για τα αγωνίσµατα λειόκαννου όπλου)

6.3.2.8

∆ιάµετρος: 110 χιλ. (±1 χιλ.).
Ύψος: 25 χιλ. to 26 χιλ..
Βάρος: 105 γρ (±5 γρ).
Το χρώµα των δίσκων µπορεί να είναι εξ ολοκλήρου µαύρο, άσπρο, κίτρινο, ή
πορτοκαλί. Ή, όλος ο θόλος µπορεί να χρωµατιστεί άσπρος, κίτρινος ή
πορτοκαλί. Ή, ένας δακτύλιος γύρω στο θόλο µπορεί να χρωµατιστεί άσπρος,
κίτρινος ή πορτοκαλί.
Το χρώµα του πήλινου δίσκου πρέπει να διευκρινίζεται σε όλα τα προγράµµατα
των Πρωταθληµάτων της ISSF. Το χρώµα του δίσκου που επιλέγεται για ένα
Πρωτάθληµα της ISSF πρέπει να είναι ευκρινώς ορατό στο φόντο του
σκοπευτηρίου κάτω από όλες τις κανονικές συνθήκες φωτισµού. ∆ίσκοι του ίδιου
χρώµατος πρέπει να χρησιµοποιούνται στην προπόνηση. ∆ίσκοι γεµισµένοι µε
χρωµατιστή σκόνη οφείλουν να χρησιµοποιούνται στους Τελικούς και να έχουν τις
ίδιες προδιαγραφές.
Γενικές Προδιαγραφές Πήλινων ∆ίσκων

6.3.2.9

C

G
F

D
H

E
B

A-Βάρος

105 γρ ± 5 γρ

E-Ύψος Βάσης

11 χιλ. ± 1 χιλ.

B-∆ιάµετρος Βάσης Ø

110 χιλ. ± 1 χιλ.

F-Ύψος
Περιστρεφόµενου
∆ακτυλίου

7 χιλ. ± 1 χιλ.

C-Περιστρεφόµενος
∆ακτύλιος Ø

95 χιλ. – 98 χιλ.

G-Ύψος Θόλου*

8 χιλ. ± 1 χιλ.

D-Συνολικό Ύψος

25 χιλ. – 26 χιλ.

H-Ύψος ∆ακτυλίου & Βάσης

18 χιλ. ± 1 χιλ.

* "G" Το πραγµατικό σχήµα του θόλου του δίσκου πρέπει να κατασκευαστεί µε
τρόπο που να παρέχει την καλύτερη δυνατή αεροδυναµική σχεδίαση και
ευστάθεια πτήσης.
"Θραυστότητα" – οι δίσκοι πρέπει να µπορούν να αντέξουν τη δύναµη της µηχανής
του εκτοξευτήρα όταν τα εκτοξεύει σε απόσταση 80 µ και να σπάζουν εύκολα όταν
βληθούν από φυσίγγια µε κανονικές γοµώσεις Τραπ και Σκητ της ISSF µέσα στις
νόµιµες αποστάσεις Βολής.
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6.3.3

Χάρτινοι ∆οκιµαστικοί Στόχοι
Οι δοκιµαστικοί στόχοι πρέπει να σηµειώνονται καθαρά µε µία µαύρη διαγώνια
ρίγα στην επάνω δεξιά γωνία του στόχου. Η ρίγα πρέπει να είναι ευκρινώς ορατή
µε γυµνό µάτι στην κατάλληλη απόσταση σε κανονικές συνθήκες φωτισµού (Εκτός
από τον Στόχο Πιστολιού Ταχύτητος).

6.3.4

6.3.4.1

Πίσω (δεύτεροι) Στόχοι, Πίσω Κάρτες, Φύλλα Ελέγχου
Τουφέκι

Κανόνας

7.6.3.3

Πιστόλι

Κανόνας

8.6.3.3, 8.6.3.4, και 8.6.3.5

Κινητός Στόχος

Κανόνας

10.6.3.17.5

Πίσω (δεύτεροι) στόχοι για σκοπευτήρια 50µ.
Για τον εντοπισµό διαγώνιων
βολών, εάν είναι δυνατόν, πρέπει να
χρησιµοποιούνται και συνιστώνται πίσω (δεύτεροι) στόχοι 0.5µ – 1µ. πίσω από
τους στόχους. Η ακριβής απόσταση ανάµεσα στον στόχο και στον πίσω στόχο
πρέπει να µετρηθεί και να καταγραφεί. Όσο αυτό είναι δυνατόν, αυτή η
απόσταση πρέπει να είναι η ίδια σε όλους τους στόχους.

6.3.5

Προδιαγραφές Σκοπευτηρίων

6.3.5.1

Γενικά για όλους τους τοµείς Αγωνισµάτων

6.3.5.1.1

Οι Τεχνικοί Αντιπρόσωποι της ISSF, σύµφωνα µε τους Γενικούς Κανονισµούς της
ISSF Άρθρα 3.4.2., 3.4.3 και 3.4.4, και σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή Αγώνων
και τους υπεύθυνους σκοπευτηρίου που έχουν διοριστεί από την Οργανωτική
Επιτροπή για τους διάφορους τοµείς αγωνισµάτων, οφείλουν να επιθεωρήσουν τα
σκοπευτήρια και τον εξοπλισµό για όλα τα Πρωταθλήµατα της ISSF. Μπορούν να
εγκρίνουν µικρές παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές των Κανόνων της ISSF που
δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον σκοπό και το πνεύµα των Κανόνων και
Κανονισµών της ISSF, µε εξαίρεση το ότι αποκλίσεις στις αποστάσεις βολής και
στις προδιαγραφές στόχων δεν επιτρέπονται. Οι συµµετέχουσες χώρες ή
οµοσπονδίες πρέπει να ενηµερώνονται για όλες τις εγκεκριµένες παρεκκλίσεις
πριν από την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής συµµετοχών για τον αγώνα.

6.3.5.1.2

Τα νέα υπαίθρια σκοπευτήρια πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε ο ήλιος να
βρίσκεται όσο είναι δυνατόν περισσότερο πίσω από τον σκοπευτή στη διάρκεια
της ηµέρας του αγώνα.

6.3.6

Κοινές Προδιαγραφές για Σκοπευτήρια Τουφεκιού και Πιστολιού 300 µ, 50
µ, 25 µ και 10 µ

6.3.6.1

Τα σκοπευτήρια πρέπει να έχουν µία γραµµή στόχων και µία γραµµή βολής. Η
γραµµή βολής πρέπει να είναι παράλληλη µε τη γραµµή των στόχων. Οι θέσεις
βολής (θυρίδες) τοποθετούνται πίσω από τη γραµµή βολής.

6.3.6.2

Το σκοπευτήριο µπορεί να περιστοιχίζεται από τοίχους, εάν αυτό είναι
απαραίτητο, για λόγους ασφάλειας. Προστασία ενάντια στην ακούσια έξοδο των
άστοχων βολών µπορεί επίσης να παρασχεθεί από εγκάρσια συστήµατα
(προστατευτικών) πλακών ανάµεσα στη γραµµή βολής και τη γραµµή των στόχων.

6.3.6.3

Προστασία ενάντια στη βροχή, τον ήλιο και τον άνεµο πρέπει να παρέχεται
σύµφωνα µε τους Γενικούς Κανόνες της ISSF, Άρθρο 3.5.1.2. Η προστασία αυτή
πρέπει να είναι τέτοια που να µην παρέχει εµφανές πλεονέκτηµα σε οποιαδήποτε
θυρίδα ή µέρος του σκοπευτηρίου.

6.3.6.3.1

Τα σκοπευτήρια των 300µ θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 290µ ανοικτά στον ουρανό.
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6.3.6.3.2

Τα σκοπευτήρια των 50µ θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 45µ ανοικτά στον ουρανό.

6.3.6.3.3

Τα σκοπευτήρια των 25µ θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 12,5µ ανοικτά στον ουρανό.

6.3.6.3.3.1

Τα σκοπευτήρια των 50 µ και 25 µ θα πρέπει, όποτε αυτό είναι δυνατό, να είναι
υπαίθρια σκοπευτήρια αλλά µπορούν κατ’ εξαίρεση να είναι εσωτερικά ή κλειστά
σκοπευτήρια αν απαιτείται από νοµικές ή κλιµατολογικές συνθήκες.

6.3.6.3.4

Τα σκοπευτήρια των 10 µ αεροβόλων όπλων για αγώνες της ISSF και
Ολυµπιακούς Αγώνες οφείλουν να είναι εγκατεστηµένα σε κλειστό χώρο σύµφωνα
µε τον Γενικό Κανονισµό της ISSF Άρθρο 3.5.1.

6.3.6.4

Χώρος Αγώνα

6.3.6.4.1

Απαγορεύεται το κάπνισµα στο σκοπευτήριο και στο χώρο των θεατών.

6.3.6.5

Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος πίσω από τις θέσεις βολής για να εκτελούν τα
καθήκοντα τους οι υπεύθυνοι βολής και οι Κριτές.

6.3.6.5.1

Χώρος πρέπει να παρέχεται για τους θεατές. Ο χώρος αυτός πρέπει να χωρίζεται
από τον χώρο των σκοπευτών και των υπευθύνων µε ένα κατάλληλο εµπόδιο
τοποθετηµένο τουλάχιστον 5 µέτρα πίσω από τη γραµµή βολής.

6.3.6.6

Η χρήση κινητών τηλεφώνων, γουώκυ – τώκυ, συσκευών τηλεειδοποίησης ή
παροµοίων συσκευών από διαγωνιζόµενους, προπονητές και υπεύθυνους
οµάδων ενώ βρίσκονται µέσα στον αγωνιστικό χώρο απαγορεύεται. Όλα τα κινητά
τηλέφωνα κλπ. πρέπει να είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ.

6.3.6.6.1

Πρέπει να υπάρχουν εµφανείς ανακοινώσεις που να δείχνουν στους θεατές ότι τα
κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιηµένα και ότι φωτογράφηση µε
φλας απαγορεύεται.

6.3.6.7

Κάθε σκοπευτήριο πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε ένα µεγάλο ρολόι στην κάθε
άκρη της αίθουσας που είναι καθαρά ορατό από τους σκοπευτές και τους
υπεύθυνους.

6.3.6.8

Τα πλαίσια ή οι µηχανισµοί των στόχων πρέπει να σηµειώνονται µε αριθµούς που
αντιστοιχούν στον αριθµό της θέσης βολής τους. Οι αριθµοί πρέπει να είναι αρκετά
µεγάλοι ώστε να φαίνονται εύκολα σε κανονικές συνθήκες βολής µε κανονική
όραση στην κατάλληλη απόσταση. Οι αριθµοί πρέπει να έχουν εναλλασσόµενα και
αντίθετα χρώµατα και να είναι καθαρά ορατοί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, είτε οι
στόχοι είναι ορατοί είτε όχι.

6.3.6.9

Οι στόχοι πρέπει να στερεώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάζουν
αµελητέα κίνηση ακόµα και σε ισχυρούς ανέµους.

6.3.6.10

Οποιοδήποτε σύστηµα στόχων µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε την προϋπόθεση ότι
εγγυάται
τον απαραίτητο
βαθµό ασφάλειας, ακριβούς ελέγχου του
(συγ)χρονισµού, και αποτελεσµατική, ακριβή και γρήγορη βαθµολόγηση και
αλλαγή των στόχων.

6.3.6.11

Εάν χρησιµοποιούνται Σηµειωτές, το γραφείο και η καρέκλα τους πρέπει να
τοποθετούνται πίσω από κάθε θέση βολής και µε τρόπο που να µην ενοχλούνται
οι σκοπευτές.

6.3.6.12

Πρέπει να παρέχεται σύστηµα για την επικοινωνία ανάµεσα στους Επόπτες Βολής
στη γραµµή βολής και οποιοδήποτε προσωπικό βρίσκεται πίσω από τους
στόχους και χειρίζεται τους µηχανισµούς των στόχων ή εργάζεται στην κρύπτη.
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6.3.6.13

Εάν χρησιµοποιούνται κρύπτες µε ένα βαθµολογητή για κάθε στόχο πρέπει να
υπάρχει σύστηµα για τη µεταβίβαση σηµάτων ανάµεσα στο Σηµειωτή και στον
Βαθµολογητή.

6.3.7

Σηµαίες Ανέµου για Σκοπευτήρια Τουφεκιού και Πιστολιού 300µ και 50µ

6.3.7.1

Απαγορεύονται οι ιδιωτικοί δείκτες ανέµου.

6.3.7.2

Οι παραλληλόγραµµες σηµαίες ανέµου που καταδεικνύουν την κίνηση του αέρα
στο σκοπευτήριο πρέπει να είναι κατασκευασµένες από βαµβακερό υλικό που
ζυγίζει περίπου 150 γρ / µ². Πρέπει να τοποθετούνται όσο πιο κοντά γίνεται
στην τροχιά των σφαιρών, χωρίς να παρεµποδίζουν τις σφαίρες ή τη θέα του
στόχου από τον σκοπευτή κατά τη σκόπευση. Το χρώµα των σηµαιών ανέµου
πρέπει να έρχεται σε αντίθεση µε αυτό του φόντου. ∆ίχρωµες ή ριγέ σηµαίες
ανέµου επιτρέπονται και συνιστώνται.

6.3.7.2.1

Μέγεθος σηµαιών ανέµου
Σκοπευτήρια

Αποστάσεις

Μέγεθος σηµαίας

Σκοπευτήρια 50 µ

10 µ and 30 µ

50 χιλ. x 400 χιλ.

Σκοπευτήρια 300 µ

50 µ

50 χιλ. x 400 χιλ.

100 µ και 200 µ

200 χιλ. x 750 χιλ.

6.3.7.3

Στα σκοπευτήρια των 50 µ (τουφεκιού και πιστολιού), σηµαίες ανέµου πρέπει να
τοποθετούνται σε αποστάσεις (βλ.6.3.7.2.1) από τη γραµµή βολής, πάνω στις
νοητές γραµµές που χωρίζουν την κάθε θέση βολής και τον αντίστοιχο στόχο της
από τις παρακείµενες θέσεις βολής και στόχους. Οι σηµαίες πρέπει να
τοποθετούνται από τη µεριά του σκοπευτή της οποιασδήποτε προστατευτικής
πλάκας.

6.3.7.3.1

Αν ένα σκοπευτήριο 50µ χρησιµοποιείται και σαν κλειστό σκοπευτήριο 10µ, οι
σηµαίες ανέµου των 10µ οφείλουν να τοποθετηθούν αρκετά µακριά έξω από τους
τοίχους ώστε να παρέχουν ένδειξη του ανέµου.

6.3.7.4

Στα σκοπευτήρια 300 µ σηµαίες ανέµου πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις
(6.3.7.2.1) από τη γραµµή βολής πάνω στις νοητές γραµµές που χωρίζουν κάθε
τέταρτη (4η) θέση βολής και τον αντίστοιχο στόχο της από την επόµενη θέση
βολής και στόχο. Οι σηµαίες πρέπει να τοποθετούνται από την µεριά του
σκοπευτή της οποιασδήποτε προστατευτικής πλάκας.

6.3.8

Αποστάσεις Βολής

6.3.8.1

Τα Παγκόσµια Ρεκόρ θα ισχύουν µόνο αν το σκοπευτήριο πληροί τις
προδιαγραφές που διευκρινίζονται στον Κανονισµό 6.3.8.3.

6.3.8.2

Οι αποστάσεις βολής πρέπει να µετρούνται από τη γραµµή βολής µέχρι την
πρόσοψη (επιφάνεια) του στόχου. Εάν χρησιµοποιούνται στόχοι που ο χειρισµός
τους γίνεται από την κρύπτη, η απόσταση πρέπει να µετρηθεί έως την πρόσοψη
του µπροστινού στόχου, που οφείλει πάντα να είναι ο στόχος αγώνα.
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6.3.8.3

6.3.8.4

Οι αποστάσεις βολής πρέπει να είναι όσο είναι δυνατόν πιο ακριβείς, τηρώντας
τις ακόλουθες επιτρεπτές ανοχές.
Σκοπευτήριο 300 µ

+/- 1.00 µ

Σκοπευτήριο 50 µ

+/- 0.20 µ

Σκοπευτήριο 25 µ

+/- 0.10 µ

Σκοπευτήριο 10 µ

+/- 0.05 µ

Σκοπευτήριο 50 µ κινητού στόχου

+/- 0.20 µ

Σκοπευτήριο 10 µ κινητού στόχου

+/- 0.05 µ

Σε σκοπευτήρια 50 µ, που συνδυάζουν τουφέκι, πιστόλι και κινητό στόχο, η
επιτρεπτή ανοχή µπορεί να αυξηθεί σε + 2,50 µ γι2,9964245.802]TJ /R11 11.04 Tf 11.- l /R157 1
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6.3.11

Οριζόντιες Ανοχές για Θέσεις Βολής σε Σκοπευτήρια Κινητού
Στόχου 10µ και 50µ και Πιστολιού 25 µ
Το κέντρο των θέσεων βολής πρέπει να τοποθετείται ως εξής:

6.3.11.1

για σκοπευτήρια Ταχύτητος, σύµφωνα µε το κέντρο της οµάδας των πέντε
στόχων,

6.3.11.2

για σκοπευτήρια Κινητού Στόχου, σύµφωνα µε το κέντρο του ανοίγµατος,

6.3.11.3

το κέντρο της θέσης βολής πρέπει να είναι προσανατολισµένο στο κέντρο του
αντίστοιχου στόχου ή ανοίγµατος. Οι µέγιστες οριζόντιες αποκλίσεις από
έναν άξονα (από το κέντρο της θέσης βολής) που χαράσσεται κάθετα (90
µοίρες) προς το κέντρο του στόχου ή του ανοίγµατος είναι:
Μέγιστη απόκλιση και στις δύο κατευθύνσεις

6.3.12

Σκοπευτήριο 25 µ

0.75 µ

Σκοπευτήριο 50 µ Κινητού Στόχου

2.00 µ

Σκοπευτήριο 10 µ Κινητού Στόχου

0.40 µ

Γενικές Προδιαγραφές Θέσεων Βολής για Σκοπευτήρια 300µ, 50µ, 10µ
Η θέση βολής πρέπει να είναι κατασκευασµένη µε τρόπο ώστε να µη δονείται ή
κινείται όταν άλλα άτοµα περνούν κοντά της. Από τη γραµµή βολής έως µία
απόσταση περίπου 1,2 µ προς τα πίσω, η θέση βολής πρέπει να είναι επίπεδη
προς όλες τις κατευθύνσεις. Το υπόλοιπο της θέσης βολής πρέπει είτε να είναι
επίπεδο είτε να έχει κατηφορική κλίση προς τα πίσω µε απώλεια ύψους
µερικών εκατοστών.

6.3.12.1

Εάν η βολή γίνεται από τραπέζια, τα τραπέζια πρέπει να έχουν µήκος περίπου
2,2 µ και πλάτος από 0,8 µ έως 1,0 µ, να είναι συµπαγή και σταθερά, και να
µπορούν να αφαιρεθούν. Τα τραπέζια βολής µπορούν να έχουν µία µέγιστη
κλίση 10 εκ προς τα πίσω.

6.3.12.2

Η θέση βολής πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε:

6.3.12.2.1

αφαιρούµενο ή ρυθµιζόµενο πάγκο ή σταντ , ύψους 0,7 µ έως 0,8 µ.,

6.3.12.2.2

ένα χαλάκι για τη βολή στις στάσεις πρηνηδόν και γονυπετώς. Το µπροστινό µέρος του
χαλιού πρέπει να είναι κατασκευασµένο από συµπιέσιµο υλικό πάχους όχι περισσότερο
από 50 χιλ, µε διαστάσεις περίπου 50 εκ x 75 εκ, που δεν δίνει ένδειξη λιγότερη από 10
χιλ όταν συµπιεσθεί µε τη συσκευή µέτρησης που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση του
πάχους του ρουχισµού τουφεκιού. Το υπόλοιπο µέρος του χαλιού πρέπει να έχει µέγιστο
πάχος 50 χιλ και ελάχιστο πάχος 2 χιλ. Οι ελάχιστες ολικές διαστάσεις του πρέπει να είναι
80 εκ x 200 εκ. Επιτρέπεται η εναλλακτική λύση µε δύο χαλάκια, ένα παχύ κι ένα λεπτό,
που µαζί δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις διαστάσεις που αναφέρονται σ’ αυτό τον
κανονισµό. Η χρήση ιδιωτικών χαλιών απαγορεύεται,

6.3.12.2.3

µία καρέκλα ή σκαµνάκι για το σκοπευτή,

6.3.12.2.4

αν χρησιµοποιούνται χάρτινοι στόχοι, µία καρέκλα και ένα γραφείο για τον
Σηµειωτή και ένα τηλεσκόπιο πρέπει να παρέχονται,

6.3.12.2.5

Έναν πίνακα αποτελεσµάτων, διαστάσεων περίπου 50εκ x 50εκ, πάνω στο οποίο
ο Σηµειωτής µπορεί να καταγράφει την ανεπίσηµη βαθµολογία για τους θεατές. Ο
πίνακας αποτελεσµάτων πρέπει να είναι τοποθετηµένος έτσι ώστε να είναι εύκολα
ορατός από τους θεατές, αλλά να µην παρεµποδίζει τη θέα προς τους σκοπευτές.
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6.3.12.2.6

Όταν είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν διαχωριστικά παραβάν στη γραµµή
βολής, αυτά πρέπει να είναι κατασκευασµένα από διαφανές υλικό σε ελαφρύ
πλαίσιο. Τα παραβάν πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 50 εκ µπροστά από τη
γραµµή βολής, και να έχουν ελάχιστες διαστάσεις 1,5 µ µήκος x 2,0 µ ύψος.
Πρέπει να είναι τοποθετηµένα ανάµεσα από κάθε δύο, τουλάχιστον, θέσεις βολής,

6.3.12.2.7

εάν η θέση βολής είναι εκτεθειµένη σε υπερβολικό άνεµο, πρέπει να παρασχεθεί
πρόσθετη προστασία προς τους σκοπευτές µε παραβάν, σειρές δέντρων ή µε
άλλα µέσα.

6.3.12.2.8

Στα καινούργια σκοπευτήρια απαγορεύονται παραβάν προστασίας από τον άνεµο
µπροστά από τη γραµµή βολής. Συνιστάται να αφαιρεθούν τα παραβάν
προστασίας από τον άνεµο από όλα τα σκοπευτήρια.

6.3.13

Προδιαγραφές Θέσεων Βολής για Σκοπευτήρια 300 µ
Οι διαστάσεις της θέσης βολής δεν πρέπει να είναι µικρότερες από 1,6 µ πλάτος x
2,5 µ µήκος. Το πλάτος της θέσης βολής µπορεί να µειωθεί µόνο αν
κατασκευαστούν διαχωριστικά παραβάν, έτσι ώστε ένας σκοπευτής στη στάση
πρηνηδόν να µπορεί να βάλει το αριστερό του πόδι στη διπλανή θέση βολής
χωρίς να ενοχλήσει τον σκοπευτή που βρίσκεται εκεί.

6.3.14

Προδιαγραφές Θέσεων Βολής για Σκοπευτήρια 50 µ

6.3.14.1

Οι διαστάσεις της θέσης βολής δεν πρέπει να είναι µικρότερες από 1,6 µ πλάτος x
2,5 µ µήκος αν η θέση βολής χρησιµοποιείται και για βολή στα 300 µ.

6.3.14.2

Για να επιτραπεί η συµµετοχή περισσότερων σκοπευτών σε αγωνίσµατα των 50 µ,
το πλάτος της θέσης βολής µπορεί να µειωθεί σε 1,25 µ. Τα συστήµατα στόχων
που θα χρησιµοποιηθούν στα σκοπευτήρια αυτά πρέπει να επιτρέπουν την
αλλαγή στόχων χωρίς να ενοχλούνται οι διπλανοί σκοπευτές.

6.3.14.3

Συνθήκες φωτισµού για κλειστά σκοπευτήρια 50 µέτρων
Ο ελάχιστος φωτισµός πάνω στους στόχους πρέπει να είναι 1500 lux. Ωστόσο
συνιστάται ότι ο ελάχιστος φωτισµός πάνω στους στόχους να είναι 3000 lux.

6.3.15

Προδιαγραφές Σκοπευτηρίων και Θέσεων Βολής για Σκοπευτήρια
10 µ

6.3.15.1

Η θέση βολής πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 1 µ.

6.3.15.2

Το σκοπευτήριο πρέπει να είναι εξοπλισµένο σύµφωνα µε τον Κανονισµό 6.3.12
µε πάγκο ή σταντ, µε καρέκλα ή σκαµνάκι και αν χρησιµοποιούνται χάρτινοι στόχοι
µε τον (απαραίτητο) εξοπλισµό για το Σηµειωτή.

6.3.15.2.1

Η πλησιέστερη άκρη του πάγκου ή του σταντ πρέπει να βρίσκεται 10 εκατοστά
προς τα µπρος από τη γραµµή βολής των 10 µέτρων.

6.3.15.3

Τα σκοπευτήρια 10 µ πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε ηλεκτρικούς - µηχανικούς
φορείς στόχων ή µηχανήµατα αλλαγής στόχων, ή µε στόχους ηλεκτρονικής
βαθµολόγησης.
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6.3.15.4

Τα σκοπευτήρια εσωτερικού χώρου 10 µ πρέπει να έχουν τεχνητό φωτισµό που
να παρέχει την απαραίτητη ποσότητα φωτός χωρίς ενοχλητικά έντονο φως ή
ενοχλητικές σκιές στους στόχους ή στις θέσεις βολής. Όλος ο χώρος πρέπει να
είναι οµοιόµορφα φωτισµένος µε όχι λιγότερα από 300 lux. Οι στόχοι πρέπει να
είναι οµοιόµορφα φωτισµένοι µε όχι λιγότερα από 1500 lux. Η επιφάνεια πίσω από
τους στόχους πρέπει να έχει χρώµα µατ (χωρίς αντανακλάσεις), ανοικτό και
ουδέτερο. Αν, κατόπιν αιτήµατος των ΜΜΕ πρέπει να αυξηθεί ο φωτισµός στις
θέσεις βολής, τότε πρέπει να αυξηθεί ανάλογα ο φωτισµός στους στόχους.

6.3.15.4.1

Η µέτρηση του φωτισµού του στόχου (τουλάχιστον1500 lux) πρέπει να γίνει
κρατώντας το όργανο µέτρησης φωτισµού στο επίπεδο του στόχου και µε
κατεύθυνση προς τη θέση βολής (Α).

6.3.15.4.2

Για τη µέτρηση του γενικού φωτισµού του σκοπευτηρίου (ελάχιστο 300 lux):
Το όργανο µέτρησης για το φωτισµό του σκοπευτηρίου πρέπει να τοποθετηθεί
στη θέση βολής (Β1) και στο µέσο της γραµµής θέσεως βολής-στόχου (Β2) µε
το όργανο να έχει κατεύθυνση προς τον φωτισµό της οροφής (βλέπε Σχήµα).

6.3.15.4.3

Σχήµα : Μέτρηση Φωτισµού Σκοπευτηρίου Κλειστού Χώρου 10 µ

A θέση οργάνου µέτρησης ελάχιστο 1500 lux
B1-2 θέση οργάνου µέτρησης ελάχιστο 300 lux
c φωτοκύτταρο του φωτοµέτρου
άκρη του πάγκου 10εκ. προς τα µπρος από τη γραµµή
βολής

D

A

c

B2
c

c
Στόχος

B1

0.70-0.80µ
D

10 µ

Γραµµή Βολής

6.3.16

Προδιαγραφές Σκοπευτηρίων και
Πιστολιού 25 µ

6.3.16.1

Οι στέγες και τα παραβάν των σκοπευτηρίων των 25 µ πρέπει να παρέχουν στο
σκοπευτή επαρκή προστασία από τον άνεµο, τη βροχή, τον ήλιο και τους
εκτινασσόµενους κάλυκες σύµφωνα µε τους Γενικούς Κανονισµούς της ISSF,
Άρθρο 3.5.1.

6.3.16.2

Το δάπεδο της θέσης βολής πρέπει να είναι επίπεδο προς όλες τις κατευθύνσεις.
Πρέπει να έχει στερεά κατασκευή και να µην επιτρέπει καµιά δόνηση.

- 240 -

Θέσεων Βολής για

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

Σκοπευτήρια

1
2
3
4
5
6
7
8
1 2 3

4 5 6 7 8

8 7 6 5 4

32

1

8
7
6
5
4
3
2
1

112.4mm
154.4mm
fs

6.3.16.3

Η θέση βολή πρέπει να έχει στέγη ή σκέπαστρο στο ελάχιστο ύψος 2,20µ
πάνω από το επίπεδο της θέσης βολής.

6.3.16.4

Οι διαστάσεις των θέσεων βολής ή των θυρίδων πρέπει να είναι:
Πλάτος

Βάθος

1.50 µ

1.50 µ

1.00 µ

1.50 µ

1.00 µ

1.50 µ

Πιστόλι Ταχύτητας 25 µ
Πιστόλι 25 µ και
Πυροδότησης 25 µ

Πιστόλι

Κεντρικής

Στάνταρτ Πιστόλι 25 µ

6.3.16.5

Οι θέσεις βολής πρέπει να χωρίζονται µε διαφανή παραβάν που προστατεύουν
τους σκοπευτές από εκτινασσόµενους κάλυκες και επιτρέπουν τη θέα των
σκοπευτών από τους υπεύθυνους βολής. Τα παραβάν αυτά πρέπει:

6.3.16.5.1

να προεξέχουν τουλάχιστον 0,75µ. µπροστά από το µπροστινό άκρο της γραµµής
βολής και τουλάχιστον 0,25µ. προς τα πίσω,

6.3.16.5.2

να έχουν ελάχιστο ύψος 1,7 µ. µε το επάνω άκρο τουλάχιστον 2,0µ πάνω από το
δάπεδο της θέσης βολής,

6.3.16.5.3

αν το παραβάν δεν φτάνει ως το δάπεδο της θέσης βολής, το κάτω άκρο του δεν
πρέπει να τοποθετείται ψηλότερα από 0,7µ πάνω από το δάπεδο της γραµµής
βολής.

6.3.16.6

Κάθε θέση βολής πρέπει να εφοδιάζεται µε τον ακόλουθο εξοπλισµό:

6.3.16.6.1

αφαιρούµενο ή ρυθµιζόµενο πάγκο ή τραπέζι, διαστάσεων περίπου 0,5µ x 0,6µ
και ύψους 0,7µ έως 0,8µ,

6.3.16.6.2

καρέκλα ή σκαµνάκι για το σκοπευτή,

6.3.16.6.3

γραφείο και καρέκλα για τον Σηµειωτή,

6.3.16.6.4

ένα πίνακα αποτελεσµάτων, περίπου 0,5µ x 0,5µ πάνω στον οποίο ο πρώτος
Σηµειωτής µπορεί να αναγράφει την ανεπίσηµη βαθµολογία για τους θεατές. Ο
πίνακας αποτελεσµάτων πρέπει να είναι τοποθετηµένος έτσι ώστε να είναι εύκολα
ορατός από τους θεατές, αλλά να µην παρεµποδίζει τη θέα τους προς τους
σκοπευτές.

6.3.16.7

Προδιαγραφές Φωτισµού για Σκοπευτήρια Εσωτερικού Χώρου 25µ
Το ελάχιστο όριο φωτισµού των στόχων πρέπει να είναι 1500 lux. Ωστόσο
συνίσταται το ελάχιστο όριο φωτισµού των στόχων να είναι 2500 lux.

6.3.17

Προδιαγραφές για τις Εγκαταστάσεις Περιστρεφόµενων Στόχων 25 µ
Όταν δεν χρησιµοποιούνται στόχοι ηλεκτρονικής βαθµολογίας, τα σκοπευτήρια
για αγωνίσµατα 25 µ πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε µηχανισµό περιστροφής ή
στροφής των στόχων, που επιτρέπει στροφή 90 µοιρών (+/- 10 µοίρες) των
στόχων γύρω από τον κατακόρυφο άξονα τους. Στους γύρους ακριβείας των
αγωνισµάτων πιστολιού 25 µ µπορούν να χρησιµοποιηθούν στατικά πλαίσια
στόχων.

6.3.17.1

Ο χρόνος για την περιστροφή αντιµέτωπα προς τον σκοπευτή δεν πρέπει να
ξεπερνά τα 0,3 δευτ.

6.3.17.2

Όταν οι στόχοι έχουν στραφεί δεν πρέπει να υπάρχει ορατή ταλάντωσή (τους) που
να αποσπά την προσοχή του σκοπευτή.
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6.3.17.3

Όταν παρατηρούνται από πάνω, οι στόχοι πρέπει να στρέφονται µε τη φορά των
δεικτών του ρολογιού προς τη θέση όπου "εµφανίζονται" στο σκοπευτή και µε
φορά αντίθετη µε αυτή των δεικτών του ρολογιού προς τη θέση όπου είναι κάθετοι
προς το σκοπευτή (βλέπε Σχήµα).

6.3.17.3.1

Περιστροφή Στρεφόµενων Στόχων

Κατεύθυνση της «περιστροφής αντιµέτωπα»
προς τον σκοπευτή

Κατεύθυνση της «περιστροφής κάθετα» προς τον σκοπευτή

6.3.17.4

Στα αγωνίσµατα 25 µ, οι στόχοι πρέπει να τοποθετούνται σε:

6.3.17.4.1

Οµάδες των 5, για το αγώνισµα Πιστολιού Ταχύτητας,

6.3.17.4.2

οµάδες των 3 (1ος, 3ος και 5ος) ή οµάδες των 4 (1ος, 2ος, 4ος και 5ος) για τα
αγωνίσµατα Πιστολιού 25µ, Πιστολιού Κεντρικής Πυροδότησης και Πιστολιού
Στάνταρτ. Οµάδες των πέντε (5) µπορούν να χρησιµοποιηθούν αλλά µόνον όταν
είναι απαραίτητο για να εξοικονοµήσουµε µια επιπρόσθετη σειρά βολής ή να
εξοικονοµήσουµε προσωπικό του σκοπευτηρίου αλλά βλέπε 6.3.11.3.

6.3.17.5

τα σκοπευτήρια 25 µ πρέπει να χωρίζονται σε τµήµατα που απαρτίζονται από δύο
(2) οµάδες πέντε στόχων (η καθεµιά τους είναι ένας τοµέας των δέκα).

6.3.17.5.1

Τα τµήµατα πρέπει να χωρίζονται το ένα από το άλλο µε κατάλληλα
προστατευτικά τοιχώµατα. Πρέπει να παρέχονται προστατευµένοι διάδροµοι για
να έχει το προσωπικό του σκοπευτηρίου πρόσβαση στη γραµµή των στόχων.

6.3.17.5.2

Η λειτουργία του κάθε τµήµατος του σκοπευτηρίου πρέπει να διευθύνεται κεντρικά
αλλά µπορεί να διευθύνεται και ανεξάρτητα.

6.3.17.6

Οι στόχοι σε ένα τµήµα (στόχων) πρέπει να στρέφονται όλοι ταυτόχρονα. Η
ταυτόχρονη περιστροφή τους µέσα σε ένα τµήµα (στόχων) πρέπει να
επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός µηχανισµού που παρέχει αποτελεσµατική
λειτουργία και ακριβή (συγ-)χρονισµό.

6.3.17.7

Η συσκευή αυτόµατης περιστροφής και συγχρονισµού πρέπει να εξασφαλίζει:

6.3.17.7.1

την παραµονή των στόχων στη θέση «αντιµέτωποι» (στο σκοπευτή) για το
καθορισµένο χρονικό διάστηµα,

6.3.17.7.2

την επιστροφή τους στην κάθετη θέση µετά τον καθορισµένο χρόνο (+ 0,2
δευτερόλεπτα έως 0,0 δευτερόλεπτα).

6.3.17.8

Ο ακριβής και συνεπής (συγ)χρονισµός και του χρόνου περιστροφής και του
χρόνου σε στάση µε το στόχο στραµµένο στο σκοπευτή, πρέπει να ελέγχονται
πριν τον αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα µε µία από τις παρακάτω
µεθόδους:

6.3.17.8.1

τοποθετώντας ένα χρονόµετρο στην άκρη του στόχου έτσι ώστε οι κινήσεις του
στόχου να θέτουν σε λειτουργία και να σταµατούν το χρονόµετρο,

6.3.17.8.2

χρησιµοποιώντας τρία χρονόµετρα χειριζόµενα µε το χέρι και δεχόµενοι τον µεσαίο
(µέσο) χρόνο,
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6.3.17.8.3

χρησιµοποιώντας άλλα συστήµατα ή συσκευές που έχουν εγκριθεί από την
Τεχνική Επιτροπή της ISSF.

6.3.17.9

Η χρονοµέτρηση πρέπει να αρχίζει τη στιγµή που οι στόχοι αρχίζουν να
στρέφονται προς τον σκοπευτή και να σταµατά τη στιγµή που αρχίζουν να
στρέφονται κάθετα στο σκοπευτή.

6.3.17.10

Εάν ο χρόνος είναι µικρότερος από τον καθορισµένο ή µεγαλύτερος κατά διάστηµα
µεγαλύτερο από 0,2 δευτ., ο Επόπτης Βολής ενεργώντας είτε µε δική του πρωτοβουλία
είτε κατόπιν οδηγιών ενός Κριτή, πρέπει να σταµατήσει τη βολή για να επιτραπεί η
ρύθµιση του µηχανισµού (συγ)χρονισµού. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Επιτροπή Κριτών
µπορεί να αναβάλει την έναρξη ή την επανέναρξη της βολής.

6.3.17.11

Αν χρησιµοποιηθεί κόντρα πλακέ ή άλλο συµπαγές σανίδι για τα πλαίσια των
στόχων, η επιφάνεια που αντιστοιχεί στη ζώνη (βαθµολογίας) του κύκλου οκτώ
(8) πρέπει να αποκοπεί από το σανίδι για να διευκολυνθεί η βαθµολόγηση και η
ακριβής µέτρηση πλαγίων βολών.

6.3.17.12

Εάν χρησιµοποιηθούν πλαίσια από συµπαγές υλικό το κεντρικό µέρος των
πλαισίων πρέπει να είναι κατασκευασµένο από χαρτόνι.

6.3.17.13

Τα πλαίσια των στόχων για το αγώνισµα πιστολιού ταχύτητας πρέπει να
τοποθετούνται σε οµάδες των πέντε (5), όλα στο ίδιο ύψος + 1 εκ, να λειτουργούν
όλα ταυτόχρονα και να είναι όλα αντιµέτωπα µε µία θέση βολής που έχει το
κέντρο της ευθυγραµµισµένο µε το µεσαίο στόχο της οµάδας. Η απόσταση
ανάµεσα στα κέντρα των στόχων, από άξονα σε άξονα, σε µία οµάδα των πέντε
πρέπει να είναι 75 εκ ( + 1 εκ).

6.3.17.14

Οι χρόνοι εµφάνισης των στόχων για τα αγωνίσµατα των 25 µ πρέπει να είναι:

6.3.17.14.1 Πιστόλι Ταχύτητας 8, 6 και 4 δευτ.,
6.3.17.14.2 Πιστόλι Στάνταρτ: 150, 20 και 10 δευτ,
6.3.17.14.3 Σειρές Ταχείας Βολής Πιστολιού 25µ και Πιστολιού Κεντρικής Πυροδότησης:
χρόνος εµφάνισης του στόχου τρία (3) δευτερόλεπτα για κάθε βολή,
εναλλασσόµενος µε χρόνο επτά (7) δευτερολέπτων (+1 δευτερόλεπτο) όπου ο
στόχος είναι αφανής (κάθετος στο σκοπευτή),

6.3.17.14.4 για όλους τους χρόνους εµφάνισης των στόχων επιτρέπεται ανοχή +0,2
δευτερολέπτων έως –0,0 δευτερολέπτων.

6.3.17.15

Προδιαγραφές για Συστήµατα Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης 25µ

6.3.17.15.1 Όταν χρησιµοποιούνται στόχοι µε ηλεκτρονική βαθµολόγηση, το σύστηµα
συγχρονισµού πρέπει να ρυθµιστεί έτσι ώστε να δίνει τους ονοµαστικούς
χρόνους εµφάνισης (βλέπε 6.3.17.14) συν 0,1 δευτερόλεπτα (που είναι το µισό
της ανοχής που ορίζεται από τον 6.3.17.7.2).

6.3.17.15.2 Ένας «µετέπειτα χρόνος» (το χρονικό διάστηµα που θα διασφαλίσει ότι βολές που
θα ήταν έγκυρες «πλάγιες βολές» σε συµβατικούς στόχους, θα βαθµολογηθούν ως έγκυρες- και στους ηλεκτρονικούς στόχους) θα προστεθεί στα +0,2
δευτερόλεπτα. (Συνολικά = 0,3 δευτερόλεπτα).

6.3.18

Γενικές Προδιαγραφές για Σκοπευτήρια Κινητού Στόχου

6.3.18.1

Το σκοπευτήριο πρέπει να είναι διαρρυθµισµένο έτσι ώστε ο στόχος να κινείται
οριζόντια και στις δύο κατευθύνσεις, διασχίζοντας ένα ανοιχτό χώρο µε σταθερή
ταχύτητα. Αυτός ο χώρος, στον οποίο ο στόχος µπορεί να βληθεί, ονοµάζεται το
"άνοιγµα". Η κίνηση του στόχου όταν διασχίζει το άνοιγµα λέγεται "διαδροµή".
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6.3.18.2

Τα προστατευτικά τοιχώµατα και στις δύο πλευρές του ανοίγµατος πρέπει να
έχουν ύψος τέτοιο ώστε κανένα µέρος του στόχου να µην είναι ορατό µέχρι να
φτάσει το άνοιγµα. Οι άκρες των τοιχωµάτων πρέπει να σηµειώνονται µε χρώµα
διαφορετικό από αυτό του στόχου.

6.3.18.3

Οι στόχοι για τα 50 µ τοποθετούνται σε βαγονάκι ή µεταφορέα στόχων
κατασκευασµένο έτσι ώστε οι δύο στόχοι (ο ένας κινούµενος προς τα αριστερά και
ο άλλος προς τα δεξιά) να εµφανίζονται εναλλάξ. Το βαγονάκι µπορεί να κινείται
σε ράγες, καλώδιο ή άλλο παρόµοιο σύστηµα και να κινείται από µία µονάδα
οδήγησης που µπορεί να ρυθµιστεί µε ακρίβεια ως προς την ταχύτητα. Οι στόχοι
για τα 10 µ δεν αλλάζονται για τις διαδροµές προς τα δεξιά και προς τα αριστερά.

6.3.18.4

Τα σκοπευτήρια πρέπει να είναι κατασκευασµένα έτσι ώστε να εµποδίζουν
οποιοδήποτε άτοµο να εκτεθεί σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια της βολής.

6.3.18.5

Η θυρίδα πρέπει να είναι διαρρυθµισµένη έτσι ώστε ο σκοπευτής να είναι ορατός
στους θεατές. Η θυρίδα πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή. Ο σκοπευτής
πρέπει επίσης να προστατεύεται από τον ήλιο και τον άνεµο εάν αυτό δεν
εµποδίζει τους θεατές να τον βλέπουν.

6.3.18.5.1

Η θυρίδα πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 1 µ και να είναι ευθυγραµµισµένη µε
τον κεντρικό άξονα βολής σύµφωνα µε τον 6.3.11.3. Η θυρίδα Ξηράς Βολής
πρέπει να βρίσκεται στα αριστερά της θυρίδας. Η θυρίδα πρέπει να προστατεύεται
και από τις δύο πλευρές µε διαχωριστικά παραβάν έτσι ώστε ο σκοπευτής να µην
ενοχλείται από την ξηρά βολή ή άλλα εξωτερικά ερεθίσµατα. Το διαχωριστικό
παραβάν ανάµεσα στη θυρίδα και στη θυρίδα ξηράς βολής δεν πρέπει να έχει
µεγαλύτερο µήκος από αυτό που επιτρέπει στο σκοπευτή που κάνει ξηρά βολή να
παρακολουθεί τη θέση έτοιµος του διαγωνιζόµενου σκοπευτή παρατηρώντας την
κίνηση του στοµίου της κάννης του τουφεκιού του.

6.3.18.6

Μπροστά στο σκοπευτή πρέπει να βρίσκεται πάγκος ή τραπέζι ύψους 0,7µ–0,8 µ.

6.3.18.7

Πίσω από το σκοπευτή πρέπει να υπάρχει χώρος για τον Επόπτη Βολής και
τουλάχιστον ένα Κριτή. Οι Σηµειωτές πρέπει να είναι τοποθετηµένοι είτε πίσω, είτε
στο πλάι της θυρίδας.

6.3.18.8

Οι χρόνοι διαδροµής των στόχων είναι:

6.3.18.9
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Αργές διαδροµές:

5.0 δευτερόλεπτα, + 0.2 δευτερόλεπτα - 0.0 δευτερόλεπτα

Ταχείες διαδροµές:

2.5 δευτερόλεπτα, + 0.1 δευτερόλεπτα - 0.0 δευτερόλεπτα

Η χρονοµέτρηση πρέπει να γίνεται χρησιµοποιώντας κατά προτίµηση, ένα
ηλεκτρονικό χρονόµετρο που ξεκινά και σταµατά µε διακόπτες
τοποθετηµένους στις ράγες. Εάν αυτή η µέθοδος δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί, η χρονοµέτρηση µπορεί να γίνει µε τρία (3) χρονόµετρα
(χειρός), χειριζόµενα από τρία διαφορετικά άτοµα. Ο µεσαίος (µέσος) από
τους τρεις (3) χρόνους πρέπει να γίνει αποδεκτός (ως µέτρηση). Εάν
διαπιστωθεί ότι ο χρόνος διαδροµής είναι µεγαλύτερος ή µικρότερος από
τον καθορισµένο, το προσωπικό του σκοπευτηρίου ή οι Κριτές πρέπει να
ρυθµίσουν το χρόνο διαδροµής έτσι ώστε να βρίσκεται µέσα στο
καθορισµένα όρια (βλέπε Κανονισµό 6.3.18.8). Εάν ο χρονοδιακόπτης
αποτελεί µέρος του µηχανισµού ελέγχου έναρξης (εκκίνησης) ο χρονισµός
πρέπει να ελεγχθεί από τους Κριτές και να σφραγιστεί.
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6.3.18.10

6.3.18.11

Στα Πρωταθλήµατα που γίνονται υπό την επίβλεψη της ISSF ο χρόνος πρέπει να
ελέγχεται ηλεκτρονικά και να επιδεικνύεται συνεχώς για εξέταση από τους
σκοπευτές και τους υπεύθυνους. Κάθε παρέκκλιση από τον Κανονισµό 6.3.18.8
πρέπει να διορθώνεται αµέσως.
Σκοπευτήρια Κινητού Στόχου

Σκοπευτήρια κινητού στόχου
A

ορατό µήκος της διαδροµής του στόχου

B

άνοιγµα του τοίχου ανάµεσα στις ορατές γωνίες

C

απόσταση από το στόχο έως την ορατή γωνία του τοίχου

D

απόσταση βολής

Τύπος για τον προσδιορισµό του ανοίγµατος:

B = A x (D – C) / D

Παράδειγµα (50 µ):

B = 10.00 µ x (50.00 µ - 0.20 µ) / 50.00 µ

C= 0,20 µ

B = 10.00 µ x 49.80 / 50.00 = 10.00 µ x 0.996
B = 9.96 µ

Παράδειγµα (10 µ):

B = 2.00 µ x (10.00 µ - 0.15 µ) / 10.00 µ

C= 0,15 µ

B = 2.00 µ x 9.85 / 10.00 = 2.00 µ x 0.985
B = 1.97 µ
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6.3.18.11.1

Ειδικές Προδιαγραφές για Σκοπευτήρια Κινητού Στόχου 50 µ

6.3.18.11.1.1

Πρέπει να υπάρχει, και στις δύο πλευρές του ανοίγµατος κατακόρυφος τοίχος
για την προστασία των χειριστών (στόχων) και των βαθµολογητών.

6.3.18.11.1.2

Πίσω από το άνοιγµα πρέπει να υπάρχει ανάχωµα. Μπροστά από το άνοιγµα
πρέπει να υπάρχει χαµηλός τοίχος, για να κρύβει και να προστατεύει τον
µηχανισµό µεταφοράς του στόχου.

6.3.18.11.1.3

Το ορατό µήκος της διαδροµής του στόχου πρέπει να είναι:
10,00 µ (+ 0,05 µ / - 0,00 µ) όπως φαίνεται από τη θέση βολής. Αυτό πρέπει να
ληφθεί υπόψη όταν µετρηθεί το άνοιγµα, γιατί η απόσταση ανάµεσα στην
ορατή γωνία του τοίχου και το στόχο αυξάνει το διάστηµα στο οποίο ο στόχος
είναι ορατός.

6.3.18.11.2

Ειδικές Προδιαγραφές για Σκοπευτήρια Κινητού Στόχου 10 µ

6.3.18.11.2.1

Εάν η αλλαγή των στόχων και η αξιολόγηση των βολών γίνονται πίσω από το
µεταφορέα του στόχου, πρέπει να παρέχεται επαρκής προστασία στους
χειριστές (στόχων) και στους βαθµολογητές. Η αλλαγή των στόχων και η
αξιολόγηση τους πρέπει να εποπτεύεται από ένα Κριτή.

6.3.18.11.2.2

Πίσω από το άνοιγµα πρέπει να υπάρχει προστατευτικό τοίχωµα για να
σταµατούν οι βολίδες και να εµποδίζονται οι εξοστρακισµοί. Ο µηχανισµός
µεταφοράς του στόχου πρέπει να προστατεύεται από µπροστινή προστατευτική
πλάκα.

6.3.18.11.2.3

Το ορατό πλάτος του ανοίγµατος του στόχου πρέπει να είναι:
2,00 µ (+0,02 µ / - 0,00 µ) όπως φαίνεται από τη θέση βολής. Αυτό πρέπει να
ληφθεί υπόψη όταν µετρηθεί το άνοιγµα, γιατί η απόσταση ανάµεσα στην
ορατή γωνία του τοίχου και το στόχο αυξάνει το διάστηµα στο οποίο ο στόχος
είναι ορατός.

6.3.18.11.2.4

∆ιαχωριστικά παραβάν πρέπει να τοποθετούνται από τη γραµµή βολής (έως)
2µ µπροστά για να εµποδίζουν οπτικές παρενοχλήσεις στο σκοπευτή από την
αριστερή και τη δεξιά πλευρά.

6.3.18.11.2.5

Για να εξοικονοµηθεί χρόνος δύο θυρίδες µπορούν να εγκατασταθούν και
να χρησιµοποιούνται εναλλάξ. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι δύο θυρίδες δεν
πρέπει να αποκλίνουν από τις προδιαγραφές του Κανονισµού 6.3.11.3.

6.3.18.11.2.6

Όταν χρησιµοποιούνται στόχοι ηλεκτρονικής βαθµολογίας ο εξοπλισµός
χρονοµέτρησης θα ρυθµιστεί να δίνει τους ονοµαστικού χρόνους εµφάνισης (βλ.
6.3.18.8) συν 0,1 δευτερόλεπτα. Αυτό πρέπει να εξασφαλίζει ώστε να
επιτρέπεται η εµφάνιση του σηµείου σκόπευσης του ηλεκτρονικού στόχου
βαθµολόγησης νωρίτερα.

6.3.18.11.2.7

Ο ελάχιστος φωτισµός στόχου 1000 lux. Γενικός ελάχιστος φωτισµός
σκοπευτηρίου 300 lux (βλέπε 6.3.15.4.3 για µέτρηση).
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6.3.19

Γενικές Προδιαγραφές για Σκοπευτήρια Λειοκάννων
Σκοπευτήρια που κατασκευάζονται στο Βόρειο Ηµισφαίριο πρέπει να είναι
διαµορφωµένα µε τρόπο που η βολή να γίνεται προς Βόρεια
βορειοανατολική κατεύθυνση. Σκοπευτήρια που κατασκευάζονται στο Νότιο
Ηµισφαίριο πρέπει να είναι διαµορφωµένα µε τρόπο που η βολή να γίνεται
προς Νότια νοτιοανατολική κατεύθυνση. Οι διατάξεις αυτές τοποθετούν τον
ήλιο πίσω από το σκοπευτή όσο αυτό είναι δυνατό στη διάρκεια της
σκοπευτικής ηµέρας.
Τα νέα σκοπευτήρια πρέπει να κατασκευάζονται, όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο, µε ζώνη πτώσεως σκαγιών που να είναι επίπεδη µέσα σε
λογικά πλαίσια και ελεύθερη από εµπόδια ώστε να επιτρέπει τη µηχανική
περισυλλογή και ανάκτηση των µολυβένιων σκαγιών.

6.3.19.1

Προδιαγραφές για Σκοπευτήρια Τραπ

6.3.19.1.1

Η Κρύπτη των Εκτοξευτήρων (µηχανών)
Η κρύπτη των µηχανών πρέπει να είναι κατασκευασµένη έτσι ώστε η πάνω
επιφάνεια της στέγης να είναι στο ίδιο ύψος µε την επιφάνεια των θέσεων βολής
(βατήρων). Οι εσωτερικές διαστάσεις της κρύπτης πρέπει να είναι περίπου 20 µ
από άκρη σε άκρη, 2µ εµπρός-πίσω, και 2 µ έως 2,10 µ από το πάτωµα έως το
κάτω µέρος της στέγης. Αυτές οι διαστάσεις παρέχουν ελευθερία κινήσεων στο
προσωπικό της κρύπτης και επαρκή χώρο αποθήκευσης για τους δίσκους
(βλέπε Σχήµατα).

6.3.19.1.2

Αποστάσεις ανάµεσα στις Κρύπτες των Εκτοξευτήρων
Η απόσταση ανάµεσα στο Κέντρο του εκτοξευτήρα 15 στο Σκοπευτήριο Α και του
κέντρου του εκτοξευτήρα ένα (1) στο Σκοπευτήριο Β δεν πρέπει να είναι λιγότερη
από 35 µ. Σε προϋπάρχοντα σκοπευτήρια µε απόσταση λιγότερη από 35 µ, όπως
προσδιορίζεται παραπάνω, οι Κριτές µπορούν να µειώσουν τις γωνίες εκτόξευσης
στη ρύθµιση του εκτοξευτήρα 13 του Σκοπευτηρίου Α και τρία (3) του Σκοπευτηρίου
Β, αν χρειαστεί, για να εµποδίσουν τους δίσκους αυτούς από το να διασταυρωθούν
µε τη διαδροµή των δίσκων του γειτονικού σκοπευτηρίου και να ενοχλήσουν τους
εκεί σκοπευτές.

6.3.19.2

Οι εκτοξευτήρες (µηχανές εκτόξευσης πήλινων δίσκων)
Κάθε κρύπτη εκτοξευτήρων πρέπει να έχει 15 εκτοξευτήρες στερεωµένους στο
πάτωµα ή στον µπροστινό τοίχο της κρύπτης. Οι εκτοξευτήρες πρέπει να
χωρίζονται σε πέντε οµάδες των τριών (3). Το κέντρο κάθε οµάδας πρέπει να
σηµειώνεται µόνο µε ένα βαµµένο σηµάδι στο επάνω µέρος της στέγης το
οποίο πρέπει να είναι έτσι τοποθετηµένο ώστε να δείχνει το σηµείο πάνω από
τον κεντρικό εκτοξευτήρα κάθε οµάδας στο οποίο ένας δίσκος πρέπει να
εµφανιστεί όταν είναι ρυθµισµένος να εκτοξεύει στις 0˚ µοίρες. Η απόσταση
ανάµεσα στους εκτοξευτήρες κάθε οµάδας πρέπει να είναι ίση, από 1 µ έως
1,10 µ. Η απόσταση ανάµεσα στους κεντρικούς εκτοξευτήρες των οµάδων
µπορεί να είναι 3 µ µέχρι 3,30 µ. Για υπάρχοντα σκοπευτήρια αυτή µπορεί να
είναι 3µ. µέχρι 6µ.

6.3.19.2.1

Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν εκτοξευτήρες µε αριστερή (µε τη φορά
των δεικτών του ρολογιού) περιστροφή των βραχιόνων εκτόξευσης
η
απόσταση ανάµεσα στον αριστερό (όπως φαίνεται από πίσω) και τον κεντρικό
εκτοξευτήρα σε κάθε οµάδα µπορεί να µειωθεί σε λιγότερο από το καθορισµένο
διάστηµα (του) 1,00 µ έως 1,10µ (βλέπε επίσης κανονισµό 6.3.21.1).
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6.3.19.3

Οι εκτοξευτήρες πρέπει να εγκατασταθούν στην κρύπτη έτσι ώστε το κέντρο
περιστροφής του βραχίονα εκτόξευσης να βρίσκεται 0,50 µ (+/-0,10 µ) κάτω
από την ανώτερη επιφάνεια της στέγης της κρύπτης και 0,50 µ (+/-0,10 µ) πίσω
από το µπροστινό άκρο της στέγης όταν ο εκτοξευτήρας είναι τοποθετηµένος
στο ύψος των 2µ. Αυτό ορίζεται ως το Σηµείο Εκτόξευσης. Οι εκτοξευτήρες
µπορούν να είναι αυτόµατοι (αυτόµατο γέµισµα και όπλιση), ηµιαυτόµατοι
(γέµισµα µε το χέρι και αυτόµατη όπλιση) ή χειροκίνητοι (γέµισµα και όπλιση µε
το χέρι). Κάθε εκτοξευτήρας πρέπει να έχει, κάποιο µέσο σφραγίσµατος των
ρυθµίσεων της γωνίας ανύψωσης και της τάσεως του ελατηρίου του αφού αυτές
(οι ρυθµίσεις) ελεγχθούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Κριτών. Όλοι οι
εκτοξευτήρες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ακριβούς και συγκεκριµένης
ρύθµισης της τροχιάς εκτόξευσης των δίσκων. Όλοι οι εκτοξευτήρες που
γεµίζονται µε το χέρι πρέπει να έχουν στερεωµένα επάνω τους δύο τακάκια
αναχαίτισης (κουτάλες). Τα τακάκια είναι απαραίτητα για να εµποδίζουν την
εκούσια ή ακούσια µετακίνηση του δίσκου εµπρός ή πίσω πάνω στο βραχίονα
εκτόξευσης, αλλάζοντας έτσι την προρυθµισµένη τροχιά του δίσκου. Κάθε
εκτοξευτήρας πρέπει να έχει τους τοµείς ρύθµισης ανύψωσης και γωνίας
σηµειωµένους επάνω του σε διαστήµατα των 10 µοιρών.

6.3.19.4

Οι εκτοξευτήρες πρέπει να απελευθερώνονται από ένα ηλεκτρικό -χειροκίνητο ή
ηλεκτρικό - µικροφωνικό σύστηµα. Το σύστηµα ελέγχου πρέπει να είναι
τοποθετηµένο σε τέτοια θέση ώστε ο χειριστής να βλέπει και να ακούει καθαρά
το παράγγελµα του σκοπευτή. Οι συσκευές απελευθέρωσης πρέπει να
εγγυώνται ίση κατανοµή των δίσκων σε κάθε σκοπευτή σε µία σειρά των 25
δίσκων. Αυτή η κατανοµή πρέπει να είναι: 10 δίσκοι προς τα δεξιά, 10 δίσκοι
προς τα αριστερά και 5 δίσκοι προς το κέντρο. Με τη σωστή κατανοµή, σε µία
σειρά των 25 δίσκων, κάθε οµάδα εκτοξευτήρων πρέπει να εκτοξεύει 2 δίσκους
από τον αριστερό εκτοξευτήρα, 2 από τον δεξιό εκτοξευτήρα και 1 από τον
κεντρικό εκτοξευτήρα καθώς οι σκοπευτές προχωρούν από τον βατήρα 1 έως
τον βατήρα 5. Μετά από κάθε 5 δίσκους ο δείκτης του επιλογέα πρέπει να
προωθείται κατά µία θέση.

6.3.19.5

Οι πέντε βατήρες πρέπει να είναι τοποθετηµένοι σε ευθεία γραµµή σε
απόσταση 15 µ πίσω από το µπροστινό άκρο της κρύπτης των
εκτοξευτήρων. Σε κάθε βατήρα πρέπει να σηµειώνεται ευκρινώς ένα
τετράγωνο 1 µ x 1 µ που να έχει το κέντρο του σε µία γραµµή που είναι
κάθετη στη γραµµή των βατήρων και περνά από τη µεσαία µηχανή
(εκτοξευτήρα) της κάθε οµάδας τριών (µηχανών). Ένας έκτος βατήρας
πρέπει να σηµειώνεται περίπου 2 µ προς τα πίσω και ελαφρά αριστερά του
Βατήρα 1 όπου µπορεί να πάρει τη θέση του ο σκοπευτής αριθ. 6. Και οι 6
βατήρες πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε τραπέζι ή πάγκο στον οποίο να
µπορέσουν οι σκοπευτές να τοποθετήσουν τα επί πλέον φυσίγγια τους και
τον υπόλοιπο εξοπλισµό τους. Οι βατήρες πρέπει να είναι στέρεοι και
επίπεδοι προς όλες τις κατευθύνσεις. Κάθε βατήρας πρέπει να διαθέτει στην
εµπρόσθια δεξιά και αριστερή γωνία ένα κοµµάτι ξύλο, χαλάκι ή ελαστικό 15
εκ περίπου, τετράγωνο ή στρογγυλό πάνω στο οποίο ο σκοπευτής να
µπορεί να ακουµπήσει το όπλο του.

6.3.19.5.1

Για τους Τελικούς του Τραπ µια µέτριας έντασης έγχρωµη λάµπα πρέπει να
τοποθετηθεί αριστερά πίσω από το βατήρα 1 και σε απόσταση 1,0 µ. µέχρι
1,5µ. σε ύψος από 40εκ. έως 50εκ. Η λάµπα πρέπει να ελέγχεται µε ένα
σύστηµα το οποίο πρέπει να είναι κατασκευασµένο ώστε να δείχνει ότι για
περίοδο 10 έως 12 δευτερόλεπτα αµέσως µετά που ο σκοπευτής στο βατήρα 5
έχει πυροβολήσει έναν κανονικό στόχο(ους), το µικρόφωνο στο βατήρα 1 να
είναι ανενεργό.
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6.3.19.5.2

3 µ έως 4 µ πίσω από τη γραµµή των βατήρων πρέπει να υπάρχει ένας
διάδροµος για υποχρεωτική χρήση από τους σκοπευτές που µετακινούνται από
τον βατήρα 5 στο βατήρα 6. Οι σκοπευτές δεν πρέπει να περνάν ανάµεσα από
το διάδροµο και τους βατήρες. Ένα σύρµα, καλώδιο ή άλλο κατάλληλο εµπόδιο
πρέπει να υψώνεται 7µ. µέχρι 10µ. πίσω από τον διάδροµο επιστροφής. ∆εν
επιτρέπονται θεατές µέσα σ’ αυτό το εµπόδιο. Ο ∆ιαιτητής και οι Κριτές είναι
υπεύθυνοι για την τήρηση αυτού του κανονισµού. Οι βατήρες, το σταντ του
διαιτητή και το σταντ του χειριστή πρέπει να έχουν επαρκή προστασία από τον
ήλιο και τη βροχή.
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6.3.19.5.4

Σκοπευτήριο Τραπ
Μέγιστη Γωνία ∆ίσκου
90°
1.0 έως 1.1µ

3 έως 3.3µ

2.3µ

Μεταξύ Εκτοξευτήρων

45° 45°

0.5µ ( +0.1µ)
Απόσταση
Κέντρου περιστροφής
του βραχίονα
εκτόξευσης

2µ

Ελάχιστη
Εσωτερική
∆ιάσταση

Βατήρας 1

Βατήρας 2

Βατήρας 3

Βατήρας 4

Βατήρας 5
Κάτω

Κρύπτη ∆ίσκων
Σηµείωση:
Οι Εσωτερικοί Τοίχοι
σηµειώνονται µόνο
για Σαφήνεια

Σηµείωση:
Η είσοδος µπορεί να βρίσκεται σε κάθε
πλευρά, όπως φαίνεται , ή µπροστά
(στην ίδια πλευρά µε τις µηχανές) σε κάθε πλευρά.
Αν τοποθετηθεί µπροστά, ο εσωτερικός
ακραίος τοίχος πρέπει να απέχει τουλάχιστον
6µ από το Μέσο της κεντρικής γραµµής του
Κεντρικού εκτοξευτήρα της διπλανής οµάδας.

Κατεύθυνση βλ.
Κανόνα 6.3.19

15µ

Να τελειώσει η υπόγεια καλωδίωση
προτού χυθεί το τσιµέντο .
Βατήρας

No. 2

No. 1

No. 4

No. 3

1.5µ
No. 6

Σταντ ∆ιαιτητή
και Χειριστή

1.5µ
3.0µ

- 250 -

No. 5

1.0µ

∆ιάδροµος Επιστροφής

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

1
2
3
4
5
6
7
8
1 2 3

4 5 6 7 8

8 7 6 5 4

32

1

8
7
6
5
4
3
2
1

112.4mm
154.4mm
fs

6.3.20

Προδιαγραφές για Σκοπευτήρια Αυτόµατου Τραπ

6.3.20.1

Η Κρύπτη των Εκτοξευτήρων: (βλέπε Κανονισµό 6.3.19.1.1)

6.3.20.2

Οι Θέσεις Βολής (Βατήρες)
Οι βατήρες πρέπει να είναι τοποθετηµένοι σε γραµµή που µετράται και
χαράζεται στα 15 µέτρα πίσω από την κρύπτη των εκτοξευτήρων, απόσταση
µετρούµενη από µέσο του µπροστινού άκρου της στέγης της κρύπτης. Ο
βατήρας 3 θα έχει το κέντρο του πάνω σε µια γραµµή που χαράζεται από το
µέσο της κρύπτης των εκτοξευτήρων και είναι κάθετη στο µπροστινό άκρο της
στέγης. Οι βατήρες 1 και 2, και 4 και 5 θα βρίσκονται επάνω στη γραµµή, και
θα έχουν τα κέντρα τους σε σηµεία που βρίσκονται σε απόσταση 3,0 – 3,3 και
6,0 – 6,6 µέτρων αντίστοιχα προς τα αριστερά και τα δεξιά της διαµέσου
(βλέπε Σχήµα).

6.3.20.3

Ο Εκτοξευτήρας (µηχανή εκτόξευσης δίσκων)
Η κρύπτη πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε ένα µονό εκτοξευτήρα πολλαπλών
ταλαντώσεων (σε κατακόρυφες και οριζόντιες κατευθύνσεις) µε µηχανικό ή
ηλεκτρικό χειρισµό. Η γέµιση του µπορεί να γίνεται χειροκίνητα ή αυτόµατα. Τα
πιάτα µπορούν να απελευθερωθούν χειροκίνητα, ηλεκτρικά ή µικροφωνο –
ηλεκτρικά. Ο εκτοξευτήρας πρέπει να είναι κατασκευασµένος και στερεωµένος
µε τέτοιο τρόπο που να εκτοξεύει τυχαία , και σε συνεχώς µεταβαλλόµενες
γωνίες και γωνίες ανύψωσης, µη σπασµένους δίσκους µέσα στα κατακόρυφα
όρια του 1,5µ. µέχρι 3,5µ. (+/- 0,1µ )και τα οριζόντια όρια των 30˚ µοιρών
ελάχιστο µέχρι 45˚ µοιρών µέγιστο. (βλέπε Σχήµα 9.19.1).

6.3.20.4

Τοµή κρύπτης Τραπ, ∆ιπλού Τραπ και Αυτόµατου Τραπ

15µ

Βατήρας
0.10µ
0.50µ ( + 0.10µ)
0.50µ

2.0µ

2.0µ

Πίσω απόσταση
του κέντρου περιστροφής
του βραχίονα εκτόξευσης

2.10µ
0.95µ
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6.3.20.5

Σκοπευτήριο Αυτόµατου Τραπ

0.5µ (+0.1µ)
Απόσταση
κέντρου περιστροφής
του βραχίονα
εκτόξευσης
ίναthrowing

2m
Ελάχιστη
Εσωτερική
∆ιάσταση
Κρύπτη Αυτόµατου Τραπ

Σηµείωση:
Οι εσωτερικοί τοίχοι
Σηµειώνονται µόνο για
σαφήνεια

Κάτω

Κατεύθυνση βλ
Κανόνα 6.3.19
15µ

Βατήρας
1.5µ

No. 1

3.0-3.3µ
No. 2

No. 3

No. 4

No. 5

1.0µ

∆ιάδροµος Επιστροφής

- 252 -

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

1
2
3
4
5
6
7
8
1 2 3

4 5 6 7 8

8 7 6 5 4

32

1

8
7
6
5
4
3
2
1

112.4mm
154.4mm
fs

6.3.21.2.4

Οι εκτοξευτήρες πρέπει να εγκατασταθούν στην κρύπτη έτσι ώστε το κέντρο
περιστροφής του βραχίονα εκτόξευσης να βρίσκεται 0,50 µ ( + 0,10 µ) κάτω από την
ανώτερη επιφάνεια της στέγης της κρύπτης και 0.50 µ ( + 0.10 µ) πίσω από το
µπροστινό άκρο της στέγης όταν ο εκτοξευτήρας είναι ρυθµισµένος στο ύψος των 2 µ
(βλέπε Σχήµατα). Οι εκτοξευτήρες µπορούν να είναι αυτόµατοι (αυτόµατο γέµισµα και
όπλιση), ηµιαυτόµατοι (γέµισµα µε το χέρι - αυτόµατη όπλιση) ή χειροκίνητοι (γέµισµα
και όπλιση µε το χέρι). Κάθε εκτοξευτήρας πρέπει να έχει κάποιο µέσο
"σφραγίσµατος" των ρυθµίσεων ανύψωσης, γωνίας και τάσεως του ελατηρίου του
αφού αυτές (οι ρυθµίσεις) ελεγχθούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Κριτών. Όλοι οι
εκτοξευτήρες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ακριβούς και συγκεκριµένης ρύθµισης
της τροχιάς εκτόξευσης των δίσκων. Όλοι οι εκτοξευτήρες που γεµίζονται µε το χέρι
πρέπει να έχουν στερεωµένα επάνω τους δύο τακάκια αναχαίτισης (κουτάλες). Τα
τακάκια είναι απαραίτητα για να εµποδίζουν την εκούσια ή ακούσια µετακίνηση του
δίσκου εµπρός ή πίσω πάνω στο βραχίονα εκτόξευσης, αλλάζοντας έτσι την
προρυθµισµένη τροχιά του δίσκου. Κάθε εκτοξευτήρας πρέπει να έχει τους τοµείς
ρύθµισης, ανύψωσης και γωνίας σηµειωµένους επάνω του σε διαστήµατα των 10˚
µοιρών.

6.3.21.2.5

Οι εκτοξευτήρες πρέπει να απελευθερώνονται από ένα ηλεκτρικό-χειροκίνητο ή
ηλεκτρικό-µικροφωνικό σύστηµα το οποίο έχει χρονοδιακόπτη. Το σύστηµα ελέγχου
πρέπει να είναι τοποθετηµένο σε τέτοια θέση ώστε ο χειριστής να βλέπει και να ακούει
καθαρά το παράγγελµα του σκοπευτή. Για όλα τα πρωταθλήµατα της ISSF πρέπει να
χρησιµοποιείται αυτόµατος χρονοδιακόπτης. Ο χρονοδιακόπτης πρέπει να ρυθµιστεί
έτσι που να απελευθερώνει τους δίσκους µέσα στο χρονικό διάστηµα που
µεταβάλλεται τυχαία από µηδέν (0) έως ένα (1) δευτερόλεπτο µετά από το
παράγγελµα του σκοπευτή. Το σύστηµα απελευθέρωσης πρέπει να εγγυάται την
ταυτόχρονη και
συνεχή απελευθέρωση των δύο (2) δίσκων από τούς
προκαθορισµένους εκτοξευτήρες. Όπου χρησιµοποιείται ηλεκτρικό – χειροκίνητο
σύστηµα, η συσκευή απελευθέρωσης πρέπει να είναι σχεδιασµένη έτσι που να
χρησιµοποιείται µόνο ένα (1) κουµπί ή διακόπτης για να απελευθερωθούν οι δίσκοι.

6.3.21.2.6

Οι πέντε (5) βατήρες (θέσεις βολής) πρέπει να είναι τοποθετηµένοι σε ευθεία γραµµή
σε απόσταση 15 µ πίσω από το µπροστινό άκρο της κρύπτης των εκτοξευτήρων και
παράλληλα προς αυτό. Σε κάθε βατήρα πρέπει να σηµειώνεται ευκρινώς ένα
τετράγωνο 1 µ x 1 µ. Το κέντρο του βατήρα 3 πρέπει να βρίσκεται στην ίδια ευθεία µε
τον µεσαίο εκτοξευτήρα της οµάδας (εκτοξευτήρων). Ο βατήρας 2 Βρίσκεται 3 µ έως
3,30 µ στα αριστερά του βατήρα 3 και ο βατήρας 1 είναι ισαπέχων στα αριστερά του
βατήρα 2. Παροµοίως ο βατήρας 4 βρίσκεται 3 µ έως 3,30 µ δεξιά από τον βατήρα 3
και ο βατήρας 5 βρίσκεται πάλι 3 µ –3,30 µ στα δεξιά του βατήρα 4 (βλέπε Σχήµα,
Ξεχωριστό Σκοπευτήριο ∆ιπλού Τραπ). Ένας έκτος Βατήρας πρέπει επίσης να
σηµειωθεί περίπου 2 µ πίσω και ελαφρά προς τα αριστερά του βατήρα 1 όπου ο
σκοπευτής αριθ. 6 µπορεί να πάρει τη θέση του στην έναρξη του αγώνα. Και οι έξι
βατήρες πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε τραπέζι ή πάγκο όπου οι σκοπευτές
µπορούν να αφήσουν τα επί πλέον φυσίγγια και τον εξοπλισµό τους. Οι βατήρες
πρέπει να είναι στέρεοι και επίπεδοι προς όλες τις κατευθύνσεις και πρέπει να
βρίσκονται στο ίδιο ύψος µε το εµπρός άκρο της στέγης της κρύπτης των
εκτοξευτήρων. Κάθε βατήρας (6) πρέπει επίσης να έχει ένα κοµµάτι ξύλο, χαλάκι ή
χοντρό ελαστικό 15 cm περίπου τετράγωνο ή στρογγυλό πάνω στο οποίο να µπορεί ο
σκοπευτής να ακουµπήσει το όπλο του. Τρία (3) µ έως τέσσερα (4) µ πίσω από τη
γραµµή των βατήρων πρέπει να υπάρχει ένας διάδροµος για υποχρεωτική χρήση από
τους σκοπευτές που µετακινούνται από τον βατήρα 5 στο βατήρα 6. Οι σκοπευτές δεν
πρέπει να περνούν ανάµεσα από το διάδροµο και τους βατήρες. Οι βατήρες, το σταντ
του διαιτητή και το σταντ του χειριστή πρέπει να έχουν επαρκή προστασία από τον
ήλιο και τη βροχή.
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6.3.21.2.7

Για τους Τελικούς του ∆ιπλού Τραπ µια µέτριας έντασης έγχρωµη λάµπα
πρέπει να τοποθετηθεί αριστερά πίσω από το βατήρα 1 και σε απόσταση
1,0 µ. µέχρι 1,5µ. σε ύψος από 40εκ. έως 50εκ. Η λάµπα πρέπει να
ελέγχεται µε ένα σύστηµα το οποίο πρέπει να είναι κατασκευασµένο ώστε
να δείχνει ότι για περίοδο 10 έως 12 δευτερόλεπτα αµέσως µετά που ο
σκοπευτής στο βατήρα 5 έχει πυροβολήσει έναν κανονικό στόχο(ους), το
µικρόφωνο στο βατήρα 1 να είναι ανενεργό.

6.3.21.2.8

3 µ έως 4 µ πίσω από τη γραµµή των βατήρων πρέπει να υπάρχει ένας
διάδροµος για υποχρεωτική χρήση από τους σκοπευτές που µετακινούνται
από τον βατήρα 5 στο βατήρα 6. Οι σκοπευτές δεν πρέπει να περνάν
ανάµεσα από το διάδροµο και τους βατήρες. Ένα σύρµα, καλώδιο ή άλλο
κατάλληλο εµπόδιο πρέπει να υψώνεται 7µ. µέχρι 10µ. πίσω από τον
διάδροµο επιστροφής. ∆εν επιτρέπονται θεατές µέσα σ’ αυτό το εµπόδιο. Ο
∆ιαιτητής και οι Κριτές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση αυτού του
κανονισµού. Οι βατήρες, το σταντ του διαιτητή και το σταντ του χειριστή
πρέπει να έχουν επαρκή προστασία από τον ήλιο και τη βροχή.
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6.3.21.2.10

Ξεχωριστό σκοπευτήριο ∆ιπλού Τραπ – 3 Μηχανές
1.0 έως 1.1µ
Μεταξύ Μηχανών

Απόσταση πίσω
Κέντρου περιστροφής
του βραχίονα
εκτόξευσης

2µ
Ελάχιστη
Εσωτερική
∆ιάσταση

0.5µ (+0.1µ)

1 2
3
Κρύπτη ∆ίσκων

Κάτω

4-5µ
Σηµείωση:
Οι Εσωτερικοί Τοίχοι
σηµειώνονται
µόνο για σαφήνεια

Κατεύθυνση βλέπε
Κανόνα 6.3.19

15µ

3.0-3.3µ

Βατήρας

1.5µ

No. 2

No. 1
No. 6

No. 3

No. 4
1.0µ

No. 5

Σταντ ∆ιαιτητή και
Χειριστή

1.5µ
3.0µ

∆ιάδροµος Επιστοφής
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6.3.22

Προδιαγραφές για Σκοπευτήρια Σκητ

6.3.22.1

Το πεδίο (σκοπευτήριο) σκητ αποτελείται από δύο σπίτια (ψηλό σπίτι και
χαµηλό σπίτι) και οκτώ βατήρες. Οι βατήρες 1 έως 7 είναι τοποθετηµένοι
σε τµήµα ενός κύκλου µε ακτίνα 19,2 µ και χορδή βάσεως 36,8 µ (µε
ανοχή 0,1 µ) που απέχει 5,5 µ από το κέντρο του κύκλου που σηµειώνεται
µε ένα πάσσαλο.

6.3.22.1.1

Το κέντρο του κύκλου σηµειώνεται µε ένα πάσσαλο που σηµειώνει επίσης τη
βάση του σηµείου διασταυρώσεως των δίσκων.

6.3.22.1.2

Ο βατήρας 1 βρίσκεται στο αριστερό άκρο της χορδής βάσεως και ο βατήρας
7 στο δεξιό άκρο όταν κάποιος στέκεται οπουδήποτε στο τµήµα του κύκλου
µε µέτωπο προς τον πάσσαλο του κέντρου. Οι βατήρες 2 έως 6 είναι
τοποθετηµένοι στο τµήµα του κύκλου σε σηµεία ισαπέχοντα το ένα από το
άλλο (η ακριβής απόσταση ανάµεσα στα κέντρα της πρόσοψης των βατήρων
1 και 2, 2 και 3 κτλ είναι 8,13 µ επί της χορδής). Ο βατήρας 8 είναι
τοποθετηµένος στο κέντρο της χορδής βάσεως (βλέπε Σχήµα).

6.3.22.2

Οι Βατήρες 1 έως 7 είναι τετράγωνα 0,9 µ +/-0,05 µ x 0,9 µ +/-0,05 µ, µε δύο
πλευρές παράλληλες µε ακτίνα του κύκλου που περνά µέσα από το δείκτη
του βατήρα (µέσο του βατήρα). Ο βατήρας 8 είναι παραλληλόγραµµο,
πλάτους 0,9 µ +/-0,05 µ και µήκους 1,85 µ +/-0,05 µ, µε τις µακρύτερες
πλευρές του παράλληλες µε τη χορδή βάσης. Η τοποθεσία του κάθε βατήρα
πρέπει να καθορίζεται µε ακρίβεια. Οι δείκτες των βατήρων 1 έως 7
βρίσκονται στο µέσο της πλευράς που είναι πλησιέστερη στο σηµείο
διασταύρωσης δίσκων. Ο δείκτης του βατήρα 8 βρίσκεται στο κεντρικό σηµείο
της χορδής βάσης. Και οι 8 βατήρες πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο,
µε ανοχή +/-0,05 µ ως προς την ανύψωση.

6.3.22.3

Αποστάσεις, γωνίες και ανυψώσεις (γωνίες ανύψωσης) δίσκων

6.3.22.3.1

Κάθε σπίτι πρέπει να περιέχει ένα εκτοξευτήρα (µηχανή εκτόξευσης πήλινων
δίσκων) σε σταθερή θέση.

6.3.22.3.2

Οι δίσκοι οι οποίοι εκτοξεύονται από το ψηλό σπίτι πρέπει να εµφανίζονται
σε ένα σηµείο 0,9 µ +/-0,05 µ πίσω από το δείκτη του βατήρα 1 (απόσταση
µετρούµενη κατά µήκος της προέκτασης της χορδής βάσης) και 3,05 µ +/0,05 µ πάνω από το επίπεδο του βατήρα 1. Ο δίσκος ο οποίος εκτοξεύεται
από το χαµηλό σπίτι πρέπει να βγαίνει σε ένα σηµείο 0,9 µ +/-0,05 µ πίσω
από το δείκτη του βατήρα 7 (απόσταση µετρούµενη κατά µήκος της
προέκτασης της χορδής βάσης) (που έχει µετακινηθεί 0,75µ +/-0,05 µ προς
το εξωτερικό της χορδής βάσης) και 1,05 µ +/-0,05 µ πάνω από το επίπεδο
του βατήρα 7.

6.3.22.3.3

∆ίσκοι που απελευθερώνονται κανονικά, πρέπει να περνούν µέσα από ένα
κύκλο διαµέτρου 0,9 µ +/-0,05 µ, µε το κέντρο του κύκλου τοποθετηµένο 4,60
µ +/- 0,05 µ πάνω από το σηµείο διασταύρωσης δίσκων.

6.3.22.3.4

Σε ήπιες καιρικές συνθήκες οι δίσκοι πρέπει να διανύουν ελάχιστη απόσταση
65 µ και µέγιστη απόσταση 67 µ µετρώντας από την πρόσοψη του σπιτιού
που βρίσκεται πίσω από το βατήρα 1 και 7. Εάν η σωστή απόσταση δεν
µπορεί να επαληθευθεί µε µετρήσεις, η Επιτροπή Κριτών θα αποφασίσει την
τροχιά των δίσκων.
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6.3.22.4

Τα όρια βολής των βατήρων 1 έως 7 βρίσκονται 40,3 µ +/-0,1 m από την
πρόσοψη του κάθε σπιτιού. Για τον βατήρα 8 το όριο βολής προσδιορίζεται
από το σηµείο διασταύρωσης µίας ευθείας γραµµής που αρχίζει στο βατήρα 4
και τελειώνει στο βατήρα 8 και του σηµείου διασταύρωσης δίσκων.
Κατάλληλοι δείκτες πρέπει να τοποθετούνται στη διαδροµή των πιάτων, σε
σηµεία που απέχουν 40,3 µ +-0,1 µ από το ψηλό και από το χαµηλό σπίτι, για
να δείχνουν τα όρια βολής. Παρόµοιοι δείκτες πρέπει να τοποθετούνται στα
65 µ και στα 67 µ για να δείχνουν την απόσταση που διανύει ένας κανονικός
δίσκος.

6.3.22.5

Μία ασπίδα ασφαλείας πρέπει να τοποθετείται στο άνοιγµα του κάθε σπιτιού
έτσι ώστε ο χειριστής του εκτοξευτήρα να µην είναι ορατός στο σκοπευτή
όταν αυτός βρίσκεται σε οποιοδήποτε βατήρα. Αυτή η πρόληψη είναι
υποχρεωτική σαν µέτρο ασφαλείας ώστε να προστατεύεται ο χειριστής από
πιθανό τραυµατισµό από σκάγια βληθέντα απ’ ευθείας ή από εξοστρακισµό
και οι σκοπευτές από σπασµένους δίσκους που εµφανίζονται από το άνοιγµα
του σπιτιού του εκτοξευτήρα. Ένας συρµάτινος ή σχοινένιος φράκτης πρέπει
να βρίσκεται 7 µ έως 10µ πίσω από το βατήρα 4, και να είναι παράλληλος
προς τη χορδή βάσης. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος θεατών µέσα από αυτόν το
φράκτη. Ο ∆ιαιτητής και οι Κριτές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση αυτού του
κανόνα.

6.3.22.6

Οι εκτοξευτήρες πρέπει να απελευθερώνονται µε ηλεκτρικό - χειροκίνητο ή
ηλεκτρικό-µικροφωνικό
σύστηµα
(βλ.
σηµείωση
παρακάτω)
µε
χρονοδιακόπτη, που να είναι τοποθετηµένο έτσι ώστε να επιτρέπει στο
χειριστή να βλέπει και να ακούει τους διαγωνιζόµενους. Για όλα τα
Πρωταθλήµατα της ISSF είναι υποχρεωτική η χρήση χρονοδιακόπτη που
πραγµατοποιεί την απελευθέρωση του δίσκου σε ακαθόριστο χρονικό
διάστηµα, που ποικίλλει από στιγµιαία απελευθέρωση έως ένα µέγιστο
χρόνο 3 δευτερολέπτων από τη στιγµή που ο σκοπευτής δίνει παράγγελµα
για το δίσκο του. Η συσκευή απελευθέρωσης πρέπει να είναι σχεδιασµένη
έτσι ώστε µόνο ένα (1) κουµπί (ή διακόπτης) να µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την απελευθέρωση διπλών δίσκων.
Σηµείωση: Εάν χρησιµοποιείται ηλεκτρικό – µικροφωνικό σύστηµα πρέπει
αυτό να είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε να θέτει τυχαία µια καθυστέρηση
που να ποικίλει από 0,2 µέχρι 3,0 δευτερόλεπτα.

6.3.22.7

Από µια χρωµατιστή λάµπα πρέπει να τοποθετηθεί στο εξωτερικό του
χαµηλού και του υψηλού σπιτιού. Οι λάµπες πρέπει να ανάβουν αµέσως
µόλις ο Χειριστής πατήσει το κουµπί απελευθέρωσης και να σβήνουν µόλις
εκτοξευτεί(ούν) ο(οι) δίσκος(οι). Οι λάµπες πρέπει να είναι ευκρινώς ορατές
από τον διαιτητή. Η λάµπα πρέπει να είναι τοποθετηµένη στην πλευρά του
σπιτιού του σκητ που βλέπει προς τον χώρο των θεατών σε ύψος 2,2 µ – 2,8
µ στο ψηλό σπίτι και 1,6 µ – 2,0 µ στο χαµηλό σπίτι.

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

- 257 -

1
2
3

4
5
6
7
8
1 23 4 56 78

8 7 6 5 4 32 1
8
7
6
5
4
3

2
1
112.4mm
154.4mm
fs

6.3.22.8
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6.3.22.9

Άποψη Σκοπευτηρίου Σκητ
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6.4.0

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

6.4.1

Στα Πρωταθλήµατα της ISSF πρέπει να σχηµατίζονται επιτροπές κριτών
σύµφωνα µε τους Γενικούς Κανόνες της ISSF Άρθρα 3.4.5 έως 3.4.7 για να
συµβουλεύουν, να βοηθούν και να επιτηρούν τους υπευθύνους αγώνος που
διορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή.

6.4.1.1

Οι Επόπτες Βολής είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του αγώνα αυτού καθ' αυτού,
ενώ η Επιτροπή Κριτών έχει συµβουλευτικό και επιβλέποντα ρόλο. Πρέπει να
έχουν πλήρη και στενή συνεργασία. Οι Επόπτες Βολής και οι Κριτές είναι
υπεύθυνοι στην Οργανωτική Επιτροπή και στην ISSF, αντίστοιχα, για τη
διεξαγωγή των αγώνων σύµφωνα µε τους Κανόνες και τους Κανονισµούς της
ISSF.

6.4.1.2

Όλοι οι Επόπτες Βολής και τα µέλη της Επιτροπής Κοιτών πρέπει να γνωρίζουν
τους Κανονισµούς της ISSF και οφείλουν να εξασφαλίζουν την εφαρµογή των
Κανονισµών µε ίσο και δίκαιο τρόπο στη διάρκεια των αγώνων.

6.4.1.3

Τα µέλη της Επιτροπής Κριτών έχουν το δικαίωµα να παίρνουν ατοµικές
αποφάσεις στη διάρκεια των αγώνων, αλλά θα πρέπει να συσκέπτονται µε άλλα
µέλη της Επιτροπής Κριτών και µε τους Επόπτες Βολής όταν υπάρχει
οποιαδήποτε αµφιβολία. Εάν κάποιος συνοδός οµάδος ή σκοπευτής, δε συµφωνεί
µε την απόφαση ενός κριτή πρέπει να ζητηθεί απόφαση της πλειοψηφίας της
επιτροπής Κριτών κάνοντας επίσηµη ένσταση.

6.4.1.4

Όταν γίνεται επίσηµη ένσταση, αυτή πρέπει να επιλύεται από την πλειοψηφία της
Επιτροπής Κριτών. Όταν υπεύθυνος οµάδας ή σκοπευτής διαφωνεί µε απόφαση
της Επιτροπής, αυτός µπορεί να υποβάλει έφεση για την απόφαση στην
Επιτροπή Εφέσεων. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εφέσεων είναι τελικές σε όλα
τα Πρωταθλήµατα της ISSF. Αποφάσεις της Επιτροπής Βαθµολογίας σχετικά µε
την αξία ή των αριθµό βολών πάνω στο στόχο είναι τελικές και δεν επιδέχονται
έφεση.

6.4.2

Καθήκοντα και Λειτουργίες της Επιτροπής Κριτών

6.4.2.1

Πριν από την έναρξη του αγώνα η Επιτροπή Κριτών κάθε τοµέα αγωνισµάτων
πρέπει να εξετάσει τα σκοπευτήρια και να ελέγξει τις οργανωτικές ρυθµίσεις, την
οργάνωση του προσωπικού λειτουργίας, κλπ, για να βεβαιωθεί ότι είναι σύµφωνα
µε τους Κανονισµούς της ISSF. Ο έλεγχος αυτός είναι ανεξάρτητος από νωρίτερο
έλεγχο που διεξάγει ο Τεχνικός Απεσταλµένος.

6.4.2.2

Όταν χρησιµοποιούνται στόχοι ηλεκτρονικής βαθµολόγησης, οι στόχοι πρέπει να
ελεγχθούν για καλή λειτουργία και ακρίβεια από τον Τεχνικό Απεσταλµένο ( Αυτό
µπορεί να ανατεθεί από τον Τεχνικό Απεσταλµένο στην κατάλληλη επιτροπή
κριτών).

6.4.2.3

Οι Επιτροπές Κριτών πρέπει να επιβλέπουν τον έλεγχο των όπλων, του
εξοπλισµού και των παρελκοµένων, και να παρατηρούν συνεχώς τις στάσεις
βολής των σκοπευτών.

6.4.2.4

Οι Κριτές έχουν το δικαίωµα να εξετάσουν τα όπλα, εξοπλισµό, στάσεις κλπ. των
σκοπευτών σε οποιαδήποτε στιγµή, ακόµη και στη διάρκεια των αγώνων. Στη
διάρκεια του αγώνα η προσέγγιση τους δεν πρέπει να γίνει την ώρα που ο
σκοπευτής εκτελεί βολή (ή σειρά βολών, σε αγωνίσµατα χρονοµετρηµένης βολής).
Άµεσα µέτρα πρέπει, όµως να ληφθούν όταν πρόκειται για ζήτηµα ασφαλείας.

6.4.2.5

Η Επιτροπή Κριτών πρέπει, να επιβλέπει τη διανοµή στόχων, την κατανοµή
θέσεων βολής και τα προγράµµατα χρόνου βολής.
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6.4.2.6

Η Επιτροπή Κριτών οφείλει να ενεργήσει σχετικά µε οποιαδήποτε ένσταση(-εις)
που έχουν υποβληθεί στην Οργανωτική Επιτροπή σύµφωνα µε τους Κανόνες
και Κανονισµούς της ISSF. Μετά από διαβουλεύσεις µε τους Επόπτες Βολής
και άλλους άµεσα ενδιαφερόµενους θα αποφανθεί σχετικά µε την ένσταση(εις).

6.4.2.7

Η πλειοψηφία της Επιτροπής Κριτών πρέπει να βρίσκεται πάντα στο σκοπευτήριο
στη διάρκεια ενός αγώνα έτσι ώστε, αν χρειαστεί, να µπορεί να συγκληθεί
συνέλευση της Επιτροπής και να ληφθούν αποφάσεις αµέσως. Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Κριτών πρέπει να εξασφαλίζει την παρουσία επαρκών µελών της
Επιτροπής Κριτών. Οποιαδήποτε στιγµή ακόµη και κατά τη διάρκεια επίσηµων
προπονήσεων και προ-αγωνιστικών προπονήσεων.

6.4.3

Η Επιτροπή Κριτών πρέπει να αποφασίζει για όλες τις περιπτώσεις που δεν
προβλέπονται στους Κανονισµούς και Κανόνες της ISSF. Οι αποφάσεις αυτές
πρέπει να λαµβάνονται µέσα στο πνεύµα και τους σκοπούς που διέπουν τους
Κανονισµούς και Κανόνες της ISSF. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να διατυπωθούν
γραπτά και να σταλούν στη Γραµµατεία της ISSF ώστε να διασαφηνιστούν ή να
αλλαχθούν οι αντίστοιχοι κανονισµοί.

6.4.4

Σκοπευτές και Υπεύθυνοι Οµάδων δεν µπορούν να είναι µέλη της Επιτροπής
Κριτών. Οι Κριτές δεν πρέπει να συµβουλεύουν ή να βοηθούν τους σκοπευτές
πέρα από το πλαίσιο των Κανονισµών της ISSF σε οποιαδήποτε στιγµή στη
διάρκεια του αγώνα.

6.5.0

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
(Κατανοµή Θέσεων Βολής και Προκριµατικοί Αγώνες– Αγώνες Επιλογής)

6.5.1

Οι υπεύθυνοι οµάδων πρέπει να υποβάλουν τις τελικές δηλώσεις συµµετοχής µε
τα ονόµατα των σκοπευτών για ατοµικά και/η οµαδικά αγωνίσµατα στην
Οργανωτική Επιτροπή τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν την έναρξη του
αγωνίσµατος. Ο πρώτος και ο δεύτερος αναπληρωµατικός πρέπει να δηλωθούν
στην οργανωτική επιτροπή τουλάχιστον δύο (2) µέρες πριν την έναρξη του αγώνα.
(βλέπε Γενικούς Κανόνες της ISSF, Άρθρο 3.7.6.3).

6.5.2

Οι σκοπευτές και οι υπεύθυνοι οµάδων πρέπει να πληροφορηθούν για τα ακριβή
προγράµµατα (χρόνων) βολής και τις κατανεµηθείσες θέσεις βολής όχι αργότερα
από την ώρα 18:00 της ηµέρας πριν τον αγώνα. Ο κανονισµός αυτός ισχύει
επίσης και για την προπόνηση (για λειόκαννα βλ. 9.7.1.1).

6.5.3

Εάν καταστεί απαραίτητο ν' αλλάξει το πρόγραµµα βολής, οι σκοπευτές πρέπει να
πληροφορηθούν σχετικά όχι αργότερα από τις 18:00 ώρα της ηµέρας πριν τον
αγώνα ή την προπόνηση. Ο κανονισµός αυτός ισχύει και για την περίπτωση
αγώνων επιλογής (για λειόκαννα βλ. 9.7.1.2 και 9.7.1.3).

6.5.4

Εάν ένας σκοπευτής έχει ρίξει την πρώτη του δοκιµαστική βολή στον αγώνα και
πρέπει να αποσυρθεί, δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί. Ο κανονισµός αυτός
ισχύει επίσης για αγώνες που αποτελούνται από πολλά µέρη ή διεξάγονται στη
διάρκεια πολλών ηµερών.
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6.5.5

Βασικές αρχές για την κατανοµή θέσεων βολής

6.5.5.1

Μεµονωµένοι σκοπευτές και οµάδες (χωρών) πρέπει να αγωνίζονται κάτω από
συνθήκες όσο είναι δυνατόν ίσες.

6.5.5.1.1

Σκοπευτές από την ίδια χώρα δεν πρέπει να τοποθετούνται σε συνεχόµενες
θέσεις βολής.

6.5.5.1.2

Οι σκοπευτές από την ίδια χώρα πρέπει να κατανεµηθούν µε ίσους όρους (στο
βαθµό που είναι αυτό δυνατόν) ανάµεσα στις σειρές.

6.5.5.2

Η τυχαία κατανοµή των σκοπευτών σε θέσεις βολής και σειρές µπορεί να
καθοριστεί είτε µε κλήρωση είτε µε πρόγραµµα υπολογιστή κατάλληλο γι’ αυτό το
σκοπό, υπό την επίβλεψη του Τεχνικού(ών) Αντιπροσώπου(ων).

6.5.5.2.1

Εάν χρειαστούν περισσότερες από µία σειρές σε οµαδικά αγωνίσµατα τα µέλη των
οµάδων πρέπει να κατανεµηθούν µε ίσους όρους ανάµεσα στις σειρές.

6.5.6

Στα αγωνίσµατα Λειοκάννων η τυχαία επιλογή σκοπευτηρίων και η κατανοµή των
σειρών µπορεί να καθοριστεί είτε µε κλήρωση είτε µε πρόγραµµα υπολογιστή
κατάλληλο γι’ αυτό το σκοπό υπό την επίβλεψη του Τεχνικού(ών)
Αντιπροσώπου(ων).

6.5.7

Προπόνηση

6.5.7.1

Επίσηµη Προπόνηση
Επίσηµη προπόνηση πρέπει να παρέχεται την ηµέρα µετά την επίσηµη ηµέρα
αφίξεων και πριν από την αρχή των αγώνων (Βλ. Άρθρο 3.7.10 των Γενικών
Κανονισµών και Παράρτηµα C για Παγκόσµια Κύπελλα της ISSF).

6.5.7.2

Προ-αγωνιστική Προπόνηση
Το σκοπευτήριο πρέπει να είναι διαθέσιµο για τουφέκι, πιστόλι και κινητό στόχο.
Ελάχιστος χρόνος µιας (1) ώρας για µια σύντοµη περίοδο προπόνησης την ηµέρα
πριν τον αγώνα. Αυτός ο χρόνος είναι πλέον της(των) επίσηµης(ων) ηµέρας(ών)
προπόνησης του προγράµµατος (Για λειόκαννα βλ. 9.6.2.1).

6.5.7.3

Ανεπίσηµη Προπόνηση
Επί πλέον των επισήµων προπονήσεων που προβλέπονται από τους Γενικούς
Κανονισµούς πριν από την έναρξη των αγώνων (βλέπε Άρθρο 3.7.10 των Γενικών
Κανονισµών της ISSF), θα πρέπει να δίνεται στους σκοπευτές η ευκαιρία για
προπόνηση στη διάρκεια των αγώνων, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό από
οργανωτική άποψη.

6.5.7.4
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Ένας ειδικά καθορισµένος χώρος ελέγχου λειτουργιών βολής, χωρίς στόχους
πρέπει να παρασχεθεί στους σκοπευτές για δοκιµές των όπλων τις ηµέρες του
αγώνα.
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6.6.0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Βλέπε επίσης κατευθυντήριες οδηγίες για Οµοιόµορφο Έλεγχο Εξοπλισµού για το
Τουφέκι, Πιστόλι και Κινητό Στόχο (διατίθενται από τη διοίκηση της ISSF).

6.6.1

Η Οργανωτική Επιτροπή οφείλει να παρέχει µία πλήρη σειρά καµπαρί
(βοηθηµάτων-βυσµάτων βαθµολόγησης στόχων) και οργάνων µέτρησης για τον
έλεγχο του εξοπλισµού πριν από, και κατά τη διάρκεια των Πρωταθληµάτων της
ISSF.

6.6.2

Πριν τον αγώνα το όπλο και ο υπόλοιπος εξοπλισµός του κάθε σκοπευτή πρέπει να
εξεταστούν από το Τµήµα Ελέγχου Εξοπλισµού για να βεβαιωθεί ότι είναι σύµφωνα µε
τους Κανονισµούς της ISSF. Ο σκοπευτής είναι υπεύθυνος για την προσκόµιση όλων των
όπλων και του εξοπλισµού του, συµπεριλαµβανοµένου και οποιουδήποτε
αµφισβητούµενου εξοπλισµού και/ή παρελκοµένων, για επίσηµο έλεγχο και έγκριση πριν
τα χρησιµοποιήσει.

6.6.3

Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να πληροφορεί τους υπεύθυνους οµάδων και
τους σκοπευτές, σε επαρκή χρόνο πριν τον αγώνα, που και πότε µπορεί να
ελεγχθεί ο εξοπλισµός τους.

6.6.4

Το Τµήµα Ελέγχου Εξοπλισµού θα βοηθείται και θα επιβλέπεται από ένα ή
περισσότερα µέλη της Επιτροπής Κριτών.

6.6.5

Το Τµήµα Ελέγχου Εξοπλισµού πρέπει να καταγράψει το όνοµα του σκοπευτή και
τη µάρκα (κατασκευαστή), τον αριθµό σειράς και το διαµέτρηµα του κάθε όπλου
που εγκρίνεται στο ειδικό έντυπο ελέγχου εξοπλισµού.

6.6.6

Όλος ο εξοπλισµός που εγκρίνεται πρέπει να σηµαδεύεται µε σφραγίδα ή αυτοκόλλητο και
η έγκριση να σηµειώνεται και στο φύλλο ελέγχου εξοπλισµού.

6.6.7

Αφού ο εξοπλισµός εγκριθεί, δεν πρέπει σε καµία στιγµή πριν και κατά τον αγώνα
να µεταβληθεί µε οποιοδήποτε τρόπο που θα µπορούσε να έρθει σε σύγκρουση
µε τους Κανονισµούς της ISSF.

6.6.8

Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αµφιβολίες σχετικά µε κάποια µεταβολή, ο εξοπλισµός
πρέπει να επιστραφεί στον Έλεγχο Εξοπλισµού για επανέλεγχο και έγκριση.

6.6.9

Η έγκριση του εξοπλισµού ισχύει µόνο για τον αγώνα για τον οποίο έγινε ο έλεγχος.

6.7.0

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

6.7.1

Το Γραφείο Βαθµολογίας πρέπει να δηµοσιεύει καταστάσεις προκαταρκτικών
αποτελεσµάτων στο Κεντρικό Πίνακα Αποτελεσµάτων το ταχύτερο δυνατό µετά
από κάθε γύρο και σειρά ή µετά από τη λήξη του κάθε αγωνίσµατος.

6.7.2

Οι κατάλογοι του βιβλιάριου Επίσηµων Αποτελεσµάτων πρέπει να περιέχουν τα
παρακάτω:

6.7.2.1

κατάσταση περιεχοµένων,

6.7.2.2

µία σελίδα πιστοποίησης Αποτελεσµάτων (θα υπογράφεται από τον (τους)
Τεχνικό (ούς) Απεσταλµένο (ους) και όλους τους προέδρους των Επιτροπών
Κριτών,

6.7.2.3

ένα κατάλογο όλων των αξιωµατούχων των αγώνων,

6.7.2.4

µια κατάσταση συµµετοχών ανά Χώρα και ανά Αγώνισµα,

6.7.2.5

το αγωνιστικό πρόγραµµα,

6.7.2.6

ένα κατάλογο µε τα ονόµατα των κατόχων µεταλλίων,
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6.7.2.7

ένα κατάλογο µε τον αριθµό µεταλλίων ανά χώρα,

6.7.2.8

ένα κατάλογο µε Νέα Ρεκόρ και µε Ισοφαρίσεις Ρεκόρ,

6.7.2.9

τα τελικά αποτελέσµατα στην καθορισµένη από την ISSF σειρά των αγωνισµάτων
(άνδρες-τουφέκι 10µ., 50µ. και 300µ., πιστόλι 10µ., 50µ. και 25µ. , λειόκαννα
τράπ, διπλό τράπ και σκητ, κινητός στόχος 10µ. και 50µ., γυναίκες ίδια σειρά,
έφηβοι ίδια σειρά, νεανίδες ίδια σειρά).

6.7.2.9.1

Αυτές οι καταστάσεις πρέπει να περιέχουν τα πλήρη ονόµατα όπως χρησιµοποιούνται
στους Αριθµούς Ταυτότητας της ISSF (Επώνυµο κεφαλαία) πλήρες µικρό όνοµα (πρώτο
γράµµα κεφαλαίο, τα υπόλοιπα µικρά) , αριθµό έναρξης και τη χώρα (επίσηµος κωδικός
της ∆ΟΕ του κάθε σκοπευτή).

6.7.2.9.2

Οι παρακάτω συντµήσεις πρέπει
αποτελεσµάτων όταν χρειάζεται:

να

χρησιµοποιούνται

DNF

∆εν τελείωσε

DNS

∆εν άρχισε

DSQ

Αποκλείστηκε

NOE

∆εν ∆ηλώθηκε επίσηµα

WR

Νέο Παγκόσµιο Ρεκόρ

EWR

Ισοφάριση Παγκοσµίου Ρεκόρ

FWR

Νέο Παγκόσµιο Ρεκόρ Τελικών

EFWR

Ισοφάριση του Παγκόσµιου Ρεκόρ Τελικών

WRJ

Νέο Παγκόσµιο Ρεκόρ Εφήβων / Νεανίδων

EWRJ

Ισοφάριση Παγκόσµιου Ρεκόρ Εφήβων / Νεανίδων

OR

Ολυµπιακό Ρεκόρ

EOR

Ισοφάριση Ολυµπιακού Ρεκόρ

FOR

Νέο Ολυµπιακό Ρεκόρ Τελικών

EFOR

Ισοφάριση Ολυµπιακού Ρεκόρ Τελικών

στη

κατάσταση

6.7.3

Ένα (1) αντίγραφο των επίσηµων καταστάσεων αποτελεσµάτων κάθε αγωνίσµατος
πρέπει να σταλεί στη Γραµµατεία της ISSF µε φαξ ή e-mail αµέσως µετά την επαλήθευση
του, αλλά όχι µετά το τέλος της αγωνιστικής ηµέρας.

6.7.4

Τρία (3) αντίγραφα των ολοκληρωµένων επίσηµων καταστάσεων αποτελεσµάτων
πρέπει να σταλούν στη Γραµµατεία της ISSF αµέσως µετά τη λήξη, το αργότερο
τρεις (3) ηµέρες µετά την ολοκλήρωση των αγωνισµάτων.

6.7.5

Γραφείο Βαθµολογίας
Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να εγκαταστήσει ένα γραφείο για την εξέταση, το
σφράγισµα, την αρίθµηση και την ετοιµασία των στόχων πριν τους αγώνες, τη
βαθµολόγηση και τον έλεγχο των στόχων κατά τους αγώνες και την καταγραφή
και παραγωγή καταστάσεων αποτελεσµάτων µετά τον αγώνα. Το γραφείο πρέπει
να βρίσκεται κάτω από την εποπτεία του Προϊσταµένου Ελέγχου Στόχων, µε τους
απαραίτητους Βοηθούς.
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6.7.6

Η Επιτροπή Βαθµολογίας πρέπει να επιβλέπει τη βαθµολόγηση και όλες τις
εργασίες στο Γραφείο Βαθµολογίας και στη γραµµή στόχων 25µ. Καθοδηγεί τη
βαθµολογία βολών αµφισβητούµενης αξίας, προσδιορίζει την αξία τους και επιλύει
οποιεσδήποτε αµφισβητήσεις ή ενστάσεις βαθµολόγησης. Η επίσηµη κατάσταση
τελικών αποτελεσµάτων πρέπει να ελεγχθεί και να υπογραφεί από ένα µέλος της
Επιτροπής Βαθµολογίας για να πιστοποιηθεί η ακρίβεια της.

6.7.6.1

Όταν χρησιµοποιούνται Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης πολλές από τις
(παραπάνω) λειτουργίες αναλαµβάνονται από αυτά τα µηχανήµατα, όµως η
Επιτροπή Βαθµολογίας οφείλει να επιλύσει οποιεσδήποτε ερωτήσεις / ενστάσεις
σχετικές µε τη βαθµολογία και να διεξάγει ανεξάρτητο έλεγχο των κορυφαίων
αποτελεσµάτων (6.7.13).

6.7.7

Στα Πρωταθλήµατα της ISSF πρέπει να βαθµολογούνται στο Γραφείο
Βαθµολογίας οι στόχοι των παρακάτω αγωνισµάτων:

6.7.7.1

όλων των αγωνισµάτων Τουφεκιού στα 10µ, 50µ και 300µ (µόνο χάρτινοι στόχοι),

6.7.7.2

όλων των αγωνισµάτων Πιστολιού στα 10µ και 50µ (µόνο χάρτινοι στόχοι),

6.7.7.3

όλων των αγωνισµάτων Κινητού Στόχου στα 10µ και 50µ (µόνο χάρτινοι στόχοι);

6.7.7.4

όλα τα αποτελέσµατα αυτών των αγωνισµάτων ή σειρών που βαθµολογούνται
στο πεδίο βολής θεωρούνται προκαταρκτικά αποτελέσµατα.

6.7.8

Όλοι οι στόχοι των αγωνισµάτων που βαθµολογούνται στο Γραφείο Βαθµολογίας πρέπει
να µεταφέρονται από τη γραµµή των στόχων στο Γραφείο Βαθµολογίας µέσα σε
κλειδωµένο κουτί έχοντας πάρει τα κατάλληλα µέτρα φύλαξης.

6.7.9

Οι στόχοι αγώνα για τα αγωνίσµατα που βαθµολογούνται στο Γραφείο
Βαθµολογίας πρέπει να είναι αριθµηµένοι και να συµφωνούν µε την κάρτα
βαθµολογίας. Το Γραφείο Βαθµολογίας είναι υπεύθυνο για τη σωστή αρίθµηση
των στόχων και πρέπει να επαληθεύει τους αριθµούς των στόχων πριν από κάθε
αγώνισµα και πριν οι στόχοι δοθούν στον Αρχηγό Βολής ή σε άλλους υπεύθυνους
σκοπευτηρίου.

6.7.10

Ο Αρχηγός Βολής και ο Προϊστάµενος του Γραφείου Βαθµολογίας είναι υπεύθυνοι
για τη γρήγορη παράδοση των στόχων στο Γραφείο Βαθµολογίας για
βαθµολόγηση αµέσως µόλις έχουν βληθεί, έτσι ώστε να µην υπάρχει
καθυστέρηση στη συµπλήρωση της κατάστασης αποτελεσµάτων.

6.7.11

Στο Γραφείο Βαθµολογίας, οι παρακάτω διαδικασίες βαθµολόγησης πρέπει να
ελέγχονται από ένα δεύτερο επόπτη:

6.7.11.1

ο προσδιορισµός της αξίας της κάθε µιας βολής,

6.7.11.2

η πρόσθεση της αξίας των βολών ή των βαθµών που πρέπει να αφαιρεθούν,

6.7.11.3

οι καταχωρήσεις στον κεντρικό πίνακα αποτελεσµάτων,

6.7.11.4

η πρόσθεση όλων των επιµέρους σειρών και το γενικό σύνολο.

6.7.12

Κάθε υπεύθυνος πρέπει να πιστοποιεί το έργο του (της) µονογράφοντας το στόχο,
την κάρτα βαθµολογίας ή την κατάσταση αποτελεσµάτων.

6.7.13

Ανεξάρτητα από τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων, η Επιτροπή
Βαθµολογίας πρέπει να ελέγξει τα 10 καλύτερα ατοµικά και τα 3 καλύτερα οµαδικά
αποτελέσµατα πριν από την έκδοση της τελικής κατάστασης αποτελεσµάτων.
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6.7.14

Αξία Βολών
Όλες οι τρύπες βληµάτων βαθµολογούνται σύµφωνα µε τη µεγαλύτερη αξία της
ζώνης βαθµολόγησης του στόχου ή του κύκλου βαθµολόγησης που αγγίζεται
από αυτή την τρύπα. Εάν οποιοδήποτε µέρος ενός κύκλου βαθµολόγησης
(διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στις ζώνες βαθµολόγησης) αγγίζεται από το
βλήµα, η βολή πρέπει να βαθµολογηθεί µε τη µεγαλύτερη αξία των δύο ζωνών
βαθµολόγησης. Μια τέτοια βολή προσδιορίζεται από το αν η τρύπα του
βλήµατος ή ένα καµπαρί που τοποθετείται στην τρύπα του βλήµατος αγγίζει
οποιοδήποτε µέρος του εξωτερικού άκρου του κύκλου βαθµολόγησης.

6.7.14.1

Εξαιρείται από αυτόν τον Κανόνα η βαθµολόγηση εσωτερικών δέκα στο στόχο
αεροβόλου τουφεκιού (βλ.6.3.2.3).

6.7.14.2

Βολές υπό αµφισβήτηση πρέπει να προσδιοριστούν ως προς την αξία µε τη
βοήθεια καµπαρί ή άλλου οργάνου του οποίου η ακρίβεια έχει εγκριθεί από τον
Τεχνικό Αντιπρόσωπο της ISSF. Τα καµπαρί πρέπει πάντα να εισάγονται στην
τρύπα του βλήµατος µε το στόχο σε οριζόντια θέση.

6.7.14.3

Όταν η ακριβής χρήση του καµπαρί γίνεται δύσκολη εξαιτίας της υπερβολικά
κοντινής θέσης µίας άλλης τρύπας βλήµατος, η αξία της βολής πρέπει να
προσδιοριστεί µε τη βοήθεια χαραγµένου οργάνου από επίπεδο διαφανές υλικό,
που βοηθά στην ανακατασκευή του κύκλου βαθµολόγησης ή τον αριθµό των
βολών που επικαλύπτονται (η µία από την άλλη).

6.7.14.4

Εάν δύο υπεύθυνοι βαθµολόγησης δεν συµφωνούν για την αξία µίας βολής,
πρέπει να ζητηθεί αµέσως απόφαση από την Επιτροπή Κοιτών.

6.7.14.5

Το καµπαρί µπορεί να τοποθετηθεί µέσα σε οποιαδήποτε τρύπα βλήµατος µόνο
µία φορά και µόνο από µέλος της Επιτροπής Κριτών. Γι' αυτό το λόγο η χρήση
καµπαρί πρέπει να σηµειώνεται στο στόχο από τους υπεύθυνους βαθµολόγησης
µαζί µε τα αρχικά τους και µε την κατάδειξη του αποτελέσµατος.

6.7.14.6

Βολές έξω από τους κύκλους βαθµολόγησης του στόχου του σκοπευτή
βαθµολογούνται ως άστοχες.

6.7.14.7

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Βαθµολογίας ως προς την αξία ή τον αριθµό βολών
σ' ένα στόχο είναι οριστικές και δεν επιδέχονται ένσταση.

6.7.15

Καµπαρί για Χάρτινους Στόχους
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Βαθµολογίας ως προς την αξία ή τον αριθµό βολών
σ' ένα στόχο είναι οριστικές και δεν επιδέχονται ένσταση:

6.7.15.1
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Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης 25µ
∆ιάµετρος κύκλου µέτρησης:

9.65 χιλ. (+ 0.05/-0.00 χιλ.)

Πάχος άκρης κύκλου µέτρησης:

0.50 χιλ. περίπου

∆ιάµετρος βύσµατος:

Ανάλογα µε το βαθµολογούµενο διαµέτρηµα

Μήκος βύσµατος:

10 χιλ. έως 15 χιλ.

Χρησιµοποιείται για:

Αγωνίσµατα Πιστολιού Κεντρικής
Πυροδότησης
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6.7.15.2

6.7.15.3

6.7.15.4

Τουφέκι 300µ
∆ιάµετρος κύκλου µέτρησης:

8.00 χιλ. (+ 0.05/- 0.00 χιλ.)

Πάχος άκρης κύκλου µέτρησης:

0.50 χιλ. περίπου

∆ιάµετρος βύσµατος:

Ανάλογα µε το βαθµολογούµενο
διαµέτρηµα

Μήκος βύσµατος:

10 χιλ. έως 15 χιλ.

Χρησιµοποιείται για:

Αγωνίσµατα 300 µ Τουφεκιού

Τουφέκι και Πιστόλι Μικρού ∆ιαµετρήµατος 5,6 χιλ ( .22”)
∆ιάµετρος κύκλου µέτρησης:

5.60 χιλ. (+ 0.05/-0.00 χιλ.)

Πάχος άκρης κύκλου µέτρησης:

0.50 χιλ. περίπου

∆ιάµετρος βύσµατος:

5.00 χιλ. - 5.20 χιλ.

Μήκος βύσµατος:

10 χιλ. έως 15 χιλ.

Χρησιµοποιείται για:

Όλα τα αγωνίσµατα που χρησιµοποιούν
πυροµαχικά 5,6 χιλ

Καµπαρί 4,5 χιλ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ
∆ιάµετρος κύκλου µέτρησης:

4.50 χιλ. (+ 0.05/-0.00 χιλ.)

Πάχος άκρης κύκλου µέτρησης: 0.50 χιλ. περίπου
∆ιάµετρος βύσµατος:

∆ιάµετρος κύκλου µέτρησης µείον 0,02 χιλ (4,48
χιλ)

Μήκος βύσµατος:

10 χιλ. έως 15 χιλ.

Χρησιµοποιείται για:

Μέτρηση Εσωτερικών ∆έκα στα αγωνίσµατα
10 µ Τουφεκιού και Πιστολιού. Μέτρηση των
κύκλων 1 και 2 στο Αεροβόλο Τουφέκι και
Κινητό Στόχο 10 µ. Μέτρηση του κύκλου 1
Αεροβόλου Πιστολίου.
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6.7.15.5

6.7.15.5.1

Καµπαρί 4,5 χιλ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ για Αεροβόλο Τουφέκι 10µ και Κινητό Στόχο
10 µ.
∆ιάµετρος κύκλου µέτρησης:

5.50 χιλ. (+ 0.00/- 0.05 χιλ.)

Πάχος άκρης κύκλου µέτρησης:

0.50 χιλ. περίπου

∆ιάµετρος βύσµατος:

4.60 χιλ. (+0.05 χιλ.)

Μήκος βύσµατος:

10 χιλ. έως 15 χιλ.

Χρησιµοποιείται για:

Για τους κύκλους 3 έως 10 Αεροβόλου
Τουφεκιού και Κινητού Στόχου 10 µ. Επίσης
για το Εσωτερικό ∆έκα του Κινητού Στόχου.

Καµπαρί βαθµολόγησης ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ Αεροβόλου Τουφεκιού

∆ιαστάσεις
σε χιλιοστά

15-20
~0.5

βύσµα

~80° 10-15

4.60

∆ιάµετρος
Μέτρησης

6.7.15.5.2

5.50

Τρόπος χρήσης του καµπαρί βαθµολόγησης ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ Αεροβόλου
Τουφεκιού
B

A
5

5
6

6
7

7
8

8
5

6

7

5.5
8

8

7

6

5

fs

5.5
5

6

7

8

8
7
6
5

6

5

8
7
6
5

Τρύπα βλήµατος

Το σχήµα "Α" απεικονίζει µία αµφισβητούµενη τρυπά βλήµατος. Το καµπαρί
βαθµολόγησης «προς τα έξω» δείχνει ότι το εξωτερικό άκρο του "κολάρου"
βρίσκεται µέσα στον κύκλο 7, άρα η βολή βαθµολογείται µε 9.
Το Σχήµα "Β" απεικονίζει µια αµφισβητούµενη τρύπα βλήµατος. Το καµπαρί
βαθµολόγησης "προς τα έξω" δείχνει ότι το εξωτερικό άκρο του "κολάρου"
βρίσκεται πάνω από τον κύκλο 7 και µέσα στη ζώνη 6. Άρα η βολή βαθµολογείται
µε 8.
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6.7.15.6

6.7.15.6.1

Καµπαρί 4,5 χιλ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ για Αεροβόλο Πιστόλι 10 µ
∆ιάµετρος κύκλου µέτρησης:

11.50 χιλ. (+ 0.00/- 0.05 χιλ.)

Πάχος άκρης κύκλου µέτρησης:

0.50 χιλ. περίπου

∆ιάµετρος βύσµατος:

4.60 χιλ. (+0.05 χιλ.)

Μήκος βύσµατος:

10 χιλ. έως 15 χιλ.

Χρησιµοποιείται για:

Αεροβόλο Πιστόλι 10µ, κύκλοι 2 έως
10

Καµπαρί ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ για Αεροβόλο Πιστόλι

15-20
~0.5

βύσµα
∆ιάµετρος
Μέτρησης

6.7.15.6.2

~80° 10-15
4.60
11.50

Τρόπος χρήσης του καµπαρί βαθµολόγησης ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ Αεροβόλου
Πιστολιού
8
9
B
8
11.5

8
A

9
8

Τρύπα
Βλήµατος

fs

Η εικόνα "Α" απεικονίζει µία αµφισβητούµενη τρύπα βλήµατος µε το καµπαρί
βαθµολόγησης "προς τα έξω" τοποθετηµένο στη θέση του. Το εξωτερικό άκρο του
"κολάρου" βρίσκεται µέσα στον κύκλο 9, άρα η βολή βαθµολογείται µε 10.
Η εικόνα "Β" απεικονίζει µία αµφισβητούµενη τρύπα βλήµατος µε το καµπαρί
βαθµολόγησης "προς τα έξω" τοποθετηµένο στη θέση του. Το εξωτερικό άκρο του
"κολάρου" Βρίσκεται πάνω από τη γραµµή του κύκλου 9 και µέσα στη ζώνη ο 8,
άρα η βολή βαθµολογείται. µε 9.
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6.7.15.7

Όργανο Μέτρησης Πλαγίων Βολών
Το Όργανο Μέτρησης Πλαγίων Βολών είναι µία επίπεδη διαφανής πλαστική
πλάκα µε δύο παράλληλες γραµµές χαραγµένες στη µία πλευρά.

6.7.15.7.1

Για το Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης (9,65 χιλ) οι γραµµές απέχουν µεταξύ τους
11,00 χιλ (+0,05 χιλ – 0,00 χιλ), απόσταση που µετράται ανάµεσα στα εσωτερικά
άκρα τους.

6.7.15.7.2

Για Αγώνες Μικρού ∆ιαµετρήµατος (5,6 χιλ) οι γραµµές απέχουν µεταξύ τους 7,00
χιλ (+0.05 χιλ -0.00 χιλ), απόσταση που µετράται ανάµεσα στα εσωτερικά άκρα
τους. (Χρησιµοποιείται για αγωνίσµατα 25 µ πιστολιού 5,6 χιλ).

6.7.15.8

Όλα τα καµπαρί και όργανα µέτρησης που χρησιµοποιούνται στα Πρωταθλήµατα
της ISSF πρέπει να εξεταστούν και να εγκριθούν από τον Τεχνικό Αντιπρόσωπο
της ISSF πριν τον αγώνα.

6.7.15.9

Οι πλάγιες βολές (εξοστρακισµοί)
βαθµολογούνται ως άστοχες.

6.7.16

Τα αποτελέσµατα πρέπει να καταγραφούν:

6.7.16.1

από τον Σηµειωτή, σε µία κάρτα βαθµολογίας που οφείλει να έχει κενά για το
όνοµα, τη χώρα και τον αριθµό έναρξης του σκοπευτή, τον αριθµό της σειράς, το
σκοπευτήριο και της θέσης βολής, τις δοκιµαστικές βολές και τη βαθµολογία (των
βολών) του αγώνα. Πρέπει να υπάρχει χώρος για την καταχώρηση άλλων
αναγκαίων λεπτοµερειών όπως εµπλοκές, παρατάσεις χρόνου, προειδοποιήσεις,
ποινές, ανωµαλίες κτλ.,

6.7.16.2

από το Γραφείο Βαθµολογίας στο κύριο µητρώο αγώνα και στον κεντρικό πίνακα
βαθµολογίας,

6.7.16.3

για χάρη των θεατών, η βαθµολογία πρέπει να σηµειώνεται από το Σηµειωτή σε
ένα µικρό πίνακα βαθµολογίας που βρίσκεται πίσω από τον σκοπευτή.

6.8.0

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΡΕΚΟΡ

6.8.1

Παγκόσµια Ρεκόρ και Παγκόσµια Ρεκόρ Τελικού µπορούν να επιτευχθούν σε
Ολυµπιακούς Αγώνες, Παγκόσµια Πρωταθλήµατα, Παγκόσµια Κύπελλα,
Ηπειρωτικά Πρωταθλήµατα και Ηπειρωτικούς Αγώνες που έχουν διεξαχθεί
σύµφωνα µε τους Γενικούς Κανονισµούς της ISSF Άρθρο 3.10.

6.8.2

Παγκόσµια ρεκόρ σε ατοµικά αγωνίσµατα µπορούν να επιτευχθούν τόσο στους
αγώνες επιλογής καθώς και σε προκριµατικούς ή τελικούς αγώνες.

6.8.2.1

Αν, κατ’εξαίρεση, οι Τελικοί διεξαχθούν σε κλειστά σκοπευτήρια στα 25µ και στα
50µ µπορούν να επιτευχθούν Παγκόσµια Ρεκόρ Τελικών.

6.8.3

Ακριβής αναφορά για νεοεπιτευχθέντα Παγκόσµια ή Ολυµπιακά ρεκορ πρέπει να
συνταχθεί από τον τεχνικό Αντιπρόσωπο(-ους) της ISSF στο εν λόγω
πρωτάθληµα. Η αναφορά πρέπει να βεβαιώνει ότι τηρήθηκαν οι Κανόνες και οι
Κανονισµοί της ISSF και το πρόγραµµα αγώνων (βλ. άρθρο 3.12.3.6 παρτ. R
στους Γενικούς Κανονισµούς της ISSF).

6.8.4

Παγκόσµια ρεκόρ γυναικών µπορούν να επιτευχθούν σε προγραµµατισµένα
αγωνίσµατα γυναικών. Παγκόσµια ρεκόρ ανδρών µπορούν να επιτευχθούν σε
προγραµµατισµένα αγωνίσµατα ανδρών.
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6.8.5

Παγκόσµια ρεκόρ, εφήβων και νεανίδων, µπορούν να επιτευχθούν σε
προγραµµατισµένα αγωνίσµατα ανδρών ή αγωνίσµατα γυναικών ή σε ειδικά
αγωνίσµατα εφήβων ή νεανίδων στα Πρωταθλήµατα της ISSF. Τα αγωνίσµατα
αυτά εφήβων και νεανίδων θα αναγνωρίζονται αν τουλάχιστον 10 σκοπευτές
συµµετέχουν στην ατοµική κατηγορία και τουλάχιστον τρεις (3) οµάδες
συµµετέχουν στην οµαδική κατηγορία (βλέπε Άρθρο 3.10.2 των Γενικών
Κανονισµών της ISSF).

6.8.6

Παγκόσµια ρεκόρ θα αναγνωρίζονται σε ατοµικά αγωνίσµατα αν συµµετέχουν
τουλάχιστον 15 σκοπευτές, και σε οµαδικά αγωνίσµατα αν συµµετέχουν
τουλάχιστον πέντε (5) οµάδες. (βλέπε Γενικούς Κανονισµούς της ISSF, Άρθρο
3.10.3).

