
Κανονισμοί για αρχαρίους και 

πεπειραμένους αθλητές 

Κατερίνα Πλακούδα 

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής / Διεθνής Κριτής 

Πρόεδρος ΚΕΚ της ΕΟΤ 

Χριστίνα Τιφλίδου 

Δόκιμη Διεθνής Κριτής WA 

Μέλος ΚΕΚ της ΕΟΤ 



Περιεχόμενα ενημέρωσης 

• Κατηγοριοποίηση τόξων και αθλητών 

• ΑμεΑ 

• Αθλητική περιβολή (ενδυμασία και υπόδηση) 

• Κάρτα Υγείας Αθλητή 

• Εξοπλισμός 

• Αγώνας 

• Βολή 

• Φύλλο αγώνα 

• Βέλη στο πρόσωπο 

• Ιδιαίτερες καταστάσεις  

• Απαγορεύσεις 

 



Κατηγοριοποίηση  

• Σύμφωνα με το τόξο: Recurve, Compound,

Barebow, Longbow, Traditional (T1 &T2)

• Σύμφωνα με την ηλικία: Under 18, Under 21,

Άνδρες - Γυναίκες, 50+ σε Άνδρες και Γυναίκες,

Παμπαίδες-Παγκορασίδες, Παμπαίδες Β’-

Παγκορασίδες Β’

• Εγκύκλιοι ΕΟΤ: Αναπτυξιακοί αγώνες (πρόσωπα

& αποστάσεις) 

• Para-Archery (ΑμΕΑ)



Ολυμπιακό Τόξο (Recurve) 

• Τόξο που αποτελείται από κορμό/riser

μεταλλικό ή ξύλινο με λαβή (όχι shoot-through riser)

  και 2 ελαστικά σκέλη με μια μονή χορδή. 



Ολυμπιακό Τόξο (εξοπλισμός) 
• Πολύχρωμος κορμός/riser (όχι κάμο)

• Επιτρέπεται στήριγμα/brace, αλλά να μην ακουμπάει τον καρπό του αθλητή

• Πολύχρωμη χορδή  με nock point και σημάδι για χείλη ή μύτη, χωρίς σημάδια σκόπευσης

• Arrow rest ευπροσάρμοστο και button (χωρίς ηλεκτρονικά συστήματα)

• Ένδειξη ελέγχου τραβήγματος/clicker ακουστικό ή αφής μηχανικό, χωρίς ηλεκτρονικά συστήματα

• Σκοπευτικό, χωρίς μεγεθυντικό φακό ή αλφάδι, με ένα σημείο σκόπευσης και

η οπτική ίνα να μην ξεπερνάει τα 2 cm σε ευθεία

• Επιτρέπονται stabilizers και αποσβεστήρες κραδασμών

• Οποιουδήποτε τύπου βέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκεί να έχουν

διάμετρο στελέχους 9,3 mm και διάμετρος μύτης 9,4 mm

• Προστατευτικό δαχτύλων/tab χωρίς να προσφέρει σταθερότητα στο χέρι ή στον καρπό

• Άλλα αξεσουάρ, χωρίς ηλεκτρονικές συσκευές, πέρα από κινητό

για χρήση μόνο για φωτογραφίες και εφαρμογές scoring



Σύνθετο Τόξο (Compound) 

• Τόξο στο οποίο επιτρέπεται shoot-through riser. Η έλξη μεταβάλλεται μηχανικά από  

      ένα σύστημα τροχαλιών ή έκκεντρων. Όλα τα συστήματα επιτρέπονται,  

      αρκεί να μην είναι ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά 

• Η δύναμη του τόξου να μην ξεπερνάει τις 60 lbs 

• Οποιουδήποτε τύπου βέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκεί να έχουν 

      διάμετρο στελέχους 9,3 mm και διάμετρος μύτης 9,4 mm 

 

   Διάμετρος στελέχους 9,3 mm 

   Διάμετρος μύτης 9,4 mm 

 



Τόξο Barebow 

• Τόξο που αποτελείται από κορμό/riser μεταλλικό ή ξύλινο

με λαβή (όχι shoot-through riser) και 2 ελαστικά σκέλη

με μια μονή χορδή.



