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Book 3 

Target Archery 
Chapter 11 

Athletes Equipment 

This article lays down the type of equipment athletes are permitted to 

use when shooting in World Archery competitions. It is the 

athlete’s responsibility to use equipment which complies with the 

rules. Any athlete found to be using equipment contravening World 

Archery Rules may have his scores disqualified. Described below are 

the specific regulations that apply to each division followed by the 

regulations that apply to all divisions. The regulations set forth in 21. 

Chapter 21-Para-Archery, shall apply only to that discipline and shall 

take precedence in any case of conflict. 

11.1. For the Recurve Division, the following items are permitted: 

11.1.1. A bow of any type provided it complies with the common 

meaning of the word "bow" as used in target archery, that is, an 

instrument consisting of a handle (grip), riser (no shoot-through type) 

and two flexible limbs each ending in a tip with a string nock. The 

bow is braced for use by a single string attached directly between the 

two string nocks, and in operation is held in one hand by its handle 

(grip) while the fingers of the other hand draw and release the string. 

11.1.1.1. Multi-coloured bow risers and trademarks located on the 

inside of the upper and lower limb or on the riser are permitted. 

11.1.1.2. Risers including a brace are permitted provided the brace 

does not consistently touch the athlete’s hand or wrist. 

11.1.2. A bowstring of any number of strands. 

11.1.2.1. Which may be of different colours and of the material 

chosen for the purpose. It may have a centre serving to accommodate 

the drawing fingers, a nocking point to which may be added 

serving(s) to fit the arrow nock as necessary, and, to locate this point, 

one or two nock locators may be positioned. At each end of the 

bowstring there is a loop which is placed in the string nocks of the 

bow when braced. In addition one attachment is permitted on the 

string to serve as a lip or nose mark. The serving on the string shall 

not end within the athlete’s vision at full draw. The bowstring shall 

not in any way assist aiming through the use of a peephole, marking, 

or any other means. 

11.1.3. An arrow rest, which can be adjustable. 

11.1.3.1. Any moveable pressure button, pressure point or arrow 

plate may be used on the bow provided they are not electric or 

electronic and do not offer any additional aid in aiming. The pressure 

point may not be placed any further back than 4cm (inside) from the 

throat of the handle (pivot point) of the bow. 
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Βιβλίο 3 
Αγώνες Τοξοβολίας Ανοιχτού και Κλειστού Χώρου 

Κεφάλαιο 11 
Εξοπλισμός Αθλητών 
Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τύπο του εξοπλισμού που επιτρέπεται να 

χρησιμοποιήσουν οι αθλητές  στους διεθνείς αγώνες. Είναι  ευθύνη του 

αθλητή να χρησιμοποιεί  εξοπλισμό  που είναι σύμφωνος με τους 
κανονισμούς.  Εάν ένας αθλητής βρεθεί να χρησιμοποιεί εξοπλισμό που  

παραβαίνει τους κανονισμούς, μπορεί να προκαλέσει την διαγραφή των 

αποτελεσμάτων του. Στην Συνέχεια περιγράφονται  οι ειδικοί κανονισμοί  που 
εφαρμόζονται σε κάθε κατηγορία  και ακολουθούνται από κανονισμούς  που  

εφαρμόζονται σε όλες της κατηγορίες.   

11.1. Για την κατηγορία Ολυμπιακού Τόξου  επιτρέπεται ο κάτωθι 

εξοπλισμός. 

11.1.1. Ένα τόξο, οποιουδήποτε τύπου, υπό τον  όρο  ότι   ανταποκρίνεται 

στην συνηθισμένη έννοια της λέξης “τόξο” όπως χρησιμοποιείται  στην 
τοξοβολία, και πρόκειται για ένα όργανο, το οποίο αποτελείται  από τη λαβή 

(handle, grip),  το στέλεχος ( riser), που δεν πρέπει να επιτρέπει την κεντρική 

πορεία του βέλους και δύο εύκαμπτα άκρα (limbs),  τα οποία καταλήγουν 
στην άκρη σε μία υποδοχή για την χορδή. Το τόξο οπλίζεται από μία μόνο 

χορδή, η οποία συνδέεται με το τόξο μόνο στα δύο άκρα, και το οποίο για να 

χρησιμοποιηθεί, το κρατάμε με το ένα χέρι από την λαβή, ενώ τα δάκτυλα του  
άλλου χεριού τεντώνουν και αφήνουν τη χορδή. 

11.1.1.1. Πολύχρωμα στελέχη καθώς και  επιγραφές, ή σήματα  που 

βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά, τόσο του άνω  σκέλους όσο και του 
κάτω, επιτρέπονται. 

11.1.1.2.Στελέχη (Risers) τα οποία έχουν ένα εξάρτημα στερεοποίησης  γύρω 

από την λαβή επιτρέπονται, εφ’ όσον   το εξάρτημα στερεοποίησης δεν 
αγγίζει τον καρπό, ή το χέρι του αθλητή. 

11.1.2. Μία χορδή  οποιουδήποτε αριθμού νημάτων. 

11.1.2.1. Τα οποία μπορεί να είναι  διαφορετικών χρωμάτων  και από υλικό 
που  επιλέγεται για την περίπτωση. Μπορεί να έχει ένα κεντρικό περιτύλιγμα 

(serving) όπου ακουμπάνε τα δάκτυλα που την τεντώνουν, ένα σημείο 

υποδοχής του  βέλους (nocking point), το οποίο μπορεί να γίνει με πρόσθετο 
νήμα, ώστε να ταιριάζει το nock του βέλους όπως απαιτείται, και δύο κόμπους 

που θα κρατούν σταθερό το σημείο. Σε κάθε άκρο της χορδής θα υπάρχει μία 

θηλιά, η οποία τοποθετείται στην υπάρχουσα υποδοχή για την περίπτωση, στο 
κάθε σκέλος (limb). Επίσης επιτρέπεται ένα πρόσθετο σημείο πάνω στη 

χορδή, το οποίο χρησιμεύει σαν σημείο επαφής της χορδής με τα χείλη  ή την 

μύτη.   Το κεντρικό serving της χορδής δεν πρέπει να υπερβαίνει το οπτικό 
πεδίο του αθλητή, όταν αυτός έχει τεντώσει το τόξο. Η χορδή δεν πρέπει με 

κανένα τρόπο να βοηθάει στη σκόπευση, μέσω   πρόσθετης οπής σκόπευσης 

(peephole), άλλων σημείων, η άλλων οποιωνδήποτε μέσων.  
11.1.3. Ένα στήριγμα βέλους στο στέλεχος (arrow rest), το οποίο μπορεί να 

είναι ρυθμιζόμενο. 

11.1.3.1. Ένα οποιοδήποτε κινητό μπουτόν πίεσης, ή κινητή πλάκα, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στο τόξο,  εφ’ όσον δεν είναι ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό και 

δεν προσφέρει πρόσθετα σημεία σκόπευσης. Το σημείο πίεσης δεν μπορεί να 

τοποθετηθεί περισσότερο από 4 εκ. πίσω από το λαιμό της λαβής (pivot point) 
του τόξου. 

 



11.1.4. One draw check indicator, audible and/or visual may be used 

provided it is not electric or electronic. 
11.1.5. A bow sight is permitted, but at no time may more than one 

such device be used. 

11.1.5.1. It shall not incorporate a prism, lens, or any other 

magnifying device, levelling, electric or electronic devices nor shall 

it provide for more than one sighting point. 

11.1.5.2. The overall length of the sighting circle or point (tunnel, 

tube, sighting pin or other corresponding extended component) shall 

not exceed 2cm in the line of vision of the athlete. 

11.1.5.3. A sight may be attached to the bow for the purpose of 

aiming and which may allow for windage adjustment as well as 

an elevation setting. It is subject to the following provisions: 

elevation setting. It is subject to the following provisions: 

A bow sight extension is permitted; 

A plate or tape with distance marking may be mounted on the sight as 

a guide for marking, but shall not in any way offer any additional 

aid; 

The sight point may be a fibre optic sight pin. The total length of the 

fibre optic pin may exceed 2cm, provided that one end is attached 

outside the athlete’s line of vision at full draw, while the part within 

the athlete’s line of vision does not exceed 2cm in a straight line 

before bending. It can only provide one illuminated aiming spot at 

full draw. The fibre optic pin is measured independently of the tunnel. 

11.1.6. Stabilisers and torque flight compensators on the bow are 

permitted. 

11.1.6.1. They may not: 

Serve as a string guide;Touch anything but the bow; 

Represent any danger or obstruction to other athletes. 

11.1.7. Arrows of any type may be used provided they comply with 

the common meaning of the word "arrow" as used in 

target archery, and do not cause undue damage to target faces or 

butts. 

11.1.7.1. An arrow consists of a shaft with a tip (point), nocks, 

fletching and, if desired, cresting. The maximum diameter of 

arrow shafts shall not exceed 9.3mm (arrow wraps shall not be 

considered as part of this limitation as long they do not extend 

further than 22cm toward the point of the arrow when measured from 

the throat - nock hole where the string sits - of the nock to the end of 

the wrap); the tips (points) for these arrows may have a maximum 

diameter of 9.4mm. All arrows of every athlete shall be marked with 

the athlete's name or initials on the shaft. All arrows used in any end 

shall be identical and shall carry the same pattern and colour(s) of 

fletching, nocks and cresting, if any. Tracer nocks(electrically 

/electronically lighted arrow nocks) are not allowed. 

11.1.8. Finger protection in the form of finger stalls or tips, gloves, or 

shooting tab or tape, to draw and release the string is permitted, 

provided they do not incorporate any device that shall assist the 

athlete to draw and release the string. 

11.1.8.1. A separator between the fingers to prevent pinching the 

arrow may be used. An anchor plate or similar device attached 

to the finger protection (tab) for the purpose of anchoring is 

permitted. On the bow hand an ordinary glove, mitten or similar item 

may be worn but shall not be attached to the grip of the bow. 

11.1.9. Field glasses, telescopes and other visual aids may be used for 

spotting arrows: 

11.1.9.1. Provided they do not represent any obstruction to other 

athletes. 

11.1.9.2. Scopes shall be adjusted so the highest portion of the scope 

is no higher than the armpit of the athletes. 

11.1.9.3. Prescription spectacles, shooting spectacles and sunglasses 

may be used. None of these may be fitted with micro-hole lenses, or 

similar devices, nor may they be marked in any way that can assist in 

aiming. 

11.1.9.4. Should the athlete need to cover the spectacle glass of the 

non-sighting eye, then it shall be fully covered or taped, or 

an eye patch may be used. 

11.1.10. Accessories are permitted: 

11.1.10.1. Including arm guard, chest protector, bow sling and belt 

11.1.4. Ένας δείκτης ανοίγματος του τόξου (clicker), ηχητικός ή οπτικός,  

μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφ’ όσον δεν είναι ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός. 
11.1.5.Επιτρέπεται  ένα σημείο σκόπευσης αλλά σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν περισσότερα του ενός. 

11.1.5.1. Δεν πρέπει να  περιέχει πρίσματα, μεγεθυντικούς φακούς, αλφάδι, ή 

άλλους ηλεκτρικούς ή ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, και σε καμία περίπτωση  

να προσφέρει περισσότερα από ένα σημείο σκόπευσης. 

11.1.5.2.Το συνολικό μήκος του σκοπευτικού κυλίνδρου ή σημείου (σωλήνας, 
σκοπευτική ακίδα, ίνα, ή άλλο αντίστοιχο προεξέχον εξάρτημα) δεν θα πρέπει 

να υπερβαίνει  στη γραμμή σκόπευσης του αθλητή, τα δύο εκατοστά. 

11.1.5.3.Ένα σκόπευτρο που είναι προσαρτημένο στο τόξο,  με σκοπό την 
σκόπευση, και το οποίο μπορεί να επιτρέπει μικρορυθμίσεις δεξιά, αριστερά,  

πάνω ή κάτω,   υπόκειται στις παρακάτω προϋποθέσεις: Επιτρέπεται μία 

προέκταση; μία πλάκα ή μία ταινία με σημειωμένη κλίμακα, μπορεί να 
τοποθετηθεί  

στο σκόπευτρο  σαν οδηγός για τη σημείωση των αποστάσεων,  αλλά δεν 

πρέπει να προσφέρει πρόσθετα σημεία βοηθείας. Το σημείο σκόπευσης 
μπορεί να είναι μία ακίδα από οπτική ίνα. Το συνολικό μήκος της οπτικής 

ίνας  μπορεί να ξεπερνάει  τα δύο εκατοστά, υπό τον όρο ότι το ένα άκρο 

εφαρμόζεται εκτός της γραμμής σκόπευσης κατά το πλήρες τέντωμα του 
τόξου, ενώ το μέρος της  ίνας που βρίσκεται εντός  της γραμμής σκόπευσης  

δεν θα ξεπερνάει σε ευθεία γραμμή  τα 2 εκατοστά προτού λυγίσει. Πρέπει  

να προσφέρει μόνο ένα μοναδικό σημείο σκόπευσης  κατά το πλήρες τέντωμα 
του τόξου. Η οπτική ίνα μετριέται ανεξαρτήτως του μήκους του κυλίνδρου 

του σκοπεύτρου.   
11.1.6. Σταθεροποιητές και  αντισταθμιστές ροπών πτήσης (TFC) 
επιτρέπονται.  

11.1.6.1. Δεν πρέπει να χρησιμεύουν σαν οδηγοί για την χορδή, να μην 
αγγίζουν παρά μόνο το τόξο και να μην αποτελούν κίνδυνο ή εμπόδιο για 

τους άλλους  

αθλητές.  
11.1.7. Βέλη οποιουδήποτε είδους μπορεί να χρησιμοποιηθούν αρκεί να 

συμφωνούν με την απλή έννοια  της λέξης “βέλος”  όπως αυτή 

χρησιμοποιείται στην  τοξοβολία και δεν  προκαλούν υπερβολική ζημιά σε 
πρόσωπα και στόχους.  

11.1.7.1. Ένα βέλος αποτελείται από το στέλεχος, μία μύτη, μία 

υποδοχή (nock) για τη χορδή, φτέρωμα (fletching) και εάν είναι 

επιθυμητή μία διακόσμηση (cresting). Η μεγίστη διάμετρος του 

στελέχους ενός βέλους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 9,3 χιλιοστά.  Η 

μεγίστη διάμετρος της μύτης των βελών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

9,4 χιλιοστά. Όλα τα βέλη ενός αθλητή  πρέπει να είναι σημειωμένα  

με το όνομα του αθλητή  ή τα αρχικά  του πάνω στο στέλεχος. Όλα 

τα βέλη που χρησιμοποιούνται σε μία βολή  πρέπει να είναι ίδια, να 

φέρουν τα ίδια χρώματα στο φτέρωμα, στα nocks και εάν υπάρχει 

cresting. Φωτεινά (ηλεκτρικά η ηλεκτρονικά) nocks  δεν 

επιτρέπονται.  

11.1.8. Προστατευτικό δακτύλων, υπό την μορφή καλύμματος 

δακτύλων, γαντιών ή shooting tab, για το τέντωμα και απελευθέρωση 

της χορδής επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση  ότι δεν θα έχουν 

ενσωματωμένο μηχανισμό, ο οποίος θα προσφέρει βοήθεια για την 

συγκράτηση και απελευθέρωση της χορδής. 
11.1.8.1.Ένα διαχωριστικό μεταξύ των δακτύλων, προκειμένου να 

αποφεύγεται το τσίμπημα του βέλους, επιτρέπεται. Μία πλάκα η 

άλλο παρόμοιο επινόημα  προσαρτημένο στο προστατευτικό 

δακτύλων (tab) για την επαφή κάτω από το πηγούνι επιτρέπεται. Ένα 

γάντι  στο χέρι του τόξου επιτρέπεται αλλά δεν πρέπει να είναι 

κολλημένο στη λαβή του τόξου.  

11.1.9.Κιάλια. τηλεσκόπια. ή άλλα οπτικά βοηθήματα,  επιτρέπεται 

να χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των βελών στους στόχους. 

11.1.9.1. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν εμπόδιο σε άλλους 

αθλητές.  

11.1.9.2. Οι τρίποδες των τηλεσκοπίων πρέπει να ρυθμίζονται, ώστε 

το τηλεσκόπιο να μην βρίσκεται πάνω από την μασχάλη του αθλητή. 

11.1.9.3.Γυαλιά οράσεως, σκοπευτικά γυαλιά, ή γυαλιά ηλίου 

επιτρέπονται. Δεν πρέπει να έχουν ενσωματωμένες μικρές οπές, 

μικρούς φακούς, ή άλλα  παρόμοια επινοήματα αλλά ούτε και 

σημάδια, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν στη σκόπευση. 
11.1.9.4.Στην περίπτωση που ένας   αθλητής πρέπει να καλύψει στα γυαλιά 

οράσεως, τον φακό του ματιού που δεν χρησιμοποιεί στην σκόπευση, τότε θα 
πρέπει να τον καλύψει σε ολόκληρη την επιφάνεια, ή να καλύψει το μάτι με 

ένα ύφασμα. 

11.1.10. Εξαρτήματα που επιτρέπονται:  
11.1.10.1.Προστατευτικό Βραχίονα, προστατευτικό στήθους, λουράκι 

συγκράτησης τόξου (bow sling), φαρέτρα  



 

or ground quiver. Foot markers may not protrude more than 1cm 

from the ground. Devices to raise a foot or part thereof, attached or 

independent of the shoe, are permitted provided that the devices do 

not present an obstruction to other athletes at the shooting line 

position or protrude more than 2cm past the footprint of the shoe. 

Also permitted are limb savers. Wind indicators (non-electric or 

nonelectronic) may be attached to the equipment used on the 

shooting line (e.g. light ribbons) electronic wind indicators may be 

used behind the waiting line. 

11.2. For the Compound Division, the following equipment is 

described. All types of additional devices are permitted, unless they 

are electric, electronic, compromise safety or create unfair 

disturbance to other athletes. 

11.2.1. A Compound Bow, which may be of a shoot-through type 

riser, is one where the draw is mechanically varied by a system of 

pulleys or cams. The bow is braced for use by bowstring(s) attached 

directly to the cams, string nocks of the bow limbs, cables or by other 

means as may be applicable to the design. 

11.2.1.1. The peak draw weight shall not exceed 60 lbs. 

11.2.1.2. Cable guards are permitted. 

11.2.1.3. A brace or split cables are permitted, provided they do not 

consistently touch the athlete’s hand, wrist or bow arm. 

11.2.1.4. A bowstring of any type which may include multiple 

serving/s to accommodate nocking points and include other 

attachments such as a lip or nose mark, a peep-hole, a peep-hole 

‘hold-in-line’ device, loop bowstring, etc. 

11.2.1.5. The pressure point of the arrow rest which can be 

adjustable shall be placed no further back than 6cm (inside) from the 

throat of the handle (pivot point of the bow). 

11.2.1.6. Stabilizers may not touch anything but the bow. 

11.2.2. Draw check indicators, audible and/or visual may be used. 

11.2.3. A bow sight attached to the bow. 

11.2.3.1. Which may allow for windage adjustment as well as an 

elevation setting, and which may also incorporate a levelling 

device, and/or magnifying lenses and/or prisms. 

11.2.3.2. The sight points may be a fibre optic sight pin and/or a 

chemical glowstick. The glowstick shall be encased so as not to 

disturb other athletes. 

11.2.4. A release aid may be used provided it is not attached in any 

way to the bow. Any type of finger protection may be used. 

11.2.5. The following restrictions shall apply: 

Article 11.1.7. and Article 11.1.7.1. ; 

Article 11.1.8.1. ; 

Article 11.1.9. as limited by Article 11.1.9.2. , and Article 11.1.9.3. ; 

Article 11.1.10.1. ; 

"Peep Elimination" sights can be used in Compound Divisions and 

assuming such a sight does not incorporate any electric or 

electronic device. 

11.3. For athletes of both divisions the following equipment is not 

permitted: 

11.3.1. Any electronic or electrical device that can be attached to the 

athlete's equipment. 

11.3.2. Any electronic communication device, headsets or noise 

reduction devices in front of the waiting line. 

11.4. For Olympic Games no electronic communication device is 

allowed on the competition field unless required by the 

Organising Committee. 

Chapter 12 

Shooting and Conduct 

12.1. Each athlete shall shoot his arrows in ends of three or six arrows 

unless specified differently. 