6.8.7

Τίτλοι και Μετάλλια

6.8.7.1

Στους Ολυµπιακούς Αγώνες όλοι οι τίτλοι και τα µετάλλια απονέµονται µόνο για
ατοµικά αγωνίσµατα σύµφωνα µε τους Κανόνες της ∆.Ο.Ε. Τα Ολυµπιακά
αγωνίσµατα σκοποβολής αναφέρονται στους Γενικούς Κανονισµούς της ISSF,
Άρθρο 3.3.2.

6.8.7.2

Στα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα η ISSF απονέµει τίτλους και µετάλλια για τα
προγραµµατισµένα αγωνίσµατα µε βάση τα τελικά επίσηµα αποτελέσµατα
σύµφωνα µε τους Γενικούς Κανονισµούς της ISSF, Άρθρο 3.9.2. Τα σκοπευτικά
αγωνίσµατα των Παγκοσµίων Πρωταθληµάτων αναφέρονται στους Γενικούς
Κανονισµούς της ISSF, Άρθρο 3.3.3.

6.8.7.3

Στα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα ατοµικοί τίτλοι και µετάλλια θα απονέµονται µόνο
αν συµµετέχουν τουλάχιστον 15 σκοπευτές στα αγωνίσµατα ανδρών και γυναικών
και τουλάχιστον 10 σκοπευτές στα αγωνίσµατα εφήβων-νεανίδων. Οµαδικοί τίτλοι
και µετάλλια θα απονέµονται στα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα µόνο αν
συµµετέχουν τουλάχιστον πέντε (5) οµάδες στα αγωνίσµατα ανδρών και γυναικών
και τουλάχιστον τρεις (3) οµάδες στα αγωνίσµατα εφήβων-νεανίδων. Εάν οι
ελάχιστοι αυτοί αριθµοί δεν συµπληρωθούν οι αγώνες θα ανακηρυχθούν "∆ιεθνές
Πρωτάθληµα" της οργανώτριας χώρας.

6.8.7.4

Τα µετάλλια και βραβεία πρέπει να απονεµηθούν αµέσως µετά τον Τελικό ή µετά
το χρόνο ενστάσεων παρέχοντας αρκετό χρόνο στους αθλητές για να φορέσουν
κατάλληλα ρούχα (όχι σκοπευτικά ρούχα).

6.9.0

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ

6.9.1

Κατάλληλες εγκαταστάσεις, συνδροµή και συνεργασία πρέπει να παρέχονται, για
χάρη της δηµοσιότητας, στο προσωπικό του τύπου, του ραδιοφώνου και της
τηλεόρασης. Όµως, κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι διαγωνιζόµενοι δεν πρέπει
να παρενοχλούνται από φωτογραφήσεις και/ή συνεντεύξεις.

6.9.2

Το Γραφείο Βαθµολογίας πρέπει να δηµοσιεύει τις σωστές καταστάσεις τελικών
αποτελεσµάτων το ταχύτερο δυνατόν µετά το τέλος κάθε αγωνίσµατος. Αυτές
πρέπει να περιέχουν το πλήρες επώνυµο, το πλήρες όνοµα (χωρίς συντµήσεις),
τον αριθµό έναρξης και τη Χώρα του κάθε σκοπευτή (βλέπε. Κανόνα 6.7.2.9). Τα
αποτελέσµατα αυτά πρέπει να διατίθενται στα µέσα ενηµέρωσης.
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6.10.0
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Κλειστά Σκοπευτήρια Αεροβόλων Όπλων 10µ
Κλειστά Σκοπευτήρια 25µ και 50µ
Ανοικτά Σκοπευτήρια 25µ
Ανοικτά Σκοπευτήρια 300µ
Ανοικτά Σκοπευτήρια 50µ
Χώρος βολής - Μόνο ένας (1) χώρος βολής
Κατανοµή Θέσεων Βολής
Κατανοµή Θέσεων Βολής - Βασικές αρχές
Μετατροπή εξοπλισµού µετά τον έλεγχο
Εφαρµογή Κανόνων της ISSF
Σκοπευτήρια Αυτόµατου Τραπ
Απονοµές και Ρεκόρ
Πλαίσια στόχων 25µ
Πίσω Κάρτες (στόχων)
Πίσω (δεύτεροι) στόχοι - 25µ
Πίσω (δεύτεροι) στόχοι - 50µ
Αριθµοί Έναρξης (σε πανί)
Επικύρωση βαθµολογίας από Κριτές
Αλλαγές προγράµµατων βολής
Επιτροπή βαθµολογίας
Επιτροπή βαθµολογίας - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Επιτροπή βαθµολογίας - Ανεξάρτητος προσδιορισµός αποτελεσµάτων
Γραφείο Βαθµολογίας
Πήλινοι Στόχοι
Ρολόι σκοπευτηρίου
Κοινές Προδιαγραφές Σκοπευτηρίων
Επικοινωνία στο σκοπευτήριο
Αγωνιστικός χώρος
Υπεύθυνοι Αγώνα
∆ιεξαγωγή Πρωταθληµάτων ISSF
∆ελτία Ελέγχου
Απόφαση για την αξία βολής
Αποφάσεις - Επιτροπή Κριτών

6.3.6.3.4
6.3.6.3.3.1
6.3.6.3.3
6.3.6.3.1
6.3.6.3.2
6.3.1.6
6.4.2.5
6.5.5
6.6.7
6.1.2
6.3.20
6.8.0
6.3.17.12
6.3.4
6.3.4
6.3.4.1
6.9.3
6.7.12
6.5.3
6.7.6
6.7.6.1
6.7.13
6.7.5
6.3.2.8
6.3.6.7
6.3.6
6.3.6.12
6.3.6.4
6.4.0
6.1.5
6.3.4
6.7.14.4
6.4.1.3
Αποφάσεις - Επιτροπή Κριτών - δεν καλύπτονται από τους κανόνες της ISSF 6.4.3
Αποφάσεις της Επιτροπής Βαθµολογίας
6.7.14.7
Παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές
6.3.5.1.1
∆ιαστάσεις κύκλων βαθµολόγησης (εξωτερική διάµετρος)
6.3.1.5
Κατεύθυνση Αντικριστών Στόχων
6.3.17.3
Κατανοµή στόχων
6.4.2.5
Σκοπευτήρια ∆ιπλού Τραπ
6.3.21
Καθήκοντα και Λειτουργίες της Επιτροπής Κριτών
6.4.2
Προστασία Αυτιών
6.2.3
Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας - Κινητός Στόχος 10µ
6.3.2.7.2.2
Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
6.3.1.8
∆ηλώσεις συµµετοχής - τελικές δηλώσεις συµµετοχής (υποβολή)
6.5.1
Έλεγχος Εξοπλισµού
6.6.0
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Έλεγχος Εξοπλισµού
Έλεγχος Εξοπλισµού - καθήκοντα της Οργανωτικής Επιτροπής

6.6.1
Έλεγχος Εξοπλισµού - πληροφόρηση σκοπευτών και υπεύθυνων οµάδων
6.6.3
Έλεγχος Εξοπλισµού - σήµανση εξοπλισµού και όπλων
6.6.6
Έλεγχος Εξοπλισµού - εγγραφή
6.6.5
Έλεγχος Εξοπλισµού - επανέλεγχος
6.6.8
Έλεγχος Εξοπλισµού - ευθύνη του σκοπευτή
6.6.2
Έλεγχος Εξοπλισµού - επίβλεψη από την Επιτροπή Κριτών
6.6.4
Έλεγχος Εξοπλισµού - εγκυρότης
6.6.9
Εξέταση και έλεγχος από την Επιτροπή Κριτών
6.4.2.1
Εξέταση του εξοπλισµού και των όπλων
6.4.2.4
Εξέταση Χάρτινων και Πήλινων Στόχων από τον Τεχνικό Αντιπρόσωπο 6.3.1.2
Χρόνοι εµφάνισης στόχων 25µ
6.3.17.14
Κατάλογος Τελικών Αποτελεσµάτων
6.9.2
Τελικές Βαθµολογίες
6.9.4
Γραµµή βολής
6.3.6.1
Γραµµή βολής
6.3.8.5
Προδιαγραφές για Σκοπευτήρια 10µ
6.3.15
Προδιαγραφές για Σκοπευτήρια 300µ
6.3.13
Προδιαγραφές για Σκοπευτήρια 50µ
6.3.14
Θέσεις βολής
6.3.6.1
Σκοπευτήριο Λειτουργιών Βολής
6.5.7.4
Καµπαρί 4,5χιλ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ
6.7.15.4
Καµπαρί 4,5χιλ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ - Αεροβόλο Τουφέκι 10µ / Κινητός Στόχος
6.7.15.5
Καµπαρί για Τουφέκι 300µ
6.7.15.2
Καµπαρί για Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης
6.7.15.1
Καµπαρί για Τουφέκι και Πιστόλι Μικρού ∆ιαµετρήµατος
6.7.15.3
Καµπαρί - εξέταση από τον Τεχνικό Αντιπρόσωπο
6.7.15.8
Καµπαρί 4,5χιλ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ - Αεροβόλο Τουφέκι 10µ
6.7.15.6
Καµπαρί για χάρτινους στόχους
6.7.15
Γενικές προδιαγραφές θέσεων βολής 300µ, 50µ, 10µ
6.3.12
Γενικές απαιτήσεις για Χάρτινους και Πήλινους Στόχους
6.3.1
Γενικοί ΤΚ
6.1.0
Τµήµατα (οµάδες) στόχων 25µ
6.3.17.4
Τµήµατα (οµάδες) στόχων Ταχείας Βολής 25µ
6.3.17.13
Χειρισµοί όπλων
6.2.2
Ύψος στόχων
6.3.9
Βολές έξω από τους κύκλους βαθµολόγησης
6.7.14.6
Οριζόντιες αποκλίσεις στόχων
6.3.10 -6.3.11
Μεµονωµένοι σκοπευτές - Κατανοµή Θέσεων Βολής
6.5.5.1
Πληροφόρηση σκοπευτών και υπεύθυνων οµάδων
6.5.2
Εσωτερικό ∆έκα - Αεροβόλο Τουφέκι
6.7.14.1
Εσωτερικά ∆έκα
6.3.1.4
Τοποθέτηση καµπαρί
6.7.14.5
Επιθεώρηση Σκοπευτηρίων από τον Τεχνικό Αντιπρόσωπο
6.3.5.1.1
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Κριτές - Έλεγχος Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Κριτές - Αποφάσεις
Κριτές - Γνώση και εφαρµογή των Κανονισµών της ISSF
Κριτές - Πλειοψηφία
Κριτές - Υποχρεώσεις
Κριτές - επίβλεψη
Επιτροπή εφέσεων
Γραµµή στόχων
Κύριος πίνακας αποτελεσµάτων
Πλειοψηφία - Κριτές
Σχέσεις µε τα ΜΜΕ
Σχέσεις µε τα ΜΜΕ - εγκαταστάσεις - συνδροµή - συνεργασία
Μέλη της Επιτροπής Κριτών
Αγωνίσµατα Ανδρών
Κινητά τηλέφωνα
Κινητά τηλέφωνα - Απαγορεύονται στον αγωνιστικό χώρο
Αρίθµηση των πλαίσιων στόχων και των θέσεων βολής
Αρίθµηση των στόχων
Αντικείµενο και Σκοπός των Κανόνων της ISSF
Επίσηµη Προπόνηση στα Παγκόσµια Πρωταθλήµατα και στα Παγκόσµια Κύπελλα

Χώρος αξιοµατούχων - κριτών
Oργάνωση Πρωταθληµάτων της ISSF
Οργανωτική Επιτροπή
Χάρτινοι ∆οκιµαστικοί Στόχοι
Χάρτινος Στόχος - Αεροβόλο Πιστόλι 10µ
Χάρτινος Στόχος - Αεροβόλο Τουφέκι 10µ
Χάρτινος Στόχος - Κινητός Στόχος 10µ
Χάρτινος Στόχος - Πιστόλι Ταχείας Βολής 25µ
Χάρτινος Στόχος - Τουφέκι 300µ
Χάρτινος Στόχος - Πιστόλι Ακριβείας 25µ και 50µ
Χάρτινος Στόχος - Τουφέκι 50µ
Χάρτινος Στόχος - Κινητός Στόχος 50µ
Χάρτινοι Στόχοι
Μόνιµος Πίνακας Βαθµολογίας
Χρήση Κόντρα-πλακέ ως πλάτη στόχου
Προπόνηση πριν από τον αγώνα
Προκαταρκτικά αποτελέσµατα
Προκαταρκτικά αποτελέσµατα
∆ιοικητικά προ του Αγώνα
Παρουσία της Επιτροπής Κριτών
Προοδευτικά αποτελέσµατα
Προστασία από βροχή, ήλιο, αέρα
Ενστάσεις
Πρωτόκολλο: Απονοµές και Ρεκόρ
Προδιαγραφές Σκοπευτηρίων και Στόχων
Επόπτες βολής - Γνώση και εφαρµογή των Κανόνων της ISSF
Επόπτες βολής - Καθήκοντα
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6.4.2.2
6.4.1.3
6.4.1.2
6.4.1.4
6.4.1.1
6.4.2.3
6.4.1.4
6.3.6.1
6.7.1
6.4.1.4
6.9.0
6.9.1
6.4.4
6.1.4
6.3.6.6
6.3.6.6.1
6.3.6.8
6.7.9
6.1.1
6.5.7.1
6.3.6.5
6.1.5
6.4.1
6.3.3
6.3.2.6
6.3.2.3
6.3.2.7.2
6.3.2.4
6.3.2.1
6.3.2.5
6.3.2.2
6.3.2.7.1
6.3.2
6.9.5
6.3.17.11
6.5.7.2
6.7.1
6.9.4
6.5.0
6.4.2.7
6.9.4
6.3.6.3
6.4.2.6
6.8.0
6.3.0
6.4.1.2
6.4.1.1
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Προδιαγραφές Σκοπευτηρίων
Καταγραφή αποτελεσµάτων
Ρεκόρ
Εξοπλισµός Σηµειωτή
Αντικατάσταση σκοπευτή
Ευθύνη για τη µεταφορά των στόχων
Ευθύνη για τη µεταφορά των στόχων
Λίστες αποτελεσµάτων - Συντοµεύσεις (περιλήψεις)
Λίστες αποτελεσµάτων - Περιεχόµενα
Λίστες αποτελεσµάτων - Αναφορά στα Κεντρικά Γραφεία της ISSF
Κινητός Στόχος - Θέση ξηράς βολής
Κινητός Στόχος - Χρόνοι ∆ιαδρόµων
Κινητός Στόχος - Σκοπευτής ορατός στους θεατές
Κινητός Στόχος - Πλάτος θυρίδας
Σκοπευτήρια Κινητού Στόχου
Σκοπευτήρια Κινητού Στόχου 10µ
Σκοπευτήρια Κινητού Στόχου 50µ
Ασφάλεια
Ασφάλεια σκοπευτηρίων
Ασφάλεια σκοπευτών, υπεύθυνων σκοπευτηρίου, θεατών
Απαιτήσεις ασφαλείας
Πιστοποίηση Χάρτινων και Πήλινων Στόχων από τη Γραµµατεία της ISSF

Προγράµµατα χρόνου βολής
Σκοπός Τεχνικών Κανονισµών
Βαθµολόγηση στο Γραφείο Βαθµολογίας
∆ιαδικασίες Βαθµολόγησης
∆ιαδικασίες Βαθµολόγησης στο Γραφείο Βαθµολογίας
Ζώνες βαθµολόγησης - κύκλοι βαθµολόγησης
Οµάδες στόχων 25µ
Αποστάσεις βολής
Αποστάσεις βολής - Μέτρηση
Σκοπευτικά χαλάκια
Αγωνίσµατα λειοκάννων - επιλογή σκοπευτηρίων και γύρων
Αµφισβητούµενες βολές
Συστήµατα σηµάτων στο σκοπευτήριο και προς τις κρύπτες
Σκοπευτήρια Σκητ
Όργανο Μέτρησης Πλάγιων Βολών
Πλάγιες Βολές Κινητός Στόχος
Κάπνισµα
Χώρος θεατών
Προδιαγραφές για την εγκατάσταση περιστρεφόµενων στόχων 25µ
Προδιαγραφές για
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Χαρτί στόχων
Στόχοι - στερέωση
Στόχοι - ακινησία
Οµάδες - κατανοµή θέσεων βολής
Τεχνικός Αντιπρόσωπος - εξέταση καµπαρί
Τεχνικός Αντιπρόσωπος - αναφορά Παγκόσµιων / Ολυµπιακών ρεκόρ
Τεχνικός Αντιπρόσωπος - Αγωνίσµατα λειοκάννων - επιλογή σκοπευτηρίων και γύρων
Τεχνικός Αντιπρόσωπος - Επιτήρηση - κατανοµή θέσεων βολής
∆οκιµή όπλων (δοκιµή λειτουργιών)
Χρόνος περιστροφής στόχων 25µ
(Συγ)χρονισµός Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας 25µ
(Συγ)χρονισµός περιστρεφόµενων στόχων 25µ - ακρίβεια
(Συγ)χρονισµός περιστρεφόµενων στόχων 25µ - λανθασµένος χρόνος
εµφάνισης
(Συγ)χρονισµός περιστρεφόµενων στόχων 25µ - ΕΝΑΡΞΗ / ΛΗΞΗ
(Συγ)χρονισµός Κινητού Στόχου
(Συγ)χρονισµός Κινητού Στόχου, Πρωταθλήµατα της ISSF
Τίτλοι και Μετάλλια
Τίτλοι και Μετάλλια - Ολυµπιακοί Αγώνες
Τίτλοι και Μετάλλια - Χρόνος Απονοµής
Τίτλοι και Μετάλλια - Παγκόσµιο Πρωτάθληµα
Τίτλοι και Μετάλλια - Παγκόσµιο Πρωτάθληµα - ελάχιστος αριθµός
συµµετεχόντων
Προπόνηση
Μεταφορά στόχων
Σκοπευτήρια Τραπ
Συσκευή περιστροφής και (συγ)χρονισµού
Περιστρεφόµενοι Στόχοι 25µ
Ανεπίσηµη προπόνηση
Χρήση διαφανών οργάνων (βαθµολογίας)
Αξία βολών
Πιστοποίηση Χάρτινων και Πήλινων Στόχων από τη Γραµµατεία της ISSF

6.3.1.3
6.3.6.9
6.3.6.9
6.5.5.1
6.7.15.8
6.8.3
6.5.6
6.5.5.2
6.5.7.4
6.3.17.1
6.3.17.15
6.3.17.8
6.3.17.10
6.3.17.9
6.3.18.9
6.3.18.10
6.8.7
6.8.7.1
6.8.7.4
6.8.7.2
6.8.7.3
6.5.7
6.7.8
6.3.19.1
6.3.17.7
6.3.17.6
6.5.7.3
6.7.14.3
6.7.14
6.3.1.1
6.3.17.2
6.3.7
6.1.4
6.8.3

Κραδασµοί Στόχων 25µ
Σηµαίες ανέµου 50µ / 300µ
Αγωνίσµατα Γυναικών
Παγκόσµια / Ολυµπιακά ρεκόρ - αναφορά από τον Τεχνικό Αντιπρόσωπο
Παγκόσµια ρεκόρ - Κλειστά Σκοπευτήρια 25µ και 50µ
6.8.2.1
Παγκόσµια ρεκόρ - ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων
6.8.6
Παγκόσµια ρεκόρ - εφήβων / νεάνιδων
6.8.5
Παγκόσµια ρεκόρ - αµδρών / γυναικών
6.8.4
Παγκόσµια ρεκόρ: αποκλεισµός - προκριµατικοί - τελικοί
6.8.2
Παγκόσµια ρεκόρ: επίτευξη - ΑRΒΎγΒϊγTfτψ∆ΘJτΑRΒΎγΒϊγTfΕϊγϊΒψJτΑRΒΒγΒϊγTfτψ∆ΘΘΘϋ
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ISSF:International Shooting Sport Federation
∆ιεθνής Οµοσπονδία του Αθλήµατος της
Σκοποβολής

ISSF

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥΦΕΚΙΟΥ
ΓΙΑ
Τουφέκι 300 µ
Τουφέκι Στάνταρτ 300 µ
Τουφέκι 50 µ
Αεροβόλο Τουφέκι 10 µ

Έκδοση 2005 (Πρώτη Έκδοση, 09/2004)
Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2005.
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ΚΕΦΑΛΑΙΑ

7.1.0

ΓΕΝΙΚΑ

7.2.0

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

7.3.0

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ

7.4.0

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

7.5.0

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

7.6.0

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΑ

7.7.0

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ

7.8.0

ΕΜΠΛΟΚΕΣ

7.9.0

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

7.10.0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

7.11.0

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

7.12.0

ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΣΟΠΑΛΙΩΝ

7.13.0

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ

7.14.0

ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

7.15.0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΦΕΚΙΟΥ

7.16.0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥΦΕΚΙΟΥ

7.17.0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στα σηµεία όπου τα σχήµατα και οι πίνακες περιέχουν συγκεκριµένες
πληροφορίες, αυτές έχουν το ίδιο κύρος µε τους αριθµηµένους
κανονισµούς.

- 280 -

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

7.1.0

ΓΕΝΙΚΑ

7.1.1

Αυτοί οι κανόνες είναι µέρος των Τεχνικών Κανόνων της ISSF
και αναφέρονται σε όλα τα αγωνίσµατα τουφεκιών.

7.1.2

Όλοι οι σκοπευτές, αρχηγοί οµάδων και υπεύθυνοι πρέπει να
γνωρίζουν τους Κανόνες της ISSF και να διασφαλίζουν την τήρηση
αυτών των Κανόνων. Η συµµόρφωση µε τους κανόνες αποτελεί
ευθύνη του κάθε σκοπευτή.

7.1.3

Όταν ένας Κανόνας αναφέρεται σε δεξιόχειρες σκοπευτές, το
αντίστροφο αυτού του Κανόνα αναφέρεται σε αριστερόχειρες
σκοπευτές.

7.1.4

Εκτός από την περίπτωση όπου ένας Κανόνας αναφέρεται
συγκεκριµένα σε αγώνισµα ανδρών ή γυναικών, πρέπει να
εφαρµοστεί οµοιόµορφα και στα αγωνίσµατα ανδρών και σ’ αυτά των
γυναικών.

7.2.0

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ (ΖΗΤΗΜΑ) ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

7.2.1

Οι Κανόνες της ISSF διατυπώνουν µόνο ειδικές απαιτήσεις
ασφάλειας που απαιτούνται από την ISSF για να χρησιµοποιούνται
στα Πρωταθλήµατα της ISSF. Η ασφάλεια του σκοπευτηρίου
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις τοπικές συνθήκες και πρόσθετοι
κανόνες ασφάλειας µπορούν να συνταχθούν από την Οργανωτική
Επιτροπή. Η Οργανωτική Επιτροπή θα πρέπει να γνωρίζει τις αρχές
ασφαλείας των σκοπευτηρίων και να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα
για την εφαρµογή τους. Η Οργανωτική Επιτροπή φέρει την ευθύνη
για την ασφάλεια στους χώρους του σκοπευτηρίου. Οι υπεύθυνοι
οµάδων και οι σκοπευτές πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε
οποιουσδήποτε ειδικούς κανονισµούς.

7.2.2

Η ασφάλεια των σκοπευτών, του προσωπικού του σκοπευτηρίου και
των θεατών, απαιτεί συνεχή και προσεκτική φροντίδα στο χειρισµό
των τουφεκιών και προσοχή στη µετακίνηση µέσα στους χώρους του
σκοπευτηρίου. Αυτοπειθαρχία είναι αναγκαίο να επιδειχθεί από
όλους. Όπου τέτοια αυτοπειθαρχία απουσιάζει, είναι καθήκον των
υπευθύνων σκοπευτηρίου να την επιβάλλουν, καθώς και των
σκοπευτών και των υπεύθυνων οµάδων να βοηθήσουν στην
προσπάθεια για την επιβολή της.

7.2.3

Προκειµένου να υπάρξει ασφάλεια Κριτής ή Επόπτης Βολής µπορεί
να σταµατήσει τη βολή οποιαδήποτε στιγµή. Σκοπευτές και
υπεύθυνοι οµάδων πρέπει αµέσως να ειδοποιούν τους επόπτες
βολής ή τους Κριτές για οποιαδήποτε κατάσταση που µπορεί να είναι
επικίνδυνη ή που θα µπορούσε να προκαλέσει ατύχηµα.

7.2.4

Ο Επιθεωρητής Εξοπλισµού, Επόπτης Βολής ή Κριτής επιτρέπεται
να πάρει τον εξοπλισµό ενός σκοπευτή (συµπεριλαµβανόµενου και
του τουφεκιού) για έλεγχο, χωρίς την άδειά του αλλά παρουσία του
(σκοπευτή) και εν γνώσει του. Όµως, άµεσα µέτρα πρέπει να
ληφθούν όταν πρόκειται για θέµα ασφαλείας.
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7.2.5

Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια, οι χειρισµοί όλων των τουφεκιών
πρέπει να γίνονται πάντα µε τη µέγιστη δυνατή προσοχή. Το τουφέκι
δεν πρέπει να µεταφερθεί από τη γραµµή βολής κατά τη διάρκεια της
βολής εκτός αν δοθεί άδεια από τους υπεύθυνους σκοπευτηρίου.

7.2.5.1

Όσο ο σκοπευτής βρίσκεται στη θυρίδα βολής, το τουφέκι πρέπει να
είναι πάντα στραµµένο σε ασφαλή κατεύθυνση. Ακόµα και όταν το
τουφέκι έχει γεµιστήρα, µπορεί να γεµιστεί µόνο µε ένα φυσίγγι.
Εκτός από την ώρα που ο σκοπευτής ρίχνει, όλα τα τουφέκια πρέπει
να είναι άδεια και το κινητό ουραίο ή ο µηχανισµός πρέπει να είναι
ανοικτά. Ο µηχανισµός ή το κλείστρο δεν πρέπει να κλείσουν µέχρι
το τουφέκι να στραφεί σε ασφαλή κατεύθυνση προς τους
στόχους/περιοχή βληµατοδόχου.

7.2.5.2

Πριν αποχωρήσει από τη θέση βολής ο σκοπευτής πρέπει, να
βεβαιωθεί, και ο Επόπτης Βολής πρέπει να επαληθεύσει, ότι το
κλείστρο είναι ανοικτό και ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια ή βολίδες στη
θαλάµη ή στη γεµιστήρα. Αν σκοπευτής βάλει το τουφέκι του στο
βαλιτσάκι ή το πάρει από τη θυρίδα βολής χωρίς να ζητήσει να
ελεγχθεί αυτό από τον Επόπτη Βολής, µπορεί να αποκλεισθεί.

7.2.5.3

Ξηρά βολή και ασκήσεις σκόπευσης επιτρέπονται, αλλά µόνο µε την
άδεια του Επόπτη Βολής και µόνο πάνω στη γραµµή βολής ή σε
καθορισµένη περιοχή. Απαγορεύονται οι χειρισµοί τουφεκιών όταν
υπάρχει προσωπικό που εργάζεται µπροστά από τη γραµµή βολής.

7.2.5.3.1

Ξηρά Βολή σηµαίνει απελευθέρωση του οπλισµένου µηχανισµού της
σκανδάλης άδειου πυροβόλου τουφεκιού ή την απελευθέρωση του
µηχανισµού της σκανδάλης τουφεκιού αέρα ή αερίου που περιέχει
συσκευή που επιτρέπει τη λειτουργία της σκανδάλης χωρίς να
εκτονωθεί η προωθητική ουσία (αέρας ή αέριο).

7.2.5.4

Τα τουφέκια µπορούν να γεµιστούν µόνο στη θέση βολής και µόνο
αφού δοθεί το παράγγελµα ή σήµα «ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ» ή
«ΓΕΜΙΣΑΤΕ». Οποιαδήποτε άλλη στιγµή, τα τουφέκια πρέπει να
είναι άδεια.

7.2.5.5

Εάν ένας σκοπευτής ρίξει µια βολή πριν από το παράγγελµα
«ΓΕΜΙΣΑΤΕ» ή «ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ», ή µετά το παράγγελµα
«ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ» ή «ΑΠΟΓΕΜΙΣΑΤΕ» µπορεί να αποκλειστεί εάν
είναι θέµα ασφαλείας.

7.2.5.6

Κατά τη διάρκεια του αγώνα το τουφέκι µπορεί να αποτεθεί µόνο
αφού το(α) φυσίγγιο(α) και/ή ο γεµιστήρας έχουν αφαιρεθεί και το
κλείστρο είναι ανοικτό. Τα αεροβόλα τουφέκια και τα τουφέκια αερίου
πρέπει να ασφαλίζονται ανοίγοντας το µοχλό οπλίσεως και/ή τη
θυρίδα γέµισης.

7.2.6

Όταν δοθεί το παράγγελµα ή το σήµα «ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ», η βολή
πρέπει να σταµατήσει αµέσως. Όταν δοθεί το παράγγελµα
«ΑΠΟΓΕΜΙΣΑΤΕ» όλοι οι σκοπευτές πρέπει να απογεµίσουν τα
τουφέκια τους, και να τα καταστήσουν ασφαλή (για να απογεµισθούν
τα αεροβόλα τουφέκια ζητείστε άδεια από τον Επόπτη Βολής). Η
βολή µπορεί να ξαναρχίσει µόνο όταν το κατάλληλο παράγγελµα ή
σήµα «ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ» δοθεί πάλι.
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7.2.7

Ο Αρχηγός Βολής ή άλλοι κατάλληλοι Επόπτες, είναι υπεύθυνοι να δώσουν
τα παραγγέλµατα «ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ», «ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ» «ΑΠΟΓΕΜΙΣΑΤΕ»
και άλλα απαραίτητα παραγγέλµατα. Οι Επόπτες Βολής θα πρέπει επίσης
να εξασφαλίζουν ότι τα παραγγέλµατα τηρούνται και ότι οι χειρισµοί των
τουφεκιών γίνονται µε ασφάλεια.

7.2.8

Προστασία Αυτιών
Όλοι οι σκοπευτές και άλλα πρόσωπα που είναι στην άµεση περιοχή της γραµµής
βολής, συνιστάται να φορούν ωτοασπίδες, καλύµµατα αυτιών, ή παρόµοια
προστατευτικά των αυτιών. Προστατευτικά των αυτιών που περιέχουν συσκευές
λήψεως οποιουδήποτε τύπου δεν επιτρέπονται για τους σκοπευτές.

7.2.9

Προστασία Ματιών
Όλοι οι σκοπευτές συνιστάται να φορούν άθραυστα σκοπευτικά γυαλιά, ή
παρόµοια προστατευτικά των µατιών, κατά τη διάρκεια της βολής.

7.3.0

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕ∆ΙΩΝ ΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ
Λεπτοµερείς προδιαγραφές των στόχων και των πεδίων βολής µπορούν να
βρεθούν στους Τεχνικούς Κανονισµούς (βλ.τµήµα 6.0).

7.4.0

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

7.4.1

Γενικά

7.4.1.1

Οι σκοπευτές οφείλουν να χρησιµοποιούν µόνο εξοπλισµό και ένδυση που
είναι σύµφωνα µε τους Κανόνες της ISSF. Οτιδήποτε (τουφέκια, συσκευές,
εξοπλισµός, παρελκόµενα, κλπ) µπορεί να δώσει σε ένα σκοπευτή αθέµιτο
πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους άλλους και δεν αναφέρεται σ’ αυτούς τους
Κανόνες, ή που αντιτίθεται στο πνεύµα των Κανόνων και των Κανονισµών
της ISSF, απαγορεύεται. Ο σκοπευτής φέρει την ευθύνη να προσκοµίσει όλο
τον εξοπλισµό και την ένδυσή του για επίσηµο έλεγχο και έγκριση στον
Έλεγχο Εξοπλισµού υπό την εποπτεία της ISSF πριν τη χρησιµοποίησή
τους σε αγώνες της ISSF.Οι αρχηγοί οµάδων είναι εξίσου υπεύθυνοι να
εξασφαλίσουν ότι ο εξοπλισµός και η ένδυση του σκοπευτή είναι σύµφωνα
µε τους Κανόνες και τους Κανονισµούς της ISSF. Όλος ο εξοπλισµός και η
ένδυση µπορούν να επιθεωρηθούν µόνον µία φορά σε ένα Παγκόσµιο
Πρωτάθληµα ή Παγκόσµιο Κύπελλο. Η Πιστοποίηση Ελέγχου πρέπει να
διατηρείται µαζί µε τον επιθεωρηµένο εξοπλισµό για παρουσίαση σύµφωνα
µε τον Κανόνα 7.5.2.4. Οποιοσδήποτε εξοπλισµός ή ένδυση που έχει
υποστεί αλλαγή πρέπει να επανελέγχεται. Όλος ο εξοπλισµός και η ένδυση
υπόκεινται σε µετέπειτα ελέγχους µετά από αγώνες. Η Επιτροπή Κριτών
έχει το δικαίωµα να εξετάσει τον εξοπλισµό και την ένδυση του σκοπευτή
οποιαδήποτε στιγµή.

7.4.1.2

Σηµαίες ανέµου
Ιδιωτικοί δείκτες ανέµου απαγορεύονται.

7.4.1.3

Ηχοπαράγωγα
Επιτρέπεται µόνο η χρήση συσκευών που µειώνουν την ένταση του ήχου.
Ραδιόφωνα, µαγνητόφωνα ή οποιοσδήποτε τύπος ηχοπαραγωγών ή
συστηµάτων επικοινωνίας απαγορεύονται στη διάρκεια των αγώνων και
οποιασδήποτε προπόνησης.

7.4.1.4

Η χρήση κινητών τηλεφώνων, γουώκυ–τώκυ, συσκευών τηλεειδοποίησης ή
παροµοίων συσκευών από σκοπευτές, προπονητές και υπεύθυνους οµάδων
µέσα στον αγωνιστικό χώρο απαγορεύεται. Όλα τα κινητά τηλέφωνα κλπ.
πρέπει να είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ.

7.4.1.5

Το κάπνισµα στο σκοπευτήριο και στο χώρο των θεατών απαγορεύεται.
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7.4.1.6

Απαγορεύεται η φωτογράφηση µε φλας, µέχρι τη ολοκλήρωση
όλων των αγώνων.

7.4.2

Προδιαγραφές για όλα τα Τουφέκια

7.4.2.1

Πιστολοειδείς Λαβές. Η πιστολοειδής λαβή για το δεξί χέρι δεν
πρέπει να είναι κατασκευασµένη µε τρόπο που να ακουµπά στον
αορτήρα ή στο αριστερό χέρι.

7.4.2.2

Οι κάννες και οι σωλήνες προέκτασης δεν πρέπει να είναι
τρυπηµένες µε οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε κατασκευή ή
εξάρτηµα στο εσωτερικό της κάννης ή των σωλήνων, εκτός από τις
ραβδώσεις και τη θαλάµη για το φυσίγγι ή τη βολίδα, απαγορεύεται.

7.4.2.2.1

Η χρήση αντισταθµιστών (ανάκρουσης) και χαλινωτηρίων κάννης στα
τουφέκια απαγορεύεται.

7.4.2.3

Σκοπευτικά

7.4.2.3.1

∆ιορθωτικοί φακοί και τηλεσκόπια δεν πρέπει να προσαρµόζονται
στο τουφέκι.

7.4.2.3.2

Ο σκοπευτής µπορεί να φορά διορθωτικά γυαλιά και/ή φίλτρα.

7.4.2.3.3

Επιτρέπεται οποιοδήποτε σκοπευτικό που δεν περιέχει φακό ή
σύστηµα φακών. Φίλτρα φωτός µπορούν να τοποθετούνται στο
µπροστινό ή το πίσω σκοπευτικό.

7.4.2.3.4

Κάλυµµα του µατιού µπορεί να προσαρµοστεί στο όπλο ή στο πίσω
σκοπευτικό. Το κάλυµµα δεν µπορεί να είναι περισσότερο από 30χιλ.
σε βάθος (Α) ούτε να εκτείνεται µακρύτερα από 100χιλ. από το
κέντρο (Β) της οπής του πίσω σκοπευτικού στα πλάγια του µατιού
που δεν σκοπεύει. Κάλλυµα του µατιού δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί στα πλάγια του µατιού που σκοπεύει.

7.4.2.3.4.1

Κάλυµµα του µατιού στο πίσω σκοπευτικό

7.4.2.3.5

Πρισµατική ή κατοπτρική συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν ο
σκοπευτής ρίχνει µε το δεξιό ώµο ενώ σκοπεύει µε το αριστερό µάτι
ή το αντίθετο µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει µεγεθυντικό φακό ή
φακούς. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται όταν ο σκοπευτής ρίχνει µε
το δεξιό ώµο σκοπεύοντας µε το δεξί µάτι ή µε τον αριστερό ώµο
σκοπεύοντας µε το αριστερό µάτι.
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7.4.2.4

Ηλεκτρονικές σκανδάλες επιτρέπονται µε την προϋπόθεση ότι:

7.4.2.4.1

όλα τα µέρη τους είναι σταθερά στερεωµένα και περιέχονται µέσα
στο µηχανισµό ή το κοντάκι του τουφεκιού,

7.4.2.4.2

ο χειρισµός της σκανδάλης γίνεται µε το δεξί χέρι δεξιόχειρα
σκοπευτή ή το αριστερό χέρι αριστερόχειρα σκοπευτή,

7.4.2.4.3

όλα τα µέρη βρίσκονται στη θέση τους όταν το τουφέκι υποβληθεί για
επιθεώρηση από το Τµήµα Ελέγχου Εξοπλισµού,

7.4.2.4.4

το τουφέκι µε όλα τα µέρη στη θέση τους διέπεται από τους κανόνες
για τις διαστάσεις και το βάρος του εν λόγω αγωνίσµατος.

7.4.2.5

Αορτήρες
Το µέγιστο πλάτος του αορτήρα είναι 40 χιλ. Ο αορτήρας πρέπει να
φοριέται µόνο πάνω από το άνω µέρος του αριστερού βραχίονα και
από εκεί να συνδεθεί µε το µπροστινό τµήµα ("ξυστό") του κοντακίου.
Οι αορτήρες αυτοί µπορούν να προσκολληθούν στο µπροστινό
τµήµα του τουφεκιού σε ένα σηµείο µόνο. Ο αορτήρας µπορεί να
περνά κατά µήκος µιας µόνο πλευράς του χεριού ή του καρπού.
Κανένα µέρος του τουφεκιού δεν επιτρέπεται να αγγίξει τον αορτήρα
ή οποιαδήποτε από τις προσθήκες του σε σηµείο άλλο από τον
αορτηριούχο ή το stop.
Τουφεκιού

Στάνταρτ

300µ

7.4.3

Προδιαγραφές
Τουφεκιού 10µ

7.4.3.1

Το πέδιλο του κοντακιού µπορεί να είναι ρυθµιζόµενο προς τα πάνω
ή προς τα κάτω. Το χαµηλότερο σηµείο του κοντακιού ή του κάτω
άκρου του πέδιλου όταν αυτό βρίσκεται στην κατώτατη θέση του δεν
πρέπει να απέχει πάνω 220 χιλ από τον άξονα της κάννης. Μπορεί
να µετατοπίζεται παράλληλα µε τον άξονα του κανονικού άκρου του
πέδιλου αριστερά ή δεξιά το πολύ 15 χιλ ή ολόκληρο το πέδιλο του
κοντακίου (όχι µέρος του) µπορεί να περιστραφεί γύρω από τον
κατακόρυφο άξονα. Η περιστροφή του πέδιλου γύρω από τον
οριζόντιο άξονα δεν επιτρέπεται.
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7.4.3.1.1

7.4.3.2

Τρύπα αντίχειρα, πλευρική υποδοχή αντίχειρα, µανιτάρι, υποδοχή για
την κόψη της παλάµης και αλφάδι απαγορεύονται. Εάν ένα κοντάκι
είναι µικρότερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο σε οποιαδήποτε
διάσταση, µπορεί να τροποποιηθεί µέχρι τις διαστάσεις που
απεικονίζονται στον Πίνακα ∆ιαστάσεων Τουφεκιού. Κάθε προσθήκη
πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις επιτρεπτές διαστάσεις και σε καµία
περίπτωση δεν επιτρέπεται η πιστολοειδής λαβή ή το κάτω µέρος
του κοντακίου να είναι διαµορφωµένα ανατοµικά.

7.4.3.2.1

Υλικό το οποίο παρέχει αυξηµένη δυνατότητα λαβής (πρόσφυση),
δεν πρέπει να προστίθεται στο πρόσθιο µέρος ("ξυστό"), στην
πιστολοειδή λαβή, ή στο κάτω µέρος του κοντακίου.

7.4.3.2.2

Υποδοχή κόψης παλάµης είναι κάθε προεξοχή ή προέκταση στο
εµπρός µέρος ή στο πλάι της (πιστολοειδούς) λαβής του
τουφεκιού σχεδιασµένη έτσι ώστε να εµποδίζει το χέρι να γλυστρίσει.

7.4.3.3

Εξωτερικά βάρη

7.4.3.3.1

Επιτρέπονται µόνο βάρη κάννης που βρίσκονται µέσα σε ακτίνα
30χιλ από τον άξονα της κάννης. Τα βάρη κάννης µπορούν να
µετακινούνται κατά µήκος της κάννης.

7.4.3.3.2

Οποιαδήποτε άλλα βάρη πρέπει να είναι µέσα στα πλαίσια των
διαστάσεων του κοντακιού.
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7.4.3.4

Τουφέκι Στάνταρτ 300µ
Όλα τα τουφέκια 300 µ που είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που
παρουσιάζονται στον Πίνακα ∆ιαστάσεων Τουφεκιού και µε τους
ακόλουθους επί πλέον περιορισµούς.

7.4.3.4.1

Το ελάχιστο βάρος σκανδάλης είναι 1500 γραµµάρια. Το βάρος της
σκανδάλης πρέπει να µετράται µε την κάνη σε κατακόρυφη θέση.
Έλεγχοι του βάρους της σκανδάλης θα πρέπει να διεξάγονται
αµέσως µετά την τελευταία σειρά. Επιτρέπεται ένας µέγιστος αριθµός
τριών (3) δοκιµών για να σηκωθεί το βαρίδιο. Οποιοσδήποτε
σκοπευτής-τρια του οποίου-ας το τουφέκι αποτυγχάνει στη δοκιµασία
αυτή πρέπει να αποκλείεται.

7.4.3.4.2

Το τουφέκι δεν πρέπει να µετακινηθεί από τη γραµµή βολής κατά τη
διάρκεια του αγώνα εκτός αν δώσουν άδεια οι Επόπτες Βολής.

7.4.3.4.3

Το ίδιο τουφέκι πρέπει να χρησιµοποιείται για όλες τις στάσεις, χωρίς
αλλαγή. Αυτό δεν αναφέρεται στη ρύθµιση του πέδιλου ή του stop,
ούτε στην αλλαγή ένθετων (κυκλάκια) του στόχαστρου ή τη ρύθµιση
του πίσω σκοπευτικού ή του οφθαλµιδίου του.

7.4.3.4.4

Το συνολικό µήκος της κάνης, συµπεριλαµβανόµενου και
οποιουδήποτε σωλήνα προέκτασης, µετρούµενο από το µπροστινό
µέρος του κλείστρου έως το φαινοµενικό στόµιο της κάνης δεν πρέπει
να ξεπερνά τα 762 χιλ.

7.4.3.5

Αεροβόλο Τουφέκι 10µ

7.4.3.5.1

Οποιοσδήποτε τύπος τουφεκιού πεπιεσµένου αέρα ή αερίου που
είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που παρουσιάζονται στον
Πίνακα ∆ιαστάσεων Τουφεκιού και µε τους ακόλουθους επί πλέον
περιορισµούς:

7.4.3.5.2

Το τουφέκι µπορεί να γεµιστεί µόνο µε µία (1) βολίδα.

7.4.3.5.2.1

Εάν το τουφέκι γεµιστεί κατά λάθος µε πάνω από µία (1) βολίδα:

7.4.3.5.2.1.1

εάν ο σκοπευτής το αντιληφθεί πρέπει να σηκώσει το ελεύθερο χέρι
του για να δείξει στον επόπτη βολής ότι έχει πρόβληµα. Ένας
επόπτης βολής πρέπει τότε να επιβλέψει την απογέµιση του
τουφεκιού και δεν θα επιβληθεί ποινή. ∆εν επιτρέπεται να δοθεί
επιπλέον χρόνος αλλά ο σκοπευτής µπορεί να συνεχίσει κανονικά,

7.4.3.5.2.1.2

εάν ο σκοπευτής δεν το αντιληφθεί ή εάν ο σκοπευτής συνεχίσει
χωρίς να αναφέρει το θέµα, τότε θα τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία:

7.4.3.5.2.1.2.1

εάν υπάρχουν δύο τρύπες πάνω στο στόχο το αποτέλεσµα της
υψηλότερης σε αξία βολής θα µετρηθεί και η δεύτερη βολή θα
ακυρωθεί.

7.4.3.5.2.1.2.2

εάν υπάρχει µόνο µία (1) βολή πάνω στο στόχο, αυτή θα µετρηθεί.

7.4.3.5.3

το συνολικό µήκος του συστήµατος αεροβόλου τουφεκιού,
µετρούµενο από το πίσω άκρο του µηχανισµού έως το φαινοµενικό
στόµιο της κάννης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 850χιλ.
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Πίνακας ∆ιαστάσεων Τουφεκιού
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Οι ∆ιαστάσεις C, D, E, F και J, µετρούνται από τον Άξονα της Κάνης

7.4.3.7

Αεροβόλο
Τουφέκι

A

Μήκος του σωλήνα του στόχαστρου

50 χιλ

50 χιλ

B

∆ιάµετρος του σωλήνα του στόχαστρου

25 χιλ

25 χιλ

C

Απόσταση από το κέντρο του στόχαστρου ή
του άνω µέρους της ακής από τον άξονα της
κάνης, µετρούµενη είτε κατ' ευθείαν προς τα
πάνω είτε µε απόκλιση (εκτός από την
περίπτωση σκοπευτών που ρίχνουν από το
δεξί ώµο και σκοπεύουν µε το αριστερό µάτι)

60 χιλ

60 χιλ

D

Βάθος (ύψος) του ξυστού

90 χιλ

90 χιλ

E

Χαµηλότερο σηµείο πιστολοειδούς λαβής

160 χιλ

160 χιλ

F

Χαµηλότερο σηµείο του κοντακίου ή του κάτω
άκρου του πέδιλου µε το πέδιλο στην κατώτατη
θέση του

220 χιλ

220 χιλ

20 χιλ

20 χιλ

153 χιλ

153 χιλ

60 χιλ

60 χιλ

40 χιλ

40 χιλ

G

Βάθος της καµπύλης του πέδιλου

H

Μήκος του πέδιλου από το ανώτερο ως το
κατώτερο σηµείο

I

Συνολικό πάχος (πλάτος) του ξυστού

J

Μέγιστη απόσταση του "µάγουλου"
κοντακίου από τον άξονα της κάνης

K

Μετατόπιση του πέδιλου παράλληλα µε τον
άξονα του κανονικού άκρου του πέδιλου δεξιά ή
αριστερά.

15 χιλ

15 χιλ

L

Βάρος σκανδάλης-Όχι «οπλιζόµενη» σκανδάλη

1500 γρ.

Ελεύθερη

M

Βάρος µε σκοπευτικά (και stop χεριού 300 µ)

5.5 Κιλά

5.5 Κιλά

N

Το στόχαστρο δεν πρέπει να επεκτείνεται πέρα
από το φαινοµενικό στόµιο της κάνης του
Να µην
τουφεκιού 300µ Στάνταρτ καθώς και του επεκτείνεται
Αεροβόλου Τουφεκιού

O

O1

7.4.4

Τουφέκι
Στάνταρτ
300 µ

του

Τουφέκι Στάνταρτ: Συνολικό µήκος της κάνης
συµπεριλαµβανοµένης και της προέκτασης
(από το µπροστινό µέρος του κλείστρου έως το
στόµιο της κάνης)
Αεροβόλο Τουφέκι: Συνολικό µήκος
Συστήµατος Αεροβόλου Τουφεκιού

Να µην
επεκτείνεται

762 χιλ

---

---

850 χιλ

του

Τουφέκι 50µ
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Επιτρέπονται όλα τα τουφέκια που δέχονται φυσίγγια περιφερειακής
πυροδότησης 5,6 χιλ (.22”) Long Rifle, µε την προϋπόθεση ότι δεν
υπερβαίνουν τους παρακάτω επί πλέον περιορισµούς.

7.4.4.1

Το βάρος του τουφεκιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 κιλά για τους
άνδρες ή τα 6,5 κιλά για τις γυναίκες µε όλα τα εν χρήσει εξαρτήµατα
συµπεριλαµβανόµενου του µανιταριού και του stop.

7.4.4.2

Πέδιλο και Άγκιστρο
Επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί άγκιστρο που δεν προεξέχει περισσότερο
από 153 χιλ (Α) πέρα από το πίσω µέρος µιας γραµµής, που είναι κάθετη
σε γραµµή που διέρχεται από τον άξονα της κάνης του τουφεκιού και που
εφάπτεται στο βαθύτερο τµήµα του κοιλώµατος του πέδιλου του
κοντακίου το οποίο κανονικά στηρίζεται στον ώµο. Πρέπει να έχει ένα
συνολικό εξωτερικό µήκος γύρω από κάθε καµπύλη ή καµπή όχι
περισσότερο από 178 χιλ (Β).

7.4.4.2.1

7.4.4.3

Μανιτάρι:
Μανιτάρι είναι κάθε προσθήκη ή επέκταση κάτω από το "ξυστό" η οποία
υποβοηθά τη στήριξη του τουφεκιού από το µπροστινό χέρι. Το µανιτάρι
δεν πρέπει να επεκτείνεται περισσότερο από τα 200 χιλ κάτω από τον
άξονα της κάνης.

7.4.4.4

Επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν περισσότερα από ένα (1) τουφέκι ή
εξαρτήµατα τουφεκιού.

7.4.5

Τουφέκι 300µ
Όπως ο Κανόνας 7.4.4 για το τουφέκι 50 µ (ανδρών και γυναικών). Για
άλλες προδιαγραφές βλέπε Πίνακα Προδιαγραφών Τουφεκιού 7.16.0.
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7.4.6

Πυροµαχικά

Τουφέκι
50 µ

10 µ

∆ιαµέτρηµα
5.6 χιλ (.22“)

Άλλες Προδιαγραφές
Τουφέκια 0,22 περιφερειακής
πυροδότησης. Επιτρέπονται µόνο
βλήµατα κατασκευασµένα από
µολύβι ή παρόµοιο µαλακό υλικό.

4.5 χιλ (.177") Επιτρέπονται βολίδες
οποιουδήποτε σχήµατος
κατασκευασµένες από µολύβι ή
παρόµοιο µαλακό υλικό.

300 µ

Μέγιστο 8 χιλ Πυροµαχικά οποιασδήποτε µορφής
που µπορούν να ριφθούν χωρίς
κίνδυνο για τους σκοπευτές ή το
προσωπικό του σκοπευτηρίου
απαγορεύονται.

7.4.7

Κανονισµοί Ρουχισµού

7.4.7.1

Είναι υποχρέωση του σκοπευτή να εµφανίζεται στα σκοπευτήρια
ντυµένος µε ευπρεπή τρόπο ανάλογο προς µια δηµόσια εκδήλωση.

7.4.7.1.1

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονοµής ή άλλων τελετών οι αθλητές
υποχρεούνται να παρουσιάζονται φορώντας την επίσηµη στολή της
χώρας τους ή τις επίσηµες φόρµες της χώρας τους (πάνω και κάτω).
Όλα τα µέλη των οµάδων πρέπει να είναι οµοιόµορφα ντυµένα.

7.4.7.1.2

Η χρήση οποιωνδήποτε ειδικών βοηθηµάτων, µέσων, ή ενδυµάτων που
ακινητοποιούν ή ελαττώνουν υπερβολικά την κίνηση των ποδιών, του
σώµατος, ή των βραχιόνων του σκοπευτή απαγορεύεται για να
διασφαλιστεί ότι οι επιδόσεις ικανότητας των σκοπευτών δεν θα
βελτιωθούν τεχνητά από ειδικό ένδυµα.

7.4.7.2

Όλα τα σκοπευτικά σακάκια (τζάκετ), παντελόνια και γάντια πρέπει να
είναι κατασκευασµένα από εύκαµπτο υλικό που δεν αλλάζει ουσιωδώς τα
φυσικά χαρακτηριστικά του, δηλαδή δεν γίνεται πιο άκαµπτο, πιο παχύ ή
πιο σκληρό κάτω από συνήθως αποδεκτές συνθήκες βολής. Όλες οι
φόδρες,
βάτες και
ενισχύσεις πρέπει
να ακολουθούν τις ίδιες
προδιαγραφές. Καµία φόδρα ή βάτα δεν επιτρέπεται, να ραφτεί
σταυρωτά, να κολληθεί ή να στερεωθεί µε άλλο τρόπο στο εξωτερικό
στρώµα του ενδύµατος σε σηµείο άλλο από τα κανονικά σηµεία ραφής.
Όλες οι φόδρες ή οι βάτες πρέπει να µετρούνται σαν µέρος του
ρουχισµού.
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Μόνο ένα σκοπευτικό σακάκι, µόνο ένα σκοπευτικό παντελόνι και µόνο
ένα ζευγάρι σκοπευτικά
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7.4.7.3.4

Αν ο σκοπευτής φοράει παπούτσια, αυτά πρέπει να είναι ζευγάρι
εξωτερικά όµως βλέπε Πίνακα Σκοπευτικού Παπουτσιού.

7.4.7.3.4.1

Σχήµα του Παπουτσιού

A.

Μέγιστο πάχος σόλας στη µύτη του παπουτσιού: 10 χιλ.

B.

Συνολικό µήκος του παπουτσιού: Σύµφωνα µε το νούµερο αυτού που το φοράει.

C.

Μέγιστο ύψος του παπουτσιού: Να µην ξεπερνά τα δύο τρίτα (2/3) του µήκους Β +
10χιλ.

D.

Yλικό του πάνω µέρους του παπουτσιού µέγιστο πάχος 4 χιλ.

E.

Η προέκταση της µπροστινής σόλας δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 10 χιλ
στο µπροστινό µέρος του παπουτσιού και µπορεί να είναι κοµµένη υπό γωνία στη
σόλα του ενός ή και των δύο παπουτσιών. ∆εν επιτρέπεται καµία άλλη επέκταση
της σόλας κατά µήκος και πλάτος.

7.4.7.4

Όλοι οι σκοπευτές πρέπει να φέρουν Αριθµούς Έναρξης, στις πλάτες
τους και πάνω από τη µέση, σε όλο το χρονικό διάστηµα που λαµβάνουν
µέρος σε προαγωνιστική προπόνηση ή αγώνες. Αν ο σκοπευτής δεν
φορά Άριθµό Έναρξης, δεν µπορεί να αρχίσει / συνεχίσει.

7.4.7.5

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ µε τους
Κανόνες Καταλληλότητας και Χορηγίας της ISSF (Τµήµα 4 των Επίσηµων
Θεσπισµάτων Κανόνων και Κανονισµών). Το Τµήµα αυτό καλύπτει τους
κανόνες συµµετοχής σε αγώνες της ISSF και θέµατα όπως: Εµβλήµατα,
Χορηγία, ∆ιαφήµιση και Εµπορικά Σήµατα στο Ρουχισµό καθώς και
Ελέγχους και Κυρώσεις.
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7.4.7.6

Πλάγια Προστατευτικά Ματιών τα οποία είναι προσαρµοσµένα στο
καπέλο, στα σκοπευτικά γυαλιά ή στη κορδέλα και δεν ξεπερνούν τα 40
χιλ. σε πάχος (Α) επιτρέπονται. Αυτά τα προστατευτικά δεν µπορούν να
προεξέχουν πέρα από µια γραµµή του κέντρου του µετώπου ( βλ. και
7.4.2.3.4).

7.4.7.6.1

Επιτρέπεται κάλυµµα για το µάτι που δεν σκοπεύει όχι µεγαλύτερο από
30 χιλ. πλάτος (Β).

7.4.7.6.2

7.4.7.7

Όργανα Μέτρησης

7.4.7.7.1

Πάχος
Το όργανο που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση του πάχους του
ρουχισµού και των παπουτσιών πρέπει να έχει ικανότητα µέτρησης έως
και ενός δεκάτου του χιλιοστού (0,1 χιλ). Οι µετρήσεις πρέπει να γίνονται
µε εφαρµογή βάρους (φορτίου) 5 κιλών. Το όργανο πρέπει να έχει δύο
κυκλικές επίπεδες αντικριστές επιφάνειες διαµέτρου 30 χιλ έκαστη.

7.4.7.7.1.1
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7.4.7.7.1.2

Πάχος – Πίνακας
Σακάκια

Παπούτσια

Γάντια

Εσ
ώρ
ουχ
α

Μονό
πάχος

2.5 χιλ

4.0 χιλ

—

2.5
χιλ

∆ιπλό
πάχος

5.0 χιλ

—

—

5.0
χιλ

—

—

12.0 χιλ

—

Συνολικό
πάχος
Ενισχύσεις

Μονό
πάχος

10.0 χιλ

—

—

—

Ενισχύσεις

∆ιπλό
πάχος

20.0 χιλ

—

—

—
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7.4.7.7.2

Ακαµψία - Η ακαµψία για τον ρουχισµό θα µετριέται µε µία
κατάλληλη συσκευή εγκεκριµένη από την ISSF.

7.4.7.7.2.1

Ακαµψία
Η συσκευή που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της ακαµψίας του
ρουχισµού πρέπει να έχει ικανότητα µέτρησης έως και ενός δεκάτου του
χιλιοστού (0,1 χιλ) και να έχει τις ακόλουθες διαστάσεις:
A Κύλινδρος Μέτρησης

=

διάµετρος 60 χιλ

B Βάρος Μέτρησης

=

1000 γρ (συµπεριλαµβανοµένης της λαβής
και της πλάκας µέτρησης C)

C Πλάκα Μέτρησης

=

διάµετρος 20 χιλ

D Ψηφιακή Οθόνη

µε ένδειξη 0.1 χιλ

7.4.7.7.2.2

7.4.7.7.2.3

Το βάρος µέτρησης "Β" πιέζει την πλάκα µέτρησης "C" πάνω στο ύφασµα /
(άλλο) υλικό το οποίο τοποθετείται επίπεδο, χωρίς να τεντωθεί, στον κύλινδρο
µέτρησης "Α". Εάν ο κύλινδρος µέτρησης υποχωρήσει τουλάχιστον κατά 3 χιλ
(ψηφιακή ένδειξη "D" = 30) το υλικό είναι αποδεκτό.

7.4.7.7.2.4

Εάν παρουσιαστεί µικρότερος αριθµός από το 30 το υλικό είναι υπερβολικά
άκαµπτο.

7.4.7.7.2.5

Πρόσθετοι έλεγχοι µετά τον αγώνα (σε Ολυµπιακά αγωνίσµατα µετά τους
Προκριµατικούς) θα γίνονται υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Κριτών. Οι
πρόσθετοι έλεγχοι πρέπει να καθιστούν βέβαιο το ότι ελέγχονται όσο το
δυνατόν περισσότεροι συµµετέχοντες στον τελικό (finalist) µαζί µε
µερικούς τυχαία επιλεγόµενους.

7.4.7.7.2.6

Ο έλεγχος θα γίνεται αµέσως µόλις έχει τελειώσει ο σκοπευτής. Εάν ο
ρουχισµός αποτύχει να περάσει τον έλεγχο θα επανεξεταστεί µετά τον
πρώτο έλεγχο. Εάν οποιοδήποτε τµήµα ένδυσης αποτύχει δεύτερη φορά,
ο σκοπευτής πρέπει να αποκλεισθεί.
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7.4.7.7.2.7

Πριν και κατά τη διάρκεια όλων των δοκιµών τα ενδύµατα δεν
µπορούν να υπόκεινται σε µάλαξη ή οποιαδήποτε διαδικασία
µεταβολής των µε θερµότητα ή άλλα προσωρινά ή µόνιµα µέσα.

7.4.7.8

Σκοπευτικό Σακάκι

7.4.7.8.1

Ο κορµός και τα µανίκια του σακακιού, µαζί µε τη φόδρα δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τα 2,5 χιλ σε µονό και τα 5 χιλ σε διπλό πάχος, σε
οποιοδήποτε σηµείο όπου επίπεδες επιφάνειες µπορούν να µετρηθούν.
Το σακάκι δεν πρέπει να είναι µακρύτερο από το κάτω µέρος της
σφιγµένης γροθιάς (βλέπε Πίνακα Σακακιού).

7.4.7.8.2

Το κούµπωµα του σακακιού θα πρέπει να γίνεται µόνο µε µη
ρυθµιζόµενα µέσα δηλ κουµπιά ή φερµουάρ. Η επικάλυψη στο
κούµπωµα δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 100 χιλ στο κούµπωµα
(βλέπε Πίνακα Σακακιού). Το σακάκι πρέπει να κρέµεται χαλαρά σ’ αυτόν
που το φοράει. Για να προσδιοριστεί αυτό, το σακάκι πρέπει να έχει τη
δυνατότητα της επικάλυψης πέρα από κανονικό κούµπωµα τουλάχιστον
κατά 70 χιλ που µετρούνται από το κέντρο του κουµπιού µέχρι την
εξωτερική άκρη της κουµπότρυπας. Οι µετρήσεις πρέπει να γίνουν µε τα
χέρια (κρεµασµένα) στα πλάγια. Επιτρέπεται η ενίσχυση της
κουµπότρυπας και αυτή πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις
πάχους και σκληρότητας.

7.4.7.8.3

Λουριά, κορδόνια, συσφιγκτήρες, ραφές, βελονιές, ή (άλλα) µέσα που
µπορούν να θεωρηθούν τεχνητή στήριξη, απαγορεύονται. Επιτρέπεται
όµως να έχει ένα φερµουάρ ή όχι περισσότερα από δύο λουριά να
συγκρατούν τις απώλειες (µπόσικα) στην περιοχή της βάτας του ώµου
(βλέπε Πίνακα Σακακιού). ∆εν επιτρέπεται άλλο φερµουάρ, κλείσιµο ή
συσφιγκτήρας εκτός από αυτά που καθορίζονται στους παρόντες
κανονισµούς και διαγράµµατα.

7.4.7.8.4

Η κατασκευή του οπίσθιου βολάν µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα
από ένα κοµµάτια υλικού, µε την προϋπόθεση ότι αυτή η κατασκευή δεν
κάνει πιο άκαµπτο και δεν µειώνει την ελαστικότητα του σακακιού. Όλα τα
µέρη του οπίσθιου βολάν πρέπει να είναι σύµφωνα µε το όριο πάχους
των 2,5 χιλ όταν µετρούνται πάνω σε µια επίπεδη επιφάνεια. Όλα τα µέρη
του οπίσθιου βολάν πρέπει να είναι σύµφωνα µε το όριο ακαµψίας.

7.4.7.8.5

Στις στάσεις γονυπετώς και πρηνηδόν, το µανίκι του σκοπευτικού
σακακιού δεν πρέπει να ξεπερνά τον καρπό του βραχίονα πάνω στον
οποίο προσαρµόζεται ο αορτήρας. Το µανίκι δεν πρέπει να είναι
τοποθετηµένο ανάµεσα στο χέρι ή το γάντι και το µπροστινό µέρος
(ξυστό) του κοντακίου όταν ο σκοπευτής βρίσκεται στη θέση βολής.

7.4.7.8.6

Απαγορεύεται η προσαρµογή οποιασδήποτε συγκολλητικής ταινίας
(velcro) ή η επάλειψη κολλώδους ουσίας, υγρού ή σπρέι στο εξωτερικό ή
το εσωτερικό του σακακιού, στις βάτες ή στον εξοπλισµό. Επιτρέπεται να
γίνει τραχύτερο το υλικό του σακακιού.

7.4.7.8.7

Στα σκοπευτικά σακάκια µπορούν να προστεθούν ενισχυτικά κοµµάτια
µόνο στις εξωτερικές επιφάνειες µε τους παρακάτω περιορισµούς:

7.4.7.8.7.1

Μέγιστο πάχος, συµπεριλαµβανόµενου του υλικού του σακακιού και της
κάθε φόδρας: 10 χιλ µονό πάχος ή 20 χιλ όταν µετράται σαν διπλό
πάχος.
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7.4.7.8.7.2

Ενισχύσεις µπορούν να προστεθούν και στους δύο αγκώνες αλλά δεν
πρέπει να υπερβαίνουν το µισό (1/2) της περιφέρειας του µανικιού. Στο
βραχίονα όπου προσαρµόζεται ο αορτήρας, η ενίσχυση µπορεί να
επεκταθεί από το µπράτσο µέχρι ένα σηµείο 100 χιλ από την άκρη του
µανικιού. Η ενίσχυση στον άλλο βραχίονα µπορεί να έχει µέγιστο µήκος
300 χιλ.

7.4.7.8.7.3

Μόνο ένα άγκιστρο, θηλιά, κουµπί, ή παρόµοιο εξάρτηµα µπορεί να
προστεθεί στην εξωτερική πλευρά του µανικιού ή στη ραφή του ώµου του
βραχίονα του αορτήρα, για να µη γλιστράει ο αορτήρας.

7.4.7.8.7.4

Το ενισχυτικό στον ώµο που ακουµπά το πέδιλο δεν πρέπει να είναι
µακρύτερο από 300 χιλ στη µεγαλύτερη διάστασή του (βλ. Πίνακα
Σακακιού).

7.4.7.8.7.5

Όλες οι εσωτερικές τσέπες απαγορεύονται. Μόνο µια (1) εξωτερική τσέπη
επιτρέπεται που βρίσκεται στη δεξιά µπροστινή πλευρά (στην αριστερή
µπροστινή πλευρά για αριστερόχειρες σκοπευτές) του σακακιού.

7.4.7.8.7.6

Οι µέγιστες διαστάσεις της τσέπης είναι 250 χιλ πάνω από το χαµηλότερο
άκρο του σακακιού και 200 χιλ πλάτος.

7.4.7.8.8
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7.4.7.9

Σκοπευτικό Παντελόνι

7.4.7.9.1

Το σκοπευτικό παντελόνι, συµπεριλαµβανόµενης και της φόδρας, δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 χιλ σε µονό πάχος και τα 5 χιλ σε διπλό
πάχος, σε οποιοδήποτε σηµείο όπου επίπεδες επιφάνειες µπορούν να
µετρηθούν. Η πάνω άκρη του παντελονιού δεν πρέπει να εφαρµόζει ή να
φοριέται στο σώµα ψηλότερα από 50 χιλ πάνω από το ανώτερο σηµείο
της λεκάνης. Απαγορεύονται κορδόνια, φερµουάρ, συσφιγκτήρες µε
σκοπό το σφίξιµο του παντελονιού στα πόδια και στους γοφούς. Για το
κράτηµα του παντελονιού µια µόνο κανονική ζώνη όχι περισσότερο από
40 χιλ πλάτος και 3χιλ πάχος ή τιράντες µπορούν να φορεθούν. Αν
φοριέται ζώνη στη θέση ορθίως, η πόρπη ή ο συσφιγκτήρας της δεν
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη στήριξη του βραχίονα ή του αγκώνα.
Η ζώνη δεν µπορεί να διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί, κλπ κάτω από τον
αριστερό βραχίονα ή αγκώνα. Εάν το παντελόνι έχει «ζωνάρι», αυτό δεν
πρέπει να έχει περισσότερο από 70 χιλ πλάτος. Εάν το πάχος του
ζωναριού υπερβαίνει τα 2,5 χιλ., δεν επιτρέπεται ζωνάρι. Εάν δεν
φοριέται ζώνη, το απόλυτο µέγιστο πάχος του ζωναριού είναι
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7.4.7.9.2.4

7.4.7.10

Σκοπευτικά Γάντια

7.4.7.10.1

Το συνολικό πάχος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 χιλ µετρώντας
το υλικό της µπρος και της πίσω πλευράς µαζί, σε οποιοδήποτε
σηµείο εκτός από ραφές και ενώσεις.

7.4.7.10.2

Το γάντι δεν επιτρέπεται να επεκτείνεται περισσότερο από 50 χιλ πιο
πάνω από τον καρπό (απόσταση) που µετράται από το κέντρο της
κλείδωσης (ταρσού) του καρπού (Σκοπευτικά Γάντια). Απαγορεύεται
οποιοδήποτε λουρί ή άλλο εξάρτηµα σύσφιξης στον καρπό. Όµως, ένα
µέρος του καρπού επιτρέπεται να είναι ελαστικοποιηµένο έτσι ώστε να
µπορεί να φορεθεί το γάντι, αλλά πρέπει να αφήνει το γάντι χαλαρό γύρω
από τον καρπό.

7.4.7.10.3

Wrist
knuckle

50 mm
7.4.7.11

Ρουχισµός Σκοπευτή

7.4.7.11.1

Ο ρουχισµός κάτω από το σκοπευτικό σακάκι δεν πρέπει να είναι
παχύτερος από 2,5 χιλ σε µονό πάχος ή 5 χιλ σε διπλό πάχος. Το ίδιο
ισχύει και για όλα τα ρούχα που φοριούνται κάτω από το σκοπευτικό
παντελόνι.

7.4.7.11.2

Μόνο κοινά ατοµικά εσώρουχα ή ρουχισµός προπόνησης που δεν ακινητοποιούν
ή δεν περιορίζουν υπερβολικά την κίνηση των ποδιών του σώµατος ή των
βραχιόνων του σκοπευτή µπορούν να φορεθούν κάτω από το σκοπευτικό σακάκι
και/ή το σκοπευτικό παντελόνι. Οποιαδήποτε άλλα εσώρουχα απαγορεύονται.
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7.4.7.12

Παρελκόµενα

7.4.7.12.1

Τηλεσκόπια ∆ιόπτευσης
Η χρήση τηλεσκοπίων που δεν είναι στερεωµένα στο όπλο για τον εντοπισµό
των βολών επιτρέπεται µόνο για τα αγωνίσµατα των 50 µ και 300 µ.

7.4.7.12.2

Στήριγµα όπλων
Η χρήση ενός τρίποδα υποδοχής για να ακουµπά το όπλο ανάµεσα στις βολές
επιτρέπεται υπό τον όρο ότι δεν θα είναι ψηλότερος από τους ώµους του
σκοπευτή όταν στέκεται φυσιολογικά. Κάποιο σταντ για να ακουµπά ο σκοπευτής
το όπλο δεν µπορεί να τοποθετηθεί µπροστά από το σκοπευτικό πάγκο στη θέση
ορθίως. Ένα µαξιλαράκι που χρησιµοποιείται στη στάση γονυπετώς µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για να ακουµπά το όπλο ανάµεσα στις βολές. Πρέπει να
προσέχουµε ώστε όσο ακουµπάµε το όπλο δεν πρέπει να ενοχλεί τον
παρακείµενο σκοπευτή. Για ασφάλεια όσο διάστηµα το τουφέκι δεν είναι πάνω
στο ακουµπιστήρι πρέπει αυτό και να κρατιέται από τον σκοπευτή-τρια.

7.4.7.12.3

Σκοπευτικό βαλιτσάκι ή τσάντα
Το σκοπευτικό βαλιτσάκι ή τσάντα δεν πρέπει να τοποθετείται µπροστά από τον
µπροστινό ώµο του σκοπευτή στη γραµµή βολής, εκτός από το ότι στη θέση
ορθίως µπορεί ένα σκοπευτικό βαλιτσάκι ή τσάντα, τραπέζι ή σταντ να
χρησιµοποιηθεί για να ακουµπά το όπλο του ανάµεσα στις βολές. Το σκοπευτικό
βαλιτσάκι ή τσάντα, το τραπέζι ή το σταντ δεν θα πρέπει να έχουν µέγεθος και
κατασκευή τέτοια που να παρενοχλούν τους σκοπευτές σε διπλανές θέσεις ή να
παρέχουν προστασία από τον αέρα.

7.4.7.12.4

Σκοπευτικά Χαλιά
Η χρήση ιδιωτικών χαλιών απαγορεύεται.

7.4.7.12.5

Μαξιλαράκι γονυπετώς
Ένα µόνο µαξιλαράκι κυλινδρικού σχήµατος επιτρέπεται για τη βολή στη στάση
γονυπετώς. Οι διαστάσεις του πρέπει να είναι το µέγιστο 25 εκ µήκος και 18 εκ
διάµετρος. Πρέπει να είναι κατασκευασµένο από µαλακό και ελαστικό υλικό.
∆εσίµατα ή άλλα τεχνάσµατα που µπορούν να αλλοιώσουν το σχήµα στο
µαξιλαράκι δεν επιτρέπονται.

7.5.0

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Επιτροπή Κριτών Σκοπευτηρίου πρέπει να διοριστεί για να επιβλέπει τη
διεξαγωγή των αγωνισµάτων. Επιτροπή Κριτών Βαθµολογίας πρέπει να
διοριστεί για να επιβλέπει τη βαθµολόγηση και τη κατάταξη.

7.5.1

Καθήκοντα και Λειτουργίες του Αρχηγού Βολής
Ένας Αρχηγός Βολής πρέπει να διορίζεται σε κάθε πεδίο βολής. Ο
Αρχηγός Βολής είναι:

7.5.1.1

επικεφαλής όλων των Εποπτών Βολής και του Προσωπικού των Πεδίων
Βολής καθώς και υπεύθυνος για τη σωστή διεξαγωγή του σκοπευτικού
αγωνίσµατος και, εκεί όπου ασκείται κεντρικός έλεγχος, θα είναι
υπεύθυνος για όλα τα παραγγέλµατα του σκοπευτηρίου,

7.5.1.2

υπεύθυνος για να διασφαλίσει τη συνεργασία όλου του προσωπικού του
σκοπευτηρίου µε την Επιτροπή Κριτών,

7.5.1.3

υπεύθυνος για τη γρήγορη διόρθωση κάθε κακής λειτουργίας του
εξοπλισµού, και για την παροχή εµπειρογνωµόνων και υλικού (που
χρειάζονται) για τη λειτουργία του σκοπευτηρίου. Ο Αρχηγός Βολής
πρέπει να επιλύσει οποιεσδήποτε ανωµαλίες που δεν µπορούν να
επιλύσουν οι άλλοι Επόπτες Βολής,
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7.5.1.4

υπεύθυνος για την αποτελεσµατική και γρήγορη βαθµολόγηση όλων των
στόχων σε συνεργασία µε τον Αρχηγό Βαθµολογίας,

7.5.1.5

εάν είναι απαραίτητο, παίρνει µέρος στην κλήρωση για τον αριθµό
θυρίδων.

7.5.2

Καθήκοντα και Λειτουργίες του Επόπτη Βολής
Ένας Επόπτης Βολής πρέπει να ορίζεται για κάθε πέντε µέχρι δέκα
θέσεις βολής. Οι Επόπτες Βολής πρέπει:

7.5.2.1

να είναι υπεύθυνοι στον Αρχηγό Βολής για τη διεξαγωγή του αγώνα, για
τις θέσεις βολής που βρίσκονται στην εποπτεία τους όµως πρέπει να
συνεργάζονται κάθε στιγµή µε τους Κριτές,

7.5.2.2

να καλούν τους σκοπευτές στις θέσεις βολής,

7.5.2.3

να ελέγχουν τα ονόµατα και, τους αριθµούς έναρξης των σκοπευτών για
να βεβαιώσουν ότι είναι σύµφωνοι µε τον κατάλογο έναρξης, το µητρώο
βολής και τους µικρούς πίνακες αποτελεσµάτων. Αν είναι δυνατό, αυτό
πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της περιόδου
προετοιµασίας,

7.5.2.4

να εξακριβώνουν ότι τα τουφέκια, ο εξοπλισµός και τα παρελκόµενα των
σκοπευτών έχουν εξεταστεί και εγκριθεί,

7.5.2.5

να ελέγχουν τις θυρίδες βολής των σκοπευτών και να ενηµερώνουν την
Επιτροπή Κριτών για οποιεσδήποτε ανωµαλίες,

7.5.2.6

να δίνουν τα απαιτούµενα ή απαραίτητα παραγγέλµατα,

7.5.2.7

να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες µετά από εµπλοκή, ένσταση,
διαταραχή ή οποιοδήποτε άλλο θέµα προκύψει στη διάρκεια του αγώνα,

7.5.2.8

να είναι υπεύθυνοι για την ακριβή καταγραφή των βολών από τους
Σηµειωτές όταν χρησιµοποιούνται χάρτινοι στόχοι,

7.5.2.9

να επιτηρούν τη σωστή λειτουργία των στόχων,

7.5.2.10

να δέχονται ενστάσεις και τις µεταβιβάζουν σε
Κριτών,

7.5.2.11

να είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή όλων των ανωµαλιών,
αναταραχών,
κυρώσεων,
εµπλοκών,
διασταυρούµενων
βολών,
πρόσθετου δοθέντος χρόνου, επαναληφθεισών βολών κλπ, σε αναφορά
συµβάντων, στο µητρώο βολής και στο στόχο ή στην ταινία του εκτυπωτή
και στον µικρό πίνακα αποτελεσµάτων όταν ενδείκνυται.
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Μέλος της Επιτροπής

7.5.3

Καθήκοντα και Λειτουργίες του Σηµειωτή – Χάρτινοι Στόχοι
Ένας Σηµειωτής θα πρέπει να τοποθετείται σε κάθε θέση βολής: Οι
Σηµειωτές πρέπει:

7.5.3.1

να συµπληρώνουν ή να επαληθεύουν τις αντίστοιχες πληροφορίες στον
πίνακα βαθµολογίας και στην κάρτα βαθµολογίας (όνοµα σκοπευτή,
αριθµό αναγνώρισης, αριθµό θυρίδας κλπ.),

7.5.3.2

να πληροφορούν το σκοπευτή πότε οι δοκιµαστικοί του στόχοι και οι
στόχοι αγώνα είναι έτοιµοι για βολή. Ο σκοπευτής οφείλει να ενηµερώσει
καθαρά το Σηµειωτή αν επιθυµεί να ρίξει σε δοκιµαστικούς στόχους ή σε
στόχους αγώνα. Αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί από το Σηµειωτή. Για να
αποφευχθούν γλωσσικές δυσκολίες µπορούν να δοθούν στο σκοπευτή
δυο κάρτες µε τις λέξεις ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ και ΑΓΩΝΑΣ. Επί πλέον η κάθε
κάρτα πρέπει να έχει τυπωµένη επάνω της µικρογραφία δοκιµαστικού
στόχου ή στόχου αγώνα. Ο σκοπευτής δεν έχει παρά να δείξει την
κατάλληλη κάρτα στο Σηµειωτή,

7.5.3.3

να έχουν τηλεσκόπιο αν χρησιµοποιείται αλλαγή στόχων µε τηλεχειρισµό.
Αν ο Σηµειωτής ελέγχει την αλλαγή των στόχων, πρέπει να περιµένει
µερικά δευτερόλεπτα πριν δώσει το σήµα για την αλλαγή, για να δώσει
στο σκοπευτή την ευκαιρία να διοπτεύσει τη βολή του,

7.5.3.4

να καταχωρούν την προκαταρκτική αξία της κάθε βολής στο δελτίο
βαθµολογίας και στον πίνακα αποτελεσµάτων πάνω ή δίπλα από το
τραπέζι τους για τους θεατές,

7.5.3.5

σε σκοπευτήρια όπου οι στόχοι επαναφέρονται µηχανικά στη γραµµή
βολής, να συλλέγουν τους στόχους αµέσως µετά από κάθε σειρά των
δέκα βολών και να τους τοποθετούν σε κλειδωµένο κουτί για παραλαβή
από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό και µεταφορά στο Γραφείο
Βαθµολογίας,

7.5.3.6

να αποφεύγουν οποιαδήποτε συνοµιλία µε το σκοπευτή ή άλλα σχόλια
σχετικά µε τη βαθµολογία ή τον εναποµείναντα χρόνο αγώνα.

7.5.4

Καθήκοντα και Ευθύνες των Εποπτών Στόχων και Κρύπτης–
Χάρτινοι Στόχοι

7.5.4.1

Ο αριθµός των Εποπτών Κρύπτης πρέπει να αντιστοιχεί µε τον αριθµό
των Εποπτών Βολής. Κατά τη λειτουργία της κρύπτης, είναι υπεύθυνοι
για τον αριθµό στόχων που τους ανέθεσαν για να εξασφαλίσουν ότι οι
στόχοι θα αλλαχθούν γρήγορα, θα βαθµολογηθούν, θα σηµειωθούν και
θα ανυψωθούν για την επόµενη βολή του σκοπευτή.

7.5.4.2

Εάν δεν µπορεί να εντοπιστεί µια τρύπα από βολή σ' ένα στόχο, ο
Επόπτης Κρύπτης είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει εάν η βολή έχει
ριφθεί σε γειτονικό στόχο και σε συνεργασία µε τους Κριτές και τον
Επόπτη Βολής να λύσει το πρόβληµα.

7.5.4.3

Σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται αυτόµατα κουτιά στόχων, οι
Επόπτες Κρύπτης είναι υπεύθυνοι για την τοποθέτηση των
σωστών στόχων στα κουτιά, για την αφαίρεση των στόχων και
την προετοιµασία τους για παράδοση στο Γραφείο Βαθµολογίας.
Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σηµείωση στους στόχους
οποιωνδήποτε ανωµαλιών που µπορεί να έχουν παρουσιαστεί.
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7.5.4.4

Να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχουν τρύπες βληµάτων στη λευκή επιφάνεια
του στόχου, και ότι οποιαδήποτε σηµάδια στο πλαίσιο είναι καθαρά
σηµειωµένα.

7.5.5

Τεχνικοί Υπεύθυνοι - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης

7.5.5.1

Τεχνικοί Υπεύθυνοι µπορούν να διοριστούν για να χειρίζονται και να
συντηρούν τον εξοπλισµό των Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης,
µπορούν να δώσουν συµβουλές σε Επόπτες Βολής ή Κριτές αλλά δεν
µπορούν να πάρουν αποφάσεις.

7.5.6

Πριν την αρχή κάθε σειράς ενός αγωνίσµατος ένα µέλος της επιτροπής
κριτών πρέπει να ελέγχει τους στόχους Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης για
να επιβεβαιώσει τα παρακάτω:

7.5.6.1

ότι δεν υπάρχουν τρύπες βολών στην άσπρη επιφάνεια του στόχου,

7.5.6.2

οποιαδήποτε σηµάδια πάνω στο πλαίσιο καταδεικνύονται ευκρινώς,

7.5.6.3

η πίσω κάρτα στο πίσω µέρος του στόχου των 50µ και 300µ δεν έχει
τρύπες βολών,

7.5.6.4

τα φύλλα ελέγχου έχουν ανανεωθεί,

7.5.6.5

ένα µέλος της επιτροπής Κριτών πρέπει να επιβλέπει οποιαδήποτε
παρέµβαση µε το χέρι στα αποτελέσµατα των πρότυπων αποτελεσµάτων
του υπολογιστή (π.χ. επιβολή ποινών).

7.5.7

∆ιαδικασία
για
εξέταση
των
στόχων
Ηλεκτρονικής
Βαθµολόγησης (ΣΗΒ) µετά από ένσταση για το Αποτέλεσµα,
Παράπονο, µη Κατάδειξη κλπ.

7.5.7.1

Ένα µέλος της επιτροπής κριτών συλλέγει τα παρακάτω στοιχεία (και ο
αριθµός της θυρίδας και ο προσανατολισµός της κάρτας του φύλλου και
του στόχου πρέπει να σηµειώνεται στο κάθε ένα):

7.5.7.1.1

το φύλλο ελέγχου (50µ. / 300µ.). Εάν η οποιαδήποτε τρύπα βολής είναι
έξω από την περιοχή του φύλλου ελέγχου, η γεωµετρική σχέση ανάµεσα
στις τρύπες των βολών πάνω στο φύλλο ελέγχου και στην πίσω κάρτα
πρέπει να γίνονται πριν να αφαιρεθεί το φύλλο ελέγχου,

7.5.7.1.2

η πίσω κάρτα 50µ./300µ,

7.5.7.1.3

η µαύρη χάρτινη ταινία (10µ.),

7.5.7.1.4

η µαύρη λαστιχένια ταινία (50µ),

7.5.7.1.5

η αναφορά Συµβάντων Σκοπευτηρίου,

7.5.7.1.6

η εκτύπωση LOG,

7.5.7.1.7

η καταγραφή των δεδοµένων από τον υπολογιστή των στόχων
Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης (εάν χρειάζεται).

7.5.7.2

Ένα µέλος της επιτροπής Κριτών πρέπει να εξετάσει την πρόσοψη του
στόχου ηλεκτρονικής βαθµολόγησης και το πλαίσιο, και να καταγράψει τη
θέση οποιωνδήποτε βολών εκτός του µαύρου σηµείου σκόπευσης.

7.5.7.3

∆εν πρέπει να γίνει CLEAR LOG πριν ληφθεί άδεια από την Επιτροπή
Βαθµολογίας.

7.5.7.4

Οι τρύπες των βολών πρέπει να µετρηθούν και η θέση τους πρέπει να ληφθεί υπ’
όψη. Τα Μέλη της Επιτροπής Κριτών εξετάζουν τα παραπάνω στοιχεία και µετά
κάνουν ανεξάρτητες εκτιµήσεις πριν ληφθεί µια επίσηµη απόφαση της Επιτροπής
Κριτών.
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7.6.0

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ

7.6.1

Στάσεις

7.6.1.1

Πρηνηδόν

7.6.1.1.1

Ο σκοπευτής µπορεί να ξαπλώσει στην ακάλυπτη επιφάνεια της θέσης
βολής ή πάνω στο σκοπευτικό χαλάκι.

7.6.1.1.2

Μπορεί επίσης να χρησιµοποιήσει το χαλάκι στηρίζοντας τους αγκώνες
του επάνω σ’ αυτό.

7.6.1.1.3

Το σώµα εκτείνεται στη θέση βολής µε το κεφάλι προς το στόχο.

7.6.1.1.4

Το τουφέκι πρέπει να υποστηρίζεται και µε τα δύο χέρια και τον ένα ώµο
µόνο.

7.6.1.1.5

Το µάγουλο µπορεί να ακουµπάει στο κοντάκι.

7.6.1.1.6

Το τουφέκι µπορεί να στηρίζεται από τον αορτήρα αλλά το µπροστινό
µέρος του κοντακίου ("ξυστού") που βρίσκεται πίσω από το αριστερό χέρι
δεν πρέπει να αγγίζει το σκοπευτικό σακάκι.

7.6.1.1.7

Κανένα µέρος του τουφεκιού δεν επιτρέπεται να αγγίζει τον αορτήρα ή τα
εξαρτήµατά του.

7.6.1.1.8

Το τουφέκι δεν πρέπει να ακουµπάει, ή να στηρίζεται επάνω, σε
οποιοδήποτε άλλο σηµείο ή αντικείµενο.

7.6.1.1.9

Και οι δύο πήχεις και τα µανίκια του σκοπευτικού σακακιού µπροστά από τους
αγκώνες θα πρέπει να είναι εµφανώς σηκωµένα από την επιφάνεια της θυρίδας
βολής.

7.6.1.1.10

Ο πήχης του χεριού που φέρει τον αορτήρα (αριστερός) πρέπει να
σχηµατίζει µια γωνία όχι µικρότερη από 30 µοίρες από το οριζόντιο
επίπεδο, γωνία που µετράται από τον άξονα του πήχη.

7.6.1.2

Ορθίως

7.6.1.2.1

Ο σκοπευτής πρέπει να στέκεται ελεύθερα µε τα δύο πόδια στην
επιφάνεια της θυρίδας βολής ή στο χαλάκι χωρίς άλλη υποστήριξη.

7.6.1.2.2

Το τουφέκι κρατιέται µε τα δύο χέρια και τον ώµο (επάνω δεξιό στήθος) ή
το επάνω µέρος του βραχίονα κοντά στον ώµο, το µάγουλο και το µέρος
του στήθους δίπλα στον δεξιό ώµο.

7.6.1.2.3

Το µάγουλο µπορεί να ακουµπά πάνω στο κοντάκι.

7.6.1.2.4

Όµως το τουφέκι δεν πρέπει να στηρίζεται από το σακάκι ή από το
στήθος πέρα από την περιοχή του δεξιού ώµου και του δεξιού στήθους.

7.6.1.2.5

Το αριστερό µπράτσο και ο αγκώνας µπορούν να στηρίζονται στο στήθος
ή στο γοφό. Εάν ο σκοπευτής φορά ζώνη, η αγκράφα ή η πρόσδεση δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να υποστηρίξει τον αριστερό βραχίονα ή
αγκώνα.

7.6.1.2.6

Το τουφέκι δεν πρέπει να ακουµπάει, ή να στηρίζεται επάνω, σε
οποιοδήποτε άλλο σηµείο ή αντικείµενο.

7.6.1.2.7

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µανιτάρι αλλά όχι στα αγωνίσµατα Τουφεκιού
Στάνταρτ 300µ και Αεροβόλου τουφεκιού 10 µ.

7.6.1.2.8

Απαγορεύεται το stop / αορτηριούχος σ’ αυτή τη στάση για το Τουφέκι
Στάνταρτ 300 µ και το Αεροβόλο Τουφέκι 10 µ.
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7.6.1.2.9

Στη στάση αυτή η χρήση αορτήρα απαγορεύεται σε όλα τα τουφέκια.

7.6.1.3

Γονυπετώς

7.6.1.3.1

Ο σκοπευτής µπορεί να ακουµπάει την επιφάνεια της θυρίδας βολής µε
το δάκτυλο του δεξιού ποδιού, το δεξί γόνατο και το αριστερό πόδι.

7.6.1.3.2

Το τουφέκι µπορεί να κρατιέται και µε τα δύο χέρια και τον δεξιό ώµο.

7.6.1.3.3

Το µάγουλο µπορεί να τοποθετηθεί πάνω στο κοντάκι του τουφεκιού.

7.6.1.3.4

Ο αριστερός αγκώνας πρέπει να στηρίζεται πάνω στο αριστερό γόνατο.

7.6.1.3.5

Η άκρη του αγκώνα δεν πρέπει να βρίσκεται περισσότερο από 100 χιλ
πέρα ή 150 χιλ πίσω από την άκρη του γόνατος.

7.6.1.3.6

Το τουφέκι µπορεί να στηρίζεται από τον αορτήρα αλλά το µπροστινό
µέρος του κοντακίου ("ξυστό") (που βρίσκεται) πίσω από το αριστερό χέρι
δεν πρέπει να αγγίζει το σκοπευτικό σακάκι.

7.6.1.3.7

Κανένα µέρος του τουφεκιού δεν επιτρέπεται να αγγίζει τον αορτήρα ή τα
εξαρτήµατα του.

7.6.1.3.8

Το τουφέκι δεν πρέπει να ακουµπάει, ή να στηρίζεται επάνω, σε
οποιοδήποτε άλλο σηµείο ή αντικείµενο.

7.6.1.3.9

Εάν το µαξιλάρι τοποθετηθεί κάτω από τον ταρσό του δεξιού ποδιού, το
πόδι δεν επιτρέπεται να στραφεί σε γωνία µεγαλύτερη από 45 µοίρες.

7.6.1.3.10

Εάν δε χρησιµοποιείται µαξιλάρι, το πόδι µπορεί να τοποθετηθεί σε
οποιαδήποτε γωνία. Αυτό µπορεί να συµπεριλάβει την τοποθέτηση της
πλευράς του ποδιού και της κνήµης σε επαφή µε την επιφάνεια της
θυρίδας βολής.

7.6.1.3.11

Κανένα σηµείο του µηρού ή των γλουτών δεν µπορεί να αγγίζει την
επιφάνεια (της θέσης βολής) σε οποιοδήποτε σηµείο.

7.6.1.3.12

Αν ο σκοπευτής χρησιµοποιεί το σκοπευτικό χαλάκι µπορεί να γονατίζει
τελείως στο χαλάκι ή µπορεί να έχει ένα ή δύο από τα τρία σηµεία
επαφής (δάκτυλο, γόνατο, πόδι) στο χαλάκι.

7.6.1.3.13

Μόνο το παντελόνι και εσώρουχα µπορούν να φορεθούν µεταξύ της
έδρας του σκοπευτή και φτέρνας. Το σακάκι ή άλλα αντικείµενα δεν
πρέπει να τοποθετούνται µεταξύ των δύο αυτών σηµείων ή κάτω από το
δεξί γόνατο.

7.6.2

Αγωνίσµατα Τουφεκίου
Βλέπε τον Πίνακα Αγωνισµάτων Τουφεκίου 7.15.0

7.6.2.1

Οι αγώνες τουφεκιού πρέπει να προγραµµατίζονται µε τη σειρά 10 µ,
50 µ, και 300 µ, όµως, όταν γίνονται αγώνες 300 µ αυτοί πρέπει πάντα να
προγραµµατίζονται µετά τους αγώνες των 10 µ και των 50 µ.

7.6.2.2

Τα αγωνίσµατα τριών στάσεων πρέπει να διεξάγονται µε την
παρακάτω σειρά:
Πρηνηδόν – Ορθίως – Γονυπετώς

7.6.2.3

Τουφέκι 3x40

7.6.2.3.1

Όλοι οι σκοπευτές πρέπει να ολοκληρώσουν το γύρο πρηνηδόν
πριν αρχίσουν το γύρο ορθίως, και όλοι οι σκοπευτές πρέπει να
ολοκληρώσουν το γύρο ορθίως πριν αρχίσουν το γύρο γονυπετώς.
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7.6.2.3.2

Ο µέγιστος χρόνος αλλαγής µεταξύ στάσεων είναι 10 λεπτά.

7.6.3

Χειρισµοί Στόχων

7.6.3.1

Χάρτινοι Στόχοι

7.6.3.1.1

Αεροβόλο Τουφέκι 10µ

7.6.3.1.1.1

Η αλλαγή των στόχων γίνεται από τους ίδιους τους σκοπευτές, υπό την
επίβλεψη των Εποπτών Βολής. Ο σκοπευτής φέρει εξ’ ολοκλήρου την
ευθύνη για τη βολή στους σωστούς στόχους.

7.6.3.1.1.2

Αµέσως µετά από κάθε σειρά δέκα βολών ο σκοπευτής πρέπει να
τοποθετήσει τους δέκα στόχους σε µέρος προσιτό στο Σηµειωτή που
πρέπει να τους βάλει σε ασφαλές κουτί για να συλλεχθούν από
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό και να µεταφερθούν στο Γραφείο Ελέγχου
Στόχων.

7.6.3.1.2

Τουφέκι 50µ

7.6.3.1.2.1

Αν χρησιµοποιούνται αυτόµατα µηχανήµατα µεταφοράς ή αλλαγής
στόχων, ο σκοπευτής µπορεί να ελέγχει την αλλαγή του στόχου ή η
αλλαγή στόχου µπορεί να ελέγχεται από το Σηµειωτή. Σε κάθε
περίπτωση ο σκοπευτής φέρει εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για τη βολή στο
σωστό στόχο.

7.6.3.1.2.2

Αν ο σκοπευτής θεωρεί τη βαθµολογία ή την αλλαγή των στόχων
υπερβολικά αργή, µπορεί να το αναφέρει στον επόπτη Βολής. Αν ο Επόπτης
Βολής ή η Επιτροπή Κριτών θεωρήσει τον ισχυρισµό δικαιολογηµένο, οφείλουν
να διορθώσουν την κατάσταση. Αν ο σκοπευτής ή κάποιος υπεύθυνος οµάδος
θεωρήσει ότι δεν υπάρχει βελτίωση, ο σκοπευτής ή υπεύθυνος οµάδος µπορεί
να κάνει ένσταση στην Επιτροπή Κριτών. Η Επιτροπή Κριτών µπορεί να δώσει
έως και 10 λεπτά µέγιστη παράταση χρόνου. Τέτοιοι ισχυρισµοί δεν µπορούν να
γίνουν στα τελευταία 30 λεπτά του αγώνα εκτός από ασυνήθιστες περιστάσεις.

7.6.3.2

Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης

7.6.3.2.1

Είναι σηµαντικό οι σκοπευτές να εξοικειωθούν κατά τη διάρκεια της προπόνησης
µε τα κουµπιά ελέγχου που αλλάζουν την εµφάνιση του στόχου στην οθόνη των
µόνιτορ (δυνατότητα ΖΟΥΜ) και που αλλάζουν από δοκιµαστικό στόχο σε στόχο
αγώνα (MATCH) . Στα αγωνίσµατα 10µ. και 50µ. η αλλαγή από δοκιµαστικούς
στόχους σε στόχους αγώνων, εναπόκεινται στον έλεγχο και είναι ευθύνη του
σκοπευτή. Εάν σκοπευτής αµφιβάλει πρέπει να ζητήσει τη βοήθεια ενός επόπτη
βολής.

7.6.3.2.2

∆εν επιτρέπεται να κρύβεται η οθόνη µόνιτορ του σκοπευτή ή οποιοδήποτε
µέρος της οθόνης. Ολόκληρη η οθόνη πρέπει να είναι ορατή από τους κριτές και
το Προσωπικό Σκοπευτηρίου.

7.6.3.2.3

Οι σκοπευτές και οι Υπεύθυνοι Σκοπευτηρίου δεν επιτρέπεται να αγγίξουν τους
πίνακες ελέγχου των εκτυπωτών και / ή τις ταινίες των εκτυπωτών πριν το
τέλος της σειράς, ή του αγώνα, εκτός από τις περιπτώσεις που θα
εξουσιοδοτηθούν από την Επιτροπή Κριτών. Οι σκοπευτές θα πρέπει να
υπογράφουν την ταινία του εκτυπωτή (δίπλα στο σύνολο της βαθµολογίας) για
να ταυτοποιήσουν τη βαθµολογία πριν αποχωρήσουν από το σκοπευτήριο.

7.6.3.2.4

Όταν σκοπευτής δεν υπογράψει την ταινία του εκτυπωτή, ένα µέλος της
Επιτροπής Κριτών ή Επόπτης Βολής οφείλει να βάλει την µονογραφή του
στην ταινία του εκτυπωτή για να µπορέσει αυτή να αποσταλεί στην
επιτροπή βαθµολογίας.

7.6.3.3

Πίσω Στόχοι – Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης 10µ/ 50µ/ 300µ
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Ένας πίσω στόχος πρέπει να στερεωθεί στο πίσω µέρος του στόχου ο
οποίος πρέπει να ανανεώνεται για κάθε σειρά και στο αγώνισµα 50µ.
τουφεκιού 3 στάσεων ανδρών για κάθε στάση εκτός εάν χρησιµοποιείται
φύλλο ελέγχου (εκτός από τα 10µ. όταν χρησιµοποιείται µαύρη χάρτινη
λωρίδα).

7.6.4

Κανόνες Αγώνων

7.6.4.1

Χρόνος Προετοιµασίας

7.6.4.1.1

Πρέπει να δοθούν 10 λεπτά στους σκοπευτές πριν αρχίσει ο αγώνας για
να κάνουν την τελική τους προετοιµασία. Στη διάρκεια του χρόνου
προετοιµασίας οι δοκιµαστικοί στόχοι πρέπει να είναι ορατοί. Ο Αρχηγός
Βολής οφείλει να επιτρέψει στους σκοπευτές να φέρουν τον εξοπλισµό
τους στη θέση βολής πριν αρχίσει η περίοδος προετοιµασίας, µε την
προϋπόθεση ότι έχει τελειώσει οποιαδήποτε προηγούµενη σειρά. Ο
Αρχηγός Βολής θα ανακοινώσει πότε έχει τελειώσει η προηγούµενη
σειρά. Οι προ του αγώνα έλεγχοι από τους κριτές και τους επόπτες
βολής πρέπει να ολοκληρωθούν πριν αρχίσει ο χρόνος προετοιµασίας.

7.6.4.1.2

Τότε θα τους δοθεί το παράγγελµα Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΩΡΑ. Πριν από και κατά τον χρόνο προετοιµασίας οι
σκοπευτές µπορούν να χειρίζονται τα τουφέκια τους, να κάνουν ξηρά
βολή, να εκτελούν ασκήσεις κρατήµατος (του τουφεκιού) και σκόπευσης
στη γραµµή βολής υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει προσωπικό µπροστά
από τις θυρίδες βολής.

7.6.4.2

Έναρξη

7.6.4.2.1

Καµία βολή δεν µπορεί να ριφθεί πριν από την έναρξη του
αγωνίσµατος.

7.6.4.2.2

Ο αγώνας θεωρείται ότι έχει αρχίσει όταν ο Αρχηγός Βολής έχει δώσει το
παράγγελµα «ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ». Κάθε βολή που θα ριφθεί αφού ο
διαγωνιζόµενος ολοκληρώσει τις δοκιµαστικές βολές του πρέπει να
µετρηθεί στον αγώνα. Επιτρέπεται, όµως, η ξηρά βολή.

7.6.4.3

Αντικατάσταση σκοπευτή

7.6.4.3.1

Εάν ένας σκοπευτής έχει ρίξει την πρώτη δοκιµαστική βολή του στον
αγώνα και πρέπει να αποσυρθεί, δεν µπορεί να αντικατασταθεί. Αυτός ο
κανόνας εφαρµόζεται και σε αγώνες που απαρτίζονται από αρκετά µέρη
ή που διεξάγονται σε διάστηµα πολλών ηµερών.

7.6.4.4

∆οκιµαστικές βολές – Βολές πριν
Πληροφορίες πριν το «ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ»

7.6.4.4.1

∆οκιµαστικές βολές (απεριόριστου αριθµού) µπορούν να ριφθούν µόνο πριν
από την έναρξη του κάθε αγώνα ή στάσης. Από τη στιγµή που θα ριφθεί η πρώτη
βολή αγώνα, δεν επιτρέπονται περαιτέρω δοκιµαστικές βολές εκτός αν αυτές
επιτραπούν από την Επιτροπή Κριτών σύµφωνα µε αυτούς τους Κανονισµούς.
Περαιτέρω δοκιµαστική(ές) βολή(ές) που θα ριφθεί(ουν) κατά παράβαση αυτού
του κανονισµού πρέπει να βαθµολογηθεί(ούν) σαν απώλεια (ες) (=µηδέν) στον
αγώνα.
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7.6.4.4.2

Βολή ή βολές που ρίπτονται πριν από την έναρξη του επίσηµου
χρόνου αγώνα πρέπει να επιφέρουν ποινή δύο (2) βαθµών στον
πρώτο στόχο(ους) αγώνα. Βολή ή βολές, που δεν ρίπτονται
καθόλου, πρέπει να βαθµολογηθούν σαν αποτυχίες (µηδέν) στον
τελευταίο στόχο(ους) αγώνα. Το ίδιο ισχύει και για βολές που
ρίφθηκαν µετά το τέλος του επίσηµου χρόνου αγώνα, εκτός αν ο
Αρχηγός Βολής ή Κριτής έχει εγκρίνει επί πλέον χρόνο. Αν µια
καθυστερηµένη βολή(ές) δεν µπορεί να αναγνωριστεί, η βολή(ές)
αυτή(ές) πρέπει να ακυρωθεί αφαιρώντας τη βολή(ές) που έχουν τη
µεγαλύτερη αξία από τον εν λόγω στόχο.

7.6.4.4.3

Υπολειπόµενος Χρόνος

7.6.4.4.3.1

Ο Αρχηγός Βολής οφείλει να ενηµερώσει τους σκοπευτές για τον
εναποµείναντα χρόνο µε µεγάφωνο στα δέκα (10) και στα πέντε (5)
λεπτά πριν από τη λήξη του χρόνου βολής.

7.6.4.4.3.2

Ο αγώνας πρέπει να τελειώσει µε το παράγγελµα «ΠΑΥΣΑΤΕ
ΠΥΡ» ή µε το κατάλληλο σήµα.

7.6.4.5

Ειδικοί Κανόνες για το Αγώνισµα Αεροβόλου Τυφεκίου 10µ

7.6.4.5.1

Αν ο σκοπευτής εκτονώσει την προωθητική γόµωση κατά την
περίοδο προετοιµασίας πρέπει να του γίνει Προειδοποίηση για
την πρώτη παράβαση και Αφαίρεση δύο (2) βαθµών από τη βολή
µε τη χαµηλότερη αξία της πρώτης σειράς αγώνα για τη δεύτερη
και µετέπειτα παραβάσεις.

7.6.4.5.2

Οποιαδήποτε εκτόνωση της προωθητικής γόµωσης, αφού
τοποθετηθεί στη θέση του ο πρώτος στόχος αγώνα χωρίς να
χτυπήσει βολίδα το στόχο, είτε έχει γεµιστεί βολίδα είτε όχι, θα
βαθµολογηθεί σαν αποτυχία (=µηδέν). Ξηρά βολή χωρίς την
εκτόνωση της προωθητικής γόµωσης επιτρέπεται, µε εξαίρεση
κατά τη διάρκεια του Τελικού.

7.6.4.5.3

Αν ο σκοπευτής θελήσει να αλλάξει ή να γεµίσει τον κύλινδρο
αερίου ή αέρα του πρέπει να εγκαταλείψει τη θέση βολής για να το
κάνει (πρέπει να ληφθεί άδεια). ∆εν θα επιτραπεί επί πλέον χρόνος
για να αναπληρώσει το χρόνο που χάνεται από σκοπευτή που
αφήνει τη θέση βολής για να γεµίσει την αµπούλα του µε αέριο ή
αέρα.

7.6.5

∆ιακοπές

7.6.5.1

Αν ο σκοπευτής αναγκαστεί να σταµατήσει τη βολή για
περισσότερα από τρία (3) λεπτά χωρίς να φταίει αυτός, µπορεί
να ζητήσει επί πλέον χρόνο ίσο µε το χαµένο χρόνο ή το χρόνο που
απέµενε όταν συνέβη η διακοπή συν ένα (1) λεπτό, αν πρόκειται
για τα τελευταία λεπτά του αγώνα.
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7.6.5.2

Αν ένας σκοπευτής διακοπεί για περισσότερα από πέντε (5) λεπτά, ή
µεταφερθεί σε άλλη θέση βολής, µπορεί να ρίξει επί πλέον
απεριόριστες δοκιµαστικές βολές σε ένα δοκιµαστικό στόχο στην αρχή
του χρόνου βολής που του αποµένει µαζί µε τυχόν παρατάσεις που του
έχουν δοθεί συν επιπλέον πέντε (5) λεπτά. Αν χρησιµοποιούνται
αυτόµατα συστήµατα χάρτινων στόχων που δεν έχουν τη δυνατότητα να
παράσχουν καινούργιο δοκιµαστικό στόχο, οι δοκιµαστικές βολές πρέπει
να ριφθούν στον επόµενο αχρησιµοποίητο στόχο αγώνα. ∆ύο βολές
αγώνα θα πρέπει να ριφθούν στον επόµενο στόχο αγώνα σύµφωνα µε τις
οδηγίες που θα δοθούν από τον Επόπτη Βολής ή την Επιτροπή Κριτών.
Οι Υπεύθυνοι Σκοπευτηρίου ή τα Μέλη της Επιτροπής Κριτών πρέπει να
διασφαλίσουν ότι έχει καταγραφεί πλήρης εξήγηση στο δελτίο
βαθµολογίας.

7.6.5.3

Οποιαδήποτε χρονική παράταση επιτραπεί από την Επιτροπή Κριτών ή
τους Επόπτες Βολής πρέπει να σηµειωθεί καθαρά, αναφέροντας το λόγο
σε φύλλο αναφοράς συµβάντων και εάν χρειάζεται στην κάρτα
βαθµολογίας του Σηµειωτή και στον πίνακα αποτελεσµάτων σε σηµείο
που να είναι ευκρινώς ορατή στο σκοπευτή.

7.6.6

Παραβιάσεις και Πειθαρχικοί Κανόνες

7.6.6.1

Οι Κριτές έχουν το δικαίωµα να εξετάσουν τα τουφέκια, τον εξοπλισµό, τις
θυρίδες κλπ. των σκοπευτών οποιαδήποτε στιγµή, ακόµα και στη
διάρκεια του αγώνα (αλλά βλ. 7.5.2.5). Στη διάρκεια του αγώνα η
προσέγγισή τους δεν θα πρέπει να γίνει ενώ ο σκοπευτής ρίχνει µια
βολή. Πρέπει όµως να ληφθούν άµεσα µέτρα όταν πρόκειται για ζήτηµα
ασφαλείας.

7.6.6.1.1

Εάν σκοπευτής αρχίσει τον αγώνα µε τουφέκι ή εξοπλισµό που δεν
έχει εγκριθεί, πρέπει να του επιβληθεί ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθµών
από το αποτέλεσµα της µικρότερης σε αξία βολής της πρώτης σειράς
αγώνα. ∆εν θα πρέπει να του επιτραπεί να συνεχίσει µέχρις ότου τουφέκι
ή ο εξοπλισµός του εγκριθεί από τον Έλεγχο Εξοπλισµού. Μπορεί να
συνεχίσει τη βολή, µόνο σε χρόνο που θα καθοριστεί από την Επιτροπή
Κριτών. ∆εν θα του επιτραπούν επιπλέον δοκιµαστικές βολές ή επιπλέον
χρόνος.

7.6.6.1.2

Αν ένας σκοπευτής τροποποιήσει τουφέκι ή εξοπλισµό που έχει ήδη
ελεγχθεί έτσι ώστε να µην είναι πλέον σύµφωνο(ς) µε τους κανονισµούς,
πριν ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, πρέπει να αποκλεισθεί.

7.6.6.1.2.1

Εάν υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε οποιαδήποτε τροποποίηση, το
τουφέκι ή ο εξοπλισµός πρέπει να επιστραφεί στον έλεγχο εξοπλισµού
για επανεξέταση και έγκριση εάν έχει τις προδιαγραφές.

7.6.6.1.3

Εάν ένας σκοπευτής φθάσει αργοπορηµένος στον αγώνα, µπορεί να
συµµετάσχει αλλά δεν θα του δοθεί επιπλέον χρόνος, εκτός εάν η
αργοπορία του οφειλόταν σε συνθήκες πέρα από τον έλεγχο του. Εάν
µπορεί να αποδειχτεί ότι η αργοπορία του οφειλόταν σε συνθήκες πέρα
από τον έλεγχο του, η Επιτροπή Κριτών µπορεί, όπου αυτό είναι δυνατό,
να του δώσει επιπλέον χρόνο χωρίς να προκαλέσει διάσπαση του όλου
προγράµµατος βολής. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Κριτών θα
καθορίσει πότε και σε ποια θυρίδα βολής θα αναπληρώσει το χρόνο που
έχασε.
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7.6.6.1.4

Εάν ο εξοπλισµός ενός σκοπευτή έχει εγκριθεί από τον Έλεγχο
Εξοπλισµού, αλλά ο σκοπευτής αδυνατεί να παρουσιάσει την Κάρτα
Ελέγχου στην έναρξη του αγώνα, ο σκοπευτής µπορεί να αρχίσει, αλλά
θα του αφαιρεθούν δύο (2) βαθµοί από τη βολή µε τη χαµηλότερη αξία
στην πρώτη σειρά εάν αυτός (ή ο προπονητής ή ο µάνατζερ του) δεν
µπορέσουν να επιτύχουν επιβεβαίωση ότι ο εξοπλισµός εγκρίθηκε
προηγουµένως από τον Έλεγχο Εξοπλισµού πριν από το επίσηµο τέλος
του χρόνου βολής της σειράς εκείνης του αγωνίσµατος. Αποτελεί ευθύνη
του σκοπευτή (ή του προπονητή ή του µάνατζερ του) να επισκεφθεί το
Τµήµα Ελέγχου Εξοπλισµού για το σκοπό αυτό. ∆εν θα επιτραπεί
πρόσθετος χρόνος βολής.

7.6.6.2

Αντικανονικές βολές

7.6.6.2.1

Περισσότερες βολές σε έναν αγώνα ή στάση

7.6.6.2.1.1

Αν ο σκοπευτής ρίξει περισσότερες βολές στον αγώνα ή στάση από
αυτές που προβλέπονται στο πρόγραµµα, η(οι) επί πλέον βολή(ές)
πρέπει να ακυρωθεί(ουν) στον τελευταίο(ους) στόχο(ους) αγώνα. Αν η
βολή(ές) δεν µπορεί να αναγνωριστεί(ουν), πρέπει να ακυρωθεί(ουν) η
βολή(ές) µε την µεγαλύτερη αξία στον τελευταίο στόχο αγώνα. Στο
σκοπευτή πρέπει επίσης να επιβληθεί ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθµών
για κάθε επί πλέον βολή που έριξε, που θα αφαιρεθεί από τις βολές µε τη
µικρότερη αξία της πρώτης σειράς.

7.6.6.2.1.2

Περισσότερες βολές ανά χάρτινο στόχο

7.6.6.2.1.2.1

Αν ένας σκοπευτής ρίξει περισσότερες βολές σε έναν από τους στόχους
αγώνα του από αυτούς που προβλέπονται από το πρόγραµµα του
αγωνίσµατος, δεν πρέπει να του επιβληθεί ποινή για τα δύο (2) πρώτα
τέτοια παραπτώµατα. Για την τρίτη και όλες τις µετέπειτα τέτοιες
εσφαλµένες βολές πρέπει να του επιβληθεί ποινή αφαίρεσης δύο (2)
βαθµών για κάθε τέτοια βολή στον αγώνα από τη σειρά στην οποία
συµβαίνει το παράπτωµα. Πρέπει επίσης να ρίξει αντίστοιχα λιγότερες
βολές στους εναποµείναντες στόχους, έτσι ώστε ο αριθµός βολών στο
πρόγραµµα αγώνα να παραµείνει ο ίδιος.

7.6.6.2.1.2.2

Η διαδικασία βαθµολόγησης σ’ αυτή την περίπτωση απαιτεί τη µεταφορά
της αξίας των επί πλέον βολών σε στόχους µε µικρότερο από τον αρχικά
προγραµµατισµένο αριθµό βολών, φέρνοντας έτσι στον κάθε στόχο στον
πλήρη αριθµό βολών που καθορίζονται στο πρόγραµµα και τους
Κανόνες.

7.6.6.2.1.2.3

Αν οι βολές που πρέπει να µεταφερθούν δεν µπορούν να καθοριστούν
ξεκάθαρα από τις σηµειώσεις του Σηµειωτή, η βολή(ές) µε τη µικρότερη
αξία πρέπει να µεταφερθεί προς τα εµπρός στον επόµενο στόχο(ους) ή η
βολή(ές) µε τη µεγαλύτερη αξία να µεταφερθεί προς τα πίσω σε
προηγούµενο στόχο(ους) έτσι ώστε ο σκοπευτής να µην αποκοµίσει
πλεονέκτηµα σε περίπτωση «µετρήµατος προς τα πίσω».

7.6.6.2.1.3

Όλα τα αγωνίσµατα 3 στάσεων υπολογίζονται σαν ένα (1) αγώνισµα.

7.6.6.3

Εάν µια βολή (ές) ριχτεί µετά το παράγγελµα ή σήµα «ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ»
αυτή(ές) η(οι) βολή(ές) θα µετρηθεί(ουν) σαν απώλεια (=µηδέν). Εάν η
(οι) βολή (ές) δεν µπορεί (ούν) να πιστοποιηθεί (ούν) η (οι) καλύτερη
(ες) βολή (ές) πρέπει να αφαιρεθεί (ούν) από το αποτέλεσµα αυτό του
στόχου κα να µετρηθεί (ούν) ως απώλεια (ες) (= µηδέν).
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7.6.6.4

∆ιαστασταυρούµενες Βολές

7.6.6.4.1

∆ιασταυρούµενες βολές αγώνα πρέπει να θεωρηθούν αποτυχίες.

7.6.6.4.2

Αν ο σκοπευτής ρίξει δοκιµαστική βολή στο στόχο αγώνα άλλου
σκοπευτή, πρέπει να του επιβληθεί ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθµών
από τη δική του βαθµολογία.

7.6.6.4.3

Αν ένας σκοπευτής δεχτεί µια βεβαιωµένη διασταυρούµενη βολή στο
στόχο του και είναι αδύνατο να προσδιοριστεί ποια βολή είναι δική του,
πρέπει να πιστωθεί µε την αξία της υψηλότερης απροσδιόριστης βολής.

7.6.6.4.4

Αν υπάρχουν περισσότερες βολές στο στόχο αγώνα του σκοπευτή από
αυτές που προβλέπονται στο πρόγραµµα, και αν είναι αδύνατο να
βεβαιωθεί ότι ένας άλλος σκοπευτής(ές) έριξε(αν) τη βολή(ές), η
βολή(ές) µε την υψηλότερη αξία πρέπει να ακυρωθεί(ουν).

7.6.6.4.5

Αν σκοπευτής θελήσει να αποποιηθεί µια βολή (που βρίσκεται) στο
στόχο του, πρέπει να το αναφέρει αµέσως στον Επόπτη Βολής.

7.6.6.4.6

Αν ο Επόπτης Βολής επιβεβαιώσει ότι ο σκοπευτής δεν έριξε την υπό
αµφισβήτηση βολή(ές), πρέπει να κάνει την αναγκαία καταχώρηση στο
Μητρώο Σκοπευτηρίου και η βολή πρέπει να ακυρωθεί.

7.6.6.4.7

Αν ο Επόπτης Βολής δεν µπορεί να βεβαιώσει πέρα από κάθε λογική
αµφιβολία ότι ο σκοπευτής δεν έριξε την υπό αµφισβήτηση βολή(ές), η
βολή(ές) πρέπει να πιστωθεί στο σκοπευτή και έτσι να καταγραφεί.

7.6.6.4.8

Τα παρακάτω οφείλουν να θεωρηθούν λόγοι που δικαιολογούν την
ακύρωση µιας βολής:

7.6.6.4.8.1

αν ο Σηµειωτής ή άλλος υπεύθυνος σκοπευτηρίου βεβαιώσει έχοντας
παρατηρήσει το σκοπευτή και το στόχο ότι ο σκοπευτής δεν έριξε τη
βολή,

7.6.6.4.8.2

αν µια άστοχη βολή αναφερθεί από άλλο σκοπευτή ή Σηµειωτή ή άλλο
υπεύθυνο σκοπευτηρίου περίπου την ίδια ώρα, και από τις γειτονικές δύο
ή τρεις θέσεις βολής,

7.6.6.5

όταν χρησιµοποιούνται στόχοι ηλεκτρονικής βαθµολογίας 300 µ, οι
διασταυρούµενες βολές δεν θα πρέπει εµφανίζονται στο στόχο αυτού που
τις έλαβε, αλλά θα ληφθεί ένδειξη στο κέντρο ελέγχου. Ο σκοπευτής που
έριξε τη βολή, που ο στόχος του δεν θα χτυπηθεί από την αναµενόµενη
βολή, θα βαθµολογηθεί µε µηδέν (0) και µε ένδειξη ότι έχει ρίξει
διασταυρούµενη βολή.

7.6.7

∆ιαταράξεις-Ενοχλήσεις
Σε περίπτωση που σκοπευτής θα θεωρήσει ότι ενοχλήθηκε ενώ έριχνε
µια βολή, πρέπει να κρατήσει το τουφέκι του µε κατεύθυνση προς τους
στόχους και αµέσως να ειδοποιήσει τον Επόπτη Βολής ή ένα µέλος της
Επιτροπής Κριτών. ∆εν πρέπει να ενοχλήσει άλλους σκοπευτές.

7.6.7.1

Εάν ο ισχυρισµός θεωρηθεί δικαιολογηµένος:

7.6.7.1.1

η βολή πρέπει να ακυρωθεί και ο σκοπευτής µπορεί να επαναλάβει τη
βολή.
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7.6.7.2

Εάν ο ισχυρισµός δεν θεωρηθεί δικαιολογηµένος:

7.6.7.2.1

η βολή πρέπει να πιστωθεί στον σκοπευτή και αυτός µπορεί να συνεχίσει
τις βολές του , δεν θα επιβληθεί ποινή.

7.7.0

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΥΡΙ∆ΩΝ ΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

7.7.1

Βασικές αρχές της Κατανοµής Θυρίδων Βολής

7.7.1.1

Οι µεµονωµένοι σκοπευτές και οι οµάδες /χώρες πρέπει να µπορούν να
ρίξουν κάτω από συνθήκες που είναι όσο το δυνατόν ίσες.

7.7.1.1.1

Σκοπευτές από την ίδια χώρα δεν πρέπει να έχουν γειτονικές θυρίδες
βολής.

7.7.1.1.2

Σκοπευτές από την ίδια χώρα πρέπει να χωρίζονται ανά σειρά όσο το
δυνατόν σε ίσο αριθµό.

7.7.2

Αγωνίσµατα Αεροβόλου Τουφεκίου 10 µ

7.7.2.1

Αν υπάρχουν περισσότεροι σκοπευτές από ότι στόχοι σε αγώνες
Αεροβόλου Τουφεκιού οι στόχοι πρέπει να κατανεµηθούν µε κλήρωση σε
δύο ή περισσότερες σειρές.

7.7.3

Προκριµατικοί
Σκοπευτήρια

7.7.3.1

Αν ο αριθµός των σκοπευτών υπερβαίνει την ωφέλιµη χωρητικότητα του
σκοπευτηρίου, πρέπει να διεξαχθεί προκριµατικός αγώνας (αγώνας
επιλογής).

7.7.3.1.1

Οποιοσδήποτε προκριµατικός
πρόγραµµα βολής.

7.7.3.1.2

Οι σκοπευτές που θα συµµετάσχουν στον προκριµατικό πρέπει να
αποτελούνται από ανάλογο αριθµό σκοπευτών που είχαν τις υψηλότερες
θέσεις κατάταξης από την κάθε σειρά επιλογής, µετρώντας µόνο αυτούς
που παίρνουν µέρος. Ο αριθµός των σκοπευτών που θα περάσει στους
προκριµατικούς πρέπει να ανακοινώνεται το ταχύτερο δυνατό.

7.7.3.1.3

Τύπος: Ο ωφέλιµος αριθµός θυρίδων βολής διαιρείται µε το συνολικό
αριθµό σκοπευτών που αρχίζουν τον αγώνα πολλαπλασιάζεται µε τον
αριθµό των σκοπευτών που αρχίζουν τον αγώνα στη σειρά, για να δοθεί
ο αριθµός σκοπευτών που προκρίνονται από τον αγώνα επιλογής στον
προκριµατικό. Π.χ. 60 θυρίδες βολής και 101 σκοπευτές,

Αγώνες

(Αγώνες

οφείλει

Επιλογής)

να

σε

ακολουθεί

Υπαίθρια

το

πλήρες

η

1 σειρά:
54 σκοπευτές αρχίζουν = 32.08 → 32 σκοπευτές
προκρίνονται
2η σειρά:
47 σκοπευτές αρχίζουν = 27.92 → 28 σκοπευτές
προκρίνονται.

7.7.3.2

Όταν έχουν προγραµµατιστεί οµαδικά αγωνίσµατα και απαιτούνται
αγώνες επιλογής, τα µέλη των οµάδων / χωρών πρέπει να
κατανεµηθούν εξίσου στις σειρές επιλογής. Οι οµαδικές
βαθµολογίες λαµβάνονται από αυτές τις σειρές.

7.7.3.2.1

Αν οι διαθέσιµοι στόχοι είναι ανεπαρκείς για να κατανεµηθούν δύο
µέλη οµάδας από κάθε οµάδα στην πρώτη σειρά και το µέλος που
αποµένει από κάθε οµάδα στη δεύτερη σειρά, τότε θα χρειαστεί να
σχηµατιστούν τρεις σειρές µε ένα µέλος της κάθε οµάδας στην κάθε
σειρά.
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7.7.3.3

∆εν θα πρέπει να επιτραπεί σε σκοπευτή που δεν προκρίνεται να
συµµετάσχει άλλο στον αγώνα.

7.7.3.4

Σε περίπτωση ισόβαθµων αποτελεσµάτων στις τελευταίες θέσεις αγώνα
επιλογής η κατάταξη θα προσδιορισθεί σύµφωνα µε τους Κανονισµούς
Επίλυσης Ισοπαλιών (βλ.7.12.2).

7.7.4

Αν ο αγώνας διαρκέσει περισσότερο από µια ηµέρα, όλοι οι σκοπευτές
πρέπει να ρίχνουν τον ίδιο αριθµό βολών στην ίδια στάση ή στάσεις κάθε
µέρα.

7.8.0

ΕΜΠΛΟΚΕΣ

7.8.1

Αν ένας σκοπευτής πάθει εµπλοκή στο τουφέκι ή στα πυροµαχικά
του, αυτός µπορεί να την επισκευάσει ή να συνεχίσει τη βολή µε άλλο
τουφέκι, µε την άδεια της Επιτροπής Κριτών.

7.8.1.1

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΕΜΠΛΟΚΕΣ σε αγώνες είναι:

7.8.1.1.1

το φυσίγγι δεν πυροδοτείται,

7.8.1.1.2

το βλήµα είναι σφηνωµένο στην κάννη,

7.8.1.1.3

το τουφέκι δε ρίχνει, αν και η σκανδάλη έχει τραβηχτεί,

7.8.1.1.4

ο εξολκέας δε βγάζει το φυσίγγι.

7.8.1.2

Αν χρησιµοποιηθεί αναπληρωµατικό τουφέκι πρέπει να είναι
εγκεκριµένο από το Τµήµα Ελέγχου Εξοπλισµού.

7.8.2

Ο µέγιστος επιτρεπόµενος επί πλέον χρόνος για να επισκευαστεί ή
να αντικατασταθεί το τουφέκι είναι 15 λεπτά.

7.8.2.1

Απεριόριστες δοκιµαστικές βολές πρέπει να επιτραπούν στον
εναποµείναντα χρόνο βολής, αλλά µόνο πριν ξαναρχίσουν οι βολές
αγώνα.

7.8.2.2

Επί πλέον χρόνος και επί πλέον δοκιµαστικές βολές πρέπει να
δοθούν µόνον όταν η διακοπή δεν οφείλεται σε σφάλµα του
σκοπευτή.

7.8.2.3

Σε κάθε περίπτωση οι Επόπτες Βολής ή η Επιτροπή Κριτών
πρέπει να ενηµερωθούν για να αποφασίσουν για τα µέτρα που
πρέπει να ληφθούν.

7.8.3

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΕΜΠΛΟΚΕΣ σε αγώνες είναι:

7.8.3.1

ο σκοπευτής δε γέµισε το τουφέκι του,

7.8.3.2

ο σκοπευτής δεν τράβηξε τη σκανδάλη,

7.8.3.3

Η εµπλοκή οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία που µπορούσε λογικά
να διορθωθεί από τον σκοπευτή.

7.8.4

Βλάβη των συστηµάτων στόχων ηλεκτρονικής βαθµολόγησης

7.8.4.1

Στην περίπτωση
σκοπευτήριο:

7.8.4.1.1

ο διανυθείς χρόνος βολής πρέπει να καταγραφεί από τον Αρχηγό
βολής και την Επιτροπή Κριτών,
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σε

ένα

7.8.4.1.2

όλες οι συµπληρωµένες βολές αγώνα κάθε σκοπευτή πρέπει να
µετρηθούν και να καταγραφούν. Στην περίπτωση διακοπής
ρεύµατος στο σκοπευτήριο µπορεί να χρειαστεί να περιµένουν να
αποκατασταθεί το ρεύµα ώστε να µπορέσει ο αριθµός βολών που
έχει σηµειώσει το µηχάνηµα (στόχος), και που δεν εµφανίζονται
απαραίτητα στην οθόνη της θυρίδας, να καταγραφεί.