Τόξο Barebow (εξοπλισμός) 
• Το τόξο δεν πρέπει να έχει προεξοχές, σκοπευτικό ή σημάδια σκόπευσης, σημάδια ή 

ατέλειες ή πλαστικοποιημένα κομμάτια εντός του οπτικού παραθύρου σκόπευσης του 

τόξου 

• Ολόκληρο το τόξο θα πρέπει να περνάει από δαχτυλίδι διαμέτρου 12,2 cm 

• Το rest, μπορεί να είναι ρυθμιζόμενο και να έχει περισσότερα από ένα κάθετα 

στηρίγματα (ρυθμιζόμενο button πίεσης). 

• Δεν επιτρέπεται συσκευή για έλεγχο ανοίγματος (clicker) 

• Δεν επιτρέπονται σταθεροποιητές (stabilisers) 

• Επιτρέπονται limb savers 

• Βαρίδια επιτρέπεται εφόσον περνάει το τόξο από δαχτυλίδι διαμέτρου 12,2 cm 

• Οποιουδήποτε τύπου βέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκεί να έχουν 

       διάμετρο στελέχους 9,3 mm και διάμετρος μύτης 9,4 mm 

 

 



Τόξο Barebow (τεχνική) 

Επιτρέπεται  

η τεχνική βολής 

string walking  

και face walking 



Barebow - Tab 

Η ραφή θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε μέγεθος και χρώμα.  

Σημάδια ή γραμμές μπορούν να προστεθούν κατευθείαν πάνω στο tab 

ή πάνω σε ταινία τοποθετημένη στην εσωτερική πλευρά του tab.  

Αυτά τα σημάδια θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα ως προς το μέγεθος, 

το σχήμα και το χρώμα. 



Barebow - Βαρίδια 



Barebow – Νέοι Κανονισμοί WA 
Κανονισμοί Αλλαγές 

11.4.6.1, 
11.4.6.2 
11.4.10.1 
22.3.6.1, 
22.3.6.2 
22.3.10.1 

Οι αποσβεστήρες κραδασμών επιτρέπονται. 

Μπορούν να εγκατασταθούν στο riser από  

τον κατασκευαστή ή συνδέοντας αποσβεστήρες 

μετά την αγορά απευθείας στο riser ή  

στα βαρίδια. 

Οποιοσδήποτε συνδυασμός βάρους(ων)  

και αποσβεστήρα(ών) δόνησης(ων)  

πρέπει να περάσει μέσα από δακτύλιο 

εσωτερικής διαμέτρου 12,2 cm (+/- 0,5 mm) 

χωρίς να χρειάζεται να λυγίσετε  

τους αποσβεστήρες κραδασμών  

για να χωρέσουν στον δακτύλιο 12,2 cm. 



Barebow – Νέοι Κανονισμοί WA 

• Παλιά: Μόνο αποσβεστήρες κραδασμών που ήταν αρχικά μέρος του τόξου 

• Πλέον: Συνδυασμός απόσβεσης κραδασμών και βαρών, που προστέθηκαν επίσης 

στη συνέχεια 

Και τα δύο 

πλέον 

επιτρέπονται! 



Barebow – Νέοι Κανονισμοί WA 

Αλλαγές 

Επιτρέπονται riser κατασκευαστών με γωνιακά ένθετα 

σταθεροποιητή, αλλά δεν επιτρέπονται γωνιακοί 

βραχίονες ή σύνδεσμοι. 

Βάρος(α) και αποσβεστήρας(α) μπορούν να προστεθούν 

κάτω και πάνω από τη λαβή του riser, αλλά δεν πρέπει 

να βοηθούν τον αθλητή στη στόχευση ή στο βεληνεκές 

με οποιονδήποτε τρόπο. 



Τόξο Longbow 
• Το τόξο θα πρέπει να αντιστοιχεί στο παραδοσιακό σχήμα του longbow.

• Η χορδή δεν πρέπει να ακουμπάει οποιοδήποτε άλλο κομμάτι του τόξου εκτός

από τα σημεία τοποθέτησης της θηλειάς της χορδής (string nocks).

• Το τόξο μπορεί να είναι από οποιοδήποτε υλικό ή συνδυασμό υλικών.

• Δεν υπάρχει περιορισμός στο σχήμα της λαβής και επιτρέπεται το κέντρο shot-shot.

• Το τόξο δεν πρέπει να έχει προεξοχές, σκοπευτικό ή σημάδια σκόπευσης, σημάδια ή

ατέλειες ή πλαστικοποιημένα κομμάτια εντός του οπτικού παραθύρου σκόπευσης του

τόξου.