Outdoors: 

Long distances and Olympic and Compound Qualification Rounds 

with six arrows; 

Short distances with three or six (mandatory at World 

Championships) arrows; 

Individual Matches with three arrows. 

Indoors: 

 
ζώνης ή  εδάφους. Σημειωτές ποδιών στο έδαφος δεν πρέπει να εξέχουν του 

εδάφους περισσότερο από ένα εκατοστό. 

Μηχανισμοί-πλατφόρμες-συσκευές που ανασηκώνουν το πόδι ή μέρος του 

ποδιού, προσαρτώμενοι ή ανεξάρτητοι του παπουτσιού, επιτρέπονται υπό την 

προϋπόθεση πως αυτοί οι μηχανισμοί-πλατφόρμες-συσκευές δεν 

παρεμποδίζουν τους συναθλητές στη γραμμή βολής ή δεν προεξέχουν 
περισσότερο από 2cm από το ίχνος του πίσω μέρους του παπουτσιού. Επίσης 

επιτρέπονται προστατευτικά στελέχους τόξου (Limps). Ανεμοδείκτες (όχι 

ηλεκτρονικοί ή ηλεκτρονικοί) μπορούν να εφάπτονται του εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται στη γραμμή βολής (π.χ. κορδέλα). Ηλεκτρονικοί 

ανεμοδείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν πίσω από γραμμή βολής. 
11.2. Για την κατηγορία Συνθέτου Τόξου, ο ακόλουθος εξοπλισμός 
περιγράφεται. Όλοι οι τύποι πρόσθετων συσκευών επιτρέπονται, εκτός και αν 

είναι ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές, θέτουν σε κίνδυνο ή παρενοχλούν  άλλους 
αθλητές.  

11.2.1.Το Σύνθετο Τόξο, το οποίο μπορεί να είναι  τύπου shoot-through, στο 

οποίο το τράβηγμα της χορδής γίνεται μέσω ενός συστήματος τροχαλιών και 
αξόνων. Το τόξο υποστηρίζεται για χρήση από χορδές που προσάπτονται 

απευθείας στους άξονες-υποδοχές μεταξύ των στελεχών του τόξου (limps) ή 

με άλλους τρόπους ανάλογα με μοντέλο τόξου. 
11.2.1.1. Η μέγιστη ισχύς στο Σύνθετο τόξο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60 

λίβρες. 

11.2.1.2..Επιτρέπονται τα cable guards. 
11.2.1.3. Επιτρέπονται ένα brace η split cables υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

αγγίζουν το χέρι, τον καρπό, ή τον βραχίονα του αθλητή.  

11.2.1.4. Μία χορδή, οποιουδήποτε τύπου, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει 
πολλαπλά περιτυλίγματα για το σημείο υποδοχής του βέλους, και άλλων 

πρόσθετων βοηθημάτων, όπως σημείο επαφής  για τα χείλη ή τη μύτη, μίας 

οπής σκόπευσης, μηχανισμό ευθυγράμμισης κ.λ.π.   
11.2.1.5. Το σημείο πίεσης του arrow rest μπορεί να είναι ρυθμιζόμενο και 

δεν μπορεί να τοποθετηθεί περισσότερο από 6 εκατοστά πίσω από τον λαιμό 

της λαβής (pivot point) του τόξου. 

11.2.1.6. Οι σταθεροποιητές (stabilizers) δεν πρέπει να αγγίζουν, 

τίποτε άλλο, παρά το τόξο. 

11.2.2. Δείκτες για το άνοιγμα του τόξου (clicker), ηχητικοί ή 

οπτικοί, μπορεί να χρησιμοποιηθούν. 
11.2.3. Ένα σκόπευτρο προσαρτημένο στο τόξο. 

11.2.3.1. Μπορεί να επιτρέπει μικρορυθμίσεις δεξιά, αριστερά, πάνω η κάτω, 

και να έχει ενσωματωμένα ένα αλφάδι, μεγεθυντικό φακό, ή πρίσμα.  
11.2.3.2. Το σημείο σκόπευσης μπορεί να αποτελείται από οπτική ίνα  η 

λαμπερό στικ (chemical glowstick). Το glowstick θα πρέπει να είναι 

τοποθετημένο σε θήκη, ώστε να μην ενοχλεί τους άλλους αθλητές. 
11.2.4. Ένα βοήθημα για την απελευθέρωση της χορδής (σκανδάλη) μπορεί 

αν χρησιμοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι προσαρτημένο στο 

τόξο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε προστατευτικό δακτύλων. 

11.2.5. Θα εφαρμόζονται οι παρακάτω περιορισμοί: Article 11.1.7. 

και 11.1.7.1. ; Article 11.1.8.1. ; Article 11.1.9. όπως περιορίζονται 

από  Article 11.1.9.2. , και Article 11.1.9.3. ; Article 11.1.10.1. ; 

"Peep Elimination" sights μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην 

κατηγορία Σύνθετου Τόξου, υπό την προϋπόθεση ότι, τέτοιου είδους 

σκόπευτρα, δεν θα έχουν ενσωματωμένες ηλεκτρικές η ηλεκτρονικές 

συσκευές. 

11.3.Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του παρακάτω εξοπλισμού 

για αθλητές και των δύο κατηγοριών. 

11.3.1.Οποιαδήποτε ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή,  η οποία 

μπορεί να προσαρτηθεί στον εξοπλισμό του τοξότη.  

113.2. Οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή επικοινωνίας ακουστικά ή 

συσκευές μείωσης θορύβων μπροστά από τη γραμμή βολής. 

11.4. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν επιτρέπονται  στον αγωνιστικό 

χώρο οι ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας, παρά μόνο εάν ζητηθεί 

από την Οργανωτική Επιτροπή. 

Κεφάλαιο 12 

Βολές και διεξαγωγή 
12.1.Ο κάθε αθλητής θα ρίχνει τα βέλη του με βολές των τριών ή έξι 

βελών. εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά  

Εξωτερικός χώρος: 

Μεγάλες αποστάσεις και προκριματικός Γύρος στο Ολυμπιακό και 

Σύνθετο τόξο, με έξι βέλη.  

Μικρές αποστάσεις με τρία ή έξι (υποχρεωτικά στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα) βέλη. 

Ατομικές αναμετρήσεις με τρία βέλη. 

Εσωτερικός χώρος: 



All distances with three arrows; 

Individual Matches with three arrows. 

12.1.1. The 1440 Round may be shot in one day or on two 

consecutive days. If a round is shot over two days, the two longer 

distances shall be shot on the first day and the two shorter distances 

shall be shot on the second day, or the other way round. 

12.1.2. The Double 1440 Round shall be shot over consecutive days. 

12.1.3. The Olympic Round shall be shot as set out in Article 4.5.1.4. 

in Book 2. 

12.1.4. The Compound Match Round shall be shot as set out in 

Article 4.5.1.4. in Book 2 

12.2. There is a time limit for an athlete to shoot an end. 

12.2.1. The maximum time permitted for an athlete to shoot an end of 

three arrows is two minutes. The maximum time permitted for an 

athlete to shoot an end of six arrows is four minutes. 

12.2.2. An arrow shot before the start signal or after the stop signal, 

or out of sequence in alternating shooting, shall cause the athlete or 

team to lose the highest scoring arrow of that end which shall be 

scored as a miss. 

12.2.3. If an athlete, while drawing the bow with an arrow on the 

competition field after the Director of Shooting has officially closed 

the practice session (which is after the pulling of the practice 

arrows); or before the shooting starts, or during the breaks between 

distances or rounds and releases the arrow, intentionally or 

otherwise, this shall cause the athlete to lose the highest scoring 

arrow of the next scoring end.The scorer shall enter the values of all 

arrows of that end (three or six arrows as the case may be), but the 

highest scoring arrow shall be forfeited. This entry on the scorecard 

shall be initialled by a Judge and the athlete concerned. 

12.2.4. In the event (during the qualification round) of an equipment 

failure, verified by a Judge, or a medical issue, verified by medical 

personnel, extra time may be given to make the necessary repairs, 

change the damaged equipment or for medical personnel to 

determine the problem and decide whether or not the athlete is fit to 

continue competing unassisted. However the maximum time 

for make up arrows to be shot is 15 minutes (following regular order 

of shooting and timing). The athlete shall make up the 

appropriate number of arrows at the earliest opportunity under the 

supervision of a Judge. 

12.2.4.1. In the event of an equipment failure the athlete shall call a 

Judge while stepping back from the shooting line. 

12.2.5. The order of shooting may be changed temporarily for the 

purpose of an equipment repair or for medical treatment. 

12.2.6. In the Olympic, Compound or Indoor Match Round, no extra 

time shall be allowed for equipment failure or the treatment of 

medical problems, but the athlete concerned may leave the shooting 

line to resolve the issue and return to shoot any remaining 

arrow(s) if the time limit permits. In the Team Event other member(s) 

of the team may shoot in the meantime. 

12.2.7. The arrows of individual athletes or teams with byes or 

forfeited matches shall not be scored and they shall advance to the 

next round. At International Events they may practise on the practice 

field or the unused portion of the competition field. For other 

competitions they may practise on the assigned targets unless another 

adjacent practice field is available. 

12.2.8. Practice on the competition field during byes will be limited 

to three arrows per end and maximum of three sets for recurve and 

five ends for compound. If more than three arrows is shot by an 

athlete in an end after being warned by a judge, the athlete may be 

denied further practice on the competition field but any such 

violation shall not affect the next match. 

12.3. Athletes may not raise the bow arm until the signal to start 

shooting is given. 

12.4. Except for persons with disabilities, athletes shall shoot from a 

standing position and without support, with their body above the 

shooting line. 

12.5. Under no circumstances may an arrow be re-shot. 

12.5.1. An arrow may be considered not to have been shot if: 

 

Όλες οι αποστάσεις με τρία βέλη. 

 Ατομικές αναμετρήσεις με τρία βέλη.  

12.1.1.Ο Γύρος 1440 μπορεί να διεξάγεται σε μία ή δύο συνεχόμενες 

ημέρες. Στην περίπτωση που ο Γύρος διεξάγεται σε δύο ημέρες, τότε 

οι μεγάλες αποστάσεις θα διεξάγονται την πρώτη ημέρα και οι μικρές 

τη δεύτερη ή και ανάποδα. 
12.1.2.Ο Διπλός Γύρος 1440 θα διεξάγεται σε δύο συνεχόμενες ημέρες. 

12.1.3. Ο Ολυμπιακός Γύρος θα διεξάγεται όπως ορίζεται στο άρθρο Article 

4.5.1.4. in Book 2. 
12.1.4.Ο γύρος Αναμετρήσεων για το Σύνθετο Τόξο θα διεξάγεται όπως 

ορίζεται στο άρθρο Article 4.5.1.4. in Book 2  

12.2.Υπάρχει ένα χρονικό όριο για τη ρίψη μίας σειράς βελών. 

12.2.1.Ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος για τη ρίψη μίας σειράς τριών 

βελών από ένα αθλητή, είναι 2 λεπτά. Για τη ρίψη μίας σειράς έξι 

βελών, είναι 4 λεπτά. 

12.2.2. Η ρίψη ενός βέλους πριν το σήμα έναρξης ή λήξης του 

επιτρεπόμενου χρόνου,  εκτός σειράς στις βολές εναλλάξ, θα 

προκαλέσει την απώλεια του βέλους  της σειράς με την υψηλότερη 

βαθμολόγηση και το οποίο θα σημειωθεί στο φύλλο αγώνος ως miss. 

12.2.3. Εάν ένας αθλητής, υψώνοντας το τόξο στον αγωνιστικό χώρο 

οπλισμένο με βέλος, μετά την επίσημη λήξη της περιόδου των 

δοκιμαστικών βολών(που λήγει  με την απόσυρση των δοκιμαστικών 

βελών από τους στόχους), ή πριν την έναρξη του αγώνα, ή κατά την 

διάρκεια του διαλείμματος  μεταξύ των αποστάσεων ή των 

αναμετρήσεων, ρίξει ηθελημένα το βέλος, τότε θα χάσει το βέλος με 

την υψηλότερη αξία της επόμενης βολής. Ο σημειωτής θα  καταγράψει 

τις αξίες όλων των βελών της βολής (τριών ή έξι ανάλογα της 

περιπτώσεως), όμως  ο αθλητής θα χάσει το βέλος με την υψηλότερη 

βαθμολογία. Η καταγραφή στο φύλλο αγώνος θα υπογραφεί από ένα 

κριτή αλλά και τον ενδιαφερόμενο αθλητή.   
12.2.4. Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια του Γύρου Κατάταξης υπάρξει   

μία βλάβη εξοπλισμού, η οποία διαπιστωθεί από τον κριτή, ή ιατρικό πρόβλημα 

και διαπιστωθεί από το ιατρικό προσωπικό,  τότε θα μπορεί να δοθεί επιπλέον 
χρόνος, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες  επισκευές ή αλλαγές του χαλασμένου 

εξοπλισμού, ή για το ιατρικό προσωπικό να διαπιστώσει το πρόβλημα  και να 

αποφασίσει εάν ο αθλητής μπορεί να συνεχίσει, χωρίς βοήθεια, τον αγώνα. 
Πάντως ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να δοθεί για την αναπλήρωση βελών 

είναι 15 λεπτά(ακολουθώντας  την κανονική σειρά των βολών και 

χρονομέτρησης). Ο αθλητής θα ρίξει τον ορισμένο αριθμό βελών  στην πρώτη 
ευκαιρία και υπό την επίβλεψη ενός κριτή. 

12.2.4.1. Σε περίπτωση βλάβης εξοπλισμού, ο αθλητής θα πρέπει να 

ειδοποιεί τον κριτή οπισθοχωρώντας από τη γραμμή βολής. 

12.2.5. Η σειρά των βολών μπορεί να αλλάξει προσωρινά,  λόγω μίας 

επισκευής εξοπλισμού ή ιατρικής θεραπείας. 

12.2.6. Στο Γύρο Αναμετρήσεων του Ολυμπιακού Γύρου, του Σύνθετου 

Τόξου και του Κλειστού Χώρου, δεν θα δίνεται επιπλέον χρόνος για 

την επισκευή βλάβης ή θεραπείας ιατρικού προβλήματος. Ο 

ενδιαφερόμενος αθλητής ωστόσο, μπορεί να φύγει από την γραμμή 

βολής να λύσει το πρόβλημα και να επιστρέψει για να ρίξει τα 

υπόλοιπα βέλη, εφ’ όσον βέβαια του το επιτρέπει ο χρόνος. Στον 

Ομαδικό Γύρο τα  άλλα μέλη της ομάδας μπορούν να συνεχίσουν τις 

βολές.  
12.2.7. Τα βέλη μεμονωμένων αθλητών ή ομάδων, που περνάνε την 

αναμέτρηση με byes ή εγκατάλειψη, δεν θα καταγράφονται και θα περνάνε απ’ 
ευθείας στον επόμενο γύρο. Στους Διεθνείς Αγώνες  θα μπορούν να 

προπονούνται  στο χώρο προπόνησης ή στον μη χρησιμοποιούμενο  τομέα του 

αγωνιστικού χώρου. Στους άλλους αγώνες μπορούν να προπονούνται στους 
ορισμένους στόχους, ή εάν είναι διαθέσιμος  κάποιος παραπλήσιος χώρος. 

12.2.8. Η προπόνηση στον αγωνιστικό χώρο θα περιορίζεται σε τρία 

βέλη ανά σειρά και το μέγιστο  τρία σετ για το Ολυμπιακό τόξο και 

πέντε για το Σύνθετο. Στην περίπτωση που ριχθούν περισσότερα από 

τρία βέλη από ένα αθλητή, μετά από μία επίπληξη από τον κριτή, 

μπορεί να στερηθεί την περαιτέρω προπόνηση στον αγωνιστικό  χώρο, 

ωστόσο μία τέτοια παραβίαση δεν θα επηρεάσει την αναμέτρηση. 

12.3.Οι αθλητές δεν πρέπει να σηκώνουν το χέρι με το τόξο προτού 

δοθεί το σήμα έναρξης των βολών. 

12.4.Εκτός από τα άτομα με ειδικές ανάγκες  οι αθλητές θα πρέπει στις 

βολές να στέκονται  όρθιοι, χωρίς κανένα στήριγμα και το σώμα τους 

να βρίσκεται  πάνω από τη γραμμή βολής.  

12.5. Σε καμία περίπτωση ένα βέλος δεν μπορεί να ριχθεί δύο φορές.  

 



The arrow falls from the bow or is mis-shot and a part of the arrow 

shaft lies within the zone between the shooting line and 

the 3m line, and provided the arrow has not rebounded; 

The target face or butt blows over. The Judges shall take whatever 

measures they deem necessary, and compensate adequate time for 

shooting the relevant number of arrows. If the butt only slides down, 

it shall be left to the Judges to decide what action to take, if any. 

12.6. While an athlete is on the shooting line he may receive non-

electronic coaching information from the team management, 

provided that this does not disturb the other athletes. 

12.6.1. In the Team Event the athletes and the coach may assist each 

other verbally whether they are on the shooting line or not. During 

the shooting the coach may only coach from the coach’s box. 

12.7. No athlete may touch the equipment of another without the 

latter’s consent. Serious cases may lead to penalties being 

applied. 

12.8. No smoking is allowed in or in front of the athletes’ area. 

12.9. The Director of Shooting shall be advised if an athlete, when 

drawing back the string of his bow uses any technique which, 

in the opinion of the Judges, could allow the arrow, if accidentally 

released, to fly beyond a safety zone or safety arrangements 

(overshoot area, net, wall etc.). If an athlete persists in using such a 

technique, he shall, in the interest of safety, be asked by the 

Chairperson of the Tournament Judge Commission or the Director of 

Shooting to stop shooting immediately and to leave the field. 

12.10. No athlete may draw his bow, with or without an arrow, 

except when standing on the shooting line. If an arrow is used, the 

athlete shall aim toward the target butts, but only after being satisfied 

that the range is clear both in front of and behind the target butts. 

Chapter 13 

Order of Shooting and Timing Control 

13.1. One, two or for outdoors, three athletes may shoot on the same 

target butt simultaneously. 

13.1.1. If four athletes shoot in pairs on a target butt, the rotation 

shall be AB-CD, CD-AB, AB-CD, etc. 

13.1.2. Except for match play the position on the shooting line shall 

be by mutual agreement provided that all athletes on that target butt 

inform a Judge prior to the beginning of a distance. 

If there is no agreement the positions shall be as follows when two, 

three or four athletes shoot at the same target face: 

- athlete A shall shoot on the left, B on the right; 

- athlete A shall shoot on the left, B in the middle and C on the right; 

- athlete A and C shall shoot on the left and B and D on the right 

where AB and CD shoot alternately; 

If there is no agreement the positions shall be as follows when 

shooting on multiple set-ups: 

- when two athletes shoot on two faces: athlete A shall shoot at the 

left face and B shall shoot at the right face; 

- when three athletes shoot on three faces: athlete A shall shoot at the 

bottom left face, B shall shoot at the top face and C shall 

shoot at the bottom right face; 

- when four athletes shoot on four faces: athlete A shall shoot at the 

top left face, B shall shoot at the top right face, C shall shoot 

at the bottom left face and D shall shoot at the bottom right face; 

- when four athletes shoot on four vertical triple faces: athlete A shall 

shoot at the first column, B at the third column, C at the second 

column and D at the fourth column where AB and CD shoot 

alternately. 

During indoor team competions, when using triangular triple faces, 

each team member shall shoot his two arrows in any order, each 

arrow at a different scoring area. 

13.1.3. In the Indoor Match team event there shall be two triple faces 

for each team. When using triangular triple faces the lower centres 

shall be 130cm above the floor. 