7.8.4.2

Αφού επισκευαστεί η βλάβη και όλο το σκοπευτήριο βρίσκεται σε
λειτουργία, 5 επί πλέον λεπτά θα προστεθούν στο χρόνο αγώνα
που αποµένει. Ο χρόνος επανέναρξης θα ανακοινωθεί από το
σύστηµα µεγάφωνων τουλάχιστον 5 λεπτά νωρίτερα. Στα πέντε
λεπτά πριν ξαναρχίσει ο αγώνας πρέπει να επιτραπεί στους
σκοπευτές να ξαναπάρουν τη θέση τους. Πρέπει να επιτραπούν
απεριόριστες δοκιµαστικές βολές στον
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7.8.4.4.4

Μετά το τέλος της εν λόγω σειράς του αγώνα, εφαρµόζεται η
διαδικασία
για
εξέταση
των
Στόχων
Ηλεκτρονικής
Βαθµολόγησης (7.5.7). Χρησιµοποιώντας αυτές τις πληροφορίες
και το χρόνο της επιπλέον βολής και τη θέση της η Επιτροπή
Κριτών
θα
καθορίσει
κατά
πόσον
όλες
οι
βολές
συµπεριλαµβανοµένης και της επιπλέον βολής είναι καταγραµµένες
στο αρχείο του υπολογιστή.

7.8.4.4.5

Αν όλες οι βολές έχουν καταγραφεί σωστά, τότε η υπό
αµφισβήτηση βολή θα πιστωθεί στη βαθµολογία του σκοπευτή,
καθώς και η βολή που ρίφθηκε αµέσως µετά (ως η επί πλέον
βολή), αλλά η τελευταία βολή που ρίφθηκε (επί πλέον των βολών
αγώνα) θα ακυρωθεί.

7.8.4.4.6

Αν η υπό αµφισβήτηση βολή δεν έχει εντοπιστεί εφαρµόζεται η
διαδικασία εξέτασης των στόχων ηλεκτρονικής βαθµολόγησης
(7.5.7) ούτε οπουδήποτε αλλού, τότε µόνο εκείνες οι βολές που
καταγράφηκαν κανονικά εξαιρούµενης, της τελευταίας βολής που
ρίφθηκε (επί πλέον των βολών αγώνα) πρέπει να πιστωθούν στη
βαθµολογία του σκοπευτή.

7.8.4.4.7

Αν η υπό αµφισβήτηση βολή δεν έχει εντοπιστεί στη µνήµη του
υπολογιστή, αλλά εντοπιστεί αλλού, η Επιτροπή Κριτών θα
αποφασίσει για το κύρος και τη βαθµολογική αξία της υπό
αµφισβήτηση βολής.

7.8.4.4.8

Αν η επί πλέον βολή που ρίφθηκε κατ’ εντολή δεν καταγραφεί ή
εµφανιστεί και ο στόχος ηλεκτρονικής βαθµολόγησης δεν µπορέσει
να επισκευαστεί σε διάστηµα πέντε (5) λεπτών, ο σκοπευτής θα
µεταφερθεί σε εφεδρική θέση βολής και όταν είναι έτοιµος να
αρχίσει τη βολή επιπλέον χρόνος πέντε (5) λεπτών θα προστεθεί
στον υπόλοιπο χρόνο του αγώνα. Θα του επιτραπεί να ρίξει
απεριόριστες δοκιµαστικές βολές. Ύστερα θα επαναλάβει τις δύο
(2) βολές αγώνα που δεν καταγράφηκαν ή δεν εµφανίστηκαν στον
προηγούµενο στόχο που χρησιµοποιήθηκε. Ο σκοπευτής θα
πιστωθεί µε τη βαθµολογία όλων των βολών που εµφανίστηκαν
στην οθόνη του πρώτου στόχου συν τη βαθµολογία όλων των
βολών που ρίφθηκαν κανονικά και εµφανίστηκαν στο δεύτερο
στόχο που χρησιµοποιήθηκε. Αν οι δύο επί πλέον βολές βρεθούν
αργότερα στο αρχείο του υπολογιστή του προηγούµενου στόχου
αυτές θα ακυρωθούν.

7.8.4.5

Βλάβη της χάρτινης ή ελαστικής ταινίας
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Αν η Επιτροπή Κριτών αποφασίσει ότι το πρόβληµα οφείλεται στη
µη προώθηση της χάρτινης ή της ελαστικής ταινίας ο σκοπευτής θα
µεταφερθεί σε εφεδρική θέση (βολής). Θα του επιτραπεί να ρίξει
απεριόριστες δοκιµαστικές βολές µέσα στο χρόνο που αποµένει για
τον αγώνα συν οποιονδήποτε επί πλέον χρόνο (του) δόθηκε.
Ύστερα θα επαναλάβει τον αριθµό βολών αγώνα που θα
καθοριστεί από την Επιτροπή Κριτών. Ο σκοπευτής θα πιστωθεί µε
τη βαθµολογία όλων των βολών που εµφανίστηκαν σωστά στην
οθόνη του πρώτου στόχου συν τη βαθµολογία όλων των
απαιτούµενων βολών αγώνα που ρίχτηκαν στο δεύτερο στόχο για
να συµπληρωθεί το πρόγραµµα βολής. Μετά το τέλος της σειράς η
Επιτροπή Κριτών θα αποφασίσει ποιες βολές θα µετρήσουν από
κάθε στόχο.
7.8.5

Ένσταση που αφορά στην αξία βολών
Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης (βλέπε 7.13.4.2)

7.8.5.1

Μετά το τέλος της σειράς, τα αναλυτικά αποτελέσµατα του
εκτυπωτή (LOG – PRINT) πρέπει να εκδοθούν από τους Τεχνικούς
Επόπτες ή τους Επόπτες Βολής για όλες τις θυρίδες βολής, πριν
επανενεργοποιηθούν τα µηχανήµατα για την επόµενη σειρά
σκοπευτών.

7.8.5.2

Μετά το τέλος της σειράς βολής εφαρµόζεται η διαδικασία για
εξέταση των Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης (7.5.7).
Οποιαδήποτε βολή που δεν καταδείχτηκε πρέπει να καταγραφεί
από την Επιτροπή Βαθµολογίας.

7.9.0

ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

7.9.1

∆υνατοί θόρυβοι δεν επιτρέπονται κοντά στη γραµµή βολής. Οι
Υπεύθυνοι σκοπευτηρίου, οι Κριτές, οι υπεύθυνοι οµάδων και οι
σκοπευτές πρέπει να περιορίζουν τις συνοµιλίες τους σε
επίσηµα θέµατα όταν βρίσκονται κοντά στους διαγωνιζόµενους. Οι
υπεύθυνοι σκοπευτηρίου πρέπει να µεριµνούν ώστε ο θόρυβος των
θεατών να κρατείται στο ελάχιστο επίπεδο.

7.9.2

Η κάθε οµάδα πρέπει να έχει έναν Αρχηγό Οµάδας που να είναι
υπεύθυνος για την τήρηση της πειθαρχίας σ’ αυτήν την οµάδα.
Ένας σκοπευτής µπορεί να διοριστεί Αρχηγός Οµάδας. Ο Αρχηγός
Οµάδας οφείλει να συνεργάζεται συνεχώς µε τους υπεύθυνους
σκοπευτηρίου προς όφελος της ασφάλειας, της καλής διεξαγωγής
των αγώνων και του σωστού αθλητικού πνεύµατος. Ο Αρχηγός
Οµάδας είναι υπεύθυνος για όλα τα επίσηµα θέµατα που αφορούν
στην οµάδα.

7.9.3

Ο Αρχηγός Οµάδας έχει την ευθύνη να:

7.9.3.1

συµπληρώνει τις απαραίτητες δηλώσεις συµµετοχής µε ακριβή
στοιχεία και να τις υποβάλει στους αρµόδιους παράγοντες µέσα
στην καθορισµένη προθεσµία,

7.9.3.2

γνωρίζει το πρόγραµµα,
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7.9.3.3

φροντίζει να παρουσιαστούν τα µέλη της οµάδας, έτοιµα να
ρίξουν, στην καθορισµένη θυρίδα βολής, στη σωστή ώρα, µε
εγκεκριµένο εξοπλισµό,

7.9.3.4

ελέγχει τη βαθµολογία και να υποβάλλει ενστάσεις, αν χρειαστεί,

7.9.3.5

ελέγχει τα προκαταρκτικά και επίσηµα δελτία, αποτελέσµατα και
ανακοινώσεις,

7.9.3.6

δέχεται τις πληροφορίες και τα αιτήµατα των υπευθύνων και να τα
διαβιβάζει στα µέλη της οµάδας.

7.9.4

Ο σκοπευτής πρέπει να παρουσιαστεί, έτοιµος να ρίξει, στην
καθορισµένη θυρίδα βολής στη σωστή ώρα, µε εγκεκριµένο
εξοπλισµό.

7.9.5

Κοουτσάρισµα κατά τη διάρκεια του αγώνα

7.9.5.1

Κάθε τύπος κοουτσαρίσµατος όταν ο σκοπευτής βρίσκεται στη γραµµή
βολής απαγορεύεται. Την ώρα που βρίσκεται στη γραµµή βολής ο
σκοπευτής µπορεί να µιλήσει µόνο µε τους Κριτές ή τους υπεύθυνους
σκοπευτηρίου.

7.9.5.2

Εάν ο σκοπευτής επιθυµεί να µιλήσει µε οποιονδήποτε άλλον, ο
σκοπευτής πρέπει να απογεµίσει το τουφέκι του, να το αφήσει σε ασφαλή
κατάσταση στη γραµµή βολής (στον πάγκο της γραµµής βολής αν αυτό
είναι δυνατόν). Στην περίπτωση τουφεκιού µε κινητό ουραίο, το κινητό
ουραίο πρέπει να είναι και ανοιχτό και τραβηγµένο προς τα πίσω. Ο
σκοπευτής οφείλει εγκαταλείψει τη γραµµή βολής µόνο αφού ειδοποιήσει
τον Επόπτη Βολής και χωρίς να ενοχλήσει τους άλλους σκοπευτές.

7.9.5.3

Εάν ένας υπεύθυνος οµάδας επιθυµεί να µιλήσει µε ένα µέλος της
οµάδας που βρίσκεται στη γραµµή βολής, ο υπεύθυνος οµάδας δεν
πρέπει να έλθει σε απευθείας επαφή µε το σκοπευτή ή να του µιλήσει
ενώ αυτός βρίσκεται στη γραµµή βολής. Ο υπεύθυνος οµάδας πρέπει να
πάρει άδεια από τον Επόπτη Βολής ή τον Κριτή, ο οποίος θα καλέσει το
σκοπευτή έξω από τη γραµµή βολής.

7.9.5.4

Εάν υπεύθυνος οµάδας ή σκοπευτής παραβεί τους κανονισµούς σχετικά
µε το κοουτσάρισµα πρέπει να του δοθεί προειδοποίηση στην πρώτη
παράβαση. Σε επανάληψη της παράβασης δύο (2 ) βαθµοί πρέπει να
αφαιρεθούν από τη βαθµολογία του σκοπευτή και ο υπεύθυνος οµάδας
πρέπει να εγκαταλείψει το χώρο της γραµµής βολής.

7.9.6

Ποινές για παραβάσεις των Κανόνων

7.9.6.1

Σε περιπτώσεις παράβασης των Κανόνων ή των οδηγιών των
Εποπτών Βολής ή των Κριτών, οι ακόλουθες ποινές µπορεί να
επιβληθούν στο σκοπευτή από έναν Κριτή ή από την Επιτροπή
Κριτών.

7.9.6.1.1

Μια προειδοποίηση σε σκοπευτή πρέπει να διατυπωθεί µε όρους που
δεν
αφήνουν
καµία
αµφιβολία
ότι
πρόκειται
για
επίσηµη
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ και πρέπει να δειχθεί η κίτρινη κάρτα. Όµως, δεν
είναι απαραίτητο να προηγείται η προειδοποίηση των άλλων ποινών.
Αυτή οφείλει να καταγραφεί σε Αναφορά Συµβάντος Σκοπευτηρίου και να
σηµειωθεί στο Μητρώο Σκοπευτηρίου από έναν Κριτή.
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7.9.6.2

Αφαίρεση βαθµών από τη βαθµολογία, που διατυπώνεται από το
λιγότερο δύο µέλη Επιτροπής που δείχνουν πράσινη κάρτα µε τη λέξη
ΑΦΑΙΡΕΣΗ. Αυτό πρέπει να καταγραφεί σε Αναφορά
Συµβάντος
Σκοπευτηρίου, να σηµειωθεί στην ταινία του εκτυπωτή και να σηµειωθεί
στο Μητρώο Σκοπευτηρίου από έναν Κριτή.

7.9.6.3

Αποκλεισµός, που διατυπώνεται από την Επιτροπή Κριτών που
δείχνει κόκκινη κάρτα µε τη λέξη ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ. Αποκλεισµός
µπορεί να επιβληθεί µόνο µε απόφαση της πλειοψηφίας της
Επιτροπής Κριτών.

7.9.6.3.1

Στην περίπτωση αποκλεισµού στον Τελικό ο σκοπευτής θα
καταταγεί στην τελευταία θέση των συµµετεχόντων φιναλίστ αλλά
µπορεί να κρατήσει την προκριµατική βαθµολογία του.

7.9.6.4

Το µέγεθος των καρτών πρέπει να είναι περίπου 70χιλ x 100χιλ.

7.9.6.5

Τα παραπτώµατα κανονικά θα πρέπει να ιεραρχούνται από
την Επιτροπή Κριτών µε τον ακόλουθο τρόπο:

7.9.6.5.1

στην περίπτωση φανερών παραβάσεων των Κανονισµών
(τουφέκια, ρουχισµός, στάση, κοουτσάρισµα κλπ.) πρέπει πρώτα
να δοθεί επίσηµη ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ έτσι ώστε ο σκοπευτής να έχει
την ευκαιρία να διορθώσει το σφάλµα. Αν είναι δυνατόν, η
προειδοποίηση θα πρέπει να δοθεί στη διάρκεια της προπόνησης ή
των δοκιµαστικών βολών. Αν ο σκοπευτής δεν διορθώσει το
σφάλµα µέσα στον καθορισµένο από τους κριτές χρόνο, δύο (2)
βαθµοί πρέπει να αφαιρεθούν από τη βαθµολογία του. Αν ο
σκοπευτής εξακολουθήσει να µην διορθώνει το σφάλµα, πρέπει να
του επιβληθεί αποκλεισµός;

7.9.6.5.2

στην περίπτωση κρυφών παραβάσεων των Κανονισµών, όταν το
σφάλµα έχει αποκρυφτεί
εσκεµµένα, πρέπει να επιβληθεί
αποκλεισµός.

7.9.6.6

Αν ένας σκοπευτής εµποδίζει άλλο σκοπευτή µε αντιαθλητικό
τρόπο όταν αυτός ρίχνει, δύο (2) βαθµοί πρέπει να αφαιρεθούν
από τη βαθµολογία του. Αν το συµβάν επαναληφθεί, πρέπει να
επιβληθεί αποκλεισµός.

7.9.6.7

Αν, όταν του ζητηθεί να δώσει εξήγηση για ένα συµβάν, ο
σκοπευτής συνειδητά και εν γνώσει του δώσει ψευδείς
πληροφορίες, δύο (2) βαθµοί πρέπει να αφαιρεθούν. Σε σοβαρές
περιπτώσεις µπορεί να επιβληθεί αποκλεισµός.

7.9.6.8

Εάν ένας σκοπευτής χειρίζεται ένα τουφέκι µε επικίνδυνο τρόπο ή
παραβαίνει οποιονδήποτε κανονισµό ασφαλείας, ο σκοπευτής
µπορεί να αποκλειστεί από την Επιτροπή Κριτών.

7.9.6.9

Εάν ο Επόπτης Βολής ή οι Κριτές θεωρήσουν ότι ένας σκοπευτής
καθυστερεί τον αγώνα χωρίς λόγο, µε σκοπό την απόκτηση
αθέµιτου πλεονεκτήµατος, πρέπει να του δοθεί προειδοποίηση από
µέλος της Επιτροπής Κριτών. Στο εξής, για κάθε παρόµοιο
παράπτωµα θα αφαιρούνται δύο (2) βαθµοί από τη βαθµολογία του
σκοπευτή.
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7.9.7

Όλες οι ανωµαλίες, ποινές, άστοχες βολές, εµπλοκές, πρόσθετος
χρόνος που δόθηκε, επαναληφθείσες βολές ή ακύρωση βολών
κλπ., πρέπει να σηµειώνονται ευκρινώς και να καταγράφονται
σε Αναφορά Συµβάντος Σκοπευτηρίου έντυπο IR (βλ. έντυπο στο
τέλος των Κανονισµών Τουφεκιού), στο Μητρώο Σκοπευτηρίου,
στην ταινία του εκτυπωτή, στο στόχο και στην κάρτα βαθµολογίας
(χάρτινος στόχος) από τον Επόπτη Βολής και/ή τον Κριτή για την
ενηµέρωση του Γραφείου Βαθµολογίας.

7.9.8

Αφαιρέσεις από το αποτέλεσµα πάντα πρέπει να γίνονται στη
σειρά βολής (δεκάδα) στην οποία συνέβη η παράβαση. Εάν γενικές
αφαιρέσεις πρέπει να επιβληθούν, αυτές πρέπει να γίνονται από
την (τις) αγωνιστική (ες) βολή (ες) µε την χαµηλότερη αξία
βαθµολογίας στην πρώτη σειρά (δεκάδα στόχων).

7.10.0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

7.10.1

Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να παρέχει µία πλήρη σειρά
καµπαρί (βοηθηµάτων-βυσµάτων βαθµολόγησης στόχων) και
οργάνων µέτρησης για τον έλεγχο του εξοπλισµού πριν από, και
κατά τη διάρκεια των Πρωταθληµάτων της ISSF. Πρέπει να
παρέχεται πιστοποίηση ρύθµισης ή εξοπλισµός ελέγχου.

7.10.2

Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να πληροφορεί τους υπεύθυνους
οµάδων και τους σκοπευτές, σε επαρκή χρόνο πριν τον αγώνα,
που και πότε µπορεί να ελεγχθεί ο εξοπλισµός τους.

7.10.3

Το Τµήµα Ελέγχου Εξοπλισµού θα βοηθείται και θα επιτηρείται
από ένα µέλος της Επιτροπής Κριτών.

7.10.4

Το Τµήµα Ελέγχου Εξοπλισµού πρέπει να καταχωρήσει το όνοµα
του σκοπευτή, τη µάρκα (κατασκευαστή), τον αριθµό σειράς και το
διαµέτρηµα του κάθε τουφεκιού που εγκρίνεται.

7.10.5

Όλος ο εξοπλισµός που εγκρίνεται πρέπει να σηµαδεύεται µε
σφραγίδα ή αυτοκόλλητο και η έγκριση να καταγράφεται επίσης
στην κάρτα ελέγχου.

7.10.6

Αφού ο εξοπλισµός εγκριθεί, δεν πρέπει να µεταβληθεί σε καµία
στιγµή πριν και κατά τον αγώνα µε οποιοδήποτε τρόπο έρχεται σε
σύγκρουση µε τους Κανόνες της ISSF.

7.10.7

Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αµφιβολίες σχετικά µε κάποια
µεταβολή, ο εξοπλισµός πρέπει να επιστραφεί στον Έλεγχο
Εξοπλισµού για επανέλεγχο και έγκριση.

7.10.8

Η έγκριση του εξοπλισµού ισχύει µόνο για τον αγώνα για τον οποίο
έγινε ο έλεγχος.

7.11.0

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (Χάρτινοι Στόχοι)

7.11.1

Βολές που δεν πετυχαίνουν τους κύκλους βαθµολόγησης του
στόχου του ίδιου του σκοπευτή πρέπει να βαθµολογηθούν σαν
αποτυχίες (= µηδέν).

7.11.2

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - Κατάδειξη βολών 300µ

7.11.2.1

Κατάδειξη βολής στην Κρύπτη
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7.11.2.2

Μόλις ο Βαθµολογητής λάβει το σήµα, θα πρέπει να καταδείξει τη
βολή.

7.11.2.2.1

Η κατάδειξη των βολών θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το
παρακάτω σύστηµα. Μόλις ο Βαθµολογητής στην κρύπτη πάρει
σήµα για κατάδειξη πρέπει:

7.11.2.2.1.1

να χαµηλώσει το στόχο,

7.11.2.2.1.2

να καλύψει την τρύπα µε διαφανές αυτοκόλλητο και να
τοποθετήσει επάνω σ’ αυτό ένα αυτοκόλλητο αντίθετου χρώµατος
για να σηµειώσει τη θέση της τελευταίας βολής,

7.11.2.2.1.3

να σηκώσει το στόχο,

7.11.2.2.1.4

να δείξει την αξία της βολής µε το σύστηµα κατάδειξης µε δίσκο.

7.11.2.2.2

Όταν χρησιµοποιείται δίσκος κατάδειξης για να δείχνει την αξία των
βολών, η κατάδειξη θα πρέπει να γίνεται µε λεπτό κυκλικό δίσκο
διαµέτρου 200 χιλ έως 250 χιλ. Ο δίσκος είναι βαµµένος µαύρος από τη
µια πλευρά και άσπρος από την άλλη και τοποθετηµένος πάνω σε ένα
λεπτό κοντάρι που κανονικά στερεώνεται στη λευκή πλευρά 30 χιλ έως
50 χιλ δεξιά από το κέντρο.

7.11.2.2.3

Η αξία των βολών καταδεικνύεται ως εξής:

7.11.2.2.3.1

η θέση της τελευταίας βολής πρέπει να σηµειωθεί,

7.11.2.2.3.2

η αξία των βολών 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 πρέπει να δείχνεται
τοποθετώντας το δίσκο, µε τη µαύρη πλευρά προς τη γραµµή βολής,
στο κατάλληλο σηµείο στο ανυψωµένο πλαίσιο του στόχου όπως φαίνεται
στο παρακάτω σχήµα,

7.11.2.2.3.3

εάν η βολή είναι εννέα, ο δίσκος µετακινείται πάνω κάτω δύο φορές
πάνω στο µαύρο κύκλο σκόπευσης του στόχου µε την άσπρη πλευρά του
δίσκου στραµµένη προς τη γραµµή βολής,

7.11.2.2.3.4

εάν η βολή είναι δέκα, τότε ο δίσκος µε την άσπρη πλευρά στραµµένη
προς τη γραµµή βολής µετακινείται δυο φορές κυκλικά µε τη φορά των
δεικτών του ρολογιού εµπρός από το µαύρο κύκλο σκόπευσης, όπως
φαίνεται στο παρακάτω σχήµα,

7.11.2.2.3.5

βολή που δεν χτυπάει το στόχο, καταδεικνύεται µετακινώντας µόνο τη
µαύρη πλευρά του δίσκου κατάδειξης 3-4 φορές πλάγια, µπροστά από
την επιφάνεια του στόχου,

7.11.2.2.3.6

Εάν η βολή είναι πάνω στο στόχο, αλλά όχι στην βαθµολογούµενη
περιοχή, καταδεικνύεται δείχνοντας αρχικά απώλεια και µετά δείχνοντας
τη θέση της βολής.

7.11.2.2.3.7

∆ιάγραµµα κατάδειξης βολών
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7.11.2.2.4

Ο δοκιµαστικός στόχος πρέπει πάντα να είναι ευκρινώς σηµειωµένος
µε µαύρη διαγώνια ρίγα στην επάνω δεξιά γωνία του στόχου. Η ρίγα
πρέπει να είναι ευκρινώς ορατή µε γυµνό µάτι στην κατάλληλη απόσταση
σε κανονικές συνθήκες φωτισµού. Στην περίπτωση που ο χειρισµός των
στόχων γίνεται από την κρύπτη, ο δοκιµαστικός στόχος δεν πρέπει να
εµφανίζεται καθόλου όταν ο σκοπευτής ρίχνει βολές αγώνα.

7.12.0

ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΣΟΠΑΛΙΩΝ

7.12.1

Ατοµικές Ισοπαλίες

7.12.1.1

Όλες οι ισοπαλίες επιλύονται µετά τον προκριµατικό γύρο εκτός
από απόλυτες (τέλειες) επιδόσεις.

7.12.2

Οι ισοπαλίες θα επιλυθούν για να καθοριστεί η σειρά κατάταξης ως
εξής:

7.12.2.1

την υψηλότερη βαθµολογία της τελευταίας δεκάδας πηγαίνοντας
προς τα πίσω ανά δεκάδα µέχρι να επιλυθεί η ισοπαλία,

7.12.2.2

τα περισσότερα 10ρια, 9ρια, 8ρια, κλπ.,

7.12.2.3

τα περισσότερα εσωτερικά δεκάρια,

7.12.2.4

Αν παραµένουν ισοπαλίες οι σκοπευτές πρέπει να πάρουν την ίδια
θέση στην κατάταξη και πρέπει να αναγράφονται σε αλφαβητική
σειρά χρησιµοποιώντας τα επώνυµα των σκοπευτών.

7.12.2.5

Για συµµετοχή στους Τελικούς η κατάταξη για τις πρώτες οκτώ (8)
θέσεις θα γίνονται σύµφωνα µε τους παραπάνω κανονισµούς
µέτρησης προς τα πίσω.

7.12.2.5.1

Με κλήρωση από την Επιτροπή Κριτών Βαθµολογίας
καθορίζονται οι θέσεις έναρξης στους Τελικούς όταν:

θα

7.12.2.5.1.1

πολλοί σκοπευτές επιτύχουν
προκριµατικό αγώνα,

σε
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αποτέλεσµα

7.12.2.5.1.2

µια µη επιλύσιµη ισοπαλία παρουσιαστεί ανάµεσα σε δύο ή
περισσότερους φιναλίστ (συµµετέχοντες στον τελικό ) ή,

7.12.2.5.1.3

µια µη επιλύσιµη ισοπαλία παρουσιαστεί ανάµεσα σε δύο ή
περισσότερους σκοπευτές στην τελευταία θέση έναρξης του
Τελικού (π.χ. όγδοη και ένατη θέση) για να καθοριστεί ποιος θα
λάβει µέρος στον Τελικό.

7.12.3

Οµαδικές Ισοπαλίες

7.12.3.1

Ισοπαλίες για οµαδικά αγωνίσµατα πρέπει να επιλυθούν
αθροίζοντας τα αποτελέσµατα όλων των µελών µιας οµάδας και
ακολουθώντας τις διαδικασίες που επίλυσης ατοµικών ισοπαλιών
που αναφέρονται στον Κανόνα 7.12.2.

7.13.0

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ

7.13.1

Παράβολο Ενστάσεων

7.13.1.1

Ενστάσεις

US$ 25.00 ή το αντίστοιχο ποσό σε τοπικό
συνάλλαγµα

7.13.1.2

Εφέσεις

US$ 50.00 ή το αντίστοιχο ποσό σε τοπικό
συνάλλαγµα

7.13.1.3

Το παράβολο για το υπό εξέταση ζήτηµα, οφείλει να επιστραφεί αν
γίνει δεκτή η ένσταση/έφεση θα κρατηθεί όµως από την
Οργανωτική Επιτροπή αν η έφεση απορριφθεί.

7.13.2

Προφορικές Ενστάσεις
Κάθε σκοπευτής ή υπεύθυνος οµάδας δικαιούται να υποβάλει
ένσταση για κάποια συνθήκη του αγώνα, απόφαση ή ενέργεια
αµέσως και προφορικά σε ένα υπεύθυνο αγώνων, Επόπτη Βολής ή
Κριτή. Τέτοιες ενστάσεις µπορούν να υποβληθούν για τα ακόλουθα
ζητήµατα και το παράβολο ένστασης πρέπει να πληρωθεί:

7.13.2.1

σκοπευτής ή υπεύθυνος οµάδας θεωρεί ότι οι Κανόνες και οι Κανονισµοί
της ISSF ή το πρόγραµµα του αγώνα δεν τηρήθηκαν κατά τη διεξαγωγή
του αγώνα,

7.13.2.2

σκοπευτής ή υπεύθυνος οµάδας δεν συµφωνεί µε κάποια απόφαση
ή ενέργεια υπεύθυνου αγώνα, Επόπτη Βολής ή Κριτή,

7.13.2.3

σκοπευτής παρεµποδίστηκε ή παρενοχλήθηκε από άλλο(ους)
σκοπευτή(ές), υπεύθυνο(ους) αγώνα, θεατή(ές), µέλος(η) των ΜΜΕ ή
από άλλο άτοµο(α) ή αιτία(ες),

7.13.2.4

ο σκοπευτής είχε µακρά διακοπή της βολής εξ αιτίας βλάβης του
εξοπλισµού του σκοπευτηρίου, της διασαφήνισης ανωµαλιών, ή άλλης
αιτίας (ων),

7.13.2.5

ο σκοπευτής είχε ανωµαλίες όσον αφορά στους χρόνους βολής,
συµπεριλαµβανόµενων χρόνων βολής που ήταν υπερβολικά µικροί.
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7.13.2.6

Οι υπεύθυνοι αγώνα, ∆ιαιτητές, Επόπτες Βολής και Κριτές
οφείλουν να εξετάσουν αµέσως τις προφορικές ενστάσεις.
Μπορούν να λάβουν αµέσως µέτρα για να διορθώσουν την
κατάσταση ή να παραπέµψουν την ένσταση στην ολοµέλεια της
Επιτροπής για να ληφθεί απόφαση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο
Επόπτης Βολής ή ο Κριτής µπορεί να σταµατήσει προσωρινά τη
βολή αν αυτό είναι αναγκαίο.

7.13.3

Γραπτές Ενστάσεις

7.13.3.1

Οποιοσδήποτε σκοπευτής ή υπεύθυνος οµάδας διαφωνεί για την
ενέργεια ή την απόφαση που ακολούθησαν µια προφορική ένσταση
µπορεί να διαµαρτυρηθεί εγγράφως στην Επιτροπή Κριτών.
Οποιοσδήποτε σκοπευτής ή υπεύθυνος οµάδας έχει επίσης το δικαίωµα
να υποβάλει γραπτή ένσταση χωρίς να κάνει προφορική ένσταση. Όλες
οι γραπτές ενστάσεις οφείλουν να υποβληθούν όχι αργότερα από 30
λεπτά µετά από το υπό εξέταση συµβάν και το παράβολο πρέπει να
πληρωθεί.

7.13.3.2

Η Οργανωτική Επιτροπή οφείλει να παράσχει έντυπα για την
υποβολή γραπτών ενστάσεων(αντίγραφα παραρτήµατος Ρ στο
άρθρο 3.12.3.7).

7.13.3.3

Οι αποφάσεις σχετικά µε γραπτές ενστάσεις οφείλουν
λαµβάνονται κατόπιν πλειοψηφίας της Επιτροπής.

7.13.4

Ενστάσεις Βαθµολογίας

να

Σε όλες τις περιπτώσεις το Γραφείο Βαθµολογίας πρέπει να
χρησιµοποιεί το έντυπο PR (βλ. υπόδειγµα στο τέλος των
Κανονισµών Τουφεκιού).

7.13.4.1

Χρόνος ένστασης

7.13.4.1.1

Όλες οι ενστάσεις αποτελεσµάτων πρέπει να υποβληθούν µέσα σε 20
λεπτά αφού τα επίσηµα αποτελέσµατα αναγραφούν στον Κεντρικό
Πίνακα Αποτελεσµάτων. Ο χρόνος λήξης της προθεσµίας υποβολής
ενστάσεων βαθµολογίας πρέπει να αναγράφεται στον Κεντρικό Πίνακα
Αποτελεσµάτων, αµέσως µετά την ανάρτηση. Ο τόπος στον οποίο
οποιαδήποτε ένσταση πρέπει να γίνεται, πρέπει να βρίσκεται τυπωµένος
στο επίσηµο πρόγραµµα.

7.13.4.2

Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας

7.13.4.2.1

Αν ένας σκοπευτής αµφισβητήσει την αξία µιας βολής, η
ένσταση θα γίνει δεκτή µόνο αν γίνει πριν από την επόµενη βολή
(εκτός από βλάβη προώθησης της χάρτινης ή ελαστικής ταινίας βλ.
7.8.4.5) ή αν πρόκειται για την τελευταία βολή, µέσα σε τρία (3)
λεπτά.

7.13.4.2.2

Αν γίνει ένσταση σχετικά µε την αξία µιας βολής, θα ζητηθεί από το
σκοπευτή να ρίξει άλλη µια βολή στο τέλος του αγώνα, έτσι ώστε
να µετρηθεί αυτή η βολή αν γίνει δεκτή η ένσταση και δεν µπορεί
να προσδιοριστεί η αξία της υπό αµφισβήτηση βολής
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7.13.4.2.3

Αν η ένσταση που αφορά σε αξία βολής άλλη από το µηδέν, ή σε
µη καταγραφή της βολής, δεν γίνει αποδεκτή, θα επιβληθεί ποινή
δύο (2) βαθµών και πρέπει να πληρωθεί παράβολο ένστασης US
$25,00 ή το αντίστοιχο ποσό σε τοπικό συνάλλαγµα.

7.13.4.2.4

Αποφάσεις της Επιτροπής Βαθµολογίας σχετικά µε την αξία ή
τον αριθµό βολών σε ένα στόχο είναι οριστικές και δεν επιδέχονται
έφεση.

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

- 325 -

7.13.4.3

Χάρτινοι Στόχοι

7.13.4.3.1

Όταν χρησιµοποιούνται χάρτινοι στόχοι, σκοπευτής ή υπεύθυνος
οµάδας που θεωρεί ότι µια βολή βαθµολογήθηκε ή καταγράφηκε
λανθασµένα µπορεί να υποβάλλει ένσταση σχετικά µε τη
βαθµολογία, µε την εξαίρεση ότι αποφάσεις σχετικά µε την αξία
βολών που έχουν ληφθεί µετά από χρήση καµπαρί είναι οριστικές
και δεν επιδέχονται ένσταση. Ενστάσεις βαθµολογίας µπορούν να
γίνουν µόνο για βαθµολογίες που έχουν καθορισθεί χωρίς τη χρήση
καµπαρί ή όταν φαίνεται ότι έχουν γίνει λανθασµένες καταχωρήσεις
στον κατάλογο αποτελεσµάτων ή στην κάρτα βαθµολογίας.

7.13.4.3.2

Όταν χρησιµοποιούνται χάρτινοι στόχοι, ο υπεύθυνος οµάδας ή ο
σκοπευτής έχει το δικαίωµα να δει την τρύπα(ες) της υπό
αµφισβήτηση βολής αλλά δεν επιτρέπεται να αγγίξει το στόχο(ους).

7.13.4.3.3

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Βαθµολογίας σχετικά µε την αξία ή
τον αριθµό βολών πάνω σ’ ένα στόχο είναι οριστικές και δεν
επιδέχονται έφεση.

7.13.5

Εφέσεις

7.13.5.1

Σε περίπτωση διαφωνίας µε απόφαση της Επιτροπής Κριτών,
µπορεί να υποβληθεί έφεση στην Επιτροπή Εφέσεων. Εφέσεις
αυτού του τύπου οφείλουν να υποβληθούν εγγράφως από τον
Αρχηγό Οµάδος ή εκπρόσωπό του το αργότερο µια (1) ώρα µετά
από την ανακοίνωση της απόφασης της Επιτροπής. Σε ειδικές
περιπτώσεις, η προθεσµία υποβολής εφέσεων µπορεί να
παραταθεί έως 24 ώρες µετά από απόφαση της Επιτροπής
Εφέσεων. Απόφαση αυτού του τύπου µπορεί να προκαλέσει την
αναβολή της τελετής απονοµής για τον αγώνα στον οποίο έγινε η
έφεση.

7.13.5.2

Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων είναι οριστική.

7.13.6

Αντίγραφα όλων των αποφάσεων σχετικά µε γραπτές ενστάσεις
και εφέσεις πρέπει να σταλούν από την Οργανωτική Επιτροπή ή
από τον Τεχνικό Αντιπρόσωπο(ους) στο Γενικό Γραµµατέα της
ISSF µαζί µε την Τελική Αναφορά και τις καταστάσεις
αποτελεσµάτων για εξέταση από την Τεχνική Επιτροπή.

7.14.0

ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Ανδρών/
Αγώνισµα
Γυναικών

7.14.1

Αεροβόλο Τουφέκι 10µ

Ανδρών

75
δευτερόλεπτ
α

Αεροβόλο Τουφέκι 10µ

Γυναικών

75
δευτερόλεπτ
α

Ανδρών

75
δευτερόλεπτ
α

Τουφέκι 3 στάσεων 50µ (ορθίως)
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Τουφέκι 3 στάσεων 50µ (ορθίως)

Τουφέκι Πρηνηδόν 50µ

Γυναικών

75
δευτερόλεπτ
α

Ανδρών

45
δευτερόλεπτ
α

7.14.2

Το πλήρες πρόγραµµα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται σε κάθε
Ολυµπιακό αγώνισµα σαν Γύρος Πρόκρισης για τον Τελικό.

7.14.2.1

Φιναλίστ σε κάθε αγώνισµα: οκτώ (8) ∆ιαγωνιζόµενοι
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7.14.2.2

Θέσεις Έναρξης
Οι σκοπευτές που προκρίνονται στον Τελικό θα έχουν τις
ακόλουθες θέσεις έναρξης, σύµφωνα µε την κατάταξή τους στον
προκριµατικό:
Θυρίδα βολής:
Θέση
έναρξης:

1

2

3

4

5

6

1ος

2ος

3ος

4ος

5ος

6ος

7

8

7ος 8ος

7.14.3

Αριθµός Στόχων: ∆έκα (10)

7.14.3.1

Ένας επί πλέον στόχος πρέπει να είναι διαθέσιµος στα αριστερά
και στα δεξιά των οκτώ (8) στόχων του τελικού και πρέπει να
δείχνει στόχο αγώνα.

7.14.3.2

Μόνο για χάρτινους στόχους

7.14.3.2.1

Αριθµός ∆οκιµαστικών Στόχων: 4 στόχοι σε κάθε αγώνισµα.

7.14.3.2.2

Αριθµός Βολών Αγώνα ανά Στόχο: µια (1) βολή ανά στόχο.

7.14.4

Τελικοί Αγωνισµάτων- Πρόγραµµα
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

7.14.4.1

Προσέλευση στο Σκοπευτήριο για τον Τελικό

7.14.4.1.1

Οι Αρχηγοί των Οµάδων είναι υπεύθυνοι να παρουσιάσουν τους
σκοπευτές τους στον Χώρο Προετοιµασίας, και να αναφέρουν στην
Επιτροπή Κριτών τουλάχιστον 20 λεπτά πριν από την
προγραµµατισµένη ώρα έναρξης, µαζί µε όλο τον απαιτούµενο
εξοπλισµό τους για τον τελικό. Οι σκοπευτές πρέπει να είναι
ντυµένοι και να έχουν µόνο τον απαιτούµενο εξοπλισµό βολής. Τα
µέλη της Επιτροπής Κριτών και οι επόπτες βολής θα πρέπει να
ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους στο χώρο προετοιµασίας.

7.14.4.1.2

Ο χρόνος προσέλευσης πρέπει να αναγράφεται στο επίσηµο
πρόγραµµα βολής. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πρέπει να
ανακοινωθεί και να αναρτηθεί στο σκοπευτήριο του Τελικού.

7.14.4.2

Χρόνος Προετοιµασίας και Παρουσίαση των Φιναλίστ

7.14.4.2.1

Ο χρόνος προετοιµασίας των τριών (3) λεπτών αρχίζει µε το παράγγελµα
“PREPARATION ΤΙΜΕ BEGINS NOW”(«Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΩΡΑ»). Οι σκοπευτές θα παρουσιαστούν στους θεατές κατά
τον χρόνο προετοιµασίας και αν αυτό είναι αναγκαίο τα πρώτα λεπτά του
χρόνου δοκιµαστικών βολών. Πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου
προετοιµασίας οι σκοπευτές µπορούν να χειρίζονται τα τουφέκια τους, να
ρίξουν ξηρά βολή και να κάνουν ασκήσεις κρατήµατος και σκόπευσης
στις καθορισµένες θυρίδες βολής τους.

7.14.4.3

Η εκτόνωση αερίου στα αεροβόλα τουφέκια δεν επιτρέπεται και οι
παραβάσεις δέχονται Προειδοποίηση και ποινή δύο (2) βαθµών αν
επαναληφθούν.
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7.14.5

Ο Χρόνος Έναρξης αρχίζει µε το παράγγελµα “LOAD” («ΓΕΜΙΣΑΤΕ»)
για την πρώτη βολή αγώνα του κάθε τελικού και πρέπει να αναγράφεται
στο επίσηµο πρόγραµµα βολής. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πρέπει να
ανακοινωθεί και να αναρτηθεί στο σκοπευτήριο του Τελικού.

7.14.5.1

Όποιος Φιναλίστ δεν βρίσκεται στην καθορισµένη θέση του και δεν
είναι έτοιµος να ρίξει στο χρόνο έναρξης παίρνει αυτόµατα την τελευταία
θέση στα αποτελέσµατα του Τελικού και αυτός δεν επιτρέπεται να
συµµετάσχει στον Τελικό.

7.14.6

∆ιαδικασίες Αγώνα

7.14.6.1

Στο τέλος του χρόνου προετοιµασίας ο επόπτης βολής θα δώσει το
παράγγελµα “SIGHTING TIME START” («ΧΡΟΝΟΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ»). (Πέντε (5) λεπτά χρόνος δοκιµαστικών για
απεριόριστες δοκιµαστικές βολές).

7.14.6.1.1

30 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του χρόνου δοκιµαστικών ο Επόπτης
Βολής
θα
δώσει
το
παράγγελµα
“30
SECONDS”(«30
∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ»).

7.14.6.1.2

Στο τέλος των πέντε (5) λεπτών του χρόνου δοκιµαστικών ο Επόπτης
Βολής θα δώσει το παράγγελµα “STOP” («ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ»).

7.14.6.2

(Ακολουθεί) παύση τριάντα (30) δευτερολέπτων – βεβαιωθείτε ότι οι
στόχοι είναι έτοιµοι.

7.14.6.3

Παραγγέλµατα
Ο Τελικός αποτελείται από 10 βολές και διεξάγεται βολή κατά
µεµονωµένη βολή µε τα ακόλουθα παραγγέλµατα για κάθε βολή:
“FOR THE FIRST/NEXT
Μετά από αυτό το παράγγελµα ο σκοπευτής
COMPETITION SHOT –
γεµίζει το τουφέκι του.
LOAD”
Το τουφέκι ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να γεµιστεί πριν
(«ΓΙΑ ΤΗΝ
δοθεί αυτό το παράγγελµα.
ΠΡΩΤΗ/ΕΠΟΜΕΝΗ
ΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ –
ΓΕΜΙΣΑΤΕ»)
Αυτό σηµαίνει το κινητό ουραίο (κλείστρο) των
τουφεκιών 50µ ΠΡΕΠΕΙ να είναι ανοιγµένο.
Επιτρέπεται να αφεθεί άδειος κάλυκας στη
θαλάµη µεταξύ βολών. Το κλείστρο των
τουφεκιών 10µ. πρέπει να είναι ανοιχτό. Το
φυσίγγι ή η βολίδα πρέπει να τοποθετηθεί στη
θαλάµη µόνο µετά το παράγγελµα LOAD
(«ΓΕΜΙΣΑΤΕ»).
“ATTENTION
3-2-1-START”
(«ΠΡΟΣΟΧΗ 3-2-1«ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ»)

Ο σκοπευτής έχει 75 δευτερόλεπτα για να
ρίξει τη βολή. /45 δευτερόλεπτα στη θέση
πρηνηδόν
Αυτό το παράγγελµα µαζί µε την αντίστροφη
µέτρηση θα πρέπει να παρέχει στους
σκοπευτές αρκετό χρόνο για να πάρουν τη
στάση βολής τους.
Ο χρόνος βολής αρχίζει µόλις δοθεί το
παράγγελµα “START” («ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ»).
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“STOP” («ΠΑΥΣΑΤΕ
ΠΥΡ»)

Το παράγγελµα αυτό δίνεται περίπου πέντε
(5) δευτερόλεπτα αφού ρίξει ο τελευταίος
σκοπευτής , ή αµέσως µετά το τέλος του
χρόνου βολής. Το τελευταίο δευτερόλεπτο
πρέπει να αντιστοιχεί στο παράγγελµα
“STOP” («ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ»).

“CHANGE
TARGETS” Για συστήµατα στόχων µε χειρισµό από
κρύπτη ή µε µεταφορέα µετά το παράγγελµα
(«ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΧΩΝ»)
“STOP”.

7.14.6.3.1

Αµέσως µετά το παράγγελµα “STOP” («ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ») θα
πρέπει να αρχίζει η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων.

7.14.6.3.2

∆έκα (10) δευτερόλεπτα µετά την άµεση και τελική βαθµολόγηση
κάθε βολής και την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, η παραπάνω
διαδικασία θα επαναλαµβάνεται µέχρι να ριφθούν και οι 10 βολές.
Οποιεσδήποτε ενστάσεις πρέπει να γίνουν αµέσως από τον
σκοπευτή ή τον προπονητή του µε σήκωµα του χεριού του.

7.14.6.3.3

Κάθε βολή που ρίφθηκε πριν δοθεί το παράγγελµα “START”
(«ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ») ή αφού δοθεί το παράγγελµα “STOP”
(«ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ») θα βαθµολογηθεί σαν άστοχη (µηδέν).

7.14.6.3.4

Αν κάποιος σκοπευτής ρίξει περισσότερες από µια βολή µετά από
κάθε παράγγελµα η βαθµολογία γι’ αυτή τη βολή(ές) του Τελικού θα
είναι µηδέν.

7.14.6.3.5

Αν χρησιµοποιούνται συστήµατα µεταφοράς στόχου οι στόχοι
πρέπει να επαναφερθούν στη γραµµή βολής µόνο µετά τα
παραγγέλµατα “STOP” («ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ») και “CHANGE
TARGETS” («ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΧΩΝ»), για να µην ενοχληθούν οι
διπλανοί σκοπευτές.

7.14.6.3.6

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ανάµεσα στα
παραγγέλµατα “STOP” («ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ») και το ακόλουθο
παράγγελµα “LOAD” («ΓΕΜΙΣΑΤΕ») αλλά µόνο µε το κλείστρο
ανοικτό σε τουφέκι 50 µ, ή µε µη οπλισµένο αεροβόλο τουφέκι.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΞΗΡΑ ΒΟΛΗ.

7.14.7

Επίσηµα Αποτελέσµατα Τελικού

7.14.7.1

Σε όλα τα αγωνίσµατα τα αποτελέσµατα του Τελικού
προστεθούν στα ατοµικά αποτελέσµατα του γύρου Πρόκρισης.

7.14.7.2

Τα αποτελέσµατα του Προκριµατικού και του Τελικού συνολικά
πρέπει να φαίνονται στον Κεντρικό Πίνακα Βαθµολογίας και πρέπει
να τυπωθούν στο επίσηµο δελτίο αποτελεσµάτων.

7.14.7.3

Για οποιαδήποτε ένσταση θα ληφθεί αµέσως απόφαση και η
απόφαση θα είναι οριστική και το παράβολο ένστασης µπορεί να
πληρωθεί.
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θα

7.14.7.4

Η βαθµολόγηση των τελικών θα διεξαχθεί, αν αυτό είναι δυνατό, µε
ηλεκτρονικούς στόχους ή µηχανήµατα ανάγνωσης στόχων, ή
πρέπει να χρησιµοποιηθούν συσκευές χειρός που κατατάσσουν τον
κάθε κύκλο κατά δέκατα ( όπως 1,0 - 1,1 – 1,2 – 1,3 κλπ έως το
µέγιστο 10,9). Βολές σε χάρτινους στόχους που δεν µπορούν να
βαθµολογηθούν από µηχανήµατα ανάγνωσης στόχων θα
βαθµολογηθούν µε το χέρι από Μέλη της Επιτροπής µε όργανα
εγκεκριµένα από την ISSF. Στα αγωνίσµατα 50 µ µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ένθετα στόχων (200 χιλ x 200 χιλ).

7.14.8

Αποφάσεις στην περίπτωση ισόπαλων αποτελεσµάτων

7.14.8.1

Στην περίπτωση ισόπαλων αποτελεσµάτων µετά τον Τελικό οι
ισοπαλίες θα επιλυθούν µε µπαράζ βολή – κατά – βολή.

7.14.8.2

Όλοι οι σκοπευτές οφείλουν να παραµείνουν στη γραµµή βολής αφού
βαθµολογηθούν οι τελευταίες βολές και µέχρι να ανακοινωθούν τα τελικά
αποτελέσµατα. Αν υπάρχουν ισοπαλίες οι ισόβαθµοι σκοπευτές πρέπει
να παραµείνουν στις θέσεις βολής τους. Όλοι οι άλλοι σκοπευτές θα
αποχωρήσουν αµέσως από τη γραµµή βολής, αφήνοντας τα τουφέκια
τους στη θυρίδα βολής. Όταν πολλοί σκοπευτές είναι ισόπαλοι για
περισσότερες από µια θέσεις κατάταξης, π.χ. δύο σκοπευτές ισοβαθµούν
για τη δεύτερη θέση (θέσεις 2 και 3) και δύο σκοπευτές ισοβαθµούν για
την πέµπτη θέση (θέσεις 5 και 6), θα επιλυθεί πρώτα η ισοπαλία για την
κατώτερη θέση, ακολουθούµενη από την ισοπαλία για την αµέσως
ανώτερη θέση µέχρι να επιλυθούν όλες οι ισοπαλίες.

7.14.8.2.1

Η σειρά µόνο της επίλυσης ισοπαλιών µπορεί να αλλαχθεί µετά
από ειδική αίτηση στην ISSF.

7.14.8.3

Η επίλυση ισοπαλιών του Τελικού θα αρχίσει χωρίς καθυστέρηση
και χωρίς επί πλέον δοκιµαστικές βολές, σύµφωνα µε τη διαδικασία
στον 7.14.6.3.

7.14.8.3.1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολλαπλές ισοπαλίες στα 50 µ. Αν υπάρξει
καθυστέρηση µεγαλύτερη από πέντε (5) λεπτά µετά τη σειρά του
Τελικού, µπορούν να ριφθούν κατόπιν αίτησης µέχρι και τρεις
βολές προθέρµανσης
στο στόχο χωρίς να καταδειχθούν
βαθµολογίες σε µέγιστο χρονικό διάστηµα 30 δευτερολέπτων. Ο
χρόνος προθέρµανσης αρχίζει όταν έχει δοθεί το παράγγελµα
“START” («ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ») και το τελευταίο δευτερόλεπτο (30ο)
πρέπει να αντιστοιχεί µε τη λέξη “STOP” («ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ»).

7.14.8.4

Μετά από άµεση και οριστική βαθµολογία και ανακοίνωση του
αποτελέσµατος της κάθε βολής η διαδικασία που υποδεικνύεται
στον 7.14.6.3 θα συνεχιστεί µέχρι να επιλυθούν όλες οι ισοπαλίες.

7.14.9

Εµπλοκές

7.14.9.1

Στην περίπτωση ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ θα επιτραπεί στο σκοπευτή
να συµπληρώσει ή να επαναλάβει τη βολή που δεν ρίφθηκε µία φορά στη
διάρκεια του Τελικού, συµπεριλαµβανόµενων και των µπαράζ, αν
µπορέσει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το τουφέκι ή τα
πυροµαχικά του µέσα σε τρία 3 λεπτά από τη στιγµή που η εµπλοκή του
κηρύχτηκε επιτρεπτή. Στην περίπτωση ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ,
δεν επιτρέπεται επανάληψη της βολής.
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7.14.9.1.1

Αν µια βολή δεν έχει ριφθεί εξ’ αιτίας εµπλοκής, ο σκοπευτής
µπορεί να προσπαθήσει να διορθώσει την εµπλοκή στο χρόνο που
του αποµένει. Αφού (όµως) επιχειρήσει οποιαδήποτε διόρθωση δεν
µπορεί να δηλώσει ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΜΠΛΟΚΗ, εκτός αν µέρος του
τουφεκιού έχει υποστεί βλάβη σε βαθµό που να µην µπορεί να
ρίξει.

7.14.9.1.2

Στην περίπτωση ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ, τα αποτελέσµατα
όλων των άλλων φιναλίστ δεν θα πρέπει να ανακοινωθούν. Οι
άλλοι φιναλίστ οφείλουν να περιµένουν µέχρι να ρίξει ο
σκοπευτής(ές) µε την εµπλοκή (µέσα στον επιτρεπόµενο χρόνο).
Μετά από αυτό, όλα τα αποτελέσµατα πρέπει να ανακοινωθούν
µαζί και ο Τελικός µπορεί να συνεχιστεί.

7.14.10

Βλάβη Στόχων

7.14.10.1

Όταν υπάρξει βλάβη όλων των στόχων του Τελικού, πρέπει να
ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία.

7.14.10.2

Οι ολοκληρωµένες (από όλους
βαθµολογηθούν σαν υπό-σύνολο.

7.14.10.3

Όταν η βλάβη επισκευαστεί και είναι δυνατό να συνεχιστεί ο
Τελικός µέσα σε µια ώρα, οι υπολειπόµενες βολές θα
συµπληρωθούν. Θα επιτραπούν πέντε (5) λεπτά απεριόριστων
δοκιµαστικών βολών αφού οι σκοπευτές επιστρέψουν στη θέση
τους.

7.14.10.4

Αν η διακοπή δεν µπορεί να διορθωθεί ώστε να επιτρέψει τη
συνέχιση του Τελικού µέσα στον χρόνο που καθορίζεται
παραπάνω, το καταγεγραµµένο υπό – σύνολο (7.14.10.2) θα
βαθµολογηθεί σαν το τελικό σύνολο του αγώνα και η απονοµές θα
γίνουν σ’ αυτή τη βάση.

7.14.10.5

Σε περίπτωση ισοβαθµίας όλοι οι ισόπαλοι σκοπευτές θα
καταταγούν σύµφωνα µε τους Κανόνες ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΣΟΠΑΛΙΩΝ. Το
αποτέλεσµα του Τελικού µετράται σαν το υποσύνολο της
τελευταίας σειράς (βλ. 7.14.10.2).

7.14.10.6

Όταν ένας µεµονωµένος στόχος δεν λειτουργήσει, ο σκοπευτής
θα µετακινηθεί σε εφεδρική θέση (βολής). Μετά από παράκληση
του σκοπευτή θα του επιτραπεί πρόσθετος χρόνος δύο (2) λεπτών
για δοκιµαστικές βολές, πριν επαναλάβει την µη ριφθείσα
προηγουµένως βολή (ες) αγώνα.
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σκοπευτές) βολές θα

7.15.0
Αγώνισµα

Πίνακας Αγωνισµάτων Τουφεκίου
Ανδρών/ Αριθµ. Αριθµός βολών Αριθµός δοκιµαστικών
Γυναικών Βολών ανά στόχο αγώνα
στόχων (χάρτινων)

(χάρτινο)
Αεροβόλο Τουφέκι Ανδρών
60
Γυναικών
10µ
40
Ανδρών 120
Τουφέκι 50 µ
3 Στάσεων

1

4

1

κάθε θέση 4

Γυναικών

60

1

κάθε θέση 4

Τουφέκι Πρηνηδόν Ανδρών
Γυναικών
50 µ

60
60

1

4

Τουφέκι 50 µ
3 Στάσεων

Στόχοι

Χρόνος
Χειρισµοί από κρύπτη
ή µεταφορείς στόχων
6.3.2.3 1 ώρα, 45 λεπτά
1 ώρα, 15 λεπτά
1 ώρα
6.3.2.2 πρηνηδόν:
ορθίως: 1 ώρα, 30 λεπτά
γονυπετώς: 1 ώρα, 15 λεπτά
6.3.2.2 2 ώρεs, 30 λεπτά

Άλλα συστήµατα

1 ώρα, 45 λεπτά
1 ώρα, 15 λεπτά
45 λεπτά
1 ώρα, 15 λεπτά
1 ώρα
2 ώρεs, 15 λεπτά

6.3.2.2 1 ώρα, 30 λεπτά

1 ώρα, 15 λεπτά

6.3.2.1 πρηνηδόν:

1 ώρα, 15 λεπτά
ορθίως: 1 ώρα, 45 λεπτά
γονυπετώς: 1 ώρα, 30 λεπτά
6.3.2.1 2 ώρεs, 30 λεπτά

45 λεπτά
1 ώρα, 15 λεπτά
1 ώρα
2 ώρεs, 15 λεπτά

Τουφέκι 300 µ
3 Στάσεων

Ανδρών

120

10

κάθε θέση 1

Τουφέκι 300 µ
3 Στάσεων

Γυναικών

60

10

κάθε θέση 1

Τουφέκι Πρηνηδόν Ανδρών
Γυναικών
300 µ
Ανδρών
Στάνταρτ Τουφέκι
300 µ 3 Στάσεων

60
60
60

10

1

6.3.2.1 1 ώρα, 30 λεπτά

1 ώρα, 15 λεπτά

10

κάθε θέση 1

6.3.2.1 2 ώρεs, 30 λεπτά

2 ώρεs, 15 λεπτά

Σηµείωση: Ο χρόνος προετοιµασίας 10 λεπτών αρχίζει πριν από τον δηµοσιευµένο χρόνο έναρξης του αγώνα..

- 333 -

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

7.16.0
Αγώνισµα

Πίνακας Προδιαγραφών Τουφεκιών
Μέγιστο Βάρος
Σκανδάλη
Μέγιστο
Μήκος κάνης/
συστήµατος

Αεροβόλο Τουφέκι 10 µ 5.5 κιλά
(ανδρών/γυναικών)

Τουφέκι 50 µ 3
Στάσεων και Πρηνηδόν
Τουφέκι 50 µ 3
Στάσεων και Πρηνηδόν
Τουφέκι 300µ 3
Στάσεων και Πρηνηδόν
Τουφέκι 300µ 3
Στάσεων και Πρηνηδόν
Στάνταρτ Τουφέκι 300 µ
3 Στάσεων

8.0 κιλά
(ανδρών)
6.5 κιλά
(γυναικών)
8.0 κιλά
(ανδρών)
6.5 κιλά
(γυναικών)
5.5 κιλά
(ανδρών)

Όχι οπλιζόµενη
σκανδάλη
Κανένας
περιορισµός
Κανένας
περιορισµός
Κανένας
περιορισµός
Κανένας
περιορισµός
Όχι οπλιζόµενη
σκανδάλη
Έλαχιστο βάρος
σκανδάλης:
1500γρ.

850 χιλ.
(σύστηµα)
Κανένας
περιορισµός
Κανένας
περιορισµός
Κανένας
περιορισµός
Κανένας
περιορισµός
762 χιλ.
(κάνη)

Πυροµαχικά

4,5 χιλ.
(.177”)
5.6 χιλ.
(.22”) Long Rifle
5.6 χιλ.
(.22”) Long Rifle
Μέγιστο
8 χιλ.
Μέγιστο
8 χιλ.
Μέγιστο
8 χιλ.

Τρύπα αντίχειρα,
υποδοχή αντίχειρα,
µανιτάρι, υποδοχή
παλάµης, αλφάδι
Όχι
Ναι – µανιτάρι µόνο
ορθίως
Yes – µανιτάρι µόνο
ορθίως
Yes – µανιτάρι µόνο
ορθίως
Yes – µανιτάρι µόνο
ορθίως
Όχι

Άλλες προδιαγραφές

Όχι δίποδο

Μέγιστο
πλάτος
ταινίας
αντικατοπτρισµού = 60 mm .
Μέγιστο
πλάτος
ταινίας
αντικατοπτρισµού = 60 mm.
Μέγιστο
πλάτος
ταινίας
αντικατοπτρισµού = 60 mm.
Όχι δίποδο ή προσαρµοσµένο
υποστήριγµα τουφεκίου.

Σηµείωση: Το ζύγισµα του τουφεκιού γίνεται µε όλα τα παρελκόµενα (συµπεριλαµβανόµενων µανιταριού ή stop αν χρησιµοποιούνται).
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∆ΗΛΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

IR

Αύξων αριθµός αναφοράς συµβάντος:
(τα στοιχεία πρέπει να κρατηθούν στο µητρώο
σκοπευτηρίου )
Ηµεροµηνία
συµβάντος:
Αγώνισµα:

Ώρα συµβάντος:
Θυρίδα
βολής:

Σειρά:

Όνοµα
σκοπευτή:
Αριθµ. έναρξης:

Σειρά:
Χώρα:

Σειρά:

Σύντοµες λεπτοµέρειες συµβάντος:

Υπογραφή Επόπτη που
κάνει την αναφορά:

Όνοµα:

Ώρα:

Υπογραφή Κριτή

Όνοµα:

Ώρα:

Υπογραφή Επόπτη
βαθµολογίας

Όνοµα

Ώρα:

Υπογραφή Κριτή
βαθµολογίας

Όνοµα

Ώρα:

Υπογραφή Τεχνικού
Επόπτη Κατάταξης

Όνοµα

Ώρα:

Αναφορά τροποποίησης
αποτελέσµατος

Σχετ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν συµπληρωθεί από τους υπεύθυνους του
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∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

PR

Αγώνισµα
Αγώνας
επιλογής /
πρόκρισης:

Σειρά:
Προκαταρκτικό
αποτέλεσµα.Ανακοινώθηκ
ε από (όνοµα):

Ώρα:

Ο χρόνος ενστάσεων έληξε στις:
∆εν υπήρξαν
ενστάσεις (όνοµα)

Ώρα:
Επαλήθευση
αποτελεσµάτων

ή...
Η ένσταση υποβλήθηκε
(βλέπε επισυναπτόµενη δήλωση ένστασης)

Ώρα που
παρελήφθη η
ένσταση

∆εν έγινε επαλήθευση αποτελεσµάτων ακόµα
Υπογραφή Επόπτη
Βαθµολογίας:

Ώρα:

Υπογραφή Κριτή
Βαθµολογίας:

Ώρα:

Υπογραφή Τεχνικού
Επόπτη Κατάταξης:

Σχετ.:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν συµπληρωθεί από την Οργανωτική Επιτροπή, αυτή η δήλωση
πρέπει να σταλεί στο γραφείο βαθµολογίας αµέσως.
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7.17.0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥΦΕΚΙΟΥ

Αεροβόλο Τουφέκι 10µ
Αγώνισµα Αεροβόλου Τουφεκίου 10µ - Ειδικοί Κανονισµοί
Κλειστά Σκοπευτήρια 10µ - Κατανοµή Θυρίδων Βολής
Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας 300µ - ∆ιασταυρούµενες βολές
Τουφέκι 300µ - Γενικά
Τουφέκι 300µ ανδρών
Τουφέκι 300µ γυναικών
Τουφέκι Στάνταρτ 300µ
Τουφέκι 50µ - Γενικά
Τουφέκι 50µ Ανδρών
Τουφέκι 50µ Γυναικών
Παρελκόµενα
Επιπλέον δοκιµαστικές βολές - εµπλοκή
Πλεονέκτηµα - Αθέµιτο πλεονέκτηµα επί των άλλων
∆ιαφήµηση
Ασκήσεις σκόπευσης
Σκόπευση µε αριστερό µάτι-δεξιόχειρη βολή/σκόπευση µε δεξιό µάτιαριστερόχειρη βολή
Κατανοµή θυρίδων βολής
Κατανοµή θυρίδων βολής - Βασικές Αρχές
Επιτρεπτές εµπλοκές
Τροποποίηση τουφεκίου ή εξοπλισµού
Τροποποίηση εξοπλισµού µετά τον έλεγχο
Πυροµαχικά
Ακύρωση βολής
Ακύρωση βολής - Ο σκοπευτής δεν έριξε: βεβαιωµένο
Ακύρωση βολής - η βολή αναφέρεται από άλλο σκοπευτή
Εφέσεις
Εµφάνιση σκοπευτή
Εµφάνιση σκοπευτή κατά τη διάρκεια τελετών
Εφαρµογή των Κανόνων για όλα τα Αγωνίσµατα Τουφεκίου
Πίσω στόχοι - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Κάνη - µήκος - Τουφέκι Στάνταρτ 300µ
Κάνες
Αριθµοί Έναρξης
Κάλυµµα µατιού - στο πίσω σκοπευτικό
Κάλυµµα µατιού - Πλάγια προστατευτικά µατιών
Πέδιλο κοντακίου - Τουφέκι 50µ
Πέδιλο κοντακίου-µετατόπιση σε Τουφέκι Στάνταρτ 300µ / Αεροβόλο
Τουφέκι 10µ
Αλλαγή εξαρτήµατος τουφεκίου - Τουφέκι 50µ
Αλλαγή τουφεκίου - Τουφέκι 50µ / Τουφέκι 300µ
Αλλαγή τουφεκίου - Τουφέκι Στάνταρτ 300µ
Αλλαγή µεταξύ στάσεων - Τουφέκι 3Χ40
Αλλαγή ή αναγόµωση - αµπούλα αερίου ή αέρα
Αρχηγός Βολής
Επιτροπή Βαθµολογίας - χάρτινοι στόχοι
Κανονισµοί Ρουχισµού - Γενικά
Κοουτσάρισµα από υπεύθυνο οµάδας
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7.4.3.5
7.6.4.5
7.7.2
7.6.6.5
7.4.5
7.4.5
7.4.5
7.4.3.4
7.4.4
7.4.4.1
7.4.4.1
7.4.7.12
7.8.2.1
7.4.1.1
7.4.7.5
7.2.5.3
7.4.2.3.5
7.7.0
7.7.1
7.8.1.1
7.6.6.1.2
7.10.7
7.4.6
7.6.6.4.8
7.6.6.4.8.1
7.6.6.4.8.2
7.13.5
7.4.7.1
7.4.7.1.1
7.1.1
7.6.3.3
7.4.3.4.4
7.4.2.2
7.4.7.4
7.4.2.3.4
7.4.7.6
7.4.4.2
7.4.3.1
7.4.4.4
7.4.4.4
7.4.3.4.3
7.6.2.3.2
7.6.4.5.3
7.5.1
7.13.4.3.3
7.4.7
7.9.5.4
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Κοουτσάρισµα κατά τη διάρκεια του αγώνα
Παραγγέλµατα ΓΕΜΙΣΑΤΕ / ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ – ΑΠΟΓΕΜΙΣΑΤΕ /
ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ
Εµπορικά σήµατα
Αντισταθµιστές (ανάκρουσης)
Αγώνας διαρκεί περισσότερο από µια µέρα
Κανόνες Αγώνων
∆ιαµαρτυρία σχετικά µε τη µη καταγραφή ή εµφάνιση βολής (ΣΣΗΒ)
∆ιαµαρτυρία κατά τη διάρκεια δοκιµαστικών βολών
Κρυφή παραβίαση Κανόνων
Επαφή σκοπευτή - µε οποιονδήποτε άλλο
Επαφή υπεύθυνου οµάδας - µε σκοπευτή
Κάρτα Ελέγχου
Συνοµιλίες κοντά στη γραµµή βολής
∆ιορθωτικοί φακοί
∆ιορθωτικά γυαλιά
Μέτρηση προς τα πίσω - µεταφορά των αξιών περισσότερων βολών
Πρόγραµµα βολής - Προκριµατικοί Αγώνες
Σταυρωτό γαζί (σκοπευτική ενδυµασία)
∆ιασταυρούµενες βολές
∆ιασταυρούµενες βολές - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας 300µ
∆ιασταυρούµενες βολές - ακύρωση βολής
∆ιασταυρούµενες βολές-προσδιορισµός βεβαιωµένης διασταυρούµενης
βολής
∆ιασταυρούµενες βολές-προσδιορισµός µη βεβαιωµένης
διασταυρούµενης βολής
∆ιασταυρούµενες βολές - αποποίηση βολής
∆ιασταυρούµενες βολές - µη βεβαιωµένες από τον Επόπτη Βολής
∆ιασταυρούµενες βολές - βαθµολόγηση
∆ιασταυρούµενες βολές - δοκιµαστική βολή στο στόχο αγώνα άλλου
σκοπευτή
∆ιασταυρούµενες βολές - ο σκοπευτής δεν έριξε: βεβαιωµένο από τον
Επόπτη Βολής
Αποφάσεις της Επιτροπής Βαθµολογίας / Στόχοι Ηλεκτρονικής
Βαθµολογίας
Αποφάσεις της Επιτροπής Βαθµολογίας / χάρτινοι στόχοι
Αφαίρεση βαθµών - κοουτσάρισµα
Αφαίρεση βαθµών - καθυστέρηση του αγώνα από σκοπευτή
Αφαίρεση βαθµών - ψευδείς πληροφορίες
Αφαίρεση βαθµών - γενικές / σε σειρά
Αφαίρεση βαθµών - πράσινη κάρτα
Αφαίρεση βαθµών - παρεµπόδιση σκοπευτή
Αφαίρεση βαθµών-δεν µπόρεσε να παρουσιάσει την Κάρτα Ελέγχου
Αφαίρεση βαθµών - φανερές παραβάσεις Κανόνων
Αφαίρεση βαθµών - καταγραφή σε Αναφορά Συµβάντος
Αφαίρεση βαθµών - απελευθέρωση προωστικής γόµωσης
Αφαίρεση βαθµών-βολή(ές) πριν από το παράγγελµα ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ
Αφαίρεση βαθµών - µη εγκεκριµένο τουφέκι ή εξοπλισµός
Αφαίρεσεις - περισσότερες βολές ανά στόχο
Καθυστέρηση του αγώνα από σκοπευτή
Εξάρτηµα στο εσωτερικό της κάννης
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7.9.5
7.2.7
7.4.7.5
7.4.2.2.1
7.7.4
7.6.4
7.8.4.4
7.8.4.3.2
7.9.6.5.2
7.9.5.2
7.9.5.3
7.10.6
7.9.1
7.4.2.3.1
7.4.2.3.1
7.6.6.2.1.2.3
7.7.3.1.1
7.4.7.2
7.6.6.4
7.6.6.5
7.6.6.4.8
7.6.6.4.3
7.6.6.4.4
7.6.6.4.5
7.6.6.4.7
7.6.6.4.1
7.6.6.4.2
7.6.6.4.6
7.13.4.2.4
7.13.4.3.3
7.9.5.4
7.9.6.9
7.9.6.7
7.9.8
7.9.6.2
7.9.6.6
7.6.6.1.4
7.9.6.5.1
7.9.6.2
7.6.4.5.1
7.6.4.4.2
7.6.6.1.1
7.6.6.2.1.2.1
7.9.6.9
7.4.2.2

Αποκλεισµός - κρυφές παραβάσεις Κανόνων
Αποκλεισµός - παρεµπόδιση σκοπευτή
Αποκλεισµός - κόκκινη κάρτα
Αποκλεισµός - παραβίαση κανονισµών ασφαλείας
Αποκλεισµός στον Τελικό
Ενοχλήσεις
Κλήρωση (θυρίδων)
Ρουχισµός του σκοπευτή
Ξηρά Βολή
Ξηρά Βολή - Ορισµός
Ξηρά Βολή - στη διάρκεια του αγώνα 10µ
Προστασία των αυτιών
Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας-πριν την αρχή κάθε σειράς του
αγωνίσµατος
Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας - ∆ιαδικασία για εξέταση
Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας ευθύνη των σκοπευτών
Ηλεκτρονικές σκανδάλες
Καταλληλότητα σκοπευτών
Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής)- τύπος για το γύρο πρόκρισης
Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής) - µη προκρινόµενος σκοπευτής
Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής) - αριθµός σειρών
Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής) - πρόκριση σκοπευτών
Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής) - οµαδικοί αγωνίσµατα
Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής) - ισοβαθµίες
Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής) σε Υπαίθρια Σκοπευτήρια
Εξοπλισµός και Πυροµαχικά
Έλεγχος εξοπλισµού
Έλεγχος εξοπλισµού - καθήκοντα της Οργανωτικής Επιτροπής
Έλεγχος εξοπλισµού-ενηµέρωση σκοπευτών και υπευθύνων οµάδων
Έλεγχος εξοπλισµού - σήµανση εξοπλισµού και τουφεκίων
Έλεγχος εξοπλισµού - καταγραφή
Έλεγχος εξοπλισµού - επανέλεγχος
Έλεγχος εξοπλισµού - επίβλεψη από την Επιτροπή Κριτών
Έλεγχος εξοπλισµού - εγκυρότητα
Έλεγχος εξοπλισµού για λόγους ασφάλειας
Εξέταση από Επιτροπή Κριτών - επιπλέον βολή
Εξωτερικά βάρη - Τουφέκι Στάνταρτ 300µ / Αεροβόλο Τουφέκι 10µ
Επί πλέον βολή - ακύρωση της τελευταίας βολής που ρίφθηκε
(επί πλέον των βολών αγώνα)
Επί πλέον βολή - εντολή για βολή
Επί πλέον βολή-δεν καταγράφεται και δεν παρουσιάζεται στην όθονη
Επί πλέον βολή - καταγράφεται και παρουσιάζεται στην οθόνη
Προστασία των µατιών
Βλάβη ενός µόνο στόχου
Βλάβη όλων των στόχων του σκοπευτηρίου
Βλάβη των Συστηµάτων Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας (ΣΣΗΒ)
Βλάβη της χάρτινης ή ελαστικής ταινίας
Ψευδείς πληροφορίες
Επίσηµα Αποτελέσµατα Τελικού
Τελικός - Απόντες φιναλίστ στο χρόνο έναρξης - κατάταξης
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Τελικός - ασκήσεις σκόπευσης
Τελικός - επιτρεπτή εµπλοκή τουφεκιού
Τελικός - Ανακοίνωση των αποτελεσµάτων
Τελικός - Παραγγέλµατα
Τελικός - ∆ιαδικασίες αγώνα
Τελικός - Αποφάσεις στην περίπτωση ισόπαλων αποτελεσµάτων
Τελικός - καθυστέρηση του χρόνου Έναρξης
Τελικός - εκτόνωση αερίου στα αεροβόλα τουφέκια
Τελικός - Αποκλεισµός
Τελικός - Ξηρά βολή απαγορεύεται
Τελικός - Αγωνίσµατα
Τελικοί Αγωνισµάτων - Πρόγραµµα
Τελικός - Βλάβη ενός µόνο στόχου
Τελικός - Βλάβη όλων των στόχων του Τελικού
Τελικός - Γλώσσα
Τελικός - Εµπλοκές
Τελικός - Ρίψη περισσοτέρων από µια βολές
Τελικός - Αριθµός διαγωνιζοµένων
Τελικός - Χρόνος προετοιµασίας
Τελικός - Παρουσίαση των Φιναλίστ
Τελικός - Ενστάσεις
Τελικός - Προκριµατικοί
Τελικός - Χρόνος προσέλευσης σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα
Τελικός - Προσέλευση στο σκοπευτήριο
Τελικός - Βαθµολογία
Τελικός - Βολές που ρίφθηκαν πριν το ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ ή µετά το
ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ
Τελικός - ∆οκιµαστικές βολές
Τελικός - Θέσεις Έναρξης
Τελικός - Χρόνος έναρξης
Τελικός - Στόχοι
Τελικός - Χρήση συστηµάτων µεταφοράς στόχων
Τελικοί στα Ολυµπιακά Αγωνίσµατα
Βολή µετά το παράγγελµα ΑΠΟΓΕΜΙΣΑΤΕ / ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ
Βολή πριν το παράγγελµα ΓΕΜΙΣΑΤΕ / ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ
Σειρά στάσεων - Αγωνίσµατα τριών στάσεων
Φωτογράφηση µε φλας
Αµπούλα αερίου ή αέρα - αλλαγή ή αναγόµωση
Τουφέκι Γενικά
Γενικές προδιαγραφές για Τουφέκια και εξοπλισµό
Χειρισµός τουφεκίων - µεταφορά τουφεκίων κατά τη διάρκεια της βολής
Χειρισµός τουφεκίων - αυτοπειθαρχία
Χειρισµός στόχων
Υποδοχή Κόψης Παλάµης-Τουφέκι Στάνταρτ 300µ/Αεροβόλο Τουφέκι
10µ
Υποδοχή Κόψης Παλάµης - Τουφέκι Στάνταρτ 300µ / Αεροβόλο Τουφέκι
10µ
Άγκιστρο - Τουφέκι 50µ / Τουφέκι 300µ
Ακινητοποίηση ή ελάττωση της κίνησης
Παρεµπόδιση σκοπευτή
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Επιβολή ποινών
Αναφορά Συµβάντος
Υλικό αυξηµένης πρόσφυσης (λαβής) - Τουφέκι Στάνταρτ 300µ /
Αεροβόλο Τουφέκι 10µ
Υλικό αύξησης - Τουφέκι Στάνταρτ 300µ / Αεροβόλο Τουφέκι 10µ
Μεµονωµένοι Σκοπευτές - Κατανοµή Θυρίδων Βολής
Ατοµική Ισοπαλία - τέλεια επίδοση
Ατοµικές Ισοπαλίες
Ενηµέρωση σχετικά µε εµπλοκές
Παραβάσεις
Παραβάσεις και Πειθαρχικοί Κανόνες
Παραβάσεις και Πειθαρχικοί Κανόνες - Ενέργειες Επιτροπής Κριτών /
εξέταση
∆ιακοπές
Αντικανονικές Βολές
Επιτροπή Κριτών
Επιτροπή Κριτών - παράταση χρόνου από την Επιτροπή Κριτών
Επιτροπή Κριτών - υπερβολικά αργή βαθµολόγηση ή αλλαγή στόχων
Γονυπετώς
Μαξιλαράκι γονυπετώς
Γνώση των Κανόνων
Καθυστερηµένη προσέλευση
Αριστερόχειρας σκοπευτής - ∆εξιόχειρας σκοπευτής
Μήκος κάνης - Τουφέκι Στάνταρτ 300µ
Μήκος συστήµατος τουφεκιού - Αεροβόλο Τουφέκι 10µ
Φακοί
Φίλτρα φωτός
Υλικό επένδυσης - Χαρακτηριστικά
Γέµιση τουφεκιών
Γέµιση τουφεκιών
Εµπλοκή - Επιπλέον χρόνος εφόσον δεν ευθύνεται ο σκοπευτής
Εµπλοκές
Εµπλοκές - Τελικός
Εµπλοκές τουφεκιού / πυροµαχικών
Τροποποίηση ρουχισµού µετά τον έλεγχο
Τροποποίηση ρουχισµού πριν τον έλεγχο
Σήµανση σκοπευτικών ρούχων που αποτυγχάνουν 3 φορές στον έλεγχο
εξοπλισµού
Υλικό για σκοπευτικά σακκάκια, σκοπευτικά παντελόνια, σκοπευτικά γάντια
Όργανα Μέτρησης
Αγωνίσµατα Ανδρών
Αστοχία - δεν ρίφθηκαν βολές
Αστοχία - βολές µετά το πέρας του χρόνου βολής ή του ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ
Κινητά τηλέφωνα
Οθόνη - ορατότητα
Αγώνας διαρκεί περισσότερο από µια µέρα
Μεταφορά σε εφεδρική θέση
Μεταφορά σε άλλη θέση βολής
Χαλινωτήρια στοµίου κάνης
Μη επιτρεπτές εµπλοκές
∆εν ρίφθηκαν βολές
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∆εν παρουσιάζει την Κάρτα Έναρξης
Μη προκρινόµενος σκοπευτής - Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής)
∆εν υπογράφει ταινία εκτυπωτή - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Ειδοποίηση µη καταγραφής ή µη εµφάνισης βολής (ΣΣΗΒ)
Αριθµός αποτυχιών σκοπευτικού ρουχισµού στον έλεγχο εξοπλισµού
Υπεύθυνοι Αγώνων
Φανερές παραβάσεις των Κανόνων
Υλικό ενίσχυσης (σκοπευτικού ρουχισµού) - Χαρακτηριστικά
Μανιτάρι - Τουφέκι Στάνταρτ 300µ / Αεροβόλο Τουφέκι 10µ
Μανιτάρι - Τουφέκι 50µ / Τουφέκι 300µ
Χάρτινοι Στόχοι - Αεροβόλο Τουφέκι 10µ
Χάρτινοι Στόχοι - Αεροβόλο Τουφέκι 10µ : αλλαγή στόχων
Χάρτινοι Στόχοι - Αεροβόλο Τουφέκι 10µ : απόθεση πίσω µετά από τη
σειρά 10 βολών
Χάρτινοι Στόχοι - Τουφέκι 50µ
Χάρτινοι Στόχοι - Τουφέκι 50µ : αλλαγή στόχων
Χάρτινοι Στόχοι - Τουφέκι 50µ : πολύ αργή βαθµολόγηση ή αλλαγή
Χάρτινοι Στόχοι - χειρισµός στόχων
Ποινές για παραβάσεις των Κανόνων
Οπές στην κάνη
Πιστολοειδείς Λαβές
Απόθεση τουφεκιού
Τσέπη - σκοπευτικό σακκάκι
Στάσεις
Χρόνος Προετοιµασίας
Χρόνος Προετοιµασίας - χειρισµός τουφεκιών, ξηρά βολή, ασκήσεις
σκόπευσης
Χρόνος Προετοιµασίας - δοκιµαστικοί στόχοι, έλεγχοι προ του αγώνα
Σειρά Προγράµµατος Αγώνων
Πρηνηδόν
Παράβολα Ενστάσεων και Εφέσεων
Ένσταση που αφορά στην αξία βολών των στόχων Ηλεκτρονικής
Βαθµολογίας
Χρόνος ένστασης
Ενστάσεις και Εφέσεις
Βολή υπό αµφισβήτηση - Βαθµολόγηση
Βολή υπό αµφισβήτηση δεν έχει εντοπιστεί
Προδιαγραφές Πεδίων Βολής και Στόχων
Επόπτης Βολής
Καταγραφή σε Αναφορά Συµβάντος
Σηµειωτής
Ενισχύσεις (Πάχος)
Ενισχύσεις : Υλικό - Χαρακτηριστικά
Εκτόνωση προωστικής γόµωσης κατά τον αγώνα 10µ
Υπολειπόµενος χρόνος
Μετακίνηση από τη γραµµή βολής - Τουφέκι Στάνταρτ 300µ
Επισκευή ή αντικατάσταση τουφεκιού - Εµπλοκή
Αντικατάσταση ή επισκευή τουφεκιού - Εµπλοκή
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Αναφορά στην επιτροπή κριτών - επί πλέον βολή
Ανάγκη για Προκριµατικούς Αγώνες (Επιλογής)
Εφεδρική θέση
Ακουµπιστήρια όπλων - Ακουµπιστήρια τουφεκίου
Παύση βολής µετά το παράγγελµα "ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ"
Τουφέκι 3Χ40
Αγωνίσµατα Τουφεκίου: βλέπε τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΦΕΚΙΟΥ
7.15.0
Πίνακας ∆ιαστάσεων Τουφεκίου - Τουφέκι Στάνταρτ 300µ / Αεροβόλο
Τουφέκι 10µ
∆ιαστάσεις Τουφεκιού - Τουφέκι Στάνταρτ 300µ / Αεροβόλο Τουφέκι 10µ
∆εξιόχειρας σκοπευτής - Αριστερόχειρας σκοπευτής
∆ικαιώµατα της Επιτροπής Κριτών
Τράχυνση - σκοπευτικό σακκάκι
Κανόνες συµπεριφοράς σκοπευτών και υπευθύνων οµάδων
Ασφάλεια
Απαιτήσεις ασφαλείας
∆ιαδικασίες Βαθµολόγησης - Γενικά
∆ιαδικασίες Βαθµολόγησης - βλέπε Τεχνικούς Κανόνες (ΤΚ) 6.7.0
∆ιαδικασίες Βαθµολόγησης Κατάδειξη βολών 300µ
Ενστάσεις Βαθµολογίας
Ενστάσεις Βαθµολογίας - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Ενστάσεις Βαθµολόγίας - Χάρτινοι Στόχοι
Σκοπευτικό βαλιτσάκι / σκοπευτική τσάντα
∆ιαδικασίες Αγωνισµάτων και Κανόνες Αγώνα
Σκοπευτικά γάντια
Σκοπευτικά γάντια - κούµπωµα
Σκοπευτικά γάντια - πάχος
Σκοπευτικό σακάκι
Σκοπευτικό σακάκι - τεχνητή στήριξη, λουριά, κορδόνια, ραφές,
συσφιγκτήρες
Σκοπευτικό σακάκι - κορµός, µανίκια, µάκρος
Σκοπευτικό σακάκι - χαρακτηριστικά του οπίσθιου βολάν
Σκοπευτικό σακάκι - κούµπωµα: µη-ρυθµιζόµενο
Σκοπευτικό σακάκι - κατασκευή του οπίσθιου βολάν
Σκοπευτικό σακάκι - σφίξιµο του µανικιού
Σκοπευτικό σακάκι - για ένα πρωτάθληµα
Σκοπευτικό σακάκι - χαλαρό ύφασµα στην περιοχή του ώµου
Σκοπευτικό σακάκι - επικάλυψη, χαλαρή εφαρµογή
Σκοπευτικό σακάκι - τσέπη
Σκοπευτικό σακάκι - ενισχύσεις
Σκοπευτικό σακάκι - ενισχύσεις: το πέδιλο του κοντακίου ακουµπά στον
ώµο
Σκοπευτικό σακάκι - ενισχύσεις: αγκώνες
Σκοπευτικό σακάκι -ενισχύσεις: µέγιστο πάχος
Σκοπευτικό σακάκι - τράχυνση
Σκοπευτικό σακάκι - διαστάσεις τσέπης
Σκοπευτικό σακάκι - χρήση του µανικιού
Σκοπευτικό σακάκι - βέλκρο, κολλώδεις ουσίες, υγρό ή σπρέυ
Αριστερόχειρη βολή - δεξιά σκόπευση / δεξιόχειρη βολή - αριστερή
σκόπευση
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Σκοπευτικά χαλάκια
Σκοπευτικά παπούτσια
Σκοπευτικά παπούτσια - σχήµα και πίνακας
Σκοπευτικά παπούτσια - για ένα πρωτάθληµα
Σκοπευτικά παπούτσια - ύψος
Σκοπευτικά παπούτσια - ζευγάρι
Σκοπευτικά παπούτσια - υλικό σόλας
Σκοπευτικά παπούτσια - υλικό πάνω µέρους
Σκοπευτικό παντελόνι
Σκοπευτικό παντελόνι - τιράντες
Σκοπευτικό παντελόνι - συσφιγκτήρες
Σκοπευτικό παντελόνι - συσφιγκτήρες:µπροστινό µέρος
Σκοπευτικό παντελόνι - συσφιγκτήρες:µπατζάκια
Σκοπευτικό παντελόνι - κορδόνια, φερµουάρ, συσφιγκτήρες
Σκοπευτικό παντελόνι - για ένα πρωτάθληµα
Σκοπευτικό παντελόνι - χαλαρό γύρω από τα πόδια
Σκοπευτικό παντελόνι - ενισχύσεις
Σκοπευτικό παντελόνι - τεστ καθίσµατος
Σκοπευτικό παντελόνι - πάχος
Σκοπευτικό παντελόνι - πάνω άκρη παντελονιού
Σκοπευτικό παντελόνι - "ζωνάρι": πλάτος, συσφιγκτήρες
Σκοπευτικό παντελόνι - ζώνη µέσης
Σκοπευτικό παντελόνι - ζώνη µέσης: υποστηρίζει το µπράτσο ή τον
αγκώνα
Βολή(ές) πριν από το παράγγελµα ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ
Βολές µετά το πέρας του χρόνου βολής ή το ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ
Αλλαγή στόχων από δοκιµαστικούς σε στόχους αγώνα πραγµατοποιείται
από τους ίδιους τους σκοπευτές
∆οκιµαστικές βολές
∆οκιµαστικές βολές µετά την πρώτη βολή αγώνα
Σκοπευτικά
Σκοπευτικά - φακοί, σύστηµα φακών, φίλτρα φωτός
Υπογραφή ταινίας εκτυπωτή - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Μέγεθος καρτών ποινής
Μανίκι - χρήση µε το σκοπευτικό σακάκι
Μανίκι στερεωµένο στο σκοπευτικό σακάκι
Αορτήρες
Αργή βαθµολογία ή αλλαγή: χάρτινοι στόχοι -Τουφέκι 50µ
Κάπνισµα
Ηχοπαράγωγα
Αλφάδι - Τουφέκι Στάνταρτ 300µ / Αεροβόλο Τουφέκι 10µ
Πνεύµα των κανόνων
Χορηγία
Τηλεσκόπια διόπτευσης
Προδιαγραφές για Τουφέκι Στάνταρτ 300µ / Αεροβόλο Τουφέκι 10µ
Προδιαγραφές για όλα τα Τουφέκια
Ορθίως
Έναρξη - δοκισµαστικές βολές, βολές αγώνα, ξηρά βολή
Ακαµψία
Σταµάτηµα βολής για περισσότερα από 3 λεπτά
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Σταµάτηµα βολής για περισσότερα από 5 λεπτά ή µετακίνηση σε άλλη
θέση βολής
Σταµάτηµα βολής
Σταµάτηµα βολής από Μέλος της Επιτροπής Κριτών / Επόπτη Βολής
για λόγους ασφαλείας
Αναπληρωµατικό τουφέκι - εµπλοκή
Εφεδρικός ρουχισµός
Επόπτης Στόχων και Κρύπτης
Αρχηγός οµάδας
Ευθύνες αρχηγού οµάδας
Οµαδικές ισοπαλίες
Οµάδες - κατανοµή θυρίδων βολής
Τεχνικοί Υπεύθυνοι
Τηλεσκόπια
Τηλεσκόπια ∆ιόπτευσης
Πρόσθετοι έλεγχοι µετά τον αγώνα / Προκριµατικοί
Πάχος
Πάχος - Πίνακας
Τρεις Στάσεις - Σειρά Στάσεων
Τρύπα αντίχειρα - Τουφέκι Στάνταρτ 300µ / Αεροβόλο Τουφέκι 10µ
Πλευρική Υποδοχή αντίχειρα - Τουφέκι Στάνταρτ 300µ / Αεροβόλο
Τουφέκι 10µ
Επίλυση Ισοπαλιών
Επίλυση Ισοπαλιών - Ατοµικό
Επίλυση Ισοπαλιών για τον Τελικό
Επίλυση Ισοπαλιών - Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής)
Παράταση χρόνου από την Επιτροπή Κριτών - σηµείωση στην κάρτα
βαθµολογίας / πίνακα αποτελεσµάτων
Παράταση χρόνου από την Επιτροπή Κριτών-µεταφορά σε άλλη θέση
βολής
Παράταση χρόνου από την Επιτροπή Κριτών - σταµάτηµα βολής για
περισσότερα από 5 λεπτά
Παράταση χρόνου από την Επιτροπή Κριτών - αργή βαθµολόγηση ή
αλλαγή των στόχων
Περισσότερες βολές σε ένα αγώνισµα ή στάση
Περισσότερες βολές ανά χάρτινο στόχο
Περισσότερες βολές ανά στόχο - 2 παραπτώµατα
Περισσότερες βολές ανά στόχο - περισσότερα από 2 παραπτώµατα
Περισσότερες βολές ανά στόχο - Αγωνίσµατα 3 στάσεων - σηµείωση
Περισσότερες βολές ανά στόχο-µεταφορά της αξίας των επί πλέον βολών
Μεταφορά της αξίας των επί πλέον βολών-Κατάσταση Αντίστροφης
µέτρησης
Μεταφορά της αξίας των επί πλέον βολών-περισσότερες βολές ανά στόχο
Βάρος σκανδάλης - Τουφέκι Στάνταρτ 300µ
Μη εγκεκριµένο τουφέκι ή εξοπλισµός
Εσωτερικό ρούχο
Εσώρουχα
Αθέµιτο πλεονέκτηµα επί των άλλων
ΑΠΟΓΕΜΙΣΑΤΕ
Προφορικές Ενστάσεις
Επιβεβαίωση (κατάστασης) τουφεκιών
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Παράβαση κανόνων ασφαλείας
Προειδοποίηση - διατυπωµένη µε όρους - κίτρινη κάρτα
Προειδοποίηση - καταγραφή σε Αναφορά Συµβάντος
Σηµαίες ανέµου
Απόσυρση σκοπευτή
Αγωνίσµατα γυναικών
Γραπτές Ενστάσεις
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ISSF: International Shooting Sport Federation
∆ιεθνής Οµοσπονδία του Αθλήµατος της
Σκοποβολής

ISSF

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ
ΓΙΑ
Πιστόλι 50 µ
Πιστόλι Ταχύτητας 25 µ
Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης 25 µ
Πιστόλι Στάνταρτ 25 µ
Πιστόλι 25 µ
Αεροβόλο Πιστόλι 10 µ

Έκδοση 2005 (Πρώτη Εκτύπωση, 09/2004)
Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2005.
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ΚΕΦΑΛΑΙΑ
8.1.0

ΓΕΝΙΚΑ

8.2.0

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

8.3.0

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΌΧΩΝ

8.4.0

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

8.5.0

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

8.6.0

∆ΙΑ∆ΙΑΚΑΣΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΑ

8.7.0

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ

8.8.0

ΕΜΠΛΟΚΕΣ

8.9.0

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
(ΟΜΑ∆ΩΝ)

8.10.0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

8.11.0

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

8.12.0

ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΣΟΠΑΛΙΩΝ

8.13.0

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ

8.14.0

ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

8.15.0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ

8.16.0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ

8.17.0

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

8.18.0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στα σηµεία όπου τα σχήµατα και οι πίνακες περιέχουν συγκεκριµένες
πληροφορίες, αυτές έχουν το ίδιο κύρος µε τους αριθµηµένους
κανονισµούς.
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8.1.0

ΓΕΝΙΚΑ

8.1.1

Αυτοί οι κανονισµοί είναι µέρος των Τεχνικών Κανονισµών της ISSF και
αναφέρονται σε όλα τα αγωνίσµατα πιστολιών.

8.1.2

Όλοι οι σκοπευτές, αρχηγοί οµάδων και υπεύθυνοι πρέπει να γνωρίζουν τους
Κανόνες της ISSF και να διασφαλίζουν την τήρηση αυτών των Κανόνων. Η
συµµόρφωση µε τους κανόνες αποτελεί ευθύνη του κάθε σκοπευτή.

8.1.3

Όταν ένας Κανόνας αναφέρεται σε δεξιόχειρες σκοπευτές, το αντίστροφο
αυτού του Κανόνα αναφέρεται σε αριστερόχειρες σκοπευτές.

8.1.4

Εκτός από την περίπτωση όπου ένας Κανόνας αναφέρεται ειδικά σε αγώνισµα
ανδρών ή γυναικών, πρέπει να εφαρµοστεί οµοιόµορφα και στα αγωνίσµατα
ανδρών και σ’ αυτά των γυναικών.

8.2.0

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ (ΖΗΤΗΜΑ) ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

8.2.1

Οι Κανόνες της ISSF διατυπώνουν µόνο ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας που
απαιτούνται από την ISSF για να χρησιµοποιούνται στα Πρωταθλήµατα της
ISSF. Η ασφάλεια του σκοπευτηρίου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις
τοπικές συνθήκες και πρόσθετοι κανόνες ασφάλειας µπορούν να συνταχθούν
από την Οργανωτική Επιτροπή. Η Οργανωτική Επιτροπή θα πρέπει να
γνωρίζει τις αρχές ασφαλείας των σκοπευτηρίων και να λαµβάνει τα
απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή τους. Η Οργανωτική Επιτροπή φέρει την
ευθύνη για την ασφάλεια. Οι Κριτές, οι υπεύθυνοι σκοπευτηρίου, οι υπεύθυνοι
οµάδων και οι σκοπευτές πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε οποιουσδήποτε
ειδικούς κανονισµούς.

8.2.2

Η ασφάλεια των σκοπευτών, του προσωπικού του σκοπευτηρίου και των
θεατών, απαιτεί συνεχή και προσεκτική φροντίδα στο χειρισµό των πιστολιών
και στη µετακίνηση στο σκοπευτήριο. Αυτοπειθαρχία είναι αναγκαίο να
επιδειχθεί από όλους. Όπου τέτοια αυτοπειθαρχία απουσιάζει, είναι καθήκον
των υπευθύνων σκοπευτηρίου να την επιβάλουν, καθώς και των σκοπευτών
και των υπεύθυνων οµάδων να βοηθήσουν στην προσπάθεια για την επιβολή
της.

8.2.3

Προκειµένου να υπάρξει ασφάλεια ο Κριτής ή ο υπεύθυνος σκοπευτηρίου
µπορεί να σταµατήσει τη βολή οποιαδήποτε στιγµή. Σκοπευτές και υπεύθυνοι
οµάδων πρέπει αµέσως να ειδοποιούν τους επόπτες βολής ή τους Κριτές για
οποιαδήποτε κατάσταση που µπορεί να είναι επικίνδυνη ή που θα µπορούσε
να προκαλέσει ατύχηµα.

8.2.4

Ο Επιθεωρητής Οπλισµού, Επόπτης Βολής ή Κριτής επιτρέπεται να πάρει τον
εξοπλισµό ενός σκοπευτή (συµπεριλαµβανοµένου και του πιστολιού) για
έλεγχο, χωρίς την άδειά του αλλά παρουσία του (σκοπευτή) και εν γνώσει του.
Όµως, άµεσα µέτρα πρέπει να ληφθούν όταν πρόκειται για θέµα ασφαλείας.

8.2.5

Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια, οι χειρισµοί όλων των πιστολιών πρέπει να
γίνονται πάντα µε τη µέγιστη δυνατή προσοχή. Το πιστόλι δεν πρέπει να
µεταφερθεί από τη γραµµή βολής κατά τη διάρκεια της βολής εκτός αν δοθεί
άδεια από τους υπεύθυνους σκοπευτηρίου.

8.2.5.1

Όταν το πιστόλι είναι έξω από το βαλιτσάκι του, το πιστόλι πρέπει πάντα να
είναι στραµµένο προς ασφαλή κατεύθυνση. Μέσα στο σκοπευτήριο, όταν το
πιστόλι δεν είναι στη θυρίδα βολής, πρέπει πάντα να είναι µέσα στο βαλιτσάκι
του εκτός εάν έχει δοθεί άδεια από Επόπτη Βολής.
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8.2.5.2

Πριν αποχωρήσει από τη θέση βολής ο σκοπευτής πρέπει να βεβαιωθεί, και ο
Επόπτης Βολής πρέπει να επιβεβαιώσει, ότι το κλείστρο (ή ο µηχανισµός)
είναι ανοικτό και ότι δεν υπάρχουν φυσίγγια ή βολίδες στη θαλάµη ή στο
γεµιστήρα. Αν σκοπευτής βάλει το πιστόλι του στο βαλιτσάκι ή το πάρει από τη
θέση βολής χωρίς να ζητήσει να ελεγχθεί αυτό από τον Επόπτη Βολής, µπορεί
να αποκλεισθεί.

8.2.5.3

Ξηρά βολή και ασκήσεις σκόπευσης επιτρέπονται, αλλά µόνο µε την άδεια του
Επόπτη Βολής και µόνο πάνω στη γραµµή βολής ή σε καθορισµένη περιοχή.
Απαγορεύονται οι χειρισµοί πιστολιών όταν υπάρχει προσωπικό που εργάζεται
µπροστά από τη γραµµή βολής.

8.2.5.3.1

Ξηρά Βολή σηµαίνει απελευθέρωση του οπλισµένου µηχανισµού της
σκανδάλης άδειου πυροβόλου πιστολιού ή η απελευθέρωση του µηχανισµού
της σκανδάλης πιστολιού αέρα ή αερίου που περιέχει συσκευή που επιτρέπει
το χειρισµό της σκανδάλης χωρίς να εκτονωθεί η προωθητική ουσία (αέρας ή
αέριο).

8.2.5.4

Τα πιστόλια µπορούν να γεµίσουν µόνο στη θυρίδα βολής και µόνον αφού έχει
δοθεί παράγγελµα ή το σήµα ΓΕΜΙΣΑΤΕ ή ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ. Κανένας
γεµιστήρας ή θαλάµη δεν µπορεί να γεµιστεί µε φυσίγγιο ή βολίδα πριν δοθούν
αυτά τα παραγγέλµατα. Όλο τον άλλο χρόνο τα πιστόλια πρέπει να είναι
απογεµισµένα. Οι υπεύθυνοι βολής πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι σκοπευτές
έχουν τον αναγκαίο χρόνο να γεµίσουν.

8.2.5.5

Εάν ένας σκοπευτής ρίξει µια βολή πριν από το παράγγελµα «ΓΕΜΙΣΑΤΕ» ή
«ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ» ή αφού έχει δοθεί το παράγγελµα «ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ» ή
«ΑΠΟΓΕΜΙΣΑΤΕ» µπορεί να αποκλειστεί εάν τίθεται θέµα ασφαλείας.

8.2.5.6

Κατά τη διάρκεια του αγώνα το πιστόλι µπορεί να αποτεθεί µόνο αφού το (τα)
φυσίγγιο(α) και / ή ο γεµιστήρας έχουν αφαιρεθεί και το κλείστρο είναι ανοικτό.
Τα αεροβόλα πιστόλια και τα πιστόλια αερίου πρέπει να ασφαλίζονται
ανοίγοντας το µοχλό οπλίσεως και / ή τη θυρίδα γέµισης.

8.2.6

Όταν δοθεί το παράγγελµα ή το σήµα «ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ», η βολή πρέπει να
«
σταµατήσει αµέσως. Όταν δοθεί το παράγγελµα ΑΠΟΓΕΜΙΣΑΤΕ» όλοι οι
σκοπευτές πρέπει να απογεµίσουν τα πιστόλια τους, και να τα καταστήσουν
ασφαλή, να αδειάσουν τους γεµιστήρες τους, αν υπάρχουν, και να τους
τοποθετήσουν στο σκοπευτικό πάγκο (για να απογεµίσετε τα αεροβόλα
πιστόλια ζητείστε την άδεια του επόπτη βολής). Η βολή µπορεί να ξαναρχίσει
µόνο όταν το κατάλληλο παράγγελµα ή σήµα "ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ" δοθεί πάλι.

8.2.7

Ο Αρχηγός Βολής ή άλλοι κατάλληλοι υπεύθυνοι σκοπευτηρίου, είναι
υπεύθυνοι να δώσουν τα παραγγέλµατα «ΓΕΜΙΣΑΤΕ», «ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ»,
«ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ» «ΑΠΟΓΕΜΙΣΑΤΕ» και άλλα απαραίτητα παραγγέλµατα. Οι
Επόπτες Βολής θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι τα παραγγέλµατα
εκτελούνται και ότι οι χειρισµοί των πιστολιών γίνονται µε ασφάλεια.

8.2.7.1

Κάθε σκοπευτής που αγγίζει πιστόλι ή γεµιστήρα, εκτός αν πρόκειται να τα
αδειάσει, χωρίς την άδεια του Επόπτη Βολής, µετά το παράγγελµα «ΠΑΥΣΑΤΕ
ΠΥΡ» ή «ΑΠΟΓΕΜΙΣΑΤΕ», µπορεί να αποκλειστεί.
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8.2.8

Προστασία των Αυτιών
Όλοι οι σκοπευτές και άλλα πρόσωπα που είναι στην άµεση περιοχή της
γραµµής βολής, συνιστάται να φορούν ωτοασπίδες, καλύµµατα αυτιών, ή
παρόµοια προστατευτικά των αυτιών. Προστατευτικά των αυτιών που
περιέχουν συσκευές λήψεως οποιουδήποτε τύπου δεν επιτρέπονται για τους
σκοπευτές.

8.2.9

Προστασία των Ματιών
Όλοι οι σκοπευτές συνιστάται να φορούν άθραυστα σκοπευτικά γυαλιά, ή
παρόµοια προστατευτικά των µατιών, κατά τη διάρκεια της βολής.

8.3.0

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ
Λεπτοµερείς προδιαγραφές των στόχων και των πεδίων βολής µπορεί να
αναζητηθούν στους Τεχνικούς Κανόνες (βλ. τµήµα 6.3.0).

8.4.0

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

8.4.1

Γενικά

8.4.1.1

Οι σκοπευτές οφείλουν να χρησιµοποιούν µόνο εξοπλισµό και αµφίεση που
συµµορφώνεται µε τους Κανόνες της ISSF. Οτιδήποτε (πιστόλια, συσκευές,
εξοπλισµός, παρελκόµενα, κλπ) το οποίο µπορεί να δώσει σε ένα σκοπευτή
αθέµιτο πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους άλλους και δεν αναφέρεται σ’ αυτούς
τους Κανόνες, ή που αντιτίθεται στο πνεύµα των Κανόνων και των Κανονισµών
της ISSF, απαγορεύεται. Ο σκοπευτής φέρει την ευθύνη να προσκοµίσει όλα
τα πιστόλια, εξοπλισµό και οποιαδήποτε αµφισβητήσιµη αµφίεση για επίσηµο
έλεγχο και έγκριση στον Έλεγχο Εξοπλισµού πριν από την έναρξη του αγώνα.
Οι αρχηγοί οµάδων είναι εξίσου υπεύθυνοι να εξασφαλίσουν ότι ο εξοπλισµός
και η αµφίεση του σκοπευτή συµµορφώνονται µε τους Κανόνες και τους
Κανονισµούς της ISSF. Η Επιτροπή Κριτών έχει το δικαίωµα να εξετάσει τον
εξοπλισµό και την αµφίεση του σκοπευτή οποιαδήποτε στιγµή.

8.4.1.1.1

Ο σκοπευτής θα πρέπει να χρησιµοποιεί το ίδιο πιστόλι σε όλους τους γύρους
και τις σειρές ενός αγωνίσµατος, εκτός αν αυτό σταµατήσει να λειτουργεί.
(Βλέπε Κανόνες Εµπλοκών 8.8.0).

8.4.1.2

Σηµαίες Ανέµου
Ιδιωτικοί δείκτες ανέµου απαγορεύονται.

8.4.1.3

Ηχοπαράγωγα
Επιτρέπεται µόνο η χρήση συσκευών που µειώνουν την ένταση του ήχου.
Ραδιόφωνα, µαγνητόφωνα ή οποιοσδήποτε τύπος ηχοπαραγωγών ή
συστηµάτων επικοινωνίας απαγορεύονται στη διάρκεια των αγώνων και
οποιασδήποτε προπόνησης.

8.4.1.4

Η χρήση κινητών τηλεφώνων, γουώκυ–τώκυ, τηλεειδοποίησης ή παροµοίων
συσκευών από διαγωνιζόµενους, προπονητές και υπεύθυνους οµάδων µέσα
στον αγωνιστικό χώρο απαγορεύεται. Όλα τα κινητά τηλέφωνα κλπ. πρέπει να
είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ.

8.4.1.5

Το κάπνισµα απαγορεύεται στο σκοπευτήριο και στο χώρο των θεατών.

8.4.1.6

Απαγορεύεται η φωτογράφηση µε φλας µέχρι να έχει συµπληρωθεί ο
αγώνας.
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8.4.2.6

Μέτρηση του Βάρους της Σκανδάλης

8.4.2.6.1

Το βάρος της σκανδάλης πρέπει να µετριέται µε το βαρίδιο ελέγχου να
υποβαστάζεται κοντά στο µέσον της σκανδάλης (βλέπε σχεδιάγραµµα) και την
κάννη να κρατιέται κατακόρυφη. Το βαρίδιο πρέπει να τοποθετείται πάνω σε
οριζόντια επιφάνεια και να σηκώνεται. Οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται από
επόπτες του Ελέγχου Εξοπλισµού. Το ελάχιστο βάρος της σκανδάλης πρέπει
να διατηρείται σ’ ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα. Επιτρέπεται ένας µέγιστος
αριθµός τριών (3) προσπαθειών για να σηκωθεί το βαρίδιο. Εάν η σκανδάλη
δεν περνά τον έλεγχο µπορεί µόνον να επαναϋποβληθεί µετά από ρύθµιση.
Όταν γίνεται έλεγχος πιστολίων που λειτουργούν µε αέρα ή αέριο η
προωθητική ουσία (αέρας ή αέριο) πρέπει να ενεργοποιείται.

8.4.2.6.2

Το κατάλληλο βαρίδιο ελέγχου σκανδάλης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
τυχαίους ελέγχους θα είναι επίσης διαθέσιµο στους σκοπευτές µέσα στο
σκοπευτήριο πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα και πριν τους Τελικούς για
να τους επιτραπεί να ελέγξουν ότι το βάρος της σκανδάλης δεν έχει αλλάξει
κατά τρόπο που να αντίκειται στους κανόνες.

8.4.2.6.3

Τυχαίοι έλεγχοι Βάρους Σκανδάλης θα πρέπει να γίνονται αµέσως µετά από
την τελευταία σειρά σε όλους τους αγώνες επιλογής και προκριµατικούς
αγώνες των 10µ. και 25µ.. Τουλάχιστον ένας σκοπευτής πρέπει να επιλεχθεί
από κάθε Τµήµα Σκοπευτηρίου (ή 8 θυρίδες στο Αεροβόλο Πιστόλι και (2)
σκοπευτές ανά σειρά για το Πιστόλι Ταχύτητας) µε κλήρωση των αριθµών από
την Επιτροπή Κριτών Σκοπευτηρίου. Οι Κριτές Βαθµολογίας οφείλουν στη
συνέχεια να διεξάγουν τους ελέγχους πριν τα πιστόλια επιστραφούν στα
βαλιτσάκια τους. Επιτρέπεται ένας µέγιστος αριθµός τριών (3) προσπαθειών
για να σηκωθεί το βαρίδιο. Οποιοσδήποτε σκοπευτής του οποίου το πιστόλι
δεν περάσει αυτό τον έλεγχο πρέπει να αποκλεισθεί. Οποιοσδήποτε
σκοπευτής του οποίου το πιστόλι δεν περάσει αυτό τον έλεγχο ή όταν
σκοπευτής επιλέγεται και δεν υφίσταται τον έλεγχο, πρέπει να αποκλεισθεί.

8.4.2.6.4

Μέτρηση του Βάρους της Σκανδάλης
Σηµείωση:
Πρέπει να
χρησιµοποιηθεί βαρίδιο
µε λαστιχένια ή µεταλλική
αιχµηρή άκρη. ∆εν
επιτρέπεται κύλινδρος ή
άλλη στρογγυλή
διαµόρφωση στο βαρίδιο
ελέγχου.
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8.4.3

Αεροβόλο Πιστόλι 10 µ
Οποιοδήποτε πιστόλι διαµετρήµατος 4,5 χιλ (.177’’) πεπιεσµένου αέρα ή
αερίου που είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 8.16.0 µπορεί να
χρησιµοποιηθεί.

8.4.3.1

Το πιστόλι επιτρέπεται να γεµιστεί µε µία (1) µόνο βολίδα.

8.4.3.1.1

Εάν το πιστόλι γεµιστεί κατά λάθος µε πάνω από µία (1) βολίδα:

8.4.3.1.1.1

εάν ο σκοπευτής το αντιληφθεί πρέπει να σηκώσει το ελεύθερο χέρι του για
να δείξει στον επόπτη βολής ότι έχει πρόβληµα. Ένας επόπτης βολής πρέπει
τότε να επιβλέψει την απογέµιση του πιστολιού και δεν θα επιβληθεί ποινή.
∆εν επιτρέπεται να δοθεί επιπλέον χρόνος αλλά ο σκοπευτής µπορεί να
συνεχίσει κανονικά,

8.4.3.1.1.2

εάν ο σκοπευτής δεν το αντιληφθεί ή εάν ο σκοπευτής συνεχίσει χωρίς να
αναφέρει το θέµα, τότε θα τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία:

8.4.3.1.1.2.1

εάν υπάρχουν δύο τρύπες πάνω στο στόχο το αποτέλεσµα της υψηλότερης
σε αξία βολής θα µετρηθεί και η δεύτερη βολή θα ακυρωθεί.

8.4.3.1.1.2.2

εάν υπάρχει µόνο µία (1) βολή πάνω στο στόχο, αυτή θα µετρηθεί.

8.4.4

Ειδικές Προδιαγραφές για Πιστόλια 25µ

8.4.4.1

Ο άξονας της κάννης πρέπει να περνά πάνω από το πάνω µέρος (σηµείο
τοµής δείκτη και αντίχειρα) του χεριού όταν αυτό κρατά το πιστόλι στην
κανονική στάση βολής).

8.4.4.2

Το µήκος της κάννης µετριέται µε τον ακόλουθο τρόπο (βλ. τον πίνακα
προδιαγραφών πιστολΓΛ∆ψϋΦάλζΒΡΓψΡΡΡ∆Γ∆∆ϋΆ∆άάζΒΛΓΧΝΆΧΆάΧζΧΓψΧΦϋΆάζζ
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Όλα τα βλήµατα που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι µόνο από µολύβι ή
παρόµοιο µαλακό υλικό. Βλήµατα µε περίβληµα δεν επιτρέπονται. Οι Κριτές
µπορούν να πάρουν δείγµατα από τα πυροµαχικά των σκοπευτών για
έλεγχο.
Πιστόλι

∆ιαµέτρηµα

Άλλες προδιαγραφές

Αεροβόλο Πιστόλι 10 µ

4,5 χιλ (.177”)

Πιστόλι Κεντρικής
Πυροδότησης25 µ

7.62 χιλ – 9.65 χιλ
(.30”-.38”)

Για λόγους ασφάλειας απαγορεύονται
φυσίγγια µεγάλης ισχύος τύπου
“Magnum”.

Πιστόλι 50 µ

5.6 χιλ (.22”)

Περιφερειακής Πυροδότησης Long
Rifle.

Πιστόλι Περιφερειακής
Πυροδότησης 25 µ

5.6 χιλ (.22”)

Περιφερειακής Πυροδότησης Long
Rifle
Για το αγώνισµα πιστολιού Ταχύτητος
ελάχιστο βάρος βλήµατος 2,53 γραµ.
= 39 grain. Ελάχιστη ταχύτητα
250µ/δευτ. Πρέπει να υπάρχει
διαθέσιµος χρονογράφος (συσκευή
µέτρησης ταχύτητας) για τους
σκοπευτές στο σκοπευτήριο.

8.4.7

Κανονισµοί Ρουχισµού

8.4.7.1

Είναι ευθύνη του σκοπευτή να εµφανίζεται στα σκοπευτήρια ντυµένος µε
τρόπο ανάλογο προς µια δηµόσια εκδήλωση.

8.4.7.2

Κατά τη διάρκεια των Αγώνων και της Προαγωνιστικής Προπόνησης:

8.4.7.2.1

Οι γυναίκες υποχρεούνται να φορούν φορέµατα, φούστες, σορτς ή
παντελόνια, µπλούζες ή τοπ (τα οποία θα καλύπτουν το µπροστά και πίσω
µέρος του σώµατος και τα οποία θα είναι πάνω από τον κάθε ώµο).

8.4.7.2.2

Οι άντρες υποχρεούνται να φορούν µακριά παντελόνια ή σορτς και µπλούζες
ή πουκάµισα µε µακριά ή κοντά µανίκια.

8.4.7.2.3

Τα σορτς απαγορεύεται να είναι κοντύτερα από τις άκρες των δακτύλων του
αθλητή όταν οι βραχίονες και τα δάκτυλα είναι τεντωµένα και εφάπτονται των
γοφών.

8.4.7.2.4

Τα πουλόβερ και οι ζακέτες επιτρέπονται.

8.4.7.2.5

Φόρµες που δίδονται στις οµάδες σαν επίσηµες στολές επιτρέπονται.

8.4.7.2.6

Όλα τα µέλη µιας οµάδας, άντρες ή γυναίκες θα πρέπει να είναι ντυµένα µε
όµοιο πάνω µέρος οµαδικής στολής.

8.4.7.2.7

Κατά τη διάρκεια των Απονοµών και άλλων Τελετών οι αθλητές
υποχρεούνται να παρουσιάζονται µε τις επίσηµες εθνικές στολές τους ή
εθνικές φόρµες (πάνω και κάτω µέρος). Όλα τα µέλη της οµάδας πρέπει να
είναι ντυµένα µε τον ίδιο τρόπο.

8.4.7.3

Η χρήση οποιωνδήποτε ειδικών βοηθηµάτων, µέσων ή ενδυµάτων τα οποία
ακινητοποιούν ή µειώνουν υπερβολικά την κίνηση των ποδιών του σώµατος
ή των χεριών του σκοπευτή απαγορεύεται, µε σκοπό να διασφαλιστεί το ότι η
απόδοση των σκοπευτών δεν βελτιώνεται τεχνητά από ειδικό ρουχισµό.
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8.4.7.4

Παπούτσια µε χαµηλές πλευρές πρέπει να φοριούνται. Οποιουδήποτε
τύπου παπούτσια µε ψηλές πλευρές (όπως τουφεκιού, καλαθοσφαίρισης ή
µπότες του Σκι κλπ) που καλύπτουν το κόκκαλο του αστραγάλου ή που θα
µπορούσαν να δίνουν υποστήριξη, απαγορεύονται. Τα παπούτσια θα
ελέγχονται στον Έλεγχο Εξοπλισµού. Η ένδυση θα ελέγχεται στη γραµµή
βολής.

8.4.7.5

Όλοι οι σκοπευτές πρέπει να φέρουν Αριθµούς Έναρξης, στις πλάτες τους
και πάνω από τη µέση, σε όλο το χρονικό διάστηµα που λαµβάνουν µέρος
σε προαγωνιστική προπόνηση ή αγώνες. Αν ο σκοπευτής δεν φορά Αριθµό
Έναρξης, δεν µπορεί να αρχίσει / συνεχίσει.

8.4.7.6

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ µε τους Κανόνες
Καταλληλότητας και Χορηγίας της ISSF (ΤΜΗΜΑ 4 των Επίσηµων
Θεσπισµάτων Κανόνων και Κανονισµών). Το Τµήµα αυτό καλύπτει τους
κανόνες συµµετοχής σε αγώνες της ISSF και θέµατα όπως: Εµβλήµατα,
Χορηγία, ∆ιαφήµιση και Εµπορικά Σήµατα στο Ρουχισµό καθώς και
Ελέγχους και Κυρώσεις.

8.4.7.7

Πλάγια Προστατευτικά Ματιών (στη µία ή και στις δύο πλευρές) τα οποία
είναι προσαρµοσµένα στο καπέλο, κασκέτο, στα σκοπευτικά γυαλιά ή στη
κορδέλα του κεφαλιού και δεν ξεπερνούν τα 40 χιλ. σε πάχος (Α)
επιτρέπονται. Αυτά τα προστατευτικά δεν µπορούν να προεξέχουν πέρα από
µια γραµµή του κέντρου του µετώπου.

8.4.7.7.1

Επιτρέπεται κάλυµµα για το µάτι που δεν σκοπεύει όχι µεγαλύτερο από 30
χιλ. πλάτος (Β).

8.4.7.7.2

8.4.8

ΕΦΕ∆ΡΙΚΟ

8.4.9

ΕΦΕ∆ΡΙΚΟ

8.4.10

Παρελκόµενα

8.4.10.1

Τηλεσκόπια ∆ιόπτευσης
Η χρήση τηλεσκοπίων που δεν είναι τοποθετηµένα στο πιστόλι για τον
εντοπισµό των βολών ή για τον υπολογισµό του ανέµου επιτρέπεται µόνο για
αγωνίσµατα των 25 µ και 50 µ.
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8.5.0

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Επιτροπή Κριτών Σκοπευτηρίου πρέπει να διορίζεται για να επιβλέπει τη
διεξαγωγή των αγώνων. Επιτροπή βαθµολογίας πρέπει να ορισθεί για να
επιβλέπει την βαθµολόγηση και την κατάταξη.

8.5.1

Καθήκοντα και Λειτουργίες του Αρχηγού Βολής
Ένας Αρχηγός Βολής πρέπει να ορίζεται για κάθε αγώνισµα σε ένα
συγκεκριµένο σκοπευτήριο. Ο Αρχηγός Βολής είναι:

8.5.1.1

Επικεφαλής όλων των Εποπτών Βολής και του Προσωπικού του
Σκοπευτηρίου καθώς και υπεύθυνος για τη σωστή διεξαγωγή του
σκοπευτικού αγωνίσµατος και, εκεί όπου ασκείται κεντρικός έλεγχος, θα είναι
υπεύθυνος για όλα τα παραγγέλµατα του σκοπευτηρίου,

8.5.1.2

υπεύθυνος να εξασφαλίσει τη συνεργασία του Προσωπικού Σκοπευτηρίου µε
τους Κριτές,

8.5.1.3

υπεύθυνος για τη γρήγορη διόρθωση κάθε κακής λειτουργίας του
εξοπλισµού, και για την παροχή εµπειρογνωµόνων και υλικού που
χρειάζονται για τη λειτουργία του σκοπευτηρίου. Ο Αρχηγός Βολής πρέπει να
επιλύσει οποιεσδήποτε ανωµαλίες δεν µπορούν να επιλύσουν οι άλλοι
Επόπτες Βολής,

8.5.1.4

υπεύθυνος για τη σωστή και γρήγορη βαθµολόγηση των στόχων σε
συνεργασία µε τον Προϊστάµενο Βαθµολογίας,

8.5.1.5

εάν είναι απαραίτητο συµµετέχει στην κλήρωση για την κατανοµή θυρίδων
βολής.

8.5.2

Καθήκοντα και Λειτουργίες του Επόπτη Βολής
Ένας Επόπτης Βολής πρέπει να ορίζεται για κάθε τµήµα οµάδων στόχων, ή
για κάθε πέντε µε δέκα θυρίδες βολής. Οι Επόπτες Βολής πρέπει:

8.5.2.1

να είναι υπεύθυνοι στον Αρχηγό Βολής για τη διεξαγωγή του αγωνίσµατος, για τις
θέσεις βολής που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους όµως πρέπει να συνεργάζονται
κάθε στιγµή µε τους Κριτές,

8.5.2.2

να καλούν τους σκοπευτές στις θέσεις βολής,

8.5.2.3

να ελέγχουν τα ονόµατα και, τους αριθµούς ταυτότητας των σκοπευτών για να
βεβαιώσουν ότι είναι σύµφωνοι µε τον κατάλογο έναρξης, το µητρώο βολής και τους
µικρούς πίνακες αποτελεσµάτων. Αν είναι δυνατό, αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί πριν
από την έναρξη της περιόδου προετοιµασίας,

8.5.2.4

να εξακριβώνουν ότι τα πιστόλια, ο εξοπλισµός και τα παρελκόµενα των σκοπευτών
έχουν εξεταστεί και εγκριθεί,

8.5.2.5

να ελέγχουν τις στάσεις βολής των σκοπευτών και να ενηµερώνουν την Επιτροπή
Κριτών για οποιεσδήποτε ανωµαλίες,

8.5.2.6

να δίνουν τα απαιτούµενα ή απαραίτητα παραγγέλµατα,

8.5.2.7

να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες µετά από εµπλοκή, ένσταση, διαταραχή ή
οποιοδήποτε άλλο θέµα προκύψει στη διάρκεια του αγώνα,

8.5.2.8

να είναι υπεύθυνοι για την ακριβή καταγραφή των βολών από τους Σηµειωτές όταν
χρησιµοποιούνται χάρτινοι στόχοι,

8.5.2.9

να επιτηρούν τη σωστή λειτουργία των στόχων,
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8.5.2.10

να δέχονται ενστάσεις και τις µεταβιβάζουν σε Μέλος της Επιτροπής Κριτών,

8.5.2.11

να είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή όλων των ανωµαλιών, διαταράξεων,
κυρώσεων, εµπλοκών, διασταυρούµενων βολών, πρόσθετου δοθέντος
χρόνου, επαναληφθεισών βολών ή σειρών βολών κλπ, σε αναφορά
συµβάντων, στο µητρώο βολής και στο στόχο ή στην ταινία του εκτυπωτή και
στον µικρό πίνακα αποτελεσµάτων όταν ενδείκνυται.

8.5.3

Καθήκοντα και Λειτουργίες του Σηµειωτή – Χάρτινοι Στόχοι
Ένας Σηµειωτής θα πρέπει να ορίζεται για κάθε θέση βολής. Οι Σηµειωτές
πρέπει:

8.5.3.1

να συµπληρώνει ή να επαληθεύει τις αντίστοιχες πληροφορίες στην κάρτα
βαθµολογίας και στον πίνακα βαθµολογίας (όνοµα σκοπευτή, αριθµό
έναρξης, αριθµό θυρίδας κλπ),

8.5.3.2

να πληροφορεί το σκοπευτή πότε οι δοκιµαστικοί του στόχοι και οι στόχοι
αγώνα είναι έτοιµοι για βολή. Ο σκοπευτής οφείλει να ενηµερώσει καθαρά το
Σηµειωτή αν επιθυµεί να ρίξει σε δοκιµαστικούς στόχους ή σε στόχους
αγώνα. Αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί από το Σηµειωτή. Για να αποφευχθούν
γλωσσικές δυσκολίες µπορούν να δοθούν στο σκοπευτή δυο κάρτες µε τις
λέξεις ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ και ΑΓΩΝΑΣ. Επί πλέον η κάθε κάρτα πρέπει να έχει
τυπωµένη επάνω της µικρογραφία δοκιµαστικού στόχου ή στόχου αγώνα. Ο
σκοπευτής δεν έχει παρά να δείξει την κατάλληλη κάρτα στο Σηµειωτή,

8.5.3.3

να έχει τηλεσκόπιο αν η αλλαγή στόχων γίνεται από απόσταση. Αν ο
Σηµειωτής ελέγχει την αλλαγή των στόχων, πρέπει να περιµένει µερικά
δευτερόλεπτα πριν δώσει το σήµα να αλλαχτεί ο στόχος, για να δώσει στο
σκοπευτή την ευκαιρία να διοπτεύσει τη βολή του,

8.5.3.4

να καταχωρεί την προκαταρκτική αξία της κάθε βολής στην κάρτα
βαθµολογίας και στον πίνακα αποτελεσµάτων πάνω ή δίπλα από το τραπέζι
του για τους θεατές,

8.5.3.5

σε σκοπευτήρια όπου οι στόχοι επαναφέρονται µηχανικά στη γραµµή βολής,
να συλλέγει το(υς) στόχο(υς) αµέσως µετά από κάθε σειρά των δέκα βολών
και να τον (τους) τοποθετεί σε κλειδωµένο κουτί για παραλαβή από
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό και µεταφορά στο Γραφείο Βαθµολογίας,

8.5.3.6

να αποφεύγει οποιαδήποτε συνοµιλία µε το σκοπευτή ή άλλα σχόλια σχετικά
µε τη βαθµολογία ή τον εναποµείναντα χρόνο αγώνα.

