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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι παρακάτω κανονισμοί εφαρμόζονται σε όλους τους επίσημους αγώνες της
ΕΟΧΑ. Μπορούν να υπάρξουν προσαρμογές ή αλλαγές στους κανονισμούς μόνο
με την έγκριση της ΕΟΧΑ και την δημοσίευση σχετικής εγκυκλίου στην αρχή
της περιόδου του κάθε έτους.
1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οι παρακάτω αγωνιστικές κατηγορίες ισχύουν στους επίσημους αγώνες της
ΕΟΧΑ και της IBU.
1.2.1 Άντρες και γυναίκες
Οι αθλητές – τριες που έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος ηλικίας από την 31η
Δεκεμβρίου ονομάζονται Άντρες και Γυναίκες και συμμετέχουν στη αντίστοιχη
κατηγορία, σύμφωνα με το φύλο τους, από τη 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους.
1.2.2. Νέοι Άντρες και Νέες Γυναίκες
Οι αθλητές – τριες που έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος ηλικίας από την 31η
Δεκεμβρίου ονομάζονται Νέοι και Νέες και συμμετέχουν στη αντίστοιχη
κατηγορία τους από τη 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Έχουν το δικαίωμα να
συμμετάσχουν στις μεγαλύτερες κατηγορίες των αντρών και γυναικών,
σύμφωνα με το φύλο τους. Οι αθλητές αυτής της ηλικίας μπορούν να τρέξουν
μόνο σε μια σκυταλοδρομία κατηγορίας (αντρών ή νέων) ανα περίοδο.
1.2.3. Έφηβοι και Νεάνιδες
Αθλητές οι οποίοι δεν έχουν φθάσει την ηλικία των νέων όπως έχουν οριστεί
στο παραπάνω άρθρο θα ονομάζονται Έφηβοι και Νεανίδες και μπορούν να
έχουν ξεχωριστά αγωνίσματα, από τους νέους και νέες. Οι αθλητές αυτοί έχουν
το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε αγωνίσματα και κατηγορίες των μεγαλύτερων
κατηγοριών δηλαδή νέων και αντρών-γυναικών, σύμφωνα με το φύλο τους. Οι
αθλητές αυτής της ηλικίας μπορούν να τρέξουν μόνο σε μια σκυταλοδρομία
κατηγορίας (αντρών ή νέων ή εφήβων) ανα περίοδο.
ΗΛΙΚΙΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
01.11.2020 31.10.2021
01.11.2021 31.10.2022
01.11.2022 31.10.2023

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ANA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΤΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΝΕΟΙ/ΝΕΕΣ