13.1.4.A team shall consist of the highest ranked three (or two if a 

Mixed Team) athletes from the Qualification Round unless the Team 

Manager notifies the Director of Shooting or the Chairman of Judges 

in writing at least one hour before the start of that round of 

 

12.5.1. Ένα βέλος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ρίχθηκε εάν: το βέλος πέσει από 

το τόξο ή ριχθεί από λάθος  και ένα μέρος του στελέχους παραμείνει μέσα στο 
χώρο μεταξύ της γραμμής βολής και εκείνης των τριών μέτρων, χωρίς βέβαια 

να οφείλεται σε αναπήδηση. Εάν το πρόσωπο ή ο στόχος παρασυρθούν από τον 

αέρα. Τότε οι κριτές θα λάβουν τα μέτρα που θεωρούν απαραίτητα και θα 
δώσουν τα απαιτούμενο χρόνο για την ρίψη των σχετικών βελών. Εάν ένας 

στόχος απλώς γλυστρίσει στο έδαφος τότε απομένει στους κριτές να 

αποφασίσουν τι μέτρα θα λάβουν.  
12.6.Όταν ένας αθλητής βρίσκεται στη γραμμή βολής μπορεί να λαμβάνει μη 

ηλεκτρονικές συμβουλές ή πληροφορίες από τον προπονητή του εφ’ όσον αυτό 

δεν ενοχλεί τους άλλους αθλητές. 
12.6.1.Στον Ομαδικό Αγώνα  οι αθλητές και ο προπονητής μπορούν να 

βοηθάνε ο ένας τον άλλο προφορικά είτε βρίσκονται στη γραμμή βολής είτε όχι. 

Κατά την διάρκεια των βολών μόνο ο προπονητής από τη ορισμένη θέση του 
μπορεί να δίνει συμβουλές.  

12.7. Κανένας αθλητής δεν μπορεί να αγγίζει τον εξοπλισμό άλλου αθλητή 

χωρίς την έγκριση του τελευταίου. Σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν 
στην επιβολή ποινών. 

12.8. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα μέσα ή μπροστά από το χώρο των αθλητών. 
12.9. Ο Διευθυντής βολής (DOS) θα πρέπει να ειδοποιείται στην περίπτωση που  
ένας αθλητής, όταν τεντώνει το τόξο του, χρησιμοποιεί τεχνική που κατά τη 

γνώμη των κριτών, θα μπορούσε  να επιτρέψει σε ένα βέλος, εάν ριχθεί  κατά 

λάθος, να περάσει την υπάρχουσα ζώνη ασφαλείας  και τα προστατευτικά μέτρα 
(πάνω από δίχτυ, τοίχο κ.λ.π.). Εάν ο αθλητής συνεχίσει να χρησιμοποιεί την 

ίδια τεχνική , τότε προς χάριν της ασφάλειας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Κριτών ή ο DOS θα του ζητήσουν να σταματήσει αμέσως τις βολές και να 
εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο.  

12.10. Κανένας αθλητής δεν πρέπει να τεντώνει το τόξο του με ή χωρίς 

βέλος, παρά μόνο εάν βρίσκεται στη γραμμή βολής. Στην περίπτωση 

που ο αθλητής χρησιμοποιεί βέλος, τότε θα πρέπει να στοχεύει προς 

τους στόχους, αφού πρώτα βεβαιωθεί ότι ο χώρος είναι άδειος, τόσο 

μπροστά όσο και πίσω από αυτούς. 

Κεφάλαιο 13 

Σειρά βολών και έλεγχος χρόνου  

13.1. Ένας δύο, ή στον ανοικτό χώρο, τρεις αθλητές μπορούν να 

ρίχνουν ταυτόχρονα στον ίδιο στόχο.  

13.1.1. Εάν τέσσαρις αθλητές  ρίχνουν σε ζεύγη στον ίδιο στόχο,  τότε 

η σειρά θα είναι AB-CD, CD-AB, AB-CD, κ.λ.π.  

13.1.2. Εκτός των αναμετρήσεων, οι θέσεις στη γραμμή βολής θα 

ορίζονται με αμοιβαία συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι 

αθλητές του στόχου θα πληροφορήσουν έναν κριτή πριν την έναρξη της 

απόστασης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία τότε οι θέσεις,  

όταν ρίχνουν δύο, τρεις ή τέσσαρις αθλητές στο ίδιο πρόσωπο, θα είναι 

ως εξής: 
 -  Ο αθλητής Α θα ρίχνει στα αριστερά και  ο Β στα δεξιά.  

 -  Ο αθλητής Α θα ρίχνει  αριστερά, ο Β στο κέντρο και ο C δεξιά. 
 -  Οι αθλητές Α και C ρίχνουν αριστερά και οι B  και D στα δεξιά  όταν AB και 

CD ρίχνουν εναλλάξ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία  οι θέσεις θα      

ορίζονται ως εξής όταν οι βολές διεξάγονται σε πολλαπλά πρόσωπα: 

Όταν δύο αθλητές  ρίχνουν σε δύο πρόσωπα:  

 Ο αθλητής Α θα ρίχνει στο αριστερό πρόσωπο και ο Β στο δεξιό.  

Όταν τρεις αθλητές ρίχνουν σε τρία πρόσωπα: Ο αθλητής Α θα ρίχνει 

στο κάτω αριστερό πρόσωπο, ο Β στο κεντρικό πρόσωπο και ο C στο 

κάτω δεξιό. 

Όταν τέσσαρις αθλητές ρίχνουν σε τέσσερα πρόσωπα: Ο αθλητής Α θα 

ρίχνει στο πάνω αριστερά πρόσωπο, ο Β στο πάνω δεξιό πρόσωπο, ο 

C στο κάτω αριστερό πρόσωπο και ο D στο κάτω δεξιό.   

Όταν τέσσαρις αθλητές ρίχνουν σε τέσσερα κάθετα τριπλά πρόσωπα:  

Ο αθλητής Α θα ρίχνει στην πρώτη κολώνα (τριπλό πρόσωπο), ο Β 

στην τρίτη, ο C στην δεύτερη και ο D στην τέταρτη.  

Όταν ΑΒ και CD ρίχνουν εναλλάξ. 
Κατά την διάρκεια του αγώνα εσωτερικού χώρου για ομάδες   όταν 

χρησιμοποιούνται τριγωνικά πρόσωπα, το κάθε μέλος της ομάδας  θα ρίχνει τα 
δύο βέλη του  με οποιαδήποτε σειρά, το κάθε βέλος σε  διαφορετικά 

βαθμολογούμενη περιοχή. 

13.1.3. Στις αναμετρήσεις κλειστού χώρου για ομάδες θα υπάρχουν δύο τριπλά 
πρόσωπα για κάθε ομάδα. Όταν χρησιμοποιούνται τριγωνικά τριπλά πρόσωπα 

τότε  τα χαμηλότερα κέντρα θα πρέπει να είναι 130 εκατοστά πάνω από το 

έδαφος. 
13.1.4. Η ομάδα θα αποτελείται από τους τρεις αθλητές (δύο στην περίπτωση 

μικτής ομάδας) με την υψηλότερη κατάταξη στον προκριματικό Γύρο, εκτός αν 

ο προπονητής ειδοποιήσει γραπτώς τον Διευθυντή Βολής ή τον πρόεδρο των 
Κριτών, τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, για την 

αντικατάσταση ενός αθλητή με έναν άλλο ο οποίος  αγωνίσθηκε στον Γύρο  



competition of a substitution of another athlete who competed in the 

Qualification Round. In case of substitution medals shall only 

be awarded to the athletes that shot the Team Round, not the 

Qualification Round. A violation of the foregoing will result in 

disqualification of the team. 

13.2. At World Championships, Archery World Cups and other major 

International Competitions: 

13.2.1. In the Olympic, Compound and Indoor Match Round 

Individual event: 

During the matches of the Elimination and Finals Round the athlete 

on the top line of each pair (of the chart) shall shoot on 

the left hand side of that match (see (see image 1: Match Play Chart 

1A (104 athletes, byes are permitted))). 

The target allocation for each round of the competition is the choice 

of the organisers; 

In the 1/48, 1/32, 1/24, and 1/16 (also indoors) Elimination Rounds 

there may be two athletes per target butt, in the 1/8 

Elimination Round each athlete shall shoot on a separate target butt. 

Athletes shall go to the target butt to score and collect 

the arrows; 

In the Finals Rounds (individual matches, alternating shooting,) each 

athlete shall shoot on a separate target butt and shall 

not go to the target to score and collect the arrows. Each athlete 

shall appoint an athletes agent who shall observe the scores 

recorded and withdraw the arrows. The arrows shall be returned to 

the athlete at the completion of every end/set after the 

second end/set; 

In single match play with alternating shooting, the higher placed 

athlete in the Qualification Round shall decide the order of 

shooting of the first end/set. The athlete with the lower set points 

score for recurve or lower cumulative score for compound 

shall shoot first the next end/set. If the athletes are tied, the athlete 

who shot first in the first end/set shoots first in the next 

end/set or in the shoot-off. 

 
 

Image 1: Match Play Chart 1A (104 athletes, byes are permitted) 

 

 

Κατάταξης. Σε περίπτωση αντικατάστασης τα μετάλλια θα 

απονέμονται μόνο στους αθλητές που έλαβαν μέρος στον Ομαδικό 

Γύρο και όχι στον αγώνα Κατάταξης. Η παραβίαση των 

προαναφερθέντων θα οδηγήσει στον αποκλεισμό της ομάδας.  

13.2. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Παγκόσμιο Κύπελλο και άλλες 

Μεγάλες Διεθνείς Διοργανώσεις.  

13.2.1. Στον Ολυμπιακό, Σύνθετο, και Κλειστού Χώρου Γύρο 

Αναμετρήσεων: Στις αναμετρήσεις των Γύρων Αποκλεισμού και 

Τελικών Γύρων, ο αθλητής  στην επάνω γραμμή του κάθε ζεύγους 

(του πίνακα) θα ρίχνει στην αριστερή πλευρά  της αναμέτρησης 

(βλέπε εικόνα 1: Match Play Chart 1A (104 athletes, byes are 

permitted)). Η ανάθεση των στόχων για κάθε Γύρω  του Αγώνα 

είναι στην επιλογή, του διοργανωτή. Στους 1/48, 1/32, 1,24 και 

1/16(επίσης εσωτερικού χώρου) Γύρους Αποκλεισμού μπορεί να 

αγωνίζονται δύο αθλητές ανά στόχο. Στον 1/8 Γύρο Αποκλεισμού ο 

κάθε αθλητής  θα ρίχνει σε ξεχωριστό στόχο (ψαθί). Οι αθλητές  θα 

πηγαίνουν στους στόχους για να καταγράψουν και να συλλέξουν τα 

βέλη τους. Στους Τελικούς Γύρους (ατομικές αναμετρήσεις, βολές 

εναλλάξ) ο κάθε αθλητής θα ρίχνει σε ξεχωριστό στόχο (ψαθί) και 

δεν θα πηγαίνει στο στόχο για να καταγράψει και να συλλέξει τα 

βέλη του. Ο κάθε αθλητής θα πρέπει να ορίζει τον αντιπρόσωπό του 

ο οποίος θα επιβλέπει την βαθμολόγηση και θα συλλέγει τα βέλη. 

Τα βέλη θα επιστρέφονται στον αθλητή στην ολοκλήρωση της 

σειράς/set μετά την κάθε  δεύτερη σειρά/set. Στις ατομικές 

αναμετρήσεις με βολές εναλλάξ, ο αθλητής με την καλύτερη θέση 

στο Γύρο Κατάταξης θα αποφασίζει την σειρά βολής στην πρώτη 

σειρά/set. Ο αθλητής με τη χαμηλότερη βαθμολογία σειράς στο 

ολυμπιακό τόξο και χαμηλότερη συνολική βαθμολογία για το 

Σύνθετο θα ρίξει πρώτος στην επόμενη σειρά/set. Στην περίπτωση 

που υπάρχει ισοβαθμία, ο αθλητής ο οποίος έριξε πρώτος στην 

πρώτη σειρά/set θα ρίξει πρώτος και στην επόμενη σειρά/set, η στο 

shoot-off. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.. 



13.2.2. In the Team Event (both teams shooting at the same time): 

The left/right position for matches shall follow the match play chart. 

The team on the top line of each pair (of the chart) shall shoot on the 

left hand side of that match. The target allocation for each round of 

the competition is the choice of the organisers; Both teams shall start 

each end of their match with the athletes behind the 1m line. The first 

athlete may only cross the 1m line when the Director of Shooting has 

given the signal to start the match; The athletes in the team shall 

shoot two arrows each in an order of their own choosing; One athlete 

shall occupy the shooting line, while the other athletes remain behind 

the 1m line. No more than one athlete at a time shall be in front of the 

1m line; 

Wheelchair athletes may stay on the shooting line throughout the 

match. They indicate that they have finished shooting by 

raising a hand above the head (see 21. Chapter 21-Para-Archery); 

When moving forward to shoot, athletes shall not remove their 

arrows from their quivers until they are on the shooting line; 

Violations of the Team Event rules shall be handled according to 15. 

Chapter 15-Consequences of Breaking Rules. 

13.2.3. In the Team Event Finals Rounds (alternating shooting): 

Both teams shall start each end of their match with their athletes 

behind the 1m line; The higher placed team in the Qualification 

Round shall decide the order of shooting of the first end. The team 

with the lower cumulative score shall shoot first the next end. If teams 

are tied, the team which started the match shall shoot first; Each 

team has to alternate between their members after each shot so that 

each member has shot one arrow in each phase of the rotation. 

When the first team has shot three arrows (two for Mixed Team) and 

the athlete has returned behind the 1m line the clock of that team is 

stopped, displaying the time remaining; When the score of the last 

arrow of the first team is displayed on the scoreboard, the clock of 

the second team is started and the first athlete of that team may cross 

the 1m line and start shooting; This is repeated until both teams have 

shot six arrows (four for Mixed Team) or their time has expired; 

The team that shot first in the match shall start shooting the shoot-off 

and the alternation between the teams shall take place after every 

shot arrow. 

13.3. At other Tournaments: 
13.3.1. The Olympic and Compound Match Round 

Article 13.2. applies with the following exceptions: 

In the 1/8 Elimination Round the organisers may assign one or two 

athletes to one target butt. They shall go to the target butt to score 

and collect the arrows; In the 1/4 Finals Round there shall be one 

athlete per target butt. At the discretion of the organisers the matches 

may be shot simultaneously. In that case the athletes shall go to the 

target butt to score and collect the arrows. If there are not enough 

countdown clocks to time the matches individually, the Director of 

Shooting shall control the matches together; In all other Finals 

Rounds (individual matches, alternating shooting) each athlete shall 

shoot on a separate target butt and shall not go to the target. Each 

athlete shall appoint an agent who shall observe the scores recorded 

and withdraw the arrows. The arrows shall be returned to the athlete 

at the completion of every end after the second end. 

13.4. Shooting Time and Time Limits: 

13.4.1. 20 seconds is the time allowed for an athlete to shoot one 

arrow (including shoot-off) when shooting alternately in the Olympic, 

Compound and Indoor Match Round matches. 

13.4.2. 40 seconds is the time allowed: 

To make up one arrow; 

For an athlete to shoot one arrow in order to break ties; 

For the Mixed Team to shoot their two arrows for the purpose of 

breaking ties. 

13.4.3. One minute is allowed for a team to shoot three arrows, one 

per athlete, in the Team Round for the purpose of breaking ties. 

13.4.4. 80 seconds is allowed for a Mixed Team to shoot four arrows, 

two per athlete. 

13.4.5. Two minutes is the time allowed for an athlete to shoot an end 

of three arrows or for a team to shoot six arrows; 

 

13.2.2. Στον αγώνα για Ομάδες (και οι δύο ομάδες ρίχνουν ταυτόχρονα): Η 

αριστερή/δεξιά θέση στις αναμετρήσεις καθορίζεται από τον πίνακα 
αναμετρήσεων. Η ομάδα στην πάνω γραμμή του κάθε ζεύγους(του πίνακα) θα 

ρίχνει στην αριστερή πλευρά της αναμέτρησης.  Η θέση των στόχων για κάθε 

Γύρω  του Αγώνα εναπόκειται στην επιλογή, του διοργανωτή. Και οι δύο 
ομάδες θα ξεκινήσουν τις βολές αναμέτρησης με τους αθλητές πίσω από τη 

γραμμή του ενός μέτρου. Ο πρώτος αθλητής μπορεί να περάσει τη γραμμή του 

ενός μέτρου μόνο όταν ο Διευθυντής Βολής δώσει το σήμα γα την έναρξη της 
αναμέτρησης. Οι αθλητές της Ομάδας θα ρίξουν δύο βέλη ο καθένας με τη 

σειρά που θα επιλέξουν. Ένας αθλητής θα καταλαμβάνει τη θέση στη γραμμή 

βολής ενώ οι άλλοι αθλητές θα παραμένουν πίσω από τη γραμμή του ενός 
μέτρου. Μόνο ένας αθλητής τη φορά θα πρέπει αν βρίσκεται μπροστά από τη 

γραμμή του ενός μέτρου.  

Οι αθλητές σε αναπηρικά καροτσάκια μπορούν να μένουν στη γραμμή βολής 
καθ’ όλη διάρκεια της αναμέτρησης. Δείχνουν ότι έχουν τελειώσει τις βολές 

υψώνοντας  ένα χέρι πάνω από το κεφάλι (βλέπε 21. Chapter 21-Para-

Archery). 
Όταν κινούνται μπροστά για να αρχίσουν τις βολές δεν πρέπει να βγάζουν τα 

βέλη από την φαρέτρα παρά μόνο όταν βρεθούν πάνω στη γραμμή βολής. Οι 

παραβιάσεις των κανονισμών του ομαδικού αγώνα θα χειρίζονται σύμφωνα με  
το  15. Chapter 15-Consequences of Breaking Rules.  

13.2.3. Στους τελικούς του Ομαδικού Αγωνίσματος (βολές εναλλάξ):  

Και οι δύο ομάδες θα ξεκινήσουν την κάθε σειρά της αναμέτρησης με όλους 
τους αθλητές πίσω από τη γραμμή  του 1 μέτρου.  

Η Ομάδα με την καλύτερη θέση στο Γύρο Κατάταξης θα αποφασίσει την σειρά 

με την οποία θα ρίξουν στην πρώτη σειρά. Ο ομάδα με τη χαμηλότερη συνολική 
βαθμολόγηση θα ρίξει πρώτη στη επόμενη  σειρά. Στην περίπτωση ισοβαθμίας 

ο ομάδα που άρχισε την αναμέτρηση θα  ρίξει πρώτη. 
Κάθε ομάδα πρέπει να εναλλάσσει τους αθλητές της έτσι ώστε το κάθε μέλος να 

ρίχνει ένα βέλος σε κάθε φάση της εναλλαγής. Όταν η πρώτη ομάδα ρίξει τρία 

βέλη (δύο για τη Μικτή Ομάδα)και ο αθλητής επέστρεψε πίσω από τη γραμμή 
του ενός μέτρου, τότε το χρονόμετρο της συγκεκριμένης ομάδας σταματά  

εμφανίζοντας τον χρόνο που απομένει. Όταν η βαθμολογία του τελευταίου 

βέλους της πρώτης ομάδας εμφανισθεί στον πίνακα αποτελεσμάτων τότε αρχίζει 
να μετράει το χρονόμετρο της δεύτερης ομάδας και ο πρώτος αθλητής της 

μπορεί να περάσει τη γραμμή του ενός μέτρου και να αρχίσει τις βολές.  

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται έως ότου οι ομάδες  ρίξουν έξι βέλη 
(τέσσερα για τις μικτές ομάδες) ή λήξει ο χρόνος. 

Η ομάδα που έριξε πρώτη στην αναμέτρηση θα ξεκινήσει και το shoot-off και η 

εναλλαγή μεταξύ των ομάδων θα γίνεται μετά την βολή κάθε βέλους. 

13.3. Σε άλλους αγώνες: 

13.3.1.Ο Ολυμπιακός Γύρος Αναμετρήσεων και ο Γύρος 

Αναμετρήσεων του Σύνθετου Article 13.2. εφαρμόζεται με τις κάτωθι 

εξαιρέσεις:  

Στον 1/8 Γύρο Αποκλεισμού οι διοργανωτές μπορεί να ορίζουν ένα η 

δύο αθλητές σε ένα στόχο (ψαθί). Οι διοργανωτές θα αποφασίζουν εάν  

οι αναμετρήσεις μπορεί να διεξαχθούν  ταυτόχρονα. Σε αυτή την 

περίπτωση οι αθλητές θα πηγαίνουν στους στόχους για την 

βαθμολόγηση και για τη συλλογή των βελών. Εάν δεν υπάρχουν 

αρκετά χρονόμετρα για την ατομική χρονομέτρηση των αναμετρήσεων, 

τότε ο Διευθυντής Βολής θα ελέγξει όλες τις αναμετρήσεις ταυτόχρονα.  
Σε όλους τους άλλους Τελικούς Γύρους (ατομικές αναμετρήσεις, βολές εναλλάξ) 

κάθε αθλητής θα ρίχνει σε ξεχωριστό στόχο  και δεν θα πηγαίνει στο στόχο. 
Κάθε αθλητής θα διορίζει έναν αντιπρόσωπο ο οποίος θα επιβλέπει την 

καταγραφή των αποτελεσμάτων και θα συλλέγει τα βέλη τα οποία θα 

επιστρέφονται στον αθλητή στην ολοκλήρωση κάθε σειράς μετά από την 

δεύτερη σειρά. 