8.5.4

Καθήκοντα και Ευθύνες των Εποπτών Κρύπτης – Χάρτινοι
Στόχοι

8.5.4.1

Ο αριθµός των Εποπτών Κρύπτης πρέπει να αντιστοιχεί µε τον αριθµό των
Εποπτών Βολής. Κατά τη λειτουργία της κρύπτης, είναι υπεύθυνοι για τα
τµήµατα του σκοπευτηρίου που τους έχουν ανατεθεί (βλ.8.5.2.1) για να
εξασφαλίσουν ότι οι στόχοι θα αλλαχθούν γρήγορα, θα βαθµολογηθούν, θα
σηµειωθούν και θα ανυψωθούν για την επόµενη βολή του σκοπευτή

8.5.4.2

Εάν δεν µάγα
άΡ[άεζΒΡΓΧΧΆΧϋάξζΧΓΆψΛΆΧΆ∆γΡγTdτΧΧΓΡγ
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8.5.4.3

Σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται αυτόµατα κουτιά στόχων, οι Επόπτες
Κρύπτης είναι υπεύθυνοι για την τοποθέτηση των σωστών στόχων στα κουτιά, για
την αφαίρεση των στόχων και την προετοιµασία τους για παράδοση στο Γραφείο
Βαθµολογίας. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σηµείωση στους στόχους οποιωνδήποτε
ανωµαλιών που µπορεί να έχουν παρουσιαστεί.

8.5.4.4

Να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχουν τρύπες βληµάτων στη λευκή επιφάνεια του
στόχου, και ότι οποιαδήποτε σηµάδια στο πλαίσιο είναι καθαρά σηµειωµένα.

8.5.5

Επόπτης Στόχων – Χάρτινοι Στόχοι

8.5.5.1

Ένας Επόπτης Στόχων πρέπει να διορίζεται για κάθε τµήµα του σκοπευτηρίου ή για
κάθε πέντε έως δέκα στόχους. Ο αριθµός των Εποπτών Στόχων πρέπει να είναι
αντίστοιχος µε τον αριθµό των Εποπτών Βολής.

8.5.5.2

Ο Επόπτης Στόχων πρέπει:

8.5.5.2.1

να είναι υπεύθυνος για την οµάδα των στόχων που του ανατέθηκε,

8.5.5.2.2

στα αγωνίσµατα 25 µ πρέπει να επισηµάνει στον Κριτή όλες τις βολές αµφιβόλου
αξίας και, αφού ληφθεί απόφαση, να καταδείξει τη θέση και την αξία των βολών,

8.5.5.2.3

να εξασφαλίζει ότι οι στόχοι βαθµολογούνται σωστά, µε ταχύτητα και ακρίβεια, να
σηµειώνονται, κολλιούνται και /ή αλλάζονται όπως κρίνεται απαραίτητο και όπως
απαιτείται από τους Κανόνες,

8.5.5.2.4

να βοηθά στην επίλυση αµφίβολων καταστάσεων σύµφωνα µε τους Κανόνες της
ISSF και σε συνεργασία µε τον Επόπτη Βολής και τους Κριτές.

8.5.5.3

Επόπτης Στόχων – Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας

8.5.5.3.1

Οι Επόπτες Στόχων οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν τρύπες από
βλήµατα στην άσπρη επιφάνεια του στόχου, και ότι οποιαδήποτε σηµάδια στο
πλαίσιο του στόχου είναι καθαρά σηµειωµένα, να κολλούν τους πίσω στόχους και
τις πίσω κάρτες και να αλλάζουν τα φύλλα ελέγχου.

8.5.5.3.2

Οι πίσω στόχοι και οι πίσω κάρτες καθώς και τα φύλλα ελέγχου δεν πρέπει να
κολλούνται ή να αλλάζονται παρά µόνον αφού έχει συµπληρωθεί η βαθµολόγηση.

8.5.6

Τεχνικοί Υπεύθυνοι - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης

8.5.6.1

Τεχνικοί Υπεύθυνοι µπορούν να διοριστούν για να χειρίζονται και να συντηρούν τον
εξοπλισµό των Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης, µπορούν να δώσουν
συµβουλές σε Επόπτες Βολής ή Κριτές αλλά δεν µπορούν να πάρουν αποφάσεις.

8.5.6.2

Πριν την αρχή κάθε σειράς ενός αγωνίσµατος ένα µέλος της επιτροπής κριτών
πρέπει να ελέγχει τους στόχους Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης για να επιβεβαιώσει τα
παρακάτω:

8.5.6.3

ότι δεν υπάρχουν τρύπες βολών στην άσπρη επιφάνεια του στόχου,

8.5.6.4

οποιαδήποτε σηµάδια πάνω στο πλαίσιο καταδεικνύονται ευκρινώς,

8.5.6.5

οι πίσω στόχοι για τα αγωνίσµατα των 25µ. δεν έχουν τρύπες βολών,

8.5.6.6

η πίσω κάρτα στο πίσω µέρος του στόχου των 25µ και 50µ. δεν έχει τρύπες βολών,

8.5.6.7

τα φύλλα ελέγχου έχουν ανανεωθεί,
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8.5.6.8

ένα µέλος της επιτροπής Κριτών πρέπει να επιβλέπει οποιαδήποτε παρέµβαση µε το
χέρι στα αποτελέσµατα των πρότυπων αποτελεσµάτων του υπολογιστή (π.χ.
επιβολή ποινών, διορθωµένα αποτελέσµατα µετά από εµπλοκές , κλπ.).

8.5.7

Μέλη της Επιτροπής Κριτών στη Γραµµή Στόχων

8.5.7.1

Στα αγωνίσµατα των 25µ. που χρησιµοποιούνται χάρτινοι στόχοι ένα µέλος της
Επιτροπής Κριτών Βαθµολογίας και / ή της Επιτροπής Κριτών Πιστολιού πρέπει να
διορίζεται (διορίζονται) για κάθε τµήµα του σκοπευτηρίου ή για κάθε πέντε (5) έως
δέκα (10) στόχους (δηλαδή ένας για κάθε επόπτη στόχων). Πρέπει να συνοδεύει τον
Επόπτη Στόχων στη Γραµµή Στόχων.

8.5.7.2

Το µέλος της Επιτροπής Κριτών πρέπει να ελέγχει ως προς το ότι οι στόχοι
επιθεωρούνται πριν αρχίσει η βαθµολογία ψάχνοντας για το αν υπάρχει σωστός
αριθµός βολών, αν κάποιες βολές είναι πολύ κοντά στους κύκλους βαθµολόγησης
κλπ. Αµφισβητούµενες καταστάσεις πρέπει να επιλύονται πριν αρχίσει η
βαθµολόγηση.

8.5.7.3

Αποφάσεις σε αµφισβητούµενες καταστάσεις πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα από
δύο (2) µέλη της Επιτροπής Κριτών και του Επόπτη Στόχων. Ένα µέλος της
Επιτροπής Κριτών θα έχει τον ρόλο του επικεφαλής και θα τοποθετεί το καµπαρί εάν
αυτό είναι απαραίτητο.

8.5.7.4

Το µέλος της Επιτροπής Κριτών στη Γραµµή των Στόχων πρέπει να διασφαλίσει ότι
όλα τα αποτελέσµατα που έχουν καταχωρηθεί από τον ∆εύτερο Σηµειωτή στη
Γραµµή των στόχων είναι σωστά, επίσης ότι όλες οι αποφάσεις των Κριτών έχουν
σηµειωθεί και επιβεβαιωθεί πάνω στις κάρτες αποτελεσµάτων.

8.5.7.5

Το µέλος της επιτροπής κριτών πρέπει να διασφαλίσει ότι οι στόχοι δεν έχουν
κολληθεί και οι βολές δεν έχουν καταδειχθεί µε τους έγχρωµους δίσκους µέχρι να
έχουν επιλυθεί όλες οι αµφισβητούµενες καταστάσεις και το αποτέλεσµα έχει
καταχωρηθεί σωστά από τον δεύτερο σηµειωτή.

8.5.7.6

Όταν χρησιµοποιούνται Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης το (τα) µέλη της
Επιτροπής Βαθµολογίας θα πρέπει να είναι παρόντα για να βοηθούν στην επίλυση
οποιωνδήποτε θεµάτων που σχετίζονται µε την βαθµολογία. Μέλη της Επιτροπής
Κριτών Πιστολίου πρέπει να βοηθούν σε περιπτώσεις που χρειάζονται να ληφθούν
ενέργειες ή αποφάσεις και υπάρχουν µόνον δύο ή λιγότερα µέλη της Επιτροπής
Κριτών διαθέσιµα από την Επιτροπή Κριτών Βαθµολογίας.

8.5.7.6.1

∆ιαδικασία για εξέταση των στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης
(ΣΗΒ) µετά από ένσταση για το Αποτέλεσµα, Παράπονο, µη Κατάδειξη
κλπ.

8.5.7.6.1.1

Ένα µέλος της επιτροπής κριτών συλλέγει τα παρακάτω στοιχεία (και ο αριθµός της
θυρίδας και ο προσανατολισµός της κάρτας του φύλλου και του στόχου πρέπει να
σηµειώνεται στο κάθε ένα):

8.5.7.6.1.1.1

το φύλλο ελέγχου (25µ/50µ.). Εάν η οποιαδήποτε τρύπα βολής είναι έξω
από την περιοχή του φύλλου ελέγχου, η γεωµετρική σχέση ανάµεσα στις
τρύπες των βολών πάνω στο φύλλο ελέγχου και στην πίσω κάρτα πρέπει να
γίνονται πριν να αφαιρεθεί το φύλλο ελέγχου;

8.5.7.6.1.1.2

η πίσω κάρτα (25µ./50µ.),

8.5.7.6.1.1.3

ο πίσω στόχος (25µ.),

8.5.7.6.1.1.4

η µαύρη χάρτινη ταινία (10µ.),
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8.5.7.6.1.1.5

η µαύρη λαστιχένια ταινία (50µ),

8.5.7.6.1.1.6

η αναφορά Συµβάντων Σκοπευτηρίου,

8.5.7.6.1.1.7

η εκτύπωση LOG,

8.5.7.6.1.1.8

η καταγραφή των δεδοµένων από τον υπολογιστή των στόχων Ηλεκτρονικής
Βαθµολόγησης (εάν χρειάζεται).

8.5.7.6.1.2

Ένα µέλος της επιτροπής Κριτών πρέπει να εξετάσει την πρόσοψη του
στόχου ηλεκτρονικής βαθµολόγησης και το πλαίσιο, και να καταγράψει τη
θέση οποιωνδήποτε βολών εκτός του µαύρου σηµείου σκόπευσης.

8.5.7.6.1.3

∆εν πρέπει να γίνει CLEAR LOG πριν ληφθεί άδεια από την Επιτροπή
Βαθµολογίας.

8.5.7.6.1.4

Οι τρύπες των βολών πρέπει να µετρηθούν και η θέση τους πρέπει να
ληφθεί υπ’ όψη. Τα Μέλη της Επιτροπής Κριτών εξετάζουν τα παραπάνω
στοιχεία και µετά κάνουν ανεξάρτητες εκτιµήσεις πριν ληφθεί µια επίσηµη
απόφαση της Επιτροπής Κριτών.

8.5.8

∆εύτερος Σηµειωτής – Χάρτινοι στόχοι
Όλες οι σειρές στα αγωνίσµατα 25 µ βαθµολογούνται επίσηµα στο
σκοπευτήριο. Ο ∆εύτερος Σηµειωτής βρίσκεται πάνω στη γραµµή των
στόχων. Αυτός οφείλει να καταγράφει τη βαθµολογία πάνω στις κάρτες
βαθµολόγησης όπως την αναφωνεί ο Επόπτης Στόχων. Αν υπάρξει διαφορά
µεταξύ της βαθµολογίας που σηµειώνεται από τον Σηµειωτή και από τον
∆εύτερο Σηµειωτή που δεν µπορεί να επιλυθεί, θα ισχύσει η βαθµολογία που
σηµειώνεται από τον ∆εύτερο Σηµειωτή.

8.5.9

Χειριστής Στόχων
Στα χρονοµετρούµενα αγωνίσµατα και χρονοµετρούµενες σειρές βολών ο
χειριστής στόχων χειρίζεται το µηχανισµό ελέγχου και χρονοµέτρησης υπό
την εποπτεία του Επόπτη βολής.

8.5.10

Βαθµολογητής
Στα αγωνίσµατα 25 µ που βαθµολογούνται επίσηµα στο σκοπευτήριο, ο
Βαθµολογητής δεν πρέπει να καλύπτει τις τρύπες του στόχου ή στο φύλλο
ελέγχου, και των πίσω στόχων, ή να αλλάζει τους στόχους παρά µόνο αφού
τελειώσει η βαθµολόγηση.
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8.6.0

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΑ

8.6.1

Σκοπευτική Στάση

8.6.1.1

Ο σκοπευτής πρέπει να στέκεται ελεύθερος, χωρίς υποστήριξη, και µε τα δύο
πόδια ή και παπούτσια τελείως µέσα στη θέση βολής. Το πιστόλι πρέπει να
κρατιέται και να βάλλεται µε το ένα χέρι µόνον. Ο καρπός θα πρέπει να είναι
ορατά ελεύθερος από υποστήριξη.

8.6.1.2

Πριν από και κατά τη διάρκεια της σειράς, συµπεριλαµβανόµενου και του όταν
τοποθετείται φυσίγγι στη θαλάµη και ελέγχεται ή οπλίζεται το πιστόλι ή το
περίστροφο, το πιστόλι πρέπει να είναι πάντα στραµµένο προς τους στόχους και
µέσα στην περιοχή του αναχώµατος των στόχων πριν επανέλθει στη θέση ΕΤΟΙΜΟΣ
για την επόµενη βολή, ή περιµένοντας το παράγγελµα «ΑΠΟΓΕΜΙΣΑΤΕ».

8.6.1.3

Στο αγώνισµα πιστολίου Ταχύτητας, στο Πιστόλι 25µ. και στου γύρους Ταχείας
Βολής του πιστολίου Κεντρικής Πυροδότησης 25µ. και στο Πιστόλι Στανταρντ 25µ
στις σειρές 20 δευτερολέπτων και 10 δευτερολέπτων η βολή πρέπει να αρχίζει από
τη θέση ΕΤΟΙΜΟΣ. Στη θέση ΕΤΟΙΜΟΣ, ο βραχίονας του σκοπευτή θα πρέπει να
δείχνει προς τα κάτω και να βρίσκεται σε γωνία όχι µεγαλύτερη των 45 µοιρών από
την κατακόρυφο, αλλά να µην είναι στραµµένος προς το έδαφος µέσα από το
µπροστινό άκρο της θέσης βολής. Ο βραχίονας θα πρέπει να παραµένει ακίνητος σε
αυτή τη θέση ενώ περιµένει είτε την εµφάνιση του στόχου ή, όταν χρησιµοποιούνται
στόχοι ηλεκτρονικής βαθµολογίας, να ανάψει το πράσινο φως.

8.6.1.3.1

Η Θέση ΕΤΟΙΜΟΣ
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8.6.1.4

Εάν ο σκοπευτής σηκώσει το βραχίονά του πολύ νωρίς, ή δεν τον κατεβάσει
αρκετά (βλ. 8.5.2.5 και 8.6.1.3) στο αγώνισµα Πιστολίου Ταχύτητας 25µ. ή
στο γύρο Ταχείας Βολής του Πιστολίου 25µ. ή στο αγώνισµα Πιστολίου
Κεντρικής Πυροδότησης 25µ. ή στους συνδυασµένους γύρους των 20
δευτερολέπτων και 10 δευτερολέπτων του Πιστολίου Στανταρντ 25µ. πρέπει
να προειδοποιηθεί από ένα µέλος της Επιτροπής Κριτών (βλ. 8.5.2.5) και η
σειρά πρέπει να καταγραφεί και να επαναληφθεί. Στο Πιστόλι Ταχύτητας
25µ. ο σκοπευτής πρέπει να πιστωθεί µε την χαµηλότερη αξία βολής σε κάθε
στόχο. Σε όλα τα άλλα αγωνίσµατα 25µ. ο σκοπευτής πρέπει να πιστωθεί µε
τις πέντε (5) χαµηλότερης αξίας βολές στις δύο σειρές (ή τρεις (3) σειρές σε
περίπτωση που υπάρχει εµπλοκή). Εάν το σφάλµα επαναληφθεί στον ίδιο
γύρο 30 βολών, η ίδια διαδικασία πρέπει να εφαρµοσθεί και ο σκοπευτής
πρέπει να τιµωρείται µε αφαίρεση δύο (2) βαθµών από τη βαθµολογία του.
Εάν υπάρξει Τρίτη παράβαση αυτού του Κανόνα ο σκοπευτής πρέπει να
αποκλείσει (βλ. κανόνα 8.9.6.5.1).

8.6.2

Αγωνίσµατα Πιστολίου
Βλέπε πίνακα αγωνισµάτων πιστολιού 8.15.0.

8.6.3

Χειρισµός Στόχων

8.6.3.1

Χάρτινοι Στόχοι

8.6.3.1.1

Αεροβόλο Πιστόλι 10 µ

8.6.3.1.1.1

Η αλλαγή των στόχων γίνεται από τους ίδιους τους σκοπευτές, υπό την
επίβλεψη των Εποπτών Βολής. Ο σκοπευτής φέρει την ευθύνη για τη βολή
στους σωστούς στόχους.

8.6.3.1.1.2

Αµέσως µετά από κάθε σειρά δέκα βολών ο σκοπευτής πρέπει να
τοποθετήσει τους δέκα στόχους σε µέρος προσιτό στο Σηµειωτή που πρέπει
να τους βάλει σε ασφαλές κουτί για να συλλεχθούν από εξουσιοδοτηµένο
προσωπικό για να παραδοθούν στο Γραφείο Βαθµολογίας.

8.6.3.1.2

Πιστόλι 50 µ

8.6.3.1.2.1

Αν χρησιµοποιούνται αυτόµατα µηχανήµατα µεταφοράς ή αλλαγής
στόχων, ο σκοπευτής µπορεί να ελέγχει την αλλαγή του στόχου ή η
αλλαγή στόχου µπορεί να ελέγχεται από το Σηµειωτή. Και στις δύο
περιπτώσεις ο σκοπευτής φέρει την ευθύνη για τη βολή στο σωστό
στόχο.

8.6.3.1.2.2

Αν ένας σκοπευτής θεωρεί τη βαθµολογία ή την αλλαγή των στόχων
υπερβολικά αργή, µπορεί να το αναφέρει στον επόπτη Βολής. Αν ο
Επόπτης Βολής ή η Επιτροπή Κριτών θεωρήσουν τον ισχυρισµό
δικαιολογηµένο, οφείλουν να διορθώσουν την κατάσταση. Αν ο σκοπευτής ή
κάποιος υπεύθυνος οµάδος θεωρήσει ότι δεν υπάρχει βελτίωση, ο
σκοπευτής ή υπεύθυνος οµάδος µπορεί να κάνει ένσταση στην Επιτροπή
Κριτών. Η Επιτροπή Κριτών µπορεί να δώσει έως και 10 λεπτά µέγιστη
παράταση χρόνου. Τέτοιοι ισχυρισµοί δεν µπορούν να γίνουν στα τελευταία
30 λεπτά του αγώνα εκτός από ασυνήθιστες περιστάσεις.
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8.6.3.2

Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης

8.6.3.2.1

Είναι σηµαντικό οι σκοπευτές να εξοικειωθούν κατά τη διάρκεια της
προπόνησης µε τα κουµπιά ελέγχου που αλλάζουν την εµφάνιση του στόχου
στην οθόνη των µόνιτορ (δυνατότητα ΖΟΟΜ) και που αλλάζουν από
δοκιµαστικό στόχο σε στόχο αγώνα (MATCH) . Στα αγωνίσµατα 10µ. και
50µ. η αλλαγή από δοκιµαστικούς στόχους σε στόχους αγώνων,
εναπόκεινται στον έλεγχο και είναι ευθύνη του σκοπευτή. Εάν σκοπευτής
αµφιβάλει πρέπει να ζητήσει τη βοήθεια ενός επόπτη βολής. Στα αγωνίσµατα
25µ. ο έλεγχος και η ευθύνη είναι του Προσωπικού του σκοπευτηρίου.

8.6.3.2.2

∆εν επιτρέπεται να κρύβεται η οθόνη µόνιτορ του σκοπευτή ή
οποιοδήποτε µέρος της οθόνης. Ολόκληρη η οθόνη πρέπει να είναι ορατή
από τους κριτές και το Προσωπικό Σκοπευτηρίου.

8.6.3.2.3

Οι σκοπευτές και οι Υπεύθυνοι Σκοπευτηρίου δεν επιτρέπεται να αγγίξουν
τους πίνακες ελέγχου
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8.6.3.4

Φύλλα Ελέγχου – Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης 25 µ.

8.6.3.4.1
1m

Backing Target
Control Sheet
Backing Card

8.6.3.4.2

Οι επιφάνειες που βρίσκονται πίσω από τα σηµεία σκόπευσης πρέπει να
καλύπτονται µε φύλλα Ελέγχου που µπορούν να αλλαχθούν µετά από κάθε
σειρά πέντε βολών στους γύρους Ταχείας Βολής και µετά τη δοκιµαστική
σειρά και κάθε σειρά πέντε βολών στους γύρους Ακριβείας. Στο αγώνισµα
Πιστολιού Ταχύτητας, τα φύλλα Ελέγχου πρέπει να κολλούνται ή να
αλλάζονται µετά από κάθε γύρο.
Αγώνισµα

Επικόλληση ή Επικόλληση ή
αλλαγή µετά
αλλαγή µετά
τη
από κάθε
δοκιµαστική
σειρά πέντε
σειρά
(5) βολών

Πιστόλι Ταχύτητας 25 µ

8.6.3.4.3

Παρέχονται
για κάθε
σκοπευτή για
κάθε γύρο

X

Πιστόλι 25 µ

X

X

X

Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης

X

X

X

Πιστόλι Στάνταρτ 25µ

X

X

X

Εάν η θέση οποιασδήποτε τρύπας βολής είναι έξω από την
περιοχή του φύλλου ελέγχου, η γεωµετρική σχέση ανάµεσα στις
τρύπες των βολών πάνω στο φύλλο ελέγχου και στην πίσω κάρτα
πρέπει να γίνει πριν αφαιρεθεί το φύλλο ελέγχου.
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8.6.3.5

Πίσω κάρτες - στόχοι ηλεκτρονικής βαθµολόγησης 10 µ / 50 µ

8.6.3.5.1

Μια πίσω κάρτα πρέπει να στερεωθεί στο πίσω µέρος του στόχου που
οφείλει να ανανεώνεται για κάθε γύρο (εκτός από τα 10 µ όπου
χρησιµοποιείται µαύρη χάρτινη ταινία).

8.6.4

Κανόνες Αγώνων

8.6.4.1

Χρόνος Προετοιµασίας

8.6.4.1.1

Οι σκοπευτές θα πρέπει να παρουσιαστούν στο Τµήµα τους του
Σκοπευτηρίου, αλλά να περιµένουν να κληθούν να προχωρήσουν στις
θυρίδες βολής. Αν επιτρέπει ο χρόνος, πριν από την αρχή του χρόνου
προετοιµασίας, οι σκοπευτές θα κληθούν στις θυρίδες βολής όπου θα
µπορέσουν να ετοιµάσουν τον εξοπλισµό τους και να χειριστούν τα πιστόλια
τους, µε την προϋπόθεση ότι έχει τελειώσει οποιαδήποτε προηγούµενη
σειρά (βλ. επίσης 8.2.5.3 ). Οι προ του αγώνα έλεγχοι από τους κριτές και
τους επόπτες βολής θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν αρχίσει ο χρόνος
προετοιµασίας.

8.6.4.1.2

Τότε θα τους δοθεί το παράγγελµα «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ
ΤΩΡΑ». Κατά το Χρόνο Προετοιµασίας οι στόχοι πρέπει να είναι ορατοί,
στραµµένοι προς τους σκοπευτές. Κατά την Περίοδο Προετοιµασίας οι
σκοπευτές µπορούν να κάνουν ξηρά βολή και εκτελέσουν ασκήσεις
κρατήµατος και σκόπευσης στη γραµµή βολής.

8.6.4.1.3

Ο επιτρεπόµενος Χρόνος Προετοιµασίας πριν από την έναρξη του αγώνα
είναι:

Αεροβόλο Πιστόλι 10 µ

10 λεπτά

Πιστόλι 50 µ

10 λεπτά

Πιστόλι Στάνταρτ25 µ

5 λεπτά

Γύροι Ακριβείας 25 µ

5 λεπτά

Γύροι ή Αγωνίσµατα Ταχείας Βολής 25 µ

3 λεπτά

8.6.4.2

Έναρξη

8.6.4.2.1

Καµία βολή δεν επιτρέπεται να βληθεί πριν από την έναρξη του
αγώνα.

8.6.4.3

Αντικατάσταση Σκοπευτή

8.6.4.3.1

Εάν σκοπευτής ρίξει την πρώτη του δοκιµαστική βολή στον αγώνα και
πρέπει να αποσυρθεί απαγορεύεται να αντικατασταθεί. Αυτός ο κανόνας
εφαρµόζεται και σε αγώνες που αποτελούνται από πολλά µέρη ή που
πραγµατοποιούνται σε διάστηµα πολλών ηµερών.

8.6.4.4

Αγωνίσµατα Αεροβόλου Πιστολιού 10 µ / Πιστολιού 50 µ

8.6.4.4.1

Ο αγώνας θεωρείται ότι έχει αρχίσει από τη στιγµή που θα δοθεί το
παράγγελµα ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ από τον Αρχηγό Βολής. Κάθε βολή που θα
ριφθεί αφού ο διαγωνιζόµενος ολοκληρώσει τις δοκιµαστικές βολές του
πρέπει να µετρηθεί στον αγώνα. Επιτρέπεται, όµως, η ξηρά βολή.
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8.6.4.4.2

∆οκιµαστικές βολές (απεριόριστες σε αριθµό) µπορούν να ριφθούν µόνο
πριν από την έναρξη του κάθε αγώνα. Από τη στιγµή που θα ριφθεί η πρώτη
βολή αγώνα, δεν επιτρέπονται περαιτέρω δοκιµαστικές βολές εκτός αν αυτές
επιτραπούν από την Επιτροπή Κριτών σύµφωνα µε αυτούς τους Κανόνες.
Περαιτέρω δοκιµαστική(ές) βολή(ές) που θα ριφθεί(ουν) κατά παράβαση
αυτού του Κανόνα πρέπει να βαθµολογηθεί(ούν) σαν απώλεια (ες) (= µηδέν).

8.6.4.4.3

Βολή ή βολές που ρίχνονται πριν από την έναρξη του επίσηµου
χρόνου αγώνα πρέπει να επιφέρουν ποινή δύο (2) βαθµών στον πρώτο
στόχο(ους) αγώνα για κάθε βληθείσα βολή. Βολή ή βολές, που δεν
ρίχνονται καθόλου, πρέπει να βαθµολογηθούν σαν αποτυχίες (µηδέν)
στον τελευταίο στόχο(ους) αγώνα. Το ίδιο ισχύει και για βολές που
ρίχθηκαν µετά το τέλος του επίσηµου χρόνου αγώνα, εκτός αν ο Αρχηγός
Βολής ή Κριτής έχει εγκρίνει επί πλέον χρόνο. Αν καθυστερηµένη(ες)
βολή(ές) δεν µπορεί(ουν) να αναγνωριστεί(ουν), η βολή(ές) πρέπει να
ακυρωθεί(ουν) αφαιρώντας τη βολή(ές) που έχουν τη µεγαλύτερη αξία
στον εν λόγω στόχο.

8.6.4.4.4

Υπολειπόµενος χρόνος

8.6.4.4.4.1

Ο Αρχηγός Βολής οφείλει να ενηµερώσει τους σκοπευτές για τον
εναποµείναντα χρόνο µε µεγάφωνο και στα δέκα (10) και στα πέντε (5)
λεπτά πριν από τη λήξη του χρόνου βολής.

8.6.4.4.4.2

Ο αγώνας πρέπει να σταµατήσει µε το παράγγελµα ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ ή µε το
κατάλληλο σήµα.

8.6.4.5

Ειδικοί Κανόνες για το Αγώνισµα Αεροβόλου Πιστολιού 10µ

8.6.4.5.1

Αν ο σκοπευτής εκτονώσει την προωθητική γόµωση κατά την περίοδο
προετοιµασίας πρέπει να του γίνει Προειδοποίηση για την πρώτη
παράβαση και Αφαίρεση δύο (2) βαθµών από την βολή (ες) µε τη
χαµηλότερη αξία στην πρώτη σειρά αγώνα για τη δεύτερη και µετέπειτα
παραβάσεις.

8.6.4.5.2

Οποιαδήποτε εκτόνωση της προωθητικής γόµωσης, αφού τοποθετηθεί
στη θέση του ο πρώτος στόχος αγώνα χωρίς να χτυπήσει βολίδα το στόχο
θα βαθµολογηθεί σαν αποτυχία. Ξηρά βολή χωρίς την εκτόνωση της
προωθητικής γόµωσης επιτρέπεται, µε εξαίρεση τον Τελικό.

8.6.4.5.3

Αν ο σκοπευτής θελήσει να αλλάξει τον κύλινδρο αέρα ή αερίου του πρέπει
να εγκαταλείψει τη θυρίδα βολής για να το κάνει (πρέπει να ληφθεί άδεια).

8.6.4.6

Ειδικοί Κανόνες για το Αγώνισµα Πιστολιού 50µ

8.6.4.6.1

Αν ο αγώνας χωρίζεται σε δύο µέρη, το κάθε µέρος πρέπει να αποτελείται
από 30 βολές αγώνα. Απεριόριστος αριθµός δοκιµαστικών βολών µπορεί να
ριφθεί στην αρχή του κάθε µέρους. Ο συνολικός χρόνος για το κάθε µέρος
θα είναι µια (1) ώρα.

8.6.4.7

Αγωνίσµατα 25 µ

8.6.4.7.1

Σε όλα τα αγωνίσµατα των 25 µ, ο χρόνος πρέπει να αρχίζει τη στιγµή που
ανάβουν τα πράσινα φώτα (ή οι στόχοι αρχίζουν να στρέφονται προς το
σκοπευτή) και να τελειώνει όταν ανάβουν τα κόκκινα φώτα (ή όταν οι στόχοι
αρχίζουν να στρέφονται κάθετα στο σκοπευτή).
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8.6.4.7.2

Η περιστροφή των στόχων ή το άναµµα των φώτων µπορεί να ελέγχεται από
Χειριστή Στόχων που είναι τοποθετηµένος πίσω από τη γραµµή βολής. Η
θέση του δεν πρέπει να ενοχλεί το σκοπευτή, αλλά πρέπει να είναι µέσα στο
πεδίο όρασης και ακοής του Επόπτη Βολής. Οι χειρισµοί των στόχων
µπορούν επίσης να γίνονται από τον Επόπτη Βολής µε σύστηµα
τηλεχειρισµού.

8.6.4.7.3

ΓΕΜΙΣΑΤΕ
Σε όλα τα αγωνίσµατα 25 µ, το πιστόλι δεν επιτρέπεται να γεµιστεί µε
περισσότερα από πέντε (5) φυσίγγια. ∆εν επιτρέπεται να τοποθετηθεί τίποτα
άλλο στη γεµιστήρα ή στο µύλο. Μόνον ένας (1) γεµιστήρας επιτρέπεται να
γεµίζεται µε οποιοδήποτε παράγγελµα «ΓΕΜΙΣΑΤΕ».

8.6.4.7.3.1

Αν σκοπευτής γεµίσει το πιστόλι του µε περισσότερα από ένα σύνολο
πέντε (5) φυσιγγίων µε οποιοδήποτε παράγγελµα ΓΕΜΙΣΑΤΕ πρέπει να
του επιβληθεί ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθµών, για κάθε επιπλέον φυσίγγιο
από τη βαθµολογία αγώνα του στην εν λόγω σειρά.

8.6.4.7.3.2

Βολή ή βολές που ρίχνονται πριν από το παράγγελµα «ΓΕΜΙΣΑΤΕ» πρέπει
να επιφέρουν ποινή δύο (2) βαθµών στον επόµενο στόχο αγώνα (αλλά
βλέπε και κανονισµό 8.2.5.5).

8.6.4.7.4

ΑΠΟΓΕΜΙΣΑΤΕ
Σε όλα τα αγωνίσµατα, αφού ολοκληρωθεί η σειρά ή ο γύρος, πρέπει να
δοθεί το παράγγελµα «ΑΠΟΓΕΜΙΣΑΤΕ». Σε κάθε περίπτωση, αµέσως µετά
την ολοκλήρωση της σειράς (εκτός αν υπάρχει εµπλοκή του πιστολιού), ή
όταν διαταχθεί, ο σκοπευτής οφείλει να απογεµίσει το πιστόλι.

8.6.4.8

Ειδικοί Κανόνες για το Αγώνισµα Πιστολιού Ταχύτητας
Το αγώνισµα αποτελείται από 60 βολές αγώνα που χωρίζονται σε δύο
γύρους των 30 βολών έκαστος. Κάθε γύρος υποδιαιρείται σε έξι (6) σειρές
των πέντε (5) βολών έκαστη, δύο (2) (σειρές) σε οκτώ (8) δευτερόλεπτα, δύο
σε έξι (6) δευτερόλεπτα και δύο σε τέσσερα (4) δευτερόλεπτα. Σε κάθε σειρά
µια βολή ρίχνεται σε καθέναν από τους πέντε (5) στόχους στο καθορισµένο
χρονικό για την εν λόγω σειρά.

8.6.4.8.1

Πριν από την έναρξη κάθε γύρου, ο σκοπευτής µπορεί να ρίξει µια (1)
δοκιµαστική σειρά των πέντε βολών σε 8 δευτερόλεπτα.

8.6.4.8.2

Όλες οι βολές (δοκιµαστικές σειρές και σειρές αγώνα) διεξάγονται µε
παραγγέλµατα. Και οι δύο σκοπευτές (που βρίσκονται) στο ίδιο Τµήµα του
Σκοπευτηρίου πρέπει να ρίχνουν ταυτόχρονα, όµως οι οργανωτές µπορούν
να ρυθµίσουν ταυτόχρονη βολή σε περισσότερα από ένα Τµήµατα του
Σκοπευτηρίου µε κεντρικό σύστηµα παραγγελµάτων.

8.6.4.8.3

Εάν το πιστόλι οποιουδήποτε από τους σκοπευτές που ρίχνουν
ταυτόχρονα πάθει εµπλοκή, η σειρά εµπλοκής πρέπει να ριφθεί ξανά
από τους σκοπευτές τους οποίους αφορά στον ίδιο χρόνο µε την
επόµενη κανονική σειρά. Η τελική σειρά αυτού του γύρου θα ριφθεί
αµέσως µόλις όλοι οι άλλοι σκοπευτές που ρίχνουν µαζί
ολοκληρώσουν τη σειρά σε αυτό το χρόνο. Κάθε Τµήµα Σκοπευτηρίου
µπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα.
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8.6.4.8.4

Πριν ο Επόπτης Βολής δώσει το παράγγελµα "ΓΕΜΙΣΑΤΕ" πρέπει να
αναγγέλλει το χρόνο της σειράς (δηλαδή σειρά 8 δευτερολέπτων, ή
σειρά 6 δευτερολέπτων κλπ.), ή οι σειρές θα πρέπει να δείχνονται µε
κάποιο άλλο τρόπο, όπως ένα αριθµηµένο σήµα, ικανοποιητικού
µεγέθους ώστε να είναι ορατό στον σκοπευτή. Όταν ο Επόπτης Βολής
δώσει το παράγγελµα "ΓΕΜΙΣΑΤΕ" οι σκοπευτές θα πρέπει να
προετοιµαστούν αµέσως για τις σειρές τους, µέσα σε ένα (1) λεπτό.

8.6.4.8.5

Όταν εκπνεύσει ένα (1) λεπτό, ο Επόπτης Βολής θα δώσει τα
παραγγέλµατα:
«ΠΡΟΣΟΧΗ»

Οι στόχοι πρέπει να στραφούν κάθετα στον
σκοπευτή, ή αν χρησιµοποιούνται στόχοι
ηλεκτρονικής βαθµολογίας, τα κόκκινα φώτα
πρέπει να είναι αναµµένα.

«3-2-1-ΑΡΧΙΣΑΤΕ
ΠΥΡ»

Με το παράγγελµα "ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ" ο
µηχανισµός των στόχων πρέπει να τεθεί σε
λειτουργία.
Οι
σκοπευτές πρέπει
να
βρίσκονται στη θέση "ΕΤΟΙΜΟΣ" στο τέλος
της αντίστροφης µέτρησης 1.

8.6.4.8.6

Πριν από κάθε σειρά ο σκοπευτής πρέπει να χαµηλώσει το βραχίονά του και
να πάρει τη θέση ΕΤΟΙΜΟΣ. Ο βραχίονας του πρέπει να παραµείνει
ακίνητος πριν ανάψουν τα πράσινα φώτα, ή εµφανιστούν οι στόχοι (βλ.
επίσης 8.6.1.2 και 8.6.1.3).

8.6.4.8.7

Οι στόχοι τότε θα πρέπει να εµφανιστούν, ή να ανάψουν τα πράσινα φώτα,
µετά από καθυστέρηση 3 δευτερολέπτων (±1,0 δευτερόλεπτο). Η χρονική
καθυστέρηση στην εµφάνιση των στόχων θα πρέπει να παραµείνει συνεχής
κατά τη διάρκεια όλου του αγώνα. Σε κάθε σειρά ο σκοπευτής πρέπει να ρίξει
πέντε (5) βολές. Οι σκοπευτές µπορούν να σηκώσουν τα πιστόλια τους τη
στιγµή που αρχίζουν να εµφανίζονται οι στόχοι, ή ανάβουν τα πράσινα φώτα.

8.6.4.8.8

Μια σειρά βολών θεωρείται ότι έχει αρχίσει µετά το παράγγελµα ΠΡΟΣΟΧΗ.
Κάθε βολή που ρίχνεται µετά από αυτό, µετράται στον αγώνα.

8.6.4.8.9

Μετά από κάθε σειρά, θα πρέπει να υπάρχει παύση τουλάχιστον ενός
(1) λεπτού πριν από το επόµενο παράγγελµα «ΓΕΜΙΣΑΤΕ». Ο
δηµοσιευµένος χρόνος έναρξης για διαδοχικές σειρές θα πρέπει να
είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει στις σειρές αυτές να αρχίζουν στο
δηµοσιευµένο χρόνο. Τριάντα λεπτά θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος
χρόνος που µεσολαβεί ανάµεσα στην έναρξη δυο διαδοχικών σειρών
ή και περισσότερος εάν το επιτρέπει το πρόγραµµα.
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8.6.4.9

Ειδικοί Κανόνες για το Πιστόλι 25µ και το Πιστόλι Κεντρικής
Πυροδότησης 25µ
Το πρόγραµµα για κάθε αγώνισµα είναι 60 βολές αγώνα χωρισµένες
σε δύο γύρους των 30 βολών έκαστος:
Γύρος

Αριθµός σειρών / βολών

Χρονικό όριο για
κάθε σειρά αγώνα
και δοκιµαστική

1. Γύρος Ακριβείας

έξι (6) σειρές των 5
βολών

πέντε (5) λεπτά

2. Γύρος Ταχείας Βολής

έξι (6) σειρές των 5
βολών

βλέπε παρακάτω

8.6.4.9.1

Προτού αρχίσει ο κάθε γύρος, ο σκοπευτής µπορεί να ρίξει µια (1)
δοκιµαστική σειρά πέντε (5 ) βολών.

8.6.4.9.2

Γύρος Ακριβείας

8.6.4.9.2.1

Ο Επόπτης Βολής πρέπει να δώσει το παράγγελµα ΓΕΜΙΣΑΤΕ. Μετά το
παράγγελµα ΓΕΜΙΣΑΤΕ, οι σκοπευτές πρέπει να προετοιµαστούν µέσα σε
ένα (1) λεπτό µε τον σωστό αριθµό φυσιγγίων. Η βολή θα αρχίσει µε το
κατάλληλο παράγγελµα ή σήµα.

8.6.4.9.2.2

Όλοι οι σκοπευτές πρέπει να ολοκληρώσουν το Γύρο Ακριβείας πριν αρχίσει
ο Γύρος Ταχείας Βολής.

8.6.4.9.3

Γύρος Ταχείας Βολής

8.6.4.9.3.1

Κατά τη διάρκεια κάθε σειράς ο στόχος εµφανίζεται πέντε (5)φορές ή, όταν
χρησιµοποιούνται στόχοι ηλεκτρονικής βαθµολογίας, τα πράσινα φώτα
ανάβουν, κάθε φορά για 3 δευτερόλεπτα (+ 0,2 δευτερόλεπτα – 0,0
δευτερόλεπτα). Ο χρόνος µεταξύ κάθε εµφάνισης (στόχος κάθετος στο
σκοπευτή) ή, όταν χρησιµοποιούνται στόχοι ηλεκτρονικής βαθµολογίας, που
είναι αναµµένα τα κόκκινα φώτα πρέπει να είναι επτά (7) δευτερόλεπτα ( +
1,0 δευτερόλεπτο). Μια (1) µόνο βολή θα ριφθεί στη διάρκεια κάθε
«εµφάνισης» του στόχου.
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8.6.4.9.3.2

Όλοι-ες οι σκοπευτές-τριες θα ρίξουν τη δοκιµαστική σειρά καθώς και τις
σειρές αγώνα στον ίδιο χρόνο και µε τα ίδια παραγγέλµατα.
Όλοι-ες οι σκοπευτές-τριες γεµίζουν
(«ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ
µέσα σε χρόνο ενός (1) λεπτού
ΣΕΙΡΑ – ΓΕΜΙΣΑΤΕ»)
(«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ/ΕΠΟΜΕΝΗ Όλοι-ες οι σκοπευτές-τριες γεµίζουν
ΣΕΙΡΑ ΑΓΩΝΑ – ΓΕΜΙΣΑΤΕ») µέσα σε χρόνο ενός (1) λεπτού
Τα κόκκινα φώτα θα ανάψουν ή εάν
(«ΠΡΟΣΟΧΗ»)
χρησιµοποιούνται χάρτινοι στόχοι, οι
στόχοι θα στραφούν κάθετα στους
σκοπευτές-τριες. Μετά από καθυστέρηση
7 δευτερολέπτων ( + 1,0 δευτερόλεπτα)
είτε τα πράσινα φώτα θα ανάψουν , ή ο
στόχος θα στραφεί προς το σκοπευτήτρια.
Πριν από κάθε βολή ο/η σκοπευτύς-τρια
οφείλει να κατεβάσει το βραχίονά του-της
και να πάρει τη θέση ΕΤΟΙΜΟΣ. Ο
βραχίονας πρέπει να είναι ακίνητος πριν
ανάψει το πράσινο φως, ή πριν
εµφανιστεί ο στόχος (Βλέπε 8.6.1.2,
8.6.1.3 και 8.6.1.4)
Το πιστόλι δεν πρέπει να ακουµπά στον
πάγκο, ή στο τραπεζάκι βολής, στη
διάρκεια της σειράς.
Και βλέπε κανονισµούς 8.14.6.1.5.1 µέχρι 8.14.6.1.5.6

8.6.4.9.3.3

Όταν εκπνεύσει ένα (1) λεπτό, ο Επόπτης Βολής δίνει το παράγγελµα:
«ΠΡΟΣΟΧΗ»

Το κόκκινο φως θα ανάψει, ή ο στόχος θα στραφεί
κάθετα στο σκοπευτή. Μετά από καθυστέρηση 7
δευτερολέπτων (+ 1,0 δευτερόλεπτο) το πράσινο
φως θα ανάψει, ή ο στόχος θα στραφεί µε πρόσοψη
προς το σκοπευτή.

8.6.4.9.3.4

Πριν από κάθε σειρά ο σκοπευτής πρέπει να χαµηλώσει το βραχίονά του και
να πάρει τη θέση ΕΤΟΙΜΟΣ. Ο βραχίονας του πρέπει να παραµείνει
ακίνητος πριν ανάψουν τα πράσινα φώτα, ή εµφανιστούν οι στόχοι (βλ.
επίσης 8.6.1.2 και 8.6.1.3).

8.6.4.9.3.5

Το πιστόλι δεν πρέπει να είναι ακουµπισµένο στον πάγκο, ή στο
σκοπευτικό τραπεζάκι, στη διάρκεια της σειράς.

8.6.4.9.4

Μια σειρά βολών θεωρείται ότι έχει αρχίσει από τη στιγµή που θα ανάψει το
κόκκινο φως, ή οι στόχοι στραφούν κάθετα στο σκοπευτή µετά το
παράγγελµα «ΠΡΟΣΟΧΗ». Κάθε βολή που έχει ριφθεί µετά από αυτό,
οφείλει να µετρηθεί στον αγώνα.

8.6.4.10

Ειδικοί Κανόνες για το Αγώνισµα Πιστολιού Στάνταρτ 25µ
Το πρόγραµµα του αγωνίσµατος αποτελείται από 60
βολές αγώνα
χωρισµένες σε τρεις γύρους των 20 βολών έκαστος. Κάθε γύρος αποτελείται
από 4 σειρές των 5 βολών:
Γύρος

Αριθµός σειρών / βολών
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Χρονικό όριο για
κάθε σειρά

- 369 -

8.6.4.10.1

- 370 -

1

τέσσερις (4) σειρές των πέντε (5) βολών

150
δευτερόλεπτα

2

τέσσερις (4) σειρές των πέντε (5) βολών

20 δευτερόλεπτα

3

τέσσερις (4) σειρές των πέντε (5) βολών

10 δευτερόλεπτα

Πριν από την έναρξη του αγώνα, ο σκοπευτής µπορεί να ρίξει µία (1)
δοκιµαστική σειρά τΡγTdτάγζTjτΞRΧϋγΧΧΓΡΛγTfτΆΓ∆ϋΝΥΛγΡγTdτ[άσζΒΥΓ∆ΛΆ
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8.6.4.10.6

Όταν είναι αναγκαίο να διεξαχθεί ο αγώνας σε δύο µέρη, κάθε µέρος
πρέπει να αποτελείται από:
Γύρος
1
2
3

Αριθµός σειρών / βολών
∆ύο (2) σειρές των 5 βολών
∆ύο (2) σειρές των 5 βολών
∆ύο (2) σειρές των 5 βολών

χρονικό όριο για κάθε
σειρά
150 δευτερόλεπτα
20 δευτερόλεπτα
10 δευτερόλεπτα

8.6.4.10.6.1

Πριν από την έναρξη κάθε µέρους του αγώνα, ο σκοπευτής µπορεί να
ρίξει µία (1) δοκιµαστική σειρά των πέντε (5) βολών µέσα σε χρονικό
όριο 150 δευτερολέπτων.

8.6.5

∆ιακοπές

8.6.5.1

Αγωνίσµατα Αεροβόλου Πιστολιού 10 µ / Πιστολιού 50 µ

8.6.5.1.1

Αν ο σκοπευτής αναγκαστεί να σταµατήσει τη βολή για περισσότερα από
τρία (3) λεπτά χωρίς να φταίει αυτός, µπορεί να ζητήσει επί πλέον χρόνο
ίσο µε το χαµένο χρόνο ή τον εναποµείναντα χρόνο όταν συνέβη η διακοπή
συν ένα (1) λεπτό, αν πρόκειται για τα τελευταία λεπτά του αγώνα.

8.6.5.1.2

∆εν θα επιτραπεί επί πλέον χρόνος για να αναπληρώσει το χρόνο που
χάθηκε από σκοπευτή που αφήνει τη θέση βολής για να γεµίσει την
αµπούλα του αέρα ή αερίου (πρέπει να ληφθεί άδεια).

8.6.5.1.3

Αν ένας σκοπευτής διακοπεί για περισσότερα από πέντε (5) λεπτά, ή
µεταφερθεί σε άλλη θυρίδα βολής, µπορεί να ρίξει απεριόριστο αριθµό
δοκιµαστικών βολών σε ένα δοκιµαστικό στόχο στην αρχή του χρόνου βολής
που του αποµένει µαζί µε τυχόν παράταση που του έχει δοθεί συν επιπλέον
πέντε (5) λεπτά. Αν χρησιµοποιούνται αυτόµατα συστήµατα χάρτινων
στόχων που δεν έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν καινούργιο δοκιµαστικό
στόχο, οι δοκιµαστικές βολές πρέπει να ριφθούν στον επόµενο
αχρησιµοποίητο στόχο αγώνα. Για τα 10 µ οι επόµενες δύο (2) βολές αγώνα
πρέπει να ριχτούν στον επόµενο στόχο αγώνα. Για τα 50 µ ο κατάλληλος
αριθµός βολών θα πρέπει να ριχτεί στον επόµενο στόχο αγώνα, σύµφωνα µε
τις οδηγίες που θα δοθούν από τους Επόπτες Βολής ή την Επιτροπή
Κριτών. Οι Υπεύθυνοι Σκοπευτηρίου ή τα Μέλη της Επιτροπής Κριτών
πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχει καταγραφεί πλήρης εξήγηση στο δελτίο
βαθµολογίας.

8.6.5.2

Αγωνίσµατα και Γύροι 25 µ
Αν για λόγους ασφαλείας ή τεχνικούς λόγους η βολή διακοπεί
(χωρίς να φταίει ο σκοπευτής):

8.6.5.2.1

αν ο χρόνος που έχει περάσει είναι περισσότερο από 15 λεπτά, η
Επιτροπή Κριτών οφείλει να επιτρέψει µια (1) επί πλέον δοκιµαστική σειρά
των πέντε (5) βολών,

8.6.5.2.2

στο Πιστόλι Ταχύτητας και το Αγώνισµα Πιστολιού Στάνταρτ, αν η
σειρά διακοπεί πρέπει να ακυρωθεί και να επαναληφθεί. Η
επαναληφθείσα σειρά πρέπει να καταγραφεί και να πιστωθεί στο
σκοπευτή,
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8.6.5.2.3

στα Αγωνίσµατα Πιστολιού 25 µ και Κεντρικής Πυροδότησης 25µ., η
διακοπείσα σειρά πρέπει να συµπληρωθεί. Η συµπληρωµένη σειρά
πρέπει να καταγραφεί και να πιστωθεί στο σκοπευτή,

8.6.5.2.3.1

στο Γύρο Ακριβείας το χρονικό όριο είναι ένα (1) λεπτό για κάθε βολή
που πρέπει να ριφθεί για να συµπληρωθεί η σειρά.

8.6.5.3

Οποιαδήποτε χρονική παράταση που έχει επιτραπεί από την Επιτροπή
Κριτών ή τους Επόπτες Βολής πρέπει να σηµειωθεί καθαρά, αναφέροντας
την αιτία σε ένα ∆ελτίο Αναφοράς Συµβάντος σκοπευτηρίου και εάν
χρειάζεται στην κάρτα βαθµολογίας του Σηµειωτή και στον πίνακα
αποτελεσµάτων σε σηµείο που να είναι ευκρινώς ορατή στο σκοπευτή.

8.6.6

Παραβάσεις και Πειθαρχικοί Κανόνες

8.6.6.1

Οι Επιτροπές Κριτών έχουν το δικαίωµα να εξετάσουν τα πιστόλια, τον
εξοπλισµό, τις στάσεις κλπ. των σκοπευτών οποιαδήποτε στιγµή, ακόµα και
στη διάρκεια του αγώνα αλλά βλέπε 8.5.2.5. Στη διάρκεια του αγώνα η
προσέγγισή τους δεν θα πρέπει να γίνει ενώ ο σκοπευτής ρίχνει µια βολή.
Πρέπει όµως να ληφθούν άµεσα µέτρα όταν υπάρχει θέµα ασφάλειας.

8.6.6.1.1

Εάν σκοπευτής αρχίσει τον αγώνα µε πιστόλι ή εξοπλισµό που δεν έχει
εγκριθεί, πρέπει να του επιβληθεί ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθµών από το
αποτέλεσµα της πρώτης σειράς αγώνα. ∆εν θα πρέπει να του επιτραπεί να
συνεχίσει µέχρις ότου το πιστόλι ή ο εξοπλισµός του έχει εγκριθεί από τον
Έλεγχο Εξοπλισµού. Μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα, µόνο σε χρόνο που θα
καθοριστεί από την Επιτροπή Κριτών. ∆εν θα του επιτραπούν επιπλέον
δοκιµαστικές βολές ή επιπλέον χρόνος.

8.6.6.1.2

Αν ένας σκοπευτής αλλάξει το πιστόλι του στη διάρκεια του αγώνα εκτός
αν του δοθεί άδεια από την Επιτροπή Κριτών ή τροποποιήσει ή
προσαρµόσει το επίσηµα εγκεκριµένο πιστόλι του ή εξοπλισµό του έτσι ώστε
να µην είναι σύµφωνα µε τους κανονισµούς, πρέπει να αποκλειστεί.

8.6.6.1.2.1

Αν υπάρχουν οποιεσδήποτε αµφιβολίες σχετικά µε κάποια µετατροπή, το
πιστόλι πρέπει να επιστραφεί στον Έλεγχο Εξοπλισµού για επανέλεγχο και
έγκριση αν περάσει (τον έλεγχο).

8.6.6.1.3

Εάν ένας σκοπευτής φθάσει αργοπορηµένος στον αγώνα, µπορεί να
συµµετάσχει αλλά δεν θα του δοθεί επιπλέον χρόνος, εκτός εάν η
αργοπορία του οφειλόταν σε περιστάσεις πέρα από τον έλεγχο του.
Εάν µπορεί να αποδειχτεί ότι η αργοπορία του οφειλόταν σε συνθήκες
πέρα από τον έλεγχο του, η Επιτροπή Κριτών µπορεί, όπου αυτό είναι
δυνατό, να του χορηγήσει επιπλέον χρόνο χωρίς να προκαλέσει
διακοπή του ολικού προγράµµατος βολής. Στην περίπτωση αυτή η
Επιτροπή Κριτών θα καθορίσει πότε και σε ποια θέση βολής θα
µπορέσει να αναπληρώσει το χρόνο ή τη σειρά
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8.6.6.1.4

Εάν ο εξοπλισµός ενός σκοπευτή έχει εγκριθεί από τον Έλεγχο Εξοπλισµού,
αλλά ο σκοπευτής αδυνατεί να παρουσιάσει την Κάρτα Ελέγχου στην
έναρξη του αγώνα, ο σκοπευτής µπορεί να αρχίσει, αλλά θα τιµωρηθεί µε
αφαίρεση δύο (2) βαθµών από τη(τις) βολή (ές) µε τη χαµηλότερη αξία στην
πρώτη σειρά. Εάν αυτός (ή ο προπονητής ή ο υπεύθυνος οµάδας του) δεν
µπορέσουν να επιτύχουν επιβεβαίωση ότι ο εξοπλισµός εγκρίθηκε
προηγουµένως από το τµήµα Έλεγχου Εξοπλισµού πριν από το επίσηµο
τέλος του χρόνου βολής για εκείνη τη σειρά εκείνου του αγωνίσµατος.
Αποτελεί ευθύνη του σκοπευτή (ή του προπονητή ή του υπεύθυνου οµάδας
του) να επισκεφθεί το τµήµα Ελέγχου Εξοπλισµού για το σκοπό αυτό. ∆εν θα
επιτραπεί πρόσθετος χρόνος βολής.

8.6.6.2

Αντικανονικές Βολές

8.6.6.2.1

Αγωνίσµατα Αεροβόλου Πιστολίου 10 µ / Πιστολίου 50 µ

8.6.6.2.1.1

Περισσότερες βολές σε έναν αγώνα
Αν ο σκοπευτής ρίξει περισσότερες βολές στον αγώνα από αυτές που
προβλέπονται στο πρόγραµµα, οι επί πλέον βολή(ές) πρέπει να ακυρωθούν.
Σε χάρτινους στόχους στον τελευταίο(ους) στόχο(ους) αγώνα αν η βολή(ές)
δεν µπορεί(ουν) να αναγνωριστεί(ουν), πρέπει να ακυρωθεί(ουν) η βολή(ές)
µε την µεγαλύτερη αξία. Στο σκοπευτή πρέπει επίσης να επιβληθεί ποινή
αφαίρεσης δύο (2) βαθµών για κάθε επί πλέον βολή που έριξε, που θα
αφαιρεθεί από τη(τις) βολή(ές) µε τη µικρότερη αξία στην πρώτη σειρά.

8.6.6.2.1.2

Περισσότερες βολές ανά χάρτινο στόχο

8.6.6.2.1.2.1

Αν ένας σκοπευτής ρίξει περισσότερες βολές σε έναν από τους στόχους
αγώνα του από αυτούς που προβλέπονται από το πρόγραµµα του
αγωνίσµατος, δεν πρέπει να του επιβληθεί ποινή για τις δύο (2) πρώτες
βολές. Για την τρίτη και όλες τις µετέπειτα τέτοιες εσφαλµένες βολές πρέπει
να του επιβληθεί ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθµών για κάθε τέτοια βολή
στον αγώνα από τη σειρά στην οποία συµβαίνει το παράπτωµα. Πρέπει
επίσης να ρίξει µικρότερο αριθµό βολών στους εναποµείναντες στόχους έτσι
ώστε ο αριθµός βολών να µην υπερβαίνει τον αριθµό βολών που
προβλέπεται στο πρόγραµµα.

8.6.6.2.1.2.2

Η διαδικασία βαθµολόγησης σ’ αυτή την περίσταση απαιτεί τη µεταφορά της
αξίας της(των) επί πλέον βολής(ών) σε στόχους µε µικρότερο από τον
αρχικά προγραµµατισµένο αριθµό βολών, φέρνοντας έτσι τον κάθε στόχο
στον πλήρη αριθµό βολών που καθορίζονται στο πρόγραµµα και τους
Κανόνες.

8.6.6.2.1.2.3

Αν η(οι) πραγµατική(ές) βολή(ές) που πρέπει να µεταφερθούν δεν
µπορεί(ούν) να καθοριστεί(ούν) ξεκάθαρα από τις σηµειώσεις του
Σηµειωτή, η βολή(ές) µε τη µικρότερη αξία πρέπει να µεταφερθεί(ουν)
προς τα εµπρός στον επόµενο στόχο(ους) ή η(οι) βολή(ές) µε τη
µεγαλύτερη αξία να µεταφερθεί(ουν) προς τα πίσω σε προηγούµενο
στόχο(ους) έτσι ώστε ο σκοπευτής να µην αποκοµίσει πλεονέκτηµα σε
περίπτωση «µετρήµατος προς τα πίσω».
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8.6.6.2.2

Αγωνίσµατα και Γύροι 25 µ

8.6.6.2.2.1

Περισσότερες ριφθείσες βολές

8.6.6.2.2.1.1

Αν ένας σννοάςζΛ∆ΥψψψΥΦΥΛΒΥΛΓΧΦ∆Υ∆άνζΧΡΓΝ∆∆υάΣζΡ∆ΥΓΡΧτάΣζTJτΡΦάήά
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8.6.6.3.3

Εάν ο ισχυρισµός δεν θεωρηθεί δικαιολογηµένος ο σκοπευτής µπορεί
να ρίξει τη σειρά, αλλά θα τιµωρηθεί µε την αφαίρεση δύο (2) βαθµών
από τη βαθµολογία της εν λόγω σειράς.

8.6.6.3.4

Εάν ο σκοπευτής έχει ρίξει µια βολή µετά το εσφαλµένο παράγγελµα
και / ή ενέργεια, η ένσταση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή.

8.6.6.4

∆ιασταυρούµενες Βολές

8.6.6.4.1

∆ιασταυρούµενες βολές αγώνα πρέπει να θεωρηθούν αποτυχίες.

8.6.6.4.1.1

Αν ένας σκοπευτής δεχθεί (στο στόχο του) µια βεβαιωµένη διασταυρούµενη
βολή και είναι αδύνατο να προσδιορισθεί ποια βολή είναι δική του, πρέπει να
πιστωθεί µε την αξία της υψηλότερης απροσδιόριστης βολής.

8.6.6.4.1.2

Αν σκοπευτής θελήσει να αποποιηθεί µια βολή (που βρίσκεται) στο
στόχο του, πρέπει να το αναφέρει αµέσως στον Επόπτη Βολής.

8.6.6.4.1.3

Αν ο Επόπτης Βολής επιβεβαιώσει ότι ο σκοπευτής δεν έριξε την(τις) υπό
αµφισβήτηση βολή(ές), πρέπει να κάνει την απαραίτητη καταχώρηση στο
Μητρώο Σκοπευτηρίου και η (οι) βολή(ές) πρέπει να ακυρωθεί(ουν).

8.6.6.4.1.4

Αν ο Επόπτης Βολής δεν µπορεί να βεβαιώσει πέρα από κάθε λογική
αµφιβολία ότι ο σκοπευτής δεν έριξε την(τις) υπό αµφισβήτηση βολή(ές),
η(οι) βολή(ές) πρέπει να πιστωθεί(ουν) στο σκοπευτή και έτσι να
καταγραφεί(ουν).

8.6.6.4.1.5

Τα παρακάτω οφείλουν να θεωρηθούν λόγοι που δικαιολογούν την ακύρωση
µιας βολής:

8.6.6.4.1.5.1

αν ο Σηµειωτής ή άλλος υπεύθυνος σκοπευτηρίου βεβαιώσει έχοντας
παρατηρήσει το σκοπευτή και το στόχο ότι ο σκοπευτής δεν έριξε τη βολή,

8.6.6.4.1.5.2

αν µια άστοχη βολή αναφερθεί από άλλο σκοπευτή ή Σηµειωτή ή άλλο
υπεύθυνο σκοπευτηρίου περίπου την ίδια ώρα, και από τις γειτονικές δύο ή
τρεις θέσεις βολής.

8.6.6.4.2

Αγωνίσµατα Αεροβόλου Πιστολίού 10 µ / Πιστολίου 50 µ

8.6.6.4.2.1

Αν ο σκοπευτής ρίξει δοκιµαστική βολή στο στόχο αγώνα άλλου
σκοπευτή, πρέπει να του επιβληθεί ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθµών από τη
δική του βαθµολογία.

8.6.6.4.2.2

Αν υπάρχουν περισσότερες βολές στο στόχο αγώνα ενός σκοπευτή από
αυτές που προβλέπονται στο πρόγραµµα, και αν είναι αδύνατο να βεβαιωθεί
ότι ένας άλλος σκοπευτής(ές) έριξε τη βολή(ές), η βολή(ές) µε την υψηλότερη
αξία πρέπει να ακυρωθεί(ουν).

8.6.6.4.3

Αγωνίσµατα και Γύροι 25 µ

8.6.6.4.3.1

Αν ένας σκοπευτής ρίξει δοκιµαστική βολή στο δοκιµαστικό στόχο
ενός άλλου σκοπευτή, δεν πρέπει να του επιτραπεί να επαναλάβει τη
βολή, αλλά δεν θα του επιβληθεί ποινή. Αν δεν µπορεί να
προσδιοριστεί ξεκάθαρα και γρήγορα ποια βολή(ές) ανήκει(ουν) σε
ποιόν, ο σκοπευτής που δεν έχει υποπέσει στο σφάλµα έχει το
δικαίωµα να επαναλάβει τη δοκιµαστική βολή(ές).
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8.6.6.4.3.2

Αν ο αριθµός βολών αγώνα που έχουν καταγραφεί στο στόχο σκοπευτή που
δέχτηκε τη διασταυρούµενη βολή(ές) είναι ίσος µε τον αναµενόµενο συνολικό
αριθµό βολών (δηλ τη σειρά ΣΥΝ όλες τις διασταυρούµενες βολές), τότε οι
πέντε βολές µε την υψηλότερη βαθµολογία πρέπει να πιστωθούν στον εν
λόγω σκοπευτή. Όµως, αν ο αριθµός βολών που έχουν καταγραφεί είναι
µικρότερος από τον αναµενόµενο συνολικό αριθµό βολών (δηλ τη σειρά ΣΥΝ
όλες τις διασταυρούµενες βολές), τότε θα δοθεί στο σκοπευτή που δέχεται τις
διασταυρούµενες βολές η επιλογή να του πιστωθούν οι πέντε βολές µε την
υψηλότερη βαθµολογία ή να ακυρωθεί η σειρά και να την ξαναρίξει.

8.6.7

Παρενοχλήσεις
Εάν ο σκοπευτής θεωρήσει ότι ενοχλήθηκε στο διάστηµα που έριχνε µια
βολή, τότε οφείλει να κρατήσει το πιστόλι του στραµµένο προς τους στόχους
και να ενηµερώσει αµέσως τον Επόπτη Βολής ή Κριτή σηκώνοντας το
ελεύθερο χέρι του. ∆εν πρέπει να ενοχλήσει τους άλλους σκοπευτές.

8.6.7.1

Εάν ο ισχυρισµός κριθεί δικαιολογηµένος:

8.6.7.1.1

η βολή (Πιστόλι 50 µ, Αεροβόλο Πιστόλι, Πιστόλι Κεντρικής
Πυροδότησης 25µ. και Πιστόλι 25 µ) πρέπει να ακυρωθεί και ο
σκοπευτής να επαναλάβει τη βολή και να συµπληρώσει τη σειρά,

8.6.7.1.2

η σειρά (Πιστόλι Ταχύτητας 25µ, Πιστόλι Στάνταρτ 25µ.), πρέπει να
ακυρωθεί και ο σκοπευτής µπορεί να επαναλάβει τη σειρά.

8.6.7.2

Εάν ο ισχυρισµός κριθεί αδικαιολόγητος:

8.6.7.2.1

εάν ο σκοπευτής έχει τελειώσει τη σειρά του, η βολή ή σειρά πρέπει
να πιστωθεί στον σκοπευτή,

8.6.7.2.2

εάν ο σκοπευτής δεν έχει τελειώσει τη σειρά του εξαιτίας της
υποτιθέµενης παρενόχλησης, ο σκοπευτής µπορεί επαναλάβει ή να
συµπληρώσει τη σειρά. Η βαθµολόγηση και οι ποινές έχουν ως εξής:

8.6.7.2.2.1

στο Αγώνισµα Πιστολιού Ταχύτητας 25µ. η σειρά µπορεί να
επαναληφθεί και η βαθµολογία πρέπει να καταχωρηθεί σαν το σύνολο
των βολών µικρότερης αξίας στον κάθε στόχο,

8.6.7.2.2.2

στο Αγώνισµα Πιστολιού Στάνταρτ 25µ. η σειρά µπορεί να
επαναληφθεί και η βαθµολογία πρέπει να καταχωρηθεί σαν το σύνολο
των πέντε (5) βολών χαµηλότερης αξίας στο στόχο,

8.6.7.2.2.3

στα Αγωνίσµατα πιστολιού 25 µ και Πιστολιού Κεντρικής
Πυροδότησης 25µ. η σειρά µπορεί να συµπληρωθεί και η
βαθµολογία οφείλει να καταχωρηθεί,

8.6.7.2.2.4

δύο (2) βαθµοί πρέπει επίσης να αφαιρεθούν από τη βαθµολογία της
σειράς που επαναλαµβάνεται ή συµπληρώνεται,

8.6.7.2.2.5

σε κάθε σειρά που επαναλαµβάνεται, πρέπει να ρίχνονται στον στόχο
και οι πέντε βολές. Οποιαδήποτε βολή(ες) που δεν ριφθεί ή που
ριφθεί εκτός στόχου θα βαθµολογείται σαν αποτυχία(ες)(=µηδέν).

8.6.7.2.3

στα αγωνίσµατα Πιστολιού 50 µ και Αεροβόλου Πιστολιού ή βολή θα
πιστωθεί στον σκοπευτή και αυτός µπορεί να συνεχίσει να ρίχνει. ∆εν
επιβάλλεται καµιά ποινή.
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8.6.8

Περισσότερες Βολές – Αγωνίσµατα Πιστολιού 25 µ
Αν υπάρχουν περισσότερες βολές σε στόχο στο Αγώνισµα Ταχύτητας ή
στους Γύρους Ταχείας Βολής, όπου χρησιµοποιούνται αυτοκόλλητα στόχου,
και δεν µπορεί να προσδιορισθεί ποια(ες) τρύπα(ες) καλύφθηκε(αν) ή δεν
καλύφθηκε(αν) µε αυτοκόλλητο ή έφυγε το αυτοκόλλητο, ο σκοπευτής
µπορεί να αποδεχτεί τη βολή(ές) µικρότερης αξίας ή να επαναλάβει τη σειρά.
∆εν θα πιστωθεί µε περισσότερο από την αξία των πέντε καλύτερων βολών
ή µε λιγότερο από την αξία των πέντε χειρότερων βολών στο στόχο(ους).

8.6.9

(Συγ)χρονισµός
Εάν ο σκοπευτής θεωρήσει ότι ο χρόνος που πέρασε µετά το παράγγελµα
που προσδιορίζεται στους κανονισµούς έως το άναµµα του πράσινου φωτός
ή την περιστροφή των στόχων προς το σκοπευτή ήταν πολύ γρήγορος ή
πολύ αργός και, κατά συνέπεια, όχι αυτός που προσδιορίζεται από τους
Κανονισµούς, πρέπει να κρατήσει το πιστόλι του στραµµένο προς τους
στόχους και να πληροφορήσει αµέσως έναν Επόπτη Βολής ή έναν Κριτή,
σηκώνοντας το ελεύθερο χέρι του. ∆εν πρέπει να ενοχλήσει τους άλλους
σκοπευτές.

8.6.9.1

Εάν ο ισχυρισµός του κριθεί δικαιολογηµένος, µπορεί να αρχίσει
πάλι.

8.6.9.2

Εάν ο ισχυρισµός του κριθεί αδικαιολόγητος, µπορεί να ρίξει τη σειρά του,
αλλά θα του επιβληθεί ποινή δύο(2) βαθµών που θα αφαιρεθούν από τη
βαθµολογία της εν λόγω σειράς.

8.6.9.3

Από τη στιγµή που ο σκοπευτής ρίξει την πρώτη βολή της σειράς,
ένας τέτοιος ισχυρισµός δεν µπορεί να γίνει αποδεκτός.

8.6.9.4

Εάν ο σκοπευτής ρίξει και κατόπιν σταµατήσει και δηλώσει τον ισχυρισµό
του, η βολή(ές) που έριξε πρέπει να καταχωρηθεί(ουν) και να
βαθµολογηθεί(ουν). ∆εν επιτρέπεται να επαναλάβει τη σειρά. Η βολή(ές) που
δεν έχει ρίξει πρέπει να καταχωρηθεί(ούν) σαν απώλεια(ες).

8.6.9.5

Εάν ένας σκοπευτής θεωρήσει ότι ο χρόνος της σειράς ήταν πολύ µικρός,
µπορεί να ενηµερώσει έναν Επόπτη Βολής αµέσως µετά από το τέλος της
σειράς.

8.6.9.5.1

Ο Επόπτης Βολής και/ή η Επιτροπή των Κριτών πρέπει να
επαληθεύσουν τον (συγ)χρονισµό του µηχανισµού.

8.6.9.5.2

Εάν επιβεβαιωθεί ότι υπήρχε σφάλµα, η σειρά του σκοπευτή που
έκανε την ένσταση πρέπει να ακυρωθεί και να επαναληφθεί.

8.6.9.5.3

Εάν ο ισχυρισµός κριθεί αδικαιολόγητος, το αποτέλεσµα της σειράς
πρέπει να πιστωθεί στο σκοπευτή και να καταχωρηθεί.

8.7.0

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΥΡΙ∆ΩΝ ΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

8.7.1

Βασικές αρχές της Κατανοµής Θυρίδων Βολής

8.7.1.1

Οι µεµονωµένοι σκοπευτές και οι οµάδες /χώρες πρέπει να µπορούν
να ρίξουν κάτω από συνθήκες που είναι όσο το δυνατόν ίσες.

8.7.1.1.1

Σκοπευτές από την ίδια χώρα δεν πρέπει να έχουν γειτονικές θυρίδες βολής.
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8.7.1.1.2

Σκοπευτές από την ίδια χώρα πρέπει να χωρίζονται ανά σειρά όσο το
δυνατόν σε ίσο αριθµό.

8.7.1.2

Αν ο αριθµός των σκοπευτών και οι διαθέσιµες θυρίδες βολής το καθιστούν
δυνατό, τα αγωνίσµατα θα πρέπει να ολοκληρώνονται µέσα σε µια ηµέρα.

8.7.1.3

Εάν ένας αγώνας διαρκεί περισσότερο από µία ηµέρα, όλοι οι
σκοπευτές πρέπει να ρίξουν ίσο αριθµό βολών / σειρών κάθε µέρα.

8.7.1.4

Αν υπάρχουν περισσότεροι σκοπευτές από τις θέσεις βολής, ο αγώνας
πρέπει να χωριστεί σε σειρές µε κλήρωση, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη
να κατανεµηθούν τα µέλη οµάδων / χώρες εξίσου στις σειρές.

8.7.1.5

Οι σκοπευτές θα πρέπει να µοιράζονται µε τη µεγαλύτερη δυνατή ισότητα
ανάµεσα στις σειρές (και βλέπε 8.7.3 για το Πιστόλι 50 µ).

8.7.1.6

Αν ένα αγώνισµα χωρίζεται σε δύο µέρη ή µέρες όλοι οι σκοπευτές οφείλουν
να τελειώσουν τον πρώτο γύρο πριν µπορέσει να αρχίσει ο δεύτερος γύρος ή
η δεύτερη µέρα.

8.7.2

Αγώνες Αεροβόλου Πιστολιού 10 µ
Αν υπάρχουν περισσότεροι σκοπευτές από ότι στόχοι σε αγώνες Αεροβόλου
Πιστολιού οι στόχοι πρέπει να κατανεµηθούν µε κλήρωση σε δύο ή
περισσότερες σειρές.

8.7.3

Πιστόλι 50 µ – Αγώνες Επιλογής

8.7.3.1

Αν ο αριθµός των σκοπευτών υπερβαίνει την ωφέλιµη χωρητικότητα
του σκοπευτηρίου, πρέπει να διεξαχθεί αγώνας επιλογής.

8.7.3.1.1

Οποιοσδήποτε αγώνας
πρόγραµµα βολής.

8.7.3.1.2

Οι σκοπευτές που θα συµµετάσχουν στον προκριµατικό πρέπει να
αποτελούνται από ανάλογο αριθµό σκοπευτών που είχαν τις υψηλότερες
θέσεις κατάταξης από την κάθε σειρά επιλογής, µετρώντας µόνο αυτούς που
παίρνουν µέρος. Ο αριθµός των σκοπευτών που θα περάσει στους
προκριµατικούς πρέπει να ανακοινώνεται το ταχύτερο δυνατό.

8.7.3.1.3

Τύπος: Ο ωφέλιµος αριθµός θυρίδων βολής διαιρείται µε το συνολικό
αριθµό σκοπευτών που αρχίζουν τον αγώνα πολλαπλασιάζεται µε τον
αριθµό των σκοπευτών που αρχίζουν τον αγώνα στη σειρά, για να δοθεί ο
αριθµός σκοπευτών που προκρίνονται από τον αγώνα επιλογής στον
προκριµατικό. Π.χ. 60 θυρίδες βολής και 101 σκοπευτές,
η
54 σκοπευτές αρχίζουν (τον αγώνα) = 32,08 δηλ 32
1 σειρά:
σκοπευτές προκρίνονται
η

2 σειρά:

επιλογής

οφείλει

να

ακολουθεί

το

πλήρες

47 σκοπευτές αρχίζουν (τον αγώνα) = 27,92 δηλ 28
σκοπευτές προκρίνονται.

8.7.3.2

Όταν έχουν προγραµµατιστεί οµαδικά αγωνίσµατα και απαιτούνται αγώνες
επιλογής, τα µέλη των οµάδων / χωρών πρέπει να κατανεµηθούν εξίσου στις
σειρές επιλογής. Οι οµαδικές βαθµολογίες λαµβάνονται από αυτές τις σειρές.

8.7.3.2.1

Αν οι διαθέσιµοι στόχοι είναι ανεπαρκείς για να κατανεµηθούν δύο µέλη
οµάδας από κάθε οµάδα στην πρώτη σειρά και το µέλος που αποµένει από
κάθε οµάδα στη δεύτερη σειρά, τότε θα χρειαστεί να σχηµατιστούν τρεις
σειρές µε ένα µέλος της κάθε οµάδας στην κάθε σειρά.
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8.7.3.3

∆εν θα πρέπει να επιτραπεί σε σκοπευτή που δεν προκρίνεται να
συµµετάσχει άλλο στον αγώνα.

8.7.3.4

Σε περίπτωση ισόβαθµων αποτελεσµάτων στις τελευταίες θέσεις αγώνα
επιλογής η κατάταξη θα προσδιορισθεί σύµφωνα µε τους Κανονισµούς
Επίλυσης Ισοπαλιών (βλ.8.12.2).

8.7.4

Αγώνισµα Πιστολίου Ταχύτητας 25 µ

8.7.4.1

Ο δεύτερος γύρος 30 βολών οφείλει να αρχίσει µόνο αφού όλοι οι σκοπευτές
έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο 30 βολών. Αν υπάρχουν λιγότεροι
σκοπευτές από αυτούς που απαιτούνται για να συµπληρωθούν εντελώς όλες
οι σειρές του πρώτου γύρου, τότε οι κενές θέσεις πρέπει να βρίσκονται στην
τελευταία σειρά του πρώτου γύρου.

8.7.4.2

Για το 2ο γύρο η σειρά των σειρών βολής πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

8.7.4.2.1

Ο σκοπευτής που έχει ρίξει στη θυρίδα βολής της αριστερής πλευράς στον
πρώτο γύρο, πρέπει να ρίξει στη θυρίδα βολής της δεξιάς πλευράς (του ίδιου
Τµήµατος του Σκοπευτηρίου) στο δεύτερο γύρο (και αντιστρόφως).

8.7.4.3

Όταν ο αγώνας διεξάγεται σε µια ηµέρα

8.7.4.3.1

Όλοι οι σκοπευτές σε οποιαδήποτε σειρά του πρώτου γύρου ρίχνουν
ξανά όλοι µαζί σε µια σειρά στο δεύτερο γύρο, και στα ίδια Τµήµατα
Σκοπευτηρίου αλλά αντεστραµµένα. Για παράδειγµα:
Γύρος

Σειρά

Τµήµα
Τµήµα
Τµήµα
Τµήµα
Σκοπευτ.
Σκοπευτ. 1 Σκοπευτ. 2 Σκοπευτ. 3
4

Bay

A

B

C

D

E

F

G

H

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

9

10

11

12

13

14

15

16

1

3

17

18

19

20

21

22

23

24

1

4

25

26

27

28

29

30

31

32

2

1

2

1

4

3

6

5

8

7

2

2

10

9

12

11

14

13

16

15

2

3

18

17

20

19

22

21

24

23

2

4

26

25

28

27

30

29

32

31
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8.7.4.4

Όταν ο αγώνας διεξάγεται σε δύο µέρες

8.7.4.4.1

Για να ολοκληρωθεί ο αγώνας σε δύο ηµέρες η πρώτη σειρά του δεύτερου
γύρου πρέπει να είναι η µεσαία σειρά του πρώτου γύρου, ή αν υπάρχει ίσος
αριθµός σειρών, η σειρά αµέσως µετά την µεσαία σειρά του πρώτου γύρου.
Στην περίπτωση που κάποια αριθµηµένη θέση παραµείνει κενή την πρώτη
ηµέρα του αγώνα η θέση που αντιστοιχεί στην τοποθέτησή της για τη
δεύτερη µέρα του αγώνα θα παραµείνει κενή. Για παράδειγµα:

Γύρος

Σειρά

Τµήµα
Τµήµα
Τµήµα
Σκοπευτ. 1 Σκοπευτ. 2 Σκοπευτ. 3

Τµήµα
Σκοπευτ.
4

Bay

A

B

C

D

E

F

G

H

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

9

10

11

12

13

14

15

16

1

3

17

18

19

20

21

22

23

24

1

4

25

26

27

28

29

30

31

32

2

1

18

17

20

19

22

21

24

23

2

2

26

25

28

27

30

29

32

31

2

3

2

1

4

3

6

5

8

7

2

4

10

9

12

11

14

13

16

15

8.7.4.4.2

Οι µετέπειτα σειρές σκοπευτών ακολουθούν µε την ίδια σειρά τοποθέτησης
από τον πρώτο γύρο, προχωρώντας ύστερα στην πρώτη σειρά του πρώτου
γύρου, κλπ., µέχρι να καταγραφούν όλες οι σειρές για το δεύτερο γύρο.

8.8.0

ΕΜΠΛΟΚΕΣ

8.8.1

Γενικά
Αν ένα πιστόλι υποστεί βλάβη ή πάψει να λειτουργεί, µπορεί να
επιτραπεί στο σκοπευτή να επισκευάσει το πιστόλι.

8.8.1.1

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενηµερωθούν οι Επόπτες Βολής ή η
Επιτροπή Κριτών ώστε να αποφασίσουν για τα µέτρα που θα
ληφθούν.

8.8.2

Αγωνίσµατα Πιστολιού 50 µ και Αεροβόλου Πιστολιού 10 µ

8.8.2.1

Ο µέγιστος επιτρεπόµενος επί πλέον χρόνος για να επισκευαστεί ή
να αντικατασταθεί ένα πιστόλι είναι 15 λεπτά. Ο σκοπευτής οφείλει να
ολοκληρώσει τον αγώνα στην ίδια σειρά βολής.

8.8.2.2

Απεριόριστες δοκιµαστικές βολές πρέπει να επιτραπούν στον
εναποµείναντα χρόνο βολής, αλλά µόνο πριν ξαναρχίσουν οι βολές
αγώνα (βλέπε 8.6.5).

8.8.2.3

Επί πλέον χρόνος και επί πλέον δοκιµαστικές βολές πρέπει να δοθούν
µόνον όταν η διακοπή δεν οφείλεται σε σφάλµα του σκοπευτή.
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8.8.3

Αγωνίσµατα Πιστολιού 25 µ

8.8.3.1

Στο σκοπευτή θα δοθεί χρόνος το πολύ 15 λεπτών για να επισκευάσει
ή να αντικαταστήσει το πιστόλι για να συνεχίσει τον αγώνα.

8.8.3.2

Εάν η επισκευή είναι πιθανό να χρειαστεί περισσότερα από 15 λεπτά, µπορεί
να δοθεί στο σκοπευτή επί πλέον χρόνος, αφού το ζητήσει, από την
Επιτροπή Κριτών.

8.8.3.3

Αν δοθεί επί πλέον χρόνος θα ολοκληρώσει τον αγώνα σε τόπο και χρόνο
που θα καθοριστούν από την Επιτροπή Κριτών ή,

8.8.3.4

µπορεί να συνεχίσει να ρίχνει µε άλλο πιστόλι ίδιου τύπου µηχανισµού
(ηµιαυτόµατο ή περίστροφο) και του ίδιου διαµετρήµατος.

8.8.3.5

Αν χρησιµοποιηθεί αναπληρωµατικό πιστόλι
εγκεκριµένο από τον Έλεγχο Εξοπλισµού.

8.8.3.6

Στα αγωνίσµατα 25 µ η Επιτροπή Κριτών οφείλει να επιτρέψει µια
(1) επί πλέον δοκιµαστική σειρά των πέντε (5) βολών.

8.8.4

Εµπλοκές στα αγωνίσµατα Πιστολιού 25µ

8.8.4.1

Εάν µια βολή δεν ριφθεί λόγω εµπλοκής, και εάν ο σκοπευτής επιθυµεί να
δηλώσει εµπλοκή, θα πρέπει να κρατήσει το πιστόλι γυρισµένο στην
κατεύθυνση των στόχων, να συνεχίσει να κρατά τη λαβή, και να ειδοποιήσει
αµέσως έναν Επόπτη Βολής σηκώνοντας το ελεύθερο χέρι του. ∆εν πρέπει
να ενοχλήσει τους άλλους σκοπευτές.

8.8.4.1.1

Ο σκοπευτής µπορεί να προσπαθήσει να διορθώσει την εµπλοκή και να
συνεχίσει τη σειρά, αλλά αφού επιχειρήσει οποιαδήποτε διόρθωση, δεν
µπορεί να ζητήσει ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΜΠΛΟΚΗ εκτός αν έχει σπάσει ο
επικρουστήρας, ή αν κάποιο άλλο µέρος του πιστολιού έχει υποστεί
βλάβη σε βαθµό που να εµποδίζει το πιστόλι να λειτουργήσει.

8.8.4.2

Εάν η εµπλοκή (επιτρεπτή ή µη επιτρεπτή) παρουσιαστεί στη
δοκιµαστική σειρά, δεν πρέπει να καταχωρηθεί σαν εµπλοκή. Ο
σκοπευτής µπορεί να ολοκληρώσει τη δοκιµαστική σειρά ρίχνοντας τις µη
βληθείσες βολές στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα για τη δοκιµαστική
σειρά αυτού του αγωνίσµατος, ο σκοπευτής-τρια πρέπει να ρίξει τις βολές
αµέσως. Στους γύρους ακριβείας οι µη βληθείσες βολές πρέπει να
ρίχτουν σε µέγιστο χρονικό διάστηµα δύο (2) λεπτών.

8.8.4.3

Τύποι Εµπλοκών

8.8.4.3.1

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΕΜΠΛΟΚΕΣ (ΑΜ) είναι:

8.8.4.3.1.1

το βλήµα είναι σφηνωµένο στην κάννη,

8.8.4.3.1.2

δεν λειτούργησε ο µηχανισµός σκανδάλης,

8.8.4.3.1.3

υπάρχει στη θαλάµη µη βληθέν φυσίγγι και ο µηχανισµός της
σκανδάλης έχει απελευθερωθεί και λειτουργήσει,

8.8.4.3.1.4

ο κάλυκας παρέµεινε στη θαλάµη ή δεν εκτινάχτηκε,

8.8.4.3.1.5

το φυσίγγι, ο γεµιστήρας, ο µύλος ή άλλο µέρος του πιστολιού
"φράκαρε",
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8.8.4.3.1.6

ο επικρουστήρας εκεί σπάσει, ή οποιοδήποτε άλλο µέρος του όπλου
έχει υποστεί βλάβη σε βαθµό που να εµποδίζει το πιστόλι να
λειτουργήσει,

8.8.4.3.1.7

το πιστόλι ρίχνει αυτόµατα (πολυβολισµός) χωρίς να ελευθερώνεται η
σκανδάλη. Ο σκοπευτής πρέπει να σταµατήσει τη βολή αµέσως και δεν
πρέπει να συνεχίσει να χρησιµοποιεί τέτοιο πιστόλι χωρίς την άδεια του
Επόπτη Βολής ή του Κριτή. Όταν χρησιµοποιούνται ΣΗΒ η πρώτη βολή
θα βαθµολογείται από το σύστηµα και αυτή θα πιστώνεται στο σκοπευτήτρια. Όταν χρησιµοποιούνται χάρτινοι στόχοι στην περίπτωση που οι
αυτόµατα ριφθείσες βολές(ή) τρυπήσουν το στόχο δεν θα ληφθούν
υπόψη οι βολές(ή) που βρίσκονται πιο ψηλά στον στόχο πριν από την
επαναληπτική σειρά. Μετά την όποια επαναληπτική σειρά όλες οι
βολές(ή) εκτός από εκείνες που δεν ελήφθησαν υπόψη στον εν λόγω
στόχο, πρέπει να περιληφθούν στον προσδιορισµό της βαθµολογίας,

8.8.4.3.1.8

το κλείστρο φρακάρει ή δεν εκτινάσσεται ο άδειος κάλυκας. Αυτό ισχύει
ακόµα και όταν χρησιµοποιείται συλλέκτης καλύκων.

8.8.4.3.2

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΕΜΠΛΟΚΕΣ (ΝΑΜ) είναι:

8.8.4.3.2.1

ο σκοπευτής έχει αγγίξει το κλείστρο, τον µηχανισµό ή το µοχλό
ασφαλείας ή το πιστόλι έχει αγγιχτεί από άλλο άτοµο πριν το
επιθεωρήσει ο Επόπτης Βολής,

8.8.4.3.2.2

ο µοχλός ασφαλείας δεν έχει απελευθερωθεί,

8.8.4.3.2.3

ο σκοπευτής δε γέµισε το όπλο του,

8.8.4.3.2.4

ο σκοπευτής γέµισε το όπλο του µε λιγότερα φυσίγγια από όσα ενδείκνυνται,

8.8.4.3.2.5

ο σκοπευτής δεν άφησε τη σκανδάλη να επανέλθει αρκετά µπροστά µετά την
προηγούµενη βολή,

8.8.4.3.2.6

το πιστόλι γεµίστηκε µε λάθος πυροµαχικά,

8.8.4.3.2.7

ο γεµιστήρας δεν µπήκε κανονικά, ή έπεσε κατά τη διάρκεια της βολής
εκτός αν αυτό οφείλεται σε βλάβη του µηχανισµού,

8.8.4.3.2.8

η κακή λειτουργία να οφείλεται σε οποιαδήποτε άλλη αιτία που θα
µπορούσε, µέσα σε λογικά πλαίσια, να διορθωθεί από τον σκοπευτή.

8.8.4.4

Καθορισµός της αιτίας της Εµπλοκής
Αν η εξωτερική εµφάνιση του πιστολιού δεν δείχνει προφανή λόγο
εµπλοκής και δεν υπάρχει ένδειξη και αν ο σκοπευτής δεν ισχυριστεί
ότι µπορεί να υπάρχει βλήµα σφηνωµένο στην κάννη ο Επόπτης
Βολής πρέπει να πάρει το πιστόλι χωρίς να πειράξει ή να αγγίξει το
µηχανισµό, να το στρέψει σε ασφαλή κατεύθυνση και να τραβήξει τη
σκανδάλη µια µόνο φορά για να διαπιστώσει εάν ο µηχανισµός
σκανδάλης έχει απελευθερωθεί.

8.8.4.4.1

Εάν το πιστόλι είναι περίστροφο, ο Επόπτης Βολής δεν πρέπει να τραβήξει
τη σκανδάλη εκτός εάν η σφύρα είναι στην θέση όπλισης.

8.8.4.4.2

Αν το πιστόλι δεν εκπυρσοκροτήσει ο Επόπτης Βολής οφείλει να
ολοκληρώσει την εξέταση του πιστολιού, για να καθοριστεί η αιτία της
εµπλοκής και να αποφασιστεί εάν είναι επιτρεπτή ή όχι.
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8.8.4.5

Ο Επόπτης Βολής αποφασίζει, µετά από εξέταση του πιστολιού, ότι
υπάρχει ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ή ΜΗ – ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΜΠΛΟΚΗ.

8.8.4.5.1

Αν ο Επόπτης Βολής αποφασίσει µετά από εξέταση του πιστολιού
υπάρχει ΜΗ
ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΜΠΛΟΚΗ, η βολή που δεν ρίχτηκε
βαθµολογηθεί σαν αποτυχία (µηδέν). ∆εν επιτρέπεται ο σκοπευτής
ξαναρίξει ή να συµπληρώσει. Μόνο η αξία των βολών που ρίχτηκαν
πιστωθεί στον σκοπευτή. Ο σκοπευτής µπορεί να συνεχίσει να ρίξει
υπόλοιπο του αγώνα.

8.8.4.5.2

Σε περίπτωση ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ η παρακάτω διαδικασίες
θα ακολουθηθούν.

8.8.4.5.2.1

Πιστόλι Ταχύτητας 25µ., Πιστόλι Στάνταρτ 25µ.

8.8.4.5.2.1.1

Ο αριθµός των βολών που έχουν ήδη ριφθεί πρέπει να καταγραφεί και
η σειρά µπορεί να επαναληφθεί.

8.8.4.5.2.1.2

Ο σκοπευτής οφείλει να ρίξει και τις πέντε (5) βολές στο στόχο(ους) σε
οποιαδήποτε επαναληπτική σειρά εκτός εάν υπάρξει περαιτέρω εµπλοκή. Σε
περίπτωση που υπάρξει δεύτερη εµπλοκή, τότε ο σκοπευτής δεν µπορεί να
ξαναρίξει (αλλά οι βολές που δεν ρίχτηκαν ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να
βαθµολογηθούν ως µηδέν(0), η βαθµολογία πρέπει να είναι όπως στο
8.8.4.5.2.1.6). Οποιαδήποτε βολή(ές) δεν ριφθεί ή δεν χτυπήσει το στόχο
στην επαναληπτική βολή πρέπει να βαθµολογηθεί σαν αποτυχία(ες)
(=µηδέν). Ο σκοπευτής µπορεί να συνεχίσει να ρίξει το υπόλοιπο του αγώνα.

8.8.4.5.2.1.3

Βαθµολογία: ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΜΠΛΟΚΗ

8.8.4.5.2.1.4

Πιστόλι Ταχύτητας 25µ.: Η βαθµολογία πρέπει να καταγραφεί σαν το
σύνολο των επιτυχιών χαµηλότερης αξίας σε κάθε στόχο στις δύο (2) σειρές.

8.8.4.5.2.1.5

Πιστόλι Στάνταρτ 25µ.: Η βαθµολογία πρέπει να καταγραφεί σαν το

ότι
θα
να
θα
το

σύνολο των πέντε (5) επιτυχιών χαµηλότερης αξίας στο στόχο.

8.8.4.5.2.1.6

Εάν ο σκοπευτής δεν µπορεί να ολοκληρώσει µια πλήρη σειρά στην
µία (1) επιτρεπόµενη επανάληψη βολής, πρέπει να πιστωθεί µόνον µε
τόσες από την (τις) χαµηλότερης αξίας βολή(ές) όσες ο µεγαλύτερος
αριθµός βολών που έχει ρίξει στη σειρά ή την επαναληπτική σειρά.

8.8.4.5.2.2

Πιστόλι 25 µ και Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης 25µ
Γύρος Ακριβείας και Γύρος Ταχείας Βολής:

8.8.4.5.2.2.1

ο αριθµός των βολών καταγράφεται και η σειρά µπορεί να
συµπληρωθεί;

8.8.4.5.2.2.2

Οι βολή(ές) (που απαιτούνται) για να συµπληρωθεί η σειρά πρέπει να
ριχτούν στην αµέσως επόµενη σειρά (στο Γύρο Ακριβείας θα
επιτραπεί µέγιστο χρονικό διάστηµα ενός (1) λεπτού για κάθε βολή
που πρέπει να ριχτεί) ή εµφάνιση(εις) των στόχων (Γύρος Ταχείας
Βολής).

8.8.4.5.2.2.3

Οποιαδήποτε/ οποιεσδήποτε βολή (ές) που δεν ρίχτηκαν ή που δεν πέτυχαν
τους στόχους πρέπει να βαθµολογηθούν σαν απώλεια(ες) (=µηδέν).

8.8.4.5.2.2.4

Η σειρά των πέντε βολών πρέπει να βαθµολογηθεί µε τον κανονικό τρόπο.
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8.8.4.5.3

Όλα τα αγωνίσµατα Πιστολιού 25µ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΕΜΠΛΟΚΗ µπορεί να ζητηθεί:

8.8.4.5.3.1

µία φορά σε κάθε γύρο 30 βολών του Πιστολιού Ταχύτητας, Πιστολιού
25 µ και Πιστολιού Κεντρικής Πυροδότησης 25µ,

8.8.4.5.3.2

µία φορά στο γύρο 150 δευτερολέπτων και µία φορά στους
συνδυασµένους γύρους των είκοσι (20) δευτερολέπτων και δέκα (10)
δευτερολέπτων του Αγωνίσµατος Πιστολιού Στάνταρτ 25µ.

8.8.4.5.4

∆ιακοπείσες σειρές (µετά από επιτρεπτή εµπλοκή) στα Αγωνίσµατα
Πιστολιών 25 µ θα επαναληφθούν ή θα συµπληρωθούν στον ίδιο χρονικό
γύρο µε την επόµενη κανονική σειρά. Η τελική σειρά αυτού του γύρου θα
ριχτεί αµέσως αφού όλοι οι άλλοι σκοπευτές ολοκληρώσουν εκείνο το
χρονικό γύρο.

8.8.4.6

Σ’ όλες τις περιπτώσεις όταν βαθµολογούνται οι εµπλοκές το κατάλληλο
έντυπο ( Α, B, C ή D ) πρέπει να χρησιµοποιείται. Όσον αφορά στα έντυπα
που θα χρησιµοποιηθούν βλέπε το τέλος των κανονισµών πιστολιού πριν
από το ευρετήριο.

8.8.5

Βλάβη των Συστηµάτων Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης ή
των Συστηµάτων Χάρτινων Στόχων

8.8.5.1

Στην περίπτωση βλάβης όλων των στόχων του σκοπευτηρίου:

8.8.5.1.1

ο διανυθείς χρόνος βολής πρέπει να καταγραφεί από τον Αρχηγό βολής
και την Επιτροπή Κριτών,

8.8.5.1.2

όλες οι ολοκληρωµένες βολές αγώνα του κάθε σκοπευτή πρέπει να
µετρηθούν και να καταγραφούν. Στην περίπτωση διακοπής ρεύµατος στο
σκοπευτήριο µπορεί να χρειαστεί να περιµένουν να αποκατασταθεί το ρεύµα
ώστε να µπορέσει να προσδιορισθεί ο αριθµός βολών που έχει σηµειώσει το
µηχάνηµα, και που δεν εµφανίζονται απαραίτητα στην οθόνη της θυρίδας.

8.8.5.2

Βλάβη των Συστηµάτων Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης 10 µ ή
50 µ

8.8.5.2.1

Αφού επισκευαστεί η βλάβη και όλο το σκοπευτήριο βρίσκεται σε λειτουργία,
πέντε επί πλέον λεπτά θα προστεθούν στο χρόνο αγώνα που αποµένει. Ο
χρόνος επανέναρξης θα ανακοινωθεί από το σύστηµα µεγαφώνων
τουλάχιστον πέντε (5) λεπτά νωρίτερα. Στα πέντε λεπτά πριν ξαναρχίσει ο
αγώνας θα πρέπει να επιτραπεί στους σκοπευτές να ξαναπάρουν τη θέση
τους. Πρέπει να επιτραπούν απεριόριστες δοκιµαστικές βολές στον
εναποµείναντα χρόνο βολής, αλλά µόνο πριν ξαναρχίσουν οι βολές αγώνα.
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8.8.5.3

Στην περίπτωση βλάβης ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ στόχου
Όταν δεν λειτουργήσουν µεµονωµένοι στόχοι (βλέπε κανόνα 8.6.5–
∆ιακοπές).

8.8.5.3.1

Εάν σκοπευτής παραπονεθεί κατά τη διάρκεια δοκιµαστικών βολών
σχετικά µε τη σωστή καταγραφή ή αξιολόγηση της-ων βολής-ών η
Επιτροπή Κριτών µπορεί να προσφέρει να τον µετακινήσει σε άλλη
θυρίδα βολής. Στα 10µ και 50µ δίνεται στο σκοπευτή κατάλληλος
επιπλέον χρόνος. Στα 25µ δίνεται στο σκοπευτή µία επιπλέον
δοκιµαστική σειρά. Η Επιτροπή Κεριτών θα εξετάσει τη δοκιµαστική-ές
βολή-ές στην αρχική θυρίδα βολής όσο το δυνατόν πιο σύντοµα
εφαρµόζοντας την
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8.8.5.4.6

Αν η υπό αµφισβήτηση βολή δεν έχει εντοπιστεί εφαρµόζοντας τη
∆ιαδικασία Εξέτασης των Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης
(8.5.7.6.1), ούτε οπουδήποτε αλλού, τότε µόνο εκείνες οι βολές που
καταγράφηκαν κανονικά εξαιρούµενης της τελευταίας βολής που
ρίχτηκε (επί πλέον των βολών αγώνα) πρέπει να πιστωθούν στη
βαθµολογία του σκοπευτή.

8.8.5.4.7

Αν η υπό αµφισβήτηση βολή δεν έχει εντοπιστεί στη µνήµη του
υπολογιστή, αλλά εντοπιστεί αλλού, η Επιτροπή Κριτών θα
αποφασίσει για το κύρος και τη βαθµολογική αξία της υπό
αµφισβήτηση βολής.

8.8.5.4.8

Αν η επί πλέον βολή που ρίχτηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες δεν
καταγραφεί ή εµφανιστεί και ο στόχος ηλεκτρονικής βαθµολόγησης
δεν µπορέσει να επισκευαστεί σε διάστηµα πέντε (5) λεπτών, ο
σκοπευτής θα µεταφερθεί σε εφεδρική θυρίδα βολής. Θα του
επιτραπεί να ρίξει απεριόριστες δοκιµαστικές βολές σε έναν
δοκιµαστικό στόχο, στης αρχή του χρόνου που αποµένει για τον
αγώνα συν οποιονδήποτε επί πλέον χρόνο (του) δόθηκε συν
επιπλέον χρόνος πέντε (5) λεπτών. Ύστερα θα επαναλάβει τις δύο
(2) βολές αγώνα που δεν καταγράφηκαν ή δεν εµφανίστηκαν στον
προηγούµενο στόχο που χρησιµοποιήθηκε. Ο σκοπευτής θα πιστωθεί
µε τη βαθµολογία όλων των βολών που εµφανίστηκαν στην οθόνη του
πρώτου στόχου συν τη βαθµολογία όλων των βολών που ρίφθηκαν
κανονικά και εµφανίστηκαν στο δεύτερο στόχο που χρησιµοποιήθηκε.
Αν οι δύο (2) επί πλέον βολές βρεθούν αργότερα στο αρχείο του
υπολογιστή του προηγούµενου στόχου θα ακυρωθούν.

8.8.5.5

Μη λειτουργία της χάρτινης ή λαστιχένιας ταινίας
Αν η Επιτροπή Κριτών αποφασίσει ότι το πρόβληµα οφείλεται στη µη
προώθηση της χάρτινης ή της ελαστικής ταινίας ο σκοπευτής θα µεταφερθεί
σε εφεδρική θέση (βολής). Θα του επιτραπεί να ρίξει απεριόριστες
δοκιµαστικές βολές µέσα στο χρόνο που αποµένει για τον αγώνα συν
οποιονδήποτε επί πλέον χρόνο (του) δόθηκε συν επιπλέον πέντε (5) λεπτά.
Ύστερα θα επαναλάβει τον αριθµό βολών αγώνα που θα καθοριστεί από την
Επιτροπή Κριτών. Ο σκοπευτής θα πιστωθεί µε τη βαθµολογία όλων των
βολών που εµφανίστηκαν σωστά στην οθόνη του πρώτου στόχου συν τη
βαθµολογία όλων των απαιτούµενων βολών αγώνα που ρίχτηκαν στο
δεύτερο στόχο για να συµπληρωθεί το πρόγραµµα βολής. Μετά το τέλος της
σειράς η Επιτροπή Κριτών θα αποφασίσει ποιες βολές θα µετρήσουν από
κάθε στόχο.

8.8.5.6

Βλάβη των Συστηµάτων Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης 25µ

8.8.5.6.1

Αφού επισκευαστεί η βλάβη του στόχου και όλο το σκοπευτήριο, ή το Τµήµα
Σκοπευτηρίου, βρίσκεται σε λειτουργία, µια επί πλέον δοκιµαστική σειρά
και ένα (1) λεπτό παύσης θα δοθούν πριν από την έναρξη της ολοκλήρωσης
της σειράς σύµφωνα µε τους παρακάτω κανόνες.

8.8.5.6.2

Αγωνίσµατα Πιστολιού 25µ και Πιστολιού Κεντρικής Πυροδότησης 25µ
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8.8.5.6.2.1

Ο σκοπευτής θα ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ τη σειρά των πέντε βολών µε τον
ίδιο τρόπο όπως για ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΜΠΛΟΚΗ. Ο σκοπευτής οφείλει
να ρίξει τον αριθµό βολών που δεν είχαν καταγραφεί από το στόχο
όταν συνέβη η βλάβη.
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8.8.5.6.3

Αγωνίσµατα Πιστολιού Στάνταρντ 25µ και Πιστολιού Ταχύτητας
25µ

8.8.5.6.3.1

Αν η σειρά ∆ΕΝ ολοκληρώθηκε και καταγράφηκε, θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ και
θα ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ. Αν οι πέντε βολές καταγράφηκαν για
οποιονδήποτε σκοπευτή, η βαθµολογία της σειράς θα καταγραφεί και
δεν θα επιτραπεί επανάληψη της σειράς από εκείνο το σκοπευτή.

8.8.5.6.4

Βλάβη ενός Μεµονωµένου Στόχου

8.8.5.6.4.1

Στη περίπτωση βλάβης ενός µεµονωµένου στόχου ή µιας οµάδας στόχων
(Αγώνισµα Πιστολιού Ταχύτητας) ο σκοπευτής µπορεί να µεταφερθεί σε
άλλη θέση βολής στην ίδια, ή αν αυτό είναι απαραίτητο, σε ακόλουθη σειρά.
Αφού το πρόβληµα επιλυθεί, µια ξεχωριστή δοκιµαστική σειρά και ένα (1)
λεπτό παύσης θα δοθούν πριν ριχτεί η επόµενη σειρά σύµφωνα µε τον
παραπάνω κανόνα.

8.8.5.6.5

∆ιαµαρτυρία σχετικά µε τη µη καταγραφή ή εµφάνιση βολής στην
οθόνη(ες) συστηµάτων στόχων ηλεκτρονικής βαθµολόγησης 25µ., ή της
εµφάνισης µη αναµενόµενου µηδέν.

8.8.5.6.5.1

Στη βολή ακριβείας των αγωνισµάτων Πιστολιού 25µ. και Πιστολιού
Κεντρικής Πυροδότησης 25µ. και στη σειρά των 150 δευτερολέπτων του
αγωνίσµατος Πιστολιού Στάνταρντ 25µ. ο-η σκοπευτής-τρια πρέπει αµέσως
(πριν από την επόµενη βολή) να ενηµερώσει τον πλησιέστερο Υπεύθυνο
Σκοπευτηρίου για τη βλάβη.

8.8.5.6.5.1.1
8.8.5.6.5.2

8.8.5.6.5.2.1

Στο-η σκοπευτή-τρια θα δοθούν τότε οδηγίες να συµπληρώσει τη σειρά σε
χρόνο που θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Κριτών.
Στις βολές ταχείας των αγωνισµάτων Πιστολιού 25µ. και Πιστολιού Κεντρικής
Πυροδότησης 25µ. και στις σειρές ταχείας του αγωνίσµατος Πιστολιού
Στάνταρντ 25µ. ο-η σκοπευτής-τρια πρέπει να συνεχίσει τη σειρά των πέντε
(5) βολών και πρέπει να
ενηµερώσει τον πλησιέστερο Υπεύθυνο
Σκοπευτηρίου για τη βλάβη αµέσως µετά το τέλος της σειράς.
∆ε θα υπάρξει επαναληπτική σειρά. Το αποτέλεσµα θα καθορίζεται από την
Επιτροπή Κριτών Βαθµολογίας

8.5.6.5.3

Αφού συµπληρωθεί η σειρά θα εφαρµοστεί η ∆ιαδικασία Εξέτασης
των Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης (8.5.7.6.1).

8.8.6

∆ιαµαρτυρία σχετικά µε την αξία της βολής σε Στόχους
Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης (βλέπε 8.13.4.2)

8.8.6.1

Μετά τη σειρά, τα λεπτοµερή αρχεία εκτυπωτή (LOG – Ρrint) πρέπει
να τυπωθούν από τους Τεχνικούς Υπεύθυνους ή από τους Επόπτες
Βολής για όλες τις θυρίδες βολής στις οποίες έγιναν διαµαρτυρίες ή
ενστάσεις, και για τις αµέσως γειτονικές θυρίδες βολής, πριν τα
µηχανήµατα επαναρυθµιστούν για την επόµενη σειρά.

8.8.6.2

Μετά την ολοκλήρωση της σειράς θα εφαρµοστεί η ∆ιαδικασία
Εξέτασης των Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης (8.5.7.6.1).
Βολές που τυχόν δεν εµφανίστηκαν πρέπει να βαθµολογηθούν από
την Επιτροπή Βαθµολογίας.
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8.9.0

ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

8.9.1

∆υνατοί θόρυβοι δεν επιτρέπονται κοντά στη γραµµή βολής. Οι Υπεύθυνοι
σκοπευτηρίου, οι Κριτές, οι υπεύθυνοι οµάδων και οι σκοπευτές πρέπει να
περιορίζουν τις συνοµιλίες τους σε επίσηµα θέµατα όταν βρίσκονται
κοντά στους διαγωνιζόµενους. Οι υπεύθυνοι σκοπευτηρίου πρέπει να
µεριµνούν ώστε ο θόρυβος των θεατών να κρατείται στο ελάχιστο επίπεδο.

8.9.2

Η κάθε οµάδα πρέπει να έχει έναν Αρχηγό Οµάδας που να είναι
υπεύθυνος για την τήρηση της πειθαρχίας σ’ αυτήν την οµάδα. Ένας
σκοπευτής µπορεί να διοριστεί Αρχηγός Οµάδας. Ο Αρχηγός Οµάδας
οφείλει να συνεργάζεται συνεχώς µε τους υπεύθυνους σκοπευτηρίου
προς όφελος της ασφάλειας, της καλής διεξαγωγής των αγώνων και του
σωστού αθλητικού πνεύµατος. Ο Αρχηγός Οµάδας είναι υπεύθυνος για
όλα τα επίσηµα θέµατα που αφορούν στην οµάδα.

8.9.3

Ο Αρχηγός Οµάδας έχει την ευθύνη να:

8.9.3.1

συµπληρώνει τις απαραίτητες δηλώσεις συµµετοχής µε ακριβή
στοιχεία και να τις υποβάλει στους αρµόδιους παράγοντες µέσα στην
καθορισµένη προθεσµία,

8.9.3.2

γνωρίζει το πρόγραµµα,

8.9.3.3

φροντίζει να παρουσιαστούν τα µέλη της οµάδας, έτοιµα να ρίξουν,
στην καθορισµένη θυρίδα βολής, στη σωστή ώρα, µε εγκεκριµένο
εξοπλισµό,

8.9.3.4

ελέγχει τη βαθµολογία και να υποβάλλει ενστάσεις, αν χρειαστεί,

8.9.3.5

ελέγχει τα προκαταρκτικά και επίσηµα δελτία, αποτελέσµατα και
ανακοινώσεις,

8.9.3.6

δέχεται τις πληροφορίες και τα αιτήµατα των υπευθύνων και να τα
διαβιβάζει στα µέλη της οµάδας.

8.9.4

Ο σκοπευτής πρέπει να παρουσιαστεί, έτοιµος να ρίξει, στην
καθορισµένη θυρίδα βολής στη σωστή ώρα, µε εγκεκριµένο
εξοπλισµό.

8.9.5

Κοουτσάρισµα κατά τη διάρκεια του αγώνα
Κάθε τύπος κοουτσαρίσµατος όταν ο σκοπευτής βρίσκεται στη γραµµή
βολής απαγορεύεται. Την ώρα που βρίσκεται στη γραµµή βολής ο
σκοπευτής µπορεί να µιλήσει µόνο µε τους Κριτές ή τους υπεύθυνους
σκοπευτηρίου.

8.9.5.1

Εάν ο σκοπευτής επιθυµεί να µιλήσει µε οποιονδήποτε άλλον, ο
σκοπευτής πρέπει να απογεµίσει το πιστόλι του, να το αφήσει σε ασφαλή
κατάσταση στη γραµµή βολής (στον πάγκο της γραµµής βολής αν αυτό είναι
δυνατόν). Στην περίπτωση πιστολιού µε κινητό ουραίο, το κινητό ουραίο
πρέπει να είναι και ανοιχτό και τραβηγµένο προς τα πίσω. Ο σκοπευτής
οφείλει εγκαταλείψει τη γραµµή βολής µόνο αφού ειδοποιήσει τον Επόπτη
Βολής και χωρίς να ενοχλήσει τους άλλους σκοπευτές.
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8.9.5.2

Εάν ένας υπεύθυνος οµάδας επιθυµεί να µιλήσει µε ένα µέλος της
οµάδας που βρίσκεται στη γραµµή βολής, ο υπεύθυνος οµάδας δεν πρέπει
να έλθει σε απευθείας επαφή µε το σκοπευτή ή να του µιλήσει ενώ αυτός
βρίσκεται στη γραµµή βολής. Ο υπεύθυνος οµάδας πρέπει να πάρει άδεια
από τον Επόπτη Βολής ή τον Κριτή, ο οποίος θα καλέσει το σκοπευτή έξω
από τη γραµµή βολής.

8.9.5.3

Εάν υπεύθυνος οµάδας ή σκοπευτής παραβεί τους κανονισµούς σχετικά µε
το κοουτσάρισµα πρέπει να του δοθεί προειδοποίηση στην πρώτη
παράβαση. Σε επανάληψη της παράβασης δύο (2 ) βαθµοί πρέπει να
αφαιρεθούν από τη βαθµολογία του σκοπευτή και ο υπεύθυνος οµάδας
πρέπει να εγκαταλείψει το χώρο της γραµµής βολής.

8.9.6

Ποινές για παραβάσεις των Κανόνων

8.9.6.1

Σε περιπτώσεις παράβασης των Κανόνων ή των οδηγιών των Εποπτών
Βολής ή των Κριτών, οι ακόλουθες ποινές µπορεί να επιβληθούν στο
σκοπευτή από έναν Κριτή ή από την Επιτροπή Κριτών.

8.9.6.1.1

Μια προειδοποίηση σε σκοπευτή πρέπει να διατυπωθεί µε όρους που δεν
αφήνουν καµία αµφιβολία ότι πρόκειται για επίσηµη ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ και
πρέπει να δειχθεί η κίτρινη κάρτα. Όµως, δεν είναι απαραίτητο να προηγείται
η προειδοποίηση των άλλων ποινών. Αυτή οφείλει να καταγραφεί σε
Αναφορά Συµβάντος Σκοπευτηρίου και να σηµειωθεί στο Μητρώο
Σκοπευτηρίου από έναν Κριτή.

8.9.6.2

Αφαίρεση βαθµών από τη βαθµολογία, που διατυπώνεται από το λιγότερο
δύο µέλη Επιτροπής που δείχνουν πράσινη κάρτα µε τη λέξη ΑΦΑΙΡΕΣΗ.
Αυτό πρέπει να καταγραφεί σε Αναφορά Συµβάντος Σκοπευτηρίου, να
σηµειωθεί στην ταινία του εκτυπωτή και να σηµειωθεί στο Μητρώο
Σκοπευτηρίου από έναν Κριτή.

8.9.6.3

Αποκλεισµός, που διατυπώνεται από την Επιτροπή Κριτών που
δείχνει κόκκινη κάρτα µε τη λέξη ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ. Αποκλεισµός
µπορεί να επιβληθεί µόνο µε απόφαση της πλειοψηφίας της
Επιτροπής Κριτών.

8.9.6.3.1

Στην περίπτωση αποκλεισµού στον Τελικό ο σκοπευτής θα καταταγεί
στην τελευταία θέση των συµµετεχόντων φιναλίστ αλλά µπορεί να
κρατήσει την προκριµατική βαθµολογία του.

8.9.6.4

Το µέγεθος των καρτών πρέπει να είναι περίπου 70χιλ x 100χιλ.

8.9.6.5

Τα παραπτώµατα κανονικά θα πρέπει να ιεραρχούνται από την
Επιτροπή Κριτών µε τον ακόλουθο τρόπο:

8.9.6.5.1

στην περίπτωση φανερών παραβάσεων των Κανόνων (πιστόλια,
ρουχισµός, στάση, κοουτσάρισµα κλπ.) πρέπει πρώτα να δοθεί επίσηµη
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ έτσι ώστε ο σκοπευτής να έχει την ευκαιρία να διορθώσει
το σφάλµα. Αν είναι δυνατόν, η προειδοποίηση θα πρέπει να δοθεί στη
διάρκεια της προπόνησης ή των δοκιµαστικών βολών. Αν ο σκοπευτής δεν
διορθώσει το σφάλµα µέσα στον καθορισµένο από τους κριτές χρόνο, δύο
(2) βαθµοί πρέπει να αφαιρεθούν από τη βαθµολογία του. Αν ο σκοπευτής
εξακολουθήσει να µην διορθώνει το σφάλµα, πρέπει να του επιβληθεί
αποκλεισµός,
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8.9.6.5.2

στην περίπτωση κρυφών παραβάσεων των Κανόνων, όταν το
σφάλµα έχει αποκρυφτεί
εσκεµµένα, πρέπει να επιβληθεί
αποκλεισµός.

8.9.6.6

Αν ένας σκοπευτής εµποδίζει άλλο σκοπευτή µε αντιαθλητικό τρόπο
όταν αυτός ρίχνει, δύο (2) βαθµοί πρέπει να αφαιρεθούν από τη
βαθµολογία του. Αν το συµβάν επαναληφθεί, πρέπει να επιβληθεί
αποκλεισµός.

8.9.6.7

Αν, όταν του ζητηθεί να δώσει εξήγηση για ένα συµβάν, ο σκοπευτής
συνειδητά και εν γνώσει του δώσει ψευδείς πληροφορίες, δύο (2)
βαθµοί πρέπει να αφαιρεθούν. Σε σοβαρές περιπτώσεις µπορεί να
επιβληθεί αποκλεισµός.

8.9.6.8

Εάν ένας σκοπευτής χειρίζεται ένα τουφέκι µε επικίνδυνο τρόπο ή
παραβαίνει οποιονδήποτε κανόνα ασφαλείας, ο σκοπευτής µπορεί
να αποκλειστεί από την Επιτροπή Κριτών.

8.9.6.9

Εάν ο Επόπτης Βολής ή οι Κριτές θεωρήσουν ότι ένας σκοπευτής
καθυστερεί τον αγώνα χωρίς λόγο, µε σκοπό την απόκτηση αθέµιτου
πλεονεκτήµατος, πρέπει να του δοθεί προειδοποίηση από µέλος της
Επιτροπής Κριτών. Στο εξής, για κάθε παρόµοιο παράπτωµα θα
αφαιρούνται δύο (2) βαθµοί από τη βαθµολογία του σκοπευτή.

8.9.7

Όλες οι ανωµαλίες, ποινές, άστοχες βολές, εµπλοκές, πρόσθετος χρόνος
που δόθηκε, ή επαναληφθείσες βολές ή ακύρωση βολών κλπ., πρέπει να
σηµειώνονται ευκρινώς και να καταγράφονται σε Αναφορά Συµβάντος
Σκοπευτηρίου έντυπο IR (βλ. έντυπο στο τέλος των Κανόνων Πιστολιού), στο
Μητρώο Σκοπευτηρίου, στην ταινία του εκτυπωτή, στο στόχο και στην κάρτα
βαθµολογίας (χάρτινος στόχος) από τον Επόπτη Βολής και/ή τον Κριτή για
την ενηµέρωση του Γραφείου Βαθµολογίας.

8.9.8

Αφαιρέσεις από το αποτέλεσµα πάντα πρέπει να γίνονται στη σειρά βολής
(δεκάδα) στην οποία συνέβη η παράβαση. Εάν γενικές αφαιρέσεις πρέπει να
επιβληθούν, αυτές πρέπει να γίνονται από την (τις) αγωνιστική (ες) βολή (ες)
µε την χαµηλότερη αξία βαθµολογίας στην πρώτη σειρά (δεκάδα στόχων).

8.10.0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

8.10.1

Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να παρέχει µία πλήρη σειρά καµπαρί
(βοηθηµάτων-βυσµάτων βαθµολόγησης στόχων) και οργάνων µέτρησης για
τον έλεγχο του εξοπλισµού πριν από, και κατά τη διάρκεια των
Πρωταθληµάτων της ISSF. Πρέπει να παρέχεται πιστοποίηση ρύθµισης ή
εξοπλισµός ελέγχου.

8.10.2

Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να πληροφορεί τους υπεύθυνους
οµάδων και τους σκοπευτές, σε επαρκή χρόνο πριν τον αγώνα, που
και πότε µπορεί να ελεγχθεί ο εξοπλισµός τους.

8.10.3

Το Τµήµα Ελέγχου Εξοπλισµού θα βοηθείται και θα επιτηρείται από
ένα µέλος της Επιτροπής Κριτών.

8.10.4

Το Τµήµα Ελέγχου Εξοπλισµού πρέπει να καταχωρήσει το όνοµα του
σκοπευτή, τη µάρκα (κατασκευαστή), τον αριθµό σειράς και το διαµέτρηµα
του κάθε πιστολιού που εγκρίνεται.
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8.10.5

Όλος ο εξοπλισµός που εγκρίνεται πρέπει να σηµαδεύεται µε σφραγίδα ή
αυτοκόλλητο και η έγκριση να καταγράφεται επίσης στην κάρτα ελέγχου.

8.10.6

Αφού ο εξοπλισµός εγκριθεί, δεν πρέπει να µεταβληθεί σε καµία στιγµή πριν
και κατά τον αγώνα µε οποιοδήποτε τρόπο έρχεται σε σύγκρουση µε τους
Κανόνες της ISSF.

8.10.7

Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αµφιβολίες σχετικά µε κάποια µεταβολή, ο
εξοπλισµός πρέπει να επιστραφεί στον Έλεγχο Εξοπλισµού για επανέλεγχο
και έγκριση.

8.10.8

Η έγκριση του εξοπλισµού ισχύει µόνο για τον αγώνα για τον οποίο
έγινε ο έλεγχος.

8.11.0

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (Χάρτινοι Στόχοι)

8.11.1

Βολές που δεν πετυχαίνουν τους κύκλους βαθµολόγησης του στόχου
του ίδιου του σκοπευτή πρέπει να βαθµολογηθούν σαν αποτυχίες (=
µηδέν).

8.11.1.1

Οι χάρτινοι στόχοι από τα αγωνίσµατα του Πιστολιού 50 µ και του
Αεροβόλου Πιστολιού πρέπει να βαθµολογούνται στο Γραφείο
Βαθµολογίας. Οι στόχοι από τα αγωνίσµατα Πιστολιού Ταχύτητας
25µ., Πιστολιού Κεντρικής Πυροδότησης 25µ., Πιστολιού 25 µ και
Πιστολιού Στάνταρτ 25µ. θα πρέπει να βαθµολογούνται στο
σκοπευτήριο.

8.11.2

Αγωνίσµατα 25 µ

8.11.2.1

Η κάρτα βαθµολογίας (που κρατά ο ∆εύτερος Σηµειωτής) πρέπει να
υπογραφεί από τον Επόπτη Στόχων και τον Κριτή Γραµµής Στόχων. Η
πρωτότυπη κάρτα πρέπει να σταλεί στο Γραφείο Βαθµολογίας µε
ασφαλές µέσο, για επαλήθευση της άθροισης και τελική καταχώρηση.

8.11.2.2

Πλάγιες Βολές

8.11.2.2.1

Βολές που ρίχνονται όταν ο στόχος είναι σε κίνηση δεν πρέπει να
βαθµολογούνται σαν επιτυχίες, εκτός εάν η µέγιστη οριζόντια διάσταση της
τρύπας του βλήµατος (επιφανειακά σηµάδια του µολυβιού/βλήµατος στο
στόχο δεν λαµβάνονται υπόψη) δεν υπερβαίνει τα 7 χιλ στα αγωνίσµατα
διαµετρήµατος 5,6 χιλ (.22’’ Περιφερειακής Πυροδότησης), ή 11 χιλ στο
Αγώνισµα Πιστολιού Κεντρικής Πυροδότησης 25µ.

8.11.2.2.2

Η επιµήκης σε οριζόντια διεύθυνση τρύπα του στόχου, πρέπει να
µετράται µε όργανο µέτρησης πλαγίων βολών. Όλες οι µετρήσεις που
γίνονται χρησιµοποιώντας όργανο µέτρησης πλαγίων βολών πρέπει
να γίνονται χρησιµοποιώντας τα εσωτερικά άκρα των χαραγµένων
γραµµών (βλέπε Τεχνικούς Κανόνες 6.7.15.7).

8.11.2.2.3

Όταν χρησιµοποιείται το διαφανές όργανο µέτρησης πλαγίων βολών και το
εσωτερικό άκρο της χαραγµένης γραµµής αγγίζει κύκλο βαθµολόγησης, η
βαθµολογία υπολογίζεται µε βάση την υψηλότερη αξία των δύο ζωνών.

8.11.2.3

Η Επιτροπή Κριτών οφείλει να επιβλέπει όλες τις διαδικασίες βαθµολόγησης.

8.11.2.4

Σηµείωση, Βαθµολόγηση και Καταχώρηση της Αξίας των Βολών
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8.11.2.4.1

Μόλις ο Επόπτης Στόχων πάρει το σήµα ότι το πεδίο βολής είναι
ασφαλές, οι στόχοι πρέπει να στραφούν προς το σκοπευτή. Ο
Επόπτης Στόχων, µαζί µε έναν τουλάχιστον Κριτή, πρέπει να
καταδείξει την αξία των βολών που αντιπροσωπεύουν οι τρύπες των
βληµάτων σε κάθε στόχο και να τις αναγγείλει µεγαλόφωνα στον
Σηµειωτή που βρίσκεται στη γραµµή βολής. Ο Σηµειωτής τις
καταγράφει στο Μητρώο Σκοπευτηρίου και σε ένα µικρό πίνακα κοντά
στο γραφείο του.

8.11.2.4.2

Ο ∆εύτερος Σηµειωτής οφείλει να συνοδεύει τον Επόπτη Στόχων και
να καταγράφει την αξία των βολών σε κάρτα βαθµολογίας καθώς
εκφωνούνται από τον Επόπτη Στόχων.
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8.11.2.4.3

Η θέση και η αξία της βολής στο στόχο πρέπει να καταδεικνύεται στον
σκοπευτή και τους θεατές ως ακολούθως:

8.11.2.4.3.1

χρωµατιστούς δίσκους κατάδειξης στο Αγώνισµα Πιστολιού
Ταχύτητας 25µ.. Οι δίσκοι αυτοί θα πρέπει να έχουν διάµετρο από 30
χιλ έως 50 χιλ. Πρέπει να είναι χρωµατισµένοι κόκκινοι από τη µια
πλευρά και λευκοί από την άλλη. Πρέπει να έχουν έναν άξονα που να
διαπερνά το κέντρο του δίσκου και να προεξέχει από τις δύο πλευρές,
διαµέτρου περίπου 5 χιλ και µήκους 30 χιλ. Μετά από κάθε σειρά των
πέντε βολών, και αφού η αξία των βολών έχει αποφασιστεί και
αναγγελθεί, οι δίσκοι πρέπει να τοποθετούνται στις τρύπες των
βληµάτων από τον Επόπτη Στόχων,

8.11.2.4.3.2

το δέκα πρέπει να καταδεικνύεται µε την κόκκινη πλευρά στραµµένη
προς τον σκοπευτή. Επιτυχίες µικρότερες από δέκα καταδεικνύονται
µε τη λευκή πλευρά στραµµένη προς τον σκοπευτή. Αφού οι βολές
καταδειχθούν µ’ αυτό τον τρόπο, το συνολικό αποτέλεσµα της σειράς
πρέπει να αναγράφεται στον µικρό πίνακα βαθµολογίας κοντά στη
γραµµή των στόχων και καταχωρείται από τον ∆εύτερο Σηµειωτή. Η
συνολική βαθµολογία της σειράς πρέπει επίσης να αναγγελθεί. Οι
δίσκοι τότε πρέπει να αφαιρεθούν και οι στόχοι να κολληθούν,

8.11.2.4.3.3

Στα Αγωνίσµατα Πιστολιού Στάνταρτ 25µ, Πιστολιού 25 µ, και
Πιστολιού Κεντρικής Πυροδότησης 25µ. η αξία των βολών και η θέση
τους πρέπει να δείχνονται µε µια ράβδο µε λαβή µήκους 300 χιλ περίπου, και
ένα µικρό δίσκο στη µια άκρη, µε διάµετρο από 30 χιλ έως 50 χιλ, χρώµατος
κόκκινου από τη µια πλευρά και άσπρου από την άλλη. Ο δίσκος πρέπει να
τοποθετείται πάνω από την τρύπα(ες) της βολής στον κύκλο του δέκα µε την
κόκκινη πλευρά του στραµµένη προς τον σκοπευτή τη στιγµή που ο
Επόπτης Στόχων ανακοινώνει φωναχτά την αξία της βολής(ών). Για βολές
µικρότερης αξίας από δέκα πρέπει να εµφανίζεται η λευκή πλευρά του
δίσκου. Σε περιπτώσεις που ρίφθηκε µια σειρά βολών στον ίδιο στόχο η αξία
των βολών πρέπει να ανακοινώνεται αρχίζοντας από τα δεκάρια. Η συνολική
βαθµολογία της σειράς πρέπει να ανακοινωθεί αφού καταδειχθούν
µεµονωµένα όλες οι βολές.