• Τα παιδικά και γυναικεία τόξα δεν μπορούν να είναι λιγότερο από 150 cm

και για τους άντρες λιγότερο από 160 cm.



Τόξο Longbow 
Το τόξο μπορεί να αποτελείται από δύο κομμάτια παρόμοιου μήκους 

(δηλ. το διαχωριστικό σημείο να βρίσκεται στην περιοχή λαβής/rest) 



Τόξο Longbow 

• Όταν ο αθλητής ρίχνει χρησιμοποιώντας το παράθυρο του τόξου, αυτό μπορεί

να καλυφθεί με οποιοδήποτε υλικό.

• Δεν επιτρέπονται string και face walking.

• Δεν επιτρέπονται βαρίδια, σταθεροποιητές ή απορροφητές δονήσεων.

• Επιτρέπονται μόνο ξύλινα βέλη αρκεί να έχουν διάμετρο στελέχους 9,3 mm και

διάμετρος μύτης 9,4 mm

• Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο φυσικά φτερά για το φτέρωμα των βελών

• Οι τεχνικές βολής που επιτρέπονται είναι ή mediterranean ή τα δάχτυλα

κατευθείαν κάτω από το nock.



Τόξο Longbow (τεχνική) 



Τόξο Traditional T2 (Αλλαγές WA) 

• Το riser είναι κατασκευής με επίστρωση (laminated) και περιλαμβάνει  

     ξύλινη επίστρωση ή είναι να είναι κατασκευασμένο από ένα κομμάτι ξύλο. 

• Τα τόξα μπορεί να έχουν ρυθμιζόμενα άκρα για την προσαρμογή του 

poundage και του tiller. 

• Κατά τη βολή, ο δείκτης ή το μεσαίο δάκτυλο πρέπει να βρίσκονται  

      σε απόσταση  3 mm από το nock ή να αγγίζουν το nock (χωρισμένα       

      δάχτυλα ή 3 δάχτυλα κάτω από την χορδή). 

• Single anchor ή face walking επιτρέπεται. String walking δεν επιτρέπεται. 

 



Τόξο Traditional T2 (Αλλαγές WA) 

Διασάφηση: 

 

Εάν το riser περιλαμβάνει ξύλινες επιστρώσεις, τότε θα πρέπει να 

περιέχει τουλάχιστον δύο επιστρώσεις ξύλου εντός της αρχικής 

κατασκευής του riser. 
 

Οι ξύλινες επιστρώσεις πρέπει να υπάρχουν σε όλο το μήκος  

     του riser για να είναι επιτρεπτό. 
 

Τυχόν επιστρώσεις ξύλου πρέπει να είναι ορατές και 

    να επαληθεύονται εύκολα ως ξύλο από κριτή.  
 

Το βάψιμο ή η επίστρωση του riser αν δεν είναι ορατές οι ξύλινες 

επιστρώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό του τόξου. 

 

Δεν υπάρχει περιορισμός στο μήκος του riser. 



Τόξο Traditional T2 - riser 

• Να είναι κατασκευής laminate 

 

• Πρέπει να περιέχει ξύλο ή είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από 

ξύλο 

 

• Πρέπει να υπάρχουν ξύλινες επιστρώσεις σε όλο το μήκος του riser 

 

• Οι επιστρώσεις πρέπει να είναι εύκολα ορατές για τους κριτές 

 



Τόξο Traditional T2 



Τόξο Traditional T1 (Εγκύκλιος ΕΟΤ) 

 

Ξύλινα μονοκόμματα τόξα 

χωρίς παράθυρο  

με ξύλινα βέλη και φυσικά φτερά 



Κατηγοριοποίηση Σύμφωνα με την Ηλικία 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΑΓΗ (WA) ΗΛΙΚΙΑ 

Άνδρες - Γυναίκες Όλες οι ηλικίες  

Παλαίμαχοι Άνδρες 

- Γυναίκες 

50+ Men,  

50+ Women 

50 και άνω 

Νέοι Άνδρες – Νέες 

Γυναίκες 

Under 21  Men, 

Under 21 Women 

Έως 20 ετών 

Έφηβοι - Νεανίδες Under 18 Men, 

Under 18 Women  

Έως 17 ετών 

Παίδες - Κορασίδες Έως 14 ετών 

Παμπαίδες - 

Πανκορασίδες  

Έως 12 ετών 

Παμπαίδες Β – 

Πανκορασίδες Β 

Έως 10 ετών 



Εγκύκλιοι ΕΟΤ 

 