ΕΦΗΒΟΙ/
ΝΕΑΝΙΔΕΣ

1998 + παλαιότεροι/ες

1999, 2000, 2001

2002 - 2005

1999 + παλαιότεροι/ες

2000, 2001, 2002

2003 - 2006

2000 + παλαιότεροι/ες

2001, 2002, 2003

2004 - 2007
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1.3 ΤΥΠΟΙ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
Οι παρακάτω τα τύποι αγωνισμάτων ισχύουν σε όλους τους επίσημους αγώνες
της ΕΟΧΑ και της IBU:
1.3.1 Άντρες (ολυμπιακά αγωνίσματα)
20 km Individual (ατομικό)
10 km Sprint (ταχύτητα)
12.5 km Pursuit (καταδίωξη)
4 x 7.5 km (σκυταλοδρομία)
15 km Mass Start (ομαδική εκκίνηση)
1.3.2 Γυναίκες (ολυμπιακά αγωνίσματα)
15 km Individual (ατομικό)
7.5 km Sprint (ταχύτητα)
10 km Pursuit (καταδίωξη)
4 x 6 km Relay (σκυταλοδρομία)
12.5 km Mass Start (ομαδική εκκίνηση)
1.3.3 Άντρες
20 km Individual (ατομικό)
10 km Sprint (ταχύτητα)
12.5 km Pursuit (καταδίωξη)
4 x 7.5 km (σκυταλοδρομία)
15 km Mass Start (ομαδική εκκίνηση)
6 km Super Sprint (υπερταχύτητα) συμπεριλαμβάνει 3.6 km Super Sprint
προκριματικό γύρο
1.3.4 Γυναίκες
15 km Ατομικό
7.5 km Ταχύτητα
10 km Καταδίωξη
4 x 6 km Σκυταλοδρομία
12.5 km Ομαδική εκκίνηση
6 km Super Sprint συμπεριλαμβάνει 3.6 km Super Sprint προκριματικό γύρο
1.3.5 Άντρες και Γυναίκες Mixed Relay (Μικτή σκυταλοδρομία)
2x 6 km Γυναίκες + 2Χ7,5 Άντρες
1.3.6 Νέοι Άντρες
15 km Ατομικό
10 km Ταχύτητα
12.5 km Καταδίωξη
4 x 7.5 km Σκυταλοδρομία
12.5 km Ομαδική εκκίνηση
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4 km Super Sprint συμπεριλαμβάνει 2,4 km Super Sprint προκριματικό γύρο
1.3.7 Νέες Γυναίκες
12.5 km Ατομικό
7.5 km Ταχύτητα
10 km Καταδίωξη
3 x 6 km Σκυταλοδρομία
10 km Ομαδική εκκίνηση
4 km Super Sprint , συμπεριλαμβάνει 2,4 km Super Sprint προκριματικό γύρο
1.3.8 Έφηβοι
12.5 km Ατομικό
7,5 km Ταχύτητα
10 km Καταδίωξη
3 x 7.5 km Σκυταλοδρομία
4 km ταχύτητα συμπεριλαμβάνει 2,4 km ταχύτητα προκριματικό γύρο.
1.3.9 Νεανίδες
10 km Ατομικό
6 km Ταχύτητα
7.5 km Καταδίωξη
3 x 6 km Σκυταλοδρομία
4 km ταχύτητα συμπεριλαμβάνει 2,4 km ταχύτητα προκριματικό γύρο
1.3.10 Λεπτομερείς όροι αγωνισμάτων
Ο παρακάτω πίνακας 1 και οι συμπληρωματικές σημειώσεις περιγράφουν τους
λεπτομερείς κανονισμούς τόσο της σκοποβολής όσο και του σκι για όλους τους
τύπους αγωνισμάτων και τις αγωνιστικές κατηγορίες των επίσημων αγώνων της
ΕΟΧΑ και της IBU.
1.3.11 Τροπολογίες και άλλοι τύποι αγωνισμάτων.
Η ΕΟΧ έχει το δικαίωμα της τροποποίησης των συγκεκριμένων αγωνισμάτων και
την εισαγωγή νέων τύπων αγωνισμάτων.
1.3.12 Ετήσιο εθνικό πρωτάθλημα
H EOX οργανώνει το εθνικό πρωτάθλημα ετησίως σε συνεργασία με τα
σωματεία της.
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Πίνακας αγωνισμάτων
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΝΟ
ΠΙΣΤΩΝ

ΜΗΚΟΣ
ΠΙΣΤΩΝ

ΝΟ ΒΟΛΩΝ

ΠΟΙΝΕΣ

INDIVIDUAL

20.000

Ατομική, 30 sec

5

4.000

P-S-P-S

SHORT INDIVIDUAL

15.000

Ατομική, 30 sec

5

3.000

P-S-P-S

MASS START 30

15.000

Ταυτόχρονη

5

3.000

MASS START 60

15.000

Ταυτόχρονη

6

PURSUIT

12.500

Pursuit

5

SPRINT

10.000

Ατομική, 30 sec

RELAY

7.500

MIXED RELAY 2.5

7.500

MIXED RELAY 2.0

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΙΣΤΑΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ

60 sec

550

800

110

160

45 sec

400

600

80

120

P-P-S-S

150 m

400

600

80

120

2.500

P-P-S-S

150 m

420

600

70

100

2.500

P-P-S-S

150 m

350

500

70

100

3

3.300

P- S

150 m

270

405

90

135

Ταυτόχρονη

3

2.500

P- S

150 m

210

300

70

100

Ταυτόχρονη

3

2.500

P- S

150 m

210

300

70

100

6.000

Ταυτόχρονη

3

2.000

P- S

150 m

165

240

55

80

SINGLE MIXED
RELAY άντρας 1ος

6.000

Ταυτόχρονη

4

1.500

P-S + P-S

75 m

120

240

30

60

SINGLE MIXED
RELAY άντρας 2ος

7.500

Ταυτόχρονη

5

1.500

P-S + P-S

75 m

150

300

30

60

SUPER SPRINT
QUALIFICATION

4.500

Ατομική, 30 sec

3

1.500

P- S

75 m

90

180

30

60

SUPER SPRINT
FINAL

7.500

Ταυτόχρονη

5

1.500

P-P-S-S

75 m

150

300

30

60

INDIVIDUAL

15.000

Ατομική, 30 sec

5

3.000

P-S-P-S

60 sec

400

600

80

120

SHORT INDIVIDUAL

12.500

Ατομική, 30 sec

5

2.500

P-S-P-S

45 sec

350

500

70

100

MASS START 30

12.500

Ταυτόχρονη

5

2.500

P-P-S-S

150 m

350

500

70

100

MASS START 60

12.000

Ταυτόχρονη

6

2.000

P-P-S-S

150 m

330

480

55

80

PURSUIT

10.000

Pursuit

5

2.000

P-P-S-S

150 m

275

400

55

80

SPRINT

7.500

Ατομική, 30 sec

3

2.500

P- S

150 m

210

300

70

100

RELAY

6.000

Ταυτόχρονη

3

2.000

P- S

150 m

165

240

55

80

MIXED RELAY 2.5

7.500

Ταυτόχρονη

3

2.500

P- S

150 m

210

300

70

100

MIXED RELAY 2.0

6.000

Ταυτόχρονη

3

2.000

P- S

150 m

165

240

55

80

SINGLE MIXED
RELAY γυναίκα 1η

6.000

Ταυτόχρονη

4

1.500

P-S + P-S

75 m

120

240

30

60

SINGLE MIXED
RELAY γυναίκα 2η

7.500

Ταυτόχρονη

5

1.500

P-S + P-S

75 m

150

300

30

60

SUPER SPRINT
QUALIFICATION

4.500

Ατομική, 30 sec

3

1.500

P- S

75 m

90

180

30

60

SUPER SPRINT
FINAL

7.500

Ταυτόχρονη

5

1.500

P-P-S-S

75 m

150

300

30

60
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Σημειώσεις και περιγραφή πίνακα αγωνισμάτων
Υψομετρική Διαφορά (HD): H μέγιστη επιτρεπτή υψομετρική διαφορά μεταξύ του υψηλότερου και χαμηλότερου
σημείου της διαδρομής είναι 80 m για όλα τα αγωνίσματα.
Μέγιστη Ανάβαση (MC): H υψομετρική διαφορά μιας ανηφόρας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 75 m σε
όλα τα αγωνίσματα, αλλά μπορεί να διακόπτεται από τμήματα με κυματιστές επιφάνειες οι
οποίες δεν ξεπερνούν τα 200 m σε μήκος.
Στήλη 1: Αγωνίσματα
Στήλη 2: Απόσταση αγωνίσματος
Στήλη 3: Τύπος εκκίνηση: ο τρόπος εκκίνησης και το διάλειμμα μεταξύ δύο διαδοχικών αθλητών
Στήλη 4: Αριθμός των πιστών
Στήλη 5: Απόσταση πιστών
Στήλη 6: Είδος και αριθμός βολών (Ρ= πρηνηδών, S= ορθίων)
Στήλη 7: Ποινές: η ποινή που επιβάλλεται – πρόσθετος χρόνος ή πρόσθετη διαδρομή - για κάθε
χαμένη βολή.
Στήλη 8,9: Η συνολική ανάβαση (ΤC): Η συνολική ανάβαση του αγωνίσματος (το σύνολο όλων
ανηφόρων).
Στήλη 10,11: Η συνολική ανάβαση (ΤC): Η συνολική ανάβαση της διαδρομής.