8.11.2.4.4

Οι δοκιµαστικές
καταχωρούνται.

8.11.3

Για στόχους που βαθµολογούνται επίσηµα στο πεδίο βολής

8.11.3.1

Ο Επόπτης Στόχων και ο Επόπτης Βολής πρέπει να επαληθεύουν ότι τα
αποτελέσµατα στον πίνακα αποτελεσµάτων είναι ίδια µε αυτά που έχουν
καταγραφεί στη Γραµµή Στόχων.

8.11.3.2

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά απόψεων σχετικά µε την
καταγραφή µιας βολής, το θέµα πρέπει να επιλυθεί αµέσως.

8.11.3.3

Μόλις οι βολές καταδειχθούν και καταχωρηθούν:

8.11.3.3.1

Οι στόχοι πρέπει να κολληθούν και να προετοιµαστούν για την επόµενη
σειρά (Αγώνισµα Πιστολιού Ταχύτητας 25µ και Γύροι Ταχείας Βολής), ή

8.11.3.3.2

οι στόχοι πρέπει να αντικατασταθούν και οι πίσω στόχοι να κολληθούν ή να
αντικατασταθούν για την επόµενη σειρά,
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καταδεικνύονται

και

να

8.11.3.3.3

οι στόχοι και οι πίσω στόχοι πρέπει να αφαιρούνται γρήγορα και να
αντικαθίστανται µε καινούργιους στόχους για τον επόµενο σκοπευτή.

8.11.3.4

Η συµπληρωµένη κάρτα βαθµολογίας πρέπει να υπογραφεί από το
σκοπευτή δίπλα στο σύνολο της βαθµολογίας πριν (αυτός) φύγει από το
σκοπευτήριο. Σκοπευτής που δεν υπογράψει την κάρτα βαθµολογίας δεν
µπορεί αργότερα να κάνει ένσταση για το αποτέλεσµα που καταδεικνύεται σε
εκείνη τη κάρτα βαθµολογίας.

8.12.0

ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΣΟΠΑΛΙΩΝ

8.12.1

Ατοµικές Ισοπαλίες

8.12.1.1

Όλες οι ισοπαλίες επιλύονται µετά τον προκριµατικό γύρο εκτός από
απόλυτες (τέλειες) επιδόσεις. Οι ισοπαλίες θα επιλυθούν για να καθοριστεί η
σειρά κατάταξης ως ακολούθως.

8.12.2

Ισοπαλίες για το πιστόλι 50µ., αεροβόλο πιστόλι 10µ και από την 4η θέση εάν
δεν επιλυθούν από οποιαδήποτε µπαράζ για τα αγωνίσµατα 25µ (για θέσεις
πρώτη (1) έως Τρίτη (3) (βλέπε 8.12.2.6) θα καθοριστούν από:

8.12.2.1

την υψηλότερη βαθµολογία της τελευταίας δεκάδας πηγαίνοντας προς τα
πίσω ανά δεκάδα µέχρι να επιλυθεί η ισοπαλία,

8.12.2.2

τα περισσότερα 10ρια, 9ρια, 8ρια, κλπ.,

8.12.2.3

τα περισσότερα εσωτερικά δεκάρια,

8.12.2.4

αν παραµένουν ισοπαλίες οι σκοπευτές πρέπει να πάρουν την ίδια θέση
στην κατάταξη και πρέπει να αναγράφονται σε αλφαβητική σειρά µε
λατινικούς χαρακτήρες χρησιµοποιώντας τα επώνυµα των σκοπευτών.

8.12.2.5

Για συµµετοχή στους Τελικούς η κατάταξη για τις πρώτες οκτώ (8) θέσεις
στο πιστόλι 50µ. ανδρών, αεροβόλο πιστόλι 10µ. και πιστόλι 25µ. θα
γίνονται σύµφωνα µε τους παραπάνω κανόνες µέτρησης προς τα πίσω.
Για το πιστόλι ταχύτητας 25µ. ανδρών, εάν υπάρχει ισοπαλία για
συµµετοχή στους Τελικούς µετά από τον προκριµατικό γύρο, η ισοπαλία
θα επιλύεται µε µπαράζ (βλέπε 8.12.2.5.2).

8.12.2.5.1

Με κλήρωση από την Επιτροπή Κριτών Βαθµολογίας θα καθορίζονται οι
θέσεις έναρξης στους Τελικούς όταν:

8.12.2.5.1.1

πολλοί σκοπευτές επιτύχουν το µέγιστο αποτέλεσµα σε προκριµατικό αγώνα,

8.12.2.5.1.2

µια µη επιλύσιµη ισοπαλία παρουσιαστεί ανάµεσα
περισσότερους φιναλίστ (συµµετέχοντες στον τελικό).

8.12.2.5.1.3

µια µη επιλύσιµη ισοπαλία παρουσιαστεί ανάµεσα σε δύο ή περισσότερους
σκοπευτές στην τελευταία θέση έναρξης του Τελικού (π.χ. όγδοη και ένατη
θέση) για να καθοριστεί ποιος θα λάβει µέρος στον Τελικό.

8.12.2.5.2

Όταν στο αγώνισµα Πιστολιού Ταχύτητας 25µ. υπάρχουν περισσότεροι από
έξι (6) σκοπευτές για να συµµετέχουν στους Τελικούς εξαιτίας ισόπαλων
αποτελεσµάτων, η ισοπαλία θα επιλυθεί µε µπαράζ ως ακολούθως.

8.12.2.5.2.1

Σε σκοπευτές που ισοβαθµούν για την έκτη θέση θα δοθούν καινούργιες
θυρίδες βολής στο σκοπευτήριο των προκριµατικών µε κλήρωση υπό την
εποπτεία της Επιτροπής Κριτών. Εάν ισοβαθµούν περισσότεροι σκοπευτές
από τις υπάρχουσες οµάδες στόχων η σειρά που θα ρίξουν θα καθοριστεί
επίσης µε κλήρωση.
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8.12.2.5.2.2

Στη περίπτωση περαιτέρω ισόβαθµου αποτελέσµατος στην έκτη θέση το
µπαράζ θα συνεχιστεί µέχρι να επιλυθεί η ισοπαλία.

8.12.2.5.2.3

Όλοι οι σκοπευτές που ισοβαθµούν θα καταταγούν σύµφωνα µε το
αποτέλεσµα του µπαράζ. Εναποµένουσες ισοπαλίες στην έβδοµη ή
χαµηλότερη θέση θα επιλυθούν µε τους κανόνες µέτρησης προς τα πίσω.

8.12.2.6

Ισοπαλίες - Ατοµικά Μη Ολυµπιακά αγωνίσµατα 25 µ για τις τρεις
πρώτες θέσεις (και για να καθοριστούν οι σκοπευτές που θα συµµετάσχουν
στους Τελικούς στο αγώνισµα Πιστολιού Ταχύτητας 25µ.).

8.12.2.6.1

Οι ισοπαλίες πρέπει να επιλυθούν µε µπαράζ που αποτελείται από µία
σειρά. Όλοι οι σκοπευτές που ισοβαθµούν για την τρίτη θέση ή για την έκτη
(8.12.2.5.2) θα καταταγούν σύµφωνα µε τη βαθµολογία του µπαράζ το οποίο
θα διεξαχθεί µε τον ακόλουθο τρόπο:
Αγώνισµα
Πιστόλι Ταχύτητας 25 µ

Σειρά Μπαράζ
µία (1) σειρά
τεσσάρων (4)
δευτερολέπτων

Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης µία (1) σειρά
25 µ
πέντε (5) βολών
στο γύρο ταχείας
βολής
Πιστόλι Στάνταρτ25 µ

∆οκιµαστική Σειρά
µία (1) σειρά
τεσσάρων (4)
δευτερολέπτων
µία (1) σειρά πέντε
(5) βολών στο γύρο
ταχείας βολής

µία (1) σειρά δέκα πέντε (5)
10 δευτερολέπτων δοκιµαστικές βολές
σε µία (1) σειρά 150
δευτερολέπτων

8.12.2.6.2

Κανόνες για Μπαράζ

8.12.2.6.2.1

Το µπαράζ πρέπει να αρχίσει όσο πιο σύντοµα είναι δυνατό, ή πρακτικό
αφού έχει εκπνεύσει ο Χρόνος Ενστάσεων και αφού τα επίσηµα
αποτελέσµατα αναγραφούν στον Κεντρικό Πίνακα Αποτελεσµάτων. Εάν το
µπαράζ δεν πραγµατοποιηθεί
σε προκαθορισµένο χρόνο που έχει
ανακοινωθεί επίσηµα, οι ενδιαφερόµενοι σκοπευτές θα πρέπει να
παραµείνουν σε επαφή µε τον Αρχηγό Βολής, περιµένοντας ανακοίνωση
σχετικά µε τόπο και χρόνο.

8.12.2.6.2.2

Οι σκοπευτές που ισοβαθµούν θα κατανεµηθούν σε γειτονικές θυρίδες µετά
από κλήρωση υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Κριτών. Αν ισοβαθµούν
περισσότεροι σκοπευτές η σειρά της βολής θα καθοριστεί επίσης µε
κλήρωση. Όταν πολλοί σκοπευτές ισοβαθµούν για περισσότερες από µια
θέση κατάταξης, θα επιλυθεί πρώτα η ισοπαλία για τη χαµηλότερη θέση,
ακολουθούµενη από την αµέσως υψηλότερη θέση µέχρι να επιλυθούν όλες
οι ισοπαλίες.

8.12.2.6.2.3

Σε περίπτωση περαιτέρω βαθµολογικής ισοπαλίας, πρέπει να ριχτεί και
δεύτερο µπαράζ που αποτελείται από µια (1) σειρά. Εάν η ισοπαλία
εξακολουθεί να µην επιλύεται, τα µπαράζ θα συνεχιστούν µέχρι να επιλυθεί η
ισοπαλία.

8.12.2.6.2.4

Εάν ένας σκοπευτής δεν εµφανιστεί στο µπαράζ, κατατάσσεται στην
τελευταία θέση σ’ αυτό το µπαράζ. Εάν δύο ή περισσότεροι σκοπευτές του
µπαράζ δεν εµφανιστούν, κατατάσσονται σύµφωνα µε τον Κανόνα για
Ατοµικές Ισοπαλίες (βλέπε 8.12.2).
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8.12.2.6.2.5

Κατά τη διάρκεια του µπαράζ, εµπλοκές και άλλες ανωµαλίες πρέπει να
αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της ISSF, αλλά µόνο µία
(1) εµπλοκή επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της επίλυσης της ισοπαλίας και
οποιαδήποτε επανάληψη βολής ή συµπλήρωση βολής θα διεξαχθεί αµέσως.

8.12.3

Οµαδικές Ισοπαλίες

8.12.3.1

Ισοπαλίες για οµαδικά αγωνίσµατα πρέπει να επιλυθούν αθροίζοντας τα
αποτελέσµατα όλων των µελών µιας οµάδας και ακολουθώντας τις
διαδικασίες επίλυσης ατοµικών ισοπαλιών που αναφέρονται στον Κανόνα
8.12.2.

8.13.0

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ

8.13.1

Παράβολο Ενστάσεων

8.13.1.1

Ενστάσεις

US$ 25.00 ή το αντίστοιχο ποσό σε
τοπικό συνάλλαγµα

8.13.1.2

Εφέσεις

US$ 50.00 ή το αντίστοιχο ποσό σε
τοπικό συνάλλαγµα

8.13.1.3

Το παράβολο για το υπό εξέταση ζήτηµα, οφείλει να επιστραφεί αν
γίνει δεκτή η ένσταση ή η έφεση, θα κρατηθεί όµως από την
Οργανωτική Επιτροπή αν η έφεση απορριφθεί.

8.13.2

Προφορικές Ενστάσεις
Κάθε σκοπευτής ή υπεύθυνος οµάδας δικαιούται να υποβάλει ένσταση για
κάποια συνθήκη του αγώνα, απόφαση ή ενέργεια αµέσως και προφορικά σε
ένα υπεύθυνο αγώνων, Επόπτη Βολής ή Κριτή. Τέτοιες ενστάσεις µπορούν
να υποβληθούν για τα ακόλουθα ζητήµατα και το παράβολο ένστασης
πρέπει να πληρωθεί:

8.13.2.1

σκοπευτής ή υπεύθυνος οµάδας θεωρεί ότι οι Κανόνες και οι Κανονισµοί της
ISSF ή το πρόγραµµα του αγώνα δεν τηρήθηκαν κατά τη διεξαγωγή του
αγώνα,

8.13.2.2

σκοπευτής ή υπεύθυνος οµάδας δεν συµφωνεί µε κάποια απόφαση ή
ενέργεια υπεύθυνου αγώνα, Επόπτη Βολής ή Κριτή,

8.13.2.3

σκοπευτής παρεµποδίστηκε ή παρενοχλήθηκε από άλλο(ους) σκοπευτή(ές),
υπεύθυνο(ους) αγώνα, θεατή(ές), µέλος(η) των ΜΜΕ ή από άλλο άτοµο(α) ή
αιτία(ες),

8.13.2.4

ο σκοπευτής είχε µακρά διακοπή της βολής εξ αιτίας βλάβης του εξοπλισµού
του σκοπευτηρίου, της διασαφήνισης ανωµαλιών, ή άλλης αιτίας (ων),

8.13.2.5

ο σκοπευτής είχε ανωµαλίες όσον αφορά στους χρόνους βολής,
συµπεριλαµβανόµενων χρόνων βολής που ήταν υπερβολικά µικροί ή την µη
εµφάνιση στόχων εντός του καθορισµένου χρόνου.

8.13.2.6

Οι υπεύθυνοι αγώνα, ∆ιαιτητές, Επόπτες Βολής και Κριτές οφείλουν να
εξετάσουν αµέσως τις προφορικές ενστάσεις. Μπορούν να λάβουν αµέσως
µέτρα για να διορθώσουν την κατάσταση ή να παραπέµψουν την ένσταση
στην ολοµέλεια της Επιτροπής για να ληφθεί απόφαση. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, ο Επόπτης Βολής ή ο Κριτής µπορεί να σταµατήσει
προσωρινά τη βολή αν αυτό είναι αναγκαίο.
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8.13.3

Γραπτές Ενστάσεις

8.13.3.1

Οποιοσδήποτε σκοπευτής ή υπεύθυνος οµάδας διαφωνεί για την ενέργεια ή
την απόφαση που ελήφθη µετά από µια προφορική ένσταση µπορεί να
διαµαρτυρηθεί εγγράφως στην Επιτροπή Κριτών. Οποιοσδήποτε σκοπευτής
ή υπεύθυνος οµάδας έχει επίσης το δικαίωµα να υποβάλει γραπτή ένσταση
χωρίς να κάνει προφορική ένσταση. Όλες οι γραπτές ενστάσεις οφείλουν να
υποβληθούν όχι αργότερα από 30 λεπτά µετά από το υπό εξέταση συµβάν
και το παράβολο πρέπει να πληρωθεί.

8.13.3.2

Η Οργανωτική Επιτροπή οφείλει να παράσχει έντυπα για την υποβολή
γραπτών ενστάσεων (αντίγραφα παραρτήµατος Ρ στο άρθρο 3.12.3.7).

8.13.3.3

Οι αποφάσεις σχετικά µε γραπτές ενστάσεις οφείλουν να λαµβάνονται
κατόπιν πλειοψηφίας της Επιτροπής.

8.13.4

Ενστάσεις Βαθµολογίας
Σε όλες τις περιπτώσεις το Γραφείο Βαθµολογίας πρέπει να
χρησιµοποιεί το έντυπο PR (βλ. υπόδειγµα στο τέλος των Κανόνων
Πιστολιού).

8.13.4.1

Χρόνος Ένστασης

8.13.4.1.1

Όλες οι ενστάσεις αποτελεσµάτων πρέπει να υποβληθούν µέσα σε 20 λεπτά
αφού τα επίσηµα αποτελέσµατα αναγραφούν στον Κεντρικό Πίνακα
Αποτελεσµάτων. Ο χρόνος λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων
βαθµολογίας πρέπει να αναγράφεται στον Κεντρικό Πίνακα Αποτελεσµάτων,
αµέσως µετά την ανάρτηση. Ο τόπος στον οποίο οποιαδήποτε ένσταση
πρέπει να γίνεται, πρέπει να βρίσκεται τυπωµένος στο επίσηµο πρόγραµµα.

8.13.4.2

Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης

8.13.4.2.1

Αεροβόλο Πιστόλι 10µ. και Πιστόλι 50µ

8.13.4.2.1.1

Αν ένας σκοπευτής αµφισβητήσει την αξία µιας βολής, η ένσταση θα γίνει
δεκτή µόνο αν γίνει πριν από την επόµενη βολή (εκτός από βλάβη
προώθησης της χάρτινης ή ελαστικής ταινίας βλ. 8.8.5.5) ή αν πρόκειται για
την τελευταία βολή, µέσα σε τρία (3) λεπτά.

8.13.4.2.1.2

Αν γίνει ένσταση σχετικά µε την αξία µιας βολής, θα ζητηθεί από το
σκοπευτή να ρίξει άλλη µια βολή στο τέλος του αγώνα, έτσι ώστε να µετρηθεί
αυτή η βολή αν γίνει δεκτή η ένσταση και δεν µπορεί να προσδιοριστεί η
αξία της υπό αµφισβήτηση βολής.

8.13.4.2.2

Αγωνίσµατα Πιστολιού 25µ

8.13.4.2.2.1

Αν ένας σκοπευτής αµφισβητήσει την αξία µιας βολής, η ένσταση θα γίνει
δεκτή µόνο αν γίνει πριν από την επόµενη βολή/σειρά ή αν πρόκειται για
την τελευταία βολή/σειρά , µέσα σε τρία (3) λεπτά.

8.13.4.2.2.2

Η απόφαση θα ληφθεί εφαρµόζοντας την ∆ιαδικασία Εξέτασης των
Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης (8.5.7.6.1).

8.13.4.2.3

Όλα τα αγωνίσµατα Πιστολιο

8.13.4.2.3.1

Αν η ένσταση που αφορά σε αξία βολής άλλη από το µηδέν, ή σε µη
καταγραφή της βολής, δεν γίνει αποδεκτή, θα επιβληθεί ποινή δύο (2)
βαθµών και πρέπει να πληρωθεί παράβολο ένστασης US $25,00 ή το
αντίστοιχο ποσό σε τοπικό συνάλλαγµα.
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8.13.4.2.3.2

Αποφάσεις της Επιτροπής Βαθµολογίας σχετικά µε την αξία ή τον
αριθµό βολών σε ένα στόχο είναι οριστικές και δεν επιδέχονται έφεση.

8.13.4.3

Χάρτινοι Στόχοι

8.13.4.3.1

Όταν χρησιµοποιούνται χάρτινοι στόχοι, σκοπευτής ή υπεύθυνος οµάδας
που θεωρεί ότι µια βολή βαθµολογήθηκε ή καταγράφηκε λανθασµένα µπορεί
να υποβάλλει ένσταση σχετικά µε τη βαθµολογία, µε την εξαίρεση ότι
αποφάσεις σχετικά µε την αξία βολών που έχουν ληφθεί µετά από χρήση
καµπαρί είναι οριστικές και δεν επιδέχονται ένσταση. Ενστάσεις βαθµολογίας
µπορούν να γίνουν µόνο για βαθµολογίες που έχουν καθορισθεί χωρίς τη
χρήση καµπαρί ή όταν φαίνεται ότι έχουν γίνει λανθασµένες καταχωρήσεις
στον κατάλογο αποτελεσµάτων ή στην κάρτα βαθµολογίας. Εφαρµόζονται οι
ίδιες ποινές που εφαρµόζονται στις ενστάσεις βαθµολογίας Στόχων
Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης (βλέπε 8.13.4.2.3.1).

8.13.4.3.2

Όταν χρησιµοποιούνται χάρτινοι στόχοι, ο υπεύθυνος οµάδας ή ο σκοπευτής
έχει το δικαίωµα να δει την τρύπα(ες) της υπό αµφισβήτηση βολής αλλά δεν
επιτρέπεται να αγγίξει το στόχο(ους).

8.13.4.3.3

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Βαθµολογίας σχετικά µε την αξία ή τον αριθµό
βολών πάνω σ’ ένα στόχο είναι οριστικές και δεν επιδέχονται έφεση.

8.13.5

Εφέσεις
Σε περίπτωση διαφωνίας µε απόφαση της Επιτροπής Κριτών, µπορεί να
υποβληθεί έφεση στην Επιτροπή Εφέσεων. Εφέσεις αυτού του τύπου
οφείλουν να υποβληθούν εγγράφως από τον Αρχηγό Οµάδος ή εκπρόσωπό
του το αργότερο µια (1) ώρα µετά από την ανακοίνωση της απόφασης της
Επιτροπής. Σε ειδικές περιπτώσεις, η προθεσµία υποβολής εφέσεων µπορεί
να παραταθεί έως 24 ώρες µετά από απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων.
Απόφαση αυτού του τύπου µπορεί να προκαλέσει την αναβολή της τελετής
απονοµής για τον αγώνα στον οποίο έγινε η έφεση.

8.13.5.1

Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων είναι οριστική.

8.13.6

Αντίγραφα όλων των αποφάσεων σχετικά µε γραπτές ενστάσεις
εφέσεις πρέπει να σταλούν από την Οργανωτική Επιτροπή ή από
Τεχνικό(ούς) Αντιπρόσωπο(ους) στο Γενικό Γραµµατέα της ISSF µαζί µε
Τελική Αναφορά και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων για εξέταση από
Τεχνική Επιτροπή.

8.14.0

ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

8.14.1

και
τον
την
την

Ανδρών /
Γυναικών

Χρόνος βολής / Σειρές

Αεροβόλο Πιστόλι 10 µ

Ανδρών

75 δευτερόλεπτα

Αεροβόλο Πιστόλι 10 µ

Γυναικών

75 δευτερόλεπτα

Πιστόλι 50 µ

Ανδρών

75 δευτερόλεπτα

Πιστόλι 25 µ

Γυναικών Τέσσερις (4) σειρές γύρου Ταχείας
Βολής

Αγώνισµα

Πιστόλι Ταχύτητας 25 µ

Ανδρών

Τέσσερις (4) σειρές τεσσάρων (4)
δευτερολέπτων
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8.14.2

Το πλήρες πρόγραµµα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται σε κάθε Ολυµπιακό
αγώνισµα σαν Γύρος Πρόκρισης για τον Τελικό.

8.14.2.1

Φιναλίστ σε κάθε αγώνισµα

8.14.2.2

Πιστόλι 25µ., Πιστόλι 50µ. , Αεροβόλο Πιστόλι
10µ

8 ∆ιαγωνιζόµενοι

Πιστόλι Ταχύτητας 25µ

6 ∆ιαγωνιζόµενοι

Θέσεις Έναρξης
Οι σκοπευτές που προκρίθηκαν στον Τελικό θα έχουν τις ακόλουθες
θέσεις έναρξης, σύµφωνα µε την κατάταξή τους στον προκριµατικό.

8.14.2.2.1

Αγώνες Αεροβόλου Πιστολιού 10 µ και Πιστολιού 50 µ
Θυρίδα Βολής
Θέση Έναρξης

- 400 -

1
1

2
ος

2

3
ος

3

4
ος

4

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

5
ος

5

6
ος

6

7
ος

7

8
ος

8

ος

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

- 401 -

8.14.4.2

Χρόνος Προετοιµασίας και Παρουσίαση των Φιναλίστ στα αγωνίσµατα των
10µ και 50µ
Ο χρόνος προετοιµασίας των τριών (3) λεπτών αρχίζει µε το παράγγελµα
“PREPARATION TIME BEGINS NOW”(«Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ
ΤΩΡΑ»). Οι σκοπευτές-τριες θα παρουσιαστούν στους θεατές πριν από και κατά
τη διάρκεια του χρόνου προετοιµασίας και αν αυτό είναι αναγκαίο στα πρώτα
λεπτά του χρόνου δοκιµαστικών βολών. Πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου
προετοιµασίας οι σκοπευτές µπορούν να χειρίζονται τα πιστόλια τους, να ρίξουν
ξηρά βολή και να κάνουν ασκήσεις κρατήµατος και σκόπευσης στις καθορισµένες
θέσεις βολής τους.

8.14.4.3

Χρόνος Προετοιµασίας και Παρουσίαση των Φιναλίστ στα αγωνίσµατα των
25µ
Ο χρόνος προετοιµασίας των δύο (2) λεπτών αρχίζει µε το παράγγελµα
“PREPARATION TIME BEGINS NOW”(«Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ
ΤΩΡΑ»). Οι σκοπευτές-τριες θα παρουσιαστούν στους θεατές πριν από και κατά
τη διάρκεια του χρόνου προετοιµασίας και αν αυτό είναι αναγκαίο στη διάρκεια του
πρώτου λεπτού του χρόνου προετοιµασίας. Πριν από και κατά τη διάρκεια του
χρόνου προετοιµασίας οι σκοπευτές-τριες µπορούν να χειρίζονται τα πιστόλια
τους, να ρίξουν ξηρά βολή και να κάνουν ασκήσεις κρατήµατος και σκόπευσης στις
καθορισµένες θέσεις βολής τους.

8.14.4.4

Η εκτόνωση αερίου στα Αεροβόλα Πιστόλια δεν επιτρέπεται και οι παραβάσεις
δέχονται ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ και ποινή δύο (2) βαθµών αν επαναληφθούν.

8.14.4.5

Χρόνος Προετοιµασίας
Αγωνίσµατα Πιστολίου 10 µ και 50 µ

Τρία (3) λεπτά

Όλα τα αγωνίσµατα Πιστολίου 25 µ

∆ύο (2) λεπτά

8.14.5

Ο Χρόνος Έναρξης αρχίζει µε το παράγγελµα “LOAD” («ΓΕΜΙΣΑΤΕ») για την
πρώτη βολή ή σειρά αγώνα του κάθε τελικού και πρέπει να αναγράφεται στο
επίσηµο πρόγραµµα βολής. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πρέπει να ανακοινωθεί
και να αναρτηθεί στο σκοπευτήριο του Τελικού.

8.14.5.1

Όποιος Φιναλίστ δεν βρίσκεται στην καθορισµένη θέση του και δεν είναι
έτοιµος να ρίξει στο χρόνο έναρξης παίρνει αυτόµατα την τελευταία θέση στα
αποτελέσµατα του Τελικού και αυτός / αυτή δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει στον
Τελικό.

8.14.6

∆ιαδικασίες Αγώνα

8.14.6.1

Αγωνίσµατα των 10 µ και 50 µ

8.14.6.1.1

Στο τέλος του χρόνου προετοιµασίας ο επόπτης βολής θα δώσει το παράγγελµα
“SIGHTING TIME START” («ΧΡΟΝΟΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ»).
(Επιτρέπεται χρόνος δοκιµαστικών βολών πέντε (5) λεπτών για απεριόριστες
δοκιµαστικές βολές).

8.14.6.1.2

30 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του χρόνου δοκιµαστικών ο Επόπτης Βολής θα
δώσει το παράγγελµα “30 SECONDS”(«30 ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ»).

8.14.6.1.3

Στο τέλος του χρόνου των πέντε (5) λεπτών δοκιµαστικών βολών ο Επόπτης
Βολής θα δώσει το παράγγελµα “STOP” («ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ»).

8.14.6.1.4

Παύση τριάντα (30) δευτερολέπτων – βεβαιωθείτε ότι οι στόχοι είναι έτοιµοι.

- 402 -

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

8.14.6.1.5

Παραγγέλµατα
Ο Τελικός αποτελείται από 10 βολές και διεξάγεται βολή κατά βολή µε τα
ακόλουθα παραγγέλµατα για κάθε βολή:
“FOR THE FIRST/ NEXT
COMPETITION SHOT –
LOAD” («ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ / ΕΠΟΜΕΝΗ
ΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ –
ΓΕΜΙΣΑΤΕ»)

Μετά από αυτό το παράγγελµα ο σκοπευτής γεµίζει
το πιστόλι του.
Το πιστόλι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να γεµιστεί πριν δοθεί
αυτό το παράγγελµα.

Αυτό σηµαίνει: Το κλείστρο των πιστολιών 50µ
ΠΡΕΠΕΙ να είναι ανοικτό. Επιτρέπεται να αφεθεί
άδειος κάλυκας στη θαλάµη µεταξύ βολών. Το
κλείστρο των αεροβόλων πιστολιών πρέπει να µην
είναι οπλισµένο.
Το φυσίγγι ή η βολίδα πρέπει να τοποθετηθεί στη
θαλάµη µόνο µετά το παράγγελµα LOAD
(«ΓΕΜΙΣΑΤΕ»).
Ο σκοπευτής έχει 75 δευτερόλεπτα για να ρίξει µια
“ATTENTION 3-2-1START” («ΠΡΟΣΟΧΗ 3-2- βολή.
1 «ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ»)
Αυτό το παράγγελµα µαζί µε την αντίστροφη µέτρηση θα
πρέπει να παρέχει στους σκοπευτές αρκετό χρόνο για να
πάρουν τη στάση βολής τους.

Ο χρόνος βολής αρχίζει µόλις δοθεί το παράγγελµα
“START” («ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ»).
“STOP”
(«ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ»)

Το παράγγελµα αυτό δίνεται πέντε (5) αφού ρίξει ο
τελευταίος σκοπευτής , ή αµέσως µετά το τέλος του
χρόνου βολής. Το τελευταίο δευτερόλεπτο πρέπει να
αντιστοιχεί στο παράγγελµα STOP (ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ).

“CHANGE
TARGETS” Για συστήµατα στόχων µε χειρισµό από κρύπτη ή µε
µεταφορέα µετά το παράγγελµα STOP (ΠΑΥΣΑΤΕ
(«ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΧΩΝ»)
ΠΥΡ).

8.14.6.1.5.1

Αµέσως µετά το παράγγελµα “STOP” («ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ») θα πρέπει να αρχίζει η
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων.

8.14.6.1.5.2

∆έκα (10) δευτερόλεπτα µετά την άµεση και τελική βαθµολόγηση κάθε βολής
και την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, η παραπάνω διαδικασία θα
επαναλαµβάνεται µέχρι να ριφθούν και οι 10 βολές. Οποιεσδήποτε ενστάσεις
πρέπει να γίνουν αµέσως από τον σκοπευτή ή τον προπονητή του µε σήκωµα του
χεριού του.

8.14.6.1.5.3

Κάθε βολή που ρίχτηκε πριν δοθεί το παράγγελµα “START” («ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ»)
ή αφού δοθεί το παράγγελµα “STOP” («ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ») θα βαθµολογηθεί σαν
άστοχη (µηδέν).

8.14.6.1.5.4

Αν κάποιος σκοπευτής ρίξει περισσότερες από µια βολή µετά από κάθε
παράγγελµα η βαθµολογία γι’ αυτή τη βολή(ές) του Τελικού θα είναι µηδέν.
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8.14.6.1.5.5

Αν χρησιµοποιούνται συστήµατα µεταφοράς στόχου οι στόχοι πρέπει να
επαναφερθούν στη γραµµή βολής µόνο µετά τα παραγγέλµατα “STOP”
(«ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ») και “CHANGE TARGETS” («ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΧΩΝ»), για να µην
ενοχληθούν οι διπλανοί σκοπευτές.

8.14.6.1.5.6

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ανάµεσα στα παραγγέλµατα
“STOP” («ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ») και το ακόλουθο παράγγελµα “LOAD”
(«ΓΕΜΙΣΑΤΕ») αλλά µόνο µε το κλείστρο ανοικτό σε πιστόλι 50µ, ή µε µη
οπλισµένο αεροβόλο πιστόλι. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΞΗΡΑ ΒΟΛΗ.

8.14.6.2

Πιστόλι Ταχύτητας 25 µ
Ο Τελικός θα διεξαχθεί µε τον ακόλουθο τρόπο:

8.14.6.2.1

µία δοκιµαστική σειρά των 5 βολών σε τέσσερα (4) δευτερόλεπτα,

8.14.6.2.2

τέσσερις (4) σειρές αγώνα των 5 βολών η κάθε µια σε 4 δευτερόλεπτα,

8.14.6.2.3

όλοι οι φιναλίστ θα ρίξουν σε µία οµάδα των έξι σκοπευτών ή σε δύο οµάδες των
τριών σκοπευτών ή σε τρεις οµάδες των δύο σκοπευτών ταυτόχρονα και µε τα ίδια
παραγγέλµατα:
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(«ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ –
ΓΕΜΙΣΑΤΕ»)

Όλοι οι σκοπευτές γεµίζουν µέσα σε χρόνο
ενός (1) λεπτού.

(«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ/ΕΠΟΜΕΝΗ
ΣΕΙΡΑ ΑΓΩΝΑ – ΓΕΜΙΣΑΤΕ»)

Όλοι οι σκοπευτές γεµίζουν µέσα σε χρόνο
ενός (1) λεπτού.
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(«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ/ΕΠΟΜΕΝΗ Τα κόκκινα φώτα θα ανάψουν ή εάν
χρησιµοποιούνται χάρτινοι στόχοι, οι
ΣΕΙΡΑ ΑΓΩΝΑ – ΓΕΜΙΣΑΤΕ»)
στόχοι θα στραφούν κάθετα στις
σκοπεύτριες. Μετά από καθυστέρηση 7
δευτερολέπτων ( + 1,0 δευτερόλεπτα)
είτε τα πράσινα φώτα θα ανάψουν , ή ο
στόχος
θα
στραφεί
προς
τη
σκοπεύτρια.
(«ΠΡΟΣΟΧΗ»)

Πριν από κάθε βολή η σκοπεύτρια
οφείλει να κατεβάσει το βραχίονά της
και να πάρει τη θέση ΕΤΟΙΜΟΣ. Ο
βραχίονάς της πρέπει να είναι ακίνητος
πριν ανάψει το πράσινο φως, ή πριν
εµφανιστεί ο στόχος (Βλέπε 8.6.1.2,
8.6.1.3 και 8.6.1.4).
Το πιστόλι δεν πρέπει να ακουµπά
στον πάγκο, ή στο τραπεζάκι βολής,
στη διάρκεια της σειράς.
Το πιστόλι δεν πρέπει να ακουµπά
στον πάγκο, ή στο τραπεζάκι βολής,
στη διάρκεια της σειράς.

Και βλέπε Κανονισµούς 8.14.6.1.5.1 µέχρι 8.14.6.1.5.6.
8.14.6.3.4

Πέντε (5) δευτερόλεπτα µετά το τέλος της σειράς αγώνα θα πρέπει να
αρχίσει η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων.

8.14.6.3.5

∆έκα (10) δευτερόλεπτα µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων θα
αρχίσει η επόµενη σειρά.

8.14.7

Επίσηµα Αποτελέσµατα Τελικού

8.14.7.1

Σε όλα τα αγωνίσµατα τα αποτελέσµατα του Τελικού θα προστεθούν
στα ατοµικά αποτελέσµατα του γύρου Πρόκρισης.

8.14.7.2

Τα αποτελέσµατα του Προκριµατικού και του Τελικού συνολικά πρέπει να
φαίνονται στον Κεντρικό Πίνακα Βαθµολογίας και πρέπει να τυπωθούν στο
επίσηµο δελτίο αποτελεσµάτων.

8.14.7.3

Για οποιαδήποτε ένσταση θα ληφθεί αµέσως απόφαση. Η απόφαση
της Επιτροπής Κριτών θα είναι οριστική και το παράβολο ένστασης
µπορεί να πληρωθεί.

8.14.7.4

Η βαθµολόγηση των τελικών θα διεξαχθεί, αν αυτό είναι δυνατό, µε
ηλεκτρονικούς στόχους ή µηχανήµατα ανάγνωσης στόχων, ή πρέπει να
χρησιµοποιηθούν συσκευές χειρός που κατατάσσουν τον κάθε κύκλο κατά
δέκατα (όπως 1,1 – 1,2 – 1,3 κλπ έως το µέγιστο 10,9). Βολές σε χάρτινους
στόχους που δεν µπορούν να βαθµολογηθούν από µηχανήµατα ανάγνωσης
στόχων θα βαθµολογηθούν µε το χέρι από Μέλη της Επιτροπής Κριτών µε
όργανα εγκεκριµένα από την ISSF.

8.14.8

Αποφάσεις στην περίπτωση ισόπαλων αποτελεσµάτων

8.14.8.1

Αγωνίσµατα 10 µ και 50 µ
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8.14.8.1.1

Στην περίπτωση ισόπαλων αποτελεσµάτων µετά τον Τελικό οι
ισοπαλίες θα επιλυθούν µε µπαράζ βολή – κατά – βολή.

8.14.8.1.2

Όλοι οι σκοπευτές οφείλουν να παραµείνουν στη γραµµή βολής αφού
βαθµολογηθούν οι τελευταίες βολές και µέχρι να ανακοινωθούν τα τελικά
αποτελέσµατα. Αν υπάρχουν ισοπαλίες οι ισόβαθµοι σκοπευτές πρέπει να
παραµείνουν στις θέσεις βολής τους. Όλοι οι άλλοι σκοπευτές θα
αποχωρήσουν αµέσως από τη γραµµή βολής, αφήνοντας τα πιστόλια τους
στη θυρίδα βολής. Όταν πολλοί σκοπευτές είναι ισόπαλοι για περισσότερες
από µια θέσεις κατάταξης, π.χ. δύο σκοπευτές ισοβαθµούν για τη δεύτερη
θέση (θέσεις 2 και 3) και δύο σκοπευτές ισοβαθµούν για την πέµπτη θέση
(θέσεις 5 και 6), θα επιλυθεί πρώτα η ισοπαλία για την κατώτερη θέση,
ακολουθούµενη από την ισοπαλία για την αµέσως ανώτερη θέση µέχρι να
επιλυθούν όλες οι ισοπαλίες.

8.14.8.1.2.1

Η σειρά µόνο της επίλυσης ισοπαλιών µπορεί να αλλαχθεί µετά από ειδική
αίτηση στην ISSF.

8.14.8.1.3

Η επίλυση ισοπαλιών του Τελικού θα αρχίσει χωρίς καθυστέρηση και
χωρίς επί πλέον δοκιµαστικές βολές, µία βολή κάθε φορά σύµφωνα
µε τη διαδικασία στον 8.14.6.1.5 µέχρι να επιλυθούν οι ισοπαλίες.

8.14.8.1.3.1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολλαπλές ισοπαλίες στα 50 µ. Αν υπάρξει καθυστέρηση
µεγαλύτερη από πέντε (5) λεπτά µετά τη σειρά του Τελικού, µπορούν να
ριφθούν κατόπιν αίτησης µέχρι και τρεις βολές προθέρµανσης στο στόχο
χωρίς να καταδειχθούν βαθµολογίες σε µέγιστο χρονικό διάστηµα 30
δευτερολέπτων. Ο χρόνος προθέρµανσης αρχίζει όταν έχει δοθεί το
παράγγελµα “START” («ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ») και το τελευταίο δευτερόλεπτο
(30ο) πρέπει να αντιστοιχεί µε τη λέξη “STOP” («ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ»).

8.14.8.2

Αγώνισµα Πιστολίου Ταχύτητας 25 µ

8.14.8.2.1

Οι ισόπαλοι σκοπευτές θα ρίξουν µια (1) σειρά των πέντε βολών µε τους
ίδιους χρόνους και συνθήκες µε αυτές του Τελικού µέχρι να επιλυθεί η
ισοπαλία.

8.14.8.2.2

Όλοι οι άλλοι σκοπευτές αποσύρονται αµέσως µόλις γίνει η
βαθµολόγηση των τελικών τους αποτελεσµάτων.

8.14.8.2.3

Το µπαράζ της ισοπαλίας θα αρχίσει χωρίς καθυστέρηση.

8.14.8.2.4

Οι σκοπευτές µε ισόπαλα αποτελέσµατα θα κατανεµηθούν σε νέες θυρίδες
βολής µε κλήρωση υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Κριτών. Αν µετά τον
τελικό ισοβαθµούν περισσότεροι σκοπευτές από τις διαθέσιµες οµάδες
στόχων, η σειρά µε την οποία θα ρίξουν θα καθοριστεί και αυτή µε κλήρωση.

8.14.8.2.5

Όταν πολλοί σκοπευτές είναι ισόπαλοι για περισσότερες από µια θέσεις
κατάταξης, π.χ. δύο σκοπευτές ισοβαθµούν για τη δεύτερη θέση (θέσεις 2
και 3) και δύο σκοπευτές ισοβαθµούν για την πέµπτη θέση (θέσεις 5 και 6),
θα επιλυθεί πρώτα η ισοπαλία για την κατώτερη θέση, ακολουθούµενη από
την ισοπαλία για την αµέσως ανώτερη θέση µέχρι να επιλυθούν όλες οι
ισοπαλίες.

8.14.8.2.5.1

Η σειρά µόνο της επίλυσης ισοπαλιών µπορεί να αλλαχθεί µετά από
ειδική αίτηση στην ISSF.

8.14.8.2.6

Κάθε µπαράζ (βολή επίλυσης ισοπαλίας) αρχίζει µε µία (1)
δοκιµαστική σειρά των πέντε (5) βολών σε τέσσερα (4) δευτερόλεπτα.
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8.14.8.3

Πιστόλι 25 µ

8.14.8.3.1

Οι ισόπαλες σκοπεύτριες θα ρίξουν µια (1) σειρά των πέντε βολών µε τους
ίδιους χρόνους και συνθήκες µε αυτές του Τελικού µέχρι να επιλυθεί η
ισοπαλία.

8.14.8.3.2

Όλες οι άλλες σκοπεύτριες αποσύρονται αµέσως µόλις γίνει η
βαθµολόγηση των αποτελεσµάτων τους του Τελικού.

8.14.8.3.3

Το µπαράζ θα αρχίσει χωρίς καθυστέρηση.

8.14.8.3.4

Όταν πολλές σκοπεύτριες είναι ισόπαλες για περισσότερες από µια θέσεις
κατάταξης, π.χ. δύο σκοπεύτριες ισοβαθµούν για τη δεύτερη θέση (θέσεις 2
και 3) και δύο σκοπεύτριες ισοβαθµούν για την πέµπτη θέση (θέσεις 5 και 6),
θα επιλυθεί πρώτα η ισοπαλία για την κατώτερη θέση, ακολουθούµενη από
την ισοπαλία για την αµέσως ανώτερη θέση µέχρι να επιλυθούν όλες οι
ισοπαλίες.

8.14.8.3.4.1

Η σειρά µόνο της επίλυσης ισοπαλιών µπορεί να αλλαχθεί µετά από
ειδική αίτηση στην ISSF.

8.14.9

Εµπλοκές

8.14.9.1

Στην περίπτωση ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ θα επιτραπεί στο σκοπευτή να
συµπληρώσει ή να επαναλάβει τη βολή(ές) ή τη σειρά(ές) που δεν ρίφθηκε
µία φορά στη διάρκεια του Τελικού, συµπεριλαµβανόµενων και των µπαράζ,
αν µπορέσει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το πιστόλι ή τα πυροµαχικά
του µέσα σε τρία (3) λεπτά από τη στιγµή που η εµπλοκή του κηρύχτηκε
επιτρεπτή. Στην περίπτωση ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ δεν επιτρέπεται
επανάληψη της βολής.

8.14.9.1.1

Αν µια βολή δεν έχει ριφθεί εξ’ αιτίας εµπλοκής, ο σκοπευτής µπορεί να
προσπαθήσει να διορθώσει την εµπλοκή στο χρόνο που του αποµένει.
Αφού (όµως) επιχειρήσει οποιαδήποτε διόρθωση δεν µπορεί να δηλώσει
ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΜΠΛΟΚΗ, εκτός αν µέρος του πιστολιού έχει υποστεί βλάβη
σε βαθµό που να µην µπορεί να ρίξει.

8.14.9.1.2

Στην περίπτωση ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ, τα αποτελέσµατα όλων των
άλλων φιναλίστ δεν θα πρέπει να ανακοινωθούν. Οι άλλοι φιναλίστ οφείλουν
να περιµένουν µέχρι να ρίξει ο σκοπευτής(ές) µε την εµπλοκή (µέσα στον
επιτρεπόµενο χρόνο). Μετά από αυτό, όλα τα αποτελέσµατα πρέπει να
καταδειχτούν και να ανακοινωθούν µαζί και ο Τελικός µπορεί να συνεχιστεί.

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

- 407 -

8.14.10

Βλάβη Στόχων

8.14.10.1

Εάν υπάρξει βλάβη όλων των στόχων του Τελικού, πρέπει να
ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία.

8.14.10.2

Οι ολοκληρωµένες (από όλους τους σκοπευτές) βολές/σειρές θα
βαθµολογηθούν σαν υπό-σύνολο.

8.14.10.3

Όταν η βλάβη επισκευαστεί και εάν είναι δυνατό να συνεχιστεί ο
Τελικός µέσα σε µια ώρα, οι υπολειπόµενες βολές/σειρές θα
συµπληρωθούν. Θα επιτραπούν πέντε (5) λεπτά απεριόριστων
δοκιµαστικών βολών στα αγωνίσµατα Πιστολιού 10µ. και 50µ. αφού οι
σκοπευτές είναι στη θέση τους. Μια δοκιµαστική σειρά θα επιτραπεί
στα αγωνίσµατα Πιστολιού των 25µ.

8.14.10.4

Αν η διακοπή δεν µπορεί να διορθωθεί ώστε να επιτρέψει τη
συνέχιση του Τελικού µέσα σε µία (1) ώρα, το καταγραφέν υπό –
σύνολο ( βλέπε 8.14.10.2) θα βαθµολογηθεί σαν το τελικό σύνολο
του αγώνα και η απονοµές θα γίνουν σ’ αυτή τη βάση.

8.14.10.5

Σε περίπτωση ισοβαθµίας όλοι οι ισόπαλοι σκοπευτές θα
καταταγούν σύµφωνα µε τους Κανόνες ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΣΟΠΑΛΙΩΝ. Το
αποτέλεσµα του Τελικού µετράται σαν το υποσύνολο της τελευταίας
σειράς (βλ. 8.14.10.2).

8.14.10.6
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8.15.0

Πίνακας Αγωνισµάτων Πιστολίου
Ανδρών/
Γυναικών

Αριθµός
Βολών

Αγώνισµα

Ανδρών 60
Αεροβόλο
Γυναικών
Πιστόλι 10µ
40
Πιστόλι 50µ Ανδρών

60

Ανδρών

60

Πιστόλι
Ταχύτητας
25 µ

Πιστόλι 25µ Γυναικών 60

Ανδρών
Πιστόλι
Κεντρικής
Πυροδότησ
η 25µ

60

Ανδρών

60

Πιστόλι
Στάνταρτ
25µ

Αριθµός βολών Αριθµός
Αριθµός
ανά στόχο δοκιµαστικών δοκιµαστικών
βολών
αγώνα (µόνο
στόχων
χάρτινοι
(µόνο
στόχοι)
χάρτινοι
στόχοι)
απεριόριστες
1
4
πριν από τις
βολές αγώνα
απεριόριστες
5
2
πριν από τις
βολές αγώνα
1
5
1 σειρά των
Καινούργιοι
5 βολών σε
κάθε γύρο
στόχοι για κάθε
σκοπευτή για
κάθε γύρο
(5 + 30 βολές)
5
1
1 σειρά των
καινούργιος
5 βολών σε
στόχος µετά
κάθε γύρο
τις πρώτες
15
βολές αγώνα
στους Γύρους
Ταχείας Βολής
και για κάθε
σειρά πέντε
βολών των
γύρων
1 σειρά των
ακριβείας
5 βολών στον

Στόχοι

Βαθµολόγηση
και κόλληµα
χάρτινων
στόχων

Χρόνος

Χρόνος
Προετοιµασίας

6.3.2.6

στο γραφείο
βαθµολογίας

1 ώρα, 45 λεπτά
1 ώρα, 15 λεπτά

10 λεπτά

6.3.2.5

στο γραφείο
βαθµολογίας

2 ώρες

10 λεπτά

6.3.2.4

µετά από
κάθε σειρά
των 5 βολών

2 γύροι 30 βολών 3 λεπτά
των 2 σειρών των
5 βολών σε 8, 6, 4
δευτερόλεπτα

Γύρος
Ακριβείας
6.3.2.5

µετά από
κάθε σειρά
των 5 βολών

Γύρος Ακριβείας:
30 βολές σε 6 σειρές των 5 βολών
σε 5 λεπτά

Γύρος
Ταχείας Βολής
6.3.2.4

6.3.2.5

γύρο των 150
δευτερολέπτων
µόνο
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Γύρος
Ακριβείας:
5 λεπτά

Γύρος

Ταχείας
Βολής:
Γύρος Ταχείας Βολής3 λεπτά
30 βολές σε 6 σειρές των 5 βολών
µε το πρόγραµµα
ταχείας βολής
4 σειρές των 5
5 λεπτά
βολών σε 150, 20,
10 δευτερόλεπτα
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8.16.0

Πίνακας Προδιαγραφών Πιστολιού

1) Βάρος Πιστολιού ∆ιαστάσεις
Μήκος Κάννης
2) Βάρος Σκανδάλης Κουτιού (χιλ) Απόσταση
Σκοπευτικών
420 x 200 x Περιορισµός
Αεροβόλο Πιστόλι 1) 1500 γρ
2) 500 γρ
50
Μεγέθους
10 µ
Κουτιού
1) Κανένας
Κανένας
Κανένας
Πιστόλι 50µ
Περιορισµός
Περιορισµός Περιορισµός
2) Κανένας
Κανένας
Περιορισµός
Περιορισµός
1) 1400 γρ
Πιστόλι
2) 1000 γρ
Περιφερειακής
300 x 150 x 153 χιλ
50
Πυροδότησης 25µ
220 χιλ
Τύπος Πιστολιού

Λαβές

Άλλες προδιαγραφές

Βλέπε
παρακάτω

Μπορεί να γεµιστεί µε µία (1) µόνο βολίδα. Κάννες µε
εγκοπές και διάτρητα προσαρτήµατα κάννης
επιτρέπονται.
Μπορεί να γεµιστεί µε ένα (1) µόνο φυσίγγι.
Καλύµµατα χεριού επιτρέπονται, µε την
προϋπόθεση ότι δεν καλύπτουν τον καρπό.

Επιτρέπονται
ειδικές λαβές

Βλέπε
παρακάτω

∆εν επιτρέπονται ισοσταθµιστές, χαλινωτήρια κάννης
διάτρητες κάννες ή οποιοδήποτε εξάρτηµα (ατα) που
λειτουργεί (ουν) µε παρόµοιο τρόπο.

Πιστόλι Κεντρικής 1) 1400 γρ
Πυροδότησης 25µ 2) 1360 γρ
α) Λαβές Αεροβόλου Πιστολιού 10µ. : Κανένα µέρος της λαβής, πλαισίου ή εξαρτηµάτων δεν πρέπει να αγγίζει κανένα τµήµα του καρπού. Το πατάκι
της λαβής πρέπει να σχηµατίζει µε τη λαβή γωνία όχι µικρότερη από 90 µοίρες. Αυτό εφαρµόζεται για το πατάκι µπροστά και πίσω από τη λαβή καθώς
και στις πλευρές. Απαγορεύεται οποιαδήποτε καµπυλότητα προς τα πάνω στο "πατάκι" και/ή στο υποστήριγµα του αντίχειρα και/ή οποιαδήποτε
καµπυλότητα προς τα κάτω της πλευράς απέναντι από τον αντίχειρα. Το υποστήριγµα του αντίχειρα πρέπει να επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση του
αντίχειρα προς τα πάνω. Η λαβή δεν επιτρέπεται να περικλείει το χέρι. Οι καµπύλες επιφάνειες στη λαβή ή το πλαίσιο, συµπεριλαµβανοµένων των
υποστηριγµάτων πτέρνας (πατάκι) και/ή αντίχειρα επιτρέπονται στην κατά µήκος διεύθυνση του πιστολιού.
β) Λαβές Πιστολιού 25 µ: Ισχύει η σηµείωση (α). Επιπλέον το πίσω µέρος του πλαισίου ή της λαβής του πιστολιού που ακουµπά στο πάνω µέρος
του χεριού ανάµεσα στον αντίχειρα και το δείκτη δεν πρέπει να είναι µακρύτερο από 30 χιλ. Η απόσταση αυτή µετριέται σε ορθή γωνία µε την
προέκταση του άξονα της κάννης.
γ) Το βάρος του πιστολιού µετριέται µε όλα τα εξαρτήµατα, συµπεριλαµβανόµενων των βαρών εξισορρόπησης και άδειου γεµιστήρα.
δ) Κουτί Μέτρησης: Το πιστόλι µετριέται µε όλα τα εξαρτήµατα στη θέση τους. Επιτρέπεται κατασκευαστική ανοχή του παραλληλεπίπεδου
Κουτιού Μέτρησης του 0,0 χιλ έως + 1,0 χιλ σε κάθε διάσταση.
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Πιστόλι Ταχύτητας Ανδρών 25µ.
ISSF

Υπολογισµός Αποτελέσµατος
Εµπλοκής
Σειρά και

Σειρά & Γύρος

/
Χρόνος Γύρου

Αριθµός
Θυρίδας Βολής

η

1

A

η

/ 2

Ώρα Εµπλοκής

8 δευτ / 6 δευτ /
4 δευτ

Όνοµα Σκοπευτή

Αριθµός
Σκοπευτή

Εθνικότητα

Ηµεροµηνία

Για ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΜΠΛΟΚΗ σηµειώστε «ΑΜ» , για ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ σηµειώστε «ΝΑΜ 0», για ΜΗ
ΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΒΟΛΕΣ σηµειώστε «0» (8.8.4.5.2.1.2):
Βολή:
Αριστερή
Κεντρική
∆εξιά
Σύνολο
Οθόνη
Οθόνη
Οθόνη
Οθόνη
Οθόνη
Σειρά:
Αγώνας
Επανάληψη
Εµπλοκής
Τελικό
Αποτέλεσµα
(Το Τελικό Αποτέλεσµα ισούται µε το σύνολο του αποτελέσµατος των χαµηλότερων βολών σε κάθε
στήλη 8.8.4.5.2.1.4)
Εάν είναι το δεύτερο κοµµάτι σειράς δέκα
ΠροηγούΣωστό
βολών, το σύνολο των προηγούµενων πέντε
µενο αποταποτέλεσµα
(πρώτων) βολών πρέπει να καταγραφεί. Εάν
έλεσµα
δέκα βολών
όχι, αφήστε κενό
πέντε
βολών:
Υπογραφή Επόπτη
Βολής

Όνοµα Επόπτη
Βολής (Κεφαλαία)

Υπογραφή Κριτή

Όνοµα Κριτή (Κεφαλαία)

Υπογραφή Επόπτη
Βαθµολογίας

Υπογραφή Επόπτη
Βαθµολογίας

Επιβεβαίωση χειρόγραφης
παρέµβασης στο αποτέλεσµα του
Η/Υ στον Η/Υ κατάταξης

Υπογραφή
Τεχνικού
Επόπτη
Αύξων
Υπογραφή Κριτή Βαθµολογίας
Αριθµός
∆ιόρθωσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν συµπληρωθεί από τους υπεύθυνους του σκοπευτηρίου αυτή η δήλωση πρέπει να
σταλεί στο γραφείο βαθµολογίας αµέσως.
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Πιστόλι Γυναικών 25µ.

Γύρος Ακριβείας / Ταχείας
Υπολογισµός Αποτελέσµατος Εµπλοκής

ISSF

Σειρά
Βολών
(πεντάδα)

Σειρά

η

η

η

η

η

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

B

Ώρα
Εµπλοκής

η

Αριθµός
Όνοµα
Θυρίδας
Σκοπευτή
Βολής
Αριθµός
Εθνικότητα
Ηµεροµηνία
Σκοπευτή
Για ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΜΠΛΟΚΗ σηµειώστε «ΑΜ» , για ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ σηµειώστε «ΝΑΜ
0», για ΜΗ ΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΒΟΛΕΣ σηµειώστε «0» (8.8.4.5.2.2.3):

Βολή:
Σειρά:

1

2

3

4

5

Σύνολο

Αγώνας
Συµπλήρωση
Εµπλοκής
Τελικό
Αποτέλεσµα
(Το Τελικό Αποτέλεσµα είναι το σύνολο των αποτελεσµάτων των πέντε βολών 8.8.4.5.2.2.4)
Εάν είναι το δεύτερο κοµµάτι σειράς δέκα
βολών, το σύνολο των προηγούµενων
πέντε (πρώτων) βολών πρέπει να
καταγραφεί. Εάν όχι, αφήστε κενό.

Προηγούµε
νο
αποτέλεσµα
πέντε
βολών:

Υπογραφή Επόπτη
Βολής

Όνοµα Επόπτη
Βολής (Κεφαλαία)

Υπογραφή Κριτή

Όνοµα Κριτή
(Κεφαλαία)

Υπογραφή Επόπτη
Βαθµολογίας

Υπογραφή Κριτή
Βαθµολογίας

Επιβεβαίωση χειρόγραφης
παρέµβασης στο αποτέλεσµα του
Η/Υ στον Η/Υ κατάταξης

Υπογραφή Κριτή Βαθµολογίας

Σωστό
αποτέλεσµα
δέκα
βολών:

Υπογραφή
Τεχνικού
Επόπτη
Αύξων
Αριθµός
∆ιόρθωσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν συµπληρωθεί από τους υπεύθυνους του σκοπευτηρίου αυτή η
δήλωση πρέπει να σταλεί στο γραφείο βαθµολογίας αµέσως.
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Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης 25µ.

Γύρος Ακριβείας / Ταχείας
Υπολογισµός Αποτελέσµατος
Εµπλοκής

ISSF

Σειρά
Βολών
(πεντάδα)

Σειρά

η

n

η

η

η

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Αριθµός
Θυρίδας Βολής

Όνοµα
Σκοπευτή

Αριθµός
Σκοπευτή

Εθνικότητα

η

C

Ώρα
Εµπλοκής

Ηµεροµη
νία

Για ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΜΠΛΟΚΗ σηµειώστε «ΑΜ» , για ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ σηµειώστε «ΝΑΜ 0», για ΜΗ
ΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΒΟΛΕΣ σηµειώστε «0» (8.8.4.5.2.2.3):
Βολή:
Σύνολο
1
2
3
4
5
Σειρά:
Αγώνας
Συµπλήρωση
Εµπλοκής
Τελικό
Αποτέλεσµα
(Το Τελικό Αποτέλεσµα είναι το σύνολο των αποτελεσµάτων των πέντε βολών 8.8.4.5.2.2.4)
Εάν είναι το δεύτερο κοµµάτι σειράς δέκα
βολών, το σύνολο των προηγούµενων πέντε
(πρώτων) βολών πρέπει να καταγραφεί. Εάν
όχι, αφήστε κενό.

Προηγούµ
ενο
αποτέλεσµ
α πέντε
βολών:

Υπογραφή Επόπτη
Βολής

Όνοµα Επόπτη
Βολής (Κεφαλαία)

Υπογραφή Κριτή

Όνοµα Κριτή (Κεφαλαία)

Υπογραφή Επόπτη
Βαθµολογίας

Υπογραφή Κριτή
Βαθµολογίας

Επιβεβαίωση χειρόγραφης
παρέµβασης στο αποτέλεσµα του
Η/Υ στον Η/Υ κατάταξης

Σωστό
αποτέλεσµ
α δέκα
βολών:

Υπογραφή
Τεχνικού
Επόπτη
Αύξων
Υπογραφή Κριτή Βαθµολογίας
Αριθµός
∆ιόρθωσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν συµπληρωθεί από τους υπεύθυνους του σκοπευτηρίου αυτή η δήλωση πρέπει να
σταλεί στο γραφείο βαθµολογίας αµέσως.
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Πιστόλι Στάνταρντ Ανδρών 25µ.
ISSF

D

Υπολογισµός Αποτελέσµατος
Εµπλοκής
Σειρά
και
Χρόνος
Γύρου

Σειρά

η

η

η

1 / 2 / 3 /4

η

Ώρα Εµπλοκής
150 / 20 / 10 δευτ

Αριθµός
Θυρίδας Βολής

Όνοµα
Σκοπευτή

Αριθµός
Σκοπευτή

Εθνικότητα

Ηµεροµηνία

Για ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΜΠΛΟΚΗ σηµειώστε «ΑΜ», για ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ σηµειώστε «ΝΑΜ 0», για ΜΗ
ΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΒΟΛΕΣ σηµειώστε «0» (8.8.4.5.2.1.6):

Βολή:

1

2

3

4

5

Σύνολο

Σειρά:
Αγώνας
Επανάληψη
Εµπλοκής
Τελικό
Αποτέλεσµα

(Το Τελικό Αποτέλεσµα είναι το σύνολο των αποτελεσµάτων των πέντε χαµηλότερης αξίας
βολών συνολικά. 8.8.4.5.2.1.5).
Εάν είναι το δεύτερο κοµµάτι σειράς δέκα
βολών, το σύνολο των προηγούµενων
πέντε (πρώτων) βολών πρέπει να
καταγραφεί. Εάν όχι, αφήστε κενό.

Υπογραφή Επόπτη
Βολής

Προηγούµενο
αποτέλεσµα
πέντε βολών:

Σωστό
αποτέλεσµα
δέκα βολών:

Όνοµα Επόπτη
Βολής (Κεφαλαία)

Υπογραφή Κριτή

Όνοµα Κριτή (Κεφαλαία)

Υπογραφή Επόπτη
Βαθµολογίας

Υπογραφή Κριτή Βαθµολογίας

Επιβεβαίωση χειρόγραφης
παρέµβασης στο αποτέλεσµα του
Η/Υ στον Η/Υ κατάταξης.

Υπογραφή Τεχνικού Επόπτη

Υπογραφή Κριτή Βαθµολογίας

Αύξων Αριθµός ∆ιόρθωσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν συµπληρωθεί από τους υπεύθυνους του σκοπευτηρίου αυτή η
δήλωση πρέπει να σταλεί στο γραφείο βαθµολογίας αµέσως.
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∆ΗΛΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

IR

ISSF
Αύξων αριθµός αναφοράς συµβάντος.
(τα στοιχεία πρέπει να κρατηθούν στο µητρώο
σκοπευτηρίου)
Ηµεροµηνία
συµβάντος:
Αγώνισµα:

Ώρα συµβάντος:
Θυρίδα
βολής:

Σειρά:

Όνοµα
Σκοπευτή:

Σειρά:

Αριθ. Έναρξης:

Χώρα:

Σειρά:

Σύντοµες Λεπτοµέρειες Συµβάντος:

Υπογραφή Επόπτη που
κάνει την αναφορά:

Όνοµα
(Κεφαλαία):

Ώρα:

Υπογραφή Κριτή

Όνοµα
(Κεφαλαία):

Ώρα:

Υπογραφή Επόπτη
Βαθµολογίας

Όνοµα
(Κεφαλαία)

Ώρα:

Υπογραφή Κριτή
Βαθµολογίας

Όνοµα
(Κεφαλαία)

Ώρα:

Υπογραφή Τεχνικού Επόπτη
Κατάταξης

Όνοµα
(Κεφαλαία)

Ώρα:

Αναφορά Τροποποίησης
Αποτελέσµατος

Σχετ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν συµπληρωθεί από τους υπεύθυνους του σκοπευτηρίου αυτή η
δήλωση πρέπει να σταλεί στο γραφείο βαθµολογίας αµέσως.
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ISSF

∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

PR

Αγώνισµα:

Αγώνας επιλογής /
πρόκρισης:

Σειρά:

Προκαταρκτικό αποτέλεσµα
Ανακοινώθηκε από (όνοµα)

Ώρα:

Ο χρόνος ενστάσεων
έληξε στις:

Ηµεροµηνία:

Ώρα:

∆ΕΝ υπήρξαν ενστάσεις
(όνοµα):

Επαλήθευση
αποτελεσµάτων
ή...

Η ένσταση υποβλήθηκε
(βλέπε επισυναπτόµενη δήλωση ένστασης)

Ώρα που παρελήφθη
η ένσταση:

∆εν έγινε επαλήθευση αποτελεσµάτων ακόµη

Υπογραφή Επόπτη
Βαθµολογίας:

Ώρα:

Υπογραφή Κριτή Βαθµολογίας:

Ώρα:

Υπογραφή Τεχνικού Επόπτη
Κατάταξης:

Σχετ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν συµπληρωθεί από την Οργανωτική Επιτροπή, αυτή η δήλωση πρέπει να
σταλεί στο γραφείο βαθµολογίας αµέσως.
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8.18.0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

Πιστόλι 10µ / 50µ – Κανόνες Αγώνα
Πιστόλι 10µ / 50µ - ∆ιαµαρτυρία για το ΣΣΗΒ κατά τη διάρκεια
δοκιµαστικών βολών
Πιστόλι 10µ / 50µ - ∆ιαµαρτυρία σχετικά µε τη µη εµφάνιση βολής
Πιστόλι 10µ / 50µ - Αφαίρεση βαθµών - Βολή(ές) πριν από το
παράγγελµα ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ
Πιστόλι 10µ / 50µ - προσδιορισµός µη βεβαιωθείσας διασταυρούµενης βολής
Πιστόλι 10µ / 50µ - Εξέταση από την Επιτροπή Κριτών - επί πλέον βολή
Πιστόλι 10µ / 50µ - Επί πλέον βολή - ακύρωση της τελευταίας βολής
που ρίφθηκε
Πιστόλι 10µ / 50µ - Επί πλέον βολή - εντολή να ριφθεί
Πιστόλι 10µ / 50µ - Επί πλέον βολή - δεν εµφανίζεται στην οθόνη
Πιστόλι 10µ / 50µ - Βλάβη ενός µόνο στόχου
Πιστόλι 10µ / 50µ - Βλάβη Συστηµάτων Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Πιστόλι 10µ / 50µ - ∆ιακοπές για περισσότερα από 3 λεπτά
Πιστόλι 10µ / 50µ - ∆ιακοπές για περισσότερα από 5 λεπτά
Πιστόλι 10µ / 50µ - Αντικανονικές βολές
Πιστόλι 10µ / 50µ – Εµπλοκή
Πιστόλι 10µ / 50µ - Μέγιστος χρόνος επισκευής ή αντικατάστασης Πιστολιού –
εµπλοκή
Πιστόλι 10µ / 50µ - Μετακίνηση σε εφεδρική θυρίδα βολής
Πιστόλι 10µ / 50µ - Μεταφορά σε άλλη θυρίδα βολής
Πιστόλι 10µ / 50µ - Όχι από σφάλµα σκοπευτή – εµπλοκή
Πιστόλι 10µ / 50µ - Αµφισβητούµενη βολή δεν έχει εντοπιστεί
Πιστόλι 10µ / 50µ - Εναποµείνας χρόνος
Πιστόλι 10µ / 50µ - Βολή(ές) πριν από το παράγγελµα ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ
Πιστόλι 10µ / 50µ - Βολές µετά το πέρας του επίσηµου χρόνου αγώνα
Πιστόλι 10µ / 50µ - ∆οκιµαστική βολή στο στόχο αγώνα άλλου σκοπευτή
Πιστόλι 10µ / 50µ - ∆οκιµαστικές βολές
Πιστόλι 10µ / 50µ - ∆οκιµαστικές βολές – εµπλοκή
Πιστόλι 10µ / 50µ - ∆οκιµαστικές βολές µετά την πρώτη βολή αγώνα
Πιστόλι 10µ / 50µ - Αρχίσατε Πυρ
Πιστόλι 10µ / 50µ - Παύσατε Πυρ
Πιστόλι 10µ / 50µ - Περισσότερες βολές σε έναν αγώνα
Πιστόλι 10µ / 50µ - Περισσότερες βολές ανά χάρτινο στόχο
Αεροβόλο Πιστόλι 10µ – ∆ιαµέτρηµα
Αεροβόλο Πιστόλι 10µ – Γέµισµα
Πιστόλι 10µ - Αλλαγή αµπούλας αέρα / αερίου στη διάρκεια του αγώνα
Πιστόλι 10µ - Ξηρά Βολή - στη διάρκεια του αγώνα 10µ
Πιστόλι 10µ - Αµπούλα αερίου ή αέρα - αλλαγή ή αναγόµωση
Πιστόλι 10µ - Κλειστά Σκοπευτήρια - κατανοµή θυρίδων βολής
Πιστόλι 10µ - Εκτόνωση ωστικής γόµωσης κατά το χρόνο προετοιµασίας
Πιστόλι 10µ - Εκτόνωση της ωστικής γόµωσης κατά τον αγώνα
Πιστόλι 10µ - Ειδικοί Κανόνες
Πιστόλι 10µ / 50µ - Αφαίρεση βαθµών για διασταυρούµενες βολές
Αγωνίσµατα 25µ
Αγωνίσµατα 25µ - Επιτρεπτές Εµπλοκές
Αγωνίσµατα 25µ - ∆ήλωση Εµπλοκής
Αγωνίσµατα 25µ - Έλεγχος (συγ)χρονισµού
Αγωνίσµατα 25µ - ∆ιόρθωση εµπλοκής
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8.6.4.4
8.8.5.3.1
8.8.5.4
8.6.4.4.3
8.6.6.4.2.2
8.8.5.4.4
8.8.5.4.5
8.8.5.4.2
8.8.5.4.8
8.8.5.3
8.8.5.2
8.6.5.1.1
8.6.5.1.3
8.6.6.2.1
8.8.2
8.8.2.1
8.8.5.4.8
8.6.5.1.3
8.8.2.3
8.8.5.4.7
8.6.4.4.4
8.6.4.4.3
8.6.4.4.3
8.6.6.4.2.1
8.6.4.4.2
8.8.2.2
8.6.4.4.2
8.6.4.4.1
8.6.4.4.4.2
8.6.6.2.1.1
8.6.6.2.1.2
8.4.3
8.4.3.1
8.6.4.5.3
8.6.4.5.2
8.6.5.1.2
8.7.2
8.6.4.5.1
8.6.4.5.2
8.6.4.5
8.6.6.4.2.1
8.6.4.7
8.8.4.3.1
8.8.4.1
8.6.4.7.2
8.8.4.1.1

Αγωνίσµατα 25µ - ∆ιασταυρούµενες βολές
Αγωνίσµατα 25µ - Καθορισµός της αιτίας Εµπλοκής
Αγωνίσµατα 25µ - Προσδιορισµός: Επιτρεπτή / Μη Επιτρεπτή Εµπλοκή
Αγωνίσµατα 25µ - Πρόωρες και καθυστερηµένες βολές
Αγωνίσµατα 25µ - Πρόωρες και καθυστερηµένες βολές - Αφαίρεση βαθµών
Αγωνίσµατα 25µ - Περισσότερες βολές
Αγωνίσµατα 25µ - Εσφαλµένα Παραγγέλµατα Βολής
Αγωνίσµατα 25µ - Εσφαλµένα Παραγγέλµατα Βολής - Αφαίρεση βαθµών
Αγωνίσµατα 25µ - ∆ιακοπές για περισσότερα από 15 λεπτά
Αγωνίσµατα 25µ - Γεµίσατε (παράγγελµα)
Αγωνίσµατα 25µ - Γέµισµα µε περισσότερα από 5 φυσίγγια
Αγωνίσµατα 25µ - Εµπλοκή
Αγωνίσµατα 25µ - Εµπλοκή κατά τη δοκιµαστική σειρά
Αγωνίσµατα 25µ - Εµπλοκή: ∆ιακοπείσα σειρά
Αγωνίσµατα 25µ - Εµπλοκή: Επανάληψη / συµπλήρωση σειράς
Αγωνίσµατα 25µ - Βαθµολόγηση / καταχώρηση - Χάρτινοι Στόχοι
Αγωνίσµατα 25µ - Μη Επιτρεπτές Εµπλοκές
Αγωνίσµατα 25µ - Βαθµολόγηση - Χάρτινοι Στόχοι
Αγωνίσµατα 25µ - Βαθµολόγηση - Υπό την επίβλεψη της επιτροπής κριτών Χάρτινοι Στόχοι
Αγωνίσµατα 25µ - Επίσηµη βαθµολόγηση στο σκοπευτήριο - Χάρτινοι Στόχοι
Αγωνίσµατα 25µ - Πλάγιες βολές - Χάρτινοι Στόχοι
Αγωνίσµατα 25µ - έναρξη χρονοµέτρησης
Αγωνίσµατα 25µ - (Συγ)χρονισµός
Αγωνίσµατα 25µ - Περισσότερες ριφθείσες βολές
Αγωνίσµατα 25µ - Περισσότερες δοκιµαστικές βολές
Αγωνίσµατα 25µ - Απογεµίσατε (παράγγελµα)

8.6.6.4.3
8.8.4.4
8.8.4.5
8.6.6.2.3
8.6.6.2.3.1
8.6.8
8.6.6.3
8.6.6.3.3
8.6.5.2.1
8.6.4.7.3
8.6.4.7.3.1
8.8.4
8.8.4.2
8.8.4.5.4
8.8.4.5.3
8.11.2.4
8.8.4.3.2
8.11.2
8.11.2.3

Αγωνίσµατα Πιστολιού 25µ - Βλάβη Συστήµατος Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας

8.8.5.6

Πιστόλι Περιφερειακής Πυροδότησης 25µ - ∆ιαµέτρηµα
Πιστόλι 50µ - ∆ιαµέτρηµα
Πιστόλι 50µ - Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογή)
Πιστόλι 50µ - Καλύµµατα χεριού
Πιστόλι 50µ - Αν ο αγώνας χωρίζεται σε 2 µέρη
Πιστόλι 50µ - Γέµισµα

8.4.4.3
8.4.5
8.7.3
8.4.5.2
8.6.4.6
8.4.5.1

8.11.3
8.11.2.2
8.6.4.7.1
8.6.9
8.6.6.2.2.1.
8.6.6.2.2.1.2
8.6.4.7.4
Εµπλοκή 25µ -(να) Ολοκληρώσει τον αγώνα - καθορίζεται από την επιτροπή κριτών
8.8.3.3
Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης / Πιστόλι 25µ - διακοπές
8.6.5.2.3
Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης/Πιστόλι 25µ-Καθυστερηµένες βολές στο Γύρο Ακριβείας 8.6.6.2.3.2
Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης / Πιστόλι 25µ - Γύρος Ακριβείας
8.6.4.9.2
Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης / Πιστόλι 25µ - ∆ιαδικασία µετά από
8.8.4.5.2.2
οποιαδήποτε εµπλοκή
Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης / Πιστόλι 25µ - Πρόγραµµα
8.6.4.9
Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης / Πιστόλι 25µ - Γύρος Ταχείας Βολής
8.6.4.9.3
Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης / Πιστόλι 25µ - Βαθµολόγηση Επιτρεπτής Εµπλοκής
8.8.4.5.2.2
Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης / Πιστόλι 25µ - ∆οκιµαστικές σειρές
8.6.4.9.1
Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης / Πιστόλι 25µ - Έναρξη σειράς
8.6.4.9.4
Αγωνίσµατα Πιστολιού 25µ - ∆ιαµαρτυρία για τη µη εµφάνιση βολής
8.8.5.6.5
Αγωνίσµατα Πιστολιού 25µ - Βλάβη ενός µεµονωµένου στόχου
8.8.5.6.4
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Παρελκόµενα
Πλεονέκτηµα - Αθέµιτο πλεονέκτηµα επί των άλλων
∆ιαφήµηση
Ασκήσεις σκόπευσης
Κατανοµή Θυρίδων Βολής
Κατανοµή Θυρίδων Βολής - Πιστόλι Ταχείας Βολής 25µ
Επιτρεπτές Εµπλοκές - Αγωνίσµατα 25µ
Μετατροπή εξοπλισµού µετά τον έλεγχο
Πυροµαχικά
Ακύρωση βολής
Ακύρωση βολής - ο σκοπευτής δεν έριξε: βεβαιωµένο
Ακύρωση βολής - η βολή αναφέρεται από άλλο σκοπευτή
Εφέσεις
Εφαρµογή των Κανόνων για όλα τα αγωνίσµατα Πιστολιού
Πίσω κάρτες 10µ / 25µ / 50µ - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Πίσω στόχοι
Πίσω στόχοι 25µ
Πίσω στόχοι 25µ - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας / 1µ πίσω
Κάνες
Αριθµοί (σε πανί) Έναρξης
Πλάγια Προστατευτικά Ματιών
Συλλέκτες Καλύκων
Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης - ∆ιαµέτρηµα
Άξονας Κάνης - Πιστόλια 25µ
Αντικατάσταση ή αναγόµωση - αµπούλα αερίου ή αέρα - Πιστόλι 10µ
Αρχηγός Βολής
Επιτροπή Βαθµολογίας - αποφάσεις / Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Επιτροπή Βαθµολογίας - αποφάσεις / χάρτινοι στόχοι
Επιτροπή Βαθµολογίας - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Ρουχισµός - εµφάνιση σκοπευτή
Ρουχισµός - εµφάνιση σκοπευτή στη διάρκεια τελετών
Ρουχισµός - ακινητοποίηση ή µείωση της κίνησης
Κανονισµοί Ρουχισµού - Γενικά
Κοουτσάρισµα κατά τη διάρκεια του αγώνα
Κοουτσάρισµα από υπεύθυνο οµάδας
Παραγγέλµατα ΓΕΜΙΣΑΤΕ / ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ - ΑΠΟΓΕΜΙΣΑΤΕ / ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ
από υπεύθυνους Σκοπευτηρίου
Εµπορικά σήµατα
Ισοσταθµιστές
Υπεύθυνοι Αγώνων
Κανόνες Αγώνων
∆ιαµαρτυρία για τη µη εµφάνιση βολής - Πιστόλι 10µ / 50µ
∆ιαµαρτυρία για τη µη εµφάνιση βολής - Αγωνίσµατα Πιστολιού 25µ
Ολοκλήρωση του αγώνα-καθορίζεται από την επιτροπή κριτών-Εµπλοκή 25µ
Κρυφή παράβαση των Κανόνων
Επαφή σκοπευτή - (µε) οποιονδήποτε άλλο
Επαφή υπεύθυνου οµάδας - (µε το ) σκοπευτή
Συνεχίζει µε άλλο Πιστόλι 25µ - Εµπλοκή
Φύλλα Ελέγχου 25µ - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Συνοµιλία κοντά στη γραµµή βολής
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8.4.10
8.4.1.1
8.4.7.6
8.2.5.3
8.7.0
8.7.4
8.8.4.3.1
8.10.7
8.4.6
8.6.6.4.1.5
8.6.6.4.1.5.1
8.6.6.4.1.5.2
8.13.5
8.1.1
8.6.3.5
8.6.3.3
8.6.3.31
8.6.3.3.2
8.16.0
8.4.7.5
8.4.7.7
8.4.2.5
8.4.4.4
8.4.4.1
8.6.5.1.2
8.5.1
8.13.4.2.3.2
8.13.4.3.3
8.5.7.6
8.4.7.1
8.4.7.2.7
8.4.7.3
8.4.7
8.9.5
8.9.5.3
8.2.7
8.4.7.6
8.16.0
8.5.0
8.6.4
8.8.5.4
8.8.5.6.5
8.8.3.3
8.9.6.5.2
8.9.5.1

8.9.5.2
8.8.3.4
8.6.3.4
8.9.1

∆ιορθωτικοί φακοί
∆ιοθρωτικά γυαλιά
Περίπτωση µετρήµατος προς τα πίσω-Μεταφορά των αξιών των επί πλέον βολών
Πρόγραµµα βολής - Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής)
∆ιασταυρούµενες βολές
∆ιασταυρούµενες βολές - Αγωνίσµατα 25µ
∆ιασταυρούµενες βολές - Ακύρωση βολής
∆ιασταυρούµενες βολές - µη βεβαιωµένες από τον Επόπτη βολής
∆ιασταυρούµενες βολές - βαθµολόγηση
∆ιασταυρούµενες βολές-ο σκοπευτής δεν έριξε: βεβαιωµένη από τον Επόπτη Βολής
∆ιασταυρούµενες βολές - αποποίηση διασταυρούµενης βολής από το σκοπευτή
∆ιασταυρούµενες βολές - ο σκοπευτής λαµβάνει µια βεβαιωµένη διασταυρούµενη βολή
Αποφάσεις της Επιτροπής Βαθµολογίας / Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας

Αποφάσεις της Επιτροπής Βαθµολογίας / χάρτινοι στόχοι
Αφαίρεση βαθµών - Αγωνίσµατα 25µ - Ρίφθηκαν περισσότερες βολές
Αφαίρεση βαθµών - Αγωνίσµατα 25µ - Ρίφθηκαν περισσότερες δοκιµαστικές βολές
Αφαίρεση βαθµών - Κοουτσάρισµα

Αφαίρεση βαθµών - ∆ιαµαρτυρία για τους Στόχους Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
κατά τη διάρκεια δοκιµαστικών βολών

8.4.2.3.1
8.4.2.3.2
8.6.6.2.1.2.3
8.7.3.1.1
8.6.6.4
8.6.6.4.3
8.6.6.4.1.5
8.6.6.4.1.4
8.6.6.4.1
8.6.6.4.1.3
8.6.6.4.1.2
8.6.6.4.1.1
8.13.4.2.3.2
8.13.4.3.3
8.6.6.2.2.1.1
8.6.6.2.2.1.2
8.9.5.3
8.8.5.3.2

Αφαίρεση βαθµών - καθυστέρηση του αγώνα από σκοπευτή
Αφαίρεση βαθµών - Παρενοχλήσεις - αδικαιολόγητος ισχυρισµός
Αφαίρεση βαθµών - Πρόωρες και αργοπορηµένες βολές - Αγωνίσµατα 25µ
Αφαίρεση βαθµών - ψευδείς πληροφορίες
Αφαίρεση βαθµών - Γενικά - στη σειρά βολής (δεκάδα)
Αφαίρεση βαθµών - πράσινη κάρτα
Αφαίρεση βαθµών - παρεµπόδιση σκοπευτή
Αφαίρεση βαθµών - Εσφαλµένα Παραγγέλµατα Βολής - Αγωνίσµατα 25µ
Αφαίρεση βαθµών - Γέµισµα µε περισσότερα από 5 φυσίγγια
Αφαίρεση βαθµών - αδυνατεί να παρουσιάσει την Κάρτα Έναρξης
Αφαίρεση βαθµών - δεν κατεβάζει αρκετά τον βραχίονά του
Αφαίρεση βαθµών - φανερές παραβάσεις των Κανόνων
Αφαίρεση βαθµών - καταγραφή σε Αναφορά Συµβάντος

8.9.6.9
8.6.7.2.2.4
8.6.6.2.3.1
8.9.6.7
8.9.8
8.9.6.2
8.9.6.6
8.6.6.3.3
8.6.4.7.3.1
8.6.6.1.4
8.6.1.4
8.9.6.5.1
8.9.6.2

Αφαίρεση βαθµών - Εκτόνωση ωστικής γόµωσης - Πιστόλι 10µ
Αφαίρεση βαθµών-(Συγ)χρονισµός-Αγωνίσµατα 25µ-ισχυρισµός κρίνεται
αδκαιολόγητος
Αφαίρεση βαθµών - µη εγκεκριµένο πιστόλι ή εξοπλισµός
Αφαιρεση βαθµών - Περισσότερες βολές ανά στόχο
Καθυστέρηση του αγώνα από σκοπευτή
Αποκλεισµός - κρυφές παραβάσεις των Κανόνων
Αποκλεισµός - παρεµπόδιση σκοπευτή
Αποκλεισµός - σήκωµα του βραχίονα πολύ νωρίς
Αποκλεισµός - κόκκινη κάρτα
Αποκλεισµός - Αγγίζει πιστόλι ή γεµιστήρα χωρίς άδεια
Αποκλεισµός - παράβαση κανόνων ασφαλείας

8.6.4.5.1
8.6.9.2
8.6.6.1.1
8.6.6.2.1.2.1
8.9.6.9
8.9.6.5.2
8.9.6.6
8.6.1.4
8.9.6.3
8.2.7.1
8.9.6.8

Αποκλεισµός στον Τελικό - Κατάταξη

8.9.6.3.1

Παρενοχλήσεις
Παρενοχλήσεις - ο ισχυρισµός κρίνεται δικαιολογηµένος
Παρενοχλήσεις - ο ισχυρισµός κρίνεται αδικαιολόγητος
Παρενοχλήσεις - ο ισχυρισµός δεν δικαιώνεται - αφαίρεση βαθµών
Κλήρωση για τις θέσεις έναρξης στους Τελικούς
Ξηρά βολή
Ξηρά βολή - ορισµός

8.6.7
8.6.7.1
8.6.7.2
8.6.7.2.2.4
8.12.2.5.1
8.2.5.3
8.2.5.3.1
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Προστασία αυτιών
Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας - ∆ιαδικασία για εξέταση
Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας ευθύνη των σκοπευτών
Ηλεκτρονικές σκανδάλες
Καταλληλότητα των σκοπευτών
Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής) - Πιστόλι 50µ
Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής) - τύπος υπολογισµού για την πρόκριση
Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής) - σκοπευτής που δεν προκρίνεται
Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής) - αριθµός σειρών
Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής)-σκοπευτές που θα συµµετάσχουν στον
προκριµατικό
Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής) - οµαδικά αγωνίσµατα
Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής) - ισοβαθµίες
Εξοπλισµός και πυροµαχικά
Έλεγχος εξοπλισµού
Έλεγχος εξοπλισµού - καθήκοντα της Οργανωτικής Επιτροπής
Έλεγχος εξοπλισµού - πληροφόρηση σκοπευτών και υπευθύνων οµάδων
Έλεγχος εξοπλισµού - έγκριση του εξοπλισµού και των Πιστολιών
Έλεγχος εξοπλισµού - καταγραφή
Έλεγχος εξοπλισµού - επανέλεγχος
Έλεγχος εξοπλισµού - επίβλεψη από την Επιτροπή Κριτών
Έλεγχος εξοπλισµού - εγκυρότητα
Έλεγχος εξοπλισµού για λόγους ασφαλείας
Εξέταση από την Επιτροπή Κριτών - επί πλέον βολή - Πιστόλι 10µ / 50µ
Περισσότερες βολές - Αγωνίσµατα 25µ
Αλλαγή πιστολιού
Επί πλέον βολή - εντολή να ρίξει - Πιστόλι 10µ / 50µ
Επί πλέον βολή - υπό αµφισβήτηση βολή - βαθµολογία
Επί πλέον βολή - καταγράφεται και εµφανίζεται - Πιστόλι 10µ / 50µ

8.2.8
8.6.3.2
8.5.7.6.1
8.6.3.2.1
8.4.2.4
8.4.7.6
8.7.3
8.7.3.1.3
8.7.3.3
8.7.3.2.1
8.7.3.1.2

Βλάβη της χάρτινης ή λαστιχένιας ταινίας
Ψευδείς πληροφορίες

8.8.5.5
8.9.6.7

Επίσηµα αποτελέσµατα Τελικού
Τελικοί - Πιστόλι 10µ / 50µ Ανακοίνωση των αποτελεσµάτων
Τελικοί - Πιστόλι 10µ / 50µ Παραγγέλµατα
Τελικοί - Πιστόλι 10µ / 50µ ∆ιαδικασίες αγώνα
Τελικοί - Πιστόλι 10µ / 50µ ∆οκιµαστικές βολές
Τελικοί - Πιστόλι 10µ / 50µ: ρίψη περισσοτέρων από µια βολών
Τελικοί - Πιστόλι 10µ / 50µ: βολές που ρίφθηκαν πριν από το ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ ή
µετά το ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ
Τελικοί - Πιστόλι 25µ
Τελικοί - Απόντες Φιναλίστ την ώρα έναρξης - κατάταξη
Τελικοί - ασκήσεις σκόπευσης

8.14.7
8.14.6.1.5.1
8.14.6.1.5
8.14.6.1
8.14.6.1.1

8.7.3.2
8.7.3.4
8.4.0
8.10.0
8.10.1
8.10.3
8.10.6
8.10.5
8.10.8
8.10.4
8.10.9
8.2.4
8.8.5.4.4
8.6.8
8.6.6.1.2
8.8.5.4.2
8.8.5.4.6
8.8.5.4.3
Επί πλέον χρόνος για να επισκευάσει Πιστόλι, δόθηκε από την επιτροπή κριτών-εµπλοκή 8.8.3.2
Προστασία µατιών
8.2.9
Βλάβη ενός µόνο στόχου - Πιστόλι 10µ / 50µ
8.8.5.3
Βλάβη ενός µόνο στόχου - Αγωνίσµατα Πιστολιού 25µ
8.8.5.6.4
Βλάβη όλων των στόχων του σκοπευτηρίου
8.8.5.1
Βλάβη Συστήµατος Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας-Αγωνίσµτα Πιστολιού 25µ
8.8.5.6
Βλάβη Συστηµάτων Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας-Πιστόλι 10µ / 50µ
8.8.5.2
Βλάβη Συστηµάτων Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας/Συστηµάτων Χάρτινων Στόχων 8.8.5
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8.14.6.1.5.4
8.14.6.1.5.3
8.14.6.3
8.14.5.1
8.14.6.1.5.6

Τελικοί - επιτρεπτή εµπλοκή Πιστολιού
Τελικοί - ∆ιαδικασίες αγώνα
Τελικοί - Αποφάσεις στην περίπτωση ισόπαλων αποτελεσµάτων
Τελικοί - καθυστέρηση του χρόνου Έναρξης
Τελικοί - εκτόνωση αερίου στο Αεροβόλο Πιστόλι
Τελικοί - Αποκλεισµός - Κατάταξη
Τελικοί - ξηρά βολή απαγορεύεται
Τελικοί - Αγωνίσµατα
Τελικοί - Αγωνίσµατα - Πρόγραµµα
Τελικοί - Βλάβη όλων των στόχων του Τελικού
Τελικοί - Γλώσσα
Τελικοί - Βλάβη ενός µόνο στόχου
Τελικοί - Εµπλοκές
Τελικοί - µη επιτρεπτή εµπλοκή Πιστολιού
Τελικοί - αριθµός φιναλίστ
Τελικοί - Χρόνος προετοιµασίας (λεπτά)
Τελικοί - Χρόνος προετοιµασίας Αγωνίσµατα 10µ / 50µ
Τελικοί - Χρόνος προετοιµασίας Αγωνίσµατα 25µ
Τελικοί - Παρουσίαση των Φιναλίστ
Τελικοί - Ενστάσεις
Τελικοί - Γύρος Πρόκρισης
Τελικοί - Πιστόλι Ταχύτητας
Τελικοί - Χρόνος προσέλευσης αναγράφεται στο επίσηµο Πρόγραµµα Βολής
Τελικοί - Προσέλευση στο σκοπευτήριο
Τελικοί - Βαθµολόγηση
Τελικοί - Θέσεις Έναρξης
Τελικοί - Χρόνος Έναρξης
Τελικοί - Στόχοι - Αριθµός στόχων
Τελικοί - Ισοβαθµίες Πιστόλι 10µ / 50µ
Τελικοί - Ισοβαθµίες Πιστόλι 25µ
Τελικοί - Ισοβαθµίες Πιστόλι Ταχύτητας
Τελικοί - Έλεγχοι βάρους σκανδάλης πριν από τους Τελικούς
Τελικοί - χρήση συστηµάτων µεταφοράς στόχου
Τελικοί στα Ολυµπιακά Αγωνίσµατα
Ρίψη βολής µετά το παράγγελµα ΑΠΟΓΕΜΙΣΑΤΕ / ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ
Ρίψη βολής πριν από το παράγγελµα ΓΕΜΙΣΑΤΕ / ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ
Κατανοµή Θυρίδων Βολής - Βασικές Αρχές
Φωτογράφηση µε φλας
Γενικά - Εµπλοκή Πιστολιού - επισκευή / ενηµέρωση
Γενικά Πιστόλι
Γενικές Προδιαγραφές Πιστολιών και εξοπλισµού
Λαβές
Χειρισµός Πιστολιών - µεταφορά πιστολιών κατά τη διάρκεια του αγώνα
Χειρισµός Πιστολιών - αυτοπειθαρχία
Χειρισµός Στόχων
Κράτηµα του πιστολιού
Παρεµπόδιση σκοπευτή
Επιβολή ποινών
Αναφορά Συµβάντος
Εσφαλµένα Παραγγέλµατα Σκοπευτηρίου - Αγωνίσµατα 25µ
Μεµονωµένοι σκοπευτές - κατανοµή θυρίδων βολής
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8.14.9.1
8.14.6
8.14.8
8.14.5
8.14.4.4
8.9.6.3.1
8.14.6.1.5.6
8.14.1
8.14.4
8.14.10.1
8.14.4
8.14.10.6
8.14.9
8.14.9.1
8.14.2.1
8.14.4.5
8.14.4.2
8.14.4.3
8.14.4.2 & 3
8.14.7.3
8.14.2
8.14.6.2
8.14.4.1.1
8.14.4.1
8.14.7.4
8.14.2.2
8.14.5
8.14.3
8.14.8.1
8.14.8.3
8.14.8.2
8.14.4.1.2
8.14.6.1.5.5
8.14.0
8.2.5.5
8.2.5.5
8.7.1
8.4.1.6
8.8.1
8.1.0
8.4.1
8.4.2.1
8.2.5
8.2.2
8.6.3
8.6.1.1
8.9.6.6
8.9.6.1
8.9.7
8.6.6.3
8.7.1.1
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Ατοµική ισοπαλία - τέλεια επίδοση
Ατοµικές ισοπαλίες
Ατοµικές ισοπαλίες Πιστόλι 10µ / 50µ και για ισοπαλίες της 4ης θέσης που δεν
έχουν ληθεί µε µπαράζ για τα Αγωνίσµατα των 25µ

8.12.1.1
8.12.1
8.12.2

Ατοµικές ισοπαλίες για τις τρεις πρώτες θέσεις στα µη Ολυµπιακά Αγωνίσµατα των 25µ

8.12.2.6
8.9.6.5
8.6.6
8.6.6.1
8.8.4.5.4
8.6.5.1.1
8.6.5.1.3
8.6.5.1.3
8.6.5.2.3
8.6.5.2.2
8.6.5.2.1
8.6.6.2
8.6.6.2.1
8.5.7.6
8.5.0
8.5.7
8.5.7.3
8.6.5.1.3
8.6.3.1.2.2
8.6.1.2
8.1.2
8.6.6.1.3
8.6.6.2.3.2
8.1.3
8.4.2.3.1 + 2
8.2.5.4
8.4.6
8.8.3.4
8.8.3.2

Παραβάσεις - ιεραρχούνται από την επιτροπή κριτών
Παραβάσεις και Πειθαρχικοί Κανονισµοί
Παραβάσεις και Πειθαρχικοί Κανόνες - Ενέργεια Κριτή / εξέταση
∆ιακοπείσες σειρές - Εµπλοκή στα Αγωνίσµατα 25µ
∆ιακοπές - Πιστόλι 10µ / 50µ - περισσότερο από 3 λεπτά
∆ιακοπές - Πιστόλι 10µ / 50µ - περισσότερο από 5 λεπτά
∆ιακοπές - Πιστόλι 10µ / 50µ - µεταφορά σε άλλη θυρίδα βολής
∆ιακοπές - Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης
∆ιακοπές - Πιστόλι Ταχύτητας / Πιστόλι Στάνταρτ
∆ιακοπές περισσότερο από 15 λεπτά - Αγωνίσµατα 25µ
Αντικανονικές βολές
Αντικανονικές βολές - Πιστόλι 10µ / 50µ
Επιτροπές Κριτών - Επιτροπή Βαθµολογίας / Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Επιτροπές Κριτών - Επιτροπή Κριτών Σκοπευτηρίου / Επιτροπή βαθµολογίας
Επιτροπές Κριτών - Επιτροπή Γραµµής Στόχων / χάρτινοι στόχοι
Επιτροπές Κριτών-Επιτροπή Γραµµής Στόχων/χάρτινοι στόχοι-τοποθετούν το καµπαρί

Επιτροπή Κριτών - Παράταση χρόνου από την Επιτροπή
Επιτροπή Κριτών - πολύ αργή βαθµολόγηση ή αλλαγή στόχων
Πιστόλι στραµµένο προς τους στόχους πριν και κατά τη διάρκεια της σειράς
Γνώση των Κανονισµών
Καθυστερηµένη προσέλευση
Καθυστερηµένες βολές στο Γύρο Ακριβείας - Πιστόλι 25µ / Κεντρικής Πυροδότησης

Αριστερόχειρας σκοπευτής - ∆εξιόχειρας σκοπευτής
Φίλτρα φωτός
Γέµισµα πριν από το παράγγελµα ΓΕΜΙΣΑΤΕ / ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ
Πυροµαχικά µάγκνουµ
Εµπλοκή - (να) Συνεχίσει µε άλλο Πιστόλι 25µ
Εµπλοκή - Επί πλέον χρόνος για να επισκευάσει ένα Πιστόλι 25µ, δίδεται από
την Επιτροπή Κριτών
Εµπλοκή - Έντυπα (βλέπε πριν από το ευρετήριο)
Εµπλοκή - Μέγιστος χρόνος για να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει ένα Πιστόλι 25µ

Εµπλοκή - ∆οκιµαστικές σειρές Αγωνισµάτων 25µ
Εµπλοκή - Αναπληρωµατικό Πιστόλι 25µ - Έλεγχος Εξοπλισµού
Εµπλοκή Πιστολιού - άδεια για επισκευή του πιστολιού
Εµπλοκή Πιστολιού - ενηµέρωση της Επιτροπής Κριτών
Εµπλοκές
Βαθµολογητής
Μέγιστος χρόνος για να επισκευαστεί ή αντικατασταθεί Πιστόλι - εµπλοκή
Μέτρηση κάνης - Πιστόλια 25µ
Κουτί µέτρησης
Αγωνίσµατα ανδρών
Κινητά τηλέφωνα
Οθόνη - Ορατότητα
Χαλινωτήρια κάνης
Μη επιτρεπτές εµπλοκές - Αγωνίσµατα 25µ
∆εν παρουσιάζει την Κάρτα Έλεγχου
Μη προκρινόµενος σκοπευτής - Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής)
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8.8.4.6
8.8.3.1
8.8.3.6

8.8.3.5
8.8.1.
8.8.1.1
8.8.0
8.5.10
8.8.3.1
8.4.4.2
8.16.0
8.1.4
8.4.1.4
8.6.3.2.2
8.16.0
8.8.4.3.2
8.6.6.1.4
8.7.3.3

∆εν υπέγραψε την ταινία του εκτυπωτή - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Αριθµός σειρών - Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής)
Επίσηµα αποτελέσµατα Τελικού

8.6.3.2.4
8.7.3.2.1
8.14.7
Το ίδιο πιστόλι σε όλους τους γύρους και τις σειρές ενός αγωνίσµατος-Χρήση πιστολιών 8.4.1.1.1
Φανερές παραβάσεις των Κανονισµών
8.9.6.5.1
Χάρτινοι Στόχοι - Αεροβόλο Πιστόλι 10µ
8.6.3.1.1
Χάρτινοι Στόχοι - Αεροβόλο Πιστόλι 10µ: αλλαγή στόχων
8.6.3.1.1.1
Χάρτινοι Στόχοι - Αεροβόλο Πιστόλι 10µ: τοποθέτηση στόχων σε µέρος προσιτό 8.6.3.1.1.2
µετά από κάθε σειρά 10 βολών
Χάρτινοι Στόχοι - Πιστόλι 50µ
8.6.3.1.2
Χάρτινοι Στόχοι - Πιστόλι 50µ: αλλαγή στόχων
8.6.3.1.2.1
Χάρτινοι Στόχοι - Πιστόλι 50µ: Πολύ αργή βαθµολόγηση ή αλλαγή στόχων
8.6.3.1.2.2
Χάρτινοι Στόχοι - Χειρισµός στόχων
8.6.3.1
Ποινές για παραβάσεις των Κανόνων
8.9.6
Αγωνίσµατα Πιστολιού: βλέπε τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 8.15.0 8.6.2
Πιστόλι έξω / µέσα στο βαλιτσάκι
8.2.5.1
Επόπτης Κρύπτης - Χειριστής στόχων - Χάρτινοι Στόχοι
8.5.4
Απόθεση πιστολιού
8.2.5.6
Προβολή πιστολιών - ασφαλής κατεύθυνση / φύλαξη σε βαλιτσάκι
8.2.5.1
Σκοπευτική Στάση (Ατοµική)
8.6.1
Χρόνος Προετοιµασίας
8.6.4.1
Χρόνος Προετοιµασίας - διάρκεια
8.6.4.1.3
Χρόνος Προετοιµασίας - χειρισµός πιστολιών, ξηρά βολή, ασκήσεις σκόπευσης 8.6.4.1.2
Χρόνος Προετοιµασίας - δοκιµαστικοί στόχοι, έλεγχοι προ του αγώνα
8.6.4.1.1
Παράβολα ενστάσεων και εφέσεων
8.13.1
∆ιαµαρτυρία σχετικά µε την αξία βολής σε Στόχους Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας 8.8.6
Χρόνος ένστασης
8.13.4.1
Ενστάσεις και Εφέσεις
8.13.0
Προδιαγραφές Σκοπευτηρίων και Στόχων
8.3.0
Επόπτης βολής
8.5.2
Πιστόλι Ταχύτητας - Ανακοίνωση σειρών
8.6.4.8.4
Πιστόλι Ταχύτητας - Παραγγέλµατα
8.6.4.8.5
Πιστόλι Ταχύτητας - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας - παύση 1 λεπτού
8.6.4.8.9
Πιστόλι Ταχύτητας-Ο αγώνας διεξάγεται σε 1 ηµέρα - Κατανοµή Θυρίδων Βολής 8.7.4.3
Πιστόλι Ταχύτητας-Ο αγώνας διεξάγεται σε 2 ηµέρες- Κατανοµή Θυρίδων Βολής 8.7.4.4
Πιστόλι Ταχύτητας - Εµφάνιση του στόχου µετά από 3 δευτερόλεπτα
8.6.4.8.7
Πιστόλι Ταχύτητας - Κατανοµή Θυρίδων Βολής
8.7.4
Πιστόλι Ταχύτητας – ∆ιακοπές
8.6.5.2.2
Πιστόλι Ταχύτητας - ∆ιαδικασία µετά από επιτρεπτή εµπλοκή
8.8.4.5.2
Πιστόλι Ταχύτητας - Πρόγραµµα
8.6.4.8
Πιστόλι Ταχύτητας - Θέση Έτοιµος
8.6.4.8.6
Πιστόλι Ταχύτητας - Επανάληψη βολής στο ίδιο χρονικό στάδιο
8.6.4.8.3
Πιστόλι Ταχύτητας - Βαθµολόγηση Επιτρεπτής Εµπλοκής
8.8.4.5.2.1.4
Πιστόλι Ταχύτητας - Βολές διεξάγονται µε παράγγελµα
8.6.4.8.2
Πιστόλι Ταχύτητας - ∆οκιµαστική σειρά
8.6.4.8.1
Πιστόλι Ταχύτητας - Έναρξη µιας σειράς
8.6.4.8.8
Θέση Έτοιµος - (ο σκοπευτής) δεν κατεβάζει αρκετά τον βραχίονά του
8.6.1.4
Θέση Έτοιµος - (ο σκοπευτής) σηκώνει τον βραχίονα του πολύ νωρίς
8.6.1.4
Θέση Έτοιµος Αγωνίσµατα 25µ
8.6.1.3
Καταγραφή σε Αναφορά Συµβάντος
8.9.7
Σηµειωτής - χάρτινοι στόχοι
8.5.3
Επανέλεγχος Πιστολιού
8.6.6.1.2.1
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Επανάληψη / συµπλήρωση σειράς - Εµπλοκή στα Αγωνίσµατα 25µ
Αντικατάσταση σκοπευτή
Αναφορά στην επιτροπή - επί πλέον βολή - Πιστόλι 10µ / 50µ
Σκοπευτής παρουσιάζεται
Ανάγκη για Προκριµατικούς Αγώνες (Επιλογής)
Συνέχιση της βολής µετά το παράγγελµα ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ
∆εξιόχειρας σκοπευτής - Αριστερόχειρας σκοπευτής
∆ικαιώµατα της Επιτροπής Κριτών - Εξοπλισµός και ενδυµασία
Κανόνες διαγωγής σκοπευτών και υπεύθυνων οµάδων
Ασφάλεια
Απαιτήσεις ασφαλείας
Βαθµολόγηση - Αγωνίσµατα 25µ - Χάρτινοι Στόχοι
Βαθµολόγηση - Σηµείωση / καταχώρηση Αγωνίσµατα 25µ - Χάρτινοι στόχοι
Βαθµολόγηση - Πλάγιες βολές Αγωνίσµατα 25µ - Χάρτινοι Στόχοι
Βαθµολόγηση-Επιβλέπεται από την Επιτροπή Κριτών Αγωνίσµατα 25µ-Χάρτινοι Στόχοι

Επίσηµη βαθµολόγηση στο πεδίο βολής - Αγωνίσµατα 25µ - Χάρτινοι στόχοι
∆ιαδικασίες βαθµολόγησης - Χάρτινοι στόχοι
∆ιαδικασίες βαθµολόγησης - Χάρτινοι στόχοι Πιστόλι 10µ / 50µ και 25µ
∆ιαδικασίες βαθµολόγησης - βλέπε Τεχνικούς Κανονισµούς (ΤΚ) 6.8.0
∆ιαδικασίες βαθµολόγησης-βολές που δεν πετυχαίνουν τους κύκλους βαθµ. του στόχου

Ενστάσεις Βαθµολογίας
Ενστάσεις Βαθµολογίας - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Ενστάσεις Βαθµολογίας - Χάρτινοι Στόχοι
∆εύτερος Σηµειωτής - Χάρτινοι Στόχοι
Παπούτσια
∆ιαδικασίες Αγωνισµάτων και Κανόνες Αγώνα
Κανονισµοί για Μπαράζ 25µ
∆οκιµαστικές βολές - Αλλαγή από δοκιµαστικές βολές σε βολές αγώνα
πραγµατοποιείται από τους σκοπευτές
∆οκιµαστικές σειρές Αγωνίσµατα 25µ - εµπλοκή
Σκοπευτικά όργανα
Υπογραφή της ταινίας του εκτυπωτή - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Μέγεθος καρτών για ποινές
Πλάγιες Βολές - Αγωνίσµατα 25µ - Χάρτινοι Στόχοι
Αργή βαθµολόγηση ή αλλαγή των στόχων: χάρτινοι στόχοι - Πιστόλι 50µ
Κάπνισµα
Ηχοπαράγωγα
Ειδικές προδιαγραφές για όλα τα Πιστόλια 25µ
Πνεύµα των Κανόνων
Χορηγία
Τηλεσκόπια διόπτευσης
Πιστόλι Στάνταρτ - Ανακοίνωση σειρών
Πιστόλι Στάνταρτ - Παραγγέλµατα
Πιστόλι Στάνταρτ - Ο αγώνας χωρίζεται σε δύο µέρη
Πιστόλι Στάνταρτ - ∆ιακοπές
Πιστόλι Στάνταρτ - ∆ιαδικασία µετά από επιτρεπτή εµπλοκή
Πιστόλι Στάνταρτ - Πρόγραµµα
Πιστόλι Στάνταρτ - Βαθµολόγηση Επιτρεπτής Εµπλοκής
Πιστόλι Στάνταρτ - ∆οκιµαστική σειρά
Πιστόλι Στάνταρτ - Έναρξη µιας σειράς
Προδιαγραφές για όλα τα Πιστόλια
Έναρξη
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8.8.4.5.3
8.6.4.3
8.8.5.4.3
8.9.4
8.7.3.1
8.2.6
8.1.3
8.4.1.1
8.9.0
8.2.0
8.2.1
8.11.2
8.11.2.4
8.11.2.2
8.11.2.3
8.11.3
8.11.0
8.11.1.1
8.11.0
8.11.1
8.13.4
8.13.4.2
8.13.4.3
8.5.8
8.4.7.4
8.6.0
8.12.2.6.2
8.6.3.2.1
8.8.3.6
8.4.2.3
8.6.3.2.3
8.9.6.4
8.11.2.2
8.6.3.1.2.2
8.4.1.5
8.4.1.3
8.4.4
8.4.1.1
8.4.7.6
8.4.10.1
8.6.4.10.2
8.6.4.10.3
8.6.4.10.6
8.6.5.2.2
8.8.4.5.2
8.6.4.10
8.8.4.5.2.1.5
8.6.4.10.1
8.6.4.10.5
8.4.2
8.6.4.2

Σταµάτηµα βολής
Σταµάτηµα βολής από Κριτή / Επόπτη Βολής για λόγους ασφαλείας
Ανταλλακτικό Πιστόλι 25µ - εµπλοκή - έλεγχος εξοπλισµού
Επιτροπή Κριτών στη Γραµµή Στόχων / Χάρτινοι Στόχοι
Επιτροπή Κριτών στη Γραµµή Στόχων / Χάρτινοι Στόχοι - τοποθέτηση καµπαρί
Επόπτης Στόχων - στόχοι ηλεκτρονικής βαθµολογίας
Επόπτης Στόχων - χάρτινοι στόχοι
Χειριστής Στόχων
Αρχηγός Οµάδας
Ευθύνες αρχηγού οµάδας
Οµαδικοί αγωνίσµατα - Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής)
Οµαδικές Ισοπαλίες
Οµάδες - κατανοµή θυρίδων βολής
Τεχνικοί Υπεύθυνοι - στόχοι ηλεκτρονικής βαθµολογίας
Τηλεσκόπια
Επίλυση Ισοπαλιών - Για τη συµµετοχή στους Τελικούς
Επίλυση Ισοπαλιών - Γενικά
Επίλυση Ισοπαλιών - Μπαράζ για τους Τελικούς του Πιστολιού Ταχύτητας
Ισοβαθµίες - Προκριµατικοί Αγώνες (Επιλογής)
Παράταση Χρόνου από την Επιτροπή Κριτών - σηµείωση στην κάρτα
βαθµολογίας / πίνακα αποτελεσµάτων
Παράταση Χρόνου από την Επιτροπή Κριτών - µεταφορά σε άλλη θυρίδα βολής
Παράταση Χρόνου από την Επιτροπή Κριτών - διακοπή βολής για περισσότερο
από 5 λεπτά
Παράταση Χρόνου από την Επιτροπή Κριτών-πολύ αργή βαθµολόγηση ή
αλλαγή των στόχων
(Συγ)χρονισµός - Αγωνίσµατα 25µ
(Συγ)χρονισµός - Αγωνίσµατα 25µ - ισχυρισµός µετά την ολοκλήρωση σειράς
(Συγ)χρονισµός - Αγωνίσµατα 25µ - ο ισχυρισµός κρίνεται δικαιολογηµένος
(Συγ)χρονισµός - Αγωνίσµατα 25µ - ο ισχυρισµός κρίνεται αδικαιολόγητος
(Συγ)χρονισµός-Αγωνίσµατα 25µ-ο ισχυρισµός κρίνεται αδικαιολόγητος-αφαίρεση
βαθµών

(Συγ)χρονισµός - Αγωνίσµατα 25µ - Ο σκοπευτής ρίχνει βολή(ές) και σταµατά
(Συγ)χρονισµός - Αγωνίσµατα 25µ - Ο σκοπευτής ρίχνει την πρώτη βολή
Ρίφθηκαν περισσότερες βολές - Αγωνίσµατα 25µ
Περισσότερες βολές ανά στόχο - δύο φορές
Περισσότερες βολές ανά στόχο - πάνω από δύο φορές
Περισσότερες βολές ανά στόχο - µεταφορά των αξιών των επί πλέον βολών
Περισσότερες δοκιµαστικές βολές ρίφθηκαν - Αγωνίσµατα 25µ
Αγγίζει πιστόλι ή γεµιστήρα χωρίς άδεια
Μεταφορά των αξιών των επί πλέον βολών-περίπτωση µετρήµατος προς τα πίσω
Μεταφορά των αξιών των επί πλέον βολών - περισσότερες βολές ανά στόχο
Βάρος Σκανδάλης - Μέτρηση
Βάρος Σκανδάλης - Μέτρηση - µέγιστο 3 προσπάθειες
Βάρος Σκανδάλης - Μέτρηση - τυχαίοι έλεγχοι
Βάρος Σκανδάλης -βαρίδιο έλεγχου σκανδάλης στο σκοπευτήριο - διαθέσιµο
στους σκοπευτές
Μη εγκεκριµένο Πιστόλι ή εξοπλισµός
Αθέµιτο πλεονέκτηµα πάνω σε άλλους
Χρήση πιστολιών - το ίδιο πιστόλι σε όλους τους γύρους και τις σειρές ενός
αγωνίσµατος
Προφορικές Ενστάσεις
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Επιβεβαίωση (ελέγχου) Πιστολιών
Παράβαση κανόνων ασφαλείας
Προειδοποίηση - διατύπωση µε όρους - κίτρινη κάρτα
Προειδοποίηση - καταχώρηση σε Αναφορά Συµβάντος
Σηµαίες Ανέµου
Απόσυρση σκοπευτή
Αγωνίσµατα γυναικών
Καρπός - ορατά ελεύθερος από υποστήριξη
Γραπτές Ενστάσεις
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8.20

Αεροβόλο Πιστόλι Πέντε Βολών 10 µ

8.20.1

Αεροβόλο Πιστόλι Πέντε Βολών 10 µ
Οποιοδήποτε πιστόλι διαµετρήµατος 4,5 χιλ (.177’’) πεπιεσµένου αέρα ή
αερίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί.

8.20.1.1

Το πιστόλι που χρησιµοποιείται στο αγώνισµα του Αεροβόλου Πιστολιού
Πέντε Βολών 10 µ πρέπει να έχει γεµιστήρα που να µπορεί να γεµιστεί µε
πέντε (5) βολίδες.

8.20.2

Γενικά

8.20.2.1

Χρόνος Προετοιµασίας – Επίσηµη Προπόνηση
Αεροβόλο Πιστόλι 10µ Αγώνισµα Πέντε
Στόχων

3 λεπτά

Αεροβόλο Πιστόλι 10µ Αγώνισµα Στάνταρτ 3 λεπτά

8.20.2.2

Πριν από κάθε σειρά ο σκοπευτής πρέπει να κατεβάσει το χέρι του. Το
πιστόλι µπορεί να ακουµπήσει στον πάγκο ή στο τραπεζάκι βολής.

8.20.2.3

Η σειρά θεωρείται ότι αρχίζει από τη στιγµή που θα δοθεί το παράγγελµα
ΠΡΟΣΟΧΗ. Κάθε βολή που ρίπτεται µετά θα µετρήσει στον αγώνα.

8.20.2.4

Στη διάρκεια της Επίσηµης Προπόνησης χάρτινοι στόχοι 10µ Αεροβόλου
Πιστολιού πρέπει να είναι διαθέσιµοι στους σκοπευτές για να ρυθµίσουν
τα σκοπευτικά τους. (βλέπε 6.3.2.6)

8.20.2.5

Πριν από την αρχή κάθε γύρου, ο σκοπευτής µπορεί να ρίξει µία (1)
δοκιµαστική σειρά των πέντε (5) βολών σε δέκα (10) δευτερόλεπτα.

8.20.2.6

Όλη η βολή (δοκιµαστικές σειρές και σειρές αγώνα) γίνεται µε
παραγγέλµατα. Όλοι οι σκοπευτές (που βρίσκονται) στο ίδιο Τµήµα του
Σκοπευτηρίου πρέπει να ρίχνουν ταυτόχρονα, όµως οι οργανωτές
µπορούν να ρυθµίσουν να ρίχνουν ταυτόχρονα (σε) περισσότερα από ένα
Τµήµατα Σκοπευτηρίου µε (ενιαία) κεντρικά παραγγέλµατα.

8.20.3

Αεροβόλο Πιστόλι 10 µ Αγώνισµα Πέντε Στόχων
Το αγώνισµα αποτελείται από 40 βολές αγώνα για άνδρες / εφήβους και
30 βολές αγώνα για γυναίκες / νεανίδες. Ο αγώνας χωρίζεται σε σειρές
των πέντε (5) βολών έκαστη σε δέκα (10) δευτερόλεπτα. Σε κάθε σειρά
µία βολή ρίπτεται στον κάθε ένα από τους πέντε (5) Πίπτοντες Στόχους
µέσα στο χρονικό όριο της σειράς.

8.20.3.1

Όταν ο Επόπτης Βολής δώσει το Παράγγελµα ΓΕΜΙΣΑΤΕ, οι σκοπευτές
οφείλουν να π ροετοιµαστούν για τη σειρά τους µέσα σε ένα (1) λεπτό.
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8.20.3.2

Όταν εκπνεύσει το ένα (1) λεπτό, ο Επόπτης Βολής θα δώσει τα
παραγγέλµατα:

8.20.3.2.1

Μηχανικά ελεγχόµενοι στόχοι
Ο χρονισµός θα ελέγχεται µε χρονόµετρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ 3-2-1- ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ.
Το παράγγελµα ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ είναι το σήµα να ρίξουν (οι σκοπευτές).

Μετά από δέκα (10) δευτερόλεπτα ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ.
Βολή(ές) µετά από το παράγγελµα ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ πρέπει να
βαθµολογηθεί(ούν) µε µηδέν.

8.20.3.2.2

Ηλεκτρονικά ελεγχόµενοι στόχοι
ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα κόκκινα φώτα πρέπει να ανάψουν.

3-2-1- ΑΡΧΙΣΑΤΕ
ΠΥΡ

Το παράγγελµα ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ είναι το σήµα
να ρίξουν (οι σκοπευτές).

Τα κόκκινα φώτα σβήνουν δίνοντας το σήµα να ρίξουν (οι σκοπευτές).
Μετά από δέκα (10) δευτερόλεπτα τα κόκκινα φώτα ανάβουν και οι
στόχοι µπλοκάρονται.

8.20.3.3

Βαθµολόγηση
Μια επιτυχία δίνεται για όλους τους στόχους που πέφτουν στη διάρκεια
του χρόνου βολής των δέκα (10) δευτερολέπτων. Κάθε επιτυχία
βαθµολογείται µε ένα (1) βαθµό. Πρόωρες και καθυστερηµένες βολές θα
βαθµολογηθούν µε µηδέν. Μετά από κάθε σειρά των πέντε (5) βολών οι
πεσµένοι στόχοι της κάθε οµάδας πρέπει να µετρηθούν, (και το
αποτέλεσµα) να ανακοινωθεί στο σκοπευτή και να καταχωρηθεί στην
κάρτα βαθµολογίας.

8.20.3.4

Όποιες ισοπάλιες προκύψουν στις (3) τρεις πρώτες θέσεις θα
επιλύονται µε µπαράζ. Οι υπόλοιπες ισοπαλίες θα επιλύονται µε
αντίστροφη µέτρηση σε σειρές πέντε (5) βολών. Αν συνεχίσουν να
υφίστανται αυτές οι ισοπαλίες, οι σκοπευτές πρέπει να έχουν την ίδια
κατάταξη.

8.20.4

Αεροβόλο Πιστόλι 10 µ Αγώνισµα Στάνταρτ
Το αγώνισµα αποτελείται από 40 βολές αγώνα για άνδρες / εφήβους και
30 βολές αγώνα για γυναίκες / νεανίδες. Ο αγώνας χωρίζεται σε σειρές
των πέντε (5) βολών έκαστη σε δέκα (10) δευτερόλεπτα. Σε κάθε σειρά
πέντε βολές ρίπτονται σε ένα (1) Σταθερό στόχο Αεροβόλου Πιστολιού
(6.3.2.6) µέσα στο χρονικό όριο της σειράς.

8.20.4.1
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8.20.4.2

Όταν εκπνεύσει το ένα (1) λεπτό, ο Επόπτης Βολής θα δώσει τα
παραγγέλµατα:

Ο χρονισµός θα ελέγχεται µε χρονόµετρα.
" ΠΡΟΣΟΧΗ 3-2-1- ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ ".
Το παράγγελµα ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ είναι το σήµα να ρίξουν (οι σκοπευτές).

Μετά από δέκα (10) δευτερόλεπτα ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ.
Βολή(ές) µετά από το παράγγελµα ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ πρέπει να
βαθµολογηθεί(ούν) µε µηδέν.

8.20.4.3

Βαθµολόγηση
Όλες οι βολές που ρίπτονται στη διάρκεια του χρόνου βολής των δέκα
(10) δευτερολέπτων θα βαθµολογούνται. Πρόωρες και καθυστερηµένες
βολές θα βαθµολογηθούν µε µηδέν.

8.20.4.4

Όποιες ισοπάλιες προκύψουν στις (3) τρεις πρώτες θέσεις θα
επιλύονται µε µπαράζ. Οι υπόλοιπες ισοπαλίες θα επιλύονται µε
αντίστροφη µέτρηση σε σειρές πέντε (5) βολών. Αν συνεχίσουν να
υφίστανται αυτές οι ισοπαλίες, οι σκοπευτές πρέπει να έχουν την ίδια
κατάταξη.

8.20.5

∆ιακοπή
Αν για λόγους ασφαλείας ή τεχνικούς λόγους η βολή διακοπεί χωρίς να
φταίει ο σκοπευτής:

8.20.5.1

αν ο χρόνος που έχει περάσει είναι περισσότερο από δεκαπέντε (15)
λεπτά, η Επιτροπή Κριτών οφείλει να επιτρέψει µια (1) επί πλέον
δοκιµαστική σειρά των πέντε (5) βολών.

8.20.5.2

στο Αγώνισµα 10µ Αεροβόλου Πιστολιού Πέντε Στόχων/10µ
Αεροβόλου Πιστολιού Στάνταρτ, η διακοπείσα σειρά πρέπει να
ακυρωθεί και να επαναληφθεί. Η επαναληφθείσα σειρά πρέπει να
καταχωρηθεί και να πιστωθεί στο σκοπευτή.

8.20.5.3

οποιαδήποτε χρονική παράταση επιτραπεί από την Επιτροπή Κριτών ή
τους Επόπτες Βολής πρέπει να σηµειωθεί καθαρά, αναφέροντας την
αιτία, στην κάρτα βαθµολογίας του Σηµειωτή και στον πίνακα
αποτελεσµάτων σε σηµείο που να είναι ευκρινώς ορατή στο σκοπευτή.

8.20.6

Παρενοχλήσεις
Εάν ο σκοπευτής θεωρήσει ότι ενοχλήθηκε το διάστηµα που έριχνε τη
βολή, τότε οφείλει να κρατήσει το πιστόλι του στραµµένο προς τους
στόχους και να ενηµερώσει αµέσως τον Επόπτη Βολής ή έναν Κριτή
σηκώνοντας το ελεύθερο χέρι του. ∆εν πρέπει να ενοχλήσει τους άλλους
σκοπευτές.

8.20.6.1

Εάν ο ισχυρισµός κριθεί δικαιολογηµένος:

8.20.6.1.1

η σειρά πρέπει να ακυρωθεί και ο σκοπευτής µπορεί να
επαναλάβει τη σειρά.

8.20.6.2

Εάν ο ισχυρισµός κριθεί αδικαιολόγητος:

8.20.6.2.1

Εάν ο σκοπευτής έχει τελειώσει τη σειρά του, η βολή ή η σειρά πρέπει
να πιστωθεί στον σκοπευτή.
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εάν ο σκοπευτής δεν έχει
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8.20.7.5

Βαθµολόγηση: ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΜΠΛΟΚΗ

8.20.7.5.1

Αγώνισµα 10 µ Αεροβόλου Πιστολίου Πέντε Στόχων
Η βαθµολογία πρέπει να καταχωρηθεί σαν το σύνολο των πεσµένων στόχων.

8.20.7.5.2

Αγώνισµα 10 µ Αεροβόλου Πιστολίου Στάνταρτ
Η βαθµολογία πρέπει να καταχωρηθεί σαν το σύνολο των βολών που ρίφθηκαν.

8.20.7.6

Επανάληψη σειράς λόγω εµπλοκής πρέπει να επιτραπεί:
στην περίπτωση επιτρεπτής εµπλοκής: και µόνο µια φορά στο Αγώνισµα
10µ Αεροβόλου Πιστολιού Πέντε Στόχων/Αγώνισµα 10µ Αεροβόλου
Πιστολιού Στάνταρτ.

8.20.8

Εσφαλµένα Παραγγέλµατα Βολής Αεροβόλο Πιστόλι Πέντε Βολών

8.20.8.1

Εάν, εξ’αιτίας εσφαλµένου παραγγέλµατος και /ή ενέργειας του Επόπτη
Βολής ο σκοπευτής θελήσει να διαµαρτυρηθεί, οφείλει να κρατήσει το
πιστόλι του στραµµένο προς τους στόχους και να σηκώσει το ελεύθερο
του χέρι, και αµέσως µετά τη σειρά να το αναφέρει στον Επόπτη Βολής ή
τον Κριτή.

8.20.8.2

Εάν η διαµαρτυρία θεωρηθεί δικαιολογηµένη πρέπει να επιτραπεί στο
σκοπευτή να ρίξει τη σειρά.

8.20.8.3

Εάν η διαµαρτυρία δεν θεωρηθεί δικαιολογηµένη ο σκοπευτής µπορεί
να εκτελέσει τη σειρά, αλλά θα τιµωρηθεί µε την αφαίρεση µιας (1)
επιτυχίας στο Αγώνισµα 10 µ Αεροβόλου Πιστολιού Πέντε Στόχων ή
δύο (2) βαθµών στο Αγώνισµα 10 µ Αεροβόλου Πιστολιού Στάνταρτ
από τη βαθµολογία της εν λόγω σειράς.

8.20.8.4

Εάν ο σκοπευτής έχει ρίξει µια βολή µετά το εσφαλµένο παράγγελµα
και / ή ενέργεια, η ένσταση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή.