Πρόσωπα και Αποστάσεις  

ανά ηλικία και κατηγορία 



Ολυμπιακό Τόξο (Ανοιχτού Χώρου) 
• Α και Β Κατηγορία: 2x70 m (πρόσωπο 122 cm)  

Άνδρες – Γυναίκες, 50+ Άνδρες, 50+ Γυναίκες, U 21 

• Α και Β Κατηγορία: 2x60 m (πρόσωπο 122 cm)  

U 18 

• Α και Β Κατηγορία: 2x20 m (πρόσωπο 122 cm)  

Παίδες - Κορασίδες 

• Α και Β Κατηγορία: 2x15 m (πρόσωπο 122 cm)  

Παμπαίδες - Παγκορασίδες  

• Α και Β Κατηγορία: 2x10 m (πρόσωπο 122 cm)  

Παμπαίδες Β – Παγκορασίδες Β  

• Αναπτυξιακή Κατηγορία: 2x30 m (πρόσωπο 122 cm)  

Άνδρες – Γυναίκες, 50+ Άνδρες, 50+ Γυναίκες, U 21 

• Αναπτυξιακή Κατηγορία: 2x25 m (πρόσωπο 122 cm)  

U 18 

 

 

 

 

 

  

 

122 cm 



Σύνθετο Τόξο (Ανοιχτού Χώρου) 
• Α και Β Κατηγορία: 2x50 m (πρόσωπο 80 cm, 6r)  

Άνδρες – Γυναίκες, 50+ Άνδρες, 50+ Γυναίκες, U 21, U 18 

• Α και Β Κατηγορία: 2x20 m (πρόσωπο 122 cm)  

Παίδες - Κορασίδες 

• Α και Β Κατηγορία: 2x15 m (πρόσωπο 122 cm)  

Παμπαίδες - Παγκορασίδες  

• Α και Β Κατηγορία: 2x10 m (πρόσωπο 122 cm)  

Παμπαίδες Β – Παγκορασίδες Β  

• Αναπτυξιακή Κατηγορία: 2x30 m (πρόσωπο 80 cm)  

Άνδρες – Γυναίκες, 50+ Άνδρες, 50+ Γυναίκες, U 21 

• Αναπτυξιακή Κατηγορία: 2x25 m (πρόσωπο 80 cm)  

U 18 

 

 

 

 

 

  

 

122 cm 

80 cm, 6r 

80 cm 



Barebow Τόξο (Ανοιχτού Χώρου) 

• Α και Β Κατηγορία: 2x50 m (πρόσωπο 122 cm)  

Άνδρες – Γυναίκες, 50+ Άνδρες, 50+ Γυναίκες, U 21, U 18 

• Α και Β Κατηγορία: 2x20 m (πρόσωπο 122 cm)  

Παίδες - Κορασίδες 

• Α και Β Κατηγορία: 2x15 m (πρόσωπο 122 cm)  

Παμπαίδες - Παγκορασίδες  

• Α και Β Κατηγορία: 2x10 m (πρόσωπο 122 cm)  

Παμπαίδες Β – Παγκορασίδες Β  

 

• Αναπτυξιακή Κατηγορία: 2x25 m (πρόσωπο 122 cm)  

Άνδρες – Γυναίκες, 50+ Άνδρες, 50+ Γυναίκες, U 21, U 18 

 

 

 

 

 

  

 

122 cm 



Longbow & Traditional (Ανοιχτού Χώρου) 

• Αναπτυξιακή Κατηγορία: 2x25 m (πρόσωπο 122 cm)  

Άνδρες – Γυναίκες, 50+ Άνδρες, 50+ Γυναίκες, U 21, U 18 

• Αναπτυξιακή Κατηγορία: 2x20 m (πρόσωπο 122 cm)  

Παίδες - Κορασίδες 

• Αναπτυξιακή Κατηγορία: 2x15 m (πρόσωπο 122 cm)  

Παμπαίδες - Παγκορασίδες  

• Αναπτυξιακή Κατηγορία: 2x10 m (πρόσωπο 122 cm)  

Παμπαίδες Β – Παγκορασίδες Β  

 

 

 

 

 

 

  

 

122 cm 



Ολυμπιακό Τόξο (Κλειστού Χώρου) 
• Α Κατηγορία: 2x18 m (πρόσωπο 20 cm, τριπλέτα)  