1.4 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.4.1 Δήλωση συμμετοχής σε αγώνες Διάθλου
Υπάρχουν δύο διαφορετικές δηλώσεις συμμετοχής που θα πρέπει να δίνονται:
εγγραφής και συμμετοχής.
1.4.1.1 Διαδικασία εγγραφής και συνθήκες
1. Οι δηλώσεις εγγραφής πρέπει να στέλνονται γραπτώς, με ταχυδρομείο, ή
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην προβλεπόμενη από τους διοργανωτές
ημερομηνία.
2. Με την δήλωση εγγραφής το Σωματείο βεβαιώνει και εγγυάται, ότι ο κάθε
αθλητής της αποστολής, είναι ασφαλισμένος για ατύχημα, είναι υγιής και
προετοιμασμένος να συμμετάσχει σε αγώνες Διάθλου (κάρτα υγείας είναι
επίσης απαραίτητη). Η Ε.Ε. μπορεί να αρνηθεί την συμμετοχή ενός αθλητή αν
θεωρεί ότι δεν έχει την ανάλογη τεχνική και φυσική προετοιμασία.
1.4.1.2 Δήλωση συμμετοχής
Η δήλωση συμμετοχής ενός αθλητή για ένα συγκεκριμένο αγώνισμα θα πρέπει
να υποβληθεί γραπτώς στην Ο.Ε. τουλάχιστον δύο ώρες πριν την επίσημη
κλήρωση για τα αγωνίσματα Ατομικό, Ταχύτητας και Super Sprint και τέσσερις
ώρες για όλα τα υπόλοιπα . Η Ο.Ε. του αγώνα θα πρέπει να έχει γνωστοποιήσει
δελτίο καιρού 30 min πριν το χρόνο υποβολής των δηλώσεων.
Στην περίπτωση που κάποιος αθλητής δεν αγωνιστεί στα αγωνίσματα Ατομικό
και Ταχύτητα θα πρέπει να ενημερώσει την Ο.Ε. τουλάχιστον 60 min πριν την
εκκίνηση.
1.4.2 Καθυστερημένες δηλώσεις συμμετοχής
α. Ο Τ.Ε μπορεί να αποδεχτεί καθυστερημένες δηλώσεις εξαιτίας ειδικών
λόγων, πριν την κλήρωση.
β. Η Ε.Ε. μπορεί να αποδεχτεί καθυστερημένες δηλώσεις συμμετοχής εξαιτίας
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«ανωτέρας βίας» μετά την κλήρωση.
Η Ε.Ε. θα αποφασίσει σε ποια θέση η καθυστερημένοι αθλητές θα αγωνιστούν.
Ξεχωριστή κλήρωση για τους συγκεκριμένους αθλητές είναι δυνατή.
1.4.3 Αντικατάσταση της δήλωσης συμμετοχής – Λόγοι ανωτέρας βίας
Αν κάποιος αθλητής δεν μπορεί να ξεκινήσει τον αγώνα λόγω ανωτέρας βίας,
ένας άλλος εγγραμμένος αθλητής μπορεί να πάρει τη θέση του, αλλά το
αργότερο έως 30 λεπτά πριν από τον καθορισμένο χρόνο έναρξης των
αγωνισμάτων Ατομικό και Ταχύτητα. Στα αγωνίσματα της σκυταλοδρομίας οι
αθλητές μπορούν να αντικατασταθούν ως εξής: πρώτη σειρά – 30 λεπτά πριν
από την εκκίνησης, δεύτερη σειρά –πριν από την εκκίνηση, τρίτη σειρά –πριν
από την πρώτη αλλαγή και τέταρτη σειρά –πριν από τη δεύτερη αλλαγή. Σε
περίπτωση μιας τέτοιας αντικατάστασης μια βάσιμη αιτία που αποτρέπει την
εκκίνηση πρέπει να αποδειχθεί στην Ε.Ε. το αργότερο έως 30 min πριν από τον
απαριθμημένο χρόνο έναρξης.
1.5 ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1.5.1 Γενικά
Αθλητές ή ομάδες επιλέγονται τυχαία από τις δηλώσεις συμμετοχής, με
χειροκίνητη ή ηλεκτρονική κλήρωση, και προσδιορίζονται οι αιρθμοί εκκίνησης
με βάση την κλήρωση εκτός και αν άλλοι κανονισμοί ρυθμίζουν τους αγώνες. Η
κλήρωση, επίσης, θα χρησιμοποιηθεί για να επιλύσει οποιοδήποτε κατάσταση
ισοβαθμίας που δεν μπορεί να επιλυθεί χρησιμοποιώντας τους συγκεκριμένους
κανόνες για εκείνο το ζήτημα.
1.5.1.1 Κάθε μέθοδος κλήρωσης πρέπει να εγκριθεί από τον Τ.Ε.
1.5.2 Χρόνος των κληρώσεων
Η κλήρωση για όλα τα αγωνίσματα πρέπει να γίνει όχι νωρίτερα από 24 ώρες και
το αργότερο έως 15 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Εντούτοις, σε
αγώνες στους οποίους η κλήρωση απαιτείται για την ομαδική εκκίνηση ή την
σκυταλοδρομία, εάν η πλειοψηφία των αρχηγών ομάδων συμφωνήσει, η
κλήρωση για την ομαδική εκκίνηση ή την σκυταλοδρομία μπορούν να γίνουν
στη σύσκεψη αρχηγών που θα προηγηθεί της για την ομαδική εκκίνηση ή την
σκυταλοδρομία στο πρόγραμμα αγώνων. Εάν η Ε.Ε. αποφασίζει να επαναλάβει ή
να αναβάλει ένα αγώνισμα σε χρόνο που δεν είναι στο χρονικό διάστημα των 24
ωρών της ισχύοντος κλήρωσης, η κλήρωση θα πρέπει να επαναληφθεί.
1.5.3 Τόπος κλήρωσης
Η κλήρωση πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αρχηγών, και πρέπει
να είναι ορατή σε όλους τους αρχηγούς ομάδων, εντούτοις, ο Τ.Ε. μπορεί να
εγκρίνει μια κλήρωση εκτός σύσκεψης αρχηγών αν το επιβάλουν
συγκεκριμένες περιστάσεις . Στην περίπτωση αυτή την κλήρωση επιβάλλεται να
την εποπτεύουν τουλάχιστον δύο μέλη της Ε.Ε.
1.5.3.1 Ομάδες κλήρωσης
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Κατά την υποβολή των δηλώσεων οι αρχηγοί των σωματείων πρέπει να
διορίσουν έναν αθλητή σε κάθε ομάδα κλήρωσης. Εάν ένα σωματείο έχει
λιγότερους αθλητές από τον αριθμό των ομάδων κληρώσεων, ο αρχηγός θα
αποφασίσει σε ποια ομάδα κλήρωσης θα τοποθετήσει τους αθλητές του (ένας
σε κάθε ομάδα που επιλέγεται). Εάν ένα σωματείο αποτελείται από
περισσότερους αθλητές από τον αριθμό των ομάδων κλήρωσης, οι πρόσθετοι
αθλητές θα προστεθούν στις ομάδες κλήρωσης κατά την κρίση του αρχηγού
σωματείου, μια σε κάθε ομάδα.