8.20.9

Στόχοι

8.20.9.1

Αγώνισµα 10 µ Αεροβόλου Πιστολίου Πέντε Στόχων

Η ∆ιάµετρος του Μαύρου (κύκλου) είναι 59,5 χιλ µε ανοχή + 0,2 χιλ - 0,0 χιλ
Η ∆ιάµετρος του ανοίγµατος (τρύπας) είναι 30,0 χιλ µε ανοχή + 0,2 χιλ - 0,0 χιλ
Οι στόχοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε ηλεκτρονικό µηχανισµό χρονισµού µε φώτα–
σηµατοδότες και µπλοκαρισµένους Πίπτοντες Στόχους πριν από το ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ και
µετά το ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ ή ο χρονισµός µπορεί να ελέγχεται µε χρονόµετρα.
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8.20.10
Αγώνισµα
Αγώνισµα 10 µ
Αεροβόλου
Πιστολιού Πέντε
Στόχων
Ανδρών/Εφήβων
Αγώνισµα 10 µ
Αεροβόλου
Πιστολιού Πέντε
Στόχων
Γυναικών/Νεανίδων

Άλλες Προδιαγραφές
Αριθµός
δοκιµαστικών
βολών

Στόχοι

Βαθµολόγηση

Βολές,
χρόνος

Χρόνος
Προετοιµασίας

1 σειρά των 5 Βλέπε
Μετά από
8 σειρές
βολών σε 10 παραπάνω κάθε σειρά πέντε βολών
δευτερόλεπτα
των 5
σε 10
βολών
δευτερόλεπτα

3 λεπτά

1 σειρά των 5 Βλέπε
Μετά από 6 σειρές πέντε
βολών σε 10 παραπάνω κάθε σειρά βολών σε 10
δευτερόλεπτα
των 5
δευτερόλεπτα
βολών

3 λεπτά

Αγώνισµα 10 µ
1 σειρά των 5
Αεροβόλου
βολών σε 10
Πιστολιού Στάνταρτ δευτερόλεπτα
Ανδρών/Εφήβων

6.3.2.6

Μετά από 8 σειρές πέντε
κάθε σειρά βολών σε 10
των 5
δευτερόλεπτα
βολών

3 λεπτά

Αγώνισµα 10 µ
1 σειρά των 5
Αεροβόλου
βολών σε 10
Πιστολιού Στάνταρτ δευτερόλεπτα
Γυναικών/Νεανίδων

6.3.2.6

Μετά από 6 σειρές πέντε
κάθε σειρά βολών σε 10
δευτερόλεπτα
των 5
βολών

3 λεπτά

Αγώνισµα/Πιστόλι

α) Μέγιστο
Βάρος
β) Βάρος
Σκανδάλης

Αγώνισµα 10µ
Αεροβόλου
Πιστολιού Πέντε
Στόχων
Αγώνισµα 10µ
Αεροβόλου
Πιστολιού Στάνταρτ

α) 1500 γρ
β) Κανένας
Περιορισµός

Μέγιστο µήκος
κάνης–απόσταση
σκοπευτικών

Άλλες προδιαγραφές

Περιορισµοί
Μεγέθους κουτιού

Ο γεµιστήρας γεµίζεται µε
πέντε (5) βολίδες. Κάνες µε
εγκοπές και διάτρητα
εξαρτήµατα κάνης
επιτρέπονται.

400 χιλ
x 200 χιλ
x 50 χιλ

Λαβές: Κανένα µέρος της λαβής ή εξαρτηµάτων δεν πρέπει να περικλείει το χέρι. Το πατάκι
της λαβής πρέπει να σχηµατίζει µε τη λαβή γωνία όχι µικρότερη από 90 µοίρες.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε καµπυλότητα προς τα πάνω στο "πατάκι" και/ή στο
υποστήριγµα του αντίχειρα και/ή οποιαδήποτε καµπυλότητα προς τα κάτω της πλευράς
απέναντι από τον αντίχειρα. Το υποστήριγµα του αντίχειρα πρέπει να επιτρέπει την
ελεύθερη κίνηση του αντίχειρα προς τα πάνω. Όµως,οι καµπύλες επιφάνειες στη λαβή ή το
πλαίσιο, συµπεριλαµβανοµένων των υποστηριγµάτων πτέρνας (πατάκι) και/ή αντίχειρα
επιτρέπονται στην κατά µήκος διεύθυνση του πιστολιού.
Το βάρος του πιστολιού µετριέται µε όλα τα εξαρτήµατα, συµπεριλαµβανόµενων των
βαρών εξισορρόπησης και άδειου γεµιστήρα.
Επιτρέπεται κατασκευαστική ανοχή του παραλληλεπίπεδου κουτιού µέτρησης του 0,0
χιλ έως + 1,0 χιλ σε κάθε διάσταση.
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ISSF

International Shooting Sport Federation
Internationaler Schiess-Sportverband e.V.
Fédération Internationale de Tir Sportif
Federación Internacional de Tiro Deportivo

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

TRAP
AUTOMATIC TRAP
DOUBLE TRAP
SKEET

Έκδοση 2005 (πρώτη εκτύπωση, 09/2004)
Ισχύει από 1

η

Ιανουαρίου 2005
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9.1.0

ΓΕΝΙΚΑ

9.1.1

Αυτοί οι κανόνες είναι µέρος των τεχνικών κανονισµών της ISSF και ισχύουν
για όλα τα αθλήµατα κυνηγετικών όπλων.

9.1.2

Όλοι οι σκοπευτές, οι αρχηγοί οµάδων και οι τεχνικοί αξιωµατούχοι πρέπει
να εξοικειωθούν µε τους κανόνες της ISSF και πρέπει να εξασφαλίσουν ότι
αυτοί οι κανόνες επιβάλλονται. Είναι ευθύνη κάθε σκοπευτή να
συµµορφώνεται µε τους κανόνες.

9.1.3

Όταν ένας κανόνας αναφέρεται σε δεξιόχειρες σκοπευτές, η αντιστροφή
εκείνου του κανόνα αναφέρεται σε αριστερόχειρες σκοπευτές.

9.1.4

Εκτός αν ένας κανόνας ισχύει συγκεκριµένα για ένα αγώνισµα των ανδρών ή
των γυναικών, πρέπει να ισχύσει οµοιόµορφα για τα αγωνίσµατα των
ανδρών και των γυναικών.

9.2.0

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

9.2.0.1

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣIΑΣ

9.2.1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

9.2.1.1

Οι κανονισµοί της ISSF προσδιορίζουν µόνο συγκεκριµένους κανόνες
ασφάλειας που απαιτούνται από το ISSF για τη χρήση σε αγώνες που
εποπτεύει η ISSF. Η ασφάλεια ενός πεδίου βολής εξαρτάται σε µεγάλο
βαθµό από τις τοπικές συνθήκες, έτσι πρόσθετοι κανόνες ασφάλειας
µπορούν να θεσπιστούν από την Οργανωτική Επιτροπή. Η Οργανωτική
Επιτροπή πρέπει να γνωρίζει τις αρχές ασφάλειας των πεδίων βολής και να
λάβει τα απαραίτητα µέτρα για να τους εφαρµόσει. Η Οργανωτική Επιτροπή
φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια. Οι αρχηγοί και οι σκοπευτές µιας
οµάδας πρέπει να ενηµερωθούν για οποιουσδήποτε ειδικούς κανονισµούς.

9.2.1.2

Η ασφάλεια των σκοπευτών, του προσωπικού των πεδίων βολής και των
θεατών απαιτεί τη συνεχή και ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισµό πυροβόλων
όπλων και την προσοχή στις µετακινήσεις εντός του πεδίου βολής. Έντονα
συνιστάται όπως, όλο το προσωπικό που λειτουργεί προς τα εµπρός της
γραµµής πυρός να φορεί ευδιάκριτα σακάκια. Η αυτοπειθαρχία είναι
απαραίτητη εκ µέρους όλων. Όπου τέτοια αυτοπειθαρχία λείπει, είναι το
καθήκον των αξιωµατούχων των πεδίων βολής να επιβάλουν την πειθαρχία
και το καθήκον των σκοπευτών και των αρχηγών των οµάδων για να
βοηθήσουν σε τέτοια επιβολή.

9.2.1.3

Για χάρη της ασφάλειας, ένας Jury ή ένας τεχνικός αξιωµατούχος ενός
γύρου µπορεί να σταµατήσει τη διαδικασία βολών οποιαδήποτε στιγµή. Οι
σκοπευτές και οι αρχηγοί οµάδων είναι υποχρεωµένοι να δηλώσουν
αµέσως οποιαδήποτε κατάσταση που µπορεί να είναι επικίνδυνη, ή που
µπορεί να προκαλέσει ένα ατύχηµα.

9.2.1.4

Κανένας εκτός από ένα Referee, ένα Chief Range Officer, ή ένα Jury
Member
µπορεί
να
χειριστεί
τον
εξοπλισµό
σκοπευτή,
συµπεριλαµβανοµένου του κυνηγετικού όπλου, χωρίς την άδεια του, και
έπειτα µόνο στην παρουσία του και µε τη γνώση του.

9.2.1.5

Ο Referee και οι Assistant Referees, υπό τον έλεγχο των Jury, είναι
αρµόδιοι κατά τη διάρκεια ενός γύρου για την εφαρµογή των κανόνων
ασφάλειας και τη σωστή διεξαγωγή κάθε γύρου.
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9.2.2

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΌΠΛΩΝ

9.2.2.1

Μεταφορά όπλων

9.2.2.1.1

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, όλα τα όπλα ακόµα και όταν είναι κενά
πρέπει να χειρίζονται µε τη µέγιστη προσοχή πάντα:

9.2.2.1.2

τα συµβατικά δίκαννα όπλα πρέπει να µεταφέρονται κενά µε το γλουτό
ορατά ανοικτό

9.2.2.1.3

τα ηµιαυτόµατα όπλα πρέπει να µεταφέρονται κενά µε το µπουλόνι γλουτών
ορατά ανοικτό και η κάνη γυρισµένη σε µια ασφαλή κατεύθυνση, πάνω στον
ουρανό ή κάτω προς το έδαφος µόνο.

9.2.2.2

Όπλα εκτός χρήσης

9.2.2.2.1

Τα όπλα εκτός χρήσης πρέπει να τοποθετούνται σε οπλοβαστό, σε µια
κλειδωµένη θήκη όπλων, σε οπλοστάσιο ή σε άλλη ασφαλή θέση.

9.2.2.3

Γέµισµα

9.2.2.3.1

Όλα τα όπλα πρέπει να διατηρούνται κενά εκτός επάνω στον βατήρα και θα
γεµίζονται µόνο έπειτα που θα δοθεί η εντολή ή το σήµα "START ".

9.2.2.3.2

Τα φυσίγγια δεν πρέπει να τοποθετούνται στις θαλάµες του όπλου έως ότου
ο σκοπευτής στέκεται µέσα στον βατήρα αντικρίζοντας τις µηχανές µε το
όπλο στραµµένο προς την περιοχή πτήσης των στόχων, και αφότου ο
Referee έχει δώσει την άδεια.

9.2.2.4

Χειρισµός όπλων

9.2.2.4.1

Ο σκοπευτής δεν πρέπει να γυρίσει από τον βατήρα προτού το όπλο του να
είναι κενό και ανοικτό. Όταν η βολή διακόπτεται, το όπλο πρέπει να ανοίξει
και να αφαιρεθούν τα φυσίγγια.

9.2.2.4.2

Μετά από τον τελευταίο πυροβολισµό και πριν τοποθετεί το όπλο σε ένα
ράφι, ένα οπλοστάσιο κ.λπ. ο σκοπευτής πρέπει να εξακριβώσει και ο
Referee πρέπει να ελέγξει πριν αφήσει τον βατήρα, ότι δεν υπάρχει κανένα
γεµάτο ή κενό φυσίγγιο στις θαλάµες ή/και στο γεµιστήρα.

9.2.2.4.3

Ο χειρισµός κλειστών όπλων απαγορεύεται όταν το τεχνικό προσωπικό
είναι µπροστά στη γραµµή βολής.

9.2.3

ΣΚΟΠΕΥΣΗ

9.2.3.1

Ασκήσεις σκόπευσης

9.2.3.1.1

Ασκήσεις σκόπευσης επιτρέπονται µόνο στους καθορισµένους βατήρες ή
στις οριζόµενες περιοχές, αλλά έπειτα µόνο µε την άδεια του Referee.

9.2.3.2

Απαγορεύεται η σκόπευση

9.2.3.2.1

Απαγορεύεται η άσκηση σκόπευσης ή ο πυροβολισµός σε δίσκο άλλου
σκοπευτή.

9.2.3.2.2

Απαγορεύεται η σκόπιµη σκόπευση ή ο πυροβολισµός σε ζωντανά πουλιά ή
άλλα ζώα.
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9.2.3.2.3

Η σκόπευση σε οποιαδήποτε περιοχή εκτός από αυτήν που διευκρινίζεται
στον Κανονισµό 9.2.3.1.1, απαγορεύεται.

9.2.4

ΣΚΑΝ∆ΑΛΕΣ "ΑΠΕΛΕΥΘEΡΩΣΗΣ" (‘RELEASE’ TRIGGERS)

9.2.4.1

Οποιοσδήποτε σκοπευτής που σκοπεύει να χρησιµοποιήσει ένα όπλο
προσαρµοσµένο µε οποιοδήποτε τύπο σκανδάλης ‘απελευθέρωσης’
πρέπει:

9.2.4.1.1

να ενηµερώσει το γραφείο καταχωρήσεων της Οργανωτικής Επιτροπής

9.2.4.1.2

να ενηµερώσει τον Referee πριν από την έναρξη κάθε γύρου

9.2.4.1.3

να υπενθυµίσει τον Referee ότι το είναι όπλο προσαρµοσµένο µε αυτόν τον
τύπο σκανδάλης, πριν παραδώσει ένα οπλισµένο όπλο για εξέταση

9.2.4.1.4

αν απαιτηθεί από το Jury, να τοποθετήσει µια ορατή "αυτοκόλλητη ετικέτα"
στο όπλο που να υποδεικνύει τον τύπο της σκανδάλης.

9.2.5

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

9.2.5.1

Ένας σκοπευτής µπορεί να πυροβολήσει µόνο όταν είναι η σειρά του και ο
δίσκος έχει ριχτεί.

9.2.5.2

∆οκιµαστικές Βολές

9.2.5.2.1

Με την άδεια του Referee, δοκιµαστικές βολές (µέγιστος αριθµός δύο (2)
βολές) επιτρέπεται για κάθε σκοπευτή κάθε ηµέρα του αγώνα, πριν από την
έναρξη του πρώτου γύρου της ηµέρας.

9.2.5.2.2

∆οκιµαστικές βολές επιτρέπονται επίσης για κάθε σκοπευτή πριν από την
έναρξη των Finals ή οποιουδήποτε Shoot Off πριν ή µετά από τους Finals.

9.2.5.2.3

Οι δοκιµαστικές βολές δεν πρέπει να ρίχνονται στο έδαφος, µέσα στην
περιοχή του πεδίου σκόπευσης.

9.2.5.3

∆οκιµαστικές Βολές µετά από την επισκευή όπλου

9.2.5.3.1

∆οκιµή ενός όπλου µετά από µια επισκευή, πρέπει να διευθετηθεί µε τον
Referee ή τον Chief Range Officer.

9.2.6

ΕΝΤΟΛΗ "ΣΤΟΠ"

9.2.6.1

Όταν η εντολή ή το σήµα "STOP" δίνεται, η σκοποβολή πρέπει να
σταµατήσει αµέσως. Όλοι οι σκοπευτές πρέπει να αδειάσουν τα όπλα τους
και να τα καταστήσουν ασφαλή.

9.2.6.2

Κανένα όπλο δεν µπορεί έπειτα να κλείσει, έως ότου έχει δοθεί η διαταγή για
να συνεχιστεί η σκόπευση.

9.2.6.3

Η σκόπευση µπορεί µόνο να επαναληφθεί, µετά από την κατάλληλη εντολή
ή το σήµα.

9.2.6.4

Οποιοσδήποτε σκοπευτής που χειρίζεται ένα κλειστό όπλο αφότου έχει
δοθεί η εντολή " STOP", χωρίς την άδεια του Referee, µπορεί να
αποβληθεί.
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9.2.7

ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

9.2.7.1

Όλες οι εντολές σε αγώνες που εποπτεύονται από την ISSF, πρέπει να
δίδονται στην αγγλική γλώσσα.

9.2.7.2

Οι Referees ή άλλοι αρµόδιοι Range Officials είναι αρµόδιοι για το δόσιµο
των εντολώΑΆΒ΄ΧΩΆϋ[ζγΗψΝΒΛΛΛϋΑTfτΥΛΒΡ΄ΡΦΡζδΗψ΄Β΄ΩϋΩΩζιΗΡΒϋΝΧΛΩΒΑ
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9.4.2.3

Όπλα µε γεµιστήρες

9.4.2.3.1

Όπλα µε γεµιστήρες, πρέπει να έχουν τους γεµιστήρες µπλοκαρισµένους
ούτως ώστε δεν θα είναι δυνατό να γεµίσουν µε περισσότερα από ένα (1)
φυσίγγιο.

9.4.2.4

Αλλαγή όπλων

9.4.2.4.1

Η αλλαγή, των κατάλληλα λειτουργούντων όπλων ή µέρη των όπλων,
συµπεριλαµβανοµένων των ‘interchangeable chokes’, δεν επιτρέπεται στον
ίδιο γύρο.

9.4.2.5

Αντισταθµιστές

9.4.2.5.1

Η προσθήκη αντισταθµιστών και παρόµοιων συσκευών που τοποθετούνται
στις κάνες των όπλων επιτρέπεται για το Skeet, αλλά απαγορεύεται στο
Trap, Double Trap και στο Automatic Trap.

9.4.2.6

Κάνες ‘Ported’ (µε οπές)

9.4.2.6.1

Οι κάνες Ported είναι αποδεκτές, εφόσον ο σκοπευτής µεριµνήσει όπως
επιθεωρηθούν από το Jury πριν από την έναρξη του αγώνα και πληρούν τις
προδιαγραφές της ISSF.

9.4.2.7

Οπτικά όργανα σκόπευσης

9.4.2.7.1

Όλες οι συσκευές που τοποθετούνται στο όπλο, που έχουν την ιδιότητα να
µεγεθύνουν, να εκπέµπουν φως σε προσκόπευση ή να δίνουν οπτική
επαύξηση του δίσκου, απαγορεύονται.

9.4.3

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

9.4.3.1

Προδιαγραφές φυσιγγίων

9.4.3.1.1

Τα φυσίγγια που επιτρέπονται στους αγώνες της ISSF, πρέπει να πληρούν
τις ακόλουθες προδιαγραφές:

9.4.3.1.1.1

το µήκος του κάλυκα µετά από την εκπυρσοκρότηση δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 70 χιλιοστά

9.4.3.1.1.2

το βάρος των σφαιριδίων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 24,5 γραµµάρια

9.4.3.1.1.3

τα σφαιρίδια πρέπει να είναι σφαιρικά στη µορφή

9.4.3.1.1.4

τα σφαιρίδια πρέπει να είναι κατασκευασµένα από µόλυβδο, κράµα
µολύβδου ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό εγκεκριµένο από την ISSF

9.4.3.1.1.5

τα σφαιρίδια δεν πρέπει να υπερβούν τα 2,6 χιλιοστά σε διάµετρο

9.4.3.1.1.6

τα σφαιρίδια µπορούν να είναι επιµεταλλωµένα

9.4.3.1.1.7

µαύρη πυρίτιδα, τροχιοδεικτικά, εµπρηστικά ή άλλα εξειδικευµένα φυσίγγια,
απαγορεύονται.

9.4.3.2

Αλλαγές επίδρασης διασποράς

9.4.3.2.1

Καµία εσωτερική αλλαγή δεν µπορεί να γίνει που θα δώσει µια πρόσθετη ή
ειδική επίδραση διασποράς, όπως το αντίστροφο γέµισµα συστατικών, η
χρήση σταυρωτών αντικειµένων, κ.λπ.
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9.4.3.3

Έλεγχος φυσιγγίων

9.4.3.3.1

Ο Referee ή µέλος του Jury, µπορεί να αφαιρέσει ένα γεµάτο φυσίγγιο από
το όπλο ενός σκοπευτή για έλεγχο.

9.4.3.3.2

Το Jury, πρέπει να εφαρµόσει ένα πρόγραµµα ελέγχου φυσιγγίων, που να
είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να προκαλέσει την ελάχιστη
παρέµβαση στην διεξαγωγή της σκοποβολής ή στους σκοπευτές κατά τη
διάρκεια του αγώνα. Εντούτοις, ένα µέλος του Jury ή ο Referee, µπορεί να
πάρει για έλεγχο φυσίγγιο σκοπευτή οποιαδήποτε στιγµή όταν ο σκοπευτής
ευρίσκεται στην περιοχή που διεξάγεται η σκοποβολή.

9.4.3.3.3

Εάν ένας σκοπευτής χρησιµοποιεί όπλα ή πυροµαχικά που δεν είναι
σύµφωνα µε τους κανονισµούς 9.4.2 και 9.4.3, τα µέλη του Jury µπορούν
να αποφασίσουν όπως όλοι οι δίσκοι που πυροβολήθηκαν µε τέτοια όπλα ή
τέτοια πυροµαχικά, µπορούν να βαθµολογηθούν ως "LOST".

9.4.3.3.4

Εάν το Jury, διαπιστώσει ότι ένας σκοπευτής έχει διαπράξει µια τέτοια
παραβίαση σκόπιµα, µπορεί να τον αποκλείσει από τον αγώνα. Εάν
εντούτοις το Jury διαπιστώσει ότι ο σκοπευτής δεν θα µπορούσε να γνωρίζει
εύλογα τη παραβίαση και ότι, µέσω της παραβίασης, δεν έχει επιτύχει
κανένα ουσιαστικό πλεονέκτηµα, το Jury µπορεί να αποφασίσει να µην
επιβάλει ποινή.

9.5.0

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΓΩΝΑ

9.5.1

ΓΕΝΙΚΑ

9.5.1.1

Όλα τα πρόσωπα που ορίζονται για να εκτελέσουν καθήκοντα ως
αξιωµατούχοι στους αγώνες της ISSF, πρέπει να κατέχουν έγκυρα
προσόντα κατάλληλα για το επίπεδο του αγώνα.

9.5.2

ΑΓΩΝΟ∆ΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (JURY)

9.5.2.1

Προτού να αρχίσει ο αγώνας

9.5.2.1.1

Το Jury πρέπει να διασφαλίσει ότι τα πιο κάτω είναι σύµφωνα µε τους
κανονισµούς της ISSF:

9.5.2.1.1.1

τα πεδία βολής

9.5.2.1.1.2

οι δίσκοι είναι τοποθετηµένοι σωστά

9.5.2.1.1.3

η οργάνωση του αγώνα.

9.5.2.2

Κατά τη διάρκεια του αγώνα

9.5.2.2.1

Τα καθήκοντα του Jury είναι:

9.5.2.2.1.1

να εποπτεύει τον αγώνα

9.5.2.2.1.2

να συµβουλεύει και να βοηθά την Οργανωτική Επιτροπή

9.5.2.2.1.3

να διασφαλίζει τη σωστή εφαρµογή των κανονισµών σκόπευσης

9.5.2.2.1.4

να ελέγχει τα όπλα, τα πυροµαχικά και τον εξοπλισµό των σκοπευτών

9.5.2.2.1.5

να ελέγχει µετά από µια βλάβη των µηχανών, ότι οι δίσκοι τοποθετήθηκαν
σωστά

9.5.2.2.1.6

να εξετάζει τις ενστάσεις που υποβάλλονται κατάλληλα
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9.5.2.2.1.7

να επιβάλλει τους κανονισµούς αναφορικά µε ‘Sponsorship’, ‘Advertising’ και
‘Commercial Markings’ στις ενδυµασίες και τον εξοπλισµό των σκοπευτών
και τους ειδικούς κανονισµούς για ‘Commercial Markings’ στις ενδυµασίες
και τον εξοπλισµό των σκοπευτών (βλέπε εδάφιο 4.2.0, 4.3.0 και 4.4.0)

9.5.2.2.1.8

να λαµβάνει αποφάσεις σχετικά µε τις ποινές

9.5.2.2.1.9

να εφαρµόζει κυρώσεις όπου απαιτείται

9.5.2.2.1.10

να λαµβάνει αποφάσεις, σε οποιεσδήποτε και όλες τις περιπτώσεις που δεν
προβλέπονται από τους κανονισµούς ή είναι ενάντια στο πνεύµα αυτών των
κανονισµών.

9.5.3

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΠΕ∆ΙΩΝ ΒΟΛΗΣ (CHIEF RANGE OFFICER)

9.5.3.1

Ο Chief Range Officer, διορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή. Πρέπει
κανονικά να είναι κάτοχος µίας έγκυρης ταυτότητας ISSF Shotgun Referees
ή Judges License. Πρέπει να έχει µια ευρεία εµπειρία στη σκοποβολή και
µια λεπτοµερή γνώση των κυνηγετικών όπλων και του εξοπλισµού των
πεδίων βολής. Είναι αρµόδιος για όλα τα τεχνικά και λογιστικά ζητήµατα
όσον αφορά την προετοιµασία και την κατάλληλη διεξαγωγή ενός αγώνα.

9.5.3.1.1

Ο Chief Range Officer, εκτελεί όλα τα καθήκοντά που καταγράφονται στον
Κανονισµό 9.5.3.2, σε στενή συνεργασία µε τον Technical Delegate, Jury,
Organizing Committee, Chief Referee, Classification Office και άλλων µελών
του προσωπικού.

9.5.3.2

Τα καθήκοντα του Chief Range Officer, γενικά, είναι τα ακόλουθα:

9.5.3.2.1

να δίδει οδηγίες και να εποπτεύει την προετοιµασία των πεδίων βολής
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους κανονισµούς ασφάλειας
όπως περιγράφονται στους Τεχνικούς Κανονισµούς της ISSF, που αφορούν
τα πρωταθλήµατα κυνηγετικών όπλων

9.5.3.2.2

να δίδει οδηγίες και να εποπτεύει την προετοιµασία των βοηθητικών
εγκαταστάσεων όπως η αποθήκευση όπλων και πυροµαχικών, η τεχνική
υπηρεσία, οι τρόποι επικοινωνίας µεταξύ των πεδίων βολής, του τεχνικού
προσωπικού κ.λπ.

9.5.3.2.3

να δίδει οδηγίες και να εποπτεύει την προετοιµασία των πήλινων δίσκων για
την προπόνηση και τον αγώνα

9.5.3.2.4

να προµηθεύει τους ειδικούς ("Flash") δίσκους γεµισµένους, µε τη
χρωµατισµένη σκόνη για τους τελικούς.

9.5.3.2.5

να διασφαλίζει ότι οι µηχανές ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις (scheme
settings) της ηµέρας

9.5.3.2.6

να διασφαλίζει ότι όλα τα απαραίτητα συστήµατα των πεδίων βολής
λειτουργούν σωστά

9.5.3.2.7

να διασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισµός των πεδίων βολής ευρίσκεται σε κάθε
πεδίο βολής και τοποθετηµένος κατάλληλα (µεγάλος πίνακας βαθµολογίας,
καθίσµατα για Assistant Referees, εξοπλισµός για τους σκοπευτές, τους
καταγραφείς αποτελεσµάτων κ.λ.π.)
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9.5.3.2.8

να προµηθεύει µια µετρική κλίµακα που θα ζυγίζει σε δεκαδικά τις γοµώσεις
των σφαιριδίων και τους πήλινους δίσκους

9.5.3.2.9

να προµηθεύει τα όργανα για τον έλεγχο των διαστάσεων των πήλινων
στόχων και των σφαιριδίων

9.5.3.2.10

να βοηθά την Οργανωτική Επιτροπή για την ετοιµασία των προγραµµάτων
προπόνησης, καθώς επίσης και των προγραµµάτων του αγώνα

9.5.3.2.11

να βοηθά την Οργανωτική Επιτροπή, για την ετοιµασία των τεχνικών
συσκέψεων για τους αξιωµατούχους του αγώνα και τους αρχηγούς των
οµάδων

9.5.3.2.12

να παίρνει αποφάσεις, µε τη συµφωνία του Jury, σχετικά µε την αλλαγή των
χρόνων του αγώνα και των κατανοµών των πεδίων βολής και τη διακοπή
της σκόπευσης στα πεδία βολής, για ασφάλεια ή άλλους λόγους

9.5.3.2.13

να καθοδηγεί το προσωπικό σχετικά µε τις µηχανές, τα συστήµατα
απελευθέρωσης κ.λ.π. ειδικότερα όσον αφορά την ασφάλεια.

9.5.4

ΑΡΧΙ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ (CHIEF OF REFEREES)

9.5.4.1

Ο Chief Referee, πρέπει να διορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή.
Πρέπει να είναι κάτοχος µίας έγκυρης ταυτότητας ISSF Shotgun Referees ή
Judges License και πρέπει να έχει µια ευρεία εµπειρία στην σκόπευση, µια
λεπτοµερή γνώση των κυνηγετικών όπλων και των Κανονισµών της ISSF,
που ισχύουν στον αγώνα.

9.5.4.2

Τα καθήκοντα του Chief Referee, γενικά, είναι τα ακόλουθα:

9.5.4.2.1

να βοηθά την Οργανωτική Επιτροπή στην επιλογή και το διορισµό των
∆ιαιτητών

9.5.4.2.2

να εποπτεύει τους ∆ιαιτητές (Referees) και τους Βοηθούς ∆ιαιτητές
(Assistant Referees)

9.5.4.2.3

να δίδει οδηγίες και πληροφορίες στους ∆ιαιτητές και στους Βοηθούς
∆ιαιτητές

9.5.4.2.4

να προετοιµάζει τα προγράµµατα των καθηκόντων των ∆ιαιτητών

9.5.4.2.5

να λαµβάνει αποφάσεις από κοινού µε το Jury, όπως πότε και σε ποιο πεδίο
βολής ένας σκοπευτής που άφησε την οµάδα του, για να επισκευάσει µια
δυσλειτουργία του όπλου του ή δηλώθηκε "ΑΠΩΝ", αν µπορεί να του
επιτραπεί για να ολοκληρώσει τον γύρο του (βλέπε Κανονισµούς 9.8.6.3.19.8.6.3.5)

9.5.4.2.6

να ενηµερώνει τον Chief Range Officer, για οποιεσδήποτε δυσκολίες,
ανεπάρκειες κ.λ.π. στα πεδία βολής.

9.5.5

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ (REFEREES)

9.5.5.1

Οι Referees, πρέπει να διορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή, σε
συνεργασία µε τον Chief Referee.
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9.5.5.2

Όλοι οι Referees, πρέπει να είναι κάτοχοι µίας έγκυρης ταυτότητας ISSF
Shotgun Referee License και πρέπει να έχουν µια ευρεία εµπειρία στην
σκόπευση κυνηγετικών όπλων, µια λεπτοµερή γνώση των κυνηγετικών
όπλων και των Κανονισµών της ISSF, που ισχύουν στον αγώνα. Όλοι οι
Referees, πρέπει να έχουν το απαραίτητο πιστοποιητικό δοκιµής µατιών
(Eye Test Certificate) (βλέπε S.6.0 από Guidelines για Shotgun Referees
Licenses).

9.5.5.2.1

Η κύρια εργασία τους είναι να λαµβάνουν άµεσες αποφάσεις σχετικά µε:

9.5.5.2.1.1

∆ίσκους "HIT"

9.5.5.2.1.2

∆ίσκους "LOST" (και για να δώσουν ένα ευκρινή ακουστικό και οπτικό σήµα
για όλους τους δίσκους "LOST")

9.5.5.2.1.3

ΑΚΥΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ “NO BIRDS”;

9.5.5.2.1.4

επαναλήψεις

9.5.5.2.1.5

αντικανονικούς δίσκους

9.5.5.2.1.6

εκτός λειτουργίας όπλα ή δυσλειτουργίες

9.5.5.2.1.7

άλλες αποκλίσεις από τους κανονισµούς.

9.5.5.3

Εάν είναι δυνατόν ο Referee πρέπει να καλέσει "NO BIRD" ή να δώσει
κάποιο άλλο σήµα πριν πυροβολήσει ο σκοπευτής. Οι αντικανονικοί δίσκοι
απαιτούν µια άµεση και πολύ ορθή απόφαση από τον Referee.

9.5.5.3.1

Οι Referees, είναι αρµόδιοι επίσης για την εφαρµογή των κανόνων
ασφάλειας και για τη σωστή διεξαγωγή του αγώνα, στα πεδία βολής.

9.5.5.4

Σε όλες τις αµφισβητήσιµες περιπτώσεις, ο Referee πρέπει
συµβουλευθεί τους Assistant Referees, πριν λάβει µια τελική απόφαση.

9.5.5.5

Προειδοποιήσεις

9.5.5.5.1

Ο Referee, πρέπει να δίδει προειδοποιήσεις για τις παραβιάσεις των
κανονισµών (Κίτρινη Κάρτα, Yellow Card) και πρέπει να σηµειώνει τέτοιες
προειδοποιήσεις στην επίσηµη κάρτα αποτελέσµατος (βλέπε Κανονισµούς
9.13.3.4.1.1 - 9.13.3.4.1.5)

9.5.5.6

Ποινές

9.5.5.6.1

Ο Referee δεν µπορεί να επιβάλει ποινές ή αποκλεισµούς, που εµπίπτουν
στην ευθύνη των Jury.

9.5.6

ΕΦΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ

9.5.6.1

Έφεση εναντίον απόφασης του Referee µπορεί να ασκηθεί σε θέµατα
σχετικά µε την ερµηνεία και την εφαρµογή των κανονισµών.

9.5.6.2

Οι αποφάσεις του Referee είναι τελικές και καµία έφεση δεν επιτρέπεται σε
θέµατα σχετικά µε δίσκους "HIT", "LOST" ή IRREGULAR.

να
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9.5.7

ΒΟΗΘΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ (ASSISTANT REFEREES)

9.5.7.1

Ο Referee πρέπει να βοηθηθείτε από δύο (2) ή τρεις (3) Assistant Referees
(βλέπε Κανονισµούς 9.11.3.1.1.1 9.11.3.3.1 και 9.11.3.4), που διορίζονται
συνήθως εκ περιδροµής µεταξύ των σκοπευτών και κατά προτίµηση από
εκείνους της προηγούµενης οµάδας.

9.5.7.2

Όλοι οι σκοπευτές, πρέπει να υπηρετούν στη θέση αυτή όταν υποδειχθούν
(βλέπε Κανονισµό 9.5.7.7.1).

9.5.7.3

Η Οργανωτική Επιτροπή, µπορεί να υποδείξει κατάλληλους αντικαταστάτες
Assistant Referees, όταν ζητείται από το Chief Referee.

9.5.7.4

Ο Referee µπορεί να δεχτεί πεπειραµένους αντικαταστάτες.

9.5.7.5

Καθήκοντα

9.5.7.5.1

Τα κύρια καθήκοντα ενός Assistant Referee είναι:

9.5.7.5.1.1

να παρακολουθεί κάθε δίσκο που ρίχνεται

9.5.7.5.1.2

να παρατηρεί προσεκτικά εάν ένας δίσκος είναι σπασµένος, πριν από τον
πυροβολισµό

9.5.7.5.1.3

να δώσει αµέσως, µετά από έναν πυροβολισµό, ένα σήµα, εάν θεωρεί ότι
ένας δίσκος είναι "LOST"

9.5.7.5.1.4

αν είναι απαραίτητο, να σηµειώσει το αποτέλεσµα της απόφασης του
Referee κάθε πυροβολισµού, στην επίσηµη κάρτα αποτελεσµάτων

9.5.7.5.1.5

εάν ερωτηθεί, να συµβουλέψει τον Referee για οποιαδήποτε άλλα θέµατα,
σχετικά µε τους δίσκους

9.5.7.6

Οι Assistant Referees, πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοιες θέσεις, ούτως
ώστε να µπορούν να επιβλέπουν ολόκληρη την περιοχή σκόπευσης.

9.5.7.7

Απών

9.5.7.7.1

Εάν ένας σκοπευτής έχει υποδειχθεί ως Assistant Referee και παραλείψει
να παρουσιαστεί για να δώσει έναν εύλογο λόγο για άρνηση εκτέλεσης
καθήκοντος ή να υποδείξει έναν αντικαταστάτη, πρέπει να τιµωρηθεί από το
Jury µε την αφαίρεση ενός (1) δίσκου, από το τελικό αποτέλεσµά του, για
κάθε τέτοια άρνηση (βλέπε Κανονισµό 9.13.4.2.2).

9.5.7.7.2

Συνεχείς αρνήσεις µπορούν να οδηγήσουν σε αποκλεισµό από τον αγώνα
(βλέπε Κανονισµό 9.13.5.2.7)

9.5.7.8

Συµβουλεύοντας τον ∆ιαιτητή (Referee)

9.5.7.8.1

Ο Referee πρέπει πάντα να λαµβάνει την τελική απόφαση ο ίδιος. Εάν
οποιοσδήποτε Assistant Referee διαφωνεί µε την απόφαση του Referee,
είναι το καθήκον του να συµβουλέψει το Referee µε την ανύψωση ενός
χεριού ή προσελκύσει τη προσοχή του, µε διαφορετικό τρόπο. Ο Referee
πρέπει έπειτα να λάβει µια τελική απόφαση.
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9.6.0

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

9.6.1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9.6.1.1

ΑΘΛΗΜΑΤΑ

9.6.1.1.1

Τα αθλήµατα κυνηγετικών όπλων, για σηµαντικούς αγώνες είναι:

9.6.1.1.2

Trap, Double Trap και Skeet (Automatic Trap µπορεί να διεξαχθεί ως
χωριστός αγώνας ή από κοινού µε τα άλλα αθλήµατα κυνηγετικού όπλου).

9.6.2

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

9.6.2.1

Προπόνηση πριν τη διεξαγωγή του αθλήµατος (Pre event training)

9.6.2.1.1

Pre Event Training, πρέπει να δοθεί για κάθε άθληµα, την ηµέρα προτού την
έναρξη του επίσηµου αγώνα, στα ίδια πεδία βολής και µε δίσκους της ιδίας
κατασκευής και του ιδίου χρώµατος, που θα χρησιµοποιηθούν στον επίσηµο
αγώνα. Η προπόνηση αυτή πρέπει να προγραµµατιστεί δίκαια µεταξύ των
παρόντων Εθνών, ούτως ώστε να µη δίνεται κανένα πλεονέκτηµα.

9.6.2.2

Ανεπίσηµη προπόνηση

9.6.2.2.1

Η διαθεσιµότητα των πεδίων βολής πριν από κάθε ηµέρα του Pre Event
Training, είναι υπό την ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία πρέπει
να διασφαλίσει ότι, οποιαδήποτε τέτοια προπόνηση δεν πρέπει να
παρεµβαίνει µε οποιαδήποτε από προγραµµατισµένα αθλήµατα. Η
προπόνηση αυτή πρέπει να προγραµµατιστεί δίκαια µεταξύ των παρόντων
Εθνών, ούτως ώστε να µη δίνεται κανένα πλεονέκτηµα.

9.6.3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

9.6.3.1

Το πρόγραµµα για κάθε άθληµα είναι:

Αριθµός ∆ίσκων
Άθληµα
Trap
(σε γύρους των 25)
Automatic Trap
(σε γύρους των 25)
Skeet
(σε γύρους των 25)
Double Trap
(σε γύρους των 50)
Double Trap
(σε γύρους των 40)

Ατοµικό Ανδρών

Ατοµικό γυναικών

125
+ Τελικός

75
+ Τελικός

125

75

125
+ Τελικός
150
+ Τελικός

75
+ Τελικός

---

120

---
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9.6.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

9.6.4.1

Trap, Automatic Trap and Skeet

Ατοµικό ανδρών καιΑ
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9.7.1.3

Εάν είναι απαραίτητο να αλλαχτούν οποιαδήποτε από τα προγράµµατα
σκόπευσης για οποιοδήποτε λόγο, οι αρχηγοί των οµάδων πρέπει να
ενηµερωθούν αµέσως.

9.7.2

Αντικατάσταση ενός σκοπευτή

9.7.2.1

Εάν ένας σκοπευτής έχει πυροβολήσει έστω µία φορά στον αγώνα και
πρέπει να αποσυρθεί, δεν µπορεί να αντικατασταθεί. Αυτός ο κανόνας θα
ισχύει επίσης για τους αγώνες που αποτελούνται από διάφορα µέρη ή που
διεξάγονται για αρκετές ηµέρες.

9.7.3

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

9.7.3.1

Άπαξ αρχίσει ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί χωρίς διακοπή σύµφωνα µε το
πρόγραµµα, εκτός για λόγους ασφάλειας, µηχανικής βλάβης, κακών
συνθηκών φωτισµού, ακραίων καιρικών συνθηκών, ή άλλων επιβεβληµένων
καθυστερήσεων στο πρόγραµµα, που θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στη
µεροληπτική διεξαγωγή του αγώνα.

9.7.3.2

Μόνο ο Chief Range Officer µπορεί να διακόψει τον αγώνα, µε την έγκριση
του Jury, σε περίπτωση δυνατής βροχής, θύελλας ή αστραπής.

9.7.4

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ

9.7.4.1

Σύνθεση οµάδας

9.7.4.1.1

Μια οµάδα πρέπει να αποτελείται από έξι (6) µέλη εκτός εάν η κλήρωση
(βλέπε Κανονισµό 9.7.4.2.1), δεν επιτρέπει µια συνολικά ίση κατανοµή.

9.7.4.1.2

Οµάδες µε λιγότερο από πέντε (5) µέλη, δεν επιτρέπονται σε αγώνες που
τελούνται υπό την εποπτεία της ISSF, εκτός όταν ένας σκοπευτής
κηρύσσεται απών κατά την έναρξη ενός γύρου ή ένας σκοπευτής πρέπει να
αφήσει έναν γύρο για οποιοδήποτε λόγο.

9.7.4.2

Βοηθητικοί σκοπευτές

9.7.4.2.1

Σε αγώνες που τελούνται υπό την εποπτεία της ISSF, εάν η οµάδα
αποτελείται από λιγότερο από πέντε (5) µέλη µετά την κλήρωση, πρέπει να
συµπληρωθεί µε σκοπευτές εκτός συναγωνισµού ικανοποιητικού επιπέδου.

9.7.4.2.2

Αυτοί οι βοηθητικοί σκοπευτές πρέπει να έχουν τα αποτελέσµατά τους
ταξινοµηµένα µε τον κανονικό τρόπο στο µεγάλο πίνακα βαθµολογίας και
στην επίσηµη κάρτα αποτελεσµάτων προκειµένου να εξασφαλιστεί η
συνοχή. Εντούτοις, τα ονόµατα και η εθνικότητά τους δεν πρέπει να
καταγραφούν.

9.7.4.3

Κλήρωση οµάδων

9.7.4.3.1

Σε αγώνες που τελούνται υπό την εποπτεία της ISSF, η κλήρωση για τους
προκριµατικούς γύρους πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι σκοπευτές
κάθε χώρας να κατανεµηθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε καµία οµάδα να
περιέχει περισσότερο από ένα (1) σκοπευτή από κάθε χώρα (εκτός από το
Τελικό του Παγκοσµίου Κυπέλλου και τους Ολυµπιακούς Αγώνες, εάν είναι
απαραίτητο).

- 447 Copyright: ISSF
Ελληνική Μετάφραση - Πέτρος Κυρίτσης (04/2005)

fs

9.7.4.3.2

Η κατανοµή σκοπευτών στις οµάδες και τις θέσεις µέσα στις οµάδες πρέπει
να γίνει µε κλήρωση, υπό την επίβλεψη του(ων) Τεχνικού(ων)
Επιθεωρητή(ων) (Technical Delegate(s)). Αυτό µπορεί να γίνει µε ένα
πρόγραµµα υπολογιστή που είναι προσαρµοσµένο για αυτόν το σκοπό.

9.7.4.3.3

Η τυχαία κατανοµή των πεδίων βολής και ο διαχωρισµός των γύρων πρέπει
να γίνουν υπό την επίβλεψη του(ων) Τεχνικού(ων) Επιθεωρητή(ων)
(Technical Delegate(s)).

9.7.4.4

Προσαρµογές οµάδας

9.7.4.4.1

Το Jury από κοινού µε την Οργανωτική Επιτροπή και την έγκριση του(ων)
Τεχνικού(ων) Επιθεωρητή(ων), µπορούν να ρυθµίσουν την κλήρωση αλλά
µόνο όταν διασφαλίσουν ότι οι προϋποθέσεις των Κανονισµών 9.7.4.3.1 και
9.7.4.5.1 ικανοποιούνται.

9.7.4.5

∆ιάταξη οµάδων

9.7.4.5.1

Η διάταξη των οµάδων και η σειρά µέσα στις οµάδες πρέπει επίσης να
αλλάζονται από µέρα σε µέρα από την Οργανωτική Επιτροπή, υπό την
επίβλεψη του Jury. Αυτό µπορεί να γίνει είτε αντιστρέφοντας τη διάταξη των
οµάδων και των µελών της κάθε οµάδας, είτε διαχωρίζοντας τις οµάδες.

9.8.0

∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

9.8.1

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΗΣ

9.8.1.1

Όπου ένας σκοπευτής χρησιµοποιεί ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο,
υποτίθεται ότι ο σκοπευτής πυροβολεί την από κάτω κάνη (ή τη δεξιά κάνη,
στην περίπτωση ενός πλαγιόκαννου) πρώτα, εκτός αν ο σκοπευτής
υποδείξει στο Referee πριν από κάθε έναν από τους γύρους του, ότι
σκοπεύει αλλιώτικα.

9.8.2

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΛΟΓΙΣΤΙΑΣ Η ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

9.8.2.1

Σε περίπτωση αφλογιστίας, για οποιονδήποτε λόγο, ο σκοπευτής πρέπει:

9.8.2.1.1

να κρατήσει το όπλο στραµµένο προς την περιοχή πτήσης των δίσκων

9.8.2.1.2

να µην ανοίξει το όπλο

9.8.2.1.3

να µην αγγίξει την ασφάλεια

9.8.2.1.4

να ενηµερώσει το Referee εάν το όπλο έχει σκανδάλη απελευθέρωσης
"Release Trigger"

9.8.2.1.5

να δώσει το όπλο µε προφύλαξη στο Referee για εξέταση εάν του ζητηθεί

9.8.2.1.6

να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που θα τεθούν από το Referee.

9.8.3

∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΠΛΩΝ ΜΕ ΣΚΑΝ∆ΑΛΕΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

9.8.3.1

Προς όφελος της ασφάλειας, Ο Referee πρέπει να ενηµερωθεί από ένα
σκοπευτή που χρησιµοποιεί οποιοδήποτε τύπο σκανδάλη ‘απελευθέρωσης’
πριν από την έναρξη κάθε ενός από τους γύρους του και πάλι οποιαδήποτε
στιγµή ο Referee πρέπει να εξετάσει το όπλο, ότι το όπλο λειτουργεί
σκανδάλη τύπου ‘απελευθέρωσης’ (βλέπε Rule 9.2.4).
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9.8.6.3

∆ιαδικασίες για ολοκλήρωση ενός γύρου

9.8.6.3.1

Trap

9.8.6.3.1.1

Ο σκοπευτής, στον οποίο έχει προσδιοριστεί ένας χρόνος και ένα πεδίο
βολής µε το σωστό σιέµµα, πρέπει να σταθεί πίσω από τον βατήρα από τον
οποίο θα εκτελεστεί η βολή και να του επιτραπεί να δει και τους τρεις (3)
δίσκους του συµπλέγµατος των µηχανών, µετά από το οποίο, ο Referee
πρέπει να δώσει την εντολή "START". Ο σκοπευτής πρέπει έπειτα να
µετακινηθεί επάνω στο βατήρα και να πυροβολήσει µε τον κανονικό τρόπο.
Μετά πρέπει να πυροβολήσει από τους υπόλοιπους βατήρες προκειµένου
να ολοκληρωθεί ο γύρος.

9.8.6.3.2

Automatic Trap

9.8.6.3.2.1

Ο σκοπευτής, στον οποίο έχει προσδιοριστεί ένας χρόνος και ένα πεδίο
βολής µε το σωστό σιέµµα, πρέπει να σταθεί πίσω από τον βατήρα από τον
οποίο θα εκτελεστεί η βολή και να του επιτραπεί να δει, τον δίσκο µετά από
το οποίο, ο Referee πρέπει να δώσει την εντολή "START". Ο σκοπευτής
πρέπει έπειτα να µετακινηθεί επάνω στο βατήρα και να πυροβολήσει µε τον
κανονικό τρόπο. Μετά πρέπει να πυροβολήσει από τους υπόλοιπους
βατήρες προκειµένου να ολοκληρωθεί ο γύρος.

9.8.6.3.3

Double Trap

9.8.6.3.3.1

Ο σκοπευτής, στον οποίο έχει προσδιοριστεί ένας χρόνος και ένα πεδίο
βολής µε το σωστό σιέµµα, πρέπει να σταθεί πίσω από τον βατήρα από τον
οποίο θα εκτελεστεί η βολή και να του επιτραπεί να δει, ένα κανονικό διπλό
µετά από το οποίο, ο Referee πρέπει να δώσει την εντολή "START". Ο
σκοπευτής πρέπει έπειτα να µετακινηθεί επάνω στο βατήρα και να
πυροβολήσει µε τον κανονικό τρόπο. Μετά πρέπει να πυροβολήσει από
τους υπόλοιπους βατήρες προκειµένου να ολοκληρωθεί ο γύρος.

9.8.6.3.4

Skeet

9.8.6.3.4.1

Ο σκοπευτής στον οποίο έχει προσδιοριστεί ένας χρόνος και ένα πεδίο
βολής πρέπει να σταθεί πίσω από τον βατήρα από τον οποίο θα εκτελεστεί
η βολή και να του επιτραπεί να δει, ένα κανονικό ψηλό και ένα χαµηλό δίσκο
µετά από το οποίο, ο Referee πρέπει να δώσει την εντολή "START". Ο
σκοπευτής πρέπει έπειτα να µετακινηθεί επάνω στο βατήρα και να
πυροβολήσει µε τον κανονικό τρόπο. Μετά πρέπει να πυροβολήσει από
τους υπόλοιπους βατήρες προκειµένου να ολοκληρωθεί ο γύρος.

9.8.6.3.5

Ολοκλήρωση ενός γύρου – Πιστοποίηση αποτελέσµατος

9.8.6.3.5.1

Ο Referee, πρέπει έπειτα να σιγουρευτεί ότι τα αποτελέσµατα από τον
‘ολοκληρωµένο γύρο’ και το αρχικό διακεκοµµένο γύρο έχουν συµπληρωθεί
συνολικά σωστά και είναι υπογεγραµµένα από τον σκοπευτή και το ίδιο,
προτού η κάρτα αποτελέσµατος σταλεί στο γραφείο ταξινόµησης.

9.8.7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ∆ΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

9.8.7.1

Ο σκοπευτής δικαιούται µέχρι δύο (2) δυσλειτουργίες σε κάθε γύρο,
ανεξάρτητα αν έχει αλλάξει ή όχι το όπλο ή τα πυροµαχικά του.

9.8.7.2

Οποιοσδήποτε κανονικός δίσκος(οι), στον οποίο συµβαίνει οποιαδήποτε
επιπρόσθετη δυσλειτουργία όπλου ή πυροµαχικών, στον ίδιο γύρο, θα
δηλώνονται ως ‘LOST’, ανεξάρτητα αν ο σκοπευτής επιχείρησε να
πυροβολήσει ή όχι.
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9.9.0

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – Αξιωµατούχοι οµάδων,
Προπονητές και Σκοπευτές

9.9.1

ΓΕΝΙΚΑ

9.9.1.1

Αυτοί οι κανονισµοί συµπεριφοράς εξετάζουν την αναµενόµενη και
απαραίτητη συµπεριφορά µε όλους τους αξιωµατούχους των οµάδων, τους
προπονητές και τους σκοπευτές, όταν είναι παρόντες σε έναν αγώνα που
διεξάγεται υπό την εποπτεία της ISSF.

9.9.2

ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑ∆ΩΝ (TEAM LEADERS)

9.9.2.1

Η κάθε οµάδα πρέπει να έχει ένα Team Leader. Εάν είναι απαραίτητο ένας
σκοπευτής µπορεί να διοριστεί ως Team Leader.

9.9.2.2

Ο Team Leader, πρέπει να συνεργάζεται µε τους αξιωµατούχους των
πεδίων βολής πάντα για χάρη της ασφάλειας, της αποδοτική συνεργασίας
του αγώνα και της καλής αθλητικής συµπεριφοράς.

9.9.2.3

Οι Team Leaders, πρέπει να γνωρίζουν λεπτοµερώς τους κανονισµούς και
τα επίσηµα προγράµµατα προπόνησης και αγώνα.

9.9.2.4

Ο Team Leader είναι υπεύθυνος για:

9.9.2.4.1

να διατηρεί τη πειθαρχία µέσα στην οµάδα

9.9.2.4.2

όλες τις επίσηµες υποθέσεις που αφορούν την οµάδα

9.9.2.4.3

να µεριµνεί ότι οι σκοπευτές του παρουσιάζονται στα πεδία βολής στον
κατάλληλο χρόνο, µε τον κατάλληλο εξοπλισµό

9.9.2.4.4

να συµπληρώνει τις αναγκαίες καταχωρήσεις µε τις ακριβείς πληροφορίες
και να τις υποβάλει στους αρµόδιους αξιωµατούχους, µέσα στα οριζόµενα
χρονικά πλαίσια

9.9.2.4.5

να ελέγχει τα αποτελέσµατα των µελών της οµάδας του

9.9.2.4.6

να υποβάλλει οποιεσδήποτε γραπτές ενστάσεις εκ Α
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9.9.4

ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ

9.9.4.1

Ενδυµασίες

9.9.4.1.1

Είναι ευθύνη του σκοπευτή, να παρουσιαστεί στο πεδίο βολής ντυµένος
κατά τρόπο αξιοπρεπή κατάλληλο, για µια δηµόσια εκδήλωση.

9.9.4.1.2

Αθλητικά παντελόνια, παντελόνια προπόνησης (προθέρµανσης) και
µπουφάν, για άνδρες και γυναίκες και παρόµοιες αθλητικές µπλούζες,
φούστες / φορέµατα για τις γυναίκες επιτρέπονται.

9.9.4.1.3

Σορτς που έχουν το κατώτατο σηµείο του σκέλους, όχι περισσότερο από 15
πόντους πάνω από το κέντρο του γονάτου, επιτρέπονται.

9.9.4.1.4

Πουκάµισα, T-shirts
επιτρέπονται.

9.9.4.1.5

Κατά τη διάρκεια των απονοµών ή άλλων τελετών οι αθλητές πρέπει να
παρουσιάζονται µε τις επίσηµες εθνικές στολές ή εθνικές φόρµες
γυµναστικής (πάνω και κάτω µέρη). Όλα τα µέλη των οµάδων πρέπει να
ντύνονται µε τον ίδιο τρόπο.

9.9.4.1.6

Καταλληλότητα (Eligibility)

9.9.4.1.6.1

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ µε τους
κανονισµούς καταλληλότητας και συµφωνιών µε σπόνσορ, της ISSF
(Eligibility και Sponsorship Rules) (Παράρτηµα 4 του "Official Statutes Rules
και Regulations"). Αυτό το παράρτηµα καλύπτει τους κανόνες για συµµετοχή
σε αγώνες που διεξάγονται υπό την εποπτεία της ISSF και τέτοια θέµατα
όπως: Εµβλήµατα, σπόνσορ, διαφηµίσεις και εµπορικά σήµατα σε
ενδυµασίες µαζί µε τους ελέγχους και τις κυρώσεις.

9.9.4.2

Αριθµοί σκοπευτών Bib (Start) Numbers

9.9.4.2.1

Οι Start Numbers πρέπει να φοριούνται από όλους τους σκοπευτές, στις
πλάτες τους και επάνω από τη µέση, πάντοτε κατά την διάρκεια της
επίσηµης προπόνησης ή του αγώνα. Εάν το Start Number δεν φοριέται,
ο σκοπευτής µπορεί να αρχίσει / συνεχίσει. Το Start Number πρέπει να
επιδεικνύει το προσδιορισµένο αριθµό όσο το δυνατόν µεγαλύτερο αλλά
δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 20 χιλιοστά ύψους.

9.9.4.2.2

Η σύντµηση ∆ΟΕ του έθνους του σκοπευτή και το όνοµα και πρώτου
αρχικού σε λατινικά γράµµατα, πρέπει να επιδεικνύονται (σύντµηση ∆ΟΕ
στην κορυφή) στο πίσω µέρος του εξωτερικού σκοπευτικού ενδύµατος (στην
πλάτη) και επάνω από το Start Number.

και

παρόµοια

ενδύµατα

χωρίς
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9.9.4.3

Παρωπίδες που προσδένονται σε καπέλο, σκούφο, σκοπευτικά γυαλιά, ή σε
κορδέλα του κεφαλιού, που δεν υπερβαίνουν τα 40 χιλιοστά σε πλάτος,
επιτρέπονται. Αυτές οι παρωπίδες δεν πρέπει να επεκτείνονται πιο µπροστά
από τη γραµµή του κέντρου του µετώπου.

9.9.4.3.1

9.9.4.4

Έτοιµος για σκόπευση

9.9.4.4.1

Είναι ευθύνη του σκοπευτή να είναι παρόν στο σωστό βατήρα, στο σωστό
χρόνο, µε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό και τα πυροµαχικά, για να
ολοκληρώσει τον γύρο και να είναι έτοιµος να σκοπεύσει.

9.9.4.5

Κινητά τηλέφωνα

9.9.4.5.1

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων, walkie-talkies ή των παρόµοιων
συσκευών, από τους σκοπευτές, τους προπονητές και τους αξιωµατούχους
των οµάδων µέσα στο πεδίο βολής ή σε απόσταση ακρόασης από το πεδίο
βολής, απαγορεύεται. Όλα τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι κλειστά.

9.9.4.6

Ηλεκτρονικές συσκευές

9.9.4.6.1

Μόνο συσκευές µείωσης ήχου µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Ραδιόφωνα,
µαγνητόφωνα ή οποιοσδήποτε τύπος συστηµάτων παραγωγής ήχου ή
επικοινωνιών, απαγορεύονται σε απόσταση ακρόασης από το πεδίο βολής,
κατά τη διάρκεια των αγώνων και των επίσηµων προπονήσεων.

9.9.4.7

Κάπνισµα

9.9.4.7.1

Το κάπνισµα απαγορεύεται στα πεδία βολής και στους επίσηµους χώρους
των θεατών.

9.10.0

∆ΙΣΚΟΙ – Regular, Irregular, Broken, Hit, Lost και No Birds

9.10.1

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ (REGULAR TARGET)

9.10.1.1

Ένας κανονικός δίσκος είναι ένας (1) ολόκληρος δίσκος, που καλείται από
τον σκοπευτή και που απελευθερώνεται σύµφωνα µε τους κανονισµούς.
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9.10.1.2

Ένα κανονικό διπλό, είναι δύο (2) ολόκληροι δίσκοι που καλούνται από τον
σκοπευτή και που απελευθερώνονται ταυτόχρονα σύµφωνα µε τους
κανονισµούς.

9.10.2

ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ (IRREGULAR TARGET)

9.10.2.1

Ένας αντικανονικός δίσκος είναι ένας δίσκος που δεν ρίχνεται σύµφωνα µε
τους κανονισµούς.

9.10.2.2

Ένα αντικανονικό διπλό παρουσιάζεται όταν:

9.10.2.2.1

ο ένας (1) ή και οι δύο από τους δίσκους είναι αντικανονικοί

9.10.2.2.2

οι δίσκοι δεν ρίχνονται ταυτόχρονα

9.10.2.2.3

µόνο ένας (1) δίσκος εµφανίζεται

9.10.2.2.4

και οι δύο δίσκοι εµφανίζονται σπασµένοι (‘broken’).

9.10.3

‘ΣΠΑΣΜΕΝΟΣ’ ∆ΙΣΚΟΣ (“BROKEN” TARGET)

9.10.3.1

Ένας "ΣΠΑΣΜΕΝΟΣ" δίσκος είναι οποιοσδήποτε δίσκος που δεν είναι
ολόκληρος, σύµφωνα µε τους κανονισµούς 6.3.2.8 και 6.3.2.9.

9.10.3.2

Ένας "ΣΠΑΣΜΕΝΟΣ" δίσκος είναι ένας δίσκος "NO BIRD " και πρέπει
πάντα να επαναλαµβάνεται.

9.10.4

‘ΚΑΛΟΣ’ ∆ΙΣΚΟΣ “HIT” TARGET

9.10.4.1

Ένας δίσκος δηλώνεται ως "ΚΑΛΟΣ", όταν ρίχνεται ένας κανονικός δίσκος
και σπάζει σύµφωνα µε τους κανονισµούς, µέσα στα σκοπευτικά όρια και
τουλάχιστον ένα (1) ορατό κοµµάτι σπάζει από αυτόν. Ένας δίσκος που
µόνο "σκονίζεται" αλλά από τον οποίο κανένα ορατό κοµµάτι δεν φαίνεται,
δεν είναι "ΚΑΛΟΣ".

9.10.4.2

Όπου χρησιµοποιούνται δίσκοι "flash" (γεµισµένοι µε χρωµατιστή σκόνη),
ένας δίσκος πρέπει επίσης να δηλωθεί ως "ΚΑΛΟΣ", όταν υπάρχει ορατή
εµφάνιση σκόνης, µετά που θα ριχτεί ο πυροβολισµός.

9.10.4.3

Όλες οι αποφάσεις σχετικά µε δίσκους "HIT", "LOST", IRREGULAR ή "NO
BIRD" εναπόκεινται τελικά µε τον Referee.
Σηµείωση: Απαγορεύεται να συµµαζεύονται πήλινοι δίσκοι από τα πεδία
βολής, για να προσδιοριστεί εάν χτυπήθηκαν ή όχι.

9.10.5

‘ΧΑΜΕΝΟΣ(ΟΙ)’ ∆ΙΣΚΟΣ(ΟΙ) “LOST” TARGET(S)

9.10.5.1

Ένας δίσκος(οι), πρέπει να δηλωθεί "ΧΑΜΕΝΟΣ" όταν:

9.10.5.1.1

δεν σπάζει κατά τη διάρκεια της πτήσης του, µέσα στα σκοπευτικά όρια

9.10.5.1.2

µόνο "σκονίζεται" και κανένα ορατό κοµµάτι δεν σπάζει από αυτόν

9.10.5.1.3

ο σκοπευτής δεν πυροβολεί σε έναν κανονικό δίσκο που έχει καλέσει και δεν
υπάρχει κανένας µηχανικός ή άλλος εξωτερικός λόγος που τον έχει
αποτρέψει από του να πυροβολήσει

9.10.5.1.4

ο σκοπευτής δεν µπορεί να πυροβολήσει το όπλο του, για οποιοδήποτε
λόγο που αποδίδεται σε λάθος του σκοπευτή

- 454 Copyright: ISSF
Ελληνική Μετάφραση - Πέτρος Κυρίτσης (04/2005)

fs

9.10.5.1.5

ο σκοπευτής δεν µπορεί να πυροβολήσει επειδή δεν έχει απελευθερώσει
την "ασφάλεια", η "ασφάλεια" έχει γλιστρήσει στο σηµείο "safe" ή έχει
ξεχάσει να γεµίσει

9.10.5.1.6

στην περίπτωση ενός ηµιαυτόµατου, ο σκοπευτής έχει αποτύχει να
απελευθερώσει την ασφάλεια στον γεµιστήρα

9.10.5.1.7

µετά από µια δυσλειτουργία, ο σκοπευτής έχει ανοίξει το όπλο ή έχει αγγίξει
την ασφάλεια προτού, ο Referee εξετάσει το όπλο

9.10.5.1.8

είναι η τρίτη ή άλλη διαδοχική δυσλειτουργία στον ίδιο γύρο.

9.10.5.2

Πρόσθετοι κανονισµοί που ισχύουν για τους "ΧΑΜΕΝΟΥΝ" δίσκους

9.10.5.2.1

Trap: βλέπε κανονισµούς 9.14.9 and 9.14.8.3

9.10.5.2.2

Automatic Trap: βλέπε κανονισµούς 9.15.8 and 9.15.7.3

9.10.5.2.3

Double Trap: βλέπε κανονισµούς 9.16.10 and 9.16.9.3

9.10.5.2.4

Skeet: βλέπε κανονισµούς 9.17.15 and 9.17.14.3

9.10.6

‘ΑΚΥΡΟΙ’ ∆ΙΣΚΟΙ (“NO BIRDS”)

9.10.6.1

Ένας “ΑΚΥΡΟΣ” δίσκος είναι άσχετος µε τον αγώνα και πρέπει πάντα να
επαναλαµβάνεται.

9.10.6.2

Ένας Referee, πρέπει ενόσω είναι δυνατόν να δηλώσει "NO BIRD" πριν
πυροβολήσει ο σκοπευτής, αλλά εάν δηλώσει "NO BIRD" µετά που θα
πυροβολήσει ο σκοπευτής, ο δίσκος πρέπει να δηλωθεί "NO BIRD"
ανεξάρτητα εάν οι δίσκοι έσπασαν ή όχι.

9.10.6.3

Μετά που ένας δίσκος δηλωθεί "NO BIRD", ο σκοπευτής µπορεί να ανοίξει
το όπλο του και να επανατοποθετηθεί.

9.10.6.4

Πρόσθετοι κανονισµοί που ισχύουν για “NO BIRDS”

9.10.6.4.1

Trap: βλέπε κανονισµούς 9.14.7, 9.14.8.1 και 9.14.8.2

9.10.6.4.2

Automatic Trap: βλέπε κανονισµούς 9.15.6, 9.15.7.1 και 9.15.7.2

9.10.6.4.3

Double Trap: βλέπε κανονισµούς 9.16.8, 9.16.9.1 και 9.16.9.2

9.10.6.4.4

Skeet: βλέπε κανονισµούς 9.17.13, 9.17.14.1 και 9.17.14.3

9.11.0

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

9.11.1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (CLASSIFICATION OFFICE)

9.11.1.1

Είναι το καθήκον του Γραφείου Ταξινόµησης πριν από τον αγώνα να:

9.11.1.1.1

ετοιµάσει τις κάρτες αποτελέσµατος για την κάθε οµάδα

9.11.1.1.2

βεβαιωθεί ότι η κατάλληλη κάρτα αποτελέσµατος είναι µε τη σωστή οµάδα,
στο σωστό πεδίο βολής.

9.11.1.2

Είναι το καθήκον του Γραφείου Ταξινόµησης µετά από τον αγώνα να:

9.11.1.2.1

πάρει και ελέγξει τα σύνολα των δίσκων και επαληθεύσει τα αποτελέσµατα

9.11.1.2.2

συνοψίσει τα αποτελέσµατα
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9.11.1.2.3

αναρτήσει τα προκαταρκτικά
αποτελεσµάτων αµέσως

αποτελέσµατα

στο

δηµόσιο

πίνακα

9.11.1.2.4

εάν οποιοδήποτε αποτέλεσµα εκκρεµεί λόγω µιας ένστασης, τέτοιο
αποτέλεσµα πρέπει να παραλειφθεί προς το παρόν και τα υπόλοιπα
αποτελέσµατα να αναρτηθούν.

9.11.1.3

Είναι το καθήκον του Γραφείου Ταξινόµησης µετά την λήξη των βολών της
κάθε ηµέρας να:

9.11.1.3.1

συµπληρώσει τα συνολικά επίσηµα αποτελέσµατα µέσα στον πιο σύντοµο
πιθανό χρόνο

9.11.1.3.2

ετοιµάσει ένα ακριβές προκαταρκτικό δελτίο αποτελεσµάτων, για διανοµή
στον Τύπο, στους αξιωµατούχους των οµάδων, στο Jury και στον Technical
Delegate (s)

9.11.1.3.3

ετοιµάσει και δηµοσιεύσει ένα ακριβές τελικό δελτίο αποτελεσµάτων αµέσως

9.11.1.3.4

µετά την λήξη οποιασδήποτε εφαρµόσιµης περιόδου ενστάσεως
δηµοσιεύσει, το συντοµότερο δυνατόν, τους σωστούς τελικούς καταλόγους
αποτελεσµάτων (Αυτοί πρέπει να περιέχουν το πλήρες επώνυµο, όνοµα,
χωρίς συντµήσεις, τους αριθµούς έναρξης και τις συντµήσεις ∆ΟΕ της
χώρας του σκοπευτή).

9.11.1.4

Είναι το καθήκον του Γραφείου Ταξινόµησης, την τελευταία ηµέρα κάθε
αθλήµατος να στείλει στη Γραµµατεία της ISSF, µε Fax ή µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, ένα (1) αντίγραφο των επίσηµων αποτελεσµάτων του
αθλήµατος αµέσως αφότου έχει ελεγχθεί.

9.11.1.5

Είναι το καθήκον του Γραφείου Ταξινόµησης, µέσα σε τρία (3) ηµέρες µετά
από την ολοκλήρωση του αγώνα να στείλει στη Γραµµατεία της ISSF, τρία
(3) αντίγραφα των ελεγµένων επίσηµων αποτελεσµάτων κάθε αθλήµατος.
Σηµείωση: Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να διατηρήσει τις κάρτες
αποτελεσµάτων κάθε πεδίου βολής, που παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα
του κάθε δίσκου που έχει πυροβοληθεί, για τουλάχιστο 12 µήνες, µετά από
το τέλος του αγώνα.

9.11.2

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

9.11.2.1

Η βαθµολόγηση γίνεται επίσηµα σε κάθε πεδίο βολής, για κάθε γύρο 25
δίσκων (Double Trap 25 διπλά, για τους Άνδρες ή 20 διπλά για τις Γυναίκες).

9.11.2.2

Στους αγώνες που διεξάγονται υπό την εποπτεία της ISSF, τα ατοµικά
αποτελέσµατα πρέπει να σηµειώνονται στο κάθε πεδίο βολής, από δύο (2)
χωριστά άτοµα, αυτά είναι συνήθως εκείνοι οι Assistant Referees που
εκτελούν καθήκοντα ως δευτερεύοντες κριτές.

9.11.2.2.1

Ένα άτοµο πρέπει να διατηρεί µια επίσηµη κάρτα αποτελέσµατος.

9.11.2.2.2

Το δεύτερο πρόσωπο πρέπει να χειρίζεται έναν χειροκίνητο ορατό πίνακα
βαθµολογίας. Εκτός στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ένας
ηλεκτρονικός ορατός πίνακας βαθµολογίας, οπόταν πρέπει να διατηρείται
από το Referee (βλέπε Κανονισµούς 9.11.3.1 και 9.11.3.2).
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9.11.3

ΟΡΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑΣ

9.11.3.1

Πεδία Βολής µε ηλεκτρονικούς ορατούς πίνακες βαθµολογίας

9.11.3.1.1

Ο Referee, πρέπει να ελέγχει την λειτουργία του ηλεκτρονικού ορατού
πίνακα βαθµολογίας:

9.11.3.1.1.1

δύο (2) ή τρία (3) άλλα άτοµα πρέπει να διοριστούν ως Assistant Referees
ως εξής:

9.11.3.1.1.2

το πρώτο πρόσωπο, συνήθως το διορισµένο Assistant Referee, πρέπει να
είναι στην κατάλληλη θέση στο οπίσθιο τµήµα της γραµµής βολής, για να
διατηρεί µια µόνιµη επίσηµη κάρτα αποτελεσµάτων

9.11.3.1.1.3

το δεύτερο πρόσωπο, πάλι συνήθως ένα διορισµένο Assistant Referee
πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στον ηλεκτρονικό πίνακα βαθµολογίας για να
ενεργεί ως δευτερεύων κριτής και να βεβαιώνεται ότι τα αποτελέσµατα
παρουσιάζονται σωστά και να συµβουλεύει το Referee αµέσως εάν ένα
αποτέλεσµα καταχωρείται λάθος.

9.11.3.2

Λάθη Ηλεκτρονικών Πινάκων Βαθµολογίας

9.11.3.2.1

Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο, ο ηλεκτρονικός ορατός πίνακας βαθµολογίας
επιδείξει ένα λανθασµένο αποτέλεσµα, ο Referee πρέπει να σταµατήσει την
βολή και µε την ελάχιστη καθυστέρηση να προβεί σε οποιανδήποτε ενέργεια
απαιτείται για να κάµει διόρθωση

9.11.3.2.2

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να διορθωθεί η οθόνη, πρέπει
να ληφθούν τα ακόλουθα µέτρα:

9.11.3.2.2.1

η επίσηµη κάρτα αποτελεσµάτων πρέπει να εξεταστεί και να ελεγχθεί µέχρι
το σηµείο όπου ο ηλεκτρονικός ορατός πίνακας βαθµολογίας έπαθε βλάβη

9.11.3.2.2.2

κατόπιν, εάν είναι δυνατόν να αντικατασταθεί γρήγορα µε έναν χειροκίνητο
ορατό πίνακα βαθµολογίας και να εισαχθούν τα αποτελέσµατα επάνω σε
αυτόν, µέχρι το σηµείο της βλάβης και να συνεχιστεί ο γύρος (βλέπε
Κανονισµό 9.14.3.2, 9.15.3.2, 9.16.6.3 ή 9.17.6.3).

9.11.3.2.3

Εάν δεν είναι δυνατό να γίνει αντικατάσταση µε ένα χειροκίνητο ορατό
πίνακα βαθµολογίας, τότε µια δεύτερη κάρτα αποτελεσµάτων πρέπει να
εισαχθεί, τα ελεγµένα αποτελέσµατα να εισαχθούν επάνω σε αυτήν και ο
γύρος πρέπει έπειτα να συνεχιστεί µε τη δεύτερη κάρτα αποτελεσµάτων,
υπό τον έλεγχο ενός καταρτισµένου προσώπου που διορίζεται από τον
Chief Referee.

9.11.3.2.4

Σε περίπτωση που υπάρχει µια διαφορά στα καταγραµµένα αποτελέσµατα
µεταξύ των δύο (2) καρτών αποτελεσµάτων, αυτή που είναι υπό έλεγχο του
ατόµου που διορίστηκε από τον Chief Referee, πρέπει να επικρατήσει.

9.11.3.3

Πεδία Βολής µε χειροκίνητους ορατούς πίνακες βαθµολογίας

9.11.3.3.1

Τρία (3) άτοµα πρέπει να διοριστούν ως Assistant Referees, ως εξής:

9.11.3.3.1.1

το πρώτο πρόσωπο πρέπει να τοποθετηθεί στο οπίσθιο τµήµα της γραµµής
βολής, για να διατηρεί µια µόνιµη κάρτα αποτελεσµάτων

9.11.3.3.1.2

το δεύτερο πρόσωπο πρέπει να ενεργεί ως δευτερεύων κριτής και να
χειρίζεται επίσης τον ορατό χειροκίνητο πίνακα βαθµολογίας
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9.11.3.3.1.3

το τρίτο πρόσωπο πρέπει να ενεργεί ως δευτερεύων κριτής στην πλευρά
απέναντι από τον ορατό χειροκίνητο πίνακα βαθµολογίας και επίσης να
ελέγχει ότι τα αποτελέσµατα που καταγράφονται στον πίνακα
καταχωρούνται σωστά.

9.11.3.4

Ο κάθε καταγραφέας πρέπει να καταγράφει το αποτέλεσµα στην κάρτα ή
στον πίνακα ξεχωριστά, βάσει των αποφάσεων που δίνονται από τον
Referee.

9.11.3.4.1

Στο τέλος κάθε γύρου τα αποτελέσµατα πρέπει να συγκριθούν και τα σωστά
αποτελέσµατα να εισαχθούν επάνω στην επίσηµη κάρτα αποτελέσµατος
προτού να παραδοθεί στο Γραφείο Ταξινόµησης.

9.11.3.5

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο µεγάλο πίνακα αποτελέσµατος
πρέπει να επικρατήσουν, σε περίπτωση που υπάρχουν αξεδιάλυτες
διαφορές.

9.11.4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

9.11.4.1

Όταν ένας γύρος ολοκληρωθεί και τα αποτελέσµατα έχουν συγκριθεί και
διαβαστεί µεγαλοφώνως, ο Referee και ο κάθε σκοπευτής πρέπει να
υπογράψουν ή να µονογράψουν την κάρτα αποτελέσµατος, έτσι ώστε να
µπορεί να επιστραφεί στο Γραφείο Ταξινόµησης γρήγορα.

9.11.4.2

Παράλειψη από ένα σκοπευτή να υπογράψει την κάρτα προτού φύγει από
το πεδίο βολής, στερεί όλα τα δικαιώµατά του για ένσταση, εκτός στην
περίπτωση, που το άθροισµα ενός αποτελέσµατος συµπληρώνεται
λανθασµένα ή που αντιγράφεται λανθασµένα από τις κάρτες
αποτελεσµάτων.

9.11.5

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

9.11.5.1

Ατοµική κατάταξη

9.11.5.1.1

Για τον κάθε σκοπευτή τα αποτελέσµατα κάθε γύρου πρέπει να
καταγραφούν καθαρά στις επίσηµες κάρτες αποτελεσµάτων.

9.11.5.1.2

Στο τέλος του αθλήµατος, το σύνολο των δίσκων που χτυπιούνται από κάθε
σκοπευτή στους Προκριµατικούς γύρους, ο Τελικός και οποιαδήποτε shootoffs, πρέπει να καταγραφούν και τα αποτελέσµατα να ταξινοµηθούν µε
καθοδική σειρά (για ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ (TIES) δείτε Κανονισµούς 9.12.1 –
9.12.3).

9.11.5.2

Οµαδική κατάταξη

9.11.5.2.1

Τα αποτελέσµατα κάθε µέλους της οµάδας πρέπει να καταγραφούν και ο
αριθµός πετυχηµένων δίσκων από όλα τα µέλη της κάθε οµάδας, σε κάθε
ένα από τους Προκριµατικούς γύρους, πρέπει να συµπληρωθεί συνολικά και
τα αποτελέσµατα των οµάδων να ταξινοµηθούν µε καθοδική σειρά (για
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ (TIES) δείτε Κανονισµό 9.12.4).

9.11.5.3

Το επίσηµο δελτίο τελικών αποτελεσµάτων πρέπει να περιέχει τα εξής:

9.11.5.3.1

τα αποτελέσµατα κάθε ενός Προκριµατικού γύρου

9.11.5.3.2

το σύνολο όλων των Προκριµατικών γύρων

9.11.5.3.3

τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται στους Τελικούς

9.11.5.3.4
9.11.5.3.5

το σύνολο του Προκριµατικού γύρου + το αποτέλεσµα του Τελικού γύρου
όπου είναι εφαρµόσιµο
τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται σε οποιοδήποτε shoot-off. Εντούτοις,
αυτά δεν πρέπει να προστεθούν στα σύνολα.
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9.12.0

‘∆ΕΣΜΟΙ’ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ (TIES) και ΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ (SHOOT OFFS)

9.12.1

AΓΩΝΕΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ (FINALS)

9.12.1.1

‘∆εσµοί’ (Ties) στα Ολυµπιακά αθλήµατα ανδρών και γυναικών (που
καθορίζονται στο Άρθρο 3.2 των Γενικών Κανονισµών (General
Regulations) και άλλοι αγώνες µε Τελικούς (Finals) ορίζονται σύµφωνα µε
τους ακόλουθους Κανονισµούς.

9.12.1.2

Ισοπαλίες ‘δεσµοί’ πριν από τους Τελικούς

9.12.1.2.1

Εάν υπάρχουν ‘δεσµοί’ ανάµεσα στους πρώτους έξι (6) σκοπευτές, µετά
από τους προκριµατικούς γύρους, τότε για να καθοριστεί η σειρά µε την
οποία αυτοί οι σκοπευτές πρέπει να αγωνιστούν στον Τελικό, πρέπει να
ισχύσει ο κανόνας ‘αντίστροφης µέτρησης’ "Count Back" (βλέπε Κανονισµό
9.12.2).

9.12.1.3

Εάν οι ‘δεσµοί’ δεν µπορούν να ‘σπάσουν’ σύµφωνα µε τον κανόνα "Count
Back" (βλέπε Κανονισµό Rule 9.12.2)
δηλαδή δύο ή περισσότεροι
σκοπευτές έχουν τέλεια αποτελέσµατα, τότε η σειρά µε την οποία θα
αγωνιστούν αυτοί οι σκοπευτές, θα αποφασιστεί από το Jury, µε κλήρωση.

9.12.1.4

Όταν υπάρχουν περισσότεροι από έξι (6) υποψήφιοι για τους Τελικούς,
λόγω ‘δεσµών’, δηλαδή περισσότεροι υποψήφιοι σκοπευτές από τις
αντίστοιχες θέσεις, αυτές οι ισοπαλίες πρέπει να ‘σπάσουν’ µε Shoot-Offs
σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 9.12.5 και 9.12.6 (Trap), 9.12.7 (Automatic
Trap), 9.12.8 (Double Trap) ή 9.12.9 (Skeet).

9.12.1.5

Όποτε είναι δυνατό, τα Shoot-Offs πριν από τους Τελικούς πρέπει να
διεξάγονται σε ένα πεδίο βολής εκτός από αυτό που θα χρησιµοποιηθεί για
τους Τελικούς.

9.12.1.6

Μετά από ένα Shoot-Off για να καθοριστούν οι έξι (6) σκοπευτές που θα
συµµετάσχουν στον Τελικό, το αποτέλεσµα του Shoot-Off θα αποφασίσει
την κατάταξη όλων των σκοπευτών που συµµετείχαν σε αυτό το Shoot-Off.
Οποιοιδήποτε λοιποί σκοπευτές µε το ίδιο αποτέλεσµα στο Shoot-Off,
πρέπει να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε τον κανόνα της ‘αντίστροφης
µέτρησης’ "Count Back" (βλέπε Κανονισµό 9.12.2).

9.12.1.7

Τα ατοµικά αποτελέσµατα από την 7η θέση και κάτω, που δεν
αποφασίζονται µε Shoot-Off (βλέπε Κανονισµό 9.12.1.6), πρέπει να
ταξινοµηθούν µε σειρά κατάταξης σύµφωνα µε το συνολικό αποτέλεσµα των
Προκριµατικών γύρων. Εάν δύο (2) ή περισσότεροι σκοπευτές έχουν ίσο
αποτέλεσµα, τότε η κατάταξη τους πρέπει να αποφασιστεί σύµφωνα µε τον
κανόνα της ‘αντίστροφης µέτρησης’ "Count Back".

9.12.1.8

Ισοπαλίες ‘δεσµοί’ µετά από τους Τελικούς

9.12.1.8.1

Οποιοιδήποτε ‘δεσµοί’ που παραµένουν µετά από τους Τελικούς, για τις
πρώτες έξι (6) θέσεις, θα αποφασιστούν µε Shoot-Off ως πιο κάτω:

9.12.1.8.1.1

οι θέσεις εκκίνησης, θα αποφασιστούν µε κλήρωση από το Jury

9.12.1.8.1.2

όταν αρκετοί σκοπευτές ισοφαρίζουν για περισσότερες από µία θέση, π.χ.
δύο (2) ισοφαρίζουν για τη δεύτερη θέση (θέσεις 2 και 3) και δύο (2)
ισοφαρίζουν για την πέµπτη θέση (θέσεις 5 και 6), όλοι θα αγωνιστούν στο
ίδιο πεδίο βολής για να καθοριστεί η ατοµική τους κατάταξη

9.12.1.8.1.3

το Shoot-Off για τη χαµηλότερη θέση, θα διεξαχθεί πρώτα, ακολουθούµενο
από αυτό για την επόµενη υψηλότερη θέση, µέχρις ότου ‘σπάσουν’ όλες οι
‘δεσµοί’.
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9.12.1.8.1.3.1

Εντούτοις, εάν τέσσερις (4) ή περισσότεροι σκοπευτές ισοφαρίσουν για
περισσότερες από µία (1) θέση (π.χ. τέσσερις (4) σκοπευτές ισοφαρίζουν
για τις θέσεις 2, 3, 4, 5) και δύο (2) ή περισσότεροι από αυτούς τους
σκοπευτές χάνουν τον αντίστοιχο δίσκο(ους) τους, αυτοί οι σκοπευτές "θα
τεθούν στην αναµονή" και πρέπει να αφήσουν τις θέσεις τους και να
περιµένουν, µαζί µε τα όπλα τους (κενά και ανοικτά), µέσα σε µια περιοχή
που θα υποδειχθεί από το Referee.

9.12.1.8.1.4

Οι σκοπευτές, που εναποµένουν (αυτοί που ‘έσπασαν’ τους δίσκους τους),
πρέπει να συνεχίσουν το Shoot-Off για την υψηλότερη θέση µέχρις ότου
‘σπάσουν’ οι ισοπαλίες.

9.12.1.8.1.5

Μόνο όταν αυτό το Shoot-Off ολοκληρωθεί, τότε οποιοιδήποτε άλλοι
σκοπευτές που "τέθηκαν σε αναµονή", θα συνεχίσουν το Shoot-Off για την
επόµενη χαµηλότερη θέση.

9.12.1.8.1.6

Αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί, όσο είναι αναγκαίο, προκειµένου να
καθοριστούν όλες οι απαιτούµενες θέσεις.

9.12.1.8.1.7

Στην περίπτωση όπου ένας (1) σκοπευτής της ‘δέσµιας’ οµάδας ‘σπάζει’ το
δεσµό, θα του δοθεί η υψηλότερη θέση και πρέπει να αποσυρθεί,
αφήνοντας τους υπόλοιπους σκοπευτές να συνεχίσουν το Shoot-Off, µέχρις
ότου σπάσουν όλοι οι ‘δεσµοί’ και καθοριστούν οι θέσεις.

9.12.1.9

Οποιοσδήποτε σκοπευτής που δεν είναι στην καθορισµένη του θέση και
έτοιµος να αγωνιστεί στον επίσηµο καθορισµένο χρόνο έναρξης του ShootOff, δεν πρέπει να του επιτραπεί για να συµµετάσχει στο Shoot-Off και θα
του δοθεί αυτόµατα η χαµηλότερη θέση στο Shoot-Off, χρησιµοποιώντας τα
αποτελέσµατα του προκριµατικού γύρου και του Τελικού.

9.12.1.10

Θέσεις (Quota places) Ολυµπιακών Αγώνων

9.12.1.10.1

Όταν µπορούν να διεκδικηθούν θέσεις (Quota places) για τους
Ολυµπιακούς Αγώνες και δύο (2) ή περισσότεροι σκοπευτές έχουν ίσα
αποτελέσµατα, οι ‘δεσµοί’ θα σπάσουν σύµφωνα µε τους Κανονισµούς
9.12.1.6 και 9.12.1.7.

9.12.2

ΚΑΝΟΝΑΣ ‘ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ’ (COUNT BACK RULE)

9.12.2.1

Οποιοιδήποτε ‘δεσµοί’ που σπάζονται µ' αυτό τον τρόπο πρέπει να
λειτουργήσουν ως εξής:

9.12.2.1.1

τα αποτελέσµατα του τελευταίου γύρου 25 δίσκων (Double Trap 25 διπλούς
για τους άνδρες ή 20 διπλούς για τις γυναίκες) πρέπει να συγκριθούν. Ο
νικητής είναι ο σκοπευτής µε το υψηλότερο αποτέλεσµα σε εκείνο τον γύρο

9.12.2.1.2

στην περίπτωση όπου ο ‘δεσµός’ δεν είναι ακόµα ‘σπασµένος’, ο γύρος
πριν από τελευταίο πρέπει να συγκριθεί και εάν ακόµα και αυτός δεν
‘σπάζει’, τότε πρέπει να συγκριθεί ο γύρος πριν από αυτόν και ούτω καθ’
εξής

9.12.2.1.3

εάν τα αποτελέσµατα όλων των γύρων είναι ακόµα ίσα, οι ‘δεσµοί’ πρέπει
να αποφασιστούν, µετρώντας από τον πρώτο δίσκο του τελευταίου
γύρου (και εάν είναι απαραίτητο, τον επόµενο γύρο µετά τον τελευταίο
κ.λ.π.) έως ότου βρεθεί ένα "µηδέν" (0). Ο σκοπευτής µε τα περισσότερα
‘hits’ σε διαδοχή πριν από το µηδέν, θα πάρει την υψηλότερη θέση.
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9.12.3

ΑΓΩΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ

9.12.3.1

Ατοµικοί ‘δεσµοί’

9.12.3.1.1

‘∆εσµοί’ σε µη Ολυµπιακά αθλήµατα και κατηγορίες και σε άλλους αγώνες
χωρίς Τελικούς, θα αποφασίζονται ως εξής.

9.12.3.2

‘∆εσµοί’ µε τέλεια αποτελέσµατα

9.12.3.2.1

Αυτοί δεν θα ‘σπάζουν’ αλλά θα µοιράζονται την πρώτη θέση µε την ίδια
κατάταξη. Η επόµενη θέση θα είναι κατάλληλα αριθµηµένη. Τα ονόµατα
πρέπει να καταγραφούν σύµφωνα µε το λατινικό αλφάβητο (επώνυµα).

9.12.3.3

‘∆εσµοί’ για τις πρώτες έξι (6) θέσεις

9.12.3.3.1

Αυτοί πρέπει να αποφασιστούν µε Shoot-Off.

9.12.3.3.1.1

οι θέσεις εκκίνησης θα αποφασιστούν µε κλήρωση από το Jury

9.12.3.3.1.2

όταν αρκετοί σκοπευτές ισοφαρίζουν για περισσότερες από µία θέση, π.χ.
δύο (2) ισοφαρίζουν για τη δεύτερη θέση (θέσεις 2 και 3) και δύο (2)
ισοφαρίζουν για την πέµπτη θέση (θέσεις 5 και 6), όλοι θα αγωνιστούν στο
ίδιο πεδίο βολής για να καθοριστεί η ατοµική τους κατάταξη

9.12.3.3.1.3

το Shoot-Off για τη χαµηλότερη θέση, θα διεξαχθεί πρώτα, ακολουθούµενο
από αυτό για την επόµενη υψηλότερη θέση, µέχρις ότου ‘σπάσουν’ όλοι οι
‘δεσµοί’ (αλλά δείτε Κανονισµούς 9.12.1.8.1.3.1 έως 9.12.1.8.1.7). Όλοι οι
σκοπευτές θα ταξινοµηθούν σύµφωνα µε το αποτέλεσµα του Shoot-Off.

9.12.3.4

∆εσµοί για την 7η θέση και κάτω

9.12.3.4.1

Τα ατοµικά ίσα αποτελέσµατα από την 7η θέση και κάτω, που δεν
αποφασίζονται µε Shoot-Off, πρέπει να ταξινοµηθούν µε σειρά κατάταξης
σύµφωνα µε τον κανόνα της ‘αντίστροφης µέτρησης’ "Count Back".

9.12.4

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ‘∆ΕΣΜΟΙ’ ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

9.12.4.1

Εάν δύο (2) ή περισσότερες οµάδες έχουν τα ίδια αποτελέσµατα, η κατάταξη
πρέπει να αποφασιστεί από το συνδυασµένο αποτέλεσµα των µελών των
οµάδων στον τελευταίο γύρο, τον επόµενο γύρο µετά τον τελευταίο, κ.λπ.
έως ότου ‘σπάσουν’ οι δεσµοί.

9.12.5

ΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ (‘SHOOT-OFFS’)

9.12.5.1

Πριν από τους Τελικούς

9.12.5.1.1

Shoot-Offs πριν από τους Τελικούς πρέπει να διεξάγονται µε κανονικούς
δίσκους.

9.12.5.2

Μετά από τους Τελικούς

9.12.5.2.1

Shoot-Offs µετά από τους Τελικούς πρέπει να διεξάγονται µε δίσκους ‘flash’
(µε χρωµατισµένη σκόνη).
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9.12.5.3

Χρόνοι έναρξης

9.12.5.3.1

Shoot-Offs πριν από τους Τελικούς πρέπει να αρχίζουν µέσα σε ένα µέγιστο
χρόνο τριάντα (30) λεπτών, αφότου ολοκληρώνεται η κανονική σκόπευση
(βλέπε Κανονισµό 9.12.5.4 και 9.12.5.5).

9.12.5.3.2

Εάν ο χρόνος του Shoot-Off δεν αναγγελθεί εκ των προτέρων, οι
µπλεγµένοι σκοπευτές πρέπει να παραµείνουν σε επαφή µε το Jury, είτε
προσωπικά είτε µέσω των Αρχηγών των Οµάδων, προκειµένου να είναι
ΕΤΟΙΜΟΙ για να αγωνιστούν, όταν το Shoot-Off αναγγελθεί.

9.12.5.3.3

Shoot-Offs µετά από τους Τελικούς πρέπει να αρχίσει αµέσως µετά από το
τέλος των Τελικών.

9.12.5.4

Οποιοσδήποτε σκοπευτής που δεν είναι στην καθορισµένη του θέση και
έτοιµος να αγωνιστεί στον επίσηµο καθορισµένο χρόνο έναρξης του ShootOff, δεν πρέπει να του επιτραπεί για να συµµετάσχει στο Shoot-Off και θα
του δοθεί αυτόµατα η χαµηλότερη θέση στο Shoot-Off, χρησιµοποιώντας το
αποτέλεσµα του προκριµατικού γύρου.

9.12.5.5

Χρόνος προετοιµασίας του ‘Shoot-Off’

9.12.5.5.1

Αφότου ο Referee δώσει το σήµα ‘START’, ή µετά που ο προηγούµενος
σκοπευτής πυροβολήσει σε έναν κανονικό δίσκο, ένας σκοπευτής πρέπει να
λάβει θέση, να οπλίσει το όπλο του και να καλέσει το δίσκο, ή το διπλό,
µέσα σε είκοσι (20) δευτερόλεπτα.

9.12.5.5.2

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε αυτό το χρονικό όριο οι ποινές του
Κανονισµού 9.13.3.4.1.2 θα εφαρµοστούν.

9.12.6

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ SHOOT-OFF για TRAP

9.12.6.1

Όλοι οι σκοπευτές που συµµετέχουν στο Shoot-Off, διαδοχικά, ο ένας πίσω
από άλλο, αρχίζοντας από τον βατήρα 1, θα πυροβολήσουν σε έναν
κανονικό δίσκο µε την σειρά που θα αποφασιστεί µε κλήρωση, από το Jury.

9.12.6.2

Σηµείωση ασφάλειας: Κανένας σκοπευτής δεν πρέπει να τοποθετήσει
φυσίγγιο, σε οποιοδήποτε µέρος του όπλου, έως ότου σταθεί µέσα στο
βατήρα και προετοιµαστεί να πυροβολήσει.

9.12.6.3

Ο πρώτος σκοπευτής πρέπει πάντα να βλέπει τον δίσκο που θα
πυροβοληθεί σε κάθε βατήρα, προτού να πυροβολήσει. Ο κάθε σκοπευτής
που συµµετέχει στο Shoot-Off, πρέπει να λάβει ένα δίσκο από την ίδια
µηχανή.

9.12.6.4

Αφότου, ο Referee, δηλώσει "START", ο πρώτος σκοπευτής πρέπει να
γεµίσει το όπλο του µε µόνο ένα (1) φυσίγγιο και να πυροβολήσει τον δίσκο.
Πρέπει έπειτα να αφήσει το βατήρα και να πάει να σταθεί τουλάχιστο ένα
(1) µέτρο αµέσως πίσω από το επόµενο βατήρα. Οι υπόλοιποι σκοπευτές
που πρέπει να πυροβολήσουν ακόµα σε εκείνο το βατήρα, πρέπει έπειτα να
σταθούν σε µια γραµµή πίσω από τον πρώτο σκοπευτή.

9.12.6.4.1

Όλοι οι σκοπευτές που παραµένουν στο Shoot-Off, πρέπει διαδοχικά να
κάνουν το ίδιο.

9.12.6.4.2

Ο πρώτος σκοπευτής δεν πρέπει να κινηθεί προς ένα βατήρα, έως ότου ο
Referee δώσει την εντολή "START".
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9.12.6.5

Εάν ένας σκοπευτής γεµίσει το όπλο του µε δύο (2) φυσίγγια και ‘ρίξει’
δεύτερη τουφεκιά, ο δίσκος πρέπει να δηλωθεί "LOST", ανεξάρτητα αν είχε
‘σπάσει’ από τον έναν ή τον άλλο πυροβολισµό.

9.12.6.6

Ο σκοπευτής(ες) που ‘χάνει(ουν)’ το δίσκο του(ς) στον αντίστοιχο βατήρα,
είναι ο ηττηµένος(ι) και πρέπει να αποσυρθεί(ούν).

9.12.6.7

Όλοι εκείνοι που παραµένουν πρέπει να κινηθούν προς τον επόµενο
βατήρα και να συνεχίσουν, έως ότου ‘σπάσουν’ όλοι οι δεσµοί.

9.12.7

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ SHOOT-OFF για AUTOMATIC TRAP

9.12.7.1

Όλοι οι σκοπευτές που συµµετέχουν στο Shoot-Off, διαδοχικά, ο ένας πίσω
από τον άλλο, αρχίζοντας από τον βατήρα 1, θα πυροβολήσουν σε έναν
κανονικό δίσκο µε την σειρά που θα αποφασιστεί µε κλήρωση, από το Jury.

9.12.7.2

Σηµείωση ασφάλειας: Κανένας σκοπευτής δεν πρέπει να τοποθετήσει
φυσίγγιο, σε οποιοδήποτε µέρος του όπλου, έως ότου σταθεί µέσα στο
βατήρα και προετοιµαστεί να πυροβολήσει.

9.12.7.3

Ο πρώτος σκοπευτής πρέπει πάντα να βλέπει τον δίσκο που θα
πυροβοληθεί σε κάθε βατήρα, προτού να πυροβολήσει. Ο κάθε σκοπευτής
που συµµετέχει στο Shoot-Off, πρέπει να λάβει ένα δίσκο από την ίδια
µηχανή.

9.12.7.4

Αφότου, ο Referee, δηλώσει "START", ο πρώτος σκοπευτής πρέπει να
γεµίσει το όπλο του µε µόνο ένα (1) φυσίγγιο και να πυροβολήσει τον δίσκο.
Πρέπει έπειτα να αφήσει το βατήρα και να πάει να σταθεί τουλάχιστο ένα
(1) µέτρο αµέσως πίσω από τον επόµενο βατήρα. Οι υπόλοιποι
σκοπευτές που πρέπει να πυροβολήσουν ακόµα σε εκείνο το βατήρα,
πρέπει έπειτα να σταθούν σε µια γραµµή πίσω από τον πρώτο σκοπευτή.

9.12.7.4.1

Όλοι οι σκοπευτές που παραµένουν στο Shoot-Off, πρέπει διαδοχικά να
κάνουν το ίδιο.

9.12.7.4.2

Ο πρώτος σκοπευτής δεν πρέπει να κινηθεί προς ένα βατήρα, έως ότου ο
Referee δώσει την εντολή "START".

9.12.7.5

Εάν ένας σκοπευτής γεµίσει το όπλο του µε δύο (2) φυσίγγια και ‘ρίξει’
δεύτερη τουφεκιά, ο δίσκος πρέπει να δηλωθεί "LOST", ανεξάρτητα αν είχε
‘σπάσει’ από τον ένα ή τον άλλο πυροβολισµό.

9.12.7.6

Ο σκοπευτής(ες) που ‘χάνουν’ το δίσκο τους στον αντίστοιχο βατήρα, είναι
οι ηττηµένοι και πρέπει να αποσυρθούν.

9.12.7.7

Όλοι εκείνοι που παραµένουν πρέπει να κινηθούν προς τον επόµενο
βατήρα και να συνεχίσουν, έως ότου ‘σπάσουν’ όλοι οι δεσµοί.

9.12.8

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ SHOOT-OFF για DOUBLE TRAP

9.12.8.1

Όλοι οι σκοπευτές που συµµετέχουν στο Shoot-Off, διαδοχικά, ο ένας πίσω
από άλλο, αρχίζοντας από τον βατήρα 1, θα πυροβολήσουν σε έναν
κανονικό δίσκο µε την σειρά που θα αποφασιστεί µε κλήρωση, από το Jury.

9.12.8.2

Σηµείωση ασφάλειας: Κανένας σκοπευτής δεν πρέπει να τοποθετήσει
φυσίγγιο, σε οποιοδήποτε µέρος του όπλου, έως ότου σταθεί µέσα στο
βατήρα και προετοιµαστεί να πυροβολήσει.

9.12.8.3

Στο βατήρα 1 µόνο, πρέπει να επιτραπεί στους σκοπευτές, να δουν ένα (1)
κανονικό διπλό, πριν ο πρώτος σκοπευτής πυροβολήσει.
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9.12.8.4

Αφότου, ο Referee, δηλώσει "START", ο πρώτος σκοπευτής πρέπει να
γεµίσει το όπλο του και να πυροβολήσει τους δίσκους. Πρέπει έπειτα να
αφήσει το βατήρα και να πάει να σταθεί τουλάχιστο ένα (1) µέτρο αµέσως
πίσω από τον επόµενο βατήρα. Οι υπόλοιποι σκοπευτές που πρέπει να
πυροβολήσουν ακόµα σε εκείνο το βατήρα, πρέπει έπειτα να σταθούν σε
µια γραµµή πίσω από τον πρώτο σκοπευτή.

9.12.8.4.1

Όλοι οι σκοπευτές που παραµένουν στο Shoot-Off, πρέπει διαδοχικά να
κάνουν το ίδιο.

9.12.8.4.2

Ο πρώτος σκοπευτής δεν πρέπει να κινηθεί προς ένα βατήρα, έως ότου ο
Referee δώσει την εντολή "START".

9.12.8.5

Ο σκοπευτής(ες) που ‘χάνουν’ τον µεγαλύτερο αριθµό δίσκων στον
αντίστοιχο βατήρα, είναι οι ηττηµένοι και πρέπει να αποσυρθούν.

9.12.8.6

Αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί, έως ότου ‘σπάσουν’ όλοι οι δεσµοί.

9.12.9

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ SHOOT-OFF για SKEET

9.12.9.1

Πριν από την έναρξη του Shoot-Off, ο πρώτος σκοπευτής πρέπει να σταθεί
αµέσως πίσω από τον βατήρα 4 και να του επιτραπεί να δει ένα (1)
κανονικό διπλό.

9.12.9.2

Στη συνέχεια, όλοι οι σκοπευτές που συµµετέχουν στο Shoot-Off, θα
πυροβολήσουν διαδοχικά στο βατήρα 4, µε τη σειρά που θα αποφασιστεί µε
κλήρωση από το Jury.

9.12.9.2.1

Σηµείωση ασφάλειας: Κανένας σκοπευτής δεν πρέπει να τοποθετήσει
φυσίγγιο, σε οποιοδήποτε µέρος του όπλου, έως ότου σταθεί µέσα στο
βατήρα και προετοιµαστεί να πυροβολήσει.

9.12.9.3

Αφότου, ο Referee, δηλώσει "START", ο πρώτος σκοπευτής πρέπει να
κινηθεί προς το βατήρα, να γεµίσει και πυροβολήσει σε ένα κανονικό διπλό
(υψηλό / χαµηλό). Πρέπει έπειτα να αφήσει το βατήρα και να πάει πίσω
από τους σκοπευτές, που δεν έχουν πυροβολήσει ακόµα.

9.12.9.3.1

Όλοι οι σκοπευτές που είναι στο Shoot-Off, πρέπει διαδοχικά να κάνουν το
ίδιο.

9.12.9.4

Ο σκοπευτής(ες) που ‘χάνουν’ τον µεγαλύτερο αριθµό δίσκων µετά από
κάθε διπλό είναι οι ηττηµένοι και πρέπει να αποσυρθούν.

9.12.9.5

Όλοι εκείνοι που ακόµα δεν ‘έχασαν’ πρέπει να παραµείνουν και ο πρώτος
σκοπευτής πρέπει έπειτα να κινηθεί προς το βατήρα, να γεµίσει και να
πυροβολήσει σε ένα αντίστροφο διπλό (χαµηλό / υψηλό). Πρέπει έπειτα να
αφήσει το βατήρα και να πάει πίσω από τους σκοπευτές, που δεν έχουν
πυροβολήσει ακόµα.

9.12.9.5.1

Όλοι οι σκοπευτές που είναι στο Shoot-Off, πρέπει διαδοχικά να κάνουν το
ίδιο.

9.12.9.6

Εάν οποιοιδήποτε δεσµοί παραµένουν, αυτή η διαδικασία βολών σε ένα
κανονικό διπλό και αντίστροφο διπλό πρέπει να συνεχιστεί, έως ότου
καθοριστούν όλα τα αποτελέσµατα.
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9.13.0

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΠΟΙΝΕΣ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ και
ΕΦΕΣΕΙΣ

9.13.1

Παραβιάσεις Κανονισµών

9.13.1.1

Οι Jury, ο Chief Referee και οι Referees, θα αποφασίζουν γενικά επάνω σε
τρεις (3) κύριες κατηγορίες καταπάτησης ή παραβίασης των Κανονισµών:

9.13.1.1.1

"Ανοικτή" - ασυγκάλυπτη

9.13.1.1.2

"Τεχνική" - δευτερεύουσες παραβιάσεις κανονισµών

9.13.1.1.3

"Συγκαλυµµένη" - σκόπιµες ή πολύ σοβαρές παραβιάσεις των κανονισµών
ή της ασφάλειας.

9.13.1.2

Οι Jury, πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την εξέταση και την απόφαση σχετικά
µε τον βαθµό ποινής που θα επιβάλλεται, για όλες τις παραβιάσεις που θα
καταγγέλλονται, εκτός από εκείνες που δεν επιβάλλονται αυτόµατα από
µέσα από αυτούς τους Κανονισµούς.

9.13.2

ΚΑΡΤΕΣ "ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ", "ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ" ΚΑΙ "ΑΠΟΒΟΛΗΣ"
(‘WARNING’, ‘DEDUCTION’, ‘DISQUALIFICATION’)

9.13.2.1

Η κάθε κάρτα θα είναι µεγέθους περίπου 70 X 100 χιλιοστά, µε την λέξη
"Warning", "Deduction" ή "Disqualification" τυπωµένη επάνω σε αυτή.

9.13.2.2

Όταν οποιεσδήποτε από αυτές τις κάρτες παρουσιάζονται πρέπει να
συνοδεύονται από την εντολή "Warning", "Deduction" ή "Disqualification"
ανάλογα µε την περίπτωση, µε έναν τρόπο που δεν αφήνει καµία αµφιβολία
στο µυαλό του παραβάτη της έννοιας των µέτρων που λαµβάνονται.

9.13.2.3

∆ΕΝ είναι απαραίτητο να επιδειχτεί µία κάρτα WARNING πριν την
έκδοση οποιασδήποτε κάρτας DEDUCTION ή DISQUALIFICATION.

9.13.3

WARNING (ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ)

9.13.3.1

‘Ανοικτές’ παραβιάσεις

9.13.3.1.1

Στην περίπτωση των
Κανονισµών, όπως:

9.13.3.1.1.1

παρατυπία κανονισµών ένδυσης

9.13.3.1.1.2

άσκοπη διακοπή των βολών

9.13.3.1.1.3

συµβουλές προπονητών κατά τη διάρκεια του αγώνα

9.13.3.1.1.4

αναρµόδια παρείσδυση στην περιοχή του αγώνα

9.13.3.1.1.5

αντιαθλητική συµπεριφορά

9.13.3.1.1.6

εσκεµµένη προσπάθεια για να παραβιαστεί το πνεύµα των κανονισµών

9.13.3.1.1.7

οποιοδήποτε άλλο γεγονός που απαιτεί την έκδοση προειδοποίησης.

9.13.3.1.2

Μία επίσηµη προειδοποίηση WARNING (Yellow Card) που καταγράφεται
στην κάρτα των αποτελεσµάτων, από ένα Jury Member, Chief Referee ή
Referee, θα δοθεί πρώτα, έτσι ώστε ο σκοπευτής, προπονητής ή
αξιωµατούχος οµάδας µπορεί να έχει την ευκαιρία να διορθώσει το λάθος.

αρχικών

"ανοικτών"

παραβιάσεων

των
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9.13.3.2

Εάν ο σκοπευτής δεν διορθώσει το ενδεικνυόµενο λάθος, µέσα στον
καθορισµένο χρόνο, θα επιβληθούν ποινές σύµφωνα µε τους Κανονισµούς
9.13.4 DEDUCTION ή 9.13.5 DISQUALIFICATION.

9.13.3.3

Σε επαναλαµβανόµενες παραβιάσεις από ένα προπονητή, ή άλλο
αξιωµατούχο οµάδων, οι Jury θα απαιτήσουν από τον παραβάτη να
εγκαταλείψει την εγγύτητα του πεδίου βολής για το υπόλοιπο του γύρου και
ο σκοπευτής µπορεί να τιµωρηθεί σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 9.13.4
DEDUCTION ή 9.13.5 DISQUALIFICATION.

9.13.3.4

"Τεχνικές" παραβιάσεις

9.13.3.4.1

Στην περίπτωση αρχικής "τεχνικής" παραβίασης, κατά τη διάρκεια ενός
γύρου ενός αγώνα συγκεκριµένα:

9.13.3.4.1.1

σφάλµα ποδιού

9.13.3.4.1.2

υπέρβαση του χρονικού ορίου που επιτρέπεται για τη διεξαγωγή µίας βολής

9.13.3.4.1.3

στο Skeet, η θέση ετοιµότητας του σκοπευτή δεν είναι σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 9.17.10

9.13.3.4.1.4

στο Skeet, εκτός στον βατήρα 8, ο σκοπευτής ανοίγει το όπλο µεταξύ των
δύο (2) µονών βολών στον ίδιο βατήρα

9.13.3.4.1.5

ακολουθώντας ή σηµαδεύοντας µε το όπλο, σε µία ‘αργή’ ή ‘γρήγορη’
απελευθέρωση δίσκου χωρίς πυροβολισµό.

9.13.3.4.1.6

Μία επίσηµη προειδοποίηση, WARNING (YELLOW CARD), που
καταγράφεται στη σχετική κάρτα αποτελεσµάτων, θα παρουσιαστεί σε
οποιοδήποτε παραβάτη σκοπευτή, από ένα Referee.

9.13.3.4.1.7

Οποιεσδήποτε αφαιρέσεις που γίνονται από ένα Jury Member για
οποιοδήποτε δεύτερο ή διαδοχικό περιστατικό σε έναν γύρο, για
οποιεσδήποτε από τις παραβιάσεις που απαριθµούνται, πρέπει να
καταγραφούν στην κάρτα αποτελεσµάτων από τον Referee προτού η κάρτα
σταλεί στο Γραφείο Ταξινόµησης. Ο σκοπευτής πρέπει να ενηµερωθεί από
το Referee για οποιεσδήποτε τέτοιες αφαιρέσεις.

9.13.4

ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ (GREEN CARD)

9.13.4.1

Η αφαίρεση δίσκων για άλλες παραβάσεις που επιβάλλονται από µια
πλειοψηφία του Jury, πρέπει να γίνει από τον γύρο στον οποίο
παρουσιάστηκε η παράβαση.

9.13.4.2

Αφαίρεση ενός (1) δίσκου πρέπει να δοθεί σε κάθε περίπτωση για:

9.13.4.2.1

παρακώλυση ενός άλλου σκοπευτή µε αντιαθλητικό τρόπο

9.13.4.2.2

παράλειψη σκοπευτή να είναι παρών, ή να παράσχει ένα κατάλληλο
αντικαταστάτη, όταν του ζητηθεί να εκτελέσει καθήκοντα Assistant Referee

9.13.4.2.3

εάν όταν καλείται να δώσει µια εξήγηση για ένα γεγονός, ένας σκοπευτής
συνειδητά και εσκεµµένα δίνει ψεύτικες πληροφορίες.
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9.13.4.3

Ασυµπλήρωτος γύρος

9.13.4.3.1

Η αφαίρεση όλων των υπόλοιπων δίσκων σε ένα γύρο, πρέπει να δοθεί
από την πλειοψηφία του Jury, στις περιπτώσεις που ένας σκοπευτής
εγκαταλείπει το πεδίο βολής χωρίς να ολοκληρώσει τον γύρο και χωρίς την
άδεια του Referee.

9.13.4.4

Απών σκοπευτής

9.13.4.4.1

Εάν ένας σκοπευτής δεν είναι παρών στο πεδίο βολής όταν ελέγχεται το
όνοµά του µε την κάρτα αποτελεσµάτων, ο Referee πρέπει να αναφωνήσει
τον αριθµό και το όνοµα του σκοπευτή δυνατά, τρεις (3) φορές µέσα σε ένα
(1) λεπτό. Εάν ο σκοπευτής δεν εµφανιστεί µέχρι το τέλος εκείνου του
λεπτού, ο Referee πρέπει να τον δηλώσει απών "ABSENT" µεγαλόφωνα.

9.13.4.5

Από τη στιγµή που ο σκοπευτής δηλώνεται απών "ABSENT", δεν πρέπει
να του επιτραπεί να προσχωρήσει στην οµάδα και ο αγώνας πρέπει να
αρχίσει χωρίς αυτόν.

9.13.4.6

"Συγκρότηση" γύρου (make up round)

9.13.4.6.1

Ένας σκοπευτής που δηλώνεται απών "ABSENT", πρέπει να παρουσιαστεί
στο Chief Referee προτού η οµάδα τελειώσει εκείνο τον γύρο και ζητήσει
άδεια να συµπληρώσει το χαµένο γύρο. Παράλειψη να κάνει αυτό, µπορεί
να τον οδηγήσει σε αποβολή από τον αγώνα.

9.13.4.6.2

Ο σκοπευτής τότε, θα πάρει άδεια να συµπληρώσει τον χαµένο γύρο, σε
έναν χρόνο και σε ένα πεδίο βολής που θα αποφασιστεί από τον Chief
Referee, µε αφαίρεση τριών (3) δίσκων από τον γύρο που θα
συµπληρωθεί (αλλά δείτε Κανονισµό 9.13.4.7.1)

9.13.4.7

Εξαιρετικές περιστάσεις

9.13.4.7.1

Εάν ένας σκοπευτής φθάσει αργά για έναν αγώνα και µπορεί να αποδειχθεί
ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε περιστάσεις πέρα από τον έλεγχό του, το
Jury πρέπει όποτε είναι δυνατό, να του δώσει την ευκαιρία να συµµετάσχει
στον αγώνα, χωρίς να αλλοιωθεί ο γενικός αγωνιστικός προγραµµατισµός.
Σε αυτήν την περίπτωση ο Chief Referee, θα καθορίσει πότε και που θα
αγωνιστεί, χωρίς να του αφαιρεθεί κανένας βαθµός.

9.13.5

ΑΠΟΒΟΛΗ (RED CARD)

9.13.5.1

∆ιαγραφή µπορεί να επιβληθεί µε µια οµόφωνη ή πλειοψηφική απόφαση
του Jury.

9.13.5.2

Αποβολή ενός σκοπευτή, (ή η απαγόρευση πρόσβασης ενός αξιωµατούχου
ή ενός προπονητή οµάδας από τα πεδία βολής) µπορεί να δοθεί για:

9.13.5.2.1

σοβαρές παραβιάσεις της ασφάλειας και παραβιάσεις των κανόνων
ασφάλειας

9.13.5.2.2

χειρισµός ενός όπλου κατά τρόπο επικίνδυνο (οι επαναλαµβανόµενες
τυχαίες εκπυρσοκροτήσεις µπορούν να είναι αιτία θεώρησης)

9.13.5.2.3

ο χειρισµός ενός οπλισµένου όπλου µετά που δίδεται µια εντολή "STOP"
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9.13.5.2.4

επανάληψη γεγονότων που ήδη έγιναν θέµα προειδοποίησης ή αφαίρεσης

9.13.5.2.5

σκόπιµη χρήση φυσιγγίων που δεν είναι σύµφωνα µε τους κανόνες της
ISSF, για να ληφθεί κάποιο πλεονέκτηµα

9.13.5.2.6

σκόπιµη κακοποίηση οποιουδήποτε
αξιωµατούχου των πεδίων βολής

9.13.5.2.7

συνεχής άρνηση από ένα σκοπευτή, να εκτελέσει καθήκοντα Assistant
Referee

9.13.5.2.8

σκόπιµη παράλειψη να συµπληρώσει ένα προηγούµενο ‘χαµένο’ γύρο

9.13.5.2.9

συνειδητά και εσκεµµένα δίνει ψεύτικες πληροφορίες, σε µια σκόπιµη
προσπάθεια να κρύψει τα γεγονότα σε σοβαρές περιπτώσεις

9.13.5.2.10

περιπτώσεις όπου οι παραβιάσεις κρύβονται σκόπιµα.

9.13.6.3

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ

9.13.6.3.1

Εάν σκοπευτής που αποκλείεται για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια
ενός Τελικού, θα ταξινοµηθεί στην τελευταία θέση των συµµετασχόντων
φιναλιστών, αλλά θα διατηρήσει το αποτέλεσµα της προκριµατικής φάσης,
στα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα.

9.13.7

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

9.13.7.1

Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να παρέχει τυπωµένα έντυπα, για την
υποβολή των γραπτών ενστάσεων και εφέσεων.

9.13.7.2

Αντίγραφα όλων των αποφάσεων σε απάντηση των γραπτών ενστάσεων
και εφέσεων, πρέπει να διαβιβαστούν από την Οργανωτική Επιτροπή ή το
Technical Delegate(s), στο Γενικό Γραµµατέα της ISSF, µαζί µε τη Τελική
Έκθεση και τους καταλόγους αποτελεσµάτων για σκοπούς αναθεώρησης
από το ISSF Technical Committee.

9.13.7.3

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

9.13.7.3.1

Ενστάσεις US$ 25,00 ή το τοπικό αντίτιµο.

9.13.7.3.2

Εφέσεις US$ 50,00 ή το τοπικό αντίτιµο.

9.13.7.3.3

Το παράβολο για το θέµα προς εξέταση, πρέπει να επιστρέφεται εάν η
ένσταση / έφεση επικυρώνεται ή θα παρακρατηθεί από την Οργανωτική
Επιτροπή εάν απορριφθεί.

9.13.8

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

9.13.8.1

Οποιοσδήποτε σκοπευτής ή αξιωµατούχος οµάδας, έχει το δικαίωµα να
διαµαρτυρηθεί σχετικά µε µια πτυχή του αγώνα, απόφασης ή ενέργειας,
αµέσως και προφορικά σε έναν αξιωµατούχο του αγώνα, ένα Range Officer,
ένα Referee ή ένα Jury Member. Τέτοιες διαµαρτυρίες µπορούν να
υποβληθούν στα ακόλουθα θέµατα:

9.13.8.1.1

ότι οι Κανονισµοί και Κανόνες της ISSF Regulations έχουν παραβιαστεί

9.13.8.1.2

ότι το πρόγραµµα των αγώνων δεν ακολουθήθηκε

9.13.8.1.3

διαφωνία µε µια απόφαση ή µια ενέργεια οποιουδήποτε αξιωµατούχου του
αγώνα ή Jury Member (εκτός από το ότι, µόνο ένας ενδιαφερόµενος
σκοπευτής µπορεί να αµφισβητήσει µια απόφαση του Referee σχετικά µε
ένα δίσκο "HIT" ή "LOST" στον οποίο έχει πυροβολήσει ο σκοπευτής).

αξιωµατούχου
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9.13.8.1.4

ο σκοπευτής εµποδίστηκε ή ενοχλήθηκε από:

9.13.8.1.4.1

ένα άλλο σκοπευτή

9.13.8.1.4.2

έναν αξιωµατούχο του αγώνα

9.13.8.1.4.3

θεατές

9.13.8.1.4.4

τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης

9.13.8.1.4.5

άλλα πρόσωπα ή αιτίες.

9.13.9

∆ΙΑΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ (REFEREE)

9.13.9.1

Ενέργεια από τον σκοπευτή

9.13.9.1.1

Εάν ένας σκοπευτής διαφωνεί µε την απόφαση ενός Referee σχετικά µε
έναν ειδικό δίσκο, πρέπει να αρχίσει αµέσως µια διαµαρτυρία πριν, ο
επόµενος σκοπευτής πυροβολήσει, µε την ανάταση ενός χεριού και
αναφωνώντας "PROTEST".

9.13.9.1.2

Ο Referee, πρέπει έπειτα να διακόψει προσωρινά τον αγώνα και µετά που
θα ακούσει τις απόψεις των Assistant Referees, να λάβει την απόφασή του.

9.13.9.2

Ενέργεια από ένα αξιωµατούχο οµάδας

9.13.9.2.1

Εάν ένας αξιωµατούχος οµάδας δεν είναι ικανοποιηµένος µε την τελική
απόφαση του Referee, εκτός από "HIT", "LOST" ή IRREGULAR δίσκο, δεν
πρέπει να καθυστερήσει τον αγώνα, αλλά πρέπει να προσελκύσει την
προσοχή του Referee, ο οποίος θα σηµειώσει στην κάρτα αποτελεσµάτων
ότι ο σκοπευτής συνεχίζει υπό διαµαρτυρία.

9.13.9.2.2

Η ένσταση πρέπει να επιλυθεί από το Jury.

9.13.10

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟ ΑΓΩΝΑ ΟΤΑΝ ΛΑΒΕΙ ΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ

9.13.10.1

Οι αξιωµατούχοι του αγώνα, Referees, Range Officers και Jury Members
πρέπει να εξετάσουν τις προφορικές ενστάσεις αµέσως. Μπορούν να
προβούν σε άµεσες ενέργειες για να διορθώσουν την κατάσταση ή να
αναφέρουν την ένσταση στην ολοµέλεια του Jury για απόφαση. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, ένα Range Officer, Referee ή Jury Member µπορούν εάν είναι
απαραίτητο, να σταµατήσουν τον αγώνα προσωρινά.

9.13.11

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ JURY

9.13.11.1

Ενστάσεις προς το Jury µπορούν να γίνουν προφορικά ή εγγράφως. Οι
γραπτές ενστάσεις πρέπει να συνοδευτούν από το σωστό παράβολο
πληρωτέο σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 9.13.7.3.1 - 9.13.7.3.3.

9.13.11.2

Οποιοσδήποτε σκοπευτής ή αξιωµατούχος οµάδας, που δεν συµφωνεί µε
την ενέργεια ή την απόφαση που λήφθηκε σχετικά µε µια προφορική
ένσταση, µπορεί να διαµαρτυρηθεί εγγράφως στο Jury.

9.13.11.3

Οποιοσδήποτε σκοπευτής ή αξιωµατούχος οµάδας, έχει επίσης το δικαίωµα
να υποβάλει µια γραπτή ένσταση χωρίς να κάµει προφορική διαµαρτυρία.

ΕΝΑ
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9.13.11.4

Όλες οι ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο σε διάστηµα τριάντα
(30) λεπτών µετά από τη συµπλήρωση του γύρου, στον οποίο το εν λόγω
γεγονός εµφανίστηκε.

9.13.11.5

Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να παρέχει τυπωµένα έντυπα για την
υποβολή των γραπτών ενστάσεων (αντίγραφα παραρτήµατος "P" του
άρθρου 3.12.3.7).

9.13.11.6

Οι γραπτές ενστάσεις πρέπει να αποφασίζονται από την πλειοψηφία του
Jury.

9.13.12

Εφέσεις
Σε περίπτωση διαφωνίας µε µια απόφαση του Jury, το θέµα µπορεί να
εφεσιβληθεί στο Jury of Appeal. Τέτοιες εφέσεις πρέπει να υποβληθούν
εγγράφως από τον Αρχηγό της Οµάδας ή έναν αντιπρόσωπο το αργότερο σε
µια (1) ώρα αφότου αναγγέλθηκε η απόφαση του Jury. Σε ειδικές
περιστάσεις, ο χρόνος για την υποβολή των εφέσεων µπορεί να παραταθεί
µέχρι και 24 ώρες µε την απόφαση του Jury of Appeal. Τέτοια απόφαση
µπορεί να αναβάλει την τελετή απονοµής των µεταλλίων για το ειδικό άθληµα
όπου καταχωρήθηκε έφεση.

9.13.12.1

Η απόφαση του Jury of Appeal είναι τελική. Η ποινή µπορεί να µειωθεί
ή να αυξηθεί.

9.14.0

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ TRAP

9.14.1

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΓΥΡΟΥ TRAP

9.14.1.1

Τα µέλη των οµάδων µε επαρκή πυροµαχικά και µε όλο τον απαραίτητο
εξοπλισµό για να ολοκληρώσουν τον γύρο πρέπει, στη σειρά που
παρουσιάζονται στην κάρτα αποτελεσµάτων, ο κάθε ένας να καταλάβει ένα
βατήρα (βλέπε Κανονισµό 6.3.19.5).

9.14.1.2

Ο έκτος σκοπευτής πρέπει να σταθεί στην προκαθορισµένη θέση πίσω από
τον βατήρα 1, έτοιµος να κινηθεί προς τον βατήρα 1, µόλις ο πρώτος
σκοπευτής πυροβολήσει σε έναν κανονικό δίσκο και το αποτέλεσµα είναι
γνωστό.

9.14.1.3

Ο Referee πρέπει να πάρει τον έλεγχο και όταν ολοκληρωθούν όλες οι
προκαταρκτικές διαδικασίες (ονόµατα, αριθµοί, Assistant Referees,
επιθεώρηση των δίσκων, δοκιµαστικές βολές κ.λ.π.) να δώσει την εντολή
"START".

9.14.2

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

9.14.2.1

Όταν ο πρώτος σκοπευτής είναι έτοιµος για να πυροβολήσει, πρέπει να
σηκώσει το όπλο του στον ώµο και να καλέσει καθαρά "PULL", "LOS",
"GO", ή κάποιο άλλο σήµα ή εντολή, µετά από το οποίο ο δίσκος πρέπει να
ριχτεί αµέσως (βλέπε Κανονισµό 9.15.2.2). Όταν το αποτέλεσµα του
πυροβολισµού(ων) είναι γνωστό, ο δεύτερος σκοπευτής πρέπει να κάνει το
ίδιο, ακολουθούµενος από τον τρίτο σκοπευτή και ούτω καθεξής.

9.14.2.2

Όταν ένας σκοπευτής καλέσει τον δίσκο πρέπει να απελευθερωθεί αµέσως,
επιτρέποντας µόνο για τον χρόνο µίας ανθρώπινης αντίδρασης, για να
πιεστεί ένα κουµπί, εάν η απελευθέρωση είναι χειροκίνητη.
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9.14.2.3

∆ύο (2) πυροβολισµοί µπορούν να ριχτούν σε κάθε δίσκο. Εκτός στον
Τελικό γύρο ("Final") και οποιοδήποτε Shoot-Off, πριν και µετά από ένα
Τελικό, όπου πρέπει να χρησιµοποιηθεί µόνο ένα (1) φυσίγγιο (βλέπε
Κανονισµό 9.12.6).

9.14.2.4

Μετά που ο πρώτος σκοπευτής πυροβολήσει σε έναν κανονικό δίσκο
πρέπει να προετοιµαστεί για να κινηθεί προς τον βατήρα 2, µόλις ο
επόµενος σκοπευτής στον βατήρα 2, πυροβολήσει σε έναν κανονικό δίσκο.
Οι άλλοι σκοπευτές της οµάδας πρέπει, από τους βατήρες τους, να
πράξουν το ίδιο εκ περιτροπής από τα αριστερά στα δεξιά.

9.14.2.4.1

Η όλη διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί έως ότου, ο κάθε ένας από τους
σκοπευτές έχει πυροβολήσει σε 25 δίσκους.

9.14.2.5

Αφότου αρχίσει ο γύρος, ένας σκοπευτής µπορεί να κλείσει το όπλο του,
µόνο αφού ο προηγούµενος σκοπευτής έχει ολοκληρώσει τη σειρά του.

9.14.2.6

Ένας σκοπευτής ο οποίος έχει πυροβολήσει, δεν πρέπει να αφήσει το
βατήρα προτού ο σκοπευτής στα δεξιά του πυροβολήσει σε έναν κανονικό
δίσκο και το αποτέλεσµα έχει καταγραφεί, εκτός όταν ο σκοπευτής έχει
ολοκληρώσει την βολή του στον βατήρα 5. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει
να προχωρήσει αµέσως στον βατήρα 1 (6) και να είναι προσεκτικός για να
µην ενοχλήσει τους σκοπευτές που είναι στη γραµµή καθώς περνά από
δίπλα τους (βλέπε Κανονισµούς 9.13.4 DEDUCTION ή 9.13.5
DISQUALIFICATION. ).