Άνδρες – Γυναίκες, 50+ Άνδρες, 50+ Γυναίκες, U 21, U 18 

• Β Κατηγορία: 2x18 m (πρόσωπο 40 cm ή 20 cm, 

τριπλέτα εφόσον ζητηθεί)  

Άνδρες – Γυναίκες, 50+ Άνδρες, 50+ Γυναίκες, U 21, U 18 

• Α και Β Κατηγορία: 2x18 m (πρόσωπο 40 cm)  

Παίδες - Κορασίδες 

• Α και Β Κατηγορία: 2x15 m (πρόσωπο 80 cm)  

Παμπαίδες - Παγκορασίδες  

• Α και Β Κατηγορία: 2x10 m (πρόσωπο 122 cm)  

Παμπαίδες Β – Παγκορασίδες Β  

 

 

 

 

 

  

 

122 cm 
80 cm 

40 cm 

20 cm 

τριπλέτα 



Σύνθετο Τόξο (Κλειστού Χώρου) 
• Α Κατηγορία: 2x18 m (πρόσωπο 20 cm, τριπλέτα)  

Άνδρες – Γυναίκες, 50+ Άνδρες, 50+ Γυναίκες, U 21, U 18 

• Β Κατηγορία: 2x18 m (πρόσωπο 40 cm ή 20 cm, 

τριπλέτα εφόσον ζητηθεί)  

Άνδρες – Γυναίκες, 50+ Άνδρες, 50+ Γυναίκες, U 21, U 18 

• Α και Β Κατηγορία: 2x18 m (πρόσωπο 40 cm)  

Παίδες - Κορασίδες 

• Α και Β Κατηγορία: 2x15 m (πρόσωπο 80 cm)  

Παμπαίδες - Παγκορασίδες  

• Α και Β Κατηγορία: 2x10 m (πρόσωπο 122 cm)  

Παμπαίδες Β – Παγκορασίδες Β  

 

 

 

 

 

  

 

122 cm 
80 cm 

40 cm 

20 cm 

τριπλέτα 



 Barebow (Κλειστού Χώρου) 

• Α και Β Κατηγορία: 2x18 m (πρόσωπο 40 cm)  

Άνδρες – Γυναίκες, 50+ Άνδρες, 50+ Γυναίκες, U 21, U 18, 

Παίδες - Κορασίδες 

• Α και Β Κατηγορία: 2x15 m (πρόσωπο 80 cm)  

Παμπαίδες - Παγκορασίδες  

• Α και Β Κατηγορία: 2x10 m (πρόσωπο 122 cm)  

Παμπαίδες Β – Παγκορασίδες Β  

 

 

 

 

 

  

 

122 cm 

80 cm 

40 cm 



Longbow & Traditional (Κλειστού Χώρου) 

• Αναπτυξιακή Κατηγορία: 2x18 m (πρόσωπο 80 cm)  

Άνδρες – Γυναίκες, 50+ Άνδρες, 50+ Γυναίκες, U 21, U 18, 

Παίδες - Κορασίδες 

• Αναπτυξιακή Κατηγορία: 2x15 m (πρόσωπο 80 cm)  

Παμπαίδες - Παγκορασίδες  

• Αναπτυξιακή Κατηγορία: 2x10 m (πρόσωπο 122 cm)  

Παμπαίδες Β – Παγκορασίδες Β  

 

 

 

 

 

 

  

 

122 cm 

80 cm 



Ολυμπιακό Τόξο (FITA) 

Άνδρες – 

Γυναίκες 

50+ Άνδρες,  

50+ Γυναίκες 

Άνδρες/Γυναίκες

U 21 

Άνδρες/Γυναίκες

U 18 

90/70m – 122cm 

70/60m – 122cm 

50m – 80cm 

30m – 80cm 

70m – 122cm 

60m – 122cm 

50m – 80cm 

30m – 80cm 

90/70m – 122cm 

70/60m – 122cm 

50m – 80cm 

30m – 80cm 

70/60m – 122cm 

60/50m – 122cm 

50/40m – 80cm 

30m – 80cm 



Σύνθετο Τόξο (FITA) 

Άνδρες – 

Γυναίκες 

50+ Άνδρες,  

50+ Γυναίκες 

Άνδρες/Γυναίκες

U 21 

Άνδρες/Γυναίκες

U 18 

90/70m – 122cm  

70/60m – 122cm  

50m – 80cm  

     30m – 80cm   

70m – 122cm  

60m – 122cm  

50m – 80cm 

     30m – 80cm   

90/70m – 122cm  

70/60m – 122cm  

50m – 80cm  

     30m – 80cm   

70/60m – 122cm  

60/50m – 122cm  

50/40m – 80cm  

     30m – 80cm   



Longbow & Traditional (mini FITA) 

Άνδρες – 

Γυναίκες 

50+ Άνδρες,  

50+ Γυναίκες 

Άνδρες/Γυναίκες

U 21 

Άνδρες/Γυναίκες

U 18 

25m – 122cm  

    15m – 80cm   

25m – 122cm  

    15m – 80cm   

25m – 122cm  

    15m – 80cm   

25m – 122cm  

    15m – 80cm   



Para-Archery ΑμεΑ 

Κανονισμοί Αλλαγές  

Βιβλίο 3 

Κεφάλαιο 21 

 

21.3.1 Οι αθλητές με προβλήματα όρασης 

ταξινομούνται σύμφωνα με τη διαδικασία  

που ορίζεται στο εγχειρίδιο των classifiers. 

Βιβλίο 3 

Κεφάλαιο 21 

 

21.6.3. ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ:  [...]  

Για αθλητές με αναπηρικό αμαξίδιο, οι πλευρές  

του στηρίγματος πλάτης της καρέκλας  

δεν πρέπει να είναι πιο μπροστά από το μισό πλάτος 

του σώματος του αθλητή σε κάθε πλευρά,  

όπως μετράται από το πιο απομακρυσμένο σημείο 

της πλάτης του καθίσματος. 



Para-Archery ΑμεΑ 
Κανονισμοί Αλλαγές  

Βιβλίο 3 

Κεφάλαιο 21 

 

21.11.4 Για όλους τους αγώνες Para-Archery,  

το έδαφος θα επισημαίνεται όπως ορίζεται  

στους Γενικούς Κανόνες Τοξοβολίας εκτός από τα 

εξής:  

Σε κάθε αθλητή θα κατανεμηθεί χώρος τουλάχιστον 

1,25 m.  

Οι λωρίδες για ατομικά αγωνίσματα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 2,50 m (ή 3,75 m).  

Οι λωρίδες για αγώνες διπλών ή μικτών ομάδων 

πρέπει να είναι τουλάχιστον  3,75 m. 

Βιβλίο 3 

Κεφάλαιο 21 

 

21.4.1 Ομαδικά «Διπλά»:   

Ομάδες που αποτελούνται από δύο τοξότες  

του ίδιου φύλου που ρίχνουν στην ίδια κατηγορία.  

 

«Μικτές ομάδες»: 

Μία γυναίκα και ένας άνδρας που ρίχνουν στην ίδια 

κατηγορία. 



Αθλητική περιβολή 

• Μπλούζα συλλόγου, κοντομάνικη και όχι 

αμάνικη, όχι μπουστάκια ή κοντή μπλούζα ώστε 

να μην φαίνεται η κοιλιά σε πλήρες τέντωμα. 

• Φόρμα/ αθλητικό παντελόνι/ σορτς / βερμούδα / 

φούστα: Το μήκος του όμως πρέπει να είναι 

τέτοιο που όταν στέκονται όρθιοι με δάχτυλα 

χεριών τεντωμένα στο πλάι, αυτά να είναι πιο 

μακριά.  

• Όχι τζιν 

• Τα αθλητικά παπούτσια να καλύπτουν όλο 

το πόδι  

 

 

 



Έλεγχος Εξοπλισμού Αθλητών 
• Προσκομίζουν Κάρτα Υγείας Αθλητή 

(υπογεγραμμένη μόνο από καρδιολόγο ή 

πιστοποιημένο γιατρό) διάρκειας ενός έτους και 

με σφραγίδα συλλόγου στη φωτογραφία του 

αθλητή. 

• Προσέρχονται στον έλεγχο εξοπλισμού με τόξο, 

βέλη (σημειωμένα στο στέλεχος και ίδιου 

χρώματος σε φτερά και nock) 

• Ικανοποιητικός αριθμός βελών (min. +1) 

• Βοηθητικός Εξοπλισμός (προστατευτικό 

στήθους / χεριού / φαρέτρα, κιάλια, γυαλιά 

οράσεως-ηλίου-σκοπευτικά) 

 



Βοηθητικός Εξοπλισμός 



              Έλεγχος Εξοπλισμού 



        Κάρτα Υγείας Αθλητή 



Αγώνας 

• Κλειστού Χώρου  

 60 βέλη: 10 βολές x 3 βέλη x 2 γύρους 

 πρόσωπα 40αρια τετράγωνα ή 3πλα κάθετα 

• Ανοιχτού Χώρου 

  72 βέλη: 6 βολές x 6 βέλη x 2 γύρους 

 πρόσωπα 80αρια πλήρη  

 ή με 6 βαθμολογούμενες ζώνες και  

 122αρια ανάλογα με την ηλικία, το φύλο,  

  το τόξο και τον αγώνα (πχ αναπτυξιακός) 



Θέσεις Αθλητών στη Γραμμή Βολής 
• Απέναντι από κάθε στόχο μπορούν να υπάρχουν από 1 έως και 4 αθλητές 

• 2 αθλητές: ο ένας αριστερά (Α) και ο άλλος δεξιά(Β) από το κέντρο του 

στόχου (μια σειρά βολής ΑΒ) 

• 3 αθλητές: ο 1ος αριστερά (Α), ο 2ος στη μέση (Β) και ο 3ος ( C ) δεξιά  

• 4 αθλητές: ο 1ος βρίσκεται αριστερά (Α), ο 2ος δεξιά(Β) από το κέντρο του 

στόχου στην πρώτη σειρά βολής (ΑΒ), ο 3ος βρίσκεται αριστερά ( C ) και 

ο 4ος (D) από το κέντρο του στόχου στη δεύτερη σειρά βολής (CD). Οι 

σειρές εναλλάσσονται ΑΒ/CD, CD/AB κι ούτω καθεξής. Σε όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις ο αθλητής έχει κατ’ ελάχιστο 80εκ προσωπικό 

χώρο. 

 



Χρόνος Βολής 

• Για βολές 3 βελών 90’’ 

• Για βολές 6 βελών 180’’ 

• Για βολές 6 βελών ομαδικού 120’’ 

• Για βολές 4 βελών μικτού ομαδικού 80’’ 

• Για shoot-off 30’’ ανά βέλος (βολή ταυτόχρονα) 

(ατομικό/ομαδικό/μικτό) 

• Σε βολές εναλλάξ 20’’ ανά βέλος 

 (ατομικό/ομαδικό/μικτό) 

       Σημ.: Στα ΑμεΑ συν 10’’ ανά βέλος  

    (ατομικό) 



Σφυρίγματα και χρώματα φαναριών 

• 2 σφυρίγματα αθλητές στη γραμμή βολής 

(μπορούν να βάλουν βέλος στη χορδή) 

• (10’’ μετά) 1 σφύριγμα και αθλητής σηκώνει χέρι 

τόξου και ξεκινά βολές 

• 2 σφυρίγματα αλλαγή σειράς (AB/CD, CD/AB) 

• 3 σφυρίγματα τέλος βολής 

 

• Πράσινο: κατά τη διάρκεια της βολής 

• Πορτοκαλί: στα τελευταία 30’’ της βολής 

• Κόκκινο: όλη την άλλη ώρα (όχι βολές) 

 



Οπτικοακουστικός έλεγχος βολής 



Καταγραφή βελών 

• Οι αθλητές πάνε μαζί στο στόχο. 

• Μέχρι να γίνει η καταγραφή των βελών απαγορεύεται 

να αγγίξουν τα βέλη, το πρόσωπο του στόχου και  

    τον στόχο. 

• Σε περίπτωση αμφισβητούμενου βέλους καλούν κριτή 

και δείχνουν βέλος χωρίς να το ακουμπούν. 

• Οι αρχάριοι σε περίπτωση λάθους καλούν κριτή για 

διόρθωση (απαγορεύονται οι μουντζούρες).  

  Οι πεπειραμένοι κάνουν τη διόρθωση μόνοι 

  τους και μονογράφουν όλοι στην άκρη. 

Σημαντικό: Τα βέλη να βρίσκονται  

πάνω στο πρόσωπο. 



Φύλλο Αγώνα 



Φύλλο Αγώνα 
• Ο σημειωτής είναι υπεύθυνος για την ορθή συμπλήρωση του 

φύλλου αγώνα και την ορθή καταγραφή των αξιών των βελών.  

     Οι υπόλοιποι αθλητές ελέγχουν τον σημειωτή. 

• Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται και pda, τότε ένας κάνει  

     την καταγραφή ηλεκτρονικά και ένας χειρόγραφα ενώ οι δύο άλλοι  

     ελέγχουν την ορθότητα 

• Αξίες βελών από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο, σύνολο 3αδας ή 

6αδας, προοδευτικό σύνολο, αριθμός Χs, 10αριων (outdoor), 

10αριων και 9αριων (indoor), σύνολο πόντων/set/αξία βέλους στο 

shoot-off 

• Υπογραφές (τοξότη και σημειωτή). Στην βαθμολογία του,  

  ο σημειωτής υπογράφει σαν αθλητής και στην θέση του 

  σημειωτή υπογράφει ένας άλλος αθλητής του στόχου.  

 

 



Σημείωση βελών στο πρόσωπο 

• Οι αθλητές σημειώνουν τις τρύπες πριν 

απομακρύνουν βέλη τους από πρόσωπο στόχου και 

αφού έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των αξιών. 

• Αυτό γίνεται με στυλό και όχι μαρκαδόρο,  

    με δυο γραμμές όχι μεγαλύτερες από 5mm,        

    σχηματίζοντας ένα “V”. 

• Οι αθλητές ένας-ένας προσεκτικά απομακρύνουν 

βέλη από τον στόχο.  

 



Πως δεν σημειώνουμε βέλη στο 

πρόσωπο 



Ιδιαίτερες καταστάσεις  

• Καθυστερημένη άφιξη αθλητή (έως 12 βέλη) 

• Βλάβη εξοπλισμού / ιατρικό πρόβλημα (όχι εξτρά χρόνος) 

• Βέλος στη γραμμή των 3m (μετά το πέρας της βολής 

κρίνει ο κριτής εντός ή εκτός και δρα ανάλογα) 

 

 



Ιδιαίτερες καταστάσεις 

• Αναπήδηση (σε ατομικό ή ομαδικό πρόσωπο) 

• Διαπέραση στόχου  

• Βέλη που χάνονται και βρίσκονται 

• Παραπάνω βέλη στη βολή ή στο κάθετο πρόσωπο 

• Βέλη εκτός χρόνου / εκτός σειράς 

• Βέλη που κρέμονται ή που χτυπούν άλλα και 

πέφτουν 

• Φεύγει πρόσωπο ή πέφτει στόχος με βέλη επάνω  

 



Απαγορεύσεις 

• Να ανοίγει το τόξο αν δεν είναι στη γραμμή βολής 

    (έστω και χωρίς βέλος) 

• Να χρησιμοποιεί μια τεχνική που είναι επικίνδυνη 

(high ή side draw) ή να εμποδίζει συναθλητή του  

    με την τεχνική απελευθέρωσης. 

• Να κοιτά το τελευταίο βέλος της βολής του από 

    το κιάλι στη γραμμή βολής 

• Να απαντά στις προπονητικές οδηγίες όταν είναι  

   στη γραμμή βολής (coaching) ή  

     να μιλά σε συναθλητή του 

 

 



Απαγορεύσεις 

• Να φέρει οποιοδήποτε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό μέσο 

επικοινωνίας μπροστά από γραμμή αναμονής  
 

Σημ: Το κινητό σε λειτουργία πτήσης, με λογισμικό 

επάνω για βέλη ή ως φωτογραφική μηχανή, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
 

• Να αλλάξει θέση στη γραμμή βολής αν δεν 

ενημερώσει κριτή στόχου 

• Να πάρει μαζί του στην γραμμή βολής  

 το πινάκιο  

 



Απαγορεύσεις 

• Να φύγει από τη γραμμή βολής χωρίς να βγάλει 

πρώτα το βέλος από τη χορδή 

• Να στρέφεται με το τόξο του σε οποιαδήποτε άλλη 

κατεύθυνση εκτός από την κατεύθυνση προς τον 

στόχο του 

• Να εμποδίζει με τον τρίποδα από το κιάλι του τον 

συναθλητή του 

• Να παραβιάζει εις γνώση του τους κανονισμούς 

• Να καπνίζει ή να πίνει,  

       να υβρίζει ή να βιαιοπραγεί 

 



High and Side Draw 



High Draw 



High Draw 



High Draw 



Ερωτήσεις / Απορίες 

 

  

 

 

 

           

   Σας ευχαριστούμε! 