1.5.4 Κλήρωση για τα ατομικά και αγωνίσματα ταχύτητας
Η σειρά εκκίνησης θα αποφασίζετε από την τυχαία κλήρωση των ονομάτων των
αθλητών από τις τέσσερις ομάδες κλήρωσης στις οποίες έχουν δηλωθεί από
τους αρχηγούς των σωματείων και την τυχαία κλήρωση των αριθμών κλήρωσης
για κάθε αθλητή.
Η κλήρωση θα γίνει ξεχωριστά για κάθε ομάδα όπως ακολούθως:
Ομάδα 1, Ομάδα 2, Ομάδα 3, Ομάδα 4
Κάθε νούμερο στην ακολουθία πρέπει να οριστεί σε έναν αθλητή. Κενά
νούμερα εκκίνησης δεν επιτρέπονται.
Εάν η κλήρωση στα αγωνίσματα του ατομικού και της ταχύτητας έχει 60 ή
λιγότερους αθλητές η κλήρωση θα γίνει σε 3 ομάδες. Αν στη κλήρωση
συμμετέχουν 40 ή λιγότεροι αθλητές, η κλήρωση θα γίνει σε 2 ομάδες
ακολουθώντας τις βασικές αρχές που ισχύουν στις 4 ομάδες.
1.5.4.1 Κλήρωση στα αγωνίσματα ταχύτητας με εκκινήσεις ομάδων
Στο αγώνισμα της ταχύτητας η εκκίνηση μπορεί να γίνει διαλειμματική ή σε
ομάδες. Αν γίνει σε ομάδες η εκκίνηση οι ομάδες κλήρωσης θα πρέπει να
υποδιαιρούνται σε υποομάδες. Ο αριθμός κάθε ομάδας εξαρτάται από την
κατάσταση των εγκαταστάσεων και το συνολικό αριθμό των αθλητών. Τα
νούμερα εκκίνησης καθορίζουν τη σειρά εκκίνησης του κάθε αθλητή.
1.5.4.2 Αγωνίσματα καταδίωξης (Pursuit)
Στο αγώνισμα Pursuit δεν γίνεται κλήρωση. Τα νούμερα εκκίνησης δίνονται με
βάση την σειρά κατάταξης του προκριματικού αγώνα που μπορεί να είναι τα
αγωνίσματα ατομικό, ταχύτητα ή ομαδική εκκίνηση.
Ο νικητής του προκριματικού αγώνα έχει το νούμερο 1, ο δεύτερος νικητής το
νούμερο 2 κλπ.
Ο αθλητής με το νούμερο 1 ξεκινά πρώτος, οι επόμενοι αθλητές ξεκινούν με
βάση τη πραγματική διαφορά χρόνου που είχαν στον προκριματικό αγώνα
ταχύτητας ή ομαδικής εκκίνησης και το μισό της διαφοράς χρόνου του
προκριματικού αγώνα ομαδικής εκκίνησης από τον πρώτο νικητή. Ο χρόνος
εκκίνησης μετατρέπεται σε δευτερόλεπτα.
Όλοι οι αθλητές με διαφορά χρόνου μεγαλύτερη από 5 min ξεκινούν με ομαδική
εκκίνηση στα 5 min και στον τελικό τους χρόνο προστίθεται η πραγματική
διαφορά χρόνου εκκίνησης.
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1.5.5 Λίστες εκκίνησης για τις σκυταλοδρομίες
1.5.5.1 Μέθοδος
Τα νούμερα εκκίνησης των ομάδων στα αγωνίσματα της σκυταλοδρομίας
καθορίζονται ύστερα από κλήρωση.
1.5.5.2 Θέσεις εκκίνησης
Οι θέσεις εκκίνησης αριθμούνται από αριστερά προς δεξιά, με πρόσωπο τη
κατεύθυνση εκκίνησης. Το νούμερο 1 τοποθετείται στο αριστερό ίχνος και το
μεγαλύτερο νούμερο της πρώτης γραμμής τοποθετείται στο δεξιό. Το
μικρότερο νούμερο της δεύτερης σειράς τοποθετείται πίσω από το νούμερο 1
κλπ.
1.5.5.3 Ομάδες με αθλητές διαφορετικών σωματείων
Ομάδες με αθλητές ή αθλήτριες από διαφορετικά σωματεία δεν επιτρέπονται να
συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
1.6 ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΩΝ
1.6.1 Γενικά
Σε κάθε αγώνα Διάθλου θα πρέπει για τη σύσκεψη αρχηγών να ορίζονται τα
