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 Εγκύκλιος Ε.Ο.Τ. 2016 – 12 

Τοξοβολία Πεδίου  ( Field Archery ) 
 

Γενικά 
Η κατηγορία τοξοβολίας πεδίου (Field Archery) είναι το είδος της τοξοβολίας που διεξάγεται σε χώρους 
με πολλαπλές διαδρομές και στόχους (συχνά παραλληλίζεται με τους αγώνες γκολφ) περιλαμβάνοντας  
όλα τα είδη εδάφους όπως βουνά και δάση.  
Περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες τόξων : Ολυμπιακό, Σύνθετο και Bare bow (αντίκυρτο τόξο χωρίς 
εξαρτήματα). Καθώς το Bare bow ανήκει στα παραδοσιακά τόξα μπορούν να συμμετάσχουν και όλα τα 
υπόλοιπα παραδοσιακά τόξα. Μια κατηγορία Τοξοβολίας Πεδίου που έχει ήδη αναπτυχθεί στην Ελλάδα 
είναι το Total Filed Game (TFG). Η Τοξοβολία Πεδίου  περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των World Games 
και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο site της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοξοβολίας 
(https://worldarchery.org/Field-Archery).  
Τοξοβολία Πεδίου γίνεται όχι μόνο σε επίπεδο έδαφος αλλά και σε πλαγιές, είτε προς τα πάνω είτε προς 
τα κάτω είτε με ενδιάμεσες καμπύλες εδάφους, σε άγνωστες αποστάσεις και με άλλες σκοπευτικές 
προκλήσεις με φωτισμένους ή σκιασμένους στόχους. Αυτές οι πρόσθετες δυνατότητες απαιτούν 
επιπλέον ικανότητες από την κλασσική αθλητική τοξοβολία. 
Οι αθλητές συνήθως σκοπεύουν σε «πρόσωπα στόχου» με μαύρες και κίτρινες ζώνες σε αποστάσεις 
μέχρι 60m. Υπάρχουν 6 ομόκεντροι κύκλοι, 4 μαύροι και 2 κίτρινοι στο κέντρο.  
 
Διεξαγωγή του αγώνα  
Ο αγώνας διεξάγεται σε φυσικό χώρο, πχ. βουνό, ακολουθώντας μια διαδρομή που πρέπει να διανύσουν 
οι αθλητές και κατά την οποία υπάρχουν στόχοι σε ειδικά επιλεγμένα σημεία ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια των βολών και η διαφορετική δυσκολία επίτευξης πόντων. Οι αθλητές κινούνται σε 4άδες και 
σταματούν σε κάθε στόχο της διαδρομής για να πραγματοποιήσουν τις βολές τους (συνήθως 6 βέλη). 
Συνολικά υπάρχουν 10 στόχοι στην διαδρομή και εφόσον η αφετηρία συμπίπτει με το τέλος, ο 1ος στόχος 
είναι και ο 10ος. Τα πρόσωπα των στόχων είναι είτε τύπου field είτε αυτοσχέδια ή και 3D. Γενικά, ο 
αριθμός των στόχων, η διαδρομή από στόχο σε στόχο,  οι αποστάσεις των στόχων,  ο βαθμός δυσκολίας 
και  η βαθμολογία είναι θέμα της οργάνωσης του αγώνα κάθε φορά. 
Η βαθμολογία και η καταγραφή των πόντων κάθε αθλητή γίνεται σε έντυπη κάρτα καταγραφής σκορ που 
μεταφέρεται από την ομάδα καθ’ όλη τη διαδρομή ώστε να παραδοθεί στην Ομάδα Αποτελεσμάτων στο 
τέλος της διαδρομής. Σε κάθε στόχο υπάρχει υπεύθυνος στόχου που εκτελεί χρέη κριτή και ελέγχει την 
ασφάλεια των βολών, την καταγραφή της βαθμολογίας και τον χρονισμό των ομάδων ώστε να 
εξελίσσεται ομαλά ο αγώνας.  Η εκκίνηση των ομάδων γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, πχ. ανά 10 
λεπτά. 
Οι αποστάσεις των στόχων από την γραμμή βολής, γενικά, δεν είναι γνωστές στους αθλητές, δεν 
υπακούουν στους κανόνες της σκοπευτικής τοξοβολίας και δεν επιτρέπεται η χρήση μετρητών 
απόστασης πριν τη βολή. Ακόμα και όταν υπάρχει χρόνος δοκιμαστικών βολών (συνήθως την 
προηγούμενη ημέρα του αγώνα), οι βολές αυτές γίνονται σε μερικούς από τους στόχους της διαδρομής 
ή σε άλλο χώρο. 
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Εξοπλισμός 
Ο εξοπλισμός που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί διαχωρίζει τις τέσσερεις (4) κατηγορίες των αθλητών: 

 Ολυμπιακό Τόξο: Το τόξο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές για αγωνιστική τοξοβολία της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (WA). Δεν υπάρχει περιορισμός στην δύναμη του τόξου ούτε 

στα είδη των βελών που χρησιμοποιούνται, αρκεί να μην δημιουργείται πρόβλημα ασφάλειας 

των βολών. 

 Σύνθετο Τόξο: Το τόξο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές για αγωνιστική τοξοβολία της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (WA). Η μέγιστη δύναμη του τόξου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 60lb. Δεν 

υπάρχει περιορισμός στα είδη των βελών που χρησιμοποιούνται, αρκεί να μην δημιουργείται 

πρόβλημα ασφάλειας των βολών. 

 Bare bow: Το τόξο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές αγώνες bare bow της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (WA). Δεν υπάρχει περιορισμός στην δύναμη του τόξου ούτε στα είδη 

των βελών που χρησιμοποιούνται, αρκεί να μην δημιουργείται πρόβλημα ασφάλειας των βολών. 

 Παραδοσιακό τόξο: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα υπόλοιπα τόξα (longbow, 

traditional) που δεν έχουν παράθυρο στήριξης του βέλους. Δεν υπάρχει περιορισμός στην δύναμη 

του τόξου ούτε στα είδη των βελών που χρησιμοποιούνται, αρκεί να μην δημιουργείται πρόβλημα 

ασφάλειας των βολών. 

 
Κριτές 
Οι κριτές που μπορούν να διορισθούν για την ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των αγώνων Τοξοβολία 
Πεδίου είναι οι ίδιοι κριτές που λειτουργούν και στους αγώνες σκοπευτικής Τοξοβολίας. Οι κανόνες που 
καλούνται να εφαρμόσουν βρίσκονται στο Book 3 Field & 3D Archery Rules στο site της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (https://worldarchery.org/Rules)  
 
Ιδιαιτερότητες του αγώνα 
Από τα παραπάνω προκύπτουν οι παρακάτω ιδιαιτερότητες των αγώνων Τοξοβολίας Πεδίου σε σχέση με 
τους κλασσικούς αγώνες σκοπευτικής τοξοβολίας: 

 Ο αγώνας δεν γίνεται σε συνήθη κλειστό και περιορισμένο αθλητικό χώρο αλλά στην φύση και, 

κατά προτίμηση, σε διαδρομή βουνού και δάσους. Ο διοργανωτής του αγώνα πρέπει να έχει 

φροντίσει για την έκδοση των απαιτούμενων κατά περίπτωση αδειών ώστε να είναι δυνατόν να 

διεξαχθεί ο αγώνας απρόσκοπτα. 

 Κάθε αγώνας έχει διαφορετικό βαθμό δυσκολίας και ακόμα και στον ίδιο αγώνα οι καιρικές 

συνθήκες ή ο φωτισμός αλλάζουν δραστικά για κάθε ομάδα ανάλογα με την ώρα που εκτελούν 

τις βολές. Οι διαδρομές δεν παραμένουν ίδιες, οι στόχοι αλλάζουν απόσταση και τα φυσικά 

εμπόδια εναλλάσσονται. Έτσι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει παρά σχετική βαθμολογία για τους 

αθλητές του ίδιου αγώνα και, σίγουρα, καμία δυνατότητα σύγκρισης επιδόσεων από αγώνα σε 

αγώνα.  
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 Έννοιες που είναι βασικές για την διεξαγωγή ενός αγώνα σκοπευτικής τοξοβολίας, δεν έχουν 

εφαρμογή ή είναι δευτερεύουσας σημασίας σε ένα αγώνα Τοξοβολίας Πεδίου. Έτσι, η τήρηση 

χρόνου για τις βολές δεν εφαρμόζεται καθώς κάθε στόχος έχει διαφορετικές απαιτήσεις για την 

εκτέλεση των βολών. Επίσης η ύπαρξη κριτών έχει κύριο σκοπό την διαχείριση της ασφάλειας του 

αγώνα και όχι την διασφάλιση της βαθμολογίας. Το κενό αναπληρώνεται με τους ανθρώπους της 

οργάνωσης που ορίζονται υπεύθυνοι για κάθε στόχο και από τους εμπειρότερους αθλητές που 

αναλαμβάνουν και τον ρόλο διαφύλαξης των κανόνων του αγώνα. 

 Παρ΄ όλο που οι αγώνες Τοξοβολίας Πεδίου δεν έχουν πρωταθλητικό χαρακτήρα, διατηρούν και 

αναπτύσσουν το αθλητικό πνεύμα μιας διοργάνωσης που έχει εδώ και πολλές δεκαετίες 

αναπτυχθεί και καθιερωθεί στο εξωτερικό 

 
 
Αναγνώριση των αγώνων Τοξοβολίας Πεδίου  
Οι αγώνες Τοξοβολίας Πεδίου στην Ελλάδα διοργανώνονται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Τοξοβολίας που αναγνωρίζει στο Καταστατικό της την κατηγορία αυτή του αθλήματος. Οι αγώνες 
γίνονται με αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε διοργανωτή για την τήρηση των κανονισμών ασφάλειας 
και την έκδοση των κατά περίπτωση απαιτούμενων αδειών. Οι αγώνες έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα 
για την προώθηση του αθλήματος και αναγνωρίζονται οι συμμετοχές των Ελλήνων αθλητών για τα 
Σωματεία στα οποία ανήκουν.  
 
Σχετικά  κείμενα 

1. World Archery Rule Book for Field Archery: http://rulebook.worldarchery.org/PDF/Official/2016-

01-01/EN-Book4.pdf 

2. Κανονισμός διεξαγωγής αγώνα 4ου TFG «Κένταυρος 2015»   https://goo.gl/lbyCG6 

 
 
 

 

http://rulebook.worldarchery.org/PDF/Official/2016-01-01/EN-Book4.pdf
http://rulebook.worldarchery.org/PDF/Official/2016-01-01/EN-Book4.pdf
https://goo.gl/lbyCG6