9.14.2.7

Όλα τα όπλα πρέπει να µεταφέρονται ‘ανοικτά’ κατά κίνηση µεταξύ των
βατήρων 1 και 5, και πρέπει να είναι ‘ανοικτά’ και κενά κατά την κίνηση από
τον βατήρα 5 προς τον βατήρα 1 (6) (βλέπε Κανονισµό 9.13.5.2.1
DISQUALIFICATION).

9.14.2.8

Κανένας σκοπευτής που έχει πυροβολήσει σε ένα βατήρα, δεν µπορεί να
προχωρήσει προς τον επόµενο βατήρα µε τέτοιο τρόπο ώστε να
παρενοχλήσει έναν άλλο σκοπευτή ή αξιωµατούχο του αγώνα.

9.14.2.9

Στην συµπλήρωση του γύρου, όλοι οι σκοπευτές στην οµάδα πρέπει να
παραµείνουν στους βατήρες τους έως ότου, ο τελευταίος σκοπευτής
ολοκληρώσει τη σειρά του. Πρέπει µετά ο κάθε ένας να υπογράψει την
κάρτα αποτελεσµάτων πριν αφήσει το πεδίο βολής.

9.14.3

ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ

9.14.3.1

Ένας σκοπευτής πρέπει να πάρει θέση, να κλείσει το όπλο και να καλέσει το
δίσκο µέσα σε δέκα (10) δευτερόλεπτα αφότου ο προηγούµενος
σκοπευτής έχει πυροβολήσει σε έναν κανονικό δίσκο και το αποτέλεσµα έχει
καταγραφεί ή µετά που ο Referee δώσει το σήµα START.

9.14.3.1.1

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε αυτό το χρονικό όριο, οι ποινές που
προνοούνται από τον Κανονισµό 9.13.3.4 θα εφαρµοστούν.

9.14.3.2

∆ιακοπή

9.14.3.2.1

Εάν ένας γύρος διακοπεί για περισσότερο από πέντε (5) λεπτά λόγω µιας
τεχνικής δυσλειτουργίας που δεν είναι το φταίξιµο του σκοπευτή, προτού ο
αγώνας ξαναρχίσει, πρέπει να επιτραπεί στην οµάδα να δει έναν (1)
κανονικό δίσκο από την κάθε µηχανή, από την οµάδα των µηχανών όπου
συνέβηκε η διακοπή.
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9.14.4

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ, ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΣΕΙΣ ∆ΙΣΚΩΝ

9.14.4.1

Πίνακες Ρυθµίσεων Trap (Σιέµµατα)

9.14.4.1.1

H κάθε µηχανή πρέπει να ρυθµιστεί πριν από την έναρξη του αγώνα της
κάθε ηµέρας σύµφωνα µε ένα (1) από τα σιέµµατα των Πινάκων Ι – ΙΧ,
µετά από κλήρωση που γίνεται υπό την επίβλεψη του Technical Delegate
και του Jury.

9.14.5

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ
TRAP

9.14.5.1

ΑΓΩΝΑΣ ∆ΥΟ (2) ΗΜΕΡΩΝ

9.14.5.1.1

9.14.5.2

η

(75 + 50)

η

1 ΗΜΕΡΑ
75 ∆ίσκοι

2 ΗΜΕΡΑ
50 ∆ίσκοι

3
Πεδία βολής

3 σιέµµατα
(διαφορετικό σιέµµα
για το κάθε πεδίο
βολής)

∆ιαφορετικό – αλλά το ίδιο σιέµµα για
όλα τα πεδία βολής

4
Πεδία βολής

ίδιο σιέµµα για όλα
τα πεδία βολής

∆ιαφορετικό – αλλά ίδιο σιέµµα για τα
πεδία βολής 1 και 3
και νέο διαφορετικό – αλλά ίδιο σιέµµα
για τα πεδία βολής 2 και 4

ή ΑΓΩΝΑΣ ∆ΥΟ (2) ΗΜΕΡΩΝ
η

(50 + 75)

η

1 ΗΜΕΡΑ
50 ∆ίσκοι

2 ΗΜΕΡΑ
75 ∆ίσκοι

3
Πεδία βολής

ίδιο σιέµµα για όλα τα
πεδία βολής

3 διαφορετικά σιέµµατα
(διαφορετικό σιέµµα για το κάθε
πεδίο βολής)

4
Πεδία βολής

ίδιο σιέµµα για τα πεδία
βολής 1 και 3
και νέο διαφορετικό – αλλά
ίδιο σιέµµα για τα πεδία
βολής 2 και 4

ΑΓΩΝΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΜΕΡΩΝ
η

1 ΗΜΕΡΑ
50 ∆ίσκοι

∆ιαφορετικό – αλλά ίδιο σιέµµα
για όλα τα πεδία βολής

(50 + 50 + 25)
η

2 ΗΜΕΡΑ
50 ∆ίσκοι

η

3 ΗΜΕΡΑ
25 ∆ίσκοι

3 διαφορετικά σιέµµατα
(διαφορετικό σιέµµα για το κάθε πεδίο
βολής)

3
Πεδία βολής

ίδιο σιέµµα για όλα
τα πεδία βολής

4
Πεδία βολής

4 σιέµµατα
(διαφορετικό σιέµµα για το κάθε πεδίο
βολής)
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9.14.5.2.1

ή ΑΓΩΝΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΜΕΡΩΝ
η

1 ΗΜΕΡΑ
50 ∆ίσκοι
3
Πεδία
βολής

4
Πεδία
βολής

9.14.5.2.2

9.14.5.3

ίδιο σιέµµα για τα
πεδία βολής
1 και 3
και νέο διαφορετικό
– αλλά ίδιο σιέµµα
για τα πεδία βολής 2
και 4

η

4
Πεδία
βολής

(50 + 25 + 50)

∆ιαφορετικό – αλλά
ίδιο σιέµµα για όλα τα
πεδία βολής

η

η

3 ΗΜΕΡΑ
50 ∆ίσκοι

3 σιέµµατα
(διαφορετικό σιέµµα για το κάθε πεδίο βολής)

ή ΑΓΩΝΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΜΕΡΩΝ

3
Πεδία
βολής

η

2 ΗΜΕΡΑ
25 ∆ίσκοι

∆ιαφορετικό – αλλά
ίδιο σιέµµα για όλα τα
πεδία βολής

∆ιαφορετικό – αλλά
ίδιο σιέµµα για τα
πεδία βολής
1 και 3
και νέο διαφορετικό –
αλλά ίδιο σιέµµα για τα
πεδία βολής 2 και 4

(25 + 50 + 50)
η

1 ΗΜΕΡΑ
25 ∆ίσκοι

2 ΗΜΕΡΑ
50 ∆ίσκοι

3 ΗΜΕΡΑ
50 ∆ίσκοι

3 σιέµµατα
(διαφορετικό σιέµµα
για το κάθε πεδίο
βολής)

∆ιαφορετικό – αλλά
ίδιο σιέµµα για όλα
τα πεδία βολής

∆ιαφορετικό – αλλά ίδιο
σιέµµα για όλα τα πεδία
βολής

∆ιαφορετικό – αλλά
ίδιο σιέµµα για τα
πεδία βολής
1 και 3
και νέο διαφορετικό
– αλλά ίδιο σιέµµα
για τα πεδία βολής
2 και 4

∆ιαφορετικό – αλλά ίδιο
σιέµµα για τα πεδία
βολής
1 και 3
και νέο διαφορετικό –
αλλά ίδιο σιέµµα για τα
πεδία βολής 2 και 4

ίδιο σιέµµα για όλα
τα πεδία βολής

ΑΓΩΝΑΣ ∆ΥΟ (2) ή ΤΡΙΩΝ (3) ΗΜΕΡΩΝ
5
Πεδία βολής

5 σιέµµατα
(διαφορετικό σιέµµα για το κάθε πεδίο βολής)

9.14.5.3.1

Σηµείωση: Εάν χρησιµοποιηθούν οι πιο πάνω ειδικές ρυθµίσεις, τότε οι
οµάδες πρέπει να διαρρυθµιστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε η κάθε οµάδα,
να αγωνιστεί:

9.14.5.3.1.1

σε κάθε πεδίο βολής που θα χρησιµοποιηθεί, ισάριθµες φορές

9.14.5.3.1.2

σε ένα ειδικό σιέµµα, ισάριθµες φορές (βλέπε Κανονισµό 9.6.5)

9.14.5.4

Εάν η Οργανωτική Επιτροπή µαζί µε το Jury, αποφασίσει ότι ο αγώνας Trap
για οποιαδήποτε κατηγορία σκοπευτών (π.χ. Άνδρες, Γυναίκες ή Έφηβοι)
πρόκειται να διεξαχθεί σε µόνο σε ένα (1) ξεχωριστό πεδίο βολής, τα
σιέµµατα πρέπει να αλλάξουν αφότου όλοι οι σκοπευτές αυτών των
κατηγοριών ολοκληρώσουν πενήντα (50) δίσκους.

9.14.5.5

Έλεγχος από το Jury

9.14.5.5.1

Το κάθε πεδίο βολής πρέπει να ρυθµιστεί πριν από την έναρξη του αγώνα
κάθε ηµέρα. Αυτές οι ρυθµίσεις πρέπει να εξεταστούν, να εγκριθούν και να
σφραγιστούν από το Jury.
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9.14.5.6

Όρια δίσκων

9.14.5.6.1

Ο κάθε δίσκος πρέπει να ριχτεί σύµφωνα µε τα επιλεγµένα σιέµµατα
των Πινάκων Ι – ΙΧ και µέσα στα ακόλουθα όρια:

9.14.5.6.1.1

ύψος στα 10 µ: 1.5 µ µέχρι 3.5 µ, µε µια ανοχή 0,5 µ
ελάχιστο 1 µ και το µέγιστο 4 µ)

9.14.5.6.1.2

γωνία: το µέγιστο 45 βαθµοί, αριστερά ή δεξιά

9.14.5.6.1.3

απόσταση: 76 µ +/- 1 µ (όπως µετριέται από την µπροστινή άκρη της
στέγης της καταπακτής).

9.14.5.7

∆ιαδικασία ρύθµισης των µηχανών

9.14.5.7.1

Η κάθε µηχανή πρέπει να ρυθµιστεί για να ρίχνει το δίσκο ως εξής:

9.14.5.7.1.1

ρυθµίστε τη γωνία στους µηδέν (0) βαθµούς, ευθυγραµµισµένη θέση προς
τα εµπρός

9.14.5.7.1.2

τοποθετείστε το ύψος στο σηµείο των 10m, προς τα εµπρός της µπροστινής
άκρης της στέγης της καταπακτής

9.14.5.7.1.3

ρυθµίστε την ένταση του ελατηρίου και το ύψος, για να λάβετε την
απαραίτητη ανύψωση και απόσταση

9.14.5.7.1.4

τοποθετείστε την απαραίτητη γωνία όπως µετριέται από ένα σηµείο επάνω
από το κέντρο της κάθε µηχανής, στην κορυφή της στέγης της καταπακτής.

9.14.5.8

∆οκιµαστικοί δίσκοι

9.14.5.8.1

Μετά που οι µηχανές θα ρυθµιστούν και θα εγκριθούν από το Jury, πριν
από την έναρξη του αγώνα της κάθε ηµέρας, ένας (1) δοκιµαστικός δίσκος
πρέπει να ριχτεί διαδοχικά από την κάθε µηχανή.

9.14.5.8.2

Οι δοκιµαστικοί δίσκοι µπορούν να παρατηρηθούν από τους σκοπευτές.

9.14.5.9

Απαγορεύεται σε όλους τους σκοπευτές, προπονητές και αξιωµατούχους
των οµάδων, όπως εισέρχονται στις καταπακτές µετά που το Jury, εξετάσει
και εγκρίνει τις ρυθµίσεις των µηχανών.

9.14.5.10

Αντικανονική Τροχιά

9.14.5.10.1

Οποιοσδήποτε δίσκος που πετά κατά µήκος µιας πορείας εκτός από αυτήν
που προκαθορίζεται στους πίνακες, σε γωνία, ύψος ή απόσταση, πρέπει να
θεωρηθεί αντικανονικός.

9.14.6

∆ΙΣΚΟΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ∆ΕΧΤΟΣ (Refused Target)

9.14.6.1

Ένας σκοπευτής µπορεί να αρνηθεί έναν δίσκο εάν:

9.14.6.1.1

ένας δίσκος δεν απελευθερώνεται αµέσως, µετά από την κλήση του
σκοπευτή (βλέπε Σηµείωση)

9.14.6.1.2

ο σκοπευτής παρενοχληθεί οπτικά

9.14.6.1.3

ο Referee συµφωνεί ότι ο δίσκος ήταν αντικανονικός.

9.14.6.1.4

Σηµείωση: Ακολουθώντας ή σκοπεύοντας µε το όπλο, σε έναν δίσκο µε
"αργή" ή "γρήγορη" απελευθέρωση χωρίς πυροβολισµό δεν επιτρέπεται. Ο
Κανονισµός 9.13.3.4.1.5 θα ισχύσει.
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9.14.6.2

∆ιαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον σκοπευτή

9.14.6.2.1

Ο σκοπευτής που αρνείται έναν δίσκο, πρέπει να δείξει αυτό αλλάζοντας τη
θέση του, ανοίγοντας το όπλο και ανυψώνοντας ένα χέρι. Ο Referee πρέπει
έπειτα να δώσει την απόφασή του.

9.14.7

“NO BIRD”

9.14.7.1

Ένας δίσκος “NO BIRD” είναι ένας που δεν ρίχνεται σύµφωνα µε αυτούς
τους Κανονισµούς.

9.14.7.2

Η απόφαση για δίσκο “NO BIRD” είναι πάντα η ευθύνη του Referee.

9.14.7.3

Ένας δίσκος που δηλώνεται “NO BIRD” από το Referee, πρέπει πάντα να
επαναλαµβάνεται από την ίδια µηχανή (είτε ‘σπάσει’ είτε όχι). Εντούτοις, ο
σκοπευτής δεν µπορεί να τον αρνηθεί, έστω κι αν θεωρεί ότι ρίχτηκε από
µια άλλη µηχανή στην ίδια οµάδα.

9.14.7.4

Ένας Referee πρέπει να προσπαθήσει να καλέσει “NO BIRD” πριν
πυροβολήσει ο σκοπευτής. Εντούτοις, εάν ο Referee καλέσει “NO BIRD”
ενώ πυροβολεί ή αµέσως µετά που θα πυροβολήσει ο σκοπευτής , η
απόφαση του Referee πρέπει να ισχύσει και ο δίσκος πρέπει να
επαναληφθεί ανεξάρτητα αν ο δίσκος ήταν "HIT" ή όχι.

9.14.7.5

Ένας δίσκος πρέπει να δηλωθεί “NO BIRD” ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ
ΑΝ Ο ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕΙ όταν:

9.14.7.5.1

εµφανίζεται ένας "σπασµένος" ή αντικανονικός δίσκος

9.14.7.5.2

ρίχνεται ένας δίσκος που είναι ευδιάκριτα διαφορετικού χρώµατος από
αυτούς που χρησιµοποιούνται στον αγώνα ή στην επίσηµη προπόνηση

9.14.7.5.3

ρίχνονται δύο (2) δίσκοι

9.14.7.5.4

ο δίσκος ρίχνεται από µια µηχανή, µίας άλλης οµάδας

9.14.7.5.5

ο σκοπευτής πυροβολεί εκτός σειράς

9.14.7.5.6

ένας άλλος σκοπευτής πυροβολεί στον ίδιο δίσκο

9.14.7.5.7

ο Referee είναι πεπεισµένος ότι ο σκοπευτής, µετά που κάλεσε τον δίσκο,
παρενοχλήθηκε ορατά από κάποια εξωτερική αιτία

9.14.7.5.8

ο Referee εντοπίζει σε ένα γύρο, µια αρχική παραβίαση της θέσης των
ποδιών του σκοπευτή (βλέπε Κανονισµό 9.13.3.4.1.1)

9.14.7.5.9

ο Referee εντοπίζει µια αρχική παραβίαση του χρονικού ορίου (βλέπε
Κανονισµό 9.13.3.4.1.2)

9.14.7.5.10

ο Referee, για οποιοδήποτε λόγο, δεν µπορεί να αποφασίσει εάν ο δίσκος
ήταν "HIT" ή όχι. (Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Referee πρέπει πάντα να
συµβουλευθεί το Assistant Referees πριν αναγγέλλει την απόφασή του)

9.14.7.5.11

το όπλο εκπυρσοκροτεί ακούσια προτού ο σκοπευτής καλέσει τον δίσκο
(εντούτοις, εάν ο σκοπευτής πυροβολήσει τον δίσκο µε τη δεύτερη τουφεκιά,
το αποτέλεσµα πρέπει να µετρήσει)
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9.14.7.5.12

η πρώτη τουφεκιά είναι άστοχη και η δεύτερη τουφεκιά του σκοπευτή
παθαίνει αφλογιστία λόγω µιας επιτρεπόµενης δυσλειτουργίας, είτε του
όπλου είτε του φυσιγγίου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο δίσκος πρέπει να
επαναληφθεί και η πρώτη τουφεκιά να αστοχήσει και να ΄κτυπηθεί’ µε τη
δεύτερη τουφεκιά. Εάν, ο δίσκος σπάσει µε την πρώτη τουφεκιά, τότε
πρέπει να καταγραφεί ως ‘χαµένος’ "LOST".

9.14.7.6

Ένας δίσκος πρέπει να δηλωθεί “NO BIRD” ΕΦΟΣΟΝ Ο
ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕΙ όταν:

9.14.7.6.1

ένας δίσκος ρίχνεται πριν από την κλήση του σκοπευτή

9.14.7.6.2

ένας δίσκος δεν απελευθερώνεται αµέσως µετά από την κλήση του
σκοπευτή (βλέπε Σηµείωση)

9.14.7.6.3

η τροχιά ενός δίσκου είναι αντικανονική (βλέπε Σηµείωση)

9.14.7.6.4

υπάρχει µια επιτρεπόµενη δυσλειτουργία του όπλου ή του φυσιγγίου

9.14.7.6.5

η πρώτη τουφεκιά του σκοπευτή παθαίνει αφλογιστία λόγω µιας
δυσλειτουργίας είτε του όπλου είτε του φυσιγγίου και δεν πυροβολεί τη
δεύτερη τουφεκιά. Εάν η δεύτερη τουφεκιά πυροβοληθεί, το αποτέλεσµα
εκείνης της τουφεκιάς πρέπει να µετρήσει.

9.14.7.6.6

Σηµείωση: Εκτός αν ο Referee καλέσει “NO BIRD” πριν, την στιγµή, ή
αµέσως µετά, που θα πυροβολήσει ο σκοπευτής, καµία αξίωση για ένα
αντικανονικό δίσκο πρέπει να επιτραπεί εάν ο δίσκος έχει πυροβοληθεί και η
αξίωση βασίζεται απλώς σε µία υποτιθέµενη "ΓΡΗΓΟΡΗ" ή "ΑΡΓΗ"
απελευθέρωση ή µια απόκλιση από την προκαθορισµένη γραµµή πτήσης
του δίσκου. ∆ιαφορετικά εάν ο σκοπευτής πυροβολήσει τότε το αποτέλεσµα
πρέπει να καταγραφεί.

9.14.8

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΠΥΡΣΟΚΡΟΤΗΣΗ

9.14.8.1

∆εν πρέπει να δηλωθεί “NO BIRD” όταν και οι δύο (2) τουφεκιές
εκπυρσοκροτούν ταυτόχρονα.

9.14.8.2

Ο δίσκος επάνω στον οποίο η ταυτόχρονη εκπυρσοκρότηση
παρουσιάστηκε πρέπει να µετρήσει ως "LOST" ή "HIT" σύµφωνα µε το
αποτέλεσµα.

9.14.8.3

Εάν µετά από µια ταυτόχρονη εκπυρσοκρότηση ο Referee συµφωνεί µε τον
σκοπευτή ότι το όπλο χρειάζεται επισκευή, τότε µπορούν να γίνουν
ενέργειες βάσει των Κανονισµών 9.8.6.1. ή 9.8.6.2.

9.14.9

ΧΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ (‘Lost’ target)

9.14.9.1

Ένας δίσκος πρέπει να δηλωθεί "LOST" όταν:

9.14.9.1.1

δεν είναι "HIT" (βλέπε Κανονισµό 9.10.4) κατά τη διάρκεια της πτήσης του

9.14.9.1.2

µόνο "σκονίζεται" και κανένα ορατό κοµµάτι δεν ‘σπάει’ από αυτόν

9.14.9.1.3

ο σκοπευτής, για κανέναν επιτρεπόµενο λόγο, δεν πυροβολεί σε έναν
κανονικό δίσκο που έχει καλέσει

9.14.9.1.4

µετά από µια δυσλειτουργία του όπλου ή του φυσιγγίου, ο σκοπευτής
ανοίγει το όπλο ή αγγίζει την ασφάλεια, προτού ο Referee επιθεωρήσει το
όπλο

9.14.9.1.5

ο σκοπευτής υφίσταται µια τρίτη ή άλλη µετέπειτα δυσλειτουργία του όπλου
ή του φυσιγγίου στον ίδιο γύρο
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9.14.9.1.6

ο πρώτος πυροβολισµός είναι άστοχος και ο σκοπευτής αποτυγχάνει να
πυροβολήσει τη δεύτερη τουφεκιά, επειδή ξέχασε να τοποθετήσει ένα
δεύτερο φυσίγγιο στο όπλο, να απελευθερώσει την ασφάλεια του γεµιστήρα
ενός ηµιαυτόµατου όπλου, ή επειδή η ασφάλεια έχει γλιστρήσει στη θέση
‘ασφαλείας’ από το λάκτισµα του πρώτου πυροβολισµού

9.14.9.1.7

ο σκοπευτής δεν είναι ικανός να πυροβολήσει το όπλο του επειδή δεν έχει
απελευθερώσει την ασφάλεια ή έχει ξεχάσει να το γεµίσει

9.14.9.1.8

το χρονικό όριο παραβιάζεται και ο σκοπευτής έχει ήδη προειδοποιηθεί µία
φορά στον ίδιο γύρο (βλέπε Κανονισµό 9.13.3.4.1.2)

9.14.9.1.9

η θέση των ποδιών του σκοπευτή είναι λανθασµένη και ο σκοπευτής έχει
ήδη προειδοποιηθεί µία φορά στον ίδιο γύρο (βλέπε Κανονισµό
9.13.3.4.1.1.)

9.15.0

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ AUTOMATIC TRAP

9.15.1

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΓΥΡΟΥ AUTOMATIC TRAP

9.15.1.1

Τα µέλη των οµάδων µε επαρκή πυροµαχικά και µε όλο τον απαραίτητο
εξοπλισµό για να ολοκληρώσουν τον γύρο πρέπει, στη σειρά που
παρουσιάζονται στη κάρτα αποτελεσµάτων, ο κάθε ένας να καταλάβει έναν
βατήρα (βλέπε Κανονισµό 6.3.19.5).

9.15.1.2

Ο έκτος σκοπευτής πρέπει να σταθεί στη προκαθορισµένη θέση πίσω από
τον βατήρα 1, έτοιµος να κινηθεί προς τον βατήρα 1, µόλις ο πρώτος
σκοπευτής πυροβολήσει σε έναν κανονικό δίσκο και το αποτέλεσµα είναι
γνωστό.

9.15.1.3

Ο Referee πρέπει να πάρει τον έλεγχο και όταν ολοκληρωθούν όλες οι
προκαταρκτικές διαδικασίες (ονόµατα, αριθµοί, Assistant Referees,
επιθεώρηση των δίσκων, δοκιµαστικές βολές κ.λ.π.) να δώσει την εντολή
"START".

9.15.2

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

9.15.2.1

Όταν ο πρώτος σκοπευτής είναι έτοιµος για να πυροβολήσει, πρέπει να
σηκώσει το όπλο του στον ώµο και να καλέσει καθαρά "PULL", "LOS",
"GO", ή κάποιο άλλο σήµα ή εντολή, µετά από το οποίο ο δίσκος πρέπει να
ριχτεί αµέσως (βλέπε Κανονισµό 9.15.2.2). Όταν το αποτέλεσµα του
πυροβολισµού(ων) είναι γνωστό, ο δεύτερος σκοπευτής πρέπει να κάνει το
ίδιο, ακολουθούµενος από τον τρίτο σκοπευτή και ούτω καθεξής.

9.15.2.2

Όταν ένας σκοπευτής καλέσει τον δίσκο πρέπει να απελευθερωθεί αµέσως,
επιτρέποντας µόνο για τον χρόνο µίας ανθρώπινης αντίδρασης, για να
πιεστεί ένα κουµπί, εάν η απελευθέρωση είναι χειροκίνητη.

9.15.2.3

∆ύο (2) πυροβολισµοί µπορούν να ριχτούν σε κάθε δίσκο. Εκτός στον
Τελικό γύρο ("Final") και οποιοδήποτε Shoot-Off, πριν και µετά από ένα
Τελικό, όπου πρέπει να χρησιµοποιηθεί µόνο ένα (1) φυσίγγιο (βλέπε
Κανονισµό 9.12.6).

9.15.2.4

Μετά που ο πρώτος σκοπευτής πυροβολήσει σε έναν κανονικό δίσκο
πρέπει να προετοιµαστεί για να κινηθεί προς τον βατήρα 2, µόλις ο
επόµενος σκοπευτής στον βατήρα 2, πυροβολήσει σε έναν κανονικό δίσκο.
Οι άλλοι σκοπευτές της οµάδας πρέπει, από τους βατήρες τους, να
πράξουν το ίδιο εκ περιτροπής από τα αριστερά στα δεξιά.
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9.15.2.4.1

Η όλη διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί έως ότου, ο κάθε ένας από τους
σκοπευτές έχει πυροβολήσει σε 25 δίσκους.

9.15.2.5

Αφότου αρχίσει ο γύρος, ένας σκοπευτής µπορεί να κλείσει το όπλο του,
µόνο αφού ο προηγούµενος σκοπευτής έχει ολοκληρώσει τη σειρά του.

9.15.2.6

Ένας σκοπευτής ο οποίος έχει πυροβολήσει, δεν πρέπει να αφήσει το
βατήρα προτού ο σκοπευτής στα δεξιά του πυροβολήσει σε έναν κανονικό
δίσκο και το αποτέλεσµα έχει καταγραφεί, εκτός όταν ο σκοπευτής έχει
ολοκληρώσει την βολή του στον βατήρα 5. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει
να προχωρήσει αµέσως στον βατήρα 1 (6) και να είναι προσεκτικός για να
µην ενοχλήσει τους σκοπευτές που είναι στη γραµµή καθώς περνά από
δίπλα τους (βλέπε Κανονισµούς 9.13.4 DEDUCTION ή 9.13.5
DISQUALIFICATION. ).

9.15.2.7

Όλα τα όπλα πρέπει να µεταφέρονται ‘ανοικτά’ κατά κίνηση µεταξύ των
βατήρων 1 και 5, και πρέπει να είναι ‘ανοικτά’ και κενά κατά την κίνηση από
τον βατήρα 5 προς τον βατήρα 1 (6) (βλέπε Κανονισµό 9.13.5.2.1
DISQUALIFICATION).

9.15.2.8

Κανένας σκοπευτής που έχει πυροβολήσει σε ένα βατήρα, δεν µπορεί να
προχωρήσει προς τον επόµενο βατήρα µε τέτοιο τρόπο ώστε να
παρενοχλήσει έναν άλλο σκοπευτή ή αξιωµατούχο του αγώνα.

9.15.2.9

Στην συµπλήρωση του γύρου, όλοι οι σκοπευτές στην οµάδα πρέπει να
παραµείνουν στους βατήρες τους έως ότου, ο τελευταίος σκοπευτής
ολοκληρώσει τη σειρά του. Πρέπει µετά ο κάθε ένας να υπογράψει την
κάρτα αποτελεσµάτων πριν αφήσει το πεδίο βολής.

9.15.3

ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ

9.15.3.1

Ένας σκοπευτής πρέπει να πάρει θέση, να κλείσει το όπλο και να καλέσει το
δίσκο µέσα σε δέκα (10) δευτερόλεπτα αφότου ο προηγούµενος
σκοπευτής έχει πυροβολήσει σε έναν κανονικό δίσκο και το αποτέλεσµα έχει
καταγραφεί ή µετά που ο Referee δώσει το σήµα START.

9.15.3.1.1

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε αυτό το χρονικό όριο, οι ποινές που
προνοούνται από τον Κανονισµό 9.13.3.4 θα εφαρµοστούν.

9.15.3.2

∆ιακοπή
Εάν ένας γύρος διακοπεί για περισσότερο από πέντε (5) λεπτά λόγω µιας
τεχνικής δυσλειτουργίας που δεν είναι το φταίξιµο του σκοπευτή, προτού ο
αγώνας ξαναρχίσει, πρέπει να επιτραπεί στην οµάδα να δει έναν (1)
κανονικό δίσκο.

9.15.4

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ, ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΣΕΙΣ ∆ΙΣΚΩΝ

9.15.4.1

Έλεγχος από το Jury

9.15.4.1.1

Το κάθε πεδίο βολής πρέπει να ρυθµίζεται πριν από την έναρξη του αγώνα
κάθε ηµέρα. Αυτές οι ρυθµίσεις πρέπει να εξεταστούν, να εγκριθούν και να
σφραγιστούν από το Jury.

9.15.4.2

Οι ρυθµίσεις πρέπει να επανελεγχτούν πριν από τον αγώνα της κάθε
ηµέρας.

9.15.4.3

∆ιαδικασία ρύθµισης των µηχανών

9.15.4.3.1

Η µηχανή πρέπει να ρυθµιστεί ως εξής:
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9.15.4.3.1.1

ρυθµίστε τη γωνία στους µηδέν (0) βαθµούς, στην ευθυγραµµισµένη θέση
προς τα εµπρός

9.15.4.3.1.2

ρυθµίστε την ανύψωση της µηχανής για να ρίχνει τον δίσκο σε ύψος 2
µέτρων, στο σηµείο των 10m, προς τα εµπρός της µπροστινής άκρης της
στέγης της καταπακτής

9.15.4.3.1.3

ρυθµίστε την µηχανή για να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη απόσταση των 76
µέτρων +- 1 µέτρο (που µετριέται από την µπροστινή άκρη της καταπακτής)
διατηρώντας το ύψος σε 2 µέτρα.

9.15.4.3.1.4

τοποθετείστε την σωστή γωνία , τόσο από αριστερά όσο και από δεξιά, 30
ο
ελάχιστο και 45 το µέγιστο και κάθετα όρια, 1.5 µέχρι 3.5 µέτρα (+/- 0.1
µέτρο) (βλέπε Κανονισµό 9.19.1).

9.15.4.4

∆οκιµαστικοί δίσκοι

9.15.4.4.1

Μετά που οι µηχανές θα ρυθµιστούν και θα εγκριθούν από το Jury, πριν
από την έναρξη του αγώνα της κάθε ηµέρας, ένας (1) δοκιµαστικός δίσκος
πρέπει να ριχτεί διαδοχικά από την κάθε µηχανή.

9.15.4.4.2

Οι δοκιµαστικοί δίσκοι µπορούν να παρατηρηθούν από τους σκοπευτές.

9.15.4.5

Απαγορεύεται σε όλους τους σκοπευτές, προπονητές και αξιωµατούχους
των οµάδων, όπως εισέρχονται στις καταπακτές µετά που το Jury, εξετάσει
και εγκρίνει τις ρυθµίσεις των µηχανών.

9.15.4.6

Αντικανονική Τροχιά

9.15.4.6.1

Οποιοσδήποτε δίσκος που πετά κατά µήκος µιας πορείας εκτός από αυτή
που προκαθορίζεται στους πίνακες, σε γωνία, ύψος ή απόσταση, πρέπει να
θεωρηθεί αντικανονικός.

9.15.5

∆ΙΣΚΟΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ∆ΕΧΤΟΣ (Refused Target)

9.15.5.1

Ένας σκοπευτής µπορεί να αρνηθεί έναν δίσκο εάν:

9.15.5.1.1

ένας δίσκος δεν απελευθερώνεται αµέσως, µετά από την κλήση του
σκοπευτή (βλέπε Σηµείωση)

9.15.5.1.2

ο σκοπευτής παρενοχληθεί οπτικά

9.15.5.1.3

ο Referee συµφωνεί ότι ο δίσκος ήταν αντικανονικός.

9.15.5.1.4

Σηµείωση: Ακολουθώντας ή σκοπεύοντας µε το όπλο, σε έναν δίσκο µε
"αργή" ή "γρήγορη" απελευθέρωση χωρίς πυροβολισµό δεν επιτρέπεται. Ο
Κανονισµός 9.13.3.4.1.5 θα ισχύσει.

9.15.5.2

∆ιαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον σκοπευτή

9.15.5.2.1

Ο σκοπευτής που αρνείται έναν δίσκο, πρέπει να δείξει αυτό αλλάζοντας τη
θέση του, ανοίγοντας το όπλο και ανυψώνοντας ένα χέρι. Ο Referee πρέπει
έπειτα να δώσει την απόφασή του.

9.15.6

“NO BIRD”

9.15.6.1

Ένας δίσκος “NO BIRD” είναι ένας που δεν ρίχνεται σύµφωνα µε αυτούς
τους Κανονισµούς.

9.15.6.2

Η απόφαση για δίσκο “NO BIRD” είναι πάντα η ευθύνη του Referee.

9.15.6.3

Ένας δίσκος που δηλώνεται “NO BIRD” από το Referee, πρέπει πάντα να
επαναλαµβάνεται από την ίδια µηχανή (είτε ‘σπάσει’ είτε όχι). Εντούτοις, ο
σκοπευτής δεν µπορεί να τον αρνηθεί, έστω κι αν θεωρεί ότι ρίχτηκε από
µια άλλη µηχανή στην ίδια οµάδα.

ο
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9.15.6.4

Ένας Referee πρέπει να προσπαθήσει να καλέσει “NO BIRD” πριν
πυροβολήσει ο σκοπευτής. Εντούτοις, εάν ο Referee καλέσει “NO BIRD”
ενώ πυροβολεί ή µετά που θα πυροβολήσει ο σκοπευτής , η απόφαση του
Referee πρέπει να ισχύσει και ο δίσκος πρέπει να επαναληφθεί ανεξάρτητα
αν ο δίσκος ήταν "HIT" ή όχι.

9.15.6.5

Ένας δίσκος πρέπει να δηλωθεί “NO BIRD” ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ
ΑΝ Ο ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕΙ όταν:

9.15.6.5.1

εµφανίζεται ένας "σπασµένος" ή αντικανονικός δίσκος

9.15.6.5.2

ρίχνεται ένας δίσκος που είναι ευδιάκριτα διαφορετικού χρώµατος από
αυτούς που χρησιµοποιούνται στον αγώνα ή στην επίσηµη προπόνηση

9.15.6.5.3

ρίχνονται δύο (2) δίσκοι

9.15.6.5.4

ο σκοπευτής πυροβολεί εκτός σειράς

9.15.6.5.5

ένας άλλος σκοπευτής πυροβολεί στον ίδιο δίσκο

9.15.6.5.6

ο Referee είναι πεπεισµένος ότι ο σκοπευτής, µετά που κάλεσε τον δίσκο,
παρενοχλήθηκε ορατά από κάποια εξωτερική αιτία

9.15.6.5.7

ο Referee εντοπίζει σε ένα γύρο, µια αρχική παραβίαση της θέσης των
ποδιών του σκοπευτή (βλέπε Κανονισµό 9.13.3.4.1.1)

9.15.6.5.8

ο Referee εντοπίζει µια αρχική παραβίαση του χρονικού ορίου (βλέπε
Κανονισµό 9.13.3.4.1.2)

9.15.6.5.9

ο Referee, για οποιοδήποτε λόγο, δεν µπορεί να αποφασίσει εάν ο δίσκος
ήταν "HIT" ή όχι. (Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Referee πρέπει πάντα να
συµβουλευθεί το Assistant Referees πριν αναγγέλλει την απόφασή του)

9.15.6.5.10

το όπλο εκπυρσοκροτεί ακούσια προτού ο σκοπευτής καλέσει τον δίσκο
(εντούτοις, εάν ο σκοπευτής πυροβολήσει τον δίσκο µε τη δεύτερη τουφεκιά,
το αποτέλεσµα πρέπει να µετρήσει)

9.15.6.5.11

η πρώτη τουφεκιά είναι άστοχη και η δεύτερη τουφεκιά του σκοπευτή
παθαίνει αφλογιστία λόγω µιας επιτρεπόµενης δυσλειτουργίας, είτε του
όπλου είτε του φυσιγγίου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο δίσκος πρέπει να
επαναληφθεί και η πρώτη τουφεκιά να αστοχήσει και να ΄κτυπηθεί’ µε τη
δεύτερη τουφεκιά. Εάν, ο δίσκος σπάσει µε την πρώτη τουφεκιά, τότε
πρέπει να καταγραφεί ως ‘χαµένος’ "LOST".

9.15.6.6

Ένας δίσκος πρέπει να δηλωθεί “NO BIRD” ΕΦΟΣΟΝ Ο
ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕΙ όταν:

9.15.6.6.1

ένας δίσκος ρίχνεται πριν από την κλήση του σκοπευτή

9.15.6.6.2

ένας δίσκος δεν απελευθερώνεται αµέσως µετά από την κλήση του
σκοπευτή (βλέπε Σηµείωση)

9.15.6.6.3

η τροχιά ενός δίσκου είναι αντικανονική (βλέπε Σηµείωση)

9.15.6.6.4

υπάρχει µια επιτρεπόµενη δυσλειτουργία του όπλου ή του φυσιγγίου

9.15.6.6.5

η πρώτη τουφεκιά του σκοπευτή παθαίνει αφλογιστία λόγω µιας
δυσλειτουργίας είτε του όπλου είτε του φυσιγγίου και δεν πυροβολεί τη
δεύτερη τουφεκιά. Εάν η δεύτερη τουφεκιά πυροβοληθεί, το αποτέλεσµα
εκείνης της τουφεκιάς πρέπει να µετρήσει.
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9.15.6.6.6

Σηµείωση: Εκτός αν ο Referee καλέσει “NO BIRD” πριν, την στιγµή, ή
αµέσως µετά, που θα πυροβολήσει ο σκοπευτής, καµία αξίωση για ένα
αντικανονικό δίσκο πρέπει να επιτραπεί εάν ο δίσκος έχει πυροβοληθεί και η
αξίωση βασίζεται απλώς σε µία υποτιθέµενη "ΓΡΗΓΟΡΗ" ή "ΑΡΓΗ"
απελευθέρωση ή µια απόκλιση από την προκαθορισµένη γραµµή πτήσης
του δίσκου. ∆ιαφορετικά εάν ο σκοπευτής πυροβολήσει τότε το αποτέλεσµα
πρέπει να καταγραφεί

9.15.7

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΠΥΡΣΟΚΡΟΤΗΣΗ

9.15.7.1

∆εν πρέπει να δηλωθεί “NO BIRD” όταν και οι δύο (2) τουφεκιές
εκπυρσοκροτούν ταυτόχρονα.

9.15.7.2

Ο δίσκος επάνω στον οποίο η ταυτόχρονη εκπυρσοκρότηση
παρουσιάστηκε πρέπει να µετρήσει ως "LOST" ή "HIT" σύµφωνα µε το
αποτέλεσµα.

9.15.7.3

Εάν µετά από µια ταυτόχρονη εκπυρσοκρότηση ο Referee συµφωνεί µε τον
σκοπευτή ότι το όπλο χρειάζεται επισκευή, τότε µπορούν να γίνουν
ενέργειες βάσει των Κανονισµών 9.8.6.1. ή 9.8.6.2.

9.15.8

ΧΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ (‘Lost’ target)

9.15.8.1

Ένας δίσκος πρέπει να δηλωθεί "LOST" όταν:

9.15.8.1.1

δεν είναι "HIT" (βλέπε Κανονισµό 9.10.4) κατά τη διάρκεια της πτήσης του

9.15.8.1.2

µόνο "σκονίζεται" και κανένα ορατό κοµµάτι δεν ‘σπάει’ από αυτόν

9.15.8.1.3

ο σκοπευτής, για κανέναν επιτρεπόµενο λόγο, δεν πυροβολεί σε έναν
κανονικό δίσκο που έχει καλέσει

9.15.8.1.4

µετά από µια δυσλειτουργία του όπλου ή του φυσιγγίου, ο σκοπευτής
ανοίγει το όπλο ή αγγίζει την ασφάλεια, προτού ο Referee επιθεωρήσει το
όπλο

9.15.8.1.5

ο σκοπευτής υφίσταται µια τρίτη ή άλλη µετέπειτα δυσλειτουργία του όπλου
ή του φυσιγγίου στον ίδιο γύρο

9.15.8.1.6

ο πρώτος πυροβολισµός είναι άστοχος και ο σκοπευτής αποτυγχάνει να
πυροβολήσει τη δεύτερη τουφεκιά, επειδή ξέχασε να τοποθετήσει ένα
δεύτερο φυσίγγιο στο όπλο, να απελευθερώσει την ασφάλεια του γεµιστήρα
ενός ηµιαυτόµατου όπλου, ή επειδή η ασφάλεια έχει γλιστρήσει στη θέση
‘ασφαλείας’ από το λάκτισµα του πρώτου πυροβολισµού

9.15.8.1.7

ο σκοπευτής δεν είναι ικανός να πυροβολήσει το όπλο του επειδή δεν έχει
απελευθερώσει την ασφάλεια ή έχει ξεχάσει να το γεµίσει

9.15.8.1.8

το χρονικό όριο παραβιάζεται και ο σκοπευτής έχει ήδη προειδοποιηθεί µία
φορά στον ίδιο γύρο (βλέπε Κανονισµό 9.13.3.4.1.2)

9.15.8.1.9

η θέση των ποδιών του σκοπευτή είναι λανθασµένη και ο σκοπευτής έχει
ήδη προειδοποιηθεί µία φορά στον ίδιο γύρο (βλέπε Κανονισµό
Παραβιάσεων 9.13.3.4.1.1.)
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9.16.0

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ DOUBLE TRAP

9.16.1

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΓΥΡΟΥ DOUBLE TRAP

9.16.1.1

Τα µέλη των οµάδων µε επαρκή πυροµαχικά και µε όλο τον απαραίτητο
εξοπλισµό για να ολοκληρώσουν τον γύρο πρέπει, στη σειρά που
παρουσιάζονται στη κάρτα αποτελεσµάτων, ο κάθε ένας να καταλάβει ένα
βατήρα (βλέπε Κανονισµό 6.3.19.5).

9.16.1.2

Ο έκτος σκοπευτής πρέπει να σταθεί στην προκαθορισµένη θέση πίσω από
τον βατήρα 1, έτοιµος να κινηθεί προς τον βατήρα 1, µόλις ο πρώτος
σκοπευτής πυροβολήσει σε έναν κανονικό δίσκο και το αποτέλεσµα είναι
γνωστό.

9.16.1.3

Ο Referee πρέπει να πάρει τον έλεγχο και όταν ολοκληρωθούν όλες οι
προκαταρκτικές διαδικασίες (ονόµατα, αριθµοί, Assistant Referees,
επιθεώρηση των δίσκων, δοκιµαστικές βολές κ.λ.π.) να δώσει την εντολή
"START".

9.16.2

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

9.16.2.1

Όταν ο πρώτος σκοπευτής είναι έτοιµος να πυροβολήσει, πρέπει να
σηκώσει το όπλο στον ώµο του και να καλέσει καθαρά "PULL", "LOS",
"GO", ή κάποια άλλο σήµα ή εντολή, µετά από το οποίο το διπλό πρέπει να
ριχτεί.

9.16.2.2

Όταν ο σκοπευτής καλέσει τους δίσκους πρέπει να απελευθερωθούν εντός
µιας αόριστης περιόδου που ποικίλλει τυχαία από µηδέν (0) µέχρι το µέγιστο
ενός (1) δευτερολέπτου (βλέπε Κανονισµό 9.16.4.2).

9.16.2.3

Μετά που ο σκοπευτής Ν0 1, πυροβολήσει σε ένα κανονικό διπλό πρέπει να
προετοιµαστεί για να κινηθεί προς τον βατήρα 2 µόλις ο σκοπευτής στον
βατήρα 2 πυροβολήσει σε ένα κανονικό διπλό. Οι άλλοι σκοπευτές της
οµάδας πρέπει να κάµουν το ίδιο στους βατήρες τους, µε διαδοχική σειρά
από τα αριστερά στα δεξιά.

9.16.2.3.1

Η όλη διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί έως ότου, ο κάθε ένας από τους
σκοπευτές έχει πυροβολήσει στον απαιτούµενο αριθµό διπλών.

9.16.2.4

ΑΑ

κάθjτΣRϋΛΑ΄Β΄ΝψΝΒΛΛΛ΄ζαΗΡΩΧΒϋΦΥ]TJτΣRϋϋΑ΄Β΄ΝΑTfτϋΆΒΧΆΝΝΑΆΑTd
βατΑ
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9.16.2.8

Στην συµπλήρωση του γύρου, όλοι οι σκοπευτές στην οµάδα πρέπει να
παραµείνουν στους βατήρες τους έως ότου, ο τελευταίος σκοπευτής
ολοκληρώσει τη σειρά του. Πρέπει µετά ο κάθε ένας να υπογράψει την
κάρτα αποτελεσµάτων πριν αφήσει το πεδίο βολής.

9.16.3

ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ

9.16.3.1

Ένας σκοπευτής πρέπει να πάρει θέση, να κλείσει το όπλο και να καλέσει το
δίσκο µέσα σε δέκα (10) δευτερόλεπτα αφότου ο προηγούµενος
σκοπευτής έχει πυροβολήσει σε ένα κανονικό διπλό και το αποτέλεσµα έχει
καταγραφεί ή µετά που ο Referee δώσει το σήµα START.

9.16.3.1.1

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε αυτό το χρονικό όριο, οι ποινές που
προνοούνται από τον Κανονισµό 9.13.3.4 θα εφαρµοστούν.

9.16.4

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ

9.16.4.1

Οι µηχανές πρέπει να λειτουργούν από µια ηλεκτρική-µηχανική ή ακουστική
-µηχανική συσκευή που είναι µε τέτοιο τρόπο εγκατεστηµένη ώστε, ο
χειριστής να µπορεί να βλέπει και να ακούσει τους σκοπευτές.

9.16.4.2

Για όλους του αγώνες που διεξάγονται υπό την εποπτεία της ISSF, πρέπει
να χρησιµοποιείται ένας αυτόµατος χρονοδιακόπτης. Αυτή η συσκευή
πρέπει να επιτρέπει την απελευθέρωση των, εντός µιας αόριστης περιόδου
που ποικίλλει τυχαία από, στιγµιαία απελευθέρωση µέχρι το µέγιστο ενός (1)
δευτερολέπτου, µετά που ο σκοπευτής καλέσει τον δίσκο (βλέπε Κανονισµό
6.3.21.2.5).

9.16.4.3

Η συσκευή απελευθέρωσης πρέπει να είναι κατασκευασµένη µε τέτοιο
τρόπο, ώστε µόνο ένα (1) κουµπί, διακόπτης ή relay να χρησιµοποιείται για
να απελευθερωθεί το διπλό.

9.16.5

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ, ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΣΕΙΣ ∆ΙΣΚΩΝ

9.16.5.1

Πίνακας Ρυθµίσεων Μηχανών (Σιέµµατα)

9.16.5.1.1

Η κάθε µηχανή πρέπει να ρυθµίζεται, κάθε ηµέρα, πριν από την έναρξη του
αγώνα σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα. Αυτές οι ρυθµίσει πρέπει να
εξετάζονται, να εγκρίνονται και να σφραγίζονται από το Jury µετά από κάθε
ρύθµιση.

9.16.5.1.1.1
Σίεµµα

Μηχανή
Ν0
7 (1)

Απόσταση

(+/- 0.1µ)
3.0 µ

8 (2)

0 (+/- 1)

3.5 µ

+/-1 µ

8 (2)

0 (+/- 1)

3.5 µ

9 (3)

5 ∆εξιά (µέγιστο)

3.0 µ

7 (1)

5 Αριστερά
(µέγιστο)

3.0 µ

(που µετριέται
από την
µπροστινή
άκρη της
καταπακτής)

9 (3)

5 ∆εξιά (µέγιστο)

3.0 µ

C
9.16.5.1.1.2

( βαθµοί )

Ύψος στα
10 µέτρα

5 Αριστερά
(µέγιστο)

A

B

Γωνία

55 µ

οι γωνίες µεταξύ των µηχανών 7-8 ή 8-9 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους
πέντε (5) βαθµούς και µεταξύ των µηχανών παγίδων 7-9 δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τους δέκα (10) βαθµούς.
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9.16.5.2

Απαγορεύεται σε όλους τους σκοπευτές, προπονητές και αξιωµατούχους
των οµάδων, όπως εισέρχονται στις καταπακτές µετά που το Jury, εξετάσει
και εγκρίνει τις ρυθµίσεις των µηχανών.

9.16.5.3

Αντικανονική Τροχιά

9.16.5.3.1

Οποιοσδήποτε δίσκος που πετά κατά µήκος µιας πορείας εκτός από αυτή
που προκαθορίζεται στους πίνακες, σε γωνία, ύψος ή απόσταση, πρέπει να
θεωρηθεί αντικανονικός.

9.16.5.4

Ρύθµιση στους Τελικούς Double Trap

9.16.5.4.1

Το σιέµµα ‘C’ πρέπει να χρησιµοποιείται για όλους τους Τελικούς του
Double Trap και για όλα τα Shoot-Offs, πριν και µετά από τους Τελικούς.
Είναι σηµαντικό ότι το ύψος και των δύο δίσκων να είναι ακριβώς το ίδιο.

9.16.6

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ∆ΙΣΚΟΥΣ

9.16.6.1

Έλεγχος Jury

9.16.6.1.1

Μετά που οι µηχανές θα ρυθµιστούν και θα εγκριθούν από το Jury, πριν
από την έναρξη κάθε γύρου ή µετά από µία διόρθωση των µηχανών, πρέπει
να ρίχνεται ένας (1) δοκιµαστικός διπλός.

9.16.6.1.2

Οι δοκιµαστικοί δίσκοι µπορούν να παρατηρηθούν από τους σκοπευτές.

9.16.6.2

Οι ρυθµίσεις πρέπει να επανελεγχτούν, πριν από την έναρξη του αγώνα της
κάθε ηµέρας.

9.16.6.3

∆ιακοπή

9.16.6.3.1

Εάν ένας γύρος διακοπεί για περισσότερο από πέντε (5) λεπτά λόγω µιας
τεχνικής δυσλειτουργίας που δεν είναι το φταίξιµο του σκοπευτή, προτού ο
αγώνας ξαναρχίσει, πρέπει να επιτραπεί στην οµάδα να δει ένα (1) κανονικό
διπλό.

9.16.7

∆ΙΠΛΟΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ∆ΕΧΤΟΣ (Refused Double)

9.16.7.1

Ένας σκοπευτής µπορεί να αρνηθεί ένα διπλό εάν:

9.16.7.1.1

δεν απελευθερώνεται, µέσα στον σωστό χρόνο, µηδέν (0) µέχρι ένα (1)
δευτερόλεπτο, µετά από την κλήση του σκοπευτή

9.16.7.1.2

οι δίσκοι δεν απελευθερώνονται ταυτόχρονα

9.16.7.1.3

ο σκοπευτής παρενοχλείται οπτικά

9.16.7.1.4

ο Referee συµφωνεί ότι ο δίσκος ήταν αντικανονικός.

9.16.7.1.5

Σηµείωση: Ακολουθώντας ή σκοπεύοντας µε το όπλο, σε έναν δίσκο µε
"αργή" ή "γρήγορη" απελευθέρωση χωρίς πυροβολισµό δεν επιτρέπεται. Ο
Κανονισµός 9.13.3.4.1.5 θα ισχύσει.

9.16.7.2

∆ιαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον σκοπευτή

9.16.7.2.1

Ο σκοπευτής που αρνείται έναν δίσκο, πρέπει να δείξει αυτό αλλάζοντας τη
θέση του, ανοίγοντας το όπλο και ανυψώνοντας ένα χέρι. Ο Referee πρέπει
έπειτα να δώσει την απόφασή του.

9.16.8

“NO BIRDS”

9.16.8.1

Ένα “NO BIRDS” συµβαίνει, όταν ένας από τους δύο ή και οι δύο δίσκοι δεν
ρίχνονται σύµφωνα µε αυτούς τους Κανονισµούς.
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9.16.8.2

Η απόφαση για “NO BIRDS” είναι πάντοτε η ευθύνη του Referee.

9.16.8.3

Ένα διπλό που δηλώνεται “NO BIRDS” από το Referee πρέπει πάντοτε να
επαναλαµβάνεται ανεξάρτητα αν ένας από τους δύο ή και οι δύο δίσκοι
έσπασαν "HIT" ή όχι.

9.16.8.4

Ένας Referee πρέπει να προσπαθήσει να καλέσει “NO BIRDS” πριν
πυροβολήσει ο σκοπευτής. Εντούτοις, εάν ο Referee καλέσει “NO BIRDΣ”
ενώ πυροβολεί ή αµέσως µετά που θα πυροβολήσει ο σκοπευτής , η
απόφαση του Referee πρέπει να ισχύσει και ο διπλός πρέπει να
επαναληφθεί ανεξάρτητα αν ένας από τους δύο ή και οι δύο δίσκοι έσπασαν
"HIT" ή όχι.

9.16.8.5

“NO BIRDS” πρέπει να δηλωθεί και το διπλό να
επαναληφθεί για να καθοριστεί το αποτέλεσµα και των δύο
πυροβολισµών,
ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Ο ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ
ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕΙ όταν:

9.16.8.5.1

εµφανίζεται ένας "σπασµένος" ή αντικανονικός δίσκος

9.16.8.5.2

ρίχνεται ένας δίσκος ευδιάκριτα διαφορετικού χρώµατος από αυτούς που
χρησιµοποιούνται στον αγώνα ή στην επίσηµη προπόνηση

9.16.8.5.3

ρίχνεται ένας µονός δίσκος

9.16.8.5.4

ένας δίσκος ρίχνεται από τη λανθασµένη µηχανή

9.16.8.5.5

και οι δύο στόχοι δεν απελευθερώνονται ταυτόχρονα

9.16.8.5.6

θραύσµατα από τον πρώτο δίσκο σπάζουν το δεύτερο δίσκο

9.16.8.5.7

οι δίσκοι συγκρούονται

9.16.8.5.8

ένας σκοπευτής πυροβολεί εκτός σειράς

9.16.8.5.9

ένας άλλος σκοπευτής πυροβολεί στο ίδιο διπλό

9.16.8.5.10

και οι δύο τουφεκιές εκπυρσοκροτούν ταυτόχρονα

9.16.8.5.11

ο Referee είναι πεπεισµένος ότι ο σκοπευτής, µετά που έχει καλέσει τους
δίσκους ενοχλήθηκε ορατά από κάποια εξωτερική αιτία

9.16.8.5.12

ο Referee εντοπίζει σε ένα γύρο, µια αρχική παραβίαση της θέσης των
ποδιών του σκοπευτή (βλέπε Κανονισµό 9.13.3.4.1.1)

9.16.8.5.13

ο Referee εντοπίζει µια αρχική παραβίαση του χρονικού ορίου (βλέπε
Κανονισµό 9.13.3.4.1.2)

9.16.8.5.14

ο Referee, για οποιοδήποτε λόγο δεν µπορεί να αποφασίσει εάν ο δίσκος
ήταν "HIT", ‘LOST’ ή ‘NO BIRD(s)’ (σε τέτοιες περιπτώσεις ο Referee
πρέπει πάντα να συµβουλευθεί τους Assistant Referees πριν αναγγείλει την
απόφασή του).

9.16.8.5.15

µία τουφεκιά εκπυρσοκροτεί ακούσια προτού ο σκοπευτής καλέσει τους
δίσκους (εντούτοις, εάν ο σκοπευτής ρίξει την δεύτερη τουφεκιά, τα
αποτελέσµατα και των δύο πυροβολισµών πρέπει να καταγραφούν)

9.16.8.5.16

ο πρώτος πυροβολισµός σπάζει και τους δύο δίσκους (ο σκοπευτής
δικαιούται δύο (2) προσπάθειες σε οποιοδήποτε βατήρα σε ένα γύρο, εάν το
ίδιο επαναληφθεί για τρίτη φορά, ο πρώτος δίσκος πρέπει να δηλωθεί ως
"HIT" και ο δεύτερος "LOST")
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9.16.8.5.17

ο σκοπευτής υφίσταται µια επιτρεπόµενη δυσλειτουργία του όπλου ή του
φυσιγγίου.

9.16.8.5.18

Σηµείωση: Εκτός αν ο Referee καλέσει “NO BIRD(s)” πριν, ή αµέσως
µετά, που θα πυροβολήσει ο σκοπευτής, καµία αξίωση για έναν
αντικανονικό δίσκο ή δίσκους πρέπει να επιτραπεί, εάν ή ο ένας ή ο άλλος
δίσκος έχει πυροβοληθεί και η αξίωση βασίζεται απλώς σε µία υποτιθέµενη
"ΓΡΗΓΟΡΗ" ή "ΑΡΓΗ" απελευθέρωση ή µια απόκλιση από την
προκαθορισµένη γραµµή πτήσης. ∆ιαφορετικά εάν ο σκοπευτής
πυροβολήσει τότε το αποτέλεσµα(τα) πρέπει να καταγραφεί(ούν).

9.16.8.6

“NO BIRDS” πρέπει να δηλωθεί ΕΦΟΣΟΝ Ο ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕΙ όταν:

9.16.8.6.1

ένα διπλό ρίχνεται πριν από την κλήση του σκοπευτή

9.16.8.6.2

ένα διπλό ρίχνεται µετά από µια περίοδο που υπερβαίνει έναν (1) το
δευτερόλεπτο

9.16.8.6.3

η τροχιά ενός δίσκου είναι αντικανονική

9.16.8.6.4

υπάρχει µια επιτρεπόµενη δυσλειτουργία του όπλου ή του φυσιγγίου στον
πρώτο πυροβολισµό.

9.16.9

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΠΥΡΣΟΚΡΟΤΗΣΗ

9.16.9.1

Το διπλό πρέπει να δηλωθεί “NO BIRD(S)”, όταν δύο (2) τουφεκιές
εκπυρσοκροτήσουν ταυτόχρονα, το µέγιστο δύο (2) φορές σε έναν γύρο.

9.16.9.2

Εάν ένας σκοπευτής έχει ένα τρίτο ή άλλο µετέπειτα περιστατικό στον ίδιο
γύρο, οι δίσκοι πρέπει να καταγραφούν ως "LOST" και "LOST"
ανεξάρτητα αν ο δίσκος(οι) χτυπήθηκε ή όχι.

9.16.9.3

Εάν µετά από µια ταυτόχρονη εκπυρσοκρότηση ο Referee συµφωνεί µε τον
σκοπευτή ότι το όπλο χρειάζεται επισκευή, τότε µπορούν να ληφθούν τα
µέτρα σύµφωνα µε τον Κανονισµό 9.8.6.1 ή 9.8.6.2.

9.16.10

ΧΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ (‘Lost’ target)

9.16.10.1

Ένας δίσκος(οι) πρέπει να δηλωθεί "LOST" όταν:

9.16.10.1.1

δεν σπάσει "HIT" (βλέπε Κανονισµό 9.10.4)

9.16.10.1.2

µόνο "σκονίζεται" και κανένα ορατό κοµµάτι δεν σπάει από αυτόν

9.16.10.1.3

ένας σκοπευτής, για κανένα επιτρεπόµενο λόγο, δεν πυροβολεί σε ένα
κανονικό διπλό που έχει καλέσει, οι δίσκοι πρέπει να δηλωθούν "LOST"
και "LOST"

9.16.10.1.4

εάν λόγω µιας δυσλειτουργίας του όπλου ή του φυσιγγίου, ο σκοπευτής δεν
µπορεί να πυροβολήσει την πρώτη τουφεκιά και ανοίγει το όπλο του ή
αγγίζει την ασφάλεια, προτού ο Referee, να επιθεωρήσει το όπλο, οι δίσκοι
θα δηλωθούν "LOST" και "LOST"

9.16.10.1.5

εάν µια δυσλειτουργία εµφανίζεται στη δεύτερη τουφεκιά και ο σκοπευτής
ανοίγει το όπλο του ή αγγίζει την ασφάλεια προτού ο Referee να
επιθεωρήσει, το αποτέλεσµα της πρώτης τουφεκιάς πρέπει να σηµειωθεί
σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της βολής και ο δεύτερος δίσκος να καταγραφεί
ως "LOST"
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9.16.10.1.6

εάν σε αυτό τον γύρο, ένας σκοπευτής υφίσταται µια τρίτη ή άλλη µετέπειτα
δυσλειτουργία του όπλου ή του φυσιγγίου στην πρώτη τουφεκιά και δεν
µπορεί να πυροβολήσει τη δεύτερη τουφεκιά, το διπλό πρέπει να σηµειωθεί
"LOST" και "LOST"

9.16.10.1.7

ο σκοπευτής αποτυγχάνει να πυροβολήσει τη δεύτερη τουφεκιά επειδή η
ασφάλεια έχει γλιστρήσει στην "ασφαλή" θέση από την ανάκρουση του
πρώτου πυροβολισµού, ή για οποιοδήποτε λόγο που αποδίδεται σε σφάλµα
του σκοπευτή, το αποτέλεσµα του πρώτου πυροβολισµού πρέπει να
σηµειωθεί και ο δεύτερος δίσκος να καταγραφεί ως "LOST"

9.16.10.1.8

εάν µία τουφεκιά εκπυρσοκροτήσει ακούσια µετά που ο σκοπευτής καλέσει
τους δίσκους, αλλά προτού εµφανιστούν οι δίσκοι και πυροβολήσει τη
δεύτερη τουφεκιά, ο πρώτος δίσκος θα καταγραφεί ως "LOST" και ο
δεύτερος δίσκος πρέπει να καταγραφεί σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της
δεύτερης τουφεκιάς

9.16.10.1.8.1

εάν µία τουφεκιά εκπυρσοκροτήσει ακούσια µετά που ο σκοπευτής καλέσει
τους δίσκους, αλλά προτού εµφανιστούν οι δίσκοι και δεν πυροβολήσει τη
δεύτερη τουφεκιά, ο πρώτος δίσκος θα καταγραφεί ως "LOST" και το
διπλό πρέπει να επαναληφθεί για να καθορίσει το αποτέλεσµα του δεύτερου
δίσκου µόνο.

9.16.10.1.8.2

για µια δεύτερη ή άλλη µετέπειτα ακούσια εκπυρσοκρότηση στον ίδιο γύρο
οι δίσκοι πρέπει να δηλωθούν "LOST" και "LOST"

9.16.10.1.8.3

ένας σκοπευτής αποτυγχάνει να πυροβολήσει στο δεύτερο δίσκο χωρίς
έναν επιτρεπόµενο λόγο, το αποτέλεσµα του πρώτου πυροβολισµού πρέπει
να καταγραφεί και ο δεύτερος δίσκος να δηλωθεί ως "LOST"

9.16.10.1.8.4

εάν ο σκοπευτής πυροβολήσει τον πρώτο δίσκο αλλά µια επιτρεπόµενη
δυσλειτουργία του όπλου ή του φυσιγγίου τον εµποδίσει από του να ρίξει τη
δεύτερη τουφεκιά, το αποτέλεσµα του πρώτου πυροβολισµού πρέπει να
καταγραφεί "HIT" ή " LOST" και το διπλό να επαναληφθεί για να
καθοριστεί το αποτέλεσµα του δεύτερου δίσκου µόνο.

9.17.0

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ SKEET

9.17.1

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΓΥΡΟΥ SKEET

9.17.1.1

Η οµάδα πρέπει να συγκεντρωθεί στο πεδίο βολής µε επαρκή πυροµαχικά
και όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό, για να ολοκληρώσει τον γύρο. Ο
Referee πρέπει να πάρει τον έλεγχο και όταν ολοκληρωθούν όλες οι
προκαταρκτικές διαδικασίες (ονόµατα, αριθµοί, Assistant Referees,
επιθεώρηση των δίσκων, δοκιµαστικές βολές κ.λ.π.) να δώσει την εντολή
"START".
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9.17.2

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

9.17.2.1

Τα µέλη της οµάδας πρέπει να συγκεντρωθούν µε ασφάλεια κοντά στον
βατήρα 1, έτοιµα να αγωνιστούν. Ο πρώτος σκοπευτής πρέπει να σταθεί
επάνω στον βατήρα 1, να οπλίσει το όπλο µε ένα (1) φυσίγγιο µόνο, να
υιοθετήσει τη θέση ετοιµότητας READY POSITION (βλέπε Κανονισµό
9.17.10) και να φωνάξει καθαρά "PULL", "LOS", "GO", ή κάποιο άλλο
σήµα ή εντολή, µετά από το οποίο, πρέπει να ριχτεί ένας κανονικός δίσκος
από το υψηλό σπίτι, εντός µιας αόριστης περιόδου που ποικίλλει τυχαία από
µηδέν (0) µέχρι (3) δευτερόλεπτα, το µέγιστο (βλέπε Κανονισµούς 6.3.22.6,
9.17.9.2.1 και 9.17.9.2.2).

9.17.2.1.1

Όταν το αποτέλεσµα του πυροβολισµού είναι γνωστό, ο πρώτος σκοπευτής
πρέπει να παραµείνει επάνω στον βατήρα, να υιοθετήσει τη θέση
ετοιµότητας READY POSITION και να οπλίσει το όπλο του µε δύο (2)
φυσίγγια, να καλέσει και να πυροβολήσει σε ένα κανονικό διπλό.

9.17.2.1.2

Όταν τα αποτελέσµατα και των δύο πυροβολισµών είναι γνωστά, ο πρώτος
σκοπευτής πρέπει να αφήσει το βατήρα (βλέπε Κανονισµό 9.17.3).

9.17.2.2

Ο δεύτερος σκοπευτής πρέπει έπειτα να κάνει το ίδιο, ακολουθούµενος από
τον τρίτο σκοπευτή και ούτω καθεξής, έως ότου το κάθε µέλος της οµάδας
πυροβολήσει σύµφωνα µε την απαιτούµενη διάταξη στο βατήρα 1.

9.17.2.3

Ο σκοπευτής No.1 πρέπει έπειτα να τοποθετηθεί επάνω στον βατήρα 2 και
να πυροβολήσει τον απαραίτητο αριθµό δίσκων σύµφωνα µε την
απαιτούµενη διάταξη ακολουθούµενος διαδοχικά από το κάθε µέλος της
οµάδας. Αυτή η περιτροπή θα συνεχιστεί έως ότου συµπληρωθούν οι
απαιτούµενες βολές σε όλους τους βατήρες, από όλα τα µέλη της οµάδας.

9.17.2.3.1

Σειρά Βολών για τους Προκριµατικούς και Τελικούς Γύρους
Βατήρας
1
2
3

4

5
6
7
8

9.17.2.4

∆ίσκος

Σειρά

Μονός
∆ιπλός
Μονός
∆ιπλός
Μονός
∆ιπλός
Μονός
Μονός
∆ιπλός
∆ιπλός
Μονός
∆ιπλός
Μονός
∆ιπλός
∆ιπλός
Μονός
Μονός

Υψηλός
Υψηλός – Χαµηλός
Υψηλός
Υψηλός – Χαµηλός
Υψηλός
Υψηλός - Χαµηλός
Υψηλός
Χαµηλός
Υψηλός – Χαµηλός
Χαµηλός - Υψηλός
Χαµηλός
Χαµηλός - Υψηλός
Χαµηλός
Χαµηλός - Υψηλός
Χαµηλός - Υψηλός
Υψηλός
Χαµηλός

Μόνο ένας (1) πυροβολισµός µπορεί να ριχτεί σε κάθε δίσκο.
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9.17.3

∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΒΑΤΗΡΕΣ

9.17.3.1

Κανένα σκοπευτής στην οµάδα µπορεί να κινηθεί προς τον βατήρα πριν τη
σειρά του, πριν από την εντολή του Referee να πυροβολήσει ή προτού ο
προηγούµενος σκοπευτής ολοκληρώσει την βολή του και αφήσει το βατήρα.

9.17.3.2

Κανένα σκοπευτής που έχει πυροβολήσει σε ένα βατήρα µπορεί να
προχωρήσει προς τον επόµενο βατήρα:

9.17.3.2.1

µέχρις ότου, όλα τα µέλη της οµάδας έχουν ολοκληρώσει τις βολές τους σε
εκείνο το βατήρα

9.17.3.2.2

µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρενοχλήσει έναν άλλο σκοπευτή

9.17.3.2.3

µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρεµβάλει τα καθήκοντα των αξιωµατούχων του
αγώνα.

9.17.3.3

Ασφάλεια Όπλων

9.17.3.3.1

Όλα τα όπλα πρέπει να είναι ανοικτά και κενά κατά τη διακίνηση ή κατά την
αναµονή πριν τη διακίνηση, προς ένα άλλο βατήρα.

9.17.3.4

Σηµειώσεις για το βατήρα 8: όταν η οµάδα κινηθεί προς το βατήρα 8, τα
µέλη της πρέπει να σταθούν σύµφωνα µε τη σειρά σκόπευσής τους πίσω
από το Referee, ο οποίος πρέπει να τοποθετηθεί περίπου πέντε (5) µέτρα
από το βατήρα 8, σε µια φανταστική γραµµή που διαγράφεται µεταξύ των
κέντρων του βατήρα 8 και βατήρα 4.

9.17.3.4.1

Μετά που ο Referee δηλώσει "START", κάθε σκοπευτής πρέπει στη
συνέχεια:

9.17.3.4.1.1

να πάρει θέση για το δίσκο από το ‘ΥΨΗΛΟ’ σπίτι

9.17.3.4.1.2

να οπλίσει το όπλο µε ένα (1) φυσίγγιο µόνο

9.17.3.4.1.3

να υιοθετήσει τη θέση READY

9.17.3.4.1.4

να καλέσει το δίσκο

9.17.3.4.1.5

να πυροβολήσει το δίσκο του υψηλού σπιτιού κατόπιν

9.17.3.4.1.6

να γυρίσει δεξιόστροφα (προς τα δεξιά, προς τη κατεύθυνση του σηµείου
όπου διασταυρώνει ο δίσκος)
και µόνο έπειτα, µετά που θα
ολοκληρώσει τη στροφή:

9.17.3.4.1.7

να πάρει θέση για το δίσκο από το ‘ΧΑΜΗΛΟ’ σπίτι

9.17.3.4.1.8

να οπλίσει το όπλο µε ένα (1) φυσίγγιο µόνο

9.17.3.4.1.9

να υιοθετήσει τη θέση READY

9.17.3.4.1.10

να καλέσει το δίσκο

9.17.3.4.1.11

να πυροβολήσει το δίσκο του χαµηλού σπιτιού

9.17.3.4.1.12

όταν το αποτέλεσµα αυτού του τελευταίου πυροβολισµού είναι γνωστό, ο
σκοπευτής πρέπει να αφήσει το βατήρα και να κινηθεί προς το πίσω µέρος
της γραµµής των σκοπευτών που πρέπει να πυροβολήσουν ακόµα. Κάθε
σκοπευτής θα κάνει το ίδιο πράγµα διαδοχικά.
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9.17.3.5

Αφήνοντας το Πεδίο Βολής

9.17.3.5.1

Κανένα σκοπευτής µπορεί να αφήσει το πεδίο βολής, µέχρις ότου όλα τα
µέλη της οµάδας έχουν ολοκληρώσει την βολή τους και έχουν υπογράψει
την κάρτα αποτελεσµάτων, ή ο Referee έχει δώσει την άδεια.

9.17.4

ΣΕΙΡΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ

9.17.4.1

Στο βατήρα 8, τόσο για τον ‘ΥΨΗΛΟ’ όσο και για το ‘ΧΑΜΗΛΟ’ δίσκο και σε
άλλους βατήρες όπου µόνο ένας (1) µονός δίσκος πρόκειται να
πυροβοληθεί, το όπλο πρέπει να οπλιστεί µε ένα (1) φυσίγγιο µόνο.

9.17.4.2

Σε όλους τους άλλους βατήρες όπου δύο (2) µονοί δίσκοι πρόκειται να
πυροβοληθούν, δύο (2) φυσίγγια πρέπει να γεµιστούν πριν καλεστεί ο
πρώτος µονός δίσκος.

9.17.4.36 Tf 20.6527 0 Td [( )-8.00273(431657633056(.)-2.12 [( )2.77255( ) 2.08383( )-0.256064( )5
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9.17.6

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ∆ΙΣΚΟΥΣ

9.17.6.1

Η πρώτη οµάδα σε κάθε πεδίο βολής, την κάθε ηµέρα του αγώνα,
µπορεί στο βατήρα 1, να δει έναν (1) κανονικό δίσκο από τη κάθε µηχανή
πριν από την έναρξη του γύρου.

9.17.6.2

Εάν ο Referee δηλώσει ένα "NO BIRD", ο σκοπευτής µπορεί επίσης να
ζητήσει να ριχτεί ένας (1) δοκιµαστικός δίσκος µετά από κάθε αντικανονικό
δίσκο, ή ένα (1) δοκιµαστικό διπλό, µετά από ένα αντικανονικό διπλό,
νοουµένου ότι ο αντικανονικός δίσκος δεν πυροβολήθηκε ή και οι δύο
δίσκοι ενός αντικανονικού διπλού δεν πυροβολήθηκαν.

9.17.6.3

∆ιακοπή
Εάν ένας γύρος διακοπεί για περισσότερο από πέντε (5) λεπτά, λόγω µιας
τεχνικής δυσλειτουργίας που δεν είναι το σφάλµα του σκοπευτή, προτού
επαναληφθεί ο αγώνας, η οµάδα πρέπει να δει ένα (1) κανονικό δίσκο από
την κάθε µηχανή.

9.17.7

ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΕ∆ΙΑ ΒΟΛΗΣ

9.17.7.1

ΣΚΟΠΕΥΣΗ

9.17.7.1.1

Ασκήσεις σκόπευσης µε ένα κλειστό αλλά κενό όπλο µπορούν να
διεξαχθούν αµέσως πριν από έναν γύρο στους βατήρες 1, 2 και 3 µόνο,
αλλά µόνο µε την άδεια του Referee. ∆εν επιτρέπεται σε ένα σκοπευτή να
κινηθεί πέραν του βατήρα 3 πριν από την έναρξη του γύρου.

9.17.7.2

Μετ
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9.17.9.2

Σε όλους τους αγώνες που διεξάγονται υπό την εποπτεία της ISSF, πρέπει
να χρησιµοποιείται ένας αυτόµατος χρονοδιακόπτης (βλέπε Κανονισµό
6.3.22.6).

9.17.9.2.1

Αυτή η συσκευή πρέπει να επιτρέπει την απελευθέρωση των δίσκων εντός
µιας αόριστης περιόδου που ποικίλλει τυχαία, από στιγµιαία
απελευθέρωση µέχρι ένα µέγιστο χρόνο των τριών (3)
δευτερολέπτων, από τη στιγµή που ο σκοπευτής θα καλέσει το
δίσκο(ους).

9.17.9.2.2

Σηµείωση: Εάν ένα ακουστικό σύστηµα απελευθέρωσης δίσκων (φωνητική
συσκευή) πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, πρέπει να είναι κατασκευασµένο µε
τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να εµβάλλει τυχαία, µια καθυστέρηση 0,2
δευτερολέπτων (για να αντιγράψει το χρόνο αντίδρασης ενός Referee)
µέχρι 3 δευτερολέπτων (βλέπε Κανονισµό 6.3.22.6)

9.17.9.3

Η συσκευή απελευθέρωσης πρέπει να είναι κατασκευασµένη µε τέτοιο
τρόπο, ούτως ώστε µόνο ένα (1) κουµπί (ή διακόπτης) να χρησιµοποιείται
για να απελευθερώσει τους διπλούς δίσκους.

9.17.10

ΘΕΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ‘READY POSITION’

9.17.10.1

Τη στιγµή που ο σκοπευτής καλέσει και µέχρι που ο δίσκος(οι) εµφανιστεί,
πρέπει να σταθεί στη θέση READY µε:

9.17.10.1.1

τα δύο πόδια εξ ολοκλήρου µέσα στα όρια του βατήρα

9.17.10.1.2

κρατώντας το όπλο και µε τα δύο χέρια (βλέπε Figure 1)

9.17.10.1.3

το κοντάκι του όπλου σε επαφή µε το σώµα

9.17.10.1.4

η άκρη του κοντακίου, πάνω ή κάτω από την επίσηµη κορδέλλα ένδειξης
(Official Marker Tape) της ISSF και καθαρά ορατή από τον Referee που
στέκεται στη σωστή θέση.
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9.17.10.1.5

Θέση ετοιµότητας ‘Ready Position’
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9.17.11.2.2.3

η κορδέλα πρέπει να είναι τοποθετηµένη µόνιµα, οριζόντια κάτω από την
άκρη του αγκώνα (βλέπε σχέδιο 9.17.10.1.5). Ένα ανεξίτηλο σηµάδι πρέπει
να γίνει στο σκοπευτικό σακάκι κάτω από την Κορδέλα.

9.17.11.2.3

Θα απαιτηθεί όπως όλες οι αντικανονικές κορδέλες τοποθετηθούν σωστά
και υποβληθούν σε έλεγχο ξανά.

9.17.12

∆ΙΣΚΟΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ∆ΕΧΤΟΣ (Refused Target)

9.17.12.1

Ένας σκοπευτής µπορεί να αρνηθεί ένα δίσκο εάν:

9.17.12.1.1

ένας δίσκος δεν απελευθερώνεται µέσα στον σωστό χρόνο (βλέπε
Σηµείωση)

9.17.12.1.2

σε ένα "διπλό" οι δίσκοι δεν απελευθερώνονται ταυτόχρονα

9.17.12.1.3

ο σκοπευτής παρενοχλείται ορατά

9.17.12.1.4

ο Referee συµφωνεί ότι ένας δίσκος ήταν αντικανονικός λόγω µιας
ελαττωµατικής τροχιάς.

9.17.12.1.5

Σηµείωση: Ακολουθώντας ή σκοπεύοντας µε το όπλο, σε έναν δίσκο µε
"αργή" ή "γρήγορη" απελευθέρωση χωρίς πυροβολισµό δεν επιτρέπεται. Ο
Κανονισµός 9.13.3.4.1.5 θα ισχύσει.

9.17.12.2

∆ιαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον σκοπευτή

9.17.12.2.1

Ο σκοπευτής που αρνείται ένα δίσκο, πρέπει να δείξει αυτό αλλάζοντας τη
θέση του, ανοίγοντας το όπλο και ανυψώνοντας ένα χέρι. Ο Referee πρέπει
έπειτα να δώσει την απόφασή του.

9.17.13

“NO BIRD”

9.17.13.1

Ένας δίσκος “NO BIRD”, είναι ένας που δεν ρίχνεται σύµφωνα µε
αυτούς τους Κανονισµούς.

9.17.13.2

Η απόφαση

9.17.13.3

Ένας δίσκος που δηλώνεται " NO BIRD " από το Referee, πρέπει πάντα
να επαναλαµβάνεται είτε χτυπήθηκε είτε όχι.

9.17.13.4

Ένας Referee πρέπει να προσπαθήσει να καλέσει “NO BIRDS” πριν
πυροβολήσει ο σκοπευτής. Εντούτοις, εάν ο Referee καλέσει “NO BIRDS”
ενώ πυροβολεί ή αµέσως µετά που θα πυροβολήσει ο σκοπευτής , η
απόφαση του Referee πρέπει να ισχύσει και ο διπλός πρέπει να
επαναληφθεί ανεξάρτητα αν ένας από τους δύο ή και οι δύο δίσκοι έσπασαν
"HIT" ή όχι.

9.17.13.5

ΕΝΑ “NO BIRD” (ή “NO BIRDS”) πρέπει να δηλωθεί
ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Ο ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕΙ όταν:

9.17.13.5.1

εµφανίζεται ένας "σπασµένος" δίσκος

9.17.13.5.2

ρίχνεται ένας δίσκος ενός ευδιάκριτα διαφορετικού χρώµατος από αυτό που
χρησιµοποιούνται στον αγώνα ή την επίσηµη προπόνηση

9.17.13.5.3

ρίχνονται δύο (2) δίσκοι στους ‘µονούς’

9.17.13.5.4

ένας δίσκος ρίχνεται από τη λανθασµένη µηχανή

9.17.13.5.5

ένας σκοπευτής πυροβολεί εκτός σειράς

“NO BIRD” είναι πάντα η ευθύνη του Referee.
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9.17.13.5.6

ένας σκοπευτής υφίσταται µια ταυτόχρονη εκπυρσοκρότηση λιγότερο από
δύο φορές σε ένα γύρο

9.17.13.5.7

η θέση READY ενός σκοπευτή είναι λανθασµένη και ο σκοπευτής δεν έχει
λάβει µια προηγούµενη προειδοποίηση σε εκείνο τον γύρο (βλέπε
Κανονισµό 9.13.3.4.1.3)

9.17.13.5.8

ο Referee εντοπίζει µια αρχική παραβίαση του χρονικού ορίου (βλέπε
Κανονισµό παραβιάσεων 9.13.3.4.1.2)

9.17.13.5.9

ο Referee είναι πεπεισµένος ότι ο σκοπευτής παρενοχλήθηκε ορατά από
κάποια εξωτερική αιτία, µετά που κάλεσε το δίσκο(ους)

9.17.13.5.10

ο Referee, για οποιοδήποτε λόγο, δεν µπορεί να αποφασίσει εάν ο δίσκος
ήταν "HIT", ‘LOST’ ή ‘NO BIRD’, σε τέτοια περίπτωση ο Referee πρέπει
πάντα να συµβουλευθεί τους Assistant Referees πριν αναγγείλει την
απόφασή του.

9.17.13.5.11

ο Referee εντοπίζει µια αρχική παραβίαση της θέσης του ποδιού του
σκοπευτή σε ένα γύρο (βλέπε Κανονισµό παραβιάσεων 9.13.3.4.1.1).

9.17.13.5.12

ένας σκοπευτής υφίσταται µια επιτρεπόµενη δυσλειτουργία του όπλου ή των
φυσιγγίων.

9.17.13.6

Ένα “NO BIRD” πρέπει να δηλωθεί ΕΦΟΣΟΝ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕΙ όταν:

9.17.13.6.1

ένας δίσκος ρίχνεται πριν από την κλήση του σκοπευτή

9.17.13.6.2

ένας δίσκος ρίχνεται µετά από µια περίοδο που υπερβαίνει τα τρία (3)
δευτερόλεπτα

9.17.13.6.3

η τροχιά ενός δίσκου είναι αντικανονική

9.17.13.6.4

υπάρχει µια επιτρεπόµενη δυσλειτουργία του όπλου ή των φυσιγγίων.

9.17.13.7

Πρόσθετοι Κανονισµοί για "NO BIRD" που ισχύουν για "∆ιπλούς"

9.17.13.7.1

Και οι δύο δίσκοι πρέπει να δηλωθούν "NO BIRDS" και ένα διπλό να
επαναληφθεί, για να καθοριστεί το αποτέλεσµα και των δύο βολών όταν:

9.17.13.7.1.1

ο ένας ή ο άλλος δίσκος είναι αντικανονικός (βλέπε Σηµείωση)

9.17.13.7.1.2

ένας µονός δίσκος ρίχνεται "στους διπλούς"

9.17.13.7.1.3

ο πρώτος πυροβολισµός σπάζει και τους δύο δίσκους (ο σκοπευτής
δικαιούται µόνο δύο (2) προσπάθειες σε οποιοδήποτε βατήρα, εάν η ίδια
κατάσταση επαναληφθεί για µια τρίτη φορά, τότε ο πρώτος δίσκος πρέπει
δηλωθεί ως "HIT" και ο δεύτερος "LOST")

9.17.13.7.1.4

θραύσµατα από τον πρώτο δίσκο σπάζουν το δεύτερο δίσκο

9.17.13.7.1.5

οι δίσκοι συγκρούονται

9.17.13.7.1.6

ο σκοπευτής υφίσταται µια επιτρεπόµενη δυσλειτουργία του όπλου ή των
φυσιγγίων και δεν µπορεί να πυροβολήσει την πρώτη τουφεκιά

9.17.13.7.1.7

και οι δύο τουφεκιές εκπυρσοκροτούν ταυτόχρονα (βλέπε Κανονισµό
9.17.14).

Ο
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9.17.13.7.1.8

Σηµείωση: Εκτός αν ο Referee καλέσει “NO BIRD(s)” πριν, ή αµέσως
µετά, που θα πυροβολήσει ο σκοπευτής, καµία αξίωση για ένα αντικανονικό
δίσκο ή δίσκους πρέπει να επιτραπεί, εάν ή ο ένας ή ο άλλος δίσκος έχει
πυροβοληθεί και η αξίωση βασίζεται απλώς σε µία υποτιθέµενη
"ΓΡΗΓΟΡΗ" ή "ΑΡΓΗ" απελευθέρωση ή µια απόκλιση από την
προκαθορισµένη γραµµή πτήσης. ∆ιαφορετικά εάν ο σκοπευτής
πυροβολήσει τότε το αποτέλεσµα(τα) πρέπει να καταγραφεί(ουν).

9.17.14

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΠΥΡΣΟΚΡΟΤΗΣΗ

9.17.14.1

Ο µονός ή ο διπλός πρέπει να δηλωθεί "NO BIRD(S)" όταν δύο (2)
πυροβολισµοί εκπυρσοκροτήσουν ταυτόχρονα από ένα σκοπευτή, το
µέγιστο δύο (2) φορές σε ένα γύρο.

9.17.14.2

Εάν ένας σκοπευτής έχει ένα τρίτο ή άλλο µετέπειτα περιστατικό στον ίδιο
γύρο, όταν πυροβολεί σε ένα µονό δίσκο, πρέπει να καταγραφεί ως
"LOST".

9.17.14.3

Εάν ένας σκοπευτής έχει ένα τρίτο ή άλλο µετέπειτα περιστατικό στον ίδιο
γύρο, όταν πυροβολεί σε "διπλούς", οι δίσκοι πρέπει να καταγραφούν ως
"LOST " και "LOST ".

9.17.14.4

Εάν µετά από µια ταυτόχρονη εκπυρσοκρότηση ο Referee συµφωνεί µε τον
σκοπευτή ότι το όπλο χρειάζεται επισκευή, τότε µπορούν να ληφθούν µέτρα
όπως στους Κανονισµούς 9.8.6.1 ή 9.8.6.2 (δυσλειτουργίες).

9.17.15

ΧΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ (“LOST” TARGET)

9.17.15.1

Ένας δίσκος(οι) πρέπει επίσης να δηλωθεί ως "LOST" όταν:

9.17.15.1.1

δεν σπάει (βλέπε Κανονισµό 9.10.4)

9.17.15.1.2

σπάει έξω από τα όρια

9.17.15.1.3

"σκονίζεται" µόνο και κανένα ορατό κοµµάτι δεν σπάει από αυτό

9.17.15.1.4

ένας σκοπευτής, για κανέναν επιτρεπόµενο λόγο, δεν πυροβολεί σε έναν
κανονικό δίσκο που έχει καλέσει

9.17.15.1.5

ο σκοπευτής δεν µπορεί να πυροβολήσει όπλο του, επειδή δεν έχει
απελευθερώσει την ασφάλεια ή έχει ξεχάσει να το γεµίσει

9.17.15.1.6

µετά από µια δυσλειτουργία του όπλου ή των φυσιγγίων, ο σκοπευτής
ανοίγει το όπλο ή αγγίζει την ασφάλεια προτού ο Referee να επιθεωρήσει
το όπλο

9.17.15.1.7

ο σκοπευτής υφίσταται µια τρίτη ή άλλη µετέπειτα δυσλειτουργία του όπλου
ή των φυσιγγίων σε εκείνο τον γύρο

9.17.15.1.8

η θέση READY του σκοπευτή δεν είναι σύµφωνα µε τον Κανονισµό 9.17.10
και ο σκοπευτής έχει ήδη προειδοποιηθεί µία φορά στον ίδιο γύρο (βλέπε
Κανονισµό παραβιάσεων 9.13.3.4.1.3)

9.17.15.1.9

το χρονικό όριο παραβιάζεται και ο σκοπευτής έχει ήδη προειδοποιηθεί µία
φορά στον ίδιο γύρο

9.17.15.1.10

στους µονούς, ένας πυροβολισµός εκπυρσοκροτεί ακούσια, µετά που ο
σκοπευτής καλέσει το δίσκο αλλά προτού εµφανιστεί ο δίσκος(οι)

9.17.15.1.11

η θέση του ποδιού του σκοπευτή παραβιάζεται και ο σκοπευτής έχει
προειδοποιηθεί ήδη µία φορά στον ίδιο γύρο.

9.17.15.1.12

Εάν ένας σκοπευτής ανοίξει το όπλο του µεταξύ µονών δίσκων (εκτός από
τον βατήρα 8) και είχε µια προηγούµενη προειδοποίηση στον ίδιο γύρο,
τότε ο δίσκος πρέπει να δηλωθεί ως "LOST".
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9.17.15.2

Πρόσθετοι Κανονισµοί για "ΧΑΜΕΝΟΥΣ" δίσκους που ισχύουν
για "∆ιπλούς"
Επιπρόσθετα του Κανονισµού 9.17.15.1 (ανωτέρω), τα
ακόλουθα πρέπει επίσης να ισχύουν στην περίπτωση των
"∆ιπλών":

9.17.15.2.1

εάν ένας σκοπευτής χάσει τον πρώτο στόχο σε ένα διπλό και υφίσταται µια
επιτρεπόµενη δυσλειτουργία στο δεύτερο πυροβολισµό, ο πρώτος δίσκος
πρέπει να δηλωθεί ως "LOST" και το διπλό να επαναληφθεί για να
καθοριστεί το αποτέλεσµα του δεύτερου πυροβολισµού µόνο. Οµοίως, εάν
ένας σκοπευτής σπάσει τον πρώτο δίσκο µε τον πρώτο πυροβολισµό, τότε
πρέπει να δηλωθεί «HIT» και το διπλό να επαναληφθεί για να καθοριστεί
το αποτέλεσµα του δεύτερου πυροβολισµού µόνο.

9.17.15.2.2

ο κάθε δίσκος σε ένα "διπλό" πρέπει να δηλωθεί "LOST" και
"LOST" όταν:

9.17.15.2.2.1

ένας σκοπευτής, για κανέναν επιτρεπόµενο λόγο, αποτυγχάνει να
πυροβολήσει στον πρώτο δίσκο ενός κανονικού διπλού που έχει καλέσει

9.17.15.2.2.2

ένας σκοπευτής πυροβολεί και στους δύο δίσκους σε αντίστροφη σειρά

9.17.15.2.2.3

ένας σκοπευτής χάνει τον πρώτο δίσκο του διπλού µε τον πρώτο
πυροβολισµό και υφίσταται µια τρίτη ή επόµενη δυσλειτουργία του όπλου ή
των φυσιγγίων, σε εκείνο τον γύρο, που αποτρέπει τον πυροβολισµό της
δεύτερης τουφεκιάς.

9.17.15.2.3

εάν ένας σκοπευτής χάσει τον πρώτο δίσκο σε ένα διπλό και σπάει τυχαία
το δεύτερο δίσκο µε εκείνο τον ίδιο πυροβολισµό, ο πρώτος στόχος πρέπει
να δηλωθεί ως "LOST" και το διπλό να επαναληφθεί για να καθοριστεί το
αποτέλεσµα του δεύτερου πυροβολισµού µόνο. Ο σκοπευτής, δικαιούται
δύο (2) προσπάθειες σε οποιοδήποτε βατήρα σε ένα γύρο. Εάν η ίδια
κατάσταση συµβεί για µια τρίτη φορά, τα αποτελέσµατα πρέπει να
καταγραφούν ως "LOST" και "LOST".

9.17.15.2.4

εάν µία τουφεκιά εκπυρσοκροτεί ακούσια µετά που ο σκοπευτής καλέσει
τους δίσκους, αλλά προτού να εµφανιστούν οι δίσκοι, ο πρώτος στόχος θα
καταγραφεί ως "LOST" και το διπλό πρέπει να επαναληφθεί για να
καθοριστεί το αποτέλεσµα του δεύτερου δίσκου µόνο.

9.17.15.2.4.1

ο σκοπευτής πρέπει να πυροβολήσει και στους δύο δίσκους στον
επαναλαµβανόµενο διπλό.

9.17.15.2.4.2

για µια δεύτερη ή άλλη µετέπειτα ακούσια εκπυρσοκρότηση στον ίδιο γύρο
οι δίσκοι πρέπει να δηλωθούν "LOST" και "LOST".
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9.18.0

ΤΕΛΙΚΟΙ

9.18.1

Αθλήµατα Κυνηγετικού
Ολυµπιακών Αγώνων
ΑΘΛΗΜΑ
Trap
Double
Trap
Skeet

Όπλου

ΑΝ∆ΡΩΝ
(Προκριµατικοί + Τελικοί)
125 (5 x 25) +
Τελικός (25)
150 (3 x 50) +
Τελικός (50)
125 (5 x 25) +
Τελικός (25)

στο

Πρόγραµµα

των

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(Προκριµατικοί + Τελικοί)
75 (3 x 25) +
Τελικός (25)
75 (3 x 25) +
Τελικός (25)

9.18.1.1

Οι κανονικοί Τεχνικοί Κανονισµοί για το κάθε άθληµα πρέπει να ισχύσουν
επίσης για αυτά τα ίδια αθλήµατα στους Ολυµπιακούς Αγώνες, εκτός από
όπου υποδεικνύονται εδώ.

9.18.2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΜΑ

9.18.2.1

Έξι (6) σκοπευτές θα συµµετέχουν στους Τελικούς του κάθε αθλήµατος.

9.18.3

ΣΕΙΡΑ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ

9.18.3.1

Ο κάθε φιναλίστας θα αγωνίζεται βάσει της κατάταξης που καθορίζεται από
το αποτέλεσµα της προκριµατικής φάσης. Ο σκοπευτής µε το υψηλότερο
αποτέλεσµα στη προκριµατική φάση, θα αγωνίζεται στη θέση No.6, ο
επόµενος υψηλότερος στο No.5 και ούτω καθεξής (6-5-4-3-2-1).

9.18.3.2

Σκοπευτές που προκρίνονται στους Τελικούς µε ίσα αποτελέσµατα, η σειρά
σκόπευσης τους, θα καθορίζεται σύµφωνα µε τον κανόνα ‘αντίστροφης
µέτρησης’ "Count Back" (βλέπε Κανονισµό 9.12.2).

9.18.3.3

Η σειρά σκόπευσης σκοπευτών µε τέλεια αποτελέσµατα, πρέπει να
αποφασίζεται µε κλήρωση από το Jury.

9.18.4

ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΕ∆ΙΩΝ ΒΟΛΗΣ

9.18.4.1

Όλα τα παραγγέλµατα στα πεδία βολής θα δίδονται στην αγγλική
γλώσσα.

9.18.5

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΕ∆ΙΑ ΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ

9.18.5.1

Οι αρχηγοί των οµάδων είναι υπεύθυνοι για ΆΥζοΗΆΒΡΡΛΛΛΛζςΗΛ΄]TJτΣRϋϋΑ΄Β΄ΝΑ
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9.18.6.4

Μια δηµόσια ανακοίνωση πρέπει να γίνει για να δώσει πληροφόρηση για
την αλλαγή των χρόνων.

9.18.7

ΑΡΓΟΠΟΡΗΜΕΝΟΣ Η ΑΠΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ

9.18.7.1

Οποιοσδήποτε φιναλίστας που δεν είναι στην ορισµένη θέση του και
έτοιµος να πυροβολήσει στον επίσηµο χρόνο έναρξης, δεν πρέπει να του
επιτραπεί για να συµµετάσχει στο Τελικό και αυτόµατα να του δοθεί η
τελευταία θέση στην κατάταξη του Τελικού χρησιµοποιώντας το αποτέλεσµα
της προκριµατικής φάσης.

9.18.8

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ

9.18.8.1

Εκτός από όπου παρουσιάζονται διαφορετικά σε αυτό το τµήµα, οι
κανονικοί κανονισµοί για Trap, Double Trap και Skeet θα εφαρµόζονται για
τους Τελικούς του κατάλληλου αθλήµατος (για την σειρά των βολών του
αθλήµατος Skeet, δείτε κανονισµό 9.17.2.3.1).

9.18.8.1.1

Trap. Στο βατήρα 1 µόνο, ένας σκοπευτής δεν πρέπει να κλείσει το όπλο
ή να προετοιµαστεί να πυροβολήσει µέχρι ο Referee, µετά από µια περίοδο
10 έως 12 δευτερολέπτων, αφότου ο σκοπευτής στο βατήρα 5 έχει
πυροβολήσει, δίνει την εντολή "READY". Το χρονικό όριο προετοιµασίας
του σκοπευτή (βλέπε κανονισµό 9.14.3) πρέπει έπειτα να αρχίσει.

9.18.8.1.2

Ο κάθε σκοπευτής πρέπει να γεµίσει το όπλο του, µε µόνο ένα (1) φυσίγγιο
και να πυροβολήσει τον δίσκο. Εάν ο σκοπευτής γεµίσει το όπλο του µε δύο
(2) φυσίγγια και πυροβολήσει τη δεύτερη τουφεκιά, ο δίσκος πρέπει να
δηλωθεί "LOST" ανεξάρτητα αν ήταν "HIT" ή όχι, είτε από την πρώτη είτε
από τη δεύτερη τουφεκιά.

9.18.8.1.3

Double Trap. Στο βατήρα 1 µόνο, ένας σκοπευτής δεν πρέπει να κλείσει
το όπλο ή να προετοιµαστεί να πυροβολήσει µέχρι ο Referee, µετά από µια
περίοδο 10 έως 12 δευτερολέπτων, αφότου ο σκοπευτής στο βατήρα 5 έχει
πυροβολήσει, δίνει την εντολή "READY". Το χρονικό όριο προετοιµασίας
του σκοπευτή (βλέπε κανονισµό 9.16.3) πρέπει έπειτα να αρχίσει.

9.18.8.1.4

Skeet: Ο πρώτος σκοπευτής στην οµάδα δεν πρέπει να κινηθεί προς τον
επόµενο βατήρα µέχρι ο Referee, µετά από µια περίοδο 20 δευτερολέπτων
αφότου ο τελευταίος σκοπευτής στον προηγούµενο βατήρα έχει
πυροβολήσει, δίνει στην εντολή "READY". Το χρονικό όριο προετοιµασίας
του σκοπευτή (βλέπε κανονισµό 9.17.5.1) πρέπει έπειτα να αρχίσει.

9.18.9

∆ΙΣΚΟΙ "FLASH"

9.18.9.1

Στους Τελικούς και οποιαδήποτε ‘Shoot-Offs’ που απαιτούνται µετά από
τους Τελικούς, "flash" δίσκοι που περιέχουν χρωµατισµένη σκόνη από µη
τοξικό υλικό πρέπει να χρησιµοποιηθούν.

9.18.9.2

∆ΙΣΚΟΙ “Flash” “HIT”

9.18.9.2.1

Ένας δίσκος δηλώνεται "HIT"
κανονισµούς όταν:

9.18.9.2.1.1

τουλάχιστον ένα (1) ορατό κοµµάτι έχει σπάσει από αυτόν ή χρωµατισµένη
σκόνη γίνεται ορατή, µετά που θα ριχτεί η τουφεκιά (µετά τον
πυροβολισµό).

όταν πυροβολείται σύµφωνα µε τους
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9.18.10

∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΟΥ Ή ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

9.18.10.1

Εάν ο Referee αποφασίσει ότι ένα όπλο είναι εκτός λειτουργίας, ή η
δυσλειτουργία του όπλου ή των πυροµαχικών, δεν ήταν το σφάλµα του
σκοπευτή, ο Τελικός πρέπει να διακοπεί προσωρινά και να δοθεί στον
σκοπευτή ένας χρόνος πέντε (5) λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου να
επισκευάσει το όπλο ή να προµηθευτεί ένα άλλο εγκεκριµένο όπλο, ή να
αντικαταστήσει τα πυροµαχικά του. Μετά από την λήξη των πέντε (5)
λεπτών ο Τελικός πρέπει να συνεχιστεί.

9.18.10.2

Αριθµός δυσλειτουργιών

9.18.10.2.1

Ο σκοπευτής δικαιούται τουλάχιστο δύο (2) δυσλειτουργίες κατά τη διάρκεια
του Τελικού, συµπεριλαµβανοµένου οποιουδήποτε ‘Shoot-Off’ µετά από τον
Τελικό, ανεξάρτητα αν έχει προσπαθήσει ή όχι να διορθώσει τη
δυσλειτουργία.

9.18.10.3

Οποιοσδήποτε κανονικός δίσκος(οι) στον οποίο παρουσιάζεται µία
επιπλέον δυσλειτουργία του όπλου ή των πυροµαχικών θα δηλωθεί
"LOST", ανεξάρτητα αν ο σκοπευτής προσπάθησε να πυροβολήσει ή όχι.

9.18.11

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

9.18.11.1

Οποιαδήποτε λαµβανόµενη ένσταση, θα αποφασιστεί αµέσως και η
απόφαση είναι τελική (βλέπε Κανονισµούς 9.13.11 Ενστάσεις και 9.13.12
Εφέσεις).

9.18.12

ΒΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ

9.18.12.1

∆ιαδικασία

9.18.12.1.1

Εάν εµφανιστεί µια δυσλειτουργία του εξοπλισµού στο πεδίο βολής του
Τελικού, οι ολοκληρωµένες βολές µέχρι το σηµείο της διακοπής θα
σηµειωθούν ως υποσύνολο και θα εφαρµοστούν οι ακόλουθες ενέργειες:

9.18.12.1.1.1

εάν ο εξοπλισµός µπορεί να επισκευαστεί µέσα σε µια (1) ώρα οι υπόλοιπες
βολές θα ολοκληρωθούν

9.18.12.1.1.2

εάν αποφασιστεί ότι οι επισκευές δεν µπορούν να ολοκληρωθούν µέσα σε
εκείνο τον χρόνο και είναι δυνατό να µετακινηθεί ο Τελικός σε ένα άλλο
πεδίο βολής µε την ίδια ρύθµιση µέσα σε εκείνη την ώρα, τότε ο Τελικός θα
ολοκληρωθεί σε αυτό το νέο πεδίο βολής

9.18.12.1.1.3

καµία ένσταση ενάντια σε µια άνιση κατανοµή των δίσκων στο Trap θα
ληφθεί υπόψη.

9.18.12.2

Τερµατισµός ενός ασυµπλήρωτου Τελικού

9.18.12.2.1

Εάν ο Τελικός δεν µπορεί να συνεχιστεί σε οποιοδήποτε κατάλληλο πεδίο
βολής µέχρι το τέλος της µίας (1) ώρα µετά από τη διακοπή, το Jury πρέπει
να κηρύξει τον Τελικό ως ολοκληρωµένο.

9.18.12.3

∆ιαδικασία ταξινόµησης
ασυµπλήρωτο Τελικό

9.18.12.3.1

Η ακόλουθη διαδικασία ταξινόµησης θα ισχύσει έπειτα:

9.18.12.3.1.1

θα πρέπει να εξεταστεί η καταγραφή των βολών του Τελικού µέχρι το
σηµείο της διακοπής

9.18.12.3.1.2

στο σηµείο όπου όλοι οι σκοπευτές έχουν πυροβολήσει στον ίδιο αριθµό
δίσκων ένα "υποσύνολο" θα καταγραφεί

9.18.12.3.1.3

αυτό το "υποσύνολο" συν το αποτέλεσµα της προκριµατικής φάσης θα είναι
το τελικό αποτέλεσµα του αγώνα

αποτελεσµάτων

µετά
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9.18.12.3.1.4

η κατάταξη των σκοπευτών µε τα ίσα αποτελέσµατα, θα καθοριστεί µε τον
κανονισµό της ‘αντίστροφης µέτρησης’ "Count Back" (βλέπε Κανονισµό
9.12.2):

9.18.12.3.1.5

τα έπαθλα θα απονεµηθούν µε βάση τα στοιχεία αυτά.

9.18.13

ΙΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

9.18.13.1

Που αποµένουν µετά από ένα ολοκληρωµένο Τελικό

9.18.13.1.1

Οποιοιδήποτε σκοπευτές που έχουν ολοκληρώσει τον Τελικό και ακόµα
έχουν ίσα αποτελέσµατα µετά το τέλος του Τελικού, θα πρέπει να σπάσουν
‘τους δεσµούς’ τους µε ‘Shoot-Off’ (βλέπε κανονισµούς 9.12.1.8
–
9.12.1.10) σύµφωνα µε τους κανονισµούς για το κάθε αγώνισµα:

9.18.13.1.1.1

Trap Κανονισµός 9.12.6

9.18.13.1.1.2

Double Trap Κανονισµός 9.12.8

9.18.13.1.1.3

Skeet Κανονισµός 9.12.9

9.18.14

∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ

9.18.14.1

Το δελτίο αποτελεσµάτων των Τελικών πρέπει να δηµοσιευθεί όπως
απαιτείται στον Κανονισµό 9.11.5.3

9.19.0

Αριθµοί και Πίνακες

9.19.1

Γωνίες ∆ίσκων Automatic Trap

AUTOMATIC TRAP

Target distance 76 m ± 1 m
Vertical settings
1.5 m - 3.5 m (± 0.1 m)

trap
pit

Horizontal angle settings
30º minimum
45º maximum
equally both left and right

15m

1

2

3

4

5
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9.19.2

Οριζόντιες Γωνίες Trap

H

E

B

15° 15°

45°

I

C

45°

A
1

F

D
2

G
3

Maximum horizontal angles for first second and third trap in each group.
Targets from machine No. 1 must fall in area A B C.
Targets from machine No. 2 must fall in area D E F.
Targets from machine No. 3 must fall in area G H I.

9.19.3

Οριζόντιες Γωνίες Double Trap
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9.19.4

Πίνακες Ρυθµίσεων µηχανών Trap (I-IX) (‘Σιέµµατα’)
(βλέπε Κανονισµό 9.15.4)
Table I

Group

1

2

3

4

5

Number of Direction of trajectory Elevation
Traps
from the Traps
trajectory at
10 m level
ground
1
25 degrees to right
2.00 m
2
5 degrees to left
3.00 m
3
35 degrees to left
1.50 m
4
20 degrees to right
2.50 m
5
10 degrees to right
1.80 m
6
35 degrees to left
3.00 m
7
35 degrees to right
3.20 m
8
5 degrees to left
1.50 m
9
45 degrees to left
1.60 m
10
40 degrees to right
1.50 m
11
0 degrees
3.30 m
12
25 degrees to left
2.60 m
13
45 degrees to right
2.40 m
14
5 degrees to right
1.90 m
15
35 degrees to left
3.50 m

Length of
trajectory
For all traps

NO T E

76 m +/-1 m

Table II
Group

1

2

3

4

5

Number of Direction of trajectory Elevation
Traps
from the Traps
trajectory at
10 m level
ground
1
25 degrees to right
3.20 m
2
5 degrees to left
1.80 m
3
40 degrees to left
2.00 m
4
40 degrees to right
2.00 m
5
0 degrees
3.00m
6
45 degrees to left
1.60 m
7
45 degrees to right
1.50 m
8
0 degrees
2.80 m
9
40 degrees to left
2.00 m
10
15 degrees to right
1.50 m
11
5 degrees to right
2.00 m
12
35 degrees to left
1.80 m
13
40 degrees to right
1.80 m
14
5 degrees to left
1.50 m
15
40 degrees to left
3.30 m

Length of
trajectory
for all traps

NO T E

76 m +/-1 m
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Table III
Group

1

2

3

4

5

Number of Direction of trajectory Elevation
Traps
from the Traps
trajectory at
10 m level
ground
1
30 degrees to right
2.50 m
2
0 degrees
2.80 m
3
35 degrees to left
3.50 m
4
45 degrees to right
1.50 m
5
5 degrees to left
2.50 m
6
40 degrees to left
1.70 m
7
30 degrees to right
2.80 m
8
5 degrees to right
3.50 m
9
45 degrees to left
1.50 m
10
45 degrees to right
2.30 m
11
0 degrees
3.00 m
12
40 degrees to left
1.60 m
13
45 degrees to right
2.00 m
14
0 degrees
1.50 m
15
35 degrees to left
2.20 m

Length of
trajectory
for all traps

NOT E

76 m +/-1 m

Table IV
Group

1

2

3

4

5

Number of Direction of trajectory Elevation
Traps
from the Traps
trajectory at
10 m level
ground
1
40 degrees to right
3.00 m
2
10 degrees to right
1.50 m
3
30 degrees to left
2.20 m
4
30 degrees to right
1.60 m
5
10 degrees to left
3.00 m
6
35 degrees to left
2.00 m
7
45 degrees to right
2.00 m
8
0 degrees
3.30 m
9
20 degrees to left
1.50 m
10
30 degrees to right
1.50 m
11
5 degrees to left
2.00 m
12
45 degrees to left
2.80 m
13
35 degrees to right
2.50 m
14
0 degrees
1.60 m
15
30 degrees to left
3.00 m

Length of
trajectory
for all traps

76 m +/-1 m
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Table V
Group

1

2

3

4

5

Number of Direction of trajectory Elevation
Traps
from the Traps
trajectory at
10 m level
ground
1
45 degrees to right
1.60 m
2
0 degrees
3.00 m
3
45 degrees to left
2.00 m
4
40 degrees to right
2.80 m
5
10 degrees to left
1.50 m
6
45 degrees to left
2.00 m
7
35 degrees to right
3.00 m
8
5 degrees to left
1.80 m
9
40 degrees to left
1.50 m
10
25 degrees to right
1.80 m
11
0 degrees
1.60 m
12
30 degrees to left
3.40 m
13
30 degrees to right
2.00 m
14
10 degrees to right
2.40 m
15
15 degrees to left
1.80 m

Length
of NO T E
trajectory
for all traps

76 m +/-1 m

Table VI
Group

1

2

3

4

5

Number of Direction of trajectory Elevation
Traps
from the Traps
trajectory at
10 m level
ground
1
40 degrees to right
2.00 m
2
0 degrees
3.30 m
3
35 degrees to left
1.50 m
4
35 degrees to right
2.50 m
5
10 degrees to right
1.50 m
6
35 degrees to left
2.00 m
7
35 degrees to right
2.00 m
8
5 degrees to left
1.50 m
9
40 degrees to left
3.30 m
10
45 degrees to right
1.50 m
11
10 degrees to left
3.00 m
12
25 degrees to left
2.60 m
13
25 degrees to right
2.40 m
14
5 degrees to right
1.50 m
15
45 degrees to left
2.00 m

Length
of NOT E
trajectory
for all traps

76 m +/-1 m
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Table VII
Group

1

2

3

4

5

Number of Direction of trajectory Elevation
Traps
from the Traps
trajectory at
10 m level
ground
1
35 degrees to right
2.20 m
2
5 degrees to left
3.00 m
3
20 degrees to left
3.10 m
4
40 degrees to right
2.00 m
5
0 degrees
3.50 m
6
45 degrees to left
2.80 m
7
20 degrees to right
3.00 m
8
0 degrees
2.00 m
9
40 degrees to left
2.20 m
10
45 degrees to right
1.50 m
11
5 degrees to right
2.00 m
12
35 degrees to left
1.80 m
13
40 degrees to right
1.80 m
14
5 degrees to left
1.50 m
15
45 degrees to left
2.00 m

Length
of NOT E
trajectory
for all traps

76 m +/-1 m

Table VIII
Group

1

2

3

4

5

Number of Direction of trajectory Elevation
Traps
from the Traps
trajectory at
10 m level
ground
1
25 degrees to right
3.00 m
2
5 degrees to right
1.50 m
3
45 degrees to left
2.00 m
4
40 degrees to right
1.50 m
5
0 degrees
3.00 m
6
45 degrees to left
2.80 m
7
35 degrees to right
3.20 m
8
5 degrees to left
2.50 m
9
20 degrees to left
2.00 m
10
45 degrees to right
1.80 m
11
0 degrees
1.50 m
12
30 degrees to left
3.40 m
13
30 degrees to right
2.00 m
14
10 degrees to right
3.40 m
15
15 degrees to left
2.20 m

Length
of NOT E
trajectory
for all traps

76 m +/-1 m
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Table IX
Group

1

2

3

4

5

Number of Direction of trajectory Elevation
Traps
from the Traps
trajectory at
10 m level
ground
1
40 degrees to right
3.50 m
2
0 degrees
1.80 m
3
20 degrees to left
3.00 m
4
15 degrees to right
3.20 m
5
10 degrees to left
1.50 m
6
35 degrees to left
2.00 m
7
45 degrees to right
1.60 m
8
0 degrees
2.80 m
9
30 degrees to left
3.00 m
10
30 degrees to right
2.00 m
11
5 degrees to left
2.00 m
12
15 degrees to left
3.00 m
13
35 degrees to right
2.90 m
14
0 degrees
1.60 m
15
45 degrees to left
2.20 m

Length
of NOTE
trajectory
for all traps

76 m +/-1 m

- 507 Copyright: ISSF
Ελληνική Μετάφραση - Πέτρος Κυρίτσης (04/2005)

fs

9.20.0
INDEX
Absent shooter – exceptional circumstances
Absent shooter – Finals
Absent shooter – procedures
Advantage – in unofficial training
Ammunition – dispersion effects
Ammunition – general specifications
Ammunition – incorrect caliber
Ammunition – inspection
Ammunition – malfunctions/misfires
Ammunition – maximum load
Ammunition – maximum pellet size
Ammunition – not in accordance with the Rules
Appeals – disagreement with Referee’s decision
Appeals – documentation
Appeals – fees
Appeals – time limit
Appeals – to Jury of Appeal
Assistant Referee – absent
Assistant Referees – duties
Automatic Trap – “Lost” targets
Automatic Trap – “No Bird” even if shooter has fired
Automatic Trap – “No Bird” only if shooter has not fired
Automatic Trap – interruptions
Automatic Trap – refused target
Automatic Trap – simultaneous discharge
Automatic Trap – target irregular
Automatic Trap – target setting
Automatic trap – time limit
Automatic Trap – trial targets
Auxiliary shooters – scores
Barrel selection
BIB numbers – regulations applying
Blinders
Cartridges
Chief of Referees – duties
Chief Range Officer – duties
CLASSIFICATION and SCORING PROCEDURES
Classification Office – duties
Clothing – regulations
Coaching
Commands
COMPETITION OFFICIALS
Competition Officials – Assistant Referees
Competition Officials – Chief of Referees
Competition Officials – Chief Range Officer
Competition Officials – Jury, before and during the events

9.13.4.7
9.18.7.1
9.13.4.4.1 - 2
9.6.2.2.1 and 9.6.5
9.4.3.2.1
9.4.3.1 – 9.4.3.1.1.7
9.8.5.3
9.4.3.3
9.8.5.1 – 9.8.5.2.4
9.4.3.1.1.2
9.4.3.1.1.5
9.4.3.3.3. – 4
9.13.12
9.13.7.1
9.13.7.3.2.-3
9.13.12
9.13.12
9.5.7.7.1 – 2
9.5.7.1 – 9.5.7.8.1
9.15.8.1 – 9
9.15.6.5.1 – 11
9.15.6.6.1 – 6
9.15.3.2
9.15.5
9.15.7
9.10.2.1 – 4
9.15.4.3
9.15.3
9.15.4.4.
9.7.4.2.2
9.8.1
9.9.4.2.1 – 2
9.9.4.3
see “Ammunition”
9.5.4.1 – 9.5.4.2.6
9.5.3.1 – 9.5.3.2.13
9.11.0
9.11.1.1 – 5
9.9.4.1.1 – 5
9.9.3.1 – 3
9.2.7.1 – 2
9.5.0
9.5.7.1 – 9.5.7.8.1
9.5.4.1 – 9.5.4.2.6
9.5.3.1 – 9.5.3.2.13
9.5.2.1 – 9.5.2.2.1.10
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Competition Officials – qualifications
Competition Officials – Referees
COMPETITION RULES for AUTOMATIC TRAP
COMPETITION RULES for DOUBLE TRAP
COMPETITION RULES for SKEET
COMPETITION RULES for TRAP
Competitors – clothing
Conduct – Coaches
Conduct – Competitors
Conduct – eligibility, rules compliance
Conduct – general
Conduct – Team Leaders
Count Back – procedure
Deductions
Disabled Shotguns
Disagreement with Referee’s decision
Disqualification – examples
Disqualification – in Finals
Double Trap – “Lost” targets
Double Trap – “No Bird” even if shooter has fired
Double Trap – “No Bird” only if shooter has not fired
Double Trap – interruptions
Double Trap – refused targets
Double Trap – simultaneous discharge
Double Trap – target irregular
Double Trap – target setting
Double Trap – time limit
Double Trap – timer
Double Trap – trial targets
Ear Protection
Electronic devices – restrictions applying
Eligibility – regulations applying
Equipment Control – program, inspection, Team Leaders
Equity of Competition
Eyes – “blinders”
Eyes – protection
Final – uncompleted
FINALS
Finals – “Flash” target “HIT”
Finals – absent shooter
Finals – finalists reporting to the range
Finals – number in each event
Finals – order of shooting
Finals – procedures (Trap, Double Trap and Skeet)
Finals – protests
Finals – range commands

9.5.1.1
9.5.5.1 – 9.5.6.2
9.15.0
9.16.0
9.17.0
9.14.0
9.9.4.1 – 5
9.9.3.1. – 3
9.9.4.1 – 9.9.4.1.5
9.9.4.1.6.1
9.9.1
9.9.2.1 – 9.9.2.4.7
9.12.2.1 – 3
9.13.4
9.8.4.1 – 9.8.4.2.3
9.13.9
9.13.5
9.13.6.3
9.16.10.1 –
9.16.10.1.8.4
9.16.8.5.1 – 18
9.16.8.6.1 – 4
9.16.6.3
9.16.7
9.16.9
9.16.5.3
9.16.5
9.16.3
9.16.4
9.16.6.1.2
9.2.8
9.9.4.6.1
9.9.4.1.6.1
9.4.1.2 – 4
9.6.5.1 – 9.6.5.1.2
9.9.4.3
9.2.9
9.18.12.2 – 9.12.3.1.5
9.18.0
9.18.9.2
9.18.7.1
9.18.5
9.18.1.1
9.18.3.1 – 3
9.18.8.1 – 4
9.18.11.1
9.18.4
- 509 -

Copyright: ISSF
Ελληνική Μετάφραση - Πέτρος Κυρίτσης (04/2005)

fs

Finals – Start times
Finals – targets to be used
Guns – changing
Guns – compensators and barrel attachments
Guns – disabled
Guns – magazine type
Guns – optical sights
Guns – ported barrels
Guns – release trigger action
Guns – slings
Guns – types permitted
GUNS, EQUIPMENT and AMMUNITION
Interruptions – Automatic Trap
Interruptions – Double Trap
Interruptions – general
Interruptions – mechanical breakdown
Interruptions – other enforced delays
Interruptions – safety
Interruptions – Skeet
Interruptions – to the program
Interruptions – Trap
Interruptions – weather conditions
Irregular target
Jury – Competition, duties
Jury of Appeal Lost Target – Trap
Make up Round – procedures
Make up round – procedures Double Trap
Make up round – procedures Skeet
Make up round – procedures Trap and Automatic Trap
MALFUNCTIONS
Malfunctions – actions after
Malfunctions – actions after a malfunction is declared
Malfunctions – ammunition, conditions applying
Malfunctions – barrel selection
Malfunctions – Finals
Malfunctions – guns with “release” triggers
Malfunctions – number permitted
Malfunctions – procedure in event of
Match Administration
MATCH ADMINISTRATION
Misfire – procedures in the event of
Misfires – Finals
Mobile Telephones
No Bird - Double Trap, even if shooter has fired
No Bird - Double Trap, only if shooter has not fired
No Bird - Skeet, additional rules for doubles

9.18.6.1 – 4
9.18.9
9.4.2.4.1
9.4.2.5.1
9.8.4.1 – 9.8.4.3.2
9.4.2.3.1
9.4.2.7.1
9.4.2.6.1
9.2.4 and 9.8.3
9.4.2.2.1
9.4.2.1
9.4.0
9.15.3.2
9.16.6.3
9.7.3
9.7.3.1
9.7.3.1
9.7.3.1
9.17.6.3
9.7.3.1
9.14.3.2
9.7.3.2
9.10.2.1 – 4
9.5.2.1 – 9.5.2.2.1.10
9.13.12
9.14.9.1 – 9
9.8.6.3.1 – 9.8.6.3.3.1
9.8.6.3.2.1
9.8.6.3.3.1
9.8.6.3.1.1
9.8.0
9.8.6.1 – 2
9.8.6.1 – 2
9.8.5.1 – 9.8.5.2.4
9.8.1.1.
9.18.10.1
9.8.3.1
9.8.7.1 – 2
9.8.2.1 – 6
9.7.0
9.7.0
9.8.2
9.18.10.1
9.9.4.5
9.16.8.5.1 - 8
9.16.8.6.1 – 4
9.17.13.7.1 –
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No Bird - Skeet, even if shooter has fired
No Bird - Skeet, only if shooter has not fired
No Bird - Trap, even if shooter has fired
No Bird – Automatic Trap, even if shooter has fired
No Bird – Automatic Trap, only if shooter has not fired
No Bird – general
No Bird – Trap, even if shooter has fired
No Bird – Trap, only if shooter has not fired
Penalties – imposition of
Protection – ears
Protection – eyes
Protest - to the Jury
Protest – action by shooter
Protest – action to be taken by a Team Official
Protest – action to be taken by Competition Officials
Protest - Finals
Protest – right of protest
Protest – to the Referee
Protests – documentation
Protests – fees
RANGE and TARGET STANDARDS
Range Equipment failure – Finals
Rankings
Rankings – shoot offs for
Ready Position –
Referees – duties
Refused Target - Automatic Trap
Refused Target - Double Trap
Refused Target - Skeet
Refused Target - Trap
Release trigger actions Repeat targets
Results – individual
Results – Team
Rule Violation – categories
Rule Violation – penalties
RULE VIOLATIONS, PENALTIES, PROTESTS and APPEALS

RULES of CONDUCT
SAFETY
Safety – “release” trigger actions
Safety – “STOP” command
Safety – “test firing”
Safety – aiming
Safety – carrying shotguns

9.17.13.7.1.8
9.17.13.5.1 - 12
9.17.13.6.1 – 4
9.14.7.5.1 –
9.14.7.5.12
9.15.6.5.1 – 11
9.15.6.6.1 – 6
9.10.6.1 – 9.10.6.4.4
9.14.7.5.1 – 12
9.14.7.6.1 – 6
9.13.1.2
9.2.8
9.2.9
9.13.11
9.13.9.1
9.13.9.2
9.13.10
9.18.11.1
9.13.8.1
9.13.9
9.13.7.1 – 2
9.13.7.3.1 and
9.13.7.3.3
9.3.0
9.18.12.1.1 – 3
9.11.5
9.12.1.8
9.17.10 – 9.17.10.1.5
9.5.5.1 – 9.5.6.2
9.15.5
9.16.7
9.17.12
9.14.6
9.2.4 and 9.8.3
9.10.6.1
9.11.5.1.1 – 2
9.11.5.2.1 -.9.11.5.3.5
9.13.1.1 – 9.13.1.1.3
9.13.1.2
9.13.0
9.9.0
9.2.0
9.2.4.1 – 9.2.4.1.4
9.2.6.1 – 4
9.2.5.2.3
9.2.3
9.2.2. 1.1 – 3
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Safety – ear protection
Safety – eye protection
Safety – guns not in use
Safety – handling shooter’s equipment
Safety – high visibility jackets
Safety – loading
Safety – Organizing Committee
Safety – Referees and Assistant Referees
Safety – stopping the shooting
Scoreboards – electronic
Scoreboards – manual
Scoreboards Electronic – errors
Scores – certification
Scores – differences in
Scores – results (individual and team)
Scoring – procedures
Shooter – absent
Shooter – absent for Finals
Shooter – absent, exceptional circumstances
Shooter – auxiliary
Shooter – ready to shoot
Shooter – replacement
Shooting order
Shooting programs – other
Shooting programs – Trap, Automatic Trap, Double Trap,
Skeet
Shooting Schedules
Shooting Schedules – administration
Shoot-offs – preparation time
Shoot-offs – preparation time limit
Shoot-offs – procedures Automatic Trap
Shoot-offs – procedures Double Trap
Shoot-offs – procedures Skeet
Shoot-offs – procedures Trap
Shoot-offs (with Finals) – after the Finals ( procedures)
Shoot-offs (with Finals) – before the Finals ( procedures)
Sights – optical
Simultaneous Discharge – Automatic Trap
Simultaneous Discharge – Double Trap
Simultaneous Discharge – Skeet
Simultaneous Discharge – Trap
Skeet – “Lost” target
Skeet – “No Bird” doubles, additional rules
Skeet – “No Bird” even if shooter has fired

9.2.8.1
9.2.9.1
9.2.2.2.1
9.2.1.4
9.2.1.2
9.2.2.3.1 – 2
9.2.1.1
9.2.1.5
9.2.1.3
9.11.3.1 – 9.11.3.2.4
9.11.3.3.1 – 5
9.11.3.2.1 – 4
9.11.4.1 – 2
9.11.3.2.4 and
9.11.3.5
9.11.5.1 – 9.11.5.3.5
9.11.2.1 – 9.11.2.2.2
9.13.4.4.1 – 2
9.18.7.1
9.13.4.7
9.7.4.2
9.9.4.4.1
9.7.2
9.7.4.5
9.6.6.1
9.6.3.1 – 9.6.4.2
9.7.1
9.7.1.1 – 3
9.12.5.5
9.12.5.5
9.12.7.1 – 7
9.12.8.1 – 6
9.12.9.1 – 6
9.12.6.1 – 7
9.12.5.2 – 4
9.12.5.1
9.4.2.7
9.15.7
9.16.9
9.17.4
9.14.8
9.17.15.1 –
9.17.15.2.4.2
9.17.13.7.1 –
9.17.13.7.1.8
9.17.13.5.1 - 12
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Skeet – “No Bird” only if shooter has not fired
Skeet – “Ready” position
Skeet – cartridge loading sequence
Skeet – interruptions
Skeet – irregular target trajectory
Skeet – leaving the range
Skeet – marker tape
Skeet – moving on to Stations
Skeet – refused target(s)
Skeet – rules for Station 8
Skeet – sighting on the ranges
Skeet – simultaneous discharge
Skeet – target setting
Skeet – target shooting sequence
Skeet – time limits
Skeet – timer
Skeet – trial targets
Skeet – viewing of targets
Smoking – prohibited areas
Squadding – adjustments
Squadding – composition
Squadding – draw
Squadding – general
Squadding – shooting order
Start numbers – regulations applying
Stop – command
Target setting – Automatic Trap
Target setting – Double Trap
Target setting – Skeet
Target setting – Trap (preferred programs)
TARGETS
Targets – “Hit”
Targets – “Lost” , general
Targets – “No Bird(s)”
Targets – “Repeat”
Targets – broken
Targets – irregular
Targets – Jury check, Automatic Trap
Targets – Jury check, Double Trap
Targets – Jury check, Skeet
Targets – Jury check, Trap
Targets – refused Automatic Trap
Targets – refused Double Trap
Targets – refused Skeet

9.17.13.6.1 – 4
9.17.10 – 9.17.10.1.5
9.17.4.1 – 5
9.17.6.3
9.17.8.2
9.17.3.5
9.17.11.1 –
9.17.11.2.2.3
9.17.3.1 – 9.17.3.2.3
9.17.12.1 – 9.17.12.2.1
9.17.3.4 –
9.17.3.4.1.12
9.17.7.1.1 – 2
9.17.4.1 – 4
6.3.22.3.1 – 4
9.17.2.3.1
9.17.5.1 – 2
6.3.22.6 and 9.17.9.1 –
3
9.17.6.2
9.17.6.1 – 3
9.9.4.7.1.
9.7.4.4.1
9.7.4.1.1
9.7.4.3.1 – 3
9.7.4
9.7.4.5.1
9.9.4.2.1 – 2
9.2.6.1 – 4
9.15.4.3
9.16.5
6.3.22.3.1 - 4
9.14.5.1 – 9.14.5.4
9.10.0
9.10.4.1 – 3
9.10.5.1 – 9.10.5.2.4
9.10.6.1 – 9.10.6.4.4
9.10.6.1
9.10.3.1 – 2
9.10.2.1 – 4
9.15.4.1
9.16.6.1
9.17.8.1
9.14.5.5.1
9.15.5
9.16.7
9.17.12
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Targets – refused Trap
Targets – regular
Targets – trial, Automatic Trap
Targets – trial, Double Trap
Targets – trial, Skeet
Targets – trial, Trap
Targets – used for Shoot-offs after a Final
Targets – used for Shoot-offs before a Final
Team Leaders – duties
Test Firing – after a gun repair
Test Firing – general
Ties – for Olympic Games Quota places
Ties (with Finals) – 7th place and below
Ties (with Finals) – after Finals
Ties (with Finals) – before Finals
Ties (without Finals) – 7th place and below
Ties (without Finals) – first six (6) places
Ties (without Finals) – ties with perfect scores
Ties– “Count Back” procedure
TIES and SHOOT-OFFS
Ties and Shoot-offs (with Finals) – before the Finals
Time Limit – qualification rounds (Skeet)
Time Limit – qualification rounds Automatic Trap
Time Limit – qualification rounds Double Trap
Time Limit – qualification rounds Trap
Time Limit – shoot offs, preparation
TRAINING
Training – pre event (official)
Training – unofficial
Trap – “Lost” target
Trap – “Lost” targets
Trap – “No Bird” even if shooter has fired
Trap – “No Bird” only if shooter has not fired
Trap – interruptions
Trap – irregular target trajectory
Trap – refused target
Trap – simultaneous discharge
Trap – target setting
Trap – time limit
Trap – trial targets
Trial Targets – Automatic Trap
Trial Targets – Double Trap
Trial Targets – Skeet
Trial Targets – Trap
Uncompleted Final
Violations – “Concealed”

9.14.6
9.10.1.1 – 2
9.15.4.4
9.16.6.1.2
9.17.6
9.14.5.8
9.12.5.2.1
9.12.5.1.1
9.9.2.1 – 9.9.2.4.7
9.2.5.3
9.2.5.2.1 – 3
9.12.1.10
9.12.1.7
9.12.1.8 – 9
9.12.1.2 – 7
9.12.3.4.1
9.12.3.3
9.12.3.2.1
9.12.2.1 – 3
9.12.0
9.12.1.2.1 – 9.12.1.7
9.17.5
9.15.3
9.16.3
9.14.3
9.12.5.5
9.6.0
9.6.2.1.1
9.6.2.2.1
9.14.9.1 – 9
9.14.9.1 – 9
9.14.7.5.1 –
9.14.7.5.12
9.14.7.6.1 – 6
9.14.3.2
9.14.5.10
9.14.6
9.14.8
9.14.5.7
9.14.3
9.14.5.8
9.15.4.4
9.16.6.1.2
9.17.6.2
9.14.5.8
9.18.12.2 – 9.12.3.1.5
9.13.1.1.3
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Violations – “Open”
Violations – “Technical”
Violations - categories
Visible scoreboards – errors procedures (electronic)
Visible scoreboards – operation and regulations
Warning – “Open” violation examples
Warning – “Technical” violation examples
Warning, Deduction and Disqualification Cards - color and size

9.13.1.1.1
9.13.1.1.2
9.13.1.1 - 9.13.1.1.3
9.11.3.2
9.11.3
9.13.3.1 – 9.13.3.1.2
9.13.3.4.1 –
9.13.3.4.1.6
9.13.2.1
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∆ιεθνής Οµοσπονδία του Αθλήµατος της Σκοποβολής

ISSF

International Shooting Sport Federation
Internationaler Schiess-Sportverband e.V.
Fédération Internationale de Tir Sportif

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
Για
50µ και 10µ

Έκδοση 2005 (Πρώτη Εκτύπωση, 09/2004)
Ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2005

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF
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ΚΕΦΑΛΑΙΑ

10.1.0

ΓΕΝΙΚΑ

10.2.0

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

10.3.0

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ

10.4.0

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

10.5.0

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

10.6.0

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

10.7.0

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ

10.8.0

ΕΜΠΛΟΚΕΣ

10.9.0

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

10.10.0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

10.11.0

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

10.12.0

ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΣΟΠΑΛΙΩΝ

10.13.0

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ

10.14.0

ΕΦΕ∆ΡΙΚΟ

10.15.0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

10.16.0

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

10.17.0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σηµείωση:

Στα σηµεία όπου τα σχήµατα και οι πίνακες περιέχουν συγκεκριµένες
πληροφορίες, αυτές έχουν το ίδιο κύρος µε τους αριθµηµένους κανονισµούς.
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10.1.0

ΓΕΝΙΚΑ

10.1.1

Αυτοί οι κανόνες είναι µέρος των Τεχνικών Κανόνων της ISSF και
αναφέρονται σε όλα τα αγωνίσµατα Κινητού Στόχου 50µ και 10µ.

10.1.2

Όλοι οι σκοπευτές, αρχηγοί οµάδων και υπεύθυνοι πρέπει να είναι
εξοικειωµένοι µε τους Κανόνες της ISSF και να διασφαλίζουν την
επιβολή αυτών των Κανόνων. Είναι ευθύνη του σκοπευτή η
συµµόρφωση του µε τους Κανόνες.

10.1.3

Όταν ένας Κανόνας αναφέρεται σε δεξιόχειρες σκοπευτές, το
αντίστροφο αυτού του Κανόνα αναφέρεται σε αριστερόχειρες
σκοπευτές.

10.1.4

Εκτός από την περίπτωση όπου ένας Κανόνας αναφέρεται συγκεκριµένα σε
αγώνισµα ανδρών ή γυναικών, πρέπει να εφαρµοστεί οµοιόµορφα και στα
αγωνίσµατα ανδρών και στα αγωνίσµατα γυναικών.

10.2.0

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

10.2.1

Οι Κανόνες της ISSF διατυπώνουν µόνο ειδικές απαιτήσεις
ασφάλειας
που
απαιτούνται
από
την
ISSF
για
να
χρησιµοποιούνται στα Πρωταθλήµατα της ISSF. Η ασφάλεια του
σκοπευτηρίου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις τοπικές
συνθήκες και πρόσθετοι κανόνες ασφάλειας µπορούν να
συνταχθούν από την Οργανωτική Επιτροπή. Η Οργανωτική
Επιτροπή οφείλει να γνωρίζει τις αρχές ασφαλείας των
σκοπευτηρίων και να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την
εφαρµογή τους. Η Οργανωτική Επιτροπή φέρει την ευθύνη για την
ασφάλεια. Οι υπεύθυνοι οµάδων και οι σκοπευτές πρέπει να
ενηµερώνονται σχετικά µε οποιουσδήποτε ειδικούς κανονισµούς.

10.2.2

Η ασφάλεια των σκοπευτών, του προσωπικού του σκοπευτηρίου και
των θεατών, απαιτεί συνεχή και προσεκτική φροντίδα στο χειρισµό
των τουφεκιών και στη µετακίνηση στο σκοπευτήριο. Αυτοπειθαρχία
είναι αναγκαίο να επιδειχθεί από όλους. Όπου τέτοια αυτοπειθαρχία
απουσιάζει, είναι καθήκον των σκοπευτών και των υπεύθυνων
οµάδων να βοηθήσουν στην επιβολή της.

10.2.3

Προκειµένου να υπάρξει ασφάλεια ο Κριτής ή ο Επόπτης Βολής
µπορεί να σταµατήσει τη βολή οποιαδήποτε στιγµή. Σκοπευτές και
υπεύθυνοι οµάδων πρέπει αµέσως να ειδοποιούν τους επόπτες
βολής ή τους Κριτές για οποιαδήποτε κατάσταση που µπορεί να είναι
επικίνδυνη ή που θα µπορούσε να προκαλέσει ατύχηµα.

10.2.4

Ο Επιθεωρητής Οπλισµού, Επόπτης Βολής ή Κριτής επιτρέπεται να
χειριστεί τον εξοπλισµό ενός σκοπευτή (συµπεριλαµβανοµένου και
του τουφεκιού) για έλεγχο, χωρίς άδεια αλλά παρουσία του σκοπευτή
και εν γνώσει του. Όµως, άµεσα µέτρα πρέπει να ληφθούν όταν
πρόκειται για θέµα ασφαλείας.

10.2.5

Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια, οι χειρισµοί όλων των τουφεκιών πρέπει
να γίνονται πάντα µε τη µέγιστη δυνατή προσοχή. Το τουφέκι δεν πρέπει
να µεταφερθεί από τη γραµµή βολής όσο διαρκεί το πρόγραµµα βολής
εκτός αν δοθεί άδεια από υπεύθυνο σκοπευτηρίου.
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Όσο ο σκοπευτής βρίσκεται στη θυρίδα βολής, το τουφέκι πρέπει να
είναι πάντα στραµµένο σε ασφαλή κατεύθυνση. Ακόµα και όταν το
τουφέκι έχει γεµιστήρα, µπορεί να γεµιστεί µόνο µε ένα φυσίγγι.
Εκτός από την ώρα που ο σκοπευτής ρίχνει, όλα τα τουφέκια πρέπει
να είναι άδεια και το
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10.2.7.1

Όποιος σκοπευτής αγγίξει τουφέκι, εκτός για να το απογεµίσει, αφού
δοθεί το παράγγελµα να σταµατήσει η βολή σε έναν αγώνα, χωρίς
την άδεια του Επόπτη Βολής, µπορεί να αποκλειστεί.

10.2.8

Προστασία των αυτιών
Όλοι οι σκοπευτές και άλλα πρόσωπα που είναι στην άµεση περιοχή
της γραµµής βολής, συνιστάται να φορούν ωτοασπίδες, καλύµµατα
αυτιών, ή παρόµοια προστατευτικά των αυτιών. Προστατευτικά των
αυτιών που περιέχουν συσκευές λήψεως οποιουδήποτε τύπου δεν
επιτρέπονται για τους σκοπευτές.

10.2.9

Προστασία των µατιών
Όλοι οι σκοπευτές συνιστάται να φορούν άθραυστα σκοπευτικά
γυαλιά, ή παρόµοια προστατευτικά των µατιών, κατά τη διάρκεια της
βολής.

10.3.0

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕ∆ΙΩΝ ΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ
Λεπτοµερείς προδιαγραφές των στόχων και των πεδίων βολής
µπορεί να αναζητηθούν στους Τεχνικούς Κανόνες (βλ. τµήµα 6.0).

10.4.0

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

10.4.1

Γενικά

10.4.1.1

Οι σκοπευτές οφείλουν να χρησιµοποιούν µόνο εξοπλισµό και ένδυση που
είναι σύµφωνα µε τους Κανόνες της ISSF. Οτιδήποτε (τουφέκια, συσκευές,
εξοπλισµός, παρελκόµενα, κλπ) µπορεί να δώσει σε ένα σκοπευτή αθέµιτο
πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους άλλους και δεν αναφέρεται σ’ αυτούς τους
Κανόνες, ή που αντιτίθεται στο πνεύµα των Κανόνων και των Κανονισµών
της ISSF, απαγορεύεται. Ο σκοπευτής φέρει την ευθύνη να προσκοµίσει όλο
τον εξοπλισµό και την ένδυσή (του) για επίσηµο έλεγχο και έγκριση στον
Έλεγχο Εξοπλισµού πριν από την έναρξη του αγώνα. Οι αρχηγοί οµάδων
είναι εξίσου υπεύθυνοι να εξασφαλίσουν ότι ο εξοπλισµός και η ένδυση του
σκοπευτή είναι σύµφωνα µε τους Κανονισµούς και τους Κανόνες της ISSF. Η
Επιτροπή Κριτών έχει το δικαίωµα να εξετάσει τον εξοπλισµό και την ένδυση
του σκοπευτή οποιαδήποτε στιγµή.

10.4.1.2

Σηµαίες Ανέµου δεν επιτρέπονται.

10.4.1.3

Ηχοπαράγωγα

10.4.1.4

Επιτρέπεται µόνο η χρήση συσκευών που µειώνουν την ένταση του
ήχου. Ραδιόφωνα, µαγνητόφωνα ή οποιοσδήποτε τύπος
ηχοπαραγωγών ή συστηµάτων επικοινωνίας απαγορεύονται στη
διάρκεια των αγώνων και οποιασδήποτε προπόνησης.

10.4.1.5

Η χρήση κινητών τηλεφώνων, γουώκυ–τώκυ, συσκευών
τηλεειδοποίησης ή παροµοίων συσκευών από σκοπευτές,
προπονητές και υπεύθυνους οµάδων µέσα στον αγωνιστικό χώρο
απαγορεύεται. Όλα τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ.

10.4.1.6

Το κάπνισµα στο σκοπευτήριο και στο χώρο των θεατών απαγορεύεται.

10.4.1.7

Απαγορεύεται η φωτογράφηση µε φλας µέχρι να τελειώσουν όλοι οι
αγώνες.

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

- 521 -

10.4.2

Γενικές Προδιαγραφές για Τουφέκια των 50µ και 10µ
(βλέπε:ΠΙΝΑΚΑ
10.15.0)

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΟΥΦΕΚΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΤΟΧΟΥ

10.4.2.1

Επιτρέπεται κάθε τουφέκι που πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές.

10.4.2.1.1

Το βάρος του τουφεκιού και του σκοπευτικού µαζί δεν πρέπει να
ξεπερνά τα 5,5 κιλά.

10.4.2.1.2

Επιτρέπεται το ρυθµιζόµενο πέδιλο κοντακιού. Η καµπυλότητα του πέδιλου
(θετική ή αρνητική) δεν πρέπει να ξεπερνά το βάθος ή το ύψος των 20 χιλ.
Το µήκος του πέδιλου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150 χιλ. Η µέτρηση του
βάθους ή του ύψους του πέδιλου πρέπει να γίνει σε ορθή γωνία µε τον άξονα
της κάνης του τουφεκιού (βλ. Πίνακα 10.15.0). Το χαµηλότερο σηµείο του
πέδιλου, στη χαµηλότερη θέση του δεν πρέπει να βρίσκεται χαµηλότερα από
200 χιλ κάτω από τον άξονα της κάνης του τουφεκιού (βλ. Πίνακα 10.15.0).

10.4.2.1.3

Σκοπευτικά
Το ύψος του άξονα του τηλεσκοπικού σκοπευτικού πάνω από τον άξονα της
κάνης του τουφεκιού απαγορεύεται να είναι µεγαλύτερο από 75 χιλ.

10.4.2.1.3.1

Τουφέκια 50µ
Επιτρέπεται κάθε είδος σκοπευτικών.

10.4.2.1.3.2

Τουφέκια 10µ
Επιτρέπεται κάθε είδος σκοπευτικών µε τη διαφορά ότι τα οπτικά
(τηλεσκοπικά) σκοπευτικά περιορίζονται στο µέγιστο µήκος 300
χιλ και µη µεταβλητή µεγέθυνση τετραπλασιασµού (4-x) (ανοχή =
+ 0,4 x). Η εξέταση της µεγεθυντικής ισχύος θα γίνει µε µηχανικά ή
οπτικά όργανα εγκεκριµένα από την ISSF.

10.4.2.1.4

Με εξαίρεση την περίπτωση που το σκοπευτικό υποστεί ζηµιά εξ’
αιτίας οπτικής ή µηχανικής βλάβης, αυτό δεν µπορεί να
αντικατασταθεί ανάµεσα σε αργές και ταχείες διαδροµές. Ρυθµίσεις
του σκοπευτικού στη διάρκεια του αγώνα επιτρέπονται, µε την
προϋπόθεση ότι δεν καθυστερούν τη βολή.

10.4.2.1.5

Μόνο βάρη κάννης (που βρίσκονται) µέσα σε ακτίνα 60 χιλ από τον
κεντρικό άξονα της κάνης επιτρέπονται και δεν πρέπει να προστεθούν
ή να αφαιρεθούν µετά τον έλεγχο εξοπλισµού. Πρέπει να φέρουν τη
σφραγίδα του ελέγχου εξοπλισµού.

10.4.2.2

Το ίδιο τουφέκι, συµπεριλαµβανόµενου του σκοπευτικού, των βαρών
και του συστήµατος της σκανδάλης, πρέπει να χρησιµοποιηθεί στις
αργές και στις ταχείες διαδροµές σε οποιοδήποτε αγώνισµα.

10.4.2.3

Το τουφέκι µπορεί να γεµιστεί µόνο µε µία (1) βολίδα.

10.4.2.3.1

Εάν το τουφέκι γεµιστεί κατά λάθος µε πάνω από µία (1) βολίδα:

10.4.2.3.1.1

εάν ο σκοπευτής το αντιληφθεί πρέπει να σηκώσει το ελεύθερο χέρι
του για να δείξει στον επόπτη βολής ότι έχει πρόβληµα. Ένας
επόπτης βολής πρέπει τότε να επιβλέψει την απογέµιση του
τουφεκιού και δεν θα επιβληθεί ποινή. ∆εν επιτρέπεται να δοθεί
επιπλέον χρόνος αλλά ο σκοπευτής µπορεί να συνεχίσει κανονικά,

10.4.2.3.2

εάν ο σκοπευτής δεν το αντιληφθεί ή εάν ο σκοπευτής συνεχίσει
χωρίς να αναφέρει το θέµα, τότε θα τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία:

- 522 -

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

10.4.2.3.2.1

εάν υπάρχουν δύο τρύπες πάνω στο στόχο το αποτέλεσµα της
υψηλότερης σε αξία βολής θα µετρηθεί και η δεύτερη βολή θα
ακυρωθεί,

10.4.2.3.2.2

εάν υπάρχει µόνο µία (1) βολή πάνω στο στόχο, αυτή θα µετρηθεί.

10.4.3

Ειδικές Προδιαγραφές για Τουφέκια 50µ

10.4.3.1

Το βάρος της σκανδάλης δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 500 γρ.
Το βάρος της σκανδάλης πρέπει να µετριέται µε την κάννη σε
κατακόρυφη θέση.

10.4.3.2

Το µήκος του συστήµατος µετρούµενο από το πίσω µέρος του
κλειστού κινητού ουραίου αφού αυτό έχει πυροδοτήσει ως το
µπροστινό άκρο του συστήµατος, συµπεριλαµβανόµενης και
οποιασδήποτε προέκτασης (είτε αυτή αποτελεί µέρος της κάννης είτε
όχι), δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1000 χιλ.

10.4.3.3

Επιτρέπονται µόνο πυροµαχικά διαµετρήµατος 5,6χιλ (22’’) long rifle.

10.4.4

Ειδικές Προδιαραφές για Τουφέκια 10µ

10.4.4.1

∆εν υπάρχει περιορισµός του βάρους της
επιτρέπεται η χρήση «οπλιζόµενης» σκανδάλης.

10.4.4.2

Το µήκος του συστήµατος µετρούµενο από το πίσω µέρος του
µηχανισµού
ως
το
µπροστινό
άκρο
του
συστήµατος,
συµπεριλαµβανόµενης και οποιασδήποτε προέκτασης (είτε αυτή είναι
µέρος της κάνnης είτε όχι), δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1000 χιλ.

10.4.5

Εφεδρικό

10.4.6

Πυροµαχικά

σκανδάλης.

∆εν

Επιτρέπονται βολίδες οποιουδήποτε σχήµατος, κατασκευασµένες
από µολύβι ή από άλλο µαλακό υλικό, µε διαµέτρηµα 4,5 χιλ (.177’’).

10.4.7

Κανονισµοί Ρουχισµού

10.4.7.1

Είναι υποχρέωση του σκοπευτή να εµφανίζεται στα σκοπευτήρια
ντυµένος µε ευπρεπή τρόπο ανάλογο προς µια δηµόσια
εκδήλωση.

10.4.7.1.1

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονοµής ή άλλων τελετών οι αθλητές
υποχρεούνται να παρουσιάζονται φορώντας την επίσηµη στολή της
χώρας τους ή τις επίσηµες φόρµες της χώρας τους (πάνω και κάτω).
Όλα τα µέλη των οµάδων πρέπει να είναι οµοιόµορφα ντυµένα.

10.4.7.1.2

Η χρήση οποιωνδήποτε ειδικών βοηθηµάτων, µέσων, ή
ενδυµάτων που ακινητοποιούν ή ελαττώνουν υπερβολικά την
κίνηση των ποδιών, του σώµατος, ή των βραχιόνων του σκοπευτή
απαγορεύεται για να διασφαλιστεί ότι οι επιδόσεις ικανότητας των
σκοπευτών δεν θα βελτιωθούν τεχνητά από ειδικό ένδυµα.
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10.4.7.2

Ταινία Σήµανσης

10.4.7.2.1

Η επίσηµη ταινία σήµανσης της ISSF πρέπει να φοριέται για να
επιτρέπει στον Επόπτη Βολής ή στον Κριτή να βλέπει τη θέση του
κοντακιού του σκοπευτή. Η ταινία σήµανσης πρέπει να είναι όπως
χορηγείται από την ISSF:

10.4.7.2.1.1

µήκος 250 χιλ., πλάτος 30χιλ. και κίτρινου χρώµατος µε µαύρη
λωρίδα πλαισίου

10.4.7.2.1.2

πρέπει να είναι µονίµως στερεωµένη στη δεξιά πλευρά του
εξωτερικού ενδύµατος.

10.4.7.2.2

Η σωστή θέση της ταινίας σήµανσης πρέπει να ελέγχεται ως
ακολούθως:

10.4.7.2.2.1

οποιεσδήποτε τσέπες του εξωτερικού ενδύµατος πρέπει να είναι
άδειες,

10.4.7.2.2.2

ο βραχίονας της σκανδάλης, ακουµπώντας στο σώµα, πρέπει να
λυγιστεί στην πλήρως κλειστή θέση µε κατεύθυνση γωνίας προς τα
πάνω χωρίς καθόλου ανύψωση των ώµων,

10.4.7.2.2.3

η ταινία σήµανσης πρέπει να είναι µονίµως στερεωµένη, οριζοντίως,
κάτω από την άκρη του αγκώνα (βλ. σχεδιάγραµµα).

10.4.7.2.3

Αυτή η ταινία σήµανσης πρέπει να ελεγχθεί από το τµήµα ελέγχου
εξοπλισµού πριν τον αγώνα και να σηµειωθεί µε σφραγίδα ή
αποτύπωµα σφραγίδας. Αυτό πρέπει επίσης να καταγραφεί στο
φύλλο ελέγχου εξοπλισµού.

10.4.7.3

Εφεδρικό

10.4.7.4

Όλοι οι σκοπευτές πρέπει να φέρουν Αριθµούς Έναρξης, στις
πλάτες τους και πάνω από τη µέση, σε όλο το χρονικό διάστηµα που
λαµβάνουν µέρος σε προαγωνιστική προπόνηση ή αγώνες. Αν ο
σκοπευτής δεν φορά Αριθµό Έναρξης, δεν µπορεί να
αρχίσει/συνεχίσει.

10.4.7.5

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ µε τους
Κανόνες Καταλληλότητας και Χορηγίας της ISSF (ΤΜΗΜΑ 4 των
Επίσηµων Θεσπισµάτων Κανονισµών και Κανόνων). Το Τµήµα αυτό
καλύπτει τους κανόνες συµµετοχής σε αγώνες της ISSF και θέµατα
όπως: Εµβλήµατα, Χορηγία, ∆ιαφήµιση και Εµπορικά Σήµατα στο
Ρουχισµό καθώς και Ελέγχους και Κυρώσεις.

10.4.7.6

Πλάγια Προστατευτικά Ματιών τα οποία είναι προσαρµοσµένα στο
καπέλο, στα σκοπευτικά γυαλιά ή στη κορδέλα και δεν ξεπερνούν τα
40χιλ. σε πάχος (Α) επιτρέπονται. Αυτά τα προστατευτικά δεν
µπορούν να προεξέχουν πέρα από µια γραµµή του κέντρου του
µετώπου (βλ. και 7.4.2.3.4).

10.4.7.6.1

Επιτρέπεται κάλυµµα για το µάτι που δεν σκοπεύει όχι µεγαλύτερο
από 30χιλ. πλάτος (Β).
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10.4.7.6.2

10.5.0

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Επιτροπή Κριτών Σκοπευτηρίου πρέπει να διοριστεί για να επιβλέπει
τη διεξαγωγή των αγωνισµάτων. Επιτροπή Κριτών Βαθµολογίας
πρέπει να διοριστεί για να επιβλέπει τη βαθµολόγηση και τη
κατάταξη.

10.5.1

Καθήκοντα και Λειτουργίες του Αρχηγού Βολής
Ένας Αρχηγός Βολής πρέπει να διορίζεται για κάθε αγώνα σε κάθε
πεδίο βολής. Ο Αρχηγός Βολής είναι:

10.5.1.1

επικεφαλής όλων των Εποπτών Βολής και του Προσωπικού του
σκοπευτηρίου καθώς και υπεύθυνος για τη σωστή διεξαγωγή του
σκοπευτικού αγωνίσµατος και, εκεί όπου ασκείται κεντρικός έλεγχος,
θα είναι υπεύθυνος για όλα τα παραγγέλµατα του σκοπευτηρίου,

10.5.1.2

υπεύθυνος για να διασφαλίσει τη συνεργασία όλου του προσωπικού
του σκοπευτηρίου µε την Επιτροπή Κριτών,

10.5.1.3

υπεύθυνος για τη γρήγορη διόρθωση κάθε κακής λειτουργίας του
εξοπλισµού, και για την παροχή εµπειρογνωµόνων και υλικού (που
χρειάζονται) για τη λειτουργία του σκοπευτηρίου. Ο Αρχηγός Βολής
πρέπει να επιλύσει οποιεσδήποτε ανωµαλίες που δεν µπορούν να
επιλύσουν οι άλλοι Επόπτες Βολής. Ένας εµπειρογνώµονας
εργασιών επισκευής πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στην άµεση
διάθεση του Αρχηγού Βολής. Για περιπτώσεις που ξεπερνούν τις
δυνατότητες της υπηρεσίας επισκευών, πρέπει να προβλεφθούν
πρόσθετα µέτρα,

10.5.1.4

υπεύθυνος για την αποτελεσµατική και γρήγορη βαθµολόγηση όλων
των στόχων σε συνεργασία µε τον Αρχηγό Βαθµολογίας,

10.5.1.5

εάν είναι απαραίτητο, παίρνει µέρος στην κλήρωση για τον ορισµό και
την κατανοµή θυρίδων βολής.
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10.5.4

Καθήκοντα και λειτουργίες του Επόπτη Γραµµής (Βολής)

10.5.4.1

Ο Επόπτης Γραµµής πρέπει να είναι τοποθετηµένος έτσι ώστε να
µπορεί να παρατηρεί την ετοιµότητα του σκοπευτή και να µπορεί να
ακούσει το παράγγελµα ΕΤΟΙΜΟΣ του σκοπευτή. Πρέπει να µπορεί
να παρατηρεί το σύστηµα βαθµολόγησης µετά από κάθε βολή, να
βλέπει τον τερµατισµό της βαθµολόγησης και ταυτόχρονα να
παρακολουθεί το σήµα για την εκκίνηση του στόχου.

10.5.4.2

Ο Επόπτης Γραµµής χειρίζεται το κουµπί εκκίνησης, το κουµπί
τερµατισµού και τον διακόπτη αλλαγής από αργές σε ταχείες
διαδροµές. Εάν δεν υπάρχει ηλεκτρονικά προγραµµατισµένος
διακόπτης για το αγώνισµα µεικτών διαδροµών, οι απαραίτητοι
χειρισµοί του διακόπτη πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε σχέδιο που έχει
εγκριθεί από την Επιτροπή Κριτών.

10.5.5

Καθήκοντα και λειτουργίες του Επόπτη Κρύπτης – χάρτινοι στόχοι

Ένας Επόπτης Κρύπτης και ένας βοηθός πρέπει να τοποθετούνται
σε κάθε πλευρά όλων των σκοπευτηρίων που χρησιµοποιούνται στον
αγώνα. Ο Επόπτης Κρύπτης είναι υπεύθυνος για:

10.5.5.1

να βεβαιώνεται ότι οι σωστοί στόχοι τοποθετούνται στο πλαίσιο,
σύµφωνα µε την καθορισµένη σειρά,

10.5.5.2

να τοποθετεί σωστά τους µισούς στόχους ή τα ανταλλακτικά κέντρων
50µ. Να τοποθετεί σωστά τα αυτοκόλλητα που καλύπτουν τις τρύπες
των βληµάτων. Να καθορίζει το ρυθµό της κατάδειξης της
βαθµολογίας κλπ., όπως απαιτείται από τον Κανόνα 10.6.3.9.1,

10.5.5.3

να εξετάζει το στόχο µετά από κάθε διαδροµή και να βεβαιώνεται ότι
κάθε βολή έχει καταδειχθεί σωστά ως προς την αξία και τη θέση,

10.5.5.4

να βεβαιώνεται ότι ο στόχος εµφανίζεται («βλέπει») στη σωστή
κατεύθυνση πριν από κάθε διαδροµή,

10.5.5.5

τρύπες βληµάτων (που βρίσκονται) κοντά σε κύκλο βαθµολόγησης
πρέπει να πιστώνονται µε τη χαµηλότερη αξία στην κατάδειξη
της βαθµολογίας.

10.5.5.6

στο τέλος κάθε σειράς, οι στόχοι πρέπει να αφαιρούνται από το πλαίσιο και
να τοποθετούνται σε ασφαλές κουτί εν αναµονή της µεταφοράς τους στο
Γραφείο Βαθµολογίας. Αγγελιοφόροι πρέπει να µεταφέρουν τους στόχους και
τα φύλλα αναφοράς στο Γραφείο Βαθµολογίας τουλάχιστον µετά το τέλος της
βολής κάθε δεύτερου σκοπευτή (βλέπε 6.7.8).

10.5.5.7

Οι δοκιµαστικές βολές στους στόχους των 50µ πρέπει να
σκεπάζονται µε µαύρο αυτοκόλλητο.

10.5.5.8

Κάθε σειρά αρχίζει µε 4 δοκιµαστικές βολές. Αν ο σκοπευτής δεν ρίξει
τις δοκιµαστικές βολές, µαύρα αυτοκόλλητα πρέπει να κολληθούν
στους αντίστοιχους στόχους έξω από τους κύκλους βαθµολόγησης.

10.5.5.9

Οι τρύπες των βληµάτων στους στόχους των 50µ πρέπει να
κολληθούν µε διαφανή αυτοκόλλητα. Μόνο το έξω µέρος των τρυπών
που βρίσκονται κοντά σε κύκλο βαθµολόγησης θα πρέπει να
καλύπτεται για να βοηθά το Γραφείο Βαθµολογίας στη βαθµολόγηση.
Η τελευταία βολή σε κάθε στόχο πρέπει να παραµένει ακάλυπτη.

10.5.5.10

Ειδικοί Κανόνες για τον Αγώνα 10µ
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10.5.5.10.1

Ανάλογα µε το σύστηµα που χρησιµοποιείται, η αλλαγή στόχων
µπορεί να γίνει από έναν Επόπτη Κρύπτης και έναν βοηθό, αν
υπάρχουν επαρκή προστατευτικά τοιχώµατα. Ο Επόπτης Κρύπτης ή
ο βοηθός του είναι υπεύθυνος για την αλλαγή των στόχων µέσα στον
προκαθορισµένο χρόνο ρυθµού (βλέπε 10.6.3.9 και 10.6.3.9.1).

10.5.6

Τεχνικοί Υπεύθυνοι–Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης
Τεχνικού Υπεύθυνοι µπορούν να διοριστούν για το χειρισµό και τη
συντήρηση του εξοπλισµού των Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας,
(αυτοί) µπορούν να παρέχουν συµβουλές στους επόπτες βολής και
τους κριτές αλλά δεν µπορούν να παίρνουν αποφάσεις.

10.6.0

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ και ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΑ

10.6.1

Θέσεις

10.6.1.1

Μέχρι τη στιγµή που οποιοδήποτε µέρος του στόχου γίνεται ορατό
στο άνοιγµα, ο σκοπευτής πρέπει να πάρει τη Θέση Έτοιµος,
κρατώντας το τουφέκι στα δύο χέρια µε τέτοιο τρόπο που το
κατώτερο άκρο του πέδιλου του κοντακίου να βρίσκεται στο ίδιο ύψος
ή χαµηλότερα από το σηµάδι στο σκοπευτικό τζάκετ. Το σηµάδι, που
τοποθετείται σύµφωνα µε τον Κανόνα 10.4.7.2 πρέπει να είναι ορατό
από Κριτή ή Επόπτη Βολής όσο ο σκοπευτής βρίσκεται στη θέση
έτοιµος.

10.6.1.2

Η Στάση Βολής είναι ορθίως χωρίς στήριξη. Το πέδιλο του κοντακίου
του τουφεκιού πρέπει να ακουµπά στον ώµο (πάνω δεξιό στήθος) και
το τουφέκι να υποστηρίζεται µόνο µε τα δύο χέρια. Ο αριστερός
βραχίονας (δεξιός βραχίονας για αριστερόχειρα σκοπευτή) δεν
πρέπει να στηρίζεται στον γοφό ή το στήθος. Ο σκοπευτής πρέπει να
πάρει τη θέση του σε σχέση µε τον πάγκο, το τραπέζι ή τον τοίχο µε
τρόπο που να φαίνεται καθαρά ότι δεν του παρέχουν καµία
ολωσδιόλου υποστήριξη. Η χρήση αορτήρα δεν επιτρέπεται.

10.6.1.3

Η ∆ιαδροµή είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ο στόχος είναι ορατός στο
άνοιγµα. Η χρονοµέτρηση της διαδροµής πρέπει να αρχίζει όταν
εµφανίζεται η µπροστινή άκρη του στόχου και να σταµατά όταν η
µπροστινή άκρη του στόχου φτάνει στον απέναντι τοίχο.

10.6.2

Αγωνίσµατα 50µ και 10µ

10.6.2.1

50µ και 10µ, 30 + 30 βολές (Ανδρών και Εφήβων):

10.6.2.1.1

4 δοκιµαστικές βολές και 30 βολές µε αργές διαδροµές, κάθε
βολή σε 5,0 δευτερόλεπτα (+ 0,2 δευτερόλεπτα).

10.6.2.1.2

4 δοκιµαστικές βολές και 30 βολές µε ταχείες διαδροµές, κάθε
βολή σε 2,5 δευτερόλεπτα (+ 0,1 δευτερόλεπτα).

10.6.2.2

10µ, 20 + 20 βολές (Γυναικών και Νεανίδων):

10.6.2.2.1

4 δοκιµαστικές βολές και 20 βολές µε αργές διαδροµές, κάθε
βολή σε 5,0 δευτερόλεπτα (+ 0,2 δευτερόλεπτα).

10.6.2.2.2

4 δοκιµαστικές βολές και 20 βολές µε ταχείες διαδροµές, κάθε βολή
σε 2,5 δευτερόλεπτα (+ 0,1 δευτερόλεπτα).

10.6.2.3

50 µ και 10 µ, 40 βολές, Μεικτές ∆ιαδροµές (Ανδρών και Εφήβων):
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10.6.2.3.1

Το αγώνισµα αποτελείται από δύο σειρές των 4 δοκιµαστικών βολών
(1 αργή και 1 ταχεία διαδροµή από κάθε πλευρά) και 20 (βολές σε)
µεικτές διαδροµές.

10.6.2.3.2

Κάθε αγώνας µεικτών διαδροµών πρέπει να έχει 10 αργές και 10
ταχείες διαδροµές από κάθε πλευρά, κατανεµηµένες µε τέτοιο τρόπο
ώστε ο σκοπευτής να ρίξει στον ίδιο αριθµό διαδροµών της κάθε
ταχύτητας από κάθε πλευρά. Οι διαδροµές πρέπει να είναι
ανακατεµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απίθανο να διαισθανθεί ο
σκοπευτής αν η επόµενη διαδροµή είναι αργή ή ταχεία. ∆εν πρέπει να
υπάρχουν περισσότερες από 5 συνεχόµενες (συνδυασµένες δεξιές
και αριστερές) διαδροµές µε την ίδια ταχύτητα.

10.6.2.4

Οι µεικτές διαδροµές 10µ (γυναικών και νεανίδων) πρέπει να
διεξαχθούν σύµφωνα µε τους Κανόνες 10.6.2.3.1 και 10.6.2.3.2.

10.6.2.5

Όλα τα αγωνίσµατα µπορούν να διεξαχθούν είτε σε µια (1) είτε σε δύο
(2) ηµέρες, ανάλογα µε τον αριθµό συµµετοχών στον αγώνα. Αν ένας
αγώνας διεξαχθεί σε δύο (2) ηµέρες, µια (1) πλήρης σειρά θα
διεξαχθεί κάθε ηµέρα.

10.6.3

Κανόνες Αγώνα

10.6.3.1

Σκοπευτής που αποσύρεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή αφού
ρίξει την πρώτη του δοκιµαστική βολή στον αγώνα δεν πρέπει να
αντικατασταθεί. Αυτός ο κανόνας επίσης εφαρµόζεται για αγώνες
που αποτελούνται από διάφορα µέρη ή διεξάγονται σε διάρκεια
πολλών ηµερών.

10.6.3.2

Ο σκοπευτής πρέπει να ρίξει στη θυρίδα βολής µόνος του και χωρίς
βοήθεια. ∆εν πρέπει να ενοχληθεί εφόσον συµµορφώνεται µε τους
κανόνες του αγώνα και τους κανόνες ασφαλείας.

10.6.3.3

Πριν από την έναρξη του αγώνα, ο πρώτος σκοπευτής πρέπει να έχει
την ευκαιρία να ρίξει µε ξηρά βολή µια πλήρη σειρά του
αγωνίσµατος που διεξάγεται. Αν ο πρώτος σκοπευτής δεν επιθυµεί
να ρίξει µε ξηρά βολή ολόκληρη τη σειρά, εξακολουθεί να είναι
απαραίτητη η διεξαγωγή της σειράς.

10.6.3.3.1

Στα Πρωταθλήµατα της ISSF, η Οργανωτική Επιτροπή θα πρέπει να
αρχίζει τον αγώνα της κάθε ηµέρας βάζοντας ένα δοκιµαστή
σκοπευτή (κάποιον που δεν παίρνει µέρος στον αγώνα) να ρίξει µια
πλήρη σειρά, έτσι ώστε ο πρώτος σκοπευτής να εκτελέσει τη σειρά
ξηράς βολής κάτω από συνθήκες αγώνα.

10.6.3.3.2

Μόνο ο επόµενος στη σειρά σκοπευτής µπορεί να εκτελέσει ξηρά
βολή, σε ένα ειδικά σηµειωµένο σηµείο στη γραµµή βολής (βλέπε
6.3.18.5.1 και Σχεδιάγραµµα).

10.6.3.4

Η σειρά του αγώνα αρχίζει πάντα µε µία διαδροµή από τα δεξιά
προς τα αριστερά.

10.6.3.4.1

Μόνο µία βολή µπορεί να ριφθεί σε κάθε διαδροµή.
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10.6.3.5

Κατάδειξη βολών

10.6.3.5.1

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφορες µέθοδοι κατάδειξης της
αξίας και της θέσης των βολών. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται θα
πρέπει να επιτρέπει στο σκοπευτή να είναι βέβαιος για την αξία και τη
θέση της βολής.

10.6.3.5.2

Τηλεοπτικές ή παρόµοιες συσκευές µόνιτορ που καταδεικνύουν αξίες
και θέσεις βολών επιτρέπονται σε οποιονδήποτε αγώνα και είναι
υποχρεωτικές σε Πρωταθλήµατα της ISSF.

10.6.3.5.3

Ο σκοπευτής δεν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιεί το τηλεοπτικό
µόνιτορ. Αν δεν το χρησιµοποιεί, θα πρέπει να αποδεχθεί την
εναλλακτική µέθοδο κατάδειξης βαθµολογιών και θέσεων βολών.

10.6.3.5.4

Αν ένας σκοπευτής παρατηρήσει ασυµφωνία ανάµεσα στο µόνιτορ
και την εναλλακτική µέθοδο κατάδειξης βαθµολογιών και θέσεων των
βολών, µπορεί να ζητήσει να επαναληφθεί το σήµα, αλλά δεν
δικαιούται άλλη βολή ακόµα και αν το πρώτο σήµα ήταν λανθασµένο.
Εάν ο σκοπευτής ζητήσει επαναληπτικό σήµα αυτό πρέπει να γίνει
πριν αυτός ξαναρίξει.

10.6.3.6

Αφού ο σκοπευτής κληθεί στη θέση βολής, πρέπει να του δοθεί
χρόνος προετοιµασίας δύο (2) λεπτών πριν δοθεί το πρώτο
παράγγελµα «ΕΤΟΙΜΟΣ».

10.6.3.6.1

Όταν ο σκοπευτής έχει τελειώσει την προετοιµασία του στο
σκοπευτήριο, πρέπει να φωνάξει "ΕΤΟΙΜΟΣ" πριν από κάθε
δοκιµαστική βολή και επίσης πριν από την πρώτη βολή της σειράς. Ο
Επόπτης Βολής πρέπει να ξεκινήσει το στόχο αµέσως. Εάν ο στόχος
δεν εµφανιστεί µέσα σε 4 δευτερόλεπτα αφότου δοθεί το παράγγελµα
έναρξης ή µετά τη λήξη της κατάδειξης της βαθµολογίας, ο Επόπτης
Βολής πρέπει να σταµατήσει τη βολή και να βεβαιωθεί ότι ο
εξοπλισµός του σκοπευτηρίου και ο σκοπευτής είναι έτοιµοι, και µετά
να θέσει ξανά το στόχο σε κίνηση. Εάν ο στόχος τεθεί σε κίνηση πριν
ο σκοπευτής φωνάξει "ΕΤΟΙΜΟΣ", αυτός δεν πρέπει να ρίξει. Εάν
όµως ρίξει, το αποτέλεσµα πρέπει να βαθµολογηθεί.

10.6.3.6.2

Εάν ο Επόπτης Βολής διαπιστώσει ότι ο σκοπευτής καθυστερεί χωρίς λόγο
πριν φωνάξει "ΕΤΟΙΜΟΣ" ή πριν πάρει τη θέση ΕΤΟΙΜΟΣ, θα γίνουν οι
παρακάτω ενέργειες. Στην περίπτωση της πρώτης παράβασης θα του γίνει
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ για καθυστέρηση του αγώνα. Στη δεύτερη παράβαση θα
του επιβληθεί ΑΦΑΙΡΕΣΗ δύο (2) βαθµών. Οποιαδήποτε περαιτέρω
παράβαση µπορεί να αποτελέσει αιτία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από την Επιτροπή
Κριτών.

10.6.3.7

Αφού ολοκληρώσει τις δοκιµαστικές διαδροµές, ο σκοπευτής µπορεί
να σταµατήσει για χρονικό διάστηµα έως 60 δευτερόλεπτα για να
ρυθµίσει το σκοπευτικό του. Μετά θα αρχίσει η σειρά του αγώνα
συµφώνα µε τον Κανόνα 10.6.3.6.1.

10.6.3.8

Μετά από κάθε διαδροµή, η βαθµολογία και η θέση της κάθε βολής
πρέπει να καταδεικνύεται για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα. Το τέλος
της κατάδειξης της βαθµολογίας αποτελεί πάντα για τον σκοπευτή το
σήµα για τη συνέχιση της σειράς.
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10.6.3.9

Είναι απαραίτητο να τηρείται ένας συνεχής ρυθµός (χρονικός κύκλος)
και σύστηµα στον χρόνο που απαιτείται για την κατάδειξη της
βαθµολογίας, τη µέθοδο κατάδειξης της βαθµολογίας και τη µέθοδο
της αλλαγής των στόχων (βλέπε 10.6.3.6.1).

10.6.3.9.1

Στον αγώνα των 50µ, µετά την ολοκλήρωση µιας διαδροµής, η
βαθµολογία και η κατάδειξη πρέπει να ολοκληρωθεί και ο στόχος να
είναι διαθέσιµος για διαδροµή σε όχι περισσότερα από 12
δευτερόλεπτα, και ο σκοπευτής πρέπει να είναι έτοιµος για την
εκκίνηση του στόχου σε όχι περισσότερα από 18 δευτερόλεπτα.

10.6.3.9.2

Στον αγώνα των 10µ, µετά την ολοκλήρωση µιας διαδροµής, η
κατάδειξη και η αλλαγή του στόχου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και
ο στόχος να είναι διαθέσιµος για διαδροµή σε όχι περισσότερα από
18 δευτερόλεπτα, και ο σκοπευτής πρέπει να είναι έτοιµος για την
εκκίνηση του στόχου σε όχι περισσότερα από 20 δευτερόλεπτα.

10.6.3.9.3

Ο Επόπτης Βολής και τα µέλη της Επιτροπής Κριτών πρέπει να
ελέγχουν προσεκτικά τους χρόνους των 18 και 20 δευτερολέπτων
αντίστοιχα και να επιβάλλουν ποινή σε όποιο σκοπευτή δεν
ακολουθεί αυτό τον κανόνα αµέσως, σύµφωνα µε τον κανόνα 10.9.6.

10.6.3.9.4

Παραβάσεις των Κανόνων 10.6.3.9.1 ή 10.6.3.9.2, όπου ο σκοπευτής
δεν ρίχνει σε κανονικό στόχο, θα βαθµολογηθούν µε µηδέν.

10.6.3.9.5

Όταν ο σκοπευτής ρίξει και η βολή δεν βρίσκεται επάνω στο στόχο
και αυτός ισχυρισθεί αργότερα ότι δεν ήταν έτοιµος όταν άρχισε
(να κινείται) ο στόχος, η βολή θα βαθµολογηθεί σαν απώλεια
(µηδέν) και δεν θα του επιτραπεί να ξαναρίξει.

10.6.3.9.6

Η χρονοµέτρηση του χρονικού ορίου των 18 δευτερολέπτων (50 µ),
20 δευτερολέπτων (10 µ) αρχίζει όταν ο στόχος εξαφανιστεί στο τέλος
της κάθε διαδροµής. Η χρονοµέτρηση σταµατά όταν ο στόχος αρχίζει
τη διαδροµή επιστροφής του.

10.6.3.9.7

Η Επιτροπή Κριτών οφείλει να επαληθεύει τον σωστό χρονισµό των
στόχων κατά τη διάρκεια του αγώνα.

10.6.3.10

Εάν ο στόχος ξεκινήσει από λάθος πλευρά ή µε το πίσω µέρος
µπροστά, η διαδροµή πρέπει να ακυρωθεί και να επαναληφθεί,
ακόµη και αν ο σκοπευτής έχει ρίξε.

10.6.3.11

Στην περίπτωση που συµβεί κάτι που µπορεί να είναι επικίνδυνο, να
ενοχλήσει τον σκοπευτή, ή να παρεµποδίσει µε οποιονδήποτε τρόπο
τον αγώνα, ο Επόπτης Βολής πρέπει να σταµατήσει τη βολή. Εάν ο
σκοπευτής ρίξει τη στιγµή του παραγγέλµατος, έχει δικαίωµα να
ακυρώσει τη διαδροµή εάν το ζητήσει.

10.6.3.12

Εάν µια σειρά διακοπεί για περισσότερο από 5 λεπτά ή ο σκοπευτής
µεταφερθεί σε άλλη θέση βολής, αυτός µπορεί να ζητήσει 2 επιπλέον
δοκιµαστικές βολές (4 βολές στο αγώνισµα µεικτών διαδροµών). Σ'
αυτή την περίπτωση ο Επόπτης Βολής πρέπει να ανακοινώσει
"∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΒΟΛΕΣ" και να ενηµερωθούν οι βαθµολογητές. Οι
δοκιµαστικές αυτές βολές πρέπει να αρχίσουν από την ίδια πλευρά
που θα συνεχιστεί η σειρά µετά τη διακοπή. Εάν δεν ζητηθούν
δοκιµαστικές βολές, η σειρά ξαναρχίζει από το σηµείο όπου
διακόπηκε.
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10.6.3.13

Εάν ένας σκοπευτής δεν µπορέσει να ρίξει στη διάρκεια µιας
διαδροµής, η βολή πρέπει να βαθµολογηθεί σαν αποτυχία, εκτός αν
ισχύουν οι κανόνες που επιτρέπουν στον σκοπευτή να ξαναρίξει
(βλέπε Κανόνες 10.6.3.6.1, 10.6.3.10, 10.6.3.11, 10.8.2).

10.6.3.14

Εάν ο Επόπτης Βολής δεν σταµατήσει, από αµέλεια, τη βολή όταν
ισχύουν οι Κανοόνες 10.6.3.6.1, 10.6.3.10, 10.6.3.11, ο σκοπευτής
µπορεί να σηκώσει το χέρι του και να φωνάξει "ΣΤΟΠ" µε την
προϋπόθεση να µην είναι αυτός ο υπαίτιος της κατάστασης. Ο
Επόπτης Βολής οφείλει να σταµατήσει αµέσως τη βολή. Εάν ο
Επόπτης Βολής θεωρήσει δικαιολογηµένη την ενέργεια του
σκοπευτή, µπορεί να συνεχίσει τη βολή αφού ελέγξει την κατάσταση
σύµφωνα µε τους Κανόνες 10.6.3.6.1 και 10.6.3.10, αντίστοιχα. Εάν ο
σκοπευτής δεν είναι δικαιολογηµένος, ο Επόπτης Βολής πρέπει να
δώσει το παράγγελµα να επαναληφθεί η διαδροµή και ο σκοπευτής
πρέπει να υποστεί ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθµών από την αξία
εκείνης της βολής.

10.6.3.15

Άστοχες Βολές (Αποτυχίες)

10.6.3.15.1

Κάθε βολή που θα γίνει πριν από την εµφάνιση του στόχου αγώνα
πρέπει να βαθµολογηθεί σαν αποτυχία. Ο στόχος θα ξεκινήσει χωρίς
να επαναληφθεί η βολή και η αποτυχία θα σηµειωθεί µε ένα "Ζ" στον
στόχο και στο φύλλο αποτελεσµάτων και σε µια δήλωση αναφοράς
συµβάντος.

10.6.3.15.2

Βολές (που βρίσκονται) έξω από τους κύκλους βαθµολόγησης
πρέπει να βαθµολογηθούν µε µηδέν και να καταχωρηθούν σαν "Χ".

10.6.3.15.3

Εάν ο σκοπευτής δεν ρίξει, η διαδροµή βαθµολογείται µε µηδέν και
καταχωρείται σαν "-".

10.6.3.15.4

Βολές που δεν χτυπούν το στόχο βαθµολογούνται µε µηδέν και
καταχωρούνται σαν "Ζ".

10.6.3.15.5

Οι πλάγιες βολές και οι εξοστρακισµοί πρέπει να βαθµολογούνται µε
µηδέν.

10.6.3.16

Αποτυχίες και ποινές στα αγωνίσµατα των 10 µ:

10.6.3.16.1

Ο σκοπευτής δεν επιτρέπεται να εκτονώσει προωθητικό αέριο από το
τουφέκι του (βλέπε 10.2.5.3.1 και 10.6.3.3). Για την πρώτη παράβαση
αυτού του είδους θα αφαιρεθούν δύο (2) βαθµοί από τη βαθµολογία
της επόµενης βολής. Για τη δεύτερη παράβαση, ο σκοπευτής πρέπει
να αποκλειστεί από τον υπόλοιπο αγώνα.

10.6.3.16.2

Οποιαδήποτε εκτόνωση της προωθητικής γόµωσης, αφού ο
πρώτος στόχος αγώνα είναι στη θέση του χωρίς χτύπηµα βολίδας
στον στόχο θα βαθµολογείται ως µηδέν.

10.6.3.16.3

Αποτελεί ευθύνη του διαγωνιζόµενου να βεβαιωθεί ότι το αεροβόλο ή
αεριοβόλο τουφέκι του είναι εντελώς γεµάτο µε προωθητικό αέρα ή
αέριο πριν αρχίσει τον αγώνα Εάν στη διάρκεια του αγώνα δεν έχει
αρκετό προωθητικό αέρα ή αέριο για να συνεχίσει τον αγώνα, θα του
δοθεί µέγιστος χρόνος πέντε λεπτών για να ανανεώσει το απόθεµα
του. Μπορεί µετά να συνεχίσει τη σειρά χωρίς όµως επί πλέον
δοκιµαστικές βολές.

10.6.3.17

Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης
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10.6.3.17.1

Είναι σηµαντικό οι σκοπευτές να εξοικειωθούν κατά τη διάρκεια της
προπόνησης µε τα κουµπιά ελέγχου που αλλάζουν την εµφάνιση του
στόχου στην οθόνη των µόνιτορ (δυνατότητα ΖΟΥΜ) και που
αλλάζουν από δοκιµαστικό στόχο σε στόχο αγώνα (MATCH). Στα
αγωνίσµατα 10µ. και 50µ. η αλλαγή από δοκιµαστικούς στόχους σε
στόχους αγώνων, εναπόκεινται στον έλεγχο και είναι ευθύνη του
σκοπευτή.

10.6.3.17.2

∆εν επιτρέπεται να κρύβεται η οθόνη µόνιτορ του σκοπευτή ή
οποιοδήποτε µέρος της οθόνης. Ολόκληρη η οθόνη πρέπει να
είναι ορατή από τους κριτές και το Προσωπικό Σκοπευτηρίου.

10.6.3.17.3

Οι σκοπευτές και οι Υπεύθυνοι Σκοπευτηρίου δεν επιτρέπεται να
αγγίξουν τους πίνακες ελέγχου των εκτυπωτών και / ή τις
ταινίες των εκτυπωτών πριν το τέλος της σειράς, ή του αγώνα,
εκτός από τις περιπτώσεις που θα εξουσιοδοτηθούν από την
Επιτροπή Κριτών. Οι σκοπευτές θα πρέπει να υπογράφουν την
ταινία του εκτυπωτή (δίπλα στο σύνολο της βαθµολογίας) πριν
αποχωρήσουν από το σκοπευτήριο.

10.6.3.17.4

Όταν σκοπευτής δεν υπογράψει την ταινία του εκτυπωτή, ένα µέλος
της Επιτροπής Κριτών ή Επόπτης Βολής οφείλει να βάλει την
µονογραφή του στην ταινία του εκτυπωτή για να µπορέσει αυτή να
αποσταλεί στην επιτροπή βαθµολογίας.

10.6.3.17.5

Πίσω Στόχοι – Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης 10µ/ 50µ
Όταν χρησιµοποιούνται στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης ένας
πίσω στόχος πρέπει να στερεωθεί στο πίσω µέρος του στόχου ο
οποίος πρέπει να ανανεώνεται για κάθε σειρά (εκτός από τα 10µ. µε
τη µαύρη χάρτινη ταινία η οποία µαζί µε το λευκό κάλυµµα σχηµατίζει
την περιοχή βαθµολογίας).

10.6.4

Παραβάσεις και Πειθαρχικοί Κανόνες

10.6.4.1

Οι Κριτές έχουν το δικαίωµα να εξετάσουν τα τουφέκια, τον
εξοπλισµό, τις θυρίδες κλπ. των σκοπευτών οποιαδήποτε στιγµή,
ακόµα και στη διάρκεια του αγώνα . Στη διάρκεια του αγώνα η
προσέγγισή τους δεν θα πρέπει να γίνει ενώ ο σκοπευτής ρίχνει µια
βολή. Πρέπει όµως να ληφθούν άµεσα µέτρα όταν πρόκειται για
ζήτηµα ασφαλείας.

10.6.4.2

Εάν σκοπευτής αρχίσει τον αγώνα µε τουφέκι ή εξοπλισµό που δεν
έχει εγκριθεί, πρέπει να του επιβληθεί ποινή αφαίρεσης δύο (2)
βαθµών από το αποτέλεσµα της πρώτης σειράς αγώνα (στο
αγώνισµα των 50µ. από το σύνολο του γύρου). Απαγορεύεται να του
επιτραπεί να συνεχίσει µέχρις ότου το τουφέκι ή ο εξοπλισµός του
εγκριθεί από το τµήµα Ελέγχου Εξοπλισµού. Μπορεί να συνεχίσει τη
βολή, µόνο σε χρόνο που θα καθοριστεί από την Επιτροπή Κριτών.

10.6.4.3

Ο σκοπευτής δεν πρέπει να ξεπεράσει τον χρόνο προετοιµασίας των
δύο (2) λεπτών χωρίς λόγο, ή να περιµένει περισσότερο από 60
δευτερόλεπτα µετά την ολοκλήρωση των δοκιµαστικών βολών για να
αρχίσει τις βολές αγώνα. Μετά από 30 επιπλέον δευτερόλεπτα, ο
στόχος πρέπει να τεθεί σε κίνηση και το αποτέλεσµα να µετρήσει είτε
ο σκοπευτής βρίσκεται στη στάση βολής είτε όχι.
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10.6.4.4

Εάν ένας σκοπευτής δεν παρουσιαστεί την καθορισµένη ώρα µε
εγκεκριµένο εξοπλισµό, ο Επόπτης Βολής πρέπει να φωνάξει το
όνοµα του δυνατά τρεις (3) φορές µέσα σε ένα (1) λεπτό. Εάν ο
σκοπευτής δεν εµφανιστεί, πρέπει να του οριστεί νέος χρόνος βολής
από τους υπεύθυνους του αγώνα και πρέπει να αφαιρεθούν δύο (2)
βαθµοί από τη συνολική βαθµολογία του. Εάν, όµως, η Επιτροπή
Κριτών πειστεί ότι ο λόγος αργοπορίας του σκοπευτή ήταν πέρα από
τον έλεγχό του δεν θα επιβληθεί ποινή.

10.6.4.5

Εάν ο εξοπλισµός ενός σκοπευτή έχει εγκριθεί από το Τµήµα
Ελέγχου Εξοπλισµού, αλλά ο σκοπευτής αδυνατεί να παρουσιάσει
το φύλλο ελέγχου εξοπλισµού στην έναρξη του αγώνα, ο
σκοπευτής µπορεί να αρχίσει, αλλά θα του επιβληθεί ποινή
αφαίρεσης δύο (2) βαθµών από την πρώτη σειρά (50 µ, από το
σύνολο του γύρου) εάν αυτός (ή ο προπονητής ή οι υπεύθυνοι
οµάδας) δεν µπορέσουν να επιτύχουν επιβεβαίωση ότι ο
εξοπλισµός εγκρίθηκε προηγουµένως από το Τµήµα Ελέγχου
Εξοπλισµού πριν από το επίσηµο τέλος χρόνου βολής του εν
λόγω αγωνίσµατος. Αποτελεί ευθύνη του σκοπευτή (ή του
προπονητή ή του µάνατζέρ του) να επισκεφθεί το Τµήµα Ελέγχου
Εξοπλισµού για το σκοπό αυτό. ∆εν θα επιτραπεί πρόσθετος
χρόνος βολής.

10.6.4.6

Σκοπευτής που παραβαίνει τους Κανόνες 10.6.1.1 και 10.6.1.2
(στάση βολής) πρέπει να δεχτεί ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ µετά την πρώτη
παράβαση. Μετά από επανειληµµένες παραβάσεις αυτών των
κανονισµών η Επιτροπή Κριτών µπορεί να τον τιµωρήσει µετρώντας
βολή(ες) του που ρίχτηκε(καν) ως αποτυχία(ες). ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
µπορεί να γίνει από τον Επόπτη Βολής αλλά πρέπει να ενηµερωθεί η
Επιτροπή Κριτών.

10.6.4.7

Όλες οι ποινές (προειδοποιήσεις, αφαιρέσεις βαθµών, αποκλεισµοί),
η παραχώρηση επιπλέον χρόνου, επαναλήψεις διαδροµών, και
επιπλέον δοκιµαστικές βολές πρέπει να σηµειώνονται καθαρά και
ευανάγνωστα στην κάρτα βαθµολογίας του Σηµειωτή. Η κάρτα
πρέπει να υπογραφεί από τον Επόπτη Βολής και την Επιτροπή
Κριτών ώστε να ενηµερωθεί το Γραφείο Βαθµολογίας γι' αυτές τις
ενέργειες.
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10.7.0

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΛΗΣ

10.7.1

Βασικές Αρχές της Κατανοµής Θυρίδων Βολής

10.7.1.1

Οι µεµονωµένοι σκοπευτές και οι οµάδες /χώρες πρέπει να µπορούν
να ρίξουν κάτω από συνθήκες που είναι όσο το δυνατόν ίσες.

10.7.1.1.1

Σκοπευτές από την ίδια χώρα δεν πρέπει να έχουν γειτονικές θυρίδες
βολής.

10.7.1.1.2

Σκοπευτές από την ίδια χώρα πρέπει να χωρίζονται ανά σειρά όσο το
δυνατόν σε ίσο αριθµό.

10.7.2

Κάθε σκοπευτής πρέπει να διεξαγάγει όλο τον αγώνα στο
σκοπευτήριο που του έχει καθοριστεί. Οποιαδήποτε αλλαγή στον
καθορισµό σκοπευτηρίου µπορεί να γίνει µόνο εάν η Επιτροπή
Κριτών αποφασίσει ότι υφίστανται διαφορετικές συνθήκες
σκοπευτηρίου, όπως συνθήκες φωτισµού. Οποιαδήποτε αλλαγή στον
καθορισµό σκοπευτηρίου δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση µε τον
Κανόνα 10.7.3.

10.7.3

Εάν ο αγώνας διεξάγεται σε δύο (2) µέρες, η σειρά που θα διεξαχθεί
η βολή τη δεύτερη µέρα πρέπει να είναι σε αντίστροφη σειρά της
κατάταξης στο τέλος της πρώτης µέρας. Έτσι, ο σκοπευτής στην
κατώτερη θέση κατάταξης στο τέλος της πρώτης µέρας ρίχνει πρώτος
την δεύτερη µέρα και ο σκοπευτής στην υψηλότερη θέση κατάταξης
στο τέλος της πρώτης µέρας ρίχνει τελευταίος τη δεύτερη µέρα.

10.7.4

Αν ο αγώνας διεξάγεται σε µία (1) ηµέρα η σειρά βολής για τον
δεύτερο γύρο πρέπει να παραµείνει ίδια µε τη σειρά βολής για τον
πρώτο γύρο.

10.8.0

ΕΜΠΛΟΚΕΣ

10.8.1

Εάν ο σκοπευτής αντιµετωπίσει τεχνικά προβλήµατα µε το τουφέκι ή
µε τα πυροµαχικά του, ώστε να του είναι αδύνατο να ρίξει, το τουφέκι
πρέπει να τοποθετηθεί στον πάγκο ή στο τραπέζι χωρίς να το αγγίξει
άλλο. Ο Επόπτης Βολής πρέπει να κληθεί και να εξετάσει την
εµπλοκή ή το ελάττωµα του τουφεκιού. Ο Επόπτης Βολής πρέπει να
διακόψει τη σειρά των διαδροµών των στόχων και να θέσει σε
λειτουργία χρονόµετρο για να προσδιορίσει τη διάρκεια της διακοπής
(βλέπε Κανόνα 10.6.3.12).

10.8.2

Εάν ο Επόπτης Βολής διαπιστώσει, αφού εξετάσει το τουφέκι και τα
πυροµαχικά, ότι η εµπλοκή δεν προκλήθηκε από τον σκοπευτή, η
διαδροµή πρέπει να επαναληφθεί.

10.8.3

Ο σκοπευτής δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι φταίει εάν:

10.8.3.1

διαπιστωθεί ότι ο µηχανισµός του τουφεκιού έχει απελευθερωθεί (ρίξει), η
θαλάµη περιέχει φυσίγγι του ίδιου τύπου µε αυτό που χρησιµοποιεί ο
σκοπευτής, στο φυσίγγι φαίνεται καθαρά το αποτύπωµα του επικρουστήρα
και η σφαίρα δεν έχει βγει από την κάννη, ή,

10.8.3.2

ο λόγος που δεν έγινε η βολή ήταν εµπλοκή του τουφεκιού που είναι
απίθανο να προκλήθηκε από τον σκοπευτή ή δεν µπορούσε, λογικά,
να προληφθεί από αυτόν.

10.8.4

Εάν ο Επόπτης Βολής διαπιστώσει ότι η εµπλοκή προκλήθηκε από
τον σκοπευτή, πρέπει να του καταχωρηθεί αποτυχία.

Edition 2005 (First Printing, 09/2004)
Copyright: ISSF

- 535 -

10.8.5

Ο σκοπευτής πρέπει να θεωρηθεί ότι φταίει εάν:

10.8.5.1

δεν έχει τοποθετήσει το τουφέκι στον πάγκο ή στο τραπέζι,

10.8.5.2

έχει αλλάξει κάτι στο τουφέκι πριν το τοποθετήσει στο τραπέζι,

10.8.5.3

η ασφάλεια δεν έχει απασφαλιστεί,

10.8.5.4

το κλείστρο δεν είναι τελείως κλειστό,

10.8.5.5

το τουφέκι δεν είχε γεµιστεί,

10.8.5.6

το τουφέκι έχει γεµιστεί µε λάθος πυροµαχικά.

10.8.6

Μετά τη
διακοπή
εξαιτίας
εµπλοκής
του
τουφεκιού
ή
ελαττωµατικών πυροµαχικών, ο Επόπτης Βολής µπορεί να διατάξει
την επισκευή του τουφεκιού ή την αλλαγή πυροµαχικών. Εάν η
εµπλοκή µπορέσει να διορθωθεί µέσα σε πέντε (5) λεπτά, η βολή
µπορεί να συνεχιστεί. Εάν η επισκευή πρόκειται να απαιτήσει
περισσότερα από πέντε (5) λεπτά, ο σκοπευτής έχει το δικαίωµα να
συνεχίσει τη βολή αµέσως µε ένα άλλο τουφέκι που έχει εγκριθεί
από το τµήµα Ελέγχου Εξοπλισµού ή να αποσυρθεί για να
επισκευάσει το τουφέκι του. Ο Επόπτης Βολής, µε τη συναίνεση της
Επιτροπής Κριτών, πρέπει τότε να αποφασίσει πότε θα µπορέσει ο
σκοπευτής να συνεχίσει τη σειρά του, είτε µε το επισκευασµένο
τουφέκι, είτε µε ένα άλλο τουφέκι αν η επισκευή είναι αδύνατη. Η
σειρά πρέπει να συνεχιστεί από το σηµείο όπου διακόπηκε, σύµφωνα
µε τον Κανόνα 10.6.3.12.

10.8.6.1

Ο επόπτης βολής θα πρέπει να συνεχίσει σαν να µην αποσύρθηκε
ο σκοπευτής ώστε να επιτρέψει στον επόµενο σκοπευτή να
ολοκληρώσει την ξηρά βολή του.

10.8.7

Ελαττωµατικά Σκοπευτικά

10.8.7.1

Εάν ο σκοπευτής διαπιστώσει κατά τη διάρκεια των δοκιµαστικών
βολών του ότι το ελαττωµατικό σκοπευτικό δεν µπορεί να διορθωθεί
µε ρύθµιση, η Επιτροπή Κριτών µπορεί να συµφωνήσει για την
αλλαγή του σκοπευτικού, εάν είναι διαθέσιµο δεύτερο σκοπευτικό
εγκεκριµένο από το Τµήµα Ελέγχου Εξοπλισµού. Μετά την αλλαγή
πρέπει να επιτραπούν στον σκοπευτή δοκιµαστικές βολές σύµφωνα
µε τον Κανόνα 10.6.3.12.

10.8.7.2

∆εν πρέπει να επιτραπεί στον σκοπευτή επανάληψη ή πρόσθετες
δοκιµαστικές βολές αν η εξέταση του Επόπτη Βολής δείξει ότι η βάση
του σκοπευτικού δεν ήταν καλά σφιγµένη.

10.8.7.3

Εάν το σκοπευτικό χαλαρώσει στη διάρκεια σειράς αγώνα επειδή δεν
ήταν καλά σφιγµένο, όλες οι βολές πρέπει να βαθµολογηθούν.
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10.8.8

Βλάβες των συστηµάτων στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης 10µ

10.8.8.1

Στην περίπτωση βλάβης ΟΛΩΝ των στόχων του σκοπευτηρίου
(ισχύει επίσης για συµβατικά σκοπευτήρια) (βλέπε επίσης Κανόνα
10.6.3.12):

10.8.8.1.1

Ο πραγµατικός (διανυθείς) χρόνος βολής πρέπει να καταγραφεί από
τον Αρχηγό βολής και την Επιτροπή Κριτών,

10.8.8.1.2

όλες οι ολοκληρωµένες βολές αγώνα κάθε σκοπευτή πρέπει να
µετρηθούν και να καταγραφούν. Στην περίπτωση διακοπής ρεύµατος
στο σκοπευτήριο µπορεί να χρειαστεί να περιµένουν να
αποκατασταθεί το ρεύµα ώστε να µπορέσει να προσδιοριστεί ο
αριθµός βολών που έχει καταγράψει το µηχάνηµα, όχι απαραίτητα η
οθόνη της θυρίδας,

10.8.8.1.3

αφού επισκευαστεί η βλάβη και όλο το σκοπευτήριο βρίσκεται σε
λειτουργία, θα δοθεί στους σκοπευτές χρόνος προετοιµασίας ενός (1)
λεπτού για να ξαναπάρουν τη στάση τους. Ο χρόνος επανέναρξης
πρέπει να ανακοινωθεί από το σύστηµα µεγαφώνων τουλάχιστον
πέντε (5) λεπτά νωρίτερα. Στο τέλος του χρόνου προετοιµασίας, θα
επιτραπούν στους σκοπευτές τέσσερις δοκιµαστικές βολές (2
αριστερές διαδροµές, 2 δεξιές διαδροµές) (Κανόνας 10.6.3.6.1). Οι
δοκιµαστικές αυτές βολές πρέπει να αρχίσουν από την ίδια πλευρά
από την οποία θα συνεχιστεί η σειρά µετά τη διακοπή. Μετά τις
δοκιµαστικές βολές θα επιτραπεί παύση 30 δευτερολέπτων. Μετά τις
δοκιµαστικές βολές και την παύση η σειρά θα ξαναρχίσει στο σηµείο
που διακόπηκε.

10.8.8.2

Στην περίπτωση βλάβης ενός µόνο στόχου

10.8.8.2.1

Όταν δεν λειτουργήσουν µεµονωµένοι στόχοι πρέπει να εφαρµοστεί η
ίδια διαδικασία µε αυτή των συµβατικών στόχων (βλέπε 10.6.3.12)

10.8.8.3

∆ιαµαρτυρία σχετικά µε τη µη καταγραφή ή εµφάνιση βολής
στην οθόνη συστήµατος στόχων ηλεκτρονικής βαθµολόγησης.

10.8.8.3.1

Ο σκοπευτής οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως τον πλησιέστερο
υπεύθυνο σκοπευτηρίου για τη βλάβη. Ο υπεύθυνος σκοπευτηρίου
οφείλει να σηµειώσει εγγράφως το χρόνο της διαµαρτυρίας. Ένα ή
περισσότερα µέλη της Επιτροπής Κριτών πρέπει να πάνε στη θυρίδα
βολής.

10.8.8.3.2

Ο σκοπευτής θα πάρει την εντολή να ρίξει ακόµα µία σκοπευµένη
βολή στο στόχο του. Ο σκοπευτής πρέπει να φωνάξει «ΕΤΟΙΜΟΣ».

10.8.8.3.3

Αν η αξία και η θέση αυτής της βολής καταγραφεί και εµφανιστεί
στην οθόνη, θα δοθεί εντολή στο σκοπευτή να συνεχίσει τον
αγώνα του. Η αξία και η θέση αυτής της επί πλέον βολής πρέπει
να καταγραφεί. Ο χρόνος ρίψης της επί πλέον αυτής βολής, ο
αριθµός της (έχοντας συµπεριλάβει και την βολή που λείπει) και η
αξία και η θέση της, και ο αριθµός της θέσης βολής πρέπει να
δοθούν εγγράφως στην Επιτροπή Κριτών και να σηµειωθούν στο
Μητρώο Σκοπευτηρίου και σε µια δήλωση αναφοράς συµβάντος
σκοπευτηρίου.
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10.8.8.3.4

Μετά το τέλος της εν λόγω σειράς του αγώνα, το αρχείο του
υπολογιστή του στόχου ηλεκτρονικής βαθµολόγησης θα ελεγχθεί από
την Επιτροπή Κριτών µαζί µε τη µαύρη χαρτοταινία. Ένα Μέλος της
Επιτροπής πρέπει να εξετάσει την επιφάνεια του στόχου
ηλεκτρονικής βαθµολόγησης και το πλαίσιό του, και να καταγράψει τη
θέση βολών που τυχόν βρίσκονται έξω από το µαύρο κύκλο
σκόπευσης. Οφείλει επίσης να πάρει την πίσω κάρτα από το πίσω
µέρος του εν λόγω στόχου (50µ). Χρησιµοποιώντας αυτές τις
πληροφορίες καθώς και το χρόνο της επί πλέον βολής και τη θέση
της, η Επιτροπή Κριτών θα καθορίσει αν όλες οι βολές,
συµπεριλαµβανόµενης και της επί πλέον βολής έχουν καταγραφεί στο
αρχείο του υπολογιστή.

10.8.8.3.5

Αν όλες οι βολές έχουν καταγραφεί σωστά, τότε η υπό αµφισβήτηση βολή θα
πιστωθεί στη βαθµολογία του σκοπευτή, καθώς και η βολή που ρίφθηκε
αµέσως µετά (ως η «επί πλέον» βολή), αλλά η τελευταία βολή που ρίφθηκε
(επί πλέον των βολών αγώνα) θα ακυρωθεί.

10.8.8.3.6

Αν η υπό αµφισβήτηση βολή δεν έχει εντοπιστεί στη µνήµη του
υπολογιστή, ή στη µαύρη χαρτοταινία ή στη µη βαθµολογούµενη
επιφάνεια του στόχου, ή αλλού, τότε µόνο εκείνες οι βολές που
καταγράφηκαν κανονικά εξαιρούµενης της «επί πλέον» βολής πρέπει
να πιστωθούν στη βαθµολογία του σκοπευτή.

10.8.8.3.7

Αν η επί πλέον βολή που ρίφθηκε κατόπιν οδηγίας (Κανόνας
10.8.8.3.2) δεν καταγραφεί ή εµφανιστεί και ο στόχος ηλεκτρονικής
βαθµολογίας δεν µπορέσει να επισκευαστεί σε διάστηµα πέντε (5)
λεπτών, ο σκοπευτής θα µεταφερθεί σε εφεδρική θέση βολής. Θα του
δοθεί χρόνος δύο (2) λεπτών για να ξαναπάρει τη στάση του και µετά
θα του επιτραπούν δοκιµαστικές βολές σύµφωνα µε τον Κανόνα
10.6.3.12. Ύστερα θα επαναλάβει τις δύο (2) βολές αγώνα που δεν
καταγράφηκαν ή δεν εµφανίστηκαν στον προηγούµενο στόχο που
χρησιµοποιήθηκε και θα ρίξει τις υπολειπόµενες βολές της σειράς. Ο
σκοπευτής θα πιστωθεί µε τη βαθµολογία όλων των βολών που
εµφανίστηκαν στην οθόνη του πρώτου στόχου συν τη βαθµολογία
όλων των βολών αγώνα που ρίχτηκαν κανονικά και εµφανίστηκαν στο
δεύτερο στόχο που χρησιµοποιήθηκε. Αν οι δύο (2) επί πλέον βολές
βρεθούν αργότερα στο αρχείο της µνήµης του υπολογιστή του
πρώτου στόχου θα ακυρωθούν.

10.9.0

ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

10.9.1

∆υνατοί θόρυβοι δεν επιτρέπονται κοντά στη γραµµή βολής. Οι
Υπεύθυνοι σκοπευτηρίου, οι Κριτές, οι υπεύθυνοι οµάδων και οι
σκοπευτές πρέπει να περιορίζουν τις συνοµιλίες τους σε επίσηµα
θέµατα όταν βρίσκονται κοντά στους διαγωνιζόµενους.

10.9.2

Η κάθε οµάδα πρέπει να έχει έναν Αρχηγό Οµάδας που να είναι
υπεύθυνος για την τήρηση της πειθαρχίας σ’ αυτήν την οµάδα.
Ένας σκοπευτής µπορεί να διοριστεί Αρχηγός Οµάδας. Ο
Αρχηγός Οµάδας οφείλει να συνεργάζεται συνεχώς µε τους
υπεύθυνους σκοπευτηρίου προς όφελος της ασφάλειας, της καλής
διεξαγωγής των αγώνων και του σωστού αθλητικού πνεύµατος. Ο
Αρχηγός Οµάδας είναι υπεύθυνος για όλα τα επίσηµα θέµατα που
αφορούν στην οµάδα.
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10.9.3

Ο Αρχηγός Οµάδας έχει την ευθύνη να:

10.9.3.1

συµπληρώνει τις απαραίτητες δηλώσεις συµµετοχής µε ακριβή
στοιχεία και να τις υποβάλει στους αρµόδιους παράγοντες µέσα στην
καθορισµένη προθεσµία,

10.9.3.2

γνωρίζει το πρόγραµµα,

10.9.3.3

φροντίζει να παρουσιαστούν τα µέλη της οµάδας, έτοιµα να ρίξουν,
στην καθορισµένη θυρίδα βολής, στη σωστή ώρα, µε εγκεκριµένο
εξοπλισµό,

10.9.3.4

ελέγχει τη βαθµολογία και να υποβάλλει ενστάσεις, αν χρειαστεί,

10.9.3.5

λαµβάνει τα προκαταρκτικά και επίσηµα δελτία, αποτελέσµατα και
ανακοινώσεις,

10.9.3.6

δέχεται τις πληροφορίες και τα αιτήµατα των υπευθύνων και να τα
διαβιβάζει στα µέλη της οµάδας.

10.9.4

Ο σκοπευτής πρέπει να παρουσιαστεί, έτοιµος να ρίξει, στην
καθορισµένη θυρίδα βολής στη σωστή ώρα, µε εγκεκριµένο
εξοπλισµό.

10.9.5

Κοουτσάρισµα κατά τη διάρκεια του αγώνα
Κάθε τύπος κοουτσαρίσµατος όταν ο σκοπευτής βρίσκεται στη
γραµµή βολής απαγορεύεται. Την ώρα που βρίσκεται στη
γραµµή βολής ο σκοπευτής µπορεί να µιλήσει µόνο µε τους Κριτές
ή τους υπεύθυνους σκοπευτηρίου.

10.9.5.1

Εάν ο σκοπευτής επιθυµεί να µιλήσει µε οποιονδήποτε άλλον, ο
σκοπευτής πρέπει να απογεµίσει το τουφέκι του, να το αφήσει σε
ασφαλή κατάσταση στη γραµµή βολής (στον πάγκο της γραµµής
βολής αν αυτό είναι δυνατόν). Στην περίπτωση τουφεκιού µε
κινητό ουραίο, το κινητό ουραίο πρέπει να είναι και ανοιχτό και
τραβηγµένο προς τα πίσω. Ο σκοπευτής οφείλει εγκαταλείψει τη
γραµµή βολής µόνο αφού ειδοποιήσει τον Επόπτη Βολής και
χωρίς να ενοχλήσει τους άλλους σκοπευτές.

10.9.5.2

Εάν ένας υπεύθυνος οµάδας επιθυµεί να µιλήσει µε ένα µέλος της
οµάδας που βρίσκεται στη γραµµή βολής, ο υπεύθυνος οµάδας δεν
πρέπει να έλθει σε απευθείας επαφή µε το σκοπευτή ή να του µιλήσει
ενώ αυτός βρίσκεται στη γραµµή βολής. Ο υπεύθυνος οµάδας πρέπει
να πάρει άδεια από τον Επόπτη Βολής ή τον Κριτή, ο οποίος θα
καλέσει το σκοπευτή έξω από τη γραµµή βολής.

10.9.5.3

Εάν υπεύθυνος οµάδας ή σκοπευτής παραβεί τους κανονισµούς σχετικά µε
το κοουτσάρισµα πρέπει να του δοθεί προειδοποίηση στην πρώτη
παράβαση. Σε επανάληψη της παράβασης δύο (2) βαθµοί πρέπει να
αφαιρεθούν από τη βαθµολογία του σκοπευτή και ο υπεύθυνος οµάδας
πρέπει να εγκαταλείψει το χώρο της γραµµής βολής.

10.9.6

Ποινές για παραβάσεις των Κανόνων

10.9.6.1

Σε περιπτώσεις παράβασης των Κανόνων των οδηγιών των
Εποπτών Βολής ή των Κριτών, οι ακόλουθες ποινές µπορεί να
επιβληθούν στο σκοπευτή από έναν Κριτή ή από την Επιτροπή
Κριτών:
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10.9.6.2

Μια προειδοποίηση σε σκοπευτή πρέπει να διατυπωθεί µε όρους
που δεν αφήνουν καµία αµφιβολία ότι πρόκειται για επίσηµη
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ και πρέπει να δειχθεί η κίτρινη κάρτα. Όµως, δεν
είναι απαραίτητο να προηγείται η προειδοποίηση των άλλων ποινών.
Αυτή οφείλει να καταγραφεί σε Αναφορά Συµβάντος Σκοπευτηρίου
και να σηµειωθεί στο Μητρώο Σκοπευτηρίου από έναν Κριτή.

10.9.6.3

Αφαίρεση βαθµών από τη βαθµολογία, που διατυπώνεται από το
λιγότερο δύο µέλη Επιτροπής που δείχνουν πράσινη κάρτα µε τη
λέξη ΑΦΑΙΡΕΣΗ. Αυτό πρέπει να καταγραφεί σε Αναφορά
Συµβάντος Σκοπευτηρίου, να σηµειωθεί στην ταινία του εκτυπωτή
και να σηµειωθεί στο Μητρώο Σκοπευτηρίου από έναν Κριτή.

10.9.6.4

Αποκλεισµός, που διατυπώνεται από την Επιτροπή Κριτών που
δείχνει κόκκινη κάρτα µε τη λέξη ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ. Αποκλεισµός
µπορεί να επιβληθεί µόνο µε απόφαση της πλειοψηφίας της
Επιτροπής Κριτών.

10.9.6.5

Το µέγεθος των καρτών πρέπει να είναι περίπου 70χιλ x 100χιλ.

10.9.6.6

Τα παραπτώµατα κανονικά θα πρέπει να ιεραρχούνται
από την Επιτροπή Κριτών (µε τον ακόλουθο τρόπο):

10.9.6.6.1

στην περίπτωση φανερών παραβάσεων των Κανόνων (τουφέκια,
ρουχισµός, στάση, κοουτσάρισµα κλπ.) πρέπει πρώτα να δοθεί
επίσηµη ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ έτσι ώστε ο σκοπευτής να έχει την
ευκαιρία να διορθώσει το σφάλµα. Αν είναι δυνατόν, η προειδοποίηση
θα πρέπει να δοθεί στη διάρκεια της προπόνησης ή των
δοκιµαστικών βολών. Αν ο σκοπευτής δεν διορθώσει το σφάλµα
µέσα στον καθορισµένο από τους κριτές χρόνο, δύο (2) βαθµοί
πρέπει να αφαιρεθούν από τη βαθµολογία του. Αν ο σκοπευτής
εξακολουθήσει να µην διορθώνει το σφάλµα, πρέπει να του επιβληθεί
αποκλεισµός.

10.9.6.6.2

στην περίπτωση κρυφών παραβάσεων των Κανόνων, όταν το
σφάλµα έχει αποκρυφτεί εσκεµµένα, πρέπει να επιβληθεί
αποκλεισµός.

10.9.6.6.3

αν ένας σκοπευτής εµποδίζει άλλο σκοπευτή µε αντιαθλητικό
τρόπο όταν αυτός ρίχνει, δύο (2) βαθµοί πρέπει να αφαιρεθούν από
τη βαθµολογία του. Αν το συµβάν επαναληφθεί, πρέπει να επιβληθεί
αποκλεισµός.

10.9.6.6.4

αν, όταν του ζητηθεί να δώσει εξήγηση για ένα συµβάν, ο
σκοπευτής συνειδητά και εν γνώσει του δώσει ψευδείς
πληροφορίες, δύο (2) βαθµοί πρέπει να αφαιρεθούν. Σε σοβαρές
περιπτώσεις µπορεί να επιβληθεί αποκλεισµός.

10.9.6.6.5

εάν ένας σκοπευτής χειρίζεται ένα τουφέκι µε επικίνδυνο τρόπο ή
παραβαίνει οποιονδήποτε κανόνα ασφαλείας, ο σκοπευτής µπορεί
να αποκλειστεί από την Επιτροπή Κριτών.

10.9.6.6.6

εάν ο Επόπτης Βολής ή οι Κριτές θεωρήσουν ότι ένας σκοπευτής
καθυστερεί τον αγώνα χωρίς λόγο, µε σκοπό την απόκτηση αθέµιτου
πλεονεκτήµατος, πρέπει να του δοθεί προειδοποίηση από µέλος της
Επιτροπής Κριτών. Στο εξής, για κάθε παρόµοιο παράπτωµα θα αφαιρούνται
δύο (2) βαθµοί από τη βαθµολογία του σκοπευτή.
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10.9.7

Όλες οι ανωµαλίες, ποινές, άστοχες βολές, εµπλοκές, πρόσθετος
χρόνος που δόθηκε, επαναληφθείσες βολές ή ακύρωση βολών κλπ.,
πρέπει να σηµειώνονται ευκρινώς και να καταγράφονται σε Αναφορά
Συµβάντος Σκοπευτηρίου έντυπο IR (βλ. έντυπο στο τέλος των
Κανόνων Κινητού Στόχου), στο Μητρώο Σκοπευτηρίου, στην ταινία
του εκτυπωτή, στο στόχο και στην κάρτα βαθµολογίας (χάρτινος
στόχος) από τον Επόπτη Βολής και/ή τον Κριτή για την ενηµέρωση
του Γραφείου Βαθµολογίας.

10.9.8

Αφαιρέσεις από το αποτέλεσµα πάντα πρέπει να γίνονται στη
σειρά βολής (δεκάδα) στην οποία συνέβη η παράβαση. Εάν γενικές
αφαιρέσεις πρέπει να επιβληθούν, αυτές πρέπει να γίνονται από την
(τις) αγωνιστική (ες) βολή (ες) µε την χαµηλότερη αξία βαθµολογίας
στην πρώτη σειρά (δεκάδα στόχων).

10.10.0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

10.10.1

Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να παρέχει µία πλήρη σειρά
καµπαρί (βοηθηµάτων-βυσµάτων βαθµολόγησης στόχων) και
οργάνων µέτρησης για τον έλεγχο του εξοπλισµού πριν από, και κατά
τη διάρκεια των Πρωταθληµάτων της ISSF.

10.10.2

Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να πληροφορεί τους υπεύθυνους
οµάδων και τους σκοπευτές, σε επαρκή χρόνο πριν τον αγώνα, που
και πότε µπορεί να ελεγχθεί ο εξοπλισµός τους.

10.10.3

Το Τµήµα Ελέγχου Εξοπλισµού θα βοηθείται και θα επιτηρείται από
ένα µέλος της Επιτροπής Κριτών.

10.10.4

Το Τµήµα Ελέγχου Εξοπλισµού πρέπει να καταχωρήσει το όνοµα του
σκοπευτή, τη µάρκα (κατασκευαστή), τον αριθµό σειράς και το
διαµέτρηµα του κάθε τουφεκιού που εγκρίνεται.

10.10.5

Όλος ο εξοπλισµός που εγκρίνεται πρέπει να σηµαδεύεται µε
σφραγίδα ή αυτοκόλλητο και η έγκριση να καταγράφεται επίσης στην
κάρτα ελέγχου.

10.10.5.1

Τα εξετασθέντα τουφέκια πρέπει να σηµαδεύονται µε τέτοιο τρόπο
που η αλλαγή σκοπευτικού, ή η προσθήκη αντισταθµιστικών
βαριδίων που δεν ζυγίστηκαν επίσηµα, να είναι άµεσα αναγνωρίσιµη.

10.10.6

Αφού ο εξοπλισµός εγκριθεί, δεν πρέπει να µεταβληθεί σε καµία
στιγµή πριν και κατά τον αγώνα µε οποιοδήποτε τρόπο έρχεται σε
σύγκρουση µε τους Κανόνες της ISSF.

10.10.7

Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αµφιβολίες σχετικά µε κάποια
µεταβολή, ο εξοπλισµός πρέπει να επιστραφεί στον Έλεγχο
Εξοπλισµού για επανέλεγχο και έγκριση.

10.10.8

Η έγκριση του εξοπλισµού ισχύει µόνο για τον αγώνα για τον οποίο
έγινε ο έλεγχος.

10.11.0

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (Χάρτινοι Στόχοι)
Βλέπε 6.7.0
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10.12.0

ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΣΟΠΑΛΙΩΝ

10.12.1

Ατοµικές ισοπαλίες στα αγωνίσµατα 50µ. και 10µ.
Ισοπαλίες σκοπευτών µε τέλεια επίδοση δεν θα επιλυθούν.

10.12.1.1

Ισοπαλίες για θέσεις 1 – 3
Εάν δύο ή περισσότεροι σκοπευτές έχουν την ίδια βαθµολογία, οι
ισοπαλίες για τις τρεις πρώτες θέσεις πρέπει να επιλυθούν µε µπαράζ
µε ρύθµιση που γίνεται από την Επιτροπή Κριτών. Αυτό το µπαράζ
αποτελείται από δύο (2) δοκιµαστικές βολές (µία (1) αριστερά – µία
(1) δεξιά) και δύο (2) βολές αγώνα (µία (1) αριστερά – µία (1) δεξιά)
σε 2,5 δευτερόλεπτα (ταχεία διαδροµή) µε παραγγέλµατα για όλες τις
βολές αγώνα.

10.12.1.1.1

Σε περίπτωση περαιτέρω ισοπαλίας, το µπαράζ θα συνεχιστεί µέχρι
να επιλυθεί η ισοπαλία. Αφού επιλυθεί η ισοπαλία για την τρίτη θέση,
τυχόν ισοπαλίες που θα αποµείνουν για κατώτερες θέσεις θα
καταταγούν σύµφωνα µε τον 10.12.1.2.

10.12.1.1.2

Κανόνες για Μπαράζ

10.12.1.1.2.1

Το µπαράζ πρέπει να αρχίσει όσο πιο σύντοµα είναι δυνατό, ή
πρακτικό αφού έχει εκπνεύσει ο Χρόνος Ενστάσεων και αφού τα
επίσηµα αποτελέσµατα αναγραφούν στον Κεντρικό Πίνακα
Αποτελεσµάτων. Εάν το µπαράζ δεν πραγµατοποιηθεί
σε
προκαθορισµένο χρόνο που έχει ανακοινωθεί επίσηµα, οι
ενδιαφερόµενοι σκοπευτές θα πρέπει να παραµείνουν σε επαφή µε
τον Αρχηγό Βολής, περιµένοντας ανακοίνωση σχετικά µε τόπο και
χρόνο.

10.12.1.1.2.2

Οι σκοπευτές που ισοβαθµούν θα κατανεµηθούν σε γειτονικές
θυρίδες µετά από κλήρωση υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Κριτών.
Αν ισοβαθµούν περισσότεροι σκοπευτές η σειρά της βολής θα
καθοριστεί επίσης µε κλήρωση. Όταν πολλοί σκοπευτές ισοβαθµούν
για περισσότερες από µια θέση κατάταξης, θα επιλυθεί πρώτα η
ισοπαλία για τη χαµηλότερη θέση, ακολουθούµενη από την αµέσως
υψηλότερη θέση µέχρι να επιλυθούν όλες οι ισοπαλίες.

10.12.1.1.2.3

Εάν ένας σκοπευτής δεν εµφανιστεί στο µπαράζ, κατατάσσεται στην
τελευταία θέση σ’ αυτό το µπαράζ. Εάν δύο ή περισσότεροι
σκοπευτές του µπαράζ δεν εµφανιστούν, κατατάσσονται σύµφωνα µε
τον Κανόνα για Ατοµικές Ισοπαλίες σε κατάταξη από την 4η θέση.

10.12.1.1.2.4

Κατά τη διάρκεια του µπαράζ, εµπλοκές και άλλες ανωµαλίες πρέπει
να αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τους Κανόνες της ISSF, αλλά µόνο
µία (1) εµπλοκή επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της επίλυσης της
ισοπαλίας και οποιαδήποτε επανάληψη βολής ή συµπλήρωση βολής
θα διεξαχθεί αµέσως.
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10.12.1.2

Ισοπαλίες από την 4
θέση, εάν δεν επιλυθούν από
οποιοδήποτε µπαράζ, πρέπει να καθορίζονται από:

10.12.1.2.1

Αγωνίσµατα 10µ

10.12.1.2.1.1

Την υψηλότερη βαθµολογία της τελευταίας δεκάδας πηγαίνοντας
προς τα πίσω ανά δεκάδα µέχρι να επιλυθεί η ισοπαλία.

10.12.1.2.1.2

Τα περισσότερα 10ρια, 9ρια, 8ρια, κλπ.

10.12.1.2.1.3

Τα περισσότερα εσωτερικά δεκάρια.

10.12.1.2.1.4

Αν παραµένουν ισοπαλίες οι σκοπευτές πρέπει να πάρουν την ίδια
θέση στην κατάταξη.

10.12.1.2.2

Αγωνίσµατα 50µ

10.12.1.2.2.1

Για κινητό στόχο 30+30 50µ

10.12.1.2.2.1.1

Το υψηλότερο σύνολο της ταχείας διαδροµής.

10.12.1.2.2.1.2

Συγκρίνοντας την/τις χαµηλότερης αξίας βολή(ές) στο σύνολο του
αγώνα για άτοµα που ισοβαθµούν, ο σκοπευτής µε την/τις
βολή(ές) χαµηλότερης αξίας είναι αυτός που χάνει.

10.12.1.2.2.1.3

Αν παραµένουν ισοπαλίες οι σκοπευτές πρέπει να πάρουν την ίδια
θέση στην κατάταξη.

10.12.1.2.2.2

Για µικτές διαδροµές κινητού στόχου 50µ

10.12.1.2.2.2.1

Το υψηλότερο σύνολο του δεύτερου γύρου

10.12.1.2.2.2.2

Συγκρίνοντας την/τις χαµηλότερης αξίας βολή(ές) στο σύνολο του
αγώνα για άτοµα που ισοβαθµούν, ο σκοπευτής µε την/τις
βολή(ές) χαµηλότερης αξίας είναι αυτός που χάνει.

10.12.1.2.2.2.3

Αν παραµένουν ισοπαλίες οι σκοπευτές πρέπει να πάρουν την ίδια
θέση στην κατάταξη.

10.12.2

Οµαδικές Ισοπαλίες

10.12.2.1

Οµαδικές Ισοπαλίες στα Αγωνίσµατα 10 µ
Ισοπαλίες στα οµαδικά αγωνίσµατα πρέπει να επιλυθούν αθροίζοντας
τα αποτελέσµατα των µελών της οµάδας και ακολουθώντας τις
διαδικασίες που περιγράφονται στον Κανόνα για Ατοµικές Ισοπαλίες
(10.12.1.2.1).

10.12.2.2

Οµαδικές Ισοπαλίες στα Αγωνίσµατα 50 µ
Ισοπαλίες στα οµαδικά αγωνίσµατα πρέπει να επιλυθούν αθροίζοντας
τα αποτελέσµατα των µελών της οµάδας και ακολουθώντας τις
διαδικασίες που περιγράφονται στον Κανόνα για Ατοµικές Ισοπαλίες
(10.12.1.2.2).

10.13.0

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ

10.13.1

Παράβολο ενστάσεων

10.13.1.1

Ενστάσεις

US$ 25.00 ή το αντίστοιχο ποσό σε τοπικό
συνάλλαγµα
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US$ 50.00 ή το αντίστοιχο ποσό σε τοπικό
συνάλλαγµα

10.13.1.2

Εφέσεις

10.13.1.3

Το παράβολο για το υπό εξέταση ζήτηµα, οφείλει να επιστραφεί αν
γίνει δεκτή η ένσταση/έφεση θα κρατηθεί όµως από την Οργανωτική
Επιτροπή αν η έφεση απορριφθεί.

10.13.2

Προφορικές Ενστάσεις

10.13.2.1

Κάθε σκοπευτής ή υπεύθυνος οµάδας δικαιούται να υποβάλει
ένσταση για κάποια συνθήκη του αγώνα, απόφαση ή ενέργεια
αµέσως και προφορικά σε ένα υπεύθυνο αγώνων, ∆ιαιτητή , Επόπτη
Βολής ή Κριτή. Τέτοιες ενστάσεις µπορούν να υποβληθούν για τα
ακόλουθα ζητήµατα και το παράβολο ένστασης πρέπει να πληρωθεί:

10.13.2.2

εάν σκοπευτής ή υπεύθυνος οµάδας θεωρεί ότι οι Κανόνες και οι
Κανονισµοί της ISSF ή το πρόγραµµα του αγώνα δεν τηρήθηκαν κατά
τη διεξαγωγή του αγώνα,

10.13.2.3

εάν σκοπευτής ή υπεύθυνος οµάδας δεν συµφωνεί µε κάποια
απόφαση ή ενέργεια υπεύθυνου αγώνα, Επόπτη Βολής ή Κριτή,

10.13.2.4

εάν σκοπευτής παρεµποδίστηκε ή παρενοχλήθηκε από άλλο(ους)
σκοπευτή(ές), υπεύθυνο(ους) αγώνα, θεατή(ές), µέλος(η) των ΜΜΕ ή
από άλλο άτοµο(α) ή αιτία(ες),

10.13.2.5

εάν σκοπευτής είχε µακρά διακοπή της βολής εξ αιτίας βλάβης του
εξοπλισµού του σκοπευτηρίου, της διασαφήνισης ανωµαλιών, ή
άλλης αιτίας (ων),

10.13.2.6

εάν σκοπευτής είχε ανωµαλίες όσον αφορά στους χρόνους βολής,
συµπεριλαµβανόµενων χρόνων βολής που ήταν υπερβολικά µικροί ή
η µη εµφάνιση στόχων µέσα στον καθορισµένο χρόνο.

10.13.2.7

Οι υπεύθυνοι αγώνα, ∆ιαιτητές, Επόπτες Βολής και Κριτές οφείλουν
να εξετάσουν αµέσως τις προφορικές ενστάσεις. Μπορούν να λάβουν
αµέσως µέτρα για να διορθώσουν την κατάσταση ή να παραπέµψουν
την ένσταση στην ολοµέλεια της Επιτροπής για να ληφθεί απόφαση.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Επόπτης Βολής ή ο Κριτής µπορεί να
σταµατήσει προσωρινά τη βολή αν αυτό είναι αναγκαίο.

10.13.3

Γραπτές Ενστάσεις
Οποιοσδήποτε σκοπευτής ή υπεύθυνος οµάδας διαφωνεί για την
ενέργεια ή την απόφαση που ακολούθησαν µια προφορική
ένσταση µπορεί να διαµαρτυρηθεί εγγράφως στην Επιτροπή
Κριτών. Οποιοσδήποτε σκοπευτής ή υπεύθυνος οµάδας έχει
επίσης το δικαίωµα να υποβάλει γραπτή ένσταση χωρίς να κάνει
προφορική ένσταση. Όλες οι γραπτές ενστάσεις οφείλουν να
υποβληθούν όχι αργότερα από 30 λεπτά µετά από το υπό εξέταση
συµβάν.

10.13.3.1

Η Οργανωτική Επιτροπή οφείλει να παράσχει έντυπα για την
υποβολή γραπτών ενστάσεων(αντίγραφα παραρτήµατος «Ρ» στο
άρθρο 3.12.3.7).

10.13.3.2

Οι αποφάσεις σχετικά µε γραπτές ενστάσεις οφείλουν να λαµβάνονται
κατόπιν πλειοψηφίας της Επιτροπής.
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10.13.4

Ενστάσεις Βαθµολογίας

10.13.4.1

Χρόνος ένστασης: Σε όλες τις περιπτώσεις το Γραφείο
Βαθµολογίας πρέπει να χρησιµοποιεί το έντυπο PR (βλ.
υπόδειγµα στο τέλος των Κανόνων Κινητού Στόχου).

10.13.4.1.1

Όλες οι ενστάσεις αποτελεσµάτων πρέπει να υποβληθούν µέσα σε
20 λεπτά αφού τα επίσηµα αποτελέσµατα αναγραφούν στον
Κεντρικό Πίνακα Αποτελεσµάτων. Ο χρόνος λήξης της προθεσµίας
υποβολής ενστάσεων βαθµολογίας πρέπει να αναγράφεται στον
Κεντρικό Πίνακα Αποτελεσµάτων, αµέσως µετά την ανάρτηση. Ο
τόπος στον οποίο οποιαδήποτε ένσταση πρέπει να γίνεται, πρέπει να
βρίσκεται τυπωµένος στο επίσηµο πρόγραµµα.

10.13.4.2

Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολόγησης
Αν ένας σκοπευτής αµφισβητήσει την αξία µιας βολής ή
αποτέλεσµα σειράς, η ένσταση θα γίνει δεκτή µόνο αν γίνει πριν από
την επόµενη βολή (εκτός από βλάβη προώθησης της χάρτινης ή
ελαστικής ταινίας βλ. 7.8.4.5) ή αν πρόκειται για την τελευταία βολή,
µέσα σε τρία (3) λεπτά.

10.13.4.2.1

Αν γίνει ένσταση σχετικά µε την αξία µιας βολής, θα ζητηθεί από το
σκοπευτή να ρίξει άλλη µια βολή στο τέλος του αγώνα, έτσι ώστε να
µετρηθεί αυτή η επιπλέον βολή αν γίνει δεκτή η ένσταση και δεν
µπορεί να προσδιοριστεί η σωστή αξία της υπό αµφισβήτηση βολής.

10.13.4.2.2

Αν η ένσταση που αφορά σε αξία βολής άλλη από το µηδέν, ή σε µη
καταγραφή της βολής, δεν γίνει αποδεκτή, θα επιβληθεί ποινή δύο (2)
βαθµών και πρέπει να πληρωθεί παράβολο ένστασης US $25,00 ή το
αντίστοιχο ποσό σε τοπικό συνάλλαγµα.

10.13.4.3

Χάρτινοι στόχοι

10.13.4.3.1

Όταν χρησιµοποιούνται χάρτινοι στόχοι, σκοπευτής ή υπεύθυνος
οµάδας που θεωρεί ότι µια βολή βαθµολογήθηκε ή καταγράφηκε
λανθασµένα µπορεί να υποβάλλει ένσταση σχετικά µε τη βαθµολογία,
µε την εξαίρεση ότι αποφάσεις σχετικά µε την αξία βολών που έχουν
ληφθεί µετά από χρήση καµπαρί είναι οριστικές και δεν επιδέχονται
ένσταση. Ενστάσεις βαθµολογίας µπορούν να γίνουν µόνο για
βαθµολογίες που έχουν καθορισθεί χωρίς τη χρήση καµπαρί ή όταν
φαίνεται ότι έχουν γίνει λανθασµένες καταχωρήσεις στον κατάλογο
αποτελεσµάτων ή στην κάρτα βαθµολογίας.

10.13.4.3.2

Όταν χρησιµοποιούνται χάρτινοι στόχοι, ο υπεύθυνος οµάδας ή ο
σκοπευτής έχει το δικαίωµα να δει την τρύπα(ες) της υπό
αµφισβήτηση βολής αλλά δεν επιτρέπεται να αγγίξει το στόχο(ους).

10.13.5

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Βαθµολογίας σχετικά µε την αξία ή τον
αριθµό βολών πάνω σ’ ένα στόχο είναι οριστικές και δεν επιδέχονται
έφεση.
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10.13.6

Εφέσεις

10.13.6.1

Σε περίπτωση διαφωνίας µε απόφαση της Επιτροπής Κριτών,
µπορεί να υποβληθεί έφεση στην Επιτροπή Εφέσεων. Εφέσεις
αυτού του τύπου οφείλουν να υποβληθούν εγγράφως από τον
Αρχηγό Οµάδος ή εκπρόσωπό του το αργότερο µια (1) ώρα µετά
από την ανακοίνωση της απόφασης της Επιτροπής. Σε ειδικές
περιπτώσεις, η προθεσµία υποβολής εφέσεων µπορεί να
παραταθεί έως 24 ώρες µετά από απόφαση της Επιτροπής
Εφέσεων. Απόφαση αυτού του τύπου µπορεί να προκαλέσει την
αναβολή της τελετής απονοµής για τον αγώνα στον οποίο έγινε η
έφεση.

10.13.6.2

Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων είναι οριστική.

10.13.7

Αντίγραφα όλων των αποφάσεων σχετικά µε γραπτές ενστάσεις
και εφέσεις πρέπει να σταλούν από την Οργανωτική Επιτροπή ή
από τον Τεχνικό Αντιπρόσωπο(ους) στο Γενικό Γραµµατέα της
ISSF µαζί µε την Τελική Αναφορά και τις καταστάσεις
αποτελεσµάτων για εξέταση από την Τεχνική Επιτροπή.

10.14.0

ΕΦΕ∆ΡΙΚΟ
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10.15.0
Αγώνισµα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
µέγιστο
βάρος

Βάρος
σκανδάλης

Πέδιλο
κοντακίου

Ελεύθερο, Βάθος:
5,5 χλγ
χαµηλότερο
συµπεριόχι
σηµείο 200 χιλ
Κινητός
οπλιζόµενη
λαµβανόΣτόχος 10µ
µενου του σκανδάλη
µήκος: µέγιστο
τηλεσκο150 χιλ
πικού
σκοπευτικού
Βάθος/ύψος
Κινητός
Στόχος 10µ
µεικτό
5,5 χλγ
500 γραµ,
Κινητός
συµπεριΣτόχος 50µ
όχι
λαµβανό οπλιζόµενη
µενου του σκανδάλη
τηλεσκοπικού
σκοπευτικού

Σκοπευτικά

Βαρίδια Πυροµα- Βολές αγώνα
κάννης
χικά

Οποιαδήποτε
Μέσα σε
σκοπευτικά,
ακτίνα 60
τηλεσκόπιο µε
χιλ
µη
µεταβλητή
µεγέθυνση

4.5χιλ

Άνδρες:

(.177")

30 αργές διαδρ.

30 ταχείες
διαδρ.

τετραπλασιασµού

(ανοχή +0,4Χ)

Γυναίκες:

Μήκος: µέγιστο
300 χιλ

20 αργές διαδρ.

20 ταχείες
διαδρ

καµπύλης
µέγιστο 20 χιλ

∆ιάφορα

Στόχος

∆εν
επιτρέπονται
αλλαγές του
όπλου ή στο
όπλο κατά τις
αργές και
ταχείες
διαδροµές.

6.3.2.7.2

40 µεικτές
διαδροµές
Οποιαδήποτε
σκοπευτικά

Μέσα σε
ακτίνα 60
χιλ

5.6χιλ
(.22"lr)

Μήκος:
Κανένας
περιορισµός

30 αργές
διαδροµές

6.3.2.7.1

30 ταχείες
διαδροµές

40 βολές
µεικτές
διαδροµές

Κινητός
Στόχος 50µ
µεικτό
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10.16.0

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τουφέκι
10µ:

Το µήκος του συστήµατος/κάννης συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε προέκτασης δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο
από 1000χιλ.

Τουφέκι
50µ:

Το µήκος του συστήµατος µετρούµενο από το πίσω µέρος του κλειστού κινητού ουραίου στη µη οπλισµένη θέση έως το
µπροστινό άκρο του συστήµατος , συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε προέκτασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1000 χιλ.
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∆ΗΛΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

IR

Αύξων αριθµός αναφοράς συµβάντος.
(τα στοιχεία πρέπει να κρατηθούν στο µητρώο
σκοπευτηρίου )

Ηµεροµηνία
συµβάντος:

Ώρα συµβάντος:

Αγώνισµα:

Θυρίδα
Βολής:

Σειρά:

Όνοµα
Σκοπευτή:
Αριθµός
Έναρξης:

Σειρά:
Χώρα:

Σειρά:

Σύντοµες Λεπτοµέρειες Συµβάντος:

Υπογραφή Επόπτη
που κάνει την αναφορά

Όνοµα
(Κεφαλαία)

Ώρα:

Υπογραφή Κριτή

Όνοµα
(Κεφαλαία)

Ώρα::

Υπογραφή Επόπτη
Βαθµολογίας

Όνοµα
(Κεφαλαία)

Ώρα::

Υπογραφή Κριτή
Βαθµολογίας

Όνοµα
(Κεφαλαία)

Ώρα::

Υπογραφή Τεχνικού Επόπτη
Κατάταξης

Όνοµα
(Κεφαλαία)

Ώρα::

Αναφορά Τροποποίησης
Αποτελέσµατος

Σχετ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν συµπληρωθεί από τους υπεύθυνους του σκοπευτηρίου αυτή η
δήλωση πρέπει να σταλεί στο γραφείο βαθµολογίας αµέσως.
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∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

PR

Αγώνισµα:
Αγώνας επιλογής/
πρόκρισης:

Σειρά:
Προκαταρκτικό
αποτέλεσµα.Ανακοινώθηκε
από (όνοµα):

Ώρα:

Ο χρόνος ενστάσεων έληξε στις:
∆ΕΝ υπήρξαν ενστάσεις
(όνοµα):

Ώρα:
Επαλήθευση
αποτελεσµάτων

ή...
Η ένσταση υποβλήθηκε
(βλέπε επισυναπτόµενη δήλωση ένστασης)

Ώρα που
παρελήφθη
η ένσταση:

∆εν έγινε επαλήθευση αποτελεσµάτων ακόµη
Υπογραφή Επόπτη
Βαθµολογίας:

Ώρα:

Υπογραφή Κριτή
Βαθµολογίας:

Ώρα:

Υπογραφή Τεχνικού
Επόπτη Κατάταξης:

Σχετ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν συµπληρωθεί από την Οργανωτική Επιτροπή, αυτή η δήλωση
πρέπει να σταλεί στο γραφείο βαθµολογίας αµέσως.
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10.17.0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κινητού Στόχου

10µ - Αλλαγή των στόχων
Τουφέκι 10µ - Πυροµαχικά
Τουφέκι 10µ - Μήκος του συστήµατος
Τουφέκι 10µ - Βάρος σκανδάλης
Τουφέκια 10µ - Προδιαγραφές
Τουφέκι 50µ - Πυροµαχικά
Τουφέκι 50µ - Μήκος του συστήµατος
Τουφέκι 50µ - Βάρος σκανδάλης
Τουφέκια 50µ - Προδιαγραφές
Επιπλέον δοκιµαστικές βολές
Ρύθµιση του σκοπευτικού
∆ιαφήµηση
Ασκήσεις σκόπευσης
Κατανοµή Θέσεων Βολής
Τροποποίηση του εξοπλισµού µετά τον έλεγχο
Αγώνισµα διεξάγεται σε 1 ηµέρα
Αγώνισµα διεξάγεται σε 2 ηµέρες
Εφέσεις
Περιβολή σκοπευτή
Περιβολή σκοπευτή κατά τη διάρκεια τελετών
Εµφάνιση του στόχου
(Πεδίο) Εφαρµογής (Κανονισµών) Κινητός Στόχος 10µ και 50µ
Καθορισµένο Σκοπευτήριο
Βοηθός Αρχηγού Βολής
Πίσω Στόχοι - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Βάρος Κάνης
Αριθµοί Έναρξης
Πλάγια προστατευτικά µατιών
Πέδιλο κοντακίου
Ακύρωση διαδροµής
Αλλαγή Σκοπευτηρίου
Αλλαγή σκοπευτικού κατά τη διάρκεια δοκιµαστικής σειράς
Αλλαγή πυροµαχικών
Αρχηγός Βολής
Επιτροπή Κριτών Βαθµολογίας - αποφάσεις
Κανόνες Ρουχισµού - Γενικά
Κοουτσάρισµα από υπεύθυνο οµάδας
Κοουτσάρισµα κατά τη διάρκεια του αγώνα
Παραγγέλµατα ΓΕΜΙΣΑΤΕ / ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ - ΑΠΟΓΕΜΙΣΑΤΕ/ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ
από τους υπεύθυνους του σκοπευτηρίου
Εµπορικά σήµατα
Κανονισµοί Αγώνα
∆ιαµαρτυρία για τη µη καταχώρηση ή εµφάνιση βολής (ΣΣΗΒ)
Ολοκλήρωση ξηράς βολής
Ολοκλήρωση µιας διαδροµής - 10µ: 18 δευτ. / 20 δευτ.
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10.5.5.10.1
10.4.4.3
10.4.4.2
10.4.4.1
10.4.4
10.4.3.3
10.4.3.2
10.4.3.1
10.4.3
10.6.3.12
10.6.3.7
10.4.7.5
10.2.5.3
10.7.0
10.10.6
10.7.4
10.7.3
10.13.6
10.4.7.1
10.4.7.1.1
10.6.3.6.1
10.1.1
10.7.2
10.5.1.6
10.6.3.17.5
10.4.2.1.5
10.4.7.4
10.4.7.6
10.4.2.1.2
10.6.3.11
10.7.2
10.8.7.1
10.8.6
10.5.1
10.13.5
10.4.7
10.9.5.3
10.9.5
10.2.7
10.4.7.5
10.6.3
10.8.8.3

10.8.6
10.6.3.9.2

Ολοκλήρωση µιας διαδροµής - 50µ: 12 δευτ. / 18 δευτ.
Κρυφή παραβίαση των Κανόνων
Επαφή σκοπευτή - µε οποιονδήποτε άλλο
Επαφή Υπεύθυνου οµάδος - σκοπευτή
Συνέχιση του αγώνα
Συνοµιλία κοντά στη γραµµή βολής
Χαλασµένα Σκοπευτικά
Αποφάσεις της Επιτροπής Βαθµολογίας
Αφαίρεση βαθµών - κοουτσάρισµα
Αφαίρεση βαθµών - καθυστέρηση του αγώνα από σκοπευτή
Αφαίρεση βαθµών - εκτόνωση προωστικού αερίου
Αφαίρεση βαθµών - ψευδείς πληροφορίες
Αφαίρεση βαθµών - γενικά / στη σειρά βολής
Αφαίρεση βαθµών - πράσινη κάρτα
Αφαίρεση βαθµών - παρεµπόδιση σκοπευτή
Αφαίρεση βαθµών - δεν µπορεί να παρουσιάσει την Κάρτα Έναρξης
Αφαίρεση βαθµών - µη δικαιολογηµένο αίτηµα
Αφαίρεση βαθµών - δεν παρουσιάστηκε στην καθορισµένη ώρα
Αφαίρεση βαθµών - φανερές παραβάσεις των Κανόνων
Αφαίρεση βαθµών - καταγραφή σε Αναφορά Συµβάντος
Αφαίρεση βαθµών - µη εγκεκριµένο τουφέκι ή εξοπλισµός
Καθυστέρηση του αγώνα από σκοπευτή
Καθυστέρηση της βολής
Εκτόνωση προωστικού αερίου κατά τον αγώνα 10µ
Αποκλεισµός - κρυφές παραβάσεις των Κανονισµών
Αποκλεισµός - παρεµπόδιση σκοπευτή
Αποκλεισµός - κόκκινη κάρτα
Αποκλεισµός - παράβαση κανόνων ασφαλείας
Σχεδιαγράµµατα - Τουφέκια 10µ και 50µ
Ξηρά Βολή - πριν από τον αγώνα
Ξηρά Βολή
Ξηρά Βολή
Ξηρά Βολή - ορισµός
Προστασία των Αυτιών
Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Καταλληλότητα σκοπευτών
Εξοπλισµός και Πυροµαχικά
Έλεγχος Εξοπλισµού
Έλεγχος Εξοπλισµού - καθήκοντα της Οργανωτικής Επιτροπής
Έλεγχος Εξοπλισµού - πληροφόρηση σκοπευτών και υπεύθυνων οµάδων
Έλεγχος Εξοπλισµού - σήµανση εξοπλισµού και όπλων
Έλεγχος Εξοπλισµού - καταχώρηση
Έλεγχος Εξοπλισµού - επανέλεγχος
Έλεγχος Εξοπλισµού - επιτήρηση από την Επιτροπή Κριτών
Έλεγχος Εξοπλισµού - ισχύς
Έλεγχος Εξοπλισµού όταν πρόκειται για θέµα ασφάλειας
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10.6.3.9.1
10.9.6.6.2
10.9.5.1
10.9.5.2
10.8.6
10.9.1
10.4.2.1.4
10.13.5
10.9.5.3
10.9.6.6.6
10.6.3.16.1
10.9.6.6.4
10.9.8
10.9.6.3
10.9.6.6.3
10.6.4.5
10.6.3.14
10.6.4.4
10.9.6.6.1
10.9.6.3
10.6.4.2
10.9.6.6.6
10.6.3.6.2
10.6.3.16.1
10.9.6.6.2
10.9.6.6.3
10.9.6.4
10.9.6.6.5
10.16.0
10.6.3.3
10.2.5.3
10.6.3.3
10.2.5.3.1
10.2.8
10.6.3.17
10.4.7.5
10.4.0
10.10.0
10.10.1
10.10.2
10.10.5
10.10.4
10.10.7
10.10.3
10.10.8
10.2.4
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Αγωνίσµατα
Αγωνίσµατα που διεξάγονται σε µια (1) / δύο (2) ηµέρες
Έλεγχος - τουφέκια, εξοπλισµός, θυρίδες
Εξέταση από την Επιτροπή Κριτών - επί πλέον βολή
Υπέρβαση του χρόνου προετοιµασίας
Επί πλέον βολή - ακύρωση της τελευταίας βολής που ρίφθηκε (επί πλέον των
βολών αγώνα)
Επί πλέον βολή - η υπό αµφισβήτηση βολή δεν έχει εντοπιστεί
Επί πλέον βολή - εντολή να ρίξει
Επί πλέον βολή - δεν καταγράφεται και δεν παρουσιάζεται στην οθόνη
Επί πλέον βολή - καταγράφεται και παρουσιάζεται στην οθόνη
Επί πλέον βολή - βαθµολόγηση
Προστασία των Ματιών
∆εν µπόρεσε να ρίξει - Παράβαση των κανόνων σε σχέση µε τον χρονισµό
Βλάβη ενός µόνο στόχου
Βλάβη όλων των στόχων του σκοπευτηρίου
Βλάβη των Συστηµάτων Στόχων Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας (ΣΣΗΒ)
Ψευδής πληροφορία
Φταίξιµο του σκοπευτή
Ελαττωµατικά σκοπευτικά
Βολή µετά το παράγγελµα ΑΠΟΓΕΜΙΣΑΤΕ / ΠΑΥΣΑΤΕ ΠΥΡ
Βολή πριν από το παράγγελµα ΓΕΜΙΣΑΤΕ / ΑΡΧΙΣΑΤΕ ΠΥΡ
Κατανοµή Θέσεων Βολής
Φωτογράφηση µε Φλας
Γενικά Κινητός Στόχος
Γενικές Προδιαγραφές για Τουφέκια 50µ και 10µ
Γενικές Προδιαγραφές για Τουφέκια 50µ και 10µ
Χειρισµοί Τουφεκιών - µεταφορά των τουφεκιών κατά τη διάρκεια του
προγράµµατος βολής
Χειρισµοί Τουφεκιών - αυτοπειθαρχία
Βολές έξω από τους κύκλους βαθµολόγησης
Ακινητοποίηση ή µείωση κίνησης
Παρεµπόδιση σκοπευτή
Επιβολή ποινών
Αναφορά Συµβάντος
Κατάδειξη βολών
Ατοµική Ισοπαλία - τέλεια επίδοση
Ατοµικές Ισοπαλίες για τις 3 πρώτες θέσεις
Πληροφόρηση σχετικά µε τις ποινές
Παραπτώµατα
Παραβάσεις και Πειθαρχικοί Κανόνες
∆ιακοπή µιας σειράς
Επιτροπή Κριτών
Γνώση των Κανόνων
Αριστερόχειρας σκοπευτής - ∆εξιόχειρας σκοπευτής
Επόπτης Γραµµής (Βολής)
Γέµισµα των Τουφεκιών
Χαλαρό σκοπευτικό
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10.6.2
10.6.2.5
10.6.4.1
10.8.8.3.4
10.6.4.3
10.8.8.3.5
10.8.8.3.6
10.8.8.3.2
10.8.8.3.7
10.8.8.3.3
10.8.8.3.5
10.2.9
10.6.3.9.4
10.8.8.2
10.8.8.1
10.8.8
10.9.6.6.4
10.8.5
10.8.7
10.2.5.5
10.2.5.5
10.7.0
10.4.1.7
10.1.0
10.15.0
10.4.2
10.2.5
10.2.2
10.6.3.15.2
10.4.7.1.2
10.9.6.6.3
10.9.6.1
10.9.7
10.6.3.5
10.12.1
10.12.1.1
10.6.4.7
10.9.6.6
10.6.4
10.6.3.12
10.5.0
10.1.2
10.1.3
10.5.4
10.2.5.4
10.8.7.3

Εµπλοκή - προκλήθηκε από το σκοπευτή
Εµπλοκή - δεν προκλήθηκε από το σκοπευτή
Εµπλοκές
Ταινία σήµανσης
Αγωςλν
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10.8.3
10.8.2
10.8.0
10.4.7.2
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Εξοστρακισµοί
∆εξιόχειρας σκοπευτής - Αριστερόχειρας σκοπευτής
∆ικαιώµατα της Επιτροπής Κριτών
Κανόνες διαγωγής σκοπευτών και υπεύθυνων οµάδων
∆ιαδροµή
Ασφάλεια
Απαιτήσεις ασφαλείας
Βαθµολόγηση - Εµπλοκή προκλήθηκε από τον σκοπευτή
∆ιαδικασίες Βαθµολόγησης - βλέπε Τεχνικούς Κανόνες (ΤΚ) 6.7.0
Ενστάσεις Βαθµολόγησης
Ενστάσεις Βαθµολόγησης - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Ενστάσεις Βαθµολόγησης - Χάρτινοι Στόχοι
Κανόνες Μπαράζ
Ρίψη βολής
Βολή - όχι ΕΤΟΙΜΟΣ
Βολή πριν από το (παράγγελµα) ΕΤΟΙΜΟΣ
∆ιαδικασίες Αγωνισµάτων και Κανόνες Αγώνα
Στάση Βολής
Στάση Βολής - λανθασµένη στάση
Τρύπες βληµάτων 50µ - Επικόλληση
Βολές πρν από την εµφάνιση του στόχου
Κατάδειξη τρύπας βλήµατος στο σκοπευτή
∆οκιµαστικές βολές 50µ
Σκοπευτικά
Σκοπευτικά - ελαττωµατικά σκοπευτικά
Σκοπευτικά Τουφέκι 10µ
Σκοπευτικά Τουφέκι 50µ
Υπογραφή της ταινίας του εκτυπωτή - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Μέγεθος καρτών ποινής
Πλάγιες βολές
Κάπνισµα
Ηχοπαράγωγα
Πνεύµα των Κανόνων
Χορηγία
Έναρξη σειράς
Εκκίνηση στόχου από λάθος πλευρά
Σταµάτηµα βολής - που ζητά σκοπευτής - δικαιολογηµένο
Σταµάτηµα βολής - που ζητά σκοπευτής - µη δικαιολογηµένο
Σταµάτηµα βολής από τον Επόπτη Βολής
Σταµάτηµα βολής
Σταµάτηµα βολής από Μέλος της Επιτροπής Κριτών / Επόπτη Βολής
για λόγους ασφαλείας
Αρχηγός Οµάδας
Ευθύνες αρχηγού οµάδας
Οµαδικές Ισοπαλίες
Τεχνικοί Επόπτες - Στόχοι Ηλεκτρονικής Βαθµολογίας
Τεχνικά προβλήµατα τουφεκίου / πυροµαχικών
∆οκιµαστής σκοπευτής
Επίλυση Ισοπαλιών - Γενικά
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10.6.3.15.5
10.1.3
10.4.1.1
10.9.0
10.6.1.3
10.2.0
10.2.1
10.8.4
10.11.0
10.13.4
10.13.4.2
10.13.4.3
10.12.1.1.1
10.6.3.2
10.6.3.9.5
10.6.3.6.1
10.6.0
10.6.1.2
10.6.4.6
10.5.5.9
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10.5.5.7
10.4.2.1.3
10.8.7
10.4.2.1.3.2
10.4.2.1.3.1
10.6.3.17.4
10.9.6.5
10.6.3.15.5
10.4.1.6
10.4.1.3
10.4.1.1
10.4.7.5

10.6.3.4
10.6.3.10
10.6.3.14
10.6.3.14
10.6.3.11
10.2.6
10.2.3
10.9.2
10.9.3
10.12.2
10.5.6
10.8.1
10.6.3.3.1
10.12.0

Ισοπαλίες από την 4η θέση
Ισοπαλίες από την 4η θέση - Αγωνίσµατα 10µ
Ισοπαλίες από την 4η θέση - Αγωνίσµατα 50µ
Χρονικός κύκλος (ρυθµός)
Χρονικός κύκλος - Ελέγχεται από τους Επόπτες Βολής και τα Μέλη της
Επιτροπής Κριτών
Χρονισµός - 50µ / 10µ
Μη εγκεκριµένο τουφέκι ή εξοπλισµός
Αθέµιτο πλεονέκτηµα επί των άλλων
Χρήση ενός τουφεκιού - του ίδιου τουφεκιού
Προφορικές Ενστάσεις
Επιβεβαίωση (κατάστασης) τουφεκιών
Επιβεβαίωση χρονισµού
Παράβαση κανόνων ασφαλείας
Προειδοποίηση - διατύπωση µε όρους - κίτρινη κάρτα
Προειδοποίηση - καταγραγή σε Αναφορά Συµβάντος
Βάρος
Σηµαίες ανέµου
Απόσυρση σκοπευτή
Αγωνίσµατα γυναικών
Γραπτές Ενστάσεις

10.12.1.2
10.12.1.2.1
10.12.1.2.2
10.6.3.9
10.6.3.9.3
10.6.3.9.6
10.6.4.2
10.4.1.1
10.4.2.2
10.13.2
10.2.5.2
10.6.3.9.7
10.9.6.6.5
10.9.6.2
10.9.6.2
10.4.2.1.1
10.4.1.2
10.6.3.1
10.1.4
10.13.3
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