Κανονισμός ασφάλειας λειτουργίας προπονητηρίων Τοξοβολίας
1. Ο εξοπλισμός των αθλητών κατά την μεταφορά από και προς τον χώρο
προπόνησης θα πρέπει να είναι αποσυναρμολογημένος. Για τα ολυμπιακά
τόξα η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επιτρέπεται μόνο εντός του
χώρου του προπονητηρίου. Για τα σύνθετα τόξα η μεταφορά από και προς
το προπονητήριο πρέπει να γίνεται μέσα σε ειδική βαλίτσα.
2. Οι αθλητές δεν πρέπει να τοποθετούν βέλος στον εξοπλισμό τους παρά
μόνο πάνω στη γραμμή βολής και εφόσον βεβαιωθούν ότι ο χώρος
εκτέλεσης βολών είναι εντελώς ελεύθερος.
3. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι ο εξοπλισμός τους (τόξα και βέλη)
είναι σε αρίστη λειτουργική κατάσταση, πληροί τις προδιαγραφές
ασφάλειας που ορίζει ο κατασκευαστής και ότι θα λειτουργήσει σωστά κατά
την εκτέλεση της βολής
4. Όταν οι αθλητές ρίχνουν σε διαφορετικές αποστάσεις, η γραμμή βολής είναι
κοινή για όλους τους αθλητές. Όλοι οι αθλητές στέκονται σε μία γραμμή
βολής, και στην ίδια ευθεία. Η γραμμή βολής είναι παράλληλη με την
ευθεία που είναι τοποθετημένοι οι στόχοι
5. Οι αθλητές εκτελούν τις βολές από την γραμμή βολής κάθετα προς τον
στόχο. Απαγορεύεται η εκτέλεση βολής υπό γωνία προς τον στόχο ή προς τα
πάνω. Ειδικά για τα σύνθετα τόξα, απαγορεύεται το άνοιγμα του τόξου προς
τα πάνω.
6. Οι βολές πρέπει να εκτελούνται μόνο σε εγκεκριμένους σταθερούς στόχους
και ποτέ σε κινούμενο στόχο.
7. Η βολή πρέπει να σταματάει άμεσα εφόσον υπάρχει η παραμικρή
πιθανότητα κίνησης ανθρώπου ή ζώου ανάμεσα στην γραμμή βολής και τον
στόχο
8. Όλοι οι αθλητές οφείλουν να παραμένουν πίσω από την γραμμή βολής (ή
αναμονής) έως ότου να τελειώσει η βολή και δοθεί το σύνθημα για
συλλογή βελών. Σε περίπτωση πτώσης βέλους μπροστά από την γραμμή
βολής ο αθλητής πρέπει να περιμένει να τελειώσει η βολή πριν
προσπαθήσει να το μαζέψει.
9. Κατά την διαδικασία αφαίρεσης βελών από τον στόχο ο αθλητής οφείλει να
σιγουρευτεί ότι οι υπόλοιποι συναθλητές του βρίσκονται σε απόσταση
ασφαλείας (προς αποφυγήν τραυματισμών). Κάθε τοξότης συλλέγει τα βέλη
του από τον στόχο με τη σειρά του χωρίς να πλησιάζει σε απόσταση
μικρότερη από δύο (2) μέτρα εφόσον υπάρχει άλλος αθλητής μπροστά.
10. Τα βέλη πρέπει να τοποθετούνται στην φαρέτρα αμέσως μετά την αφαίρεσή
τους από τον στόχο. Απαγορεύεται το τρέξιμο με βέλη στα χέρια.
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