μέλη της Ε.Ε., να πραγματοποιούνται οι κληρώσεις των αγωνισμάτων και
δίνονται όλες οι πληροφορίες για τον αγώνα και τους αθλητές.
Η πρώτη σύσκεψη θα πρέπει πραγματοποιούνται την προηγούμενη ημέρα της
επίσημης προπόνησης του με σκοπό τον ορισμό της Ε.Ε. Οι υπόλοιπες
συσκέψεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε αγωνίσματος.
Ο έφορος αγώνα προεδρεύει της σύσκεψης.
1.6.2 Παριστάμενοι στη σύσκεψη αρχηγών
Τα παρακάτω πρόσωπα θα πρέπει να παρευρίσκονται στη σύσκεψη:
1. Ο εκπρόσωπος της ΕΟΧΑ
2. Ο Τ.Ε και ο διαιτητής
3. Τα μέλη της Ο.Ε. και Ε.Ε.
4. Ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από κάθε σωματείο
5. Ο έφορος αγώνων
6. Οι υπόλοιποι έφοροι του αγώνα
1.6.3 Θέματα σύσκεψης αρχηγών
Τα θέματα της σύσκεψης αρχηγών πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:
- Κάλεσμα έναρξης
- Παρουσιολόγιο σωματείων (ομάδων )
- Ορισμός – Εκλογή Ε.Ε.
- Κλήρωση
- Τεχνικές πληροφορίες του επόμενου αγωνίσματος
- Σχόλια T.Ε.
- Μετερεωλογικό δελτίο
- Άλλες πληροφορίες
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1.6.4 Λίστες εκκίνησης
θα πρέπει να εκδίδονται στο τέλος της σύσκεψης.
1.7 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΑΘΛΗΤΕΣ
1.7.1 Γενικά
Μη δίκαιη βοήθεια ή βοήθεια που δεν επιτρέπεται από τους ΚΑΧ στους αθλητές
στη διάρκεια του αγώνα δεν επιτρέπεται.
1.7.2 Ειδικές απαγορεύσεις
1.7.2.1 Στο πεδίο βολής
Δεν επιτρέπεται από κανένα πρόσωπο να δίνει σε αθλητή οποιαδήποτε
πληροφορία ακουστική ή οπτική, οδηγία, πληροφορία με οποιοδήποτε μέσο στο
πεδίο βολής συμπεριλαμβανομένου 10 μέτρα αριστερά και δεξιά του πεδίου.
Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε εκφράσεις επευφημίας ή απογοήτευσης των
θεατών. Η περιοχή του πεδίου θα πρέπει να σημειώνεται με ορατά σημάδια, 10
μέτρα από τα αριστερά και δεξιά των γραμμών βολής.
1.7.2.2 Στην αγωνιστική διαδρομή
Το τρέξιμο ή το σκι μπροστά, πίσω ή δίπλα από τους αθλητές δεν επιτρέπεται.
Επιτρέπεται να τρέχεις χωρίς πέδιλα για 50 μέτρα δίπλα από τον αθλητή με
σκοπό να τον πληροφορήσεις ή να του προσφέρεις ηδύποτο. Απαγορεύεται να
αγγίξεις αθλητή με τέτοιο τρόπο που να βοηθάς την προώθηση του ή να
παρεμποδίζεις άλλους αθλητές. Στη διάρκεια του αγώνα δεν επιτρέπεται η
βοήθεια στην αλλαγή κεριών των πέδιλων. 100 μέτρα πριν και 100 μέτρα μετά
το πεδίο, στη ζώνη αλλαγής σκυτάλης και στα τελευταία 100 μέτρα πριν τον
τερματισμό, δεν επιτρέπεται το τρέξιμο δίπλα από τον αθλητή.
1.7.3 Κυρώσεις
Θεατές και άλλα πρόσωπα πρέπει να ενημερώνονται για τους συγκεκριμένους
κανονισμούς από επίσημο εκφωνητή πριν την έναρξη του αγώνα και να
προειδοποιούν ότι παραβίαση αυτών μπορεί να επιφέρει την απομάκρυνση τους
από τους αγώνες από την Ο.Ε. .
1.8 Βραβεία
Βραβεία θα απονέμονται στους αθλητές μόνο αν αγωνίζονται περισσότεροι από
πέντε αθλητές ή ομάδες.

2. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
2.1 ΓΕΝΙΚΑ
Για την προετοιμασία, διεξαγωγή και έλεγχο των αγώνων πρέπει να υπάρχουν οι
παρακάτω επιτροπές και στελέχη:
- Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε.)
- Επιτροπή αγώνων (Ε.Α)
- Ελλανόδικος επιτροπή (Ε.Ε.) για άντρες και γυναίκες
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- Τεχνικός εκπρόσωπος
- Εκπρόσωποι της ΕΟΧΑ
Η επιτροπή αγώνων σχηματίζεται από την οργανωτική επιτροπή
2.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ο.Ε.)
Η οργανωτική επιτροπή ορίζεται από την ΕΟΧΑ και το διοργανωτή σύλλογο.
Υποχρέωση της επιτροπής αυτής είναι να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη
διεξαγωγή των αγώνων, σύμφωνα με τους ΚΑΔ. Προϋπόθεση για τη διοργάνωση
ενός αγώνα σε ένα χιονοδρομικό κέντρο είναι η επίσημη πιστοποίηση των
αγωνιστικών εγκαταστάσεων.
2.2.1 Έντυπα πληροφοριών και προσκλήσεις
Η Ο.Ε. θα πρέπει να στέλνει επίσημη πρόσκληση και έντυπο με πληροφορίες που
καθορίζουν τους κανονισμούς διεξαγωγής του αγώνα, στις προβλεπόμενες
ημερομηνίες.
2.3 Η ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)
2.3.1 Γενικά
Η Ε.Ε. ορίζεται σε έναν αγώνα με σκοπό να ασκεί εξουσία σε όλα τα θέματα που
αφορούν έναν αγώνα, τα οποία δεν είναι αρμόδια να κρίνονται από άλλα όργανα
της ΕΟΧ. Η Ε.Ε. ορίζεται και λειτουργεί σύμφωνα με τους ΚΑΔ. Διαφορετική
Ε.Ε. ορίζεται για τους αγώνες των αντρών και των γυναικών.
Η Ε.Ε. λαμβάνει αποφάσεις για έναν αγώνα στο σύνολο του με σκοπό να
διασφαλίζει τη δικαιοσύνη και την ορθότητα των κανονισμών. Η Ε.Ε. θέτει
τιμωρίες σε περιπτώσεις παράβασης των κανονισμών σύμφωνα με τις αναφορές
των επίσημων στελεχών του αγώνα και τη δικαιοδοσία του καθενός.
Επιπρόσθετα η Ε.Ε. κανονισμούς οι οποίοι δεν ερμηνεύονται στους ΚΑΔ ή σε
άλλο επίσημο έντυπο της ΕΟΧΑ. Η Ε.Ε. επίσης εξετάζει και αποφασίζει για κάθε
ένσταση που έχει της έχει επιβληθεί. Οι διαδικασίες της Ε.Ε. είναι υπό την
εποπτεία των οργάνων και κανονισμών της ΕΟΧΑ.
2.3.1.1 Ο χρόνος σύνθεσης Ε.Ε.
Η Ε.Ε. θα πρέπει να οριστεί το αργότερο μια ημέρα πριν την της πρώτη επίσημη
προπόνηση . Αλλαγές στα μέλη της Ε.Ε. μπορούν να γίνουν μόνο με ψηφοφορία
για λόγους ανωτέρας βίας.
2.3.1.2 Πρόεδρος
Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Τ.Ε.
2.3.2 Η σύνθεση της Ελλανοδίκου Επιτροπής
Στους ΠΑΧ και τα ΚΕ της ΕΟΧΑ η ελλανόδικος επιτροπή αποτελείται από πέντε
μέλη, τους:
· Τεχνικό εκπρόσωπο της ΕΟΧΑ