13.4.Χρόνος βολής και χρονικά περιθώρια: 

13.4.1.  20 δευτερόλεπτα είναι ο χρόνος που δίνεται σε έναν αθλητή για την 
βολή ενός βέλους (συμπεριλαμβανομένου και του shoot-off) όταν οι βολές 

γίνονται εναλλάξ στον Ολυμπιακό Γύρο και το Γύρο Αναμετρήσεων στο 

Σύνθετο και τον Εσωτερικό χώρο. 

13.4.2.  40 δευτερόλεπτα είναι ο χρόνος που δίνεται στον αθλητή: για 

την αναπλήρωση ενός βέλους. Για την βολή ενός βέλους προκειμένου 

να λυθεί μία ισοβαθμία.  

Στην Μικτή Ομάδα για τη ρίψη των δύο βελών προκειμένου να λυθεί η 

ισοβαθμία. 

13.4.3. Ένα λεπτό δίνεται σε μία ομάδα για την ρίψη τριών βελών, ένα 

από κάθε αθλητή στον Ομαδικό Γύρο προκειμένου να λυθεί 

ισοβαθμία.  

13.4.4. 80 δευτερόλεπτα δίνονται σε μία Μικτή Ομάδα για τη ρίψη 4 

βελών, δύο από κάθε αθλητή.  

13.4.5.  Δύο λεπτά είναι ο χρόνος που δίνεται σε ένα αθλητή για τη 

ρίψη τριών βελών, η σε μία  ομάδα για τη ρίψη έξι βελών. 

 



13.4.6. Four minutes is the time allowed for an athlete to shoot an 

end of six arrows. 

13.4.7. The time limit may be extended in exceptional circumstances. 

13.5. Visual and acoustic time control. 
13.5.1. When the shooting is controlled by lights (except in the Finals 

Round of the Olympic, Compound and Indoor Match Rounds): 

RED The Director of Shooting shall give two sound signals for the 

designated athletes (AB, CD, or all three athletes as applicable) to 

occupy the shooting line all together (except Team Events). 

GREEN On the lights changing to green 10 seconds later, the 

Director of Shooting shall give one sound signal for shooting to 

begin. 

YELLOW This warning signal shall be given 30 seconds before the 

end of the time limit, except in the Finals Round of the Olympic 

Round when the athletes shoot alternately. 

RED This means the shooting time has finished (see Article 13.4. ) 

and two sound signals shall be given to indicate that shooting 

is to stop, even if all arrows have not been shot. Any athlete still on 

the shooting line shall immediately go back behind the waiting 

line. When there are other designated athletes they shall move up to 

the shooting line and wait for the green light and the shooting 

to begin. This whole procedure shall be repeated as above, until all 

have shot. When six arrows are shot in two ends of three 

arrows, the above process shall be repeated before scoring. When the 

red light comes on after the required number of arrows have 

been shot, three sound signals shall be given for the scoring to begin. 

13.5.2. When the shooting is controlled by plates: two plates are 

displayed so that the same side of the plates (all yellow or green) is 

seen 

simultaneously on both sides of the field. The YELLOW side shall be 

turned towards the athletes as a warning that only 30 seconds 

are left of the time limit. The GREEN side of the plate shall be turned 

toward the athletes at all other times. 

13.5.3. Whenever the shooting line is clear, with all athletes having 

finished shooting their arrows, the appropriate signal for change or 

scoring shall be given immediately. 

13.5.4. If more than one match is held on the same field of play at the 

same time with alternating shooting, no sound signal may be given 

to indicate the start of each shooting period except for the start of the 

match. 

13.6. No athlete shall occupy the shooting line except when the 

appropriate signal has been given. 

13.6.1. 10 seconds shall be allowed for the athletes to leave and the 

next designated athletes to occupy the shooting line. This shall be 

indicated by two sound signals and a red light. 

13.6.2. When there is individual alternating shooting, athletes 

competing shall go to the shooting line upon the 10 seconds alerting 

signal. At the end of the 10 seconds, one sound signal shall start the 

20 second shooting period for the first athlete in the match. As soon 

as the first arrow is shot and the score is posted or the time runs out, 

the countdown clock for the opponent athlete is started to indicate his 

20 second shooting period to shoot one arrow. The athletes of the 

match shall continue to alternate their shots following the countdown 

clock visual signal until each athlete has shot his three arrows. 

If the time runs out a sound signal shall indicate to the other 

athlete/team the start of his/their time period or the end of the 

end/set. 

13.7. If the shooting is suspended during an end for any reason, 

the time limit shall be adjusted. 

13.7.1. In the Individual Event 40 seconds per arrow (20 seconds 

when alternating) shall be given in the Olympic, Compound and 

Indoor Match Rounds. 

13.7.2. In the Team Event with alternating shooting the clock shall be 

reset with the time that remained when the emergency stopped the 

shooting plus five seconds. Shooting shall resume from the shooting 

line. 

13.7.3. In the Team Event at other tournaments, 20 seconds per 

arrow shall be given. Shooting shall resume from the shooting line. 

 

13.4.6. Τέσσερα λεπτά είναι ο χρόνος που δίνεται σε ένα αθλητή για να 

ρίξει μια σειρά έξι βελών. 

13.4.7. Τα χρονικά όρια μπορεί να επεκταθούν σε εξαιρετικές 

περιστάσεις. 

13.5. Οπτικός και Ακουστικός έλεγχος χρόνου. 

13.5.1. Όταν οι βολές ελέγχονται με φώτα (με εξαίρεση τους Τελικούς 

Γύρους στο Ολυμπιακό, Σύνθετο και Εσωτερικό Χώρο):  

ΚΟΚΚΙΝΟ Ο Διευθυντής Βολής θα δώσει δύο ηχητικά σήματα για 

τους καθορισμένους αθλητές(ΑΒ, CD, ή και τους τρείς αθλητές 

ανάλογα της περιπτώσεως) να προχωρήσουν στη γραμμή βολής όλοι μαζί 

(εκτός των ομαδικών αγώνων). 

ΠΡΑΣΙΝΟ Δέκα δευτερόλεπτα μετά  την αλλαγή των φώτων  ο διευθυντής 

Βολής θα δώσει ένα ηχητικό σήμα προκειμένου να αρχίσουν οι βολές. 
ΚΙΤΡΙΝΟ Το προειδοποιητικό σήμα θα δίνεται 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη 

του χρόνου, εκτός από τον Τελικό Γύρο του Ολυμπιακού Γύρου όταν οι αθλητές 

ρίχνουν εναλλάξ. 
ΚΟΚΚΙΝΟ Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος για τις βολές έχει λήξει (βλέπε Article 

13.4.) και δύο ηχητικά σήματα θα δοθούν για να δείξουν ότι οι βολές πρέπει να 

σταματήσουν, ακόμα και αν δεν έχουν ριχθεί όλα τα βέλη. Όποιος αθλητής 
βρίσκεται ακόμα στη γραμμή βολής  θα πρέπει αμέσως να οπισθοχωρήσει πίσω 

από τη γραμμή αναμονής. Όταν υπάρχουν άλλοι αθλητές που πρέπει να ρίξουν, 

θα προχωρήσουν στη γραμμή βολής  και θα περιμένουν το πράσινο φώς  για να 
ξεκινήσουν τις βολές. Η όλη αυτή διαδικασία θα συνεχισθεί όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, έως ότου ρίξουν όλοι. Όταν έξι βέλη ρίχνονται σε δύο σειρές τριών 

βελών, θα επαναληφθεί η παραπάνω διαδικασία προτού προχωρήσουν στην 
βαθμολόγηση. Όταν ανάψει πάλι το κόκκινο φώς  μετά την ρίψη όλων των 

απαιτουμένων βελών, τρία ηχητικά σήματα θα δοθούν για να ξεκινήσει η 

καταγραφή των βελών 

13.5.2. Όταν οι βολές ελέγχονται με πλάκες: δύο πλάκες τοποθετούνται 

και στις δύο πλευρές του αγωνιστικού χώρου έτσι ώστε η ίδια 

πλευρά(κίτρινη ή πράσινη) να  είναι ορατή ταυτόχρονα από όλους τους 

αθλητές. Η κίτρινη πλευρά  θα στρέφεται προς τους αθλητές σαν 

προειδοποίηση ότι απομένουν μόνο 30 δευτερόλεπτα. Η πράσινη 

πλευρά θα είναι στραμμένη προς τους αθλητές όλο τον άλλο χρόνο.  

13.5.3.  Όταν η γραμμή βολής αδειάσει και όλοι οι αθλητές έχουν 

ολοκληρώσει τις βολές τους, το ειδικό σήμα θα δοθεί αμέσως για 

αλλαγή,  ή να ξεκινήσει η διαδικασία βαθμολόγησης. 

13.5.4. Εάν περισσότερες από μία αναμετρήσεις διεξάγονται 

ταυτοχρόνως στον ίδιο αγωνιστικό χώρο, δεν θα δίνεται ηχητικό σήμα 

για την έναρξη κάθε σειράς παρά μόνο για την έναρξη της 

αναμέτρησης. 

13.6. Κανένας αθλητής δεν πρέπει να καταλαμβάνει τη θέση του στη 

γραμμή βολής, παρά μόνο όταν δοθεί το ειδικό σήμα. 

13.6.1.Δέκα δευτερόλεπτα θα δίνονται στους αθλητές να αποχωρήσουν 

από  τη γραμμή βολής, και να προχωρήσουν εκείνοι της επόμενης 

σειράς. Αυτό ορίζεται με2 ηχητικά σήματα και το κόκκινο φώς. 

13.6.2. Όταν οι βολές διεξάγονται με ατομικές βολές εναλλάξ, οι 

αθλητές που αγωνίζονται, μέσα στα 10 δευτερόλεπτα του 

προειδοποιητικού σήματος θα πηγαίνουν στη γραμμή βολής. Ένα 

ηχητικό σήμα θα δίνει την έναρξη των 20 δευτερολέπτων για το 

πρώτο αθλητή της αναμέτρησης. Μόλις ριχθεί το πρώτο βέλος και 

καταγραφεί το αποτέλεσμα, ή λήξει ο χρόνος, το χρονόμετρο για τον 

άλλο αθλητή θα αρχίσει να μετράει τα 20 δευτερόλεπτα για τη ρίψη 

ενός βέλους. Οι αθλητές θα συνεχίσουν να εναλλάσσουν τις βολές 

τους ακολουθώντας το οπτικό σήμα του χρονομέτρου έως ότου ο 

κάθε αθλητής ρίξει τα τρία βέλη του. Στην περίπτωση που ο χρόνος 

λήξει ένα ηχητικό σήμα θα δείχνει στον άλλο αθλητή/ομάδα την 

έναρξη των 20 δευτερολέπτων, ή τη λήξη της σειράς/set. 

13.7. Εάν οι βολές διακοπούν, κατά την διάρκεια μιας σειράς, για 

οποιοδήποτε λόγο, τότε ο χρόνος θα  διορθωθεί.  

13.7.1. Στον Ατομικό Αγώνα, 40 δευτερόλεπτα για κάθε βέλος (20 

δευτερόλεπτα όταν οι βολές είναι εναλλάξ) θα δίνονται στο Γύρο 

Αναμετρήσεων του Ολυμπιακού, Σύνθετου και Κλειστού Χώρου. 

13.7.2. Στον Αγώνα για Ομάδες  με εναλλακτικές βολές  το 

χρονόμετρο θα ρυθμίζεται ξανά με το χρόνο που απέμενε όταν 

διεκόπησαν οι βολές, δίνοντας επιπλέον πέντε δευτερόλεπτα. Οι 

βολές θα επαναληφθούν από τη γραμμή βολής.  

 13.7.3.Σε άλλους αγώνες για ομάδες, 20 δευτερόλεπτα θα δίνονται 

για κάθε βέλος και οι βολές θα ξαναρχίζουν από τη γραμμή βολής. 

 

 



13.8. An athlete arriving after shooting has started shall forfeit the 

number of arrows already shot, unless the Chair of the Tournament 

Judges Commission, or his designee, is satisfied that the athlete was 

delayed by circumstances beyond his control. In this case the athlete 

shall be allowed to make up the lost arrows after the distance then 

being shot is completed, but in no circumstances may that be more 

than 12 arrows. It is not possible for an athlete to make up arrows in 

the Olympic, Compound or Indoor Match Rounds. 

13.9. While shooting is in progress, only those athletes whose turn it 

is to shoot or who have a classified disability may be on the shooting 

line. 

13.9.1. All other athletes, with their equipment, shall remain behind 

the waiting line. After an athlete has shot his arrows, he shall 

immediately retire behind the waiting line. The athlete may leave the 

spotting scope on the shooting line between ends providing it 

does not create an obstacle for any other athlete. 

Chapter 14 

Scoring 
14.1. There shall be scorers in sufficient numbers to ensure that each 

target butt has a scorer. 

14.1.1. These scorers can be athletes when there is more than one 

athlete per target butt. One scorer shall be appointed for each target 

butt. 

14.1.2. Scoring shall take place after each end/set. 

14.1.3. Scorers shall enter onto the scorecards the value of each 

arrow in descending order as called out by the athlete to whom the 

arrows belong (or the athlete’s agent). Other athletes on that target 

shall check the value of each arrow called out and in case of 

disagreement call the assigned Judge who makes the final decision. 

14.1.4. In the Olympic Elimination Round or Finals Round when 

shooting simultaneously, the value of the arrow shall be called by the 

athlete. His opponent shall check the value of each arrow and in case 

of disagreement call the assigned Judge who makes the final call. 

14.1.4.1. In each set an athlete can score a maximum of 30 points (for 

three arrows). The athlete with the highest score of that end obtains 

two set points; in case of a tied score both athletes obtain one set 

point. 

14.1.4.2. As soon as an athlete reaches 6 set points (6 of 10) possible 

in a five-set match, he is declared the winner and passes to the next 

round. 

14.1.5. In the Olympic Team and Mixed Team Event Elimination or 

Finals Round, when shooting simultaneously, the value of the arrows 

of each team shall be called by one athlete per team. His opponent 

shall check the value of each arrow and in case of disagreement call 

the assigned Judge who makes the final call. 

14.1.5.1. In each set a Team can score a maximum of 60 points and a 

Mixed Team a maximum of 40 points (with two arrows per athlete). 

The team with the highest score of that end obtains two set points; in 

case of a tied score both teams obtain one set point. 

14.1.5.2. As soon as a team reaches 5 set points (5 of 8) possible in a 

four-set match) this team is declared the winner and passes to the 

next round. 

14.1.6. In the Elimination Round and Finals Rounds during 

alternating shooting, the value of the arrows shall be noted down by 

the scorer in the order in which they are shot. These unofficial 

recorded values shall be checked by the athlete's agent if required 

when the official scoring takes place at the target. To verify the 

scores, the Target Judge calls the arrow scores in descending 

order at the target, and he shall sign any changed score. 

For indoor events when triple faces are used, arrows may be shot in 

any order, but if more than one arrow is shot into the same scoring 

area, both (or all) arrows count as part of that end, but only the 

lowest value arrow shall score. The other arrow, or arrows, in the 

same spot shall be scored as a miss, or as misses. Any arrow missing 

the outermost blue 6-zone shall be scored as a miss. 

14.1.7. Athletes may delegate authority to score and collect their 

arrows to their Team Manager or to another athlete on their own 

targetbutt, provided that they themselves do not move up to the target 

butt (e.g. athletes with disabilities). 

13.8.Ένας αθλητής που φθάνει στων αγώνα μετά την έναρξη των βολών θα 

χάσει τον αριθμό των βελών που έχουν ήδη ριχθεί, εκτός εάν ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Κριτών  ή ο αναπληρωτής του ικανοποιηθούν  ότι η καθυστέρηση 

οφειλόταν σε γεγονότα πέραν των δυνατοτήτων του αθλητή. Σε αυτή την 

περίπτωση θα επιτραπεί στον αθλητή να αναπληρώσει τα χαμένα βέλη του στο 
τέλος της απόστασης αλλά ο αριθμός των βελών σε καμία περίπτωση δεν θα 

υπερβαίνει τα 12 βέλη. (Δεν είναι δυνατόν για έναν αθλητή να αναπληρώσει 

χαμένα βέλη στον Ολυμπιακό Γύρο Ολυμπιακού και Συνθέτου τόξου είτε στον 
εξωτερικό είτε στον εσωτερικό χώρο). 

13.9. Κατά την διάρκεια των βολών μόνο  εκείνοι  οι αθλητές  των οποίων 

είναι η σειρά, ή εκείνοι που έχουν κάποια δηλωμένη αναπηρία μπορεί να 
βρίσκονται στη γραμμή βολής. 

13.9.1. Όλοι οι άλλοι αθλητές  με τον εξοπλισμό τους  θα παραμένουν πίσω από 

τη γραμμή αναμονής. Μόλις ένας αθλητής ολοκληρώσει τις βολές του θα πρέπει 
αμέσως να  οπισθοχωρήσει πίσω από τη γραμμή αναμονής. Ο αθλητής μπορεί 

να αφήνει το τηλεσκόπιό του στη γραμμή βολής, εφ’ όσον δεν δημιουργεί 

εμπόδιο στους άλλους αθλητές.  

Κεφάλαιο 14 

Βαθμολόγηση 

14.1. Θα υπάρχει επαρκής αριθμός σημειωτών ώστε να 

διασφαλίζεται ο κάθε στόχος να έχει ένα σημειωτή. 

14.1.1.Αυτοί οι σημειωτές μπορεί να είναι αθλητές εφ’ όσον 

αγωνίζονται περισσότεροι του ενός αθλητές ανά στόχο. Θα ορίζεται 

ένας σημειωτής για κάθε στόχο. 

14.1.2. Η βαθμολόγηση θα γίνεται μετά από κάθε σειρά/set. 

14.1.3. Οι σημειωτές θα καταγράφουν στα φύλλα αγώνος  την αξία του 

κάθε βέλους, από την υψηλότερη στη χαμηλότερη, καθώς θα 

εκφωνούνται από τον αθλητή στον οποίο ανήκουν τα βέλη (ή από τον  

αντιπρόσωπο). Οι άλλοι αθλητές του στόχου θα ελέγχουν, καθώς 

εκφωνείται,  η αξία του κάθε βέλους και σε περίπτωση διαφωνίας, 

καλείται ο κριτής ο οποίος θα έχει και τον τελικό λόγο. 

14.1.4. Στον Ολυμπιακό Γύρο Αποκλεισμού η τους Τελικούς Γύρους 

όταν οι βολές γίνονται  ταυτόχρονα, η αξία του βέλους θα εκφωνείται 

από τον αθλητή. Ο αντίπαλός του θα ελέγχει την αξία του κάθε βέλους 

και σε περίπτωση διαφωνίας ο κριτής θα έχει τον τελικό λόγο. 

14.1.4.1. Σε κάθε set ένας αθλητής μπορεί να σημειώσει το πολύ 30 

πόντους(για τρία βέλη). Ο αθλητής με την υψηλότερη βαθμολογία της 

σειράς κερδίζει δύο set-πόντους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και οι δύο 

αθλητές κερδίζουν από ένα set-πόντο.  

14.1.4.2. Μόλις ένας αθλητής φθάσει τους 6 set-πόντους (6 από 10) 

που μπορεί να φθάσει έως και σε πέντε αναμετρήσεις, ανακηρύσσεται 

νικητής  και περνάει στον επόμενο Γύρο. 

14.1.5. Στον Ολυμπιακό  Γύρο Αποκλεισμού και Τελικούς σε αγώνες 

για ομάδες και μικτές ομάδες, όταν οι βολές γίνονται εναλλάξ: οι  

αξίες των βελών της κάθε ομάδας θα εκφωνούνται από ένα αθλητή 

ανά ομάδα. Ο αντίπαλός του θα ελέγχει την αξία του κάθε βέλους και 

σε περίπτωση διαφωνίας ο κριτής θα έχει τον τελικό λόγο. 

14.1.5.1.Σε κάθε set μία Ομάδα μπορεί να σημειώσει το πολύ 60 

πόντους και μία Μικτή Ομάδα 40 πόντους  (με δύο βέλη ανά αθλητή). 

Η Ομάδα με την υψηλότερη βαθμολογία σε αυτή τη σειρά κερδίζει δύο 

set-πόντους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κάθε ομάδα κερδίζει από ένα 

set-πόντο. 

14.1.5.2. Μόλις η ομάδα φθάσει τους 5 set-πόντους(5 από 8) έως και 

σε τέσσαρις set-αναμετρήσεις, αυτή η ομάδα ανακηρύσσεται νικήτρια  

και περνάει στον επόμενο γύρο.  
14.1.6.Στους Γύρους Αποκλεισμού και Τελικούς Γύρους όταν οι βολές γίνονται 

εναλλάξ, οι αξίες των βελών θα καταγράφονται  από ένα σημειωτή με την σειρά 

που ρίχνονται. Αυτές οι ανεπίσημα καταγραμμένες αξίες θα ελέγχονται από τον 
αντιπρόσωπο του αθλητή, εάν χρειάζεται, όταν θα γίνεται η επίσημη καταγραφή 

στο στόχο. Για την επαλήθευση των αξιών ο Κριτής του Στόχου εκφωνεί τις 

αξίες των βελών από την υψηλότερη στη χαμηλότερη στον στόχο και θα 
υπογράψει την οποιαδήποτε μεταβολή. Για Αγώνες Εσωτερικού Χώρου όταν 

χρησιμοποιούνται τριπλά πρόσωπα τα βέλη ρίχνονται με οποιαδήποτε σειρά, 

αλλά στην περίπτωση που περισσότερα τους ενός βέλη ριχθούν στην ίδια 
περιοχή βαθμολόγησης, και τα δύο βέλη (η όλα) θεωρούνται βέλη στης σειράς 

αλλά μόνο εκείνο με την χαμηλότερη αξία θα καταγραφεί. Το άλλο βέλος η βέλη 

θα σημειωθούν σαν miss. Ένα βέλος που βρίσκεται εκτός της μπλε ζώνης των 6 
ζωνών θα σημειώνεται ως miss.  

14.1.7. Οι αθλητές μπορούν να μεταβιβάσουν το δικαίωμα  στον 

Προπονητή τους η άλλον αθλητή  του στόχου τους, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι ίδιοι δεν θα μεταβαίνουν στους στόχους (π.χ. 

αθλητές με αναπηρία). 



14.2. An arrow shall be scored according to the position of the shaft 

in the target face. If the shaft of an arrow touches two colours, 

or touches any dividing lines between two scoring zones, that arrow 

shall score the higher value of the two zones involved. 

14.2.1. None of the arrows, the target face or butt shall be touched 

until the value of all the arrows on that butt has been recorded. 

14.2.2. If more than the required number of arrows should be found 

in the target butt or on the ground near the butt, or in the shooting 

lanes, only the lowest three (or six, as the case may be) in value shall 

be scored. Athletes or teams found to repeat this offence may 

be disqualified. 

14.2.2.1. For the Team Compound Match Round, arrows may be shot 

in any order, but if more than three arrows (two for Mixed Team) are 

shot into the same scoring area, all arrows count as part of that end, 

but only the three lowest (two lowest for Mixed Team) value arrows 

shall score. The other arrow, or arrows, in the same scoring area 

shall be scored as a miss, or as misses. Any arrow missing the 

outermost blue 5-zone shall be scored as a miss. 

14.2.3. If a fragment of a target face is missing, including the 

dividing line or where two colours meet, or if the dividing line is 

pushed aside by an arrow, then an imaginary circular line shall be 

used for judging the value of any arrow that hits such a part. 

14.2.4. All arrow holes in the scoring zone shall be suitably marked 

by the athletes every time the arrows are scored and drawn from the 

target face. 

14.2.5. Arrows embedded in the butt and not showing on the face can 

only be scored by a Judge. 

14.2.6. An arrow hitting: 

14.2.6.1. The target butt and rebounding or hanging from the target, 

shall score, in the case of a rebound arrow, according to the mark it 

makes on the target face, provided that all the other arrow holes have 

been marked and an unmarked hole or mark can be identified and, in 

the case of a hanging arrow, as it lies in the target face. When a 

rebound or hanging arrow occurs: All athletes on that target butt 

shall stop shooting but remain on the shooting line, calling a Judge; 

When all athletes on the shooting line for that end have finished 

shooting their arrows or the time limit has expired, whichever is 

appropriate, the Director of Shooting shall interrupt the shooting. 

The athlete with the rebound or hanging arrow shall go to the target 

butt together with a Judge, who shall decide the point of impact of 

the rebound arrow or determine the value of the hanging arrow, note 

the value, remove the hanging arrow and mark the hole. The Judge 

shall later participate in scoring that end. The rebound or hanging 

arrow is to be left behind the target butt until that complete end has 

been scored. When the field is clear, the Director of Shooting shall 

give the signal for those athletes on the target butt where the rebound 

or hanging arrow occurred to continue shooting; These athletes shall 

complete their end of three or six arrows, before general shooting or 

scoring is resumed. No other athlete is to occupy the shooting line. 

14.2.6.2. The target butt and passing completely through the butt, 

provided all arrow holes have been marked and provided an 

unmarked hole can be identified, shall score according to the value of 

the unmarked hole in the target face. 

14.2.6.3. Another arrow in the nock and remaining embedded therein 

shall score the same value as the arrow struck. 

14.2.6.4. Another arrow and deflecting into the target face shall 

score as it lies in the target face. 

14.2.6.5. Another arrow, and then rebounding, shall score the value 

of the struck arrow, provided the damaged arrow can be 

identified. 

14.2.6.6. A target face other than an athlete’s own target face shall 

be considered part of that end and score as a miss. 

14.2.6.7. Outside the outermost scoring zone of the target face shall 

score as a miss. 

14.2.7. An arrow found on the ground in the shooting lane or behind 

the target butt, which has been claimed as a bouncer or pass 

through, shall, in the opinion of the Judge(s), have first hit the target 

butt. If more than one unmarked hole is located in the scoring zone of  

 

14.2. Ένα βέλος θα σημειώνεται ανάλογα με τη θέση του  στελέχους στο 

πρόσωπο του στόχου. Εάν το στέλεχος ενός βέλους αγγίζει δύο χρώματα, ή 
αγγίζει την διαχωριστική γραμμή μεταξύ δύο βαθμολογουμένων ζωνών, το 

βέλος θα λάβει την υψηλότερη αξία των δύο ζωνών που εμπλέκονται. 

14.2.1. Κανένα από τα βέλη, το πρόσωπο ή το στόχο δεν πρέπει να αγγίζονται, 
έως ότου οι αξίες, όλων των βελών του στόχου, καταγραφούν. 

14.2.2. Εάν περισσότερα από τον απαιτούμενο αριθμό βελών  βρεθούν πάνω 

στον στόχο, ή στο έδαφος κοντά στον στόχο ή στους διαδρόμους, μόνο τα  τρία 
ή έξι βέλη χαμηλότερης αξίας θα καταγραφούν. Αθλητές ή Ομάδες που θα 

βρεθούν επαναλαμβάνουν αυτή την παράβαση μπορεί να διαγραφούν. 

14.2.2.1. Για τον Γύρο Αναμετρήσεων Ομάδων στο Σύνθετο τα βέλη μπορεί να 
ρίχνονται με οποιαδήποτε σειρά, εάν όμως  περισσότερα βέλη από τρία (δύο γα 

την Μικτή Ομάδα) ριχθούν στην ίδια βαθμολογούμενη περιοχή, όλα τα βέλη θα 

αποτελούν μέρος αυτής της σειράς, αλλά μόνο τα τρία με την χαμηλότερη 
αξία(δύο για την μικτή ομάδα)θα καταγραφούν. Το άλλο βέλος ή βέλη  στην 

ίδια βαθμολογούμενη περιοχή, θα καταγραφεί σαν miss. Οποιοδήποτε βέλος 

πέσει έξω  από την μπλε εξωτερική ζώνη του προσώπου θα καταγραφεί σαν 
miss. 

14.2.3. Εάν ένα μέρος του προσώπου, συμπεριλαμβάνοντας την διαχωριστική 

γραμμή όπου συναντώνται δύο έγχρωμες ζώνες, ή η διαχωριστική γραμμή 
λείπει-έχει αποκοπεί ή έχει σπρωχθεί προς τα μέσα εξαιτίας του βέλους, τότε η 

νοητή κυκλική γραμμή θα χρησιμοποιηθεί για την κρίση κάθε  βέλους που 

πέφτει σε  τέτοιο σημείο.  

14.2.4. Όλες οι τρύπες των βελών στις βαθμολογούμενες ζώνες πρέπει 

να σημειώνονται με προσοχή από τους αθλητές,  κάθε φορά που 

καταγράφονται οι αξίες  και αποσύρονται τα βέλη από τον στόχο.  

14.2.5. Όλα τα βέλη  που έχουν κτυπήσει το στόχο, αλλά δεν φαίνονται 

στο πρόσωπο, θα κρίνονται μόνο από ένα κριτή. 

14.2.6. Ένα βέλος που χτυπάει:  

το στόχο και αναπηδάει ή κρέμεται από το στόχο θα  καταγραφεί, σε 

περίπτωση αναπήδησης, σύμφωνα με το σημάδι που αφήνει στο 

πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι τρύπες είναι σημειωμένες 

και μπορεί να αναγνωρισθεί μόνο μία  ασημείωτη τρύπα, ενώ εάν 

κρέμεται λαμβάνει την αξία σύμφωνα  με το σημείο που αγγίζει το 

πρόσωπο. Όταν συμβαίνει μία αναπήδηση ή κρέμεται ένα βέλος: Όλοι 

οι αθλητές  του στόχου θα σταματήσουν τις βολές αλλά θα 

παραμείνουν στη γραμμή βολής φωνάζοντας ένα κριτή. Όταν όλοι οι 

αθλητές στη γραμμή βολής ολοκληρώσουν τις βολές τους ή λήξει ο 

χρόνος, ο Διευθυντής Βολής θα διακόψει τις βολές και ο αθλητής, του 

οποίου το βέλος αναπήδησε ή κρέμεται, θα προχωρήσει στο στόχο μαζί 

με τον κριτή, ο οποίος θα αναζητήσει το σημείο πρόσκρουσης του 

βέλους που αναπήδησε, ή θα ορίσει την αξία του βέλους που κρέμεται, 

θα σημειώσει την αξία, θα βγάλει το βέλος και θα σημειώσει την 

τρύπα. Αργότερα ο κριτής θα συμμετάσχει στην βαθμολόγηση της 

βολής.  Το βέλος που αναπήδησε ή κρεμόταν στο στόχο, θα αφεθεί 

πίσω από τον στόχο, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία 

βαθμολόγησης της βολής. Όταν ο χώρος εκκενωθεί τότε ο Διευθυντής 

Βολής θα δώσει το σήμα ώστε οι αθλητές του στόχου όπου σημειώθηκε 

η αναπήδηση, να συνεχίσουν τις βολές τους. Αυτοί οι αθλητές  θα 

ολοκληρώσουν τις βολές των τριών η έξι βελών προτού επαναληφθούν 

γενικά οι βολές ή η βαθμολόγηση.  Κανένας άλλος αθλητής δεν πρέπει 

να βρίσκεται στη γραμμή βολής. 

14.2.6.2. Το στόχο και τον διαπερνά, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι 

τρύπες έχουν σημειωθεί και αναγνωρίζεται μόνο μία ασημείωτη τρύπα 

στο πρόσωπο, θα βαθμολογηθεί με την αξία της ασημείωτης τρύπας. 

14.2.6.3. Ένα άλλο βέλος στο nock και μένει σφηνωμένο σε αυτό, τότε 

θα βαθμολογηθεί με την ίδια αξία του βέλους στο οποίο έχει σφηνωθεί. 

142.6.4.Ένα βέλος και εκτρέπεται σε ένα άλλο σημείο του στόχου, θα 

βαθμολογηθεί όπως βρίσκεται στο πρόσωπο. 

14.2.6.5.Ένα άλλο βέλος και αναπηδά, θα βαθμολογηθεί με την αξία 

την αξία του βέλους που κτύπησε, υπό την προϋπόθεση ότι το βέλος 

μπορεί να αναγνωρισθεί. 

14.2.6.6.Το πρόσωπο που ρίχνει  ένας άλλος αθλητής θα θεωρηθεί 

μέρος της σειράς και θα βαθμολογηθεί σαν miss. 

14.2.6.7.Έξω από την τελευταία βαθμολογούμενη ζώνη του προσώπου 

θα βαθμολογηθεί σαν miss. 

14.2.7. Ένα βέλος που βρίσκεται στο έδαφος μέσα στους διαδρόμους ή 

πίσω από τον στόχο, και διεκδικείται σαν βέλος που αναπήδησε ή 

διαπέρασε τον στόχο, σύμφωνα με τη γνώμη του κριτή θα πρέπει 

πρώτα να έχει κτυπήσει τον στόχο. Στην περίπτωση που εντοπίζονται 

περισσότερες από  μία ασημείωτες τρύπες στις βαθμολογούμενες ζώνες  

 



the target face after a bouncer or pass through has occurred, the 

value of the lowest scoring hole shall be given to the athlete; 

14.2.8. In the Olympic, Compound and Indoor Match Rounds arrows 

rebounding, passing through the butt or hanging from it shall not 

stop the competition. 

14.2.9. A miss shall be recorded as "M" in the scorecard. 

14.3. The Director of Shooting shall see that, wherever possible 

following scoring, no arrows are left in the target butts before any 

signal is given to continue shooting. 

14.3.1. If arrows are accidentally left in the target butt, the shooting 

shall not be interrupted. An athlete may shoot that end with other 

arrows or make up the arrows lost after shooting over that distance 

has been completed. A Judge shall participate in the scoring 

of that end, making sure that the arrows which have remained in the 

target butt from the previous end were entered in theathlete’s 

scorecard before any arrows are withdrawn from the target butt. 

14.3.2. In the event of an athlete leaving arrows he may use others 

provided a Judge is informed before shooting begins. 

14.4. Scorecards shall be signed by the scorer and the athlete, 

indicating that the athlete agrees with the value of each arrow, the 

sum total, the number of 10’s and the number of X’s (or 9's for 

indoors). If the scorer is participating in the shooting, his scorecard 

shall be signed by another athlete on the same target butt. 

14.4.1. Each target will have two scorecards one of which may be 

electronic. If there is a discrepancy in the arrow values between an 

electronic and a paper score card, the paper card will take 

precedence. The organisers are not required to accept or record 

scorecards that have not been signed, and/or do not contain the sum 

total, and/or the number of 10's and/or the number of X's (or 9s for 

indoor) and/or which contain mathematical errors. The organisers or 

officials are not required to verify the accuracy of any submitted 

scorecard, however if the organisers or the officials note an error at 

the time of submission, they will ask the athletes concerned to correct 

such error and the result as corrected will stand. Should a 

discrepancy be found in the sum total where: two paper scorecards 

are used, the sum total of the lower arrow scores will be used for the 

final result; if the score on a single scorecard (and in the case of 

double scoring, the score is the same on each scorecard), is lower 

than the actual score, the lower score on the scorecard will be used, 

and if  one paper scorecard and one electronic scorecard are used, 

the sum total of the paper scorecard will be used for the final 

result unless the sum total reflected on the scorecard is greater than 

the actual score (in which case the lower actual score is used). 

14.4.2. For all Elimination and Finals Rounds scorecards shall be 

signed by the two athletes in the match, denoting that both athletes or 

archers agents agree with the value of each arrow, the total sum, the 

number of 10's, X's (9's for indoor), and the result of the sets 

and match. Any information missing on the scorecard shall be 

considered as non-existing (0). 

14.5. In the event of a tied score, the ranking of the results shall be 

determined in the following order. 

14.5.1. Except for those ties as set out in Article 14.5.2. , tied scores 

in all rounds are ranked using: 

Individuals and Teams: 

Outdoors: 

Greatest number of 10’s (including inner 10’s); 

Greatest number of X’s (inner 10’s); 

Indoors: 

Greatest number of 10’s; 

Greatest number of 9’s; 

After this, athletes still tied shall be declared equal; but for the 

position in the match play chart a disk toss shall decide the position 

of those declared equal. 

14.5.2. For ties deciding the entrance to the Elimination Rounds, in 

Matches, or in the top 8 (in case of using Match play chart 1A or 1B - 

Appendix 4-Match Play Charts, 1. Match Play Chart 1A (104 

athletes, byes are permitted) in Book 2 or Book 2-Events in Book 2) 

there shall be shoot-offs to break the ties (the system of the number of 

10’s and X’s (9's for indoors) shall not be used): 

του προσώπου, μετά από μία αναπήδηση ή πέρασμα μέσα από τον 

στόχο, τότε η αξία της τρύπας με την χαμηλότερη αξία θα δοθεί στον 

αθλητή. 

14.2.8. Στον Ολυμπιακό, Σύνθετο και Εσωτερικού Χώρου Γύρους βέλη 

που αναπηδούν ή διαπερνούν το στόχο δεν θα σταματούν τις βολές. 

14.2.9. Ένα miss στο φύλλο αγώνος θα καταγράφεται με ένα Μ. 

14.3.Ο Διευθυντής Βολής, προτού δώσει το σήμα για συνέχιση των 

βολών θα πρέπει, να βεβαιώνεται, όσο είναι δυνατόν, ότι μετά την 

βαθμολόγηση δεν έχουν παραμείνει  βέλη στους στόχους. 

14.3.1. Στην περίπτωση που κατά λάθος έχουν μείνει βέλη στους 

στόχους οι βολές δεν θα διακοπούν. Ένας αθλητής μπορεί να ρίξει την 

σειρά με άλλα βέλη, ή να αναπληρώσει τα βέλη όταν ολοκληρωθούν οι 

βολές σε αυτή την απόσταση. Ένας κριτής θα πρέπει να συμμετάσχει 

στην βαθμολόγηση της σειράς, διασφαλίζοντας ότι τα βέλη που είχαν 

παραμείνει από την προηγούμενη σειρά στο στόχο, έχουν καταγραφεί 

στο φύλλο αγώνος προτού βγάλουν τα βέλη από το στόχο. 
14.3.2.Στην περίπτωση που ένας αθλητής αφήνει βέλη στον στόχο μπορεί να 

χρησιμοποιήσει άλλα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ενημερωθεί ένας κριτής, 
προτού ξεκινήσουν οι βολές. 

14.4. Τα φύλλα αγώνος θα υπογράφονται από τον σημειωτή και τον αθλητή, 

δείχνοντας έτσι ότι ο αθλητής συμφωνεί με την αξία κάθε βέλους, το σύνολο, 
τον αριθμό των 10και τον αριθμό των Χ (ή 9 στον κλειστό χώρο). Εάν ο 

σημειωτής συμμετέχει στις βολές τότε το φύλλο αγώνος του θα υπογραφεί από 

ένα άλλο αθλητή που αγωνίζεται στον ίδιο στόχο. 
14.4.1.Ο κάθε στόχος θα πρέπει να έχει δύο φύλλα αγώνος, από τα οποία ένα 

μπορεί να είναι ηλεκτρονικό. Στην περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ 
του ηλεκτρονικού και του χάρτινου φύλλου αγώνος, το χάρτινο φύλλο αγώνος 

θα έχει προτεραιότητα. Οι διοργανωτές δεν είναι  υποχρεωμένοι να δέχονται ή 

να καταγράφουν φύλλα αγώνος που είναι ανυπόγραφα ή δεν περιέχουν το 
συνολικό αποτέλεσμα, τον αριθμό των 10, Χ ή 9 στον κλειστό χώρο, ή 

περιέχουν μαθηματικά λάθη. Οι διοργανωτές ή οι παράγοντες δεν είναι 

υποχρεωμένοι  να  επαληθεύουν την ακρίβεια των υποβαλλομένων φύλλων 
αγώνος, πάντως εάν οι διοργανωτές ή κάποιος παράγων παρατηρήσει  κάποιο 

λάθος την ώρα της υποβολής  θα πρέπει να ζητήσουν από τους αθλητές που 

εμπλέκονται να διορθώσουν το λάθος  και το αποτέλεσμα  το οποίο θα ισχύσει. 
Στην περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία  στο συνολικό αποτέλεσμα όπου: 

χρησιμοποιούνται δύο χάρτινα φύλλα αγώνος το χαμηλότερο συνολικό 

άθροισμα των βελών θα χρησιμοποιηθεί για το τελικό αποτέλεσμα. Σε 
περίπτωση διπλής καταγραφής σκορ και το σκορ είναι το ίδιο σε κάθε φύλο 

αγώνα), αλλά τελικά είναι μικρότερο από πραγματικό σκορ, το χαμηλότερο 

σκορ στο φύλλο αγώνα θα χρησιμοποιηθεί. Κι αν χρησιμοποιούνται ένα φύλλο 
αγώνα και ένα ηλεκτρονικό μέσο καταγραφής σκορ, το σκορ που είναι 

καταγεγραμμένο στο φύλλο αγώνα θα χρησιμοποιηθεί εκτός και αν το τελικό 

σκορ είναι μικρότερο από το αναγραφόμενο, οπότε και το μικρότερο σκορ θα 
είναι το τελικό. 

14.4.2. Σε όλους Τους Γύρους Αποκλεισμού και Τελικούς τα φύλλα 

αγώνος θα υπογράφονται και από τους δύο αθλητές της αναμέτρησης, 

δείχνοντας έτσι ότι και οι δύο αθλητές ή οι αντιπρόσωποί τους 

συμφωνούν με την αξία κάθε βέλους, το συνολικό αποτέλεσμα, τον 

αριθμό των 10,Χ και 9 στον Κλειστό χώρο,  και το αποτέλεσμα  των 

αναμετρήσεων και sets.Η έλλειψη οποιασδήποτε πληροφορίες από το 

φύλλο αγώνος θα θεωρείται ως μη υπάρχουσα (0). 

14.5.Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη θα ορίζεται με την κάτωθι 

σειρά. 

14.5.1. Με εξαίρεση των ισοβαθμιών όπως περιγράφονται στο Article 

14.5.2. οι ισοβαθμίες σε όλους τους γύρους ορίζονται 

χρησιμοποιώντας την Ατομική και Ομαδική κατάταξη.  

Στον Εξωτερικό Χώρο: τον μεγαλύτερο αριθμό  των 

10(συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών 10.Μεγαλύτερο αριθμό 

των Χ (εσωτερικό 10). 

Στον Εσωτερικό Χώρο: τον μεγαλύτερο αριθμό των 10, Τον 

μεγαλύτερο αριθμό των 9. Αθλητές οι οποίοι  συνεχίζουν να 

ισοβαθμούν κηρύσσονται ισόπαλοι. Όμως  για τη θέση στο γύρο  

αναμετρήσεων η ρίψη ενός νομίσματος, θα αποφασίσει τη θέση 

εκείνων που κηρύσσονται ισόπαλοι.  

14.5.2. Για ισοπαλίες που αποφασίζουν την είσοδο στους Γύρους 

Αποκλεισμού, σε Αναμετρήσεις, ή  στους 8 (σε περίπτωση που 

χρησιμοποιούνται οι πίνακες 1Α ή 1Β- Appendix 4-Match Play 

Charts, 1. Match Play Chart 1A (104 athletes, byes are permitted) in 

Book 2 or Book 2-Events in Book 2) θα υπάρχουν shoot-offs για τη 

λύση των ισοβαθμιών. Το σύστημα του αριθμού των 10, και Χ(9 για 

τον εσωτερικό χώρο) δεν θα χρησιμοποιείται.  



14.5.2.1. Ties deciding the entrance to the Elimination Round, or the 

entrance to top 8 shall be broken on the distance shot last 

as soon as the results of the Qualification Round have been made 

official. 

14.5.2.1.1. Outdoors the target set-up for the shoot-off shall be as 

follows: 

For individuals there shall be one athlete per target butt on neutral 

target butts in the middle of the field; 

For individuals when shooting on multiple centre faces the athlete 

shall shoot at the centre in the same position (A, B, C or D) that he 

used in the competition; For each team one target butt with one 

single target face, or three 80cm-centres with triangular setup 

in the middle of the field shall be used. The individual team members 

shall decide which centre they shall shoot at when multiple centres 

are used. 

14.5.2.1.2. Indoors the target set-up for the shoot-off shall be as 

follows: 

For individuals the shoot-off should take place on the same target 

face (A, B, C or D) and type (40cm vertical triple face, 40cm 

triangular triple face, 60cm face) on which athletes involved have 

shot in the Qualification Round. If this is not possible, one or more 

butts shall be arranged, with a maximum of two faces each, for a 

maximum of two athletes per butt For individuals if triple faces are 

used the athlete shall shoot on the middle face; For the teams’ shoot-

off there shall be one butt per team. When using the triangular triple 

face the team shall have one face of which the lower centres shall be 

at 130cm above the floor. For vertical triple faces, it shall be turned 

horizontally. Each team member shall decide at which centre he 

shoots (one arrow per centre). 

14.5.2.2. Individuals: 

A single arrow shoot-off for score; If the score is the same the arrow 

closest to the centre of the target face shall resolve the tie and if the 

distance is the same, successive single arrow shoot-offs, until the tie 

is resolved. If both athletes miss the scoring area of the target, both 

athletes will shoot an additional arrow. 

14.5.2.3. Teams: 

A three-arrow (two-arrow for Mixed Team) shoot-off for score, a 

single arrow by each team member; If the score is tied, the team with 

the arrow closest to the centre shall win; If still tied the second arrow 

(or third) closest to the centre shall determine the winner. 

14.5.2.4. Until official information about shoot-offs is given, athletes 

shall remain on the competition field. An athlete/team who is not 

present when the official results are announced, shall forfeit the 

shoot-off. 

14.6. The top 8 athletes (teams) shall be individually ranked. 

14.6.1. Athletes/teams eliminated during the: 

1/8 shall be ranked 9th; 1/16 shall be ranked 17th; 

1/24 or 1/32 shall be ranked 33rd; 1/48 shall be ranked 57th. 

14.6.2. Athletes/teams eliminated in the 1/4 final shall be ranked as 

follows: In matchplay using sets, by number of set points and if tied, 

by the number of cumulative points shot in the last match; 

In matchplay using cumulative scoring, by the number of cumulative 

points shot in the last match. 

If still tied they shall be declared tied. 

14.7. At the end of the tournament the Organising Committee shall 

publish complete result lists. 

Chapter 15 

Consequences of Breaking Rules 

Set out below is a summary of the penalties or sanctions applied to 

athletes or officials when rules are broken. 

15.1. Eligibility, disqualification. 

15.1.1. An athlete found guilty of breaking any eligibility rule may be 

disqualified from the competition and, if so, shall lose any position he 

may have gained. 

15.1.2. An athlete is not eligible to compete in World Championships 

if his Member Association does not meet the requirements laid down 

in Article 3.7.2. in Book 2. 

 

 

14.5.2.1. Ισοβαθμίες που αποφασίζουν την είσοδο στο Γύρο 

Αποκλεισμού ή τους 8, θα λύνονται στην τελευταία απόσταση, μόλις 

επισημοποιηθούν τα αποτελέσματα του Γύρου Κατάταξης. 

14.5.2.1.1. Στον εξωτερικό χώρο η διάταξη των στόχων για τα shoot-

off θα είναι ως εξής:  
Στο Ατομικό θα ρίχνει ένας αθλητής ανά στόχο σε ουδέτερο στόχο  στο μέσον 

του αγωνιστικού χώρου. Στο Ατομικό  όπου χρησιμοποιούνται πρόσωπα 

πολλαπλών κέντρων ο αθλητής θα ρίξει  στο κέντρο στην ίδια θέση (A, B, C,ή 
D) που χρησιμοποίησε στον αγώνα. Για κάθε ομάδα  ένας στόχος με ένα μονό 

πρόσωπο, ή τριπλού κέντρου των 80 εκατοστών με τριγωνική διάταξη θα 

χρησιμοποιείται στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου. Το καθένα από τα μέλη της 
ομάδας, θα αποφασίζει σε ποιο κέντρο θα ρίξουν εφ’ όσον χρησιμοποιούνται  

πρόσωπα πολλαπλών κέντρων. 

14.5.2.1.2. Στον εσωτερικό χώρο η διάταξη  για τα shoot-offs θα είναι 

ως ακολούθως: Για το Ατομικό το shoot-off θα διεξάγεται  στο ίδιο 

πρόσωπο που έριχνε ο αθλητής (A,B,C ή D) αλλά και τον ίδιο τύπο 

(πρόσωπο κάθετο τριών κέντρων των 40 εκατοστών, πρόσωπο 40 

εκατοστών τριών κέντρων τριγωνικής διάταξης, πρόσωπο 60 

εκατοστών), πρόσωπα στα οποία ο αθλητής είχε ρίξει στον 

προκριματικό αγώνα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε ένας η 

περισσότεροι στόχοι θα χρησιμοποιούνται με το πολύ δύο πρόσωπα 

και δύο αθλητές ανά στόχο. Στους ατομικούς αγώνες εάν 

χρησιμοποιούνται τριπλά πρόσωπα, τότε ο αθλητής θα ρίχνει στο 

μεσαίο πρόσωπο. Στα shoot-off για ομάδες θα υπάρχει ένας στόχος 

ανά ομάδα. Όταν χρησιμοποιούνται τριπλά πρόσωπα τριγωνικής 

διάταξης, τότε η ομάδα θα έχει ένα πρόσωπο του οποίου των 

χαμηλότερα κέντρα θα βρίσκονται 130 εκατοστά πάνω από το έδαφος. 

Τα κάθετα τριπλά πρόσωπα θα τοποθετούνται οριζόντια. Η κάθε 

ομάδα θα αποφασίζει σε ποιο κέντρο θα ρίχνει (ένα βέλος ανά 

κέντρο). 

14.5.2.2. Ατομικοί: Ένα  shoot-off ενός βέλους για βαθμολόγηση. Εάν 

η αξία του βέλους είναι ίδια τότε το πλησιέστερο στο κέντρο βέλος θα 

λύσει την ισοβαθμία. Στην περίπτωση που και οι δύο αθλητές δεν 

πετύχουν βαθμολογούμενη ζώνη τότε θα ρίξουν ένα πρόσθετο βέλος.  

14.5.2.3. Ομάδες: ένα shoot-off τριών βελών (δύο για τις μικτές 

ομάδες) για βαθμολόγηση, ένα βέλος από κάθε αθλητή της ομάδας. 

Στην περίπτωση ισοβαθμίας, η ομάδα με το βέλος πιο κοντά στο 

κέντρο κερδίζει. Στην περίπτωση που συνεχίζεται η ισοπαλία τότε το 

δεύτερο και το τρίτο βέλος θα κρίνουν τον νικητή. 

14.5.2.4. Έως ότου δοθεί επίσημη ανακοίνωση για τα shoot-offs οι 

αθλητές θα πρέπει να παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο. Ένας 

αθλητής που δεν είναι παρών,  όταν ανακοινώνονται τα επίσημα 

αποτελέσματα,  θα χάσει το shoot-off. 

14.6. Οι καλύτεροι 8 αθλητές (ομάδες) θα κατατάσσονται ατομικά. 

14.6.1. Αθλητές /Ομάδες που αποκλείσθηκαν  κατά την διάρκεια: 1/8 
θα κατατάσσονται 9οι. 

1/16 θα κατατάσσονται 17οι. 

1/24 ή 1/32 θα κατατάσσονται 33οι. 
1/48 θα κατατάσσονται 57οι. 

14.6.2. Αθλητές/ομάδες που αποκλείσθηκαν  στον 1/4 Τελικό θα 

κατατάσσονται ως ακολούθως: 

Στις αναμετρήσεις με το σύστημα των σετ, ο αριθμός των κερδισμένων 

σετ κι αν ισοβαθμούν, το συνολικό αθροιστικά σκορ στην τελευταία 

αναμέτρηση. Στις αναμετρήσεις με αθροιστικό σκορ, από τον αριθμό 

των συγκεντρωμένων πόντων στην τελευταία αναμέτρηση. Αν ακόμα 

ισόβαθμοι, θα ανακηρυχθούν ισόπαλοι. 

14.7. Στο τέλος των αγώνων η Οργανωτική Επιτροπή θα πρέπει να  

δημοσιεύει τις λίστες των αποτελεσμάτων. 

Κεφάλειο 15 

Συνέπειες  παραβίασης Κανονισμών 
Στο παρακάτω κεφάλαιο περιγράφονται οι ποινές και οι κυρώσεις σε 

αθλητές και παράγοντες όταν καταπατούνται οι κανονισμοί. 

15.1. Καταλληλότης,  αποκλεισμός (eligibility, disqualification). 

15.1.1. Ένας αθλητής ο οποίος κρίνεται  ένοχος καταπάτησης 

οποιουδήποτε κανονισμού  μπορεί να αποκλεισθεί από τον αγώνα και 

εάν γίνει αυτό χάνει την οποιαδήποτε θέση μπορεί να έχει κερδίσει 

μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

15.1.2. Ένας αθλητής κρίνεται ακατάλληλος να πάρει μέρος  στο 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, εάν η Ομοσπονδία του δεν ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις του  άρθρου Article 3.7.2. in Book 2. 



15.1.3. An athlete found competing in a class laid down in 4.2. 

Classes in Book 2 of which he does not fulfil the requirements, shall 

be disqualified from the competition and lose any position gained. 

15.1.4. An athlete found to have committed an Anti-Doping Rules 

violation shall be subject to sanctions as laid down in Book 6-Anti-

Doping Rules in Book 6. 

15.1.5. Any athlete found to be using equipment contravening World 

Archery Rules may have his scores partly or fully cancelled (see 11. 

Chapter 11-Athletes Equipment). 

15.1.6. Athletes or teams repeatedly found shooting more than the 

permitted number of arrows per end may have their scores 

disqualified (see Article 14.2.2. ). 

15.1.7. An athlete proved to have knowingly broken any rules and 

regulations may be declared to be ineligible to participate in the 

competition. The athlete shall be disqualified and shall lose any 

position he may have gained. 

15.1.7.1. Un-sportsmanlike conduct shall not be tolerated. Such 

conduct by an athlete or anyone deemed to be assisting an athlete 

shall result in disqualification of the athlete in question and may 

further result in suspension from future events. 

15.1.7.2. Anyone who alters without authorization, or falsifies, a 

score, or knowingly has a score altered or falsified, shall be 

disqualified. 

15.1.7.3. If an athlete repeatedly withdraws arrows from the target 

before they are scored, he may be disqualified. 

15.1.8. An athlete who persists in using a dangerous method of 

drawing the string in the opinion of the Judges, shall be asked 

by the chairperson of the Tournament Judge Commission or the 

Director of Shooting to stop shooting immediately and shall be 

disqualified (see Article 12.9. ). 

15.2. Losing the score of arrows. 

15.2.1. An athlete arriving after shooting has started shall forfeit the 

number of arrows already shot, unless the Chair of the Tournament 

Judge Commission is satisfied that the athlete was delayed by 

circumstances beyond his control (see Article 13.8. ). 

15.2.2. In the case of an equipment failure or unexpected medical 

problem an athlete shall only be allowed to make up the number of 

arrows that can be shot within 15 minutes while following the 

standard order of shooting. All other arrows shall be lost (see 

Article 12.2.4. ). 

15.2.3. An arrow shot before the start signal or after the stop signal, 

or out of sequence in alternating shooting, shall be considered as 

being part of that end and shall cause the athlete to lose the highest 

scoring arrow of that end which shall be scored as a miss. 

15.2.4. An arrow shot on the competition field after the Director of 

Shooting has officially closed the practice session on the competition 

field (which is after the pulling of the practice arrows) or during the 

breaks between distances or rounds shall cause the athlete to lose the 

highest scoring arrow of the next scoring end. 

15.2.5. In the team event, if any of the athletes of a team shoots an 

arrow before or after the relevant signal to start or finish the time 

period, that arrow shall count as part of that end and shall cause the 

team to lose the highest scoring arrow of that end which shall be 

scored as a miss. 

15.2.6. If more than the required number of arrows should be found 

in the target butt or on the ground near the target butt, or in the 

shooting lanes, only the three lowest (or six lowest, as the case may 

be) in value shall be scored (see Article 14.2.2. ). 

15.2.7. If a member of a team fails to shoot his two arrows in an end 

the number of un-shot arrows shall still form part of that end. An 

unshot arrow shall be recorded as a miss. If the total number of 

arrows, including all un-shot arrows in any one end exceeds six (or 

four) arrows, Article 15.2.6. shall apply. 

15.2.8. If a member of the team shoots more than the required 

number of arrows in alternating shooting before returning behind the 

1m line, the team shall lose the highest scoring arrow of that end. 

15.2.9. An arrow not hitting a scoring zone, or hitting a target face 

other than the athlete’s own target face shall be considered as part of 

that end and scored as a miss (Article 14.2.6.6. Article 14.2.6.7. ). 

15.1.3. Ένας αθλητής ο οποίος συλλαμβάνεται να αγωνίζεται  σε μία κατηγορία 

από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 4.2. Classes in Book 2 και δεν πληροί  
τις προϋποθέσεις της κατηγορίας, θα αποκλείεται από τον αγώνα χάνοντας την 

οποιαδήποτε θέση έχει κερδίσει. 

15.1.4. Ένας αθλητής ο οποίος συλλαμβάνεται να  έχει παραβεί ένα 

κανονισμό Anti-Doping, θα υπόκειται σε κυρώσεις    όπως 

αναφέρονται  στο Book 6-Anti-Doping Rules in Book 6. 

15.1.5. Τα scores ενός  αθλητή, ο οποίος συλλαμβάνεται να 

χρησιμοποιεί εξοπλισμό, ο οποίος αντιβαίνει  του Κανονισμούς  της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας, ενδέχεται να μηδενισθούν (βλέπε 11. Chapter 

11-Athletes Equipment). 

15.1.6. Αθλητές ή ομάδες οι οποίοι συλλαμβάνονται επανειλημμένως 

να ρίχνουν περισσότερα,  από τον επιτρεπόμενο αριθμό, βέλη σε κάθε 

σειρά, κινδυνεύουν με ακύρωση των αποτελεσμάτων τους (βλέπε 

Article 14.2.2).  
15.1.7. Ένας αθλητής ο οποίος αποδεικνύεται, ότι εν γνώσει του έχει παραβεί 

κάποιο κανονισμό ή διάταξη, μπορεί να κριθεί ακατάλληλος να λάβει μέρος 

στον αγώνα. Ο αθλητής θα διαγραφεί και θα χάσει την οποιαδήποτε θέσει έχει 
κερδίσει. 

15.1.7.1. Μία αντιαθλητική συμπεριφορά δε είναι ανεκτή. Μία τέτοια 

συμπεριφορά  από ένα αθλητή ή οποιονδήποτε κρίνεται να βοηθάει ένα αθλητή 

θα οδηγήσει στην διαγραφή του αθλητή και πιθανή απαγόρευση συμμετοχής σε 

μελλοντικούς αγώνες. 

15.1.7.2. Οποιοσδήποτε αλλάξει χωρίς εξουσιοδότηση ή  εν γνώσει του 
παραποιήσει ένα αποτέλεσμα,  θα  διαγράφεται. 

15.1.7.3. Εάν ένας αθλητής αποσύρει επανειλημμένως  τα βέλη του από το 

στόχο, προτού καταγραφούν οι αξίες, μπορεί να διαγραφεί. 

15.1.8. Ένας αθλητής ο οποίος,  κατά τη γνώμη των κριτών, συνεχίζει 

να τεντώνει το τόξο του με επικίνδυνο τρόπο, θα του ζητηθεί από το 

πρόεδρο της Επιτροπής Κριτών ή τον Διευθυντή Βολής  να σταματήσει 

αμέσως και θα διαγραφεί  (βλέπε Article 12. ). 

15.2. Απώλεια βαθμών στα βέλη. 

15.2.1. Ένας αθλητής ο οποίος φθάνει στον αγώνα μετά την έναρξη 

των βολών, θα χάσει τον αριθμό των βελών που έχουν ήδη ριχθεί 

εκτός εάν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κριτών κρίνει  ότι δεν ευθύνεται 

ο αθλητής, καθώς η αιτία καθυστέρησης ήταν υπεράνω των 

δυνατοτήτων του. (βλέπε Article 13.8. ). 

15.2.2. Σε περίπτωση βλάβης του υλικού ή απρόβλεπτου ιατρικού 

προβλήματος, θα επιτραπεί στον αθλητή να αναπληρώσει μόνο όσα 

βέλη μπορούν να ριχθούν, ακολουθώντας την κανονική διαδικασία 

των βολών, μέσα σε 15 λεπτά. Όλα τα υπόλοιπα βέλη θα χαθούν  

(βλέπε Article 12.2.4. ). 
15.2.3. Ένα βέλος που ρίχνεται πριν το σήμα έναρξης ή μετά το σήμα λήξης των 

βολών, ή εκτός σειράς στις βολές εναλλάξ, θα θεωρηθεί σαν βέλος εκείνης της 
σειράς και θα κάνει το αθλητή να χάσει  το βέλος της σειράς  με την υψηλότερη 

βαθμολογία, τ το οποίο θα καταγραφεί σαν miss.  

15.2.4. Ένα βέλος που ρίχνεται  στον αγωνιστικό χώρο  μετά το σήμα της 
επίσημης λήξης  της δοκιμαστικής περιόδου στον αγωνιστικό χώρο, (ο οποίος 

λήγει αφού αποσυρθούν όλα τα βέλη από τους στόχους) ή  κατά την διάρκεια 
του διαλείμματος μεταξύ των αποστάσεων ή γύρων,  θα κάνει τον αθλητή να 

χάσει το βέλος με την υψηλότερη βαθμολογία της επόμενης βαθμολογούμενης 

σειράς. 
15.2.5. Στον αγώνα για ομάδες εάν ένας αθλητής της ομάδας ρίξει ένα βέλος 

πριν ή μετά το σχετικό σήμα έναρξης ή λήξης της χρονικής περιόδου, αυτό το 

βέλος θα θεωρηθεί σαν βέλος της σειράς και θα κάνει την ομάδα να χάσει το 
βέλος με την υψηλότερη αξία εκείνης της σειράς, το οποίο θα καταγραφεί σαν 

miss. 
15.2.6. Στην περίπτωση που περισσότερα από τον ορισμένο αριθμό βελών 
βρεθούν στον στόχο ή στο έδαφος κοντά στο στόχο, μόνο τα τρία με την 

χαμηλότερη αξία (ή τα έξι ανάλογα της περίπτωσης) θα βαθμολογηθούν (βλέπε 

Article 14.2.2. ). 
15.2.7. Εάν ένα μέλος της ομάδας  δεν μπορέσει να ρίξει τα δύο βέλη του σε μία 

σειρά , τα βέλη που δεν ρίχτηκαν θα συνεχίσουν να αποτελούν μέρος της σειράς. 

Ένα βέλος που δεν ρίχτηκε θα μετρήσει σαν miss. Εάν ο συνολικός αριθμός των 
βελών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν ρίχτηκαν  σε οποιαδήποτε 

σειρά  ξεπερνούν τα έξι(ή τέσσερα) τότε θα  εφαρμοστεί το Article 15.2.6.  

15.2.8. Εάν ένα μέλος της ομάδας ρίξει περισσότερα απ’ όσα πρέπει βέλη κατά 
την διάρκεια εναλλακτικών βολών, προτού γυρίσει πίσω από τη γραμμή του 

ενός μέτρου, η ομάδα θα χάσει το βέλος με την υψηλότερη βαθμολογία της 

βολής. 
15,2,9 Ένα βέλος που δεν καρφώνεται σε βαθμολογούμενη ζώνη ή καρφώνεται 

σε  πρόσωπο που χρησιμοποιεί ένας άλλος αθλητής, τότε το βέλος θα θεωρηθεί 

μέρος της σειράς και θα καταγραφεί ως miss. (Article 14.2.6.6. Article 
14.2.6.7. ). 



15.2.10. When triple faces are used and more than one arrow is shot 

into the same scoring area both (or all) arrows count as part of that 

end but only the lowest value arrow shall score. 

15.3. Team Round Time penalties. 

15.3.1. If a member of a team crosses the 1m line too soon the Judge 

shall raise the yellow card. This card indicates that the athlete shall 

have to return behind the 1m line to start over again or be replaced 

by another athlete with arrows to shoot who shall start from behind 

the 1m line. 

15.3.2. If the team does not obey the yellow card and the athlete 

shoots his arrow, the team shall lose the highest scoring arrow for 

that end. 

15.3.3. The same procedure applies if a team member removes an 

arrow from the quiver before standing on the shooting line. 

15.4. Warnings. 

Athletes who have been warned more than once and who continue 

breaking the following rules or who do not follow decisions and 

directives (which can be appealed) of the assigned Judges shall be 

treated according to Article 15.1.7. : 

15.4.1. No athlete may touch the equipment of another without the 

latter’s consent (see Article 12.7. ); 

15.4.2. No athlete may draw his bow, with or without an arrow, 

except when standing on the shooting line (see Article 12.10. ). 

15.4.3. While shooting is in progress, only those athletes whose turn 

it is to shoot may be on the shooting line except for athletes with a 

classified disability. 

15.4.4. An athlete may not raise his bow arm until the signal is given 

to start (see Article 12.3. ). 

15.4.5. None of the arrows, target face or butt shall be touch until all 

the arrows on that target butt have been scored (seeArticle 14.2.1.). 

15.4.6. When drawing back the string of his bow an athlete shall not 

use any technique which, in the opinion of the Judges, could allow 

the arrow, if accidentally released, to fly beyond a safety zone or 

safety arrangements (overshoot area, net, wall etc.). 

Chapter 16 

Practice 

16.1. At Championships, practice may take place on the tournament 

range. 

16.1.1. For World Championships, this practice shall be for a 

minimum of 20 minutes and a maximum of 45 minutes on all days of 

the Qualification Round. Practice ends with the pulling of the 

practice arrows. The practice targets shall be set up at the first 

distance to be shot by each class. When shooting the Elimination 

Round and Finals Round, the organisers may decide on the length of 

the practice period taking into account the schedule for each day. 

16.1.1.1. Other practice facilities shall be made available to athletes 

at least five days before the beginning of the competition. 

16.1.2. At other World Archery events practice shall be for a 

maximum of 45 minutes but may be less and the competition shall 

start as soon as possible. 

16.1.3. For the Olympic, Compound and Indoor Match Round, a 

practice field shall be made available alongside the competition field 

(with targets in the same direction as the competition field) where 

athletes, still in the competition, may practice during the Elimination 

and Finals Rounds. 

16.2. For all World Championships: 

16.2.1. Should the practice field be insufficient for the number of 

athletes, the organisers may arrange two or three practice sessions a 

day, of at least four hours each. Attendance at these sessions may be 

booked up to 24 hours in advance. Bookings for more than 

one session a day for the same athlete may only be accepted if this 

does not prevent any other athlete from booking a first practice 

period at the session of choice. 

16.2.2. The Director of Shooting shall be in charge of the official 

practice field at all times. He shall give the appropriate signals to 

start and stop shooting and moving forward to collect arrows. No 

athlete may shoot after the stop shooting signal is given. Athletes 

contravening this rule may be banned from the practice session. 

 

15.2.10. Όταν χρησιμοποιούνται τριπλά πρόσωπα και περισσότερα του ενός 

βέλους βρεθούν στην ίδια ζώνη βαθμολόγησης και τα δύο(ή όλα) τα βέλη θα 
θεωρηθούν μέρος αυτής της σειράς μόνο το βέλος με την χαμηλότερη 

βαθμολογία θα καταγραφεί.  

15.3. Ποινές Χρόνου στον Ομαδικό Γύρο. 

15.3.1. Εάν ένα μέλος μιας ομάδας περάσει τη γραμμή του ενός μέτρου 

πολύ νωρίς, τότε ο κριτής θα δείξει την κίτρινη κάρτα. Η κάρτα αυτή 

δείχνει  ότι ο αθλητής θα πρέπει να γυρίσει αμέσως πίσω από τη 

γραμμή του ενός μέτρου και να ξαναρχίσει από την αρχή ή να 

αντικατασταθεί από έναν άλλο αθλητή ο οποίος έχει βέλη να ρίξει και 

ο οποίος θα ξεκινήσει πίσω από τη γραμμή του ενός μέτρου. 

15.3.2. Στην περίπτωση που η ομάδα δεν υπακούσει στην κίτρινη 

κάρτα και ο αθλητής ρίξει το βέλος του, η ομάδα θα χάσει το βέλος με 

την υψηλότερη βαθμολογία της σειράς. 

15.3.3. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται εάν το μέλος μίας ομάδας 

βγάλει ένα βέλος   από την φαρέτρα του προτού σταθεί στη γραμμή 

βολής. 
15.4. Προειδοποιήσεις. Αθλητές που έχουν προειδοποιηθεί περισσότερες από 

μία φορές  και οι οποίοι συνεχίζουν να παραβιάζουν τους κάτωθι κανονισμούς 

και δεν συμμορφώνονται Θα αντιμετωπισθούν  σύμφωνα με το Άρθρο 15.1.7 

15.4.1. Κανένας αθλητής δεν μπορεί να αγγίξει τον εξοπλισμό ενός άλλου 

αθλητή , χωρίς την έγκριση του τελευταίου (βλέπε Article 12.7. ); 

15.4.2. Κανένας αθλητής δεν μπορεί να τεντώσει, με ή χωρίς βέλος, το τόξο 
του, παρά μόνο όταν βρίσκεται στη γραμμή βολής (βλέπε Article 12.10. ); 

15.4.3. Όταν οι βολές βρίσκονται σε εξέλιξη  μονό οι αθλητές που έχουν σειρά 
να ρίξουν πρέπει να βρίσκονται στη γραμμή βολής εκτός εάν έχουν δηλώσει 

αναπηρία.  

15.4.4.Ένας αθλητής δεν πρέπει να σηκώνει το χέρι του με το τόξο, έως ότου 
δοθεί το σήμα έναρξης των βολών. (βλέπε Article 12.3. ); 

15.4.5.Κανένα από τα βέλη, πρόσωπα, ή στόχος δεν θα αγγίζεται, έως ότου 

καταγραφούν οι αξίες όλων των βελών που βρίσκονται πάνω στον στόχο (βλέπε 
Article 12.2.1. ); 

15.4.6.Όταν τεντώνει τη χορδή του τόξου του, ένας αθλητής δεν πρέπει 

να χρησιμοποιεί τεχνική που κατά την άποψη των κριτών, μπορεί να 

επιτρέψει στο βέλος, εάν ριχθεί κατά λάθος, να περάσει  τη ζώνη των 

μέτρων  ασφαλείας (απόσταση πίσω από τους στόχους, δίχτυ, τοίχο κ.λ.π.). 

Κεφάλαιο 16 

Προθέρμανση (δοκιμαστικές βολές) 

Στα Πρωταθλήματα η περίοδος προθέρμανσης μπορεί να γίνεται 

στον αγωνιστικό χώρο. 

16.1.1.Στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα η βολές προθέρμανσης θα 

διαρκούν από ένα ελάχιστο 20 λεπτών, έως το μέγιστο 45 λεπτών, 

όλες της ημέρες του Γύρου Κατάταξης. Η περίοδος προθέρμανσης 

λήγει με την απόσυρση των βελών από τους στόχους. Οι στόχοι για 

τις βολές προθέρμανσης θα τοποθετούνται στην πρώτη απόσταση 

που πρόκειται να ρίξει η κάθε κατηγορία. Όταν διεξάγονται ο Γύρος 

Αποκλεισμού και οι Τελικοί Γύροι, οι διοργανωτές θα αποφασίζουν  

την διάρκεια της περιόδου προθέρμανσης λαμβάνοντας υπ’ όψιν το 

πρόγραμμα της ημέρας. 
16.1.1.1. Άλλες εγκαταστάσεις προθέρμανσης θα διατίθενται στους αθλητές  

τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την έναρξη του αγώνα. 

16.1.2. Σε άλλους Διεθνείς Αγώνες η προθέρμανση θα διαρκεί το μέγιστο 45 
λεπτά, αλλά μπορεί να είναι  και λιγότερα, ώστε να αρχίσει το συντομότερο ο 

αγώνας. 

16.1.3. Για τον Ολυμπιακό, Σύνθετο και τις Αναμετρήσεις εσωτερικού χώρου, 
θα διατίθεται  ένας χώρος προθέρμανσης κατά μήκος του αγωνιστικού χώρου 

(με τους στόχους στην ίδια κατεύθυνση με τον αγωνιστικό χώρο) όπου, οι 

αθλητές οι οποίοι συνεχίζουν τον αγώνα,  να μπορούν να προθερμαίνονται 
κατά την διάρκεια των Γύρων Αποκλεισμού και Τελικών. 

16.2.Για όλα τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα : 

16.2.1. Εάν  ο χώρος προθέρμανσης δεν επαρκεί για τον αριθμό των αθλητών, 
τότε οι διοργανωτές  θα ορίσουν δύο η τρεις  περιόδους προθέρμανσης κάθε 

ήμερα,  τουλάχιστον τεσσάρων ωρών η κάθε μία. Για την προσέλευση σε 
αυτές τις περιόδους προθέρμανσης, οι αθλητές  θα πρέπει να εγγράφονται 

τουλάχιστον 24 ώρες ενωρίτερα. Η εγγραφή, σε περισσότερες από μία 

περιόδους προθέρμανσης την ημέρα,  για τον ίδιο αθλητή, μπορεί να 
επιτευχθεί εφ’ όσον δεν αποκλείει έναν άλλο αθλητή  που δεν έχει εγγραφεί 

ακόμα στην περίοδο προτίμησής του. 

16.2.2. Ο Διευθυντής βολής θα είναι υπεύθυνος στον χώρο προθέρμανσης, σε 
όλες τις περιόδους. Θα δίνει τα σήματα  έναρξης και λήξης των βολών καθώς 

και για τη συλλογή των βελών. Κανένας αθλητής δεν πρέπει να ρίξει  μετά το 

σήμα λήξης των βολών. Αθλητές που παραβιάζουν  αυτό τον κανονισμό 
μπορεί  να διωχθούν από το χώρο προθέρμανσης. 

 



16.2.3. Any change in the distance at which targets are set, shall be 

with the prior permission of the Director of Shooting, who may ask 

athletes to assist in moving and re-arranging targets, should it be 

necessary. 

16.3. All practice arrows shall be shot under the control of the 

Director of Shooting. 

Chapter 17 

Questions and Disputes 

17.1. Any athlete on the target butt shall refer any questions about the 

value of an arrow in the target face to a Judge before any 

arrows are drawn. 

17.1.1. A mistake on the scorecard may be corrected before the 

arrows are drawn, provided that all the athletes on the target agree 

on the correction. The correction shall be witnessed and initialled by 

all the athletes on the target. Any other disputes concerning entries 

on a scorecard shall be referred to a Judge. 

17.1.2. Should range equipment be defective or a target face become 

unreasonably worn or otherwise damaged, an athlete or Team 

Manager may appeal to the Judges to have the defective item 

replaced or remedied. 

17.2. Questions concerning the conduct of the shooting or the 

conduct of an athlete shall be lodged with the Judges before the next 

stage of the competition. 

17.2.1. Questions regarding any published results shall be lodged 

with the Judges without any undue delay, and in any event shall be 

lodged in time to allow corrections to be made before the prize 

giving. 

Chapter 18 

Team Officials 

18.1. At World Championships, each team taking part shall be 

represented by a Team Manager who may or may not be 

participating in the event. 

18.1.1. The Team Manager shall: 

Contact the organisers as soon as possible on arrival; 

Attend the Team Managers Meetings called by the organisers, the 

Judges or the Jury of Appeal; 

Accompany the team at the equipment inspection; 

Approach, whenever necessary, organisers, Judges or Jury of Appeal 

on behalf of the athletes of the team; Generally represent his team in 

all matters pertaining to the Championships. 

18.1.2. A Team Manager may be helped by other team officials (such 

as coaches, physiotherapists, psychologists, etc.). There may not be 

more than one team official on the field of play for each athlete 

competing at the time. However, the maximum number of team 

officials on the field of play at the same time is four. This may be 

increased by one official per category if the Member Association 

has athletes competing in more than two categories at the same time. 

18.1.3. The team official, unless competing, can only be in the 

designated areas of the field of play as follows: 

If an officials area has been designated on the Finals field of play, 

only one team official per athlete/team can be on the field of play and 

during shooting he can only be in the officials area. In all other cases 

the team officials can only be behind the waiting line unless 

representing the athlete at the target. 

Chapter 19 

Appeals 

19.1. In the event of an athlete not being satisfied with a ruling given 

by the Judges, he may, except as provided for in Article 17.1. above, 

appeal to the Jury of Appeal according to 3.13. Jury of Appeal in 

Book 2. Trophies or prizes which may be affected by a dispute shall 

not be awarded until the Jury ruling has been given. 

19.2. The decision by the Judge on the value of an arrow before the 

withdrawal from the target face is final. 

19.3. The decision made by a Judge in the team event concerning the 

use of the yellow card (see Article 15.3.1. ) is final. 

19.4. The decision of the Jury is final it cannot be appealed. 

Chapter 20 

Dress Regulations 

 

16.2.3. Η οποιαδήποτε μεταβολή  στην απόσταση στην οποία 

τοποθετούνται οι στόχοι θα γίνεται με την άδεια του Διευθυντή Βολής  

ο οποίος μπορεί να ζητήσει από τους αθλητές  να βοηθήσουν στην 

μετακίνηση και επανατοποθέτηση των στόχων εάν χρειασθεί. 

16.3. Όλα τα βέλη προθέρμανσης θα γίνονται υπό την εποπτεία του 

Διευθυντού Βολής. 

Κεφάλαιο 17 

Αμφιβολίες και Αμφισβητήσεις 
17.1 Ένας αθλητής  σε ένα στόχο, θα πρέπει να  αναφέρει την αμφιβολία του 

για την αξία ενός βέλους που βρίσκεται καρφωμένο στο πρόσωπο, σε ένα 
κριτή, προτού αποσυρθούν τα βέλη. 

17.1.1.Ένα λάθος στο φύλλο αγώνος μπορεί να διορθωθεί  πριν αποσυρθούν τα 

βέλη από το στόχο, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι αθλητές συμφωνούν για τη 
διόρθωση. Στη διόρθωση θα πρέπει να παρίστανται και να μονογράφεται το 

φύλλο αγώνος από όλους τους αθλητές  του στόχου. Η οποιαδήποτε άλλη 

αμφισβήτηση για τις αξίες στο φύλλο αγώνος θα πρέπει να αναφέρονται σε ένα 
κριτή. 

17.1.2. Εάν κάποιο υλικό στον αγωνιστικό χώρο  αποδειχθεί ελαττωματικό, ή 

ένα πρόσωπο φθαρεί αδικαιολόγητα, ή καταστραφεί, ένας Αθλητής ή ο Αρχηγός 
Ομάδας μπορεί να προσφύγει στους κριτές να αλλάξουν ή να διορθώσουν το 

ελαττωματικό στοιχείο.  

17.2. Αμφιβολίες που αφορούν στη διεξαγωγή των βολών, ή τη συμπεριφορά 
ενός αθλητή, θα κατατίθενται στους κριτές πριν την έναρξη της επόμενης φάσης 

του αγώνα. 

17.2.1. Αμφιβολίες που αφορούν στην έκδοσή των αποτελεσμάτων  θα 
κατατίθενται στους κριτές  χωρίς καμία καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση, 

θα κατατίθενται έγκαιρα προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις 
πριν τις απονομές των βραβείων. 

Κεφάλαιο 18 

Υπεύθυνοι (Αρχηγοί) των Ομάδων 

18.1. Στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα κάθε ομάδα που λαμβάνει μέρος  

θα εκπροσωπείται από ένα Team Manager  ο οποίος μπορεί ή  όχι να 

λαμβάνει μέρος στον αγώνα. 
18.1.1. Ο  Team Manager θα: Με την άφιξη θα έρχεται  σε επαφή  με τους 

διοργανωτές  όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Θα παρακολουθεί την Συνάντηση 

των Αρχηγών των Ομάδων που οργανώνονται από τους διοργανωτές, τους 
κριτές  ή την Αγωνόδικο Επιτροπή. Συνοδεύει την ομάδα στον έλεγχο 

Εξοπλισμού. Να προσεγγίζει , όποτε είναι αναγκαίο τους διοργανωτές, τους 

κριτές ή την Αγωνόδικο Επιτροπή εκ μέρους των αθλητών της ομάδας. Γενικά 
να αντιπροσωπεύει  την ομάδα τους  σε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν τους 

Αγώνες. 

18.1.2. Ο Υπεύθυνος  της Ομάδας μπορεί να  βοηθείται  από  άλλους 
παράγοντες της ομάδας (όπως προπονητές, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους 

κ.λ.π. Την στιγμή που αγωνίζεται ο κάθε αθλητής, μπορεί να παρευρίσκονται 

στον αγωνιστικό χώρο,  περισσότεροι του ενός υπεύθυνοι  ομάδας. Πάντως ο 
μέγιστος αριθμός Υπεύθυνων  Ομάδας που μπορεί να βρίσκονται ταυτόχρονα 

στον αγωνιστικό χώρο, είναι τέσσαρις. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί  

κατά ένα άτομο ανά κατηγορία, στην περίπτωση που η Ομοσπονδία Μέλος,  
έχει αθλητές που αγωνίζονται  σε περισσότερες από δύο κατηγορίες την ίδια 

στιγμή. 

18.1.3.Ο υπεύθυνος της Ομάδας, εκτός εάν αγωνίζεται, πρέπει να βρίσκεται 
στις ορισμένες περιοχές του αγωνιστικού, χώρου όπως περιγράφεται στη 

συνέχεια: Εάν έχει ορισθεί η περιοχή για τους παράγοντες στον αγωνιστικό 

χώρο των  Τελικών  Γύρων μόνο ένας παράγων ανά αθλητή/ομάδα μπορεί να 
βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, και κατά την διάρκεια των βολών μπορεί να 

βρίσκεται μόνο  στην περιοχή για τους παράγοντες. Σε όλες τις άλλες 

περιπτώσεις  οι υπεύθυνοι των ομάδων μπορεί να βρίσκονται πίσω από την 
γραμμή αναμονής εκτός από την περίπτωση που αντιπροσωπεύουν τον αθλητή 

στο στόχο.. 

Κεφάλαιο 19 

Προσφυγές-Ενστάσεις 
19.1. Στην περίπτωση που ένας αθλητής δεν ικανοποιείται από την απόφαση 

των κριτών, εκτός από την περίπτωση, όπως αναφέρεται στο παραπάνω 
άρθρο Article 17.1.μπορεί να προσφύγει στην Αγωνόδικο Επιτροπή (Jury of 

Appeal σύμφωνα με το άρθρο 3.13. Jury of Appeal in Book 2. Τρόπαια ή 

έπαθλα η απόδοση των οποίων  μπορεί να επηρεασθεί  από  μία 
αμφισβήτηση, δεν θα αποδοθούν έως ότου ανακοινωθεί η απόφαση της 

Επιτροπής. 

19.2. Η απόφαση του κριτή για την αξία ενός βέλους πριν την απόσυρση από 
τον στόχο είναι τελική. 

19.3.Η απόφαση ενός κριτή στο ομαδικό αγώνισμα  που αφορά στη χρήση της 

κίτρινης κάρτας (βλέπε Article 15.3.1. ) είναι τελική. 

19.4. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελική και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. 

. 

. 

 



20.1. World Championships are majestic occasions, honoured by the 

attendance of many dignitaries. All athletes, Team Managers 

and Officials participating in the Opening and Closing Ceremonies 

should be dressed in the uniform of their respective 

Member Association. 

20.1.1. During the Olympic Games, World Championships and World 

Cup Events, athletes and team officials shall dress in sports 

clothing on the field of play. All members of one team by category 

shall be dressed in the same team uniform. The teams of one country 

may wear different design and colour uniforms. Team officials may 

wear a different style but should wear the same colours and should 

be easily identified as the official of their team; Women shall wear 

dresses, skirts, divided skirts, shorts (these may not be shorter than 

the athlete’s fingertips when the arms and fingers are extended at the 

athlete’s side) or trousers, and blouses or tops (covering the front 

and back of the body, be fixed over each shoulder while still covering 

the midriff when she is at full draw); Men shall wear trousers or 

shorts (these may not be shorter than the athlete’s fingertips when the 

arms and fingers are extended at the athlete’s side) and long or short 

sleeved shirts (covering the midriff when at full draw); No denim, 

jeans or camouflage clothes may be worn nor any oversize or baggy 

type pants or shorts; During the Team and Mixed Team match play 

competition the same colour and style shirt/blouse/top and the same 

colour pants/shorts/skirts shall be worn; Due to weather conditions, 

protective clothing such as sweaters, track suits, raingear, etc. may 

be worn following approval by the Technical Delegate of the event 

or, in his absence, the Chairperson of the Tournament Judge 

Commission; 

Headwear is optional. 

20.1.2. Sport shoes shall be worn by all athletes and officials except 

for disabled athletes when included on their classification card. Sport 

shoes may be different styles but shall cover the entire foot. 

20.1.3. Athlete numbers are to be prominently displayed on the 

athlete’s quiver or thigh and be visible from behind the shooting line 

at all times while shooting is in progress. 

20.1.4. At Olympic Games, World Championships and World Cup 

Events, all athletes shall have their name across the back on the 

shoulder area in combination with the name of their country (or three 

letters acronym). Team officials shall have their country 

name on the back of their shirt. The name and function of the team 

official are optional. 

20.1.5. Athletes and team officials shall conform to the dress 

regulations during the Official Practice. 

20.2. No advertising of any kind whatsoever shall appear on clothing 

worn by the athletes or officials at any time during the tournament 

except as specified in the eligibility rules. 

Chapter 21 

Para-Archery 

21.1. Introduction 

21.1.1. This section is made up of bylaws only. It explains the 

additional rules which apply to classified para-athletes at all World 

Archery events. 

21.2. Classifiers 

21.2.1. Athletes with a physical disability are assessed by a panel of 

two international classifiers. The classifiers shall allocate a class to 

each athlete and issue a classification card showing the class and the 

assistive devices the athlete is allowed to use. 

21.3. Visually Impaired Classification 

21.3.1. Visually Impaired athletes classified as VI1 shall wear a 

blindfold when shooting. Other athletes classified as VI2 or VI3 will 

not wear blindfolds. All the VI athletes are classified by specific, 

trained VI classifiers. 

21.4. Classes 

World Archery recognises the following classes for para-athletes in 

the bow divisions: 

21.4.1. Recurve: 

Individual: 

Women Open 

Men Open 
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Team: 

Women Open 

Men Open 

Equipment rules are the same as World Archery Rules. 

21.4.2. Compound: 

Individual: 

Women Open 

Men Open 

Team: 

Women Open 

Men Open 

21.4.3. Visually Impaired (VI): 

VI1 VI2 / VI3 

There shall be no distinction between men, women, compound or 

recurve within either division. All will shoot against each other 

in the appropriate division. For the equipment rules of this division 

see 21.12. Visually Impaired Athletes. 

21.4.4. W1 Open (Recurve/Compound): 

Individual: 

Women W1 Open 

Men W1 Open 

Team: 

Women W1 Open 

Men W1 Open 

Equipment rules are the same as World Archery Rules, with the 

following exceptions for the W1 Class: 

The peak draw weight of the bow is 45lbs; 

No peep sights or scope sights are allowed; 

Level device is not allowed; 

Release aids are permitted. 

21.4.5. If there are not sufficient W1 women for any Para-Archery 

competition, then the W1 sport class will include those W1 women 

entered and women and men will compete against each other. 

21.5. Classification cards 

21.5.1. All athletes are required to have a current international 

classification card which shall be shown to the Judges at equipment 

inspection. This enables Judges to check any assistive devices when 

checking the athlete's other equipment. Athletes without a 

classification, because they do not meet the criteria, are not 

permitted to compete in a category for athletes with a disability. 

21.5.2. This international classification card is the plastic type or the 

paper sheet which is issued until the plastic card is ready. 

21.5.3. Athletes who do not yet have an international classification 

card of any type shall still be allowed to compete, but the scores 

cannot count for World Ranking, World Records or obtaining any 

titles. 

21.6. Assistive devices 

21.6.1. Assistive devices are only allowed if they have been permitted 

by an international classifier and included on the athlete's 

classification card. Athletes who no longer meet the criteria to be 

classified as a Para-athlete, may nevertheless require an 

assistive device to enable them to shoot a bow and arrow in general 

competition, but not to provide help to shoot well. Such 

athletes will have an international classification card dated 

November 2013 or later specifying any assistive device that may be 

used. Assistive devices include the following: 

21.6.2. Wheelchair: 

A wheelchair of any type may be used provided it subscribes to the 

accepted principle and meaning of the word “wheelchair”; 

No part of the wheelchair may support the bow arm while shooting; 

For wheelchair athletes, the sides of the back support of the chair 

may not be further forward than half the width of the athlete’s 

body at each side. (see image 2: Wheelchair athlete) All parts of the 

chair shall be at least 110mm below the athlete's armpit while 

shooting at any distance; The body support protruding forward from 

the main vertical frame of the chair back shall not be longer than 

100mm and shall be at least 110mm below the athlete's armpit; 

The wheelchair shall not exceed 1.25m in length; The use of anti-roll 

devices is allowed.  
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21.6.3. Stool: 

A stool of any type may be used provided it subscribes to the accepted 

principle and meaning of the word stool. No part of the stool may 

support the bow arm while shooting; No part of the stool may be in 

contact with the trunk of the athlete. (This means the athlete cannot 

lean against the back of the stool); The area of contact with the 

ground, framed by the legs of the stool and the feet of the athlete shall 

not exceed the width of 60cm x 80cm along the shooting line. 

21.6.4. Block: 

Athletes with legs of different lengths may use a raised platform of 

any substance under 1 foot – or as a part of the shoe – in order 

to be more stable when standing. Limitations in size and position are 

similar to the devices described in Article 11.1.10.1. . 

21.6.5. Permitted Body support: 

Only W1 athletes are allowed to use both a protrusion and strapping 

at the same time. They may use any amount of body support 

/strapping to maintain body stability as long as no support is given to 

the bow arm while shooting. Other athletes, when their international 

classification card allows strapping, may have only a single strap 

around the chest; For some wheelchair athletes, leg strapping may be 

authorised as specified on their international classification card. 

21.6.6. Prosthesis: 

A prosthetic arm including a “hand” may be used and may be 

attached to the bow provided that the attachment is not totally 

rigid nor permanently fixed. 

21.6.7. Release aid: 

Any release aid may be attached to the wrist, elbow or shoulder, or 

held in the mouth, provided no release aids may be used 

with the Recurve Open class. 

21.6.8. Bow bandage: 

Athletes with a bow arm disability may use the bow tied or bandaged 

to the hand provided that it is not totally rigid nor 

permanently fixed. 

21.6.9. Bow arm splint: 

Athletes with a bow arm disability may use an elbow or wrist splint. 

21.6.10. String arm wrist splint: 

Athletes with a string arm disability may use a wrist splint. 

21.6.11. Assistant: 

W1 athletes unable to nock their arrows may have a person to load 

the arrows onto the bow. These persons may give the athletes 

any verbal or other assistance, especially regarding the spotting of 

arrows, and adjusting the bow sight. These persons shall not 

disturb other athletes. The athlete and assistant shall be recognisable 

as partners wearing the same uniform and, where athlete numbers 

are worn, they shall wear the same number. 

21.7. Rounds 

21.7.1. Rounds shot are the same as for able-bodied athletes with the 

exception of the VI Division which has its own rounds. 

21.7.2. Special provisions for Team Rounds including the mixed 

round: 

21.7.2.1. In the team rounds, all athletes in the team may remain on 

the shooting line. 

21.7.2.2. When an athlete has finished shooting, he shall raise one 

arm to signal that he has finished shooting. The next athlete may not 

load an arrow on the bow until after this signal has been given. 

21.7.2.3. In the case of an athlete who is unable to raise an arm by 

reason of his disability, he shall arrange an appropriate signal with 

the Line Judge. 

21.7.3. In the Recurve Division, there is a Team Round. 

21.7.4. In the Compound Division, W1 classified athletes may be 

grouped together with those shooting Open Compound when they 

shoot 

the same Ranking Round, otherwise, there can be separate W1 and 

Open Compound team events. 

21.7.5. The mixed team is made up of one woman and one man in the 

same bow type. 

21.8. Competitions 

21.8.1. Paralympic Games; 

World Archery Para Championships; 
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World Ranking Events; 

Continental Championships. 

21.9. World records and awards 

21.9.1. Records can be set for all classes for the same Rounds shot by 

able-bodied athletes and with the addition of records for the VI 

Rounds. 

21.9.2. Records shot at World Archery Para Championships and 

Paralympic Games shall be automatically confirmed as soon as the 

scores are official. 

21.9.3. Records shot at other recognised tournaments shall be sent to 

World Archery Office not later than 10 days after the tournament in 

question by the Member Association to which the athlete belongs, 

together with the tournament results list and a declaration 

covering the requirements for World Records as defined in 5.5. 

Confirmation of World Records in Book 2 and the details of the 

classification. 

21.10. World Ranking List 

21.10.1. A Para-Archery world ranking list shall be maintained. 

21.11. Venue 

21.11.1. The competition and practice venues shall have all 

necessary equipment and suitable access conditions for wheelchair 

users as 

defined by IPC regulations (these regulations shall be reviewed by 

the Para-Archery Committee). 

21.11.2. Access from the venue entrance to the waiting and shooting 

lines shall be wheelchair accessible without assistance. 

21.11.3. Two or three athletes shall be placed on each target at Para-

Archery Events. Wheelchair or other seated athletes may stay on the 

shooting line at all times. 

21.11.4. For all Para-Archery Events the ground shall be marked as 

set out in the World Archery Rules except: 

Each athlete shall be allocated a minimum of 1.25m; 

Lanes for individual events shall be a minimum of 2.60m (or 3.90m); 

Lanes for team events shall be a minimum of 3.90m. 

21.12. Visually Impaired Athletes 

21.12.1. There will be two divisions for Visually Impaired athletes, 

VI1 and VI2 and VI3 combined. VI2/VI3 athletes will be those who 

have 

the IBSA archery classification of B2 or B3 which is determined by 

the degree of visual acuity. 

The athlete in VI1 will wear blindfolds. The athletes in the VI2/VI3 

division will not wear blindfolds. Athletes in both divisions will 

use a tactile sight and no other sight will be permitted. 

21.12.2. A blindfold can be a sleep mask or wraparound glasses or 

goggles and shall be checked by the Judges during equipment 

inspection and may be re-checked at any time during the competition. 

21.12.3. When at the competition venue the blindfold shall be worn at 

all times while on the field of play including when setting up 

equipment, during practice and until the end of the athlete's 

competition for that day. 

21.12.4. The sighting device/stand must not represent an obstacle to 

other competitors. The total width of the stand/foot locators shall be 

not more than 80 cms (31.5 inches). The maximum depth of the 

functional part of the foot locators in contact with the athlete shall be 

not more than 6 cms (2.5 inches). There shall be a space of not less 

than 90 cms (35.5 inches) between each tactile stand (measured from 

the nearest point of each stand). The size of the tactile sight may not 

exceed 2 cms in any direction and shall only be in contact with the 

back of the athlete's hand or forearm. 

21.12.5. Once set up, the tactile sight may be left on the field until the 

end of the athlete's competition for that day, and then removed. 

21.12.6. In the VI Olympic Round, target allocations shall be 

arranged so that athletes do not have to move targets even if this 

means that their opponent is not on an adjacent target. 

21.12.7. Athletes may shoot either recurve or compound bows within 

the same class. The compound bow may be shot with either fingers or 

a release aid. Compound bows are restricted to a peak draw weight 

of 45 pounds for both men and women. 

21.12.8. Rounds to be shot. 
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21.12.8.1. The VI Outdoor Round consists of four times 36 arrows 

shot at 30m with the following target faces in this order : 

The first 36 arrows on a 60cm face; 

The next 36 arrows on an 80cm face; 

The next 36 arrows on an 80cm face; 

The final 36 arrows on a 122cm face. 

21.12.8.2. The VI 30m Round consists of 72 arrows shot at 30m on 

the 80cm face. 

21.12.8.3. The VI Olympic Round is shot at 30m on the 80cm target 

face. 

21.12.8.4. The VI Indoor Round consists of 60 arrows on a 60cm face 

shot at 18m. The full "recurve" 10 zone will be used for scoring 

purposes even if a compound bow is used. 

21.12.8.5. The VI Indoor Match Round is shot on 60cm faces and 

follows the other rules of the Indoor Match Round. The full 

"recurve" 10 zone will be used for scoring purposes even if a 

compound bow is used. 

21.12.8.6. All other World Archery rules apply. 

21.12.9. Assistants 

21.12.9.1. A VI athlete is permitted to have a person acting as an 

assistant who may sit or stand behind the athlete 1m behind the 

shooting line. 

21.12.9.2. The role of the assistant is to tell the athlete the position of 

the arrows in the target face and also to inform them of any 

safety issues. 

21.12.9.3. The assistant shall not disturb the other athletes while 

giving coaching assistance. 

21.12.9.4. When the athlete has finished his scoring arrows, the 

assistant will go behind the waiting line. The athlete may remain 

on the shooting line throughout the shoot or return behind the 

waiting line at the athlete's discretion. 

21.12.9.5. The assistant may only adjust the sight and/or set up 

equipment between practice and/or scoring ends. The assistant 

may guide the athlete to the target and back to the shooting line. The 

athlete may adjust his tactile sight at any time during the shooting. 

21.12.9.6. The assistant shall do the scoring for the athlete. Each 

athlete will sign her/his own score sheet. 

21.12.9.7. The athlete and assistant shall be recognisable as partners 

wearing the same uniform. 

21.12.10. For all international tournaments and/or those 

tournaments registered with World Archery, no "assistant" or 

"support" dogs will be permitted on the field of play. 
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Appendix 1 
Target Faces and Equipments 

 

1-10 Scoring Zones Target Face 

(see image 3: 1-10 Scoring Zones Target Face) 

Outdoor target butt set-up 

(see image 4: Outdoor target butt set-up) 

 
Image 4: Outdoor target butt set-up 
 

 

4 x 5-10 Scoring Zones Target Face 

(see image 5: 4 x 5-10 Scoring Zones Target Face) 

 
Image 5: 4 x 5-10 Scoring Zones Target Face 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 x 6-10 Scoring Zones Target Face 

(see image 6: 4 x 6-10 Scoring Zones Target Face) 

 
Image 6: 4 x 6-10 Scoring Zones Target Face 

 

 

 

3 x 6-10 Scoring Zones Target Face 

(see image 7: 3 x 6-10 Scoring Zones Target Face) 

 
Image 7: 3 x 6-10 Scoring Zones Target Face 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 x 5-10 Scoring Zones Target Face 

(see image 8: 3 x 5-10 Scoring Zones Target Face) 

 
Image 8: 3 x 5-10 Scoring Zones Target Face 

2 x 5-10 Scoring Zones Target Face with Score Board 

(see image 9: 2 x 5-10 Scoring Zones Target Face with Score Board) 

 
Image 9: 2 x 5-10 Scoring Zones Target Face with Score Board 

 

2 x 5-10 Scoring Zones Target Face 

1 x 5-10 Scoring Zones Target Face 

(see image 10: 1 x 5-10 Scoring Zones Target Face) 

 
Image 10: 1 x 5-10 Scoring Zones Target Face 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indoor target butt set-up 

(see image 11: Indoor target butt set-up) 

 
Image 11: Indoor target butt set-up 

 

 

 

 

 

 

 

4 x 4 40cm Target Face for Indoor 

(see image 12: 4 x 4 40cm Target Face for Indoor) 

 
Image 12: 4 x 4 40cm Target Face for Indoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 x 4 Las Vegas Triple Face for Indoor 

(see image 13: 4 x 4 Triple Triangular Face for Indoor) 

 
Image 13: 4 x 4 Triple Triangular Face for Indoor 

 

 

 

4 x 3 Vertical Triple Target Face for Indoor 

(see image 14: 4 x 3 Vertical Triple Target Face for Indoor) 

 
Image 14: 4 x 3 Vertical Triple Target Face for Indoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 x 3 Vertical Triple Target Face for Indoor 

Individual and team event 

(see image 15: 2 x 3 Vertical Triple Target Face for Indoor) 

 
Image 15: 2 x 3 Vertical Triple Target Face for Indoor 

 

1 x 3 Horizontal Triple Target Face for Indoor 

Team event - shoot-off 

(see image 16: 1 x 3 Horizontal Triple Target Face for Indoor) 

 
Image 16: 1 x 3 Horizontal Triple Target Face for Indoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Recurve bow description 

(see image 17: Recurve Bow description) 

 
Image 17: Recurve Bow description 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compound bow description 

(see image 18: Compound Bow description) 

 
Image 18: Compound Bow description 

 

 

 

 

 

 

 

Arrow description 

(see image 19: Arrow description) 

 
Image 19: Arrow description 