· Εκπρόσωπο της τεχνικής επιτροπής της ΕΟΧΑ
· Τον έφορο αγώνων
· Δύο ή περισσότερους αρχηγούς ομάδων οι οποίοι πρέπει να εκλεγούν από τη
σύσκεψη των αρχηγών ομάδων
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2.3.2.1 Μόνο ένα πρόσωπο από κάθε σωματείο μπορεί να είναι μέλος της Ε.Α.
στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.
2.3.2.2 Σε άλλους αγώνες η σύνθεση θα αποφασιστεί από τον οργανωτή και
τους αρχηγούς των σωματείων.
2.3.3 Η εκλογή των μελών της Ε.Ε.
Η εκλογή της Ε.Α. γίνεται στη διάρκεια της σύσκεψης αρχηγών. Οι προτάσεις
για το διορισμό μελών των ανοιχτών θέσεων γίνονται τόσο από τον Τ.Ε. όσο και
τους εκπροσώπους-αρχηγούς των σωματείων. Αν οι υποψήφιοι είναι όσες και οι
θέσεις τότε η εκλογή γίνεται δια βοής. Αν υπάρχουν περισσότεροι
ενδιαφερόμενοι από τις κενές θέσεις τότε γίνεται ψηφοφορία από τους
αρχηγούς των ομάδων. Κάθε σωματείο έχει μία ψήφο.
2.3.4 Συσκέψεις και αποφάσεις της Ε.Ε.
Η Ε.Α θα πρέπει να να συσκέπτεται όποτε απαιτείται και ζητηθεί από τον Τ.Ε. και
θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για 15 μετά την ανακοίνωση των προσωρινών
αποτελεσμάτων . Οι αποφάσεις παίρνονται με παρόντα όλα τα μέλη και με απλή
πλειοψηφία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να βρίσκονται παρόντα
τουλάχιστον 3 μέλη. Η ψήφος του Τ.Ε. είναι διπλή σε περίπτωση ισοβαθμίας.
2.3.5 Καθήκοντα της Ε.Ε.
Τα καθήκοντα της Ε.Ε αναφέρονται στο παράρτημα 4Β.
2.3.6 Ενστάσεις εναντίον των αποφάσεων της Ε.Ε.
Οι ενστάσεις γίνονται στην προκαθορισμένη για τον αγώνα Επιτροπή
Ενστάσεων. Οι ενστάσεις γίνονται εναντίον των αποφάσεων της Ε.Α.
2.4 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (Τ.Ε.)
2.4.1 Γενικά
Ο Τ.Ε ορίζεται από την Τεχνική επιτροπή της ΕΟΧΑ και εκπροσωπεί επίσημα την
ΕΟΧΑ. Είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με τους ΚΑΧ.
Επίσης δρα ως σύμβουλος στην Ο.Ε. η οποία έχει την υποχρέωση να
ακολουθήσει της όποιες οδηγίες σύμφωνες με τους ΚΑΧ.
2.4.2 Εκλογή
Ο Τ.Ε. επιλέγεται από την Τεχνική επιτροπή της ΕΟΧΑ από το σώμα των
επίσημων Τ.Ε.
2.4.2.1 Ο Τ.Ε. προεδρεύει της Ε.Α.
2.4.2.2 Στην περίπτωση που ο επίσημος εκπρόσωπος της Τεχνικής Επιτροπής της
ΕΟΧ δεν παρίσταται στους αγώνες , Ο Τ.Ε. εξασκεί τα καθήκοντα του.
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2.4.2.3 Ο Τ.Ε. εξασκεί επίσημα τα καθήκοντα του μόνο στον αγώνα που έχει
οριστεί.
2.4.3 Επαφή με τους οργανωτές και επίσκεψη στις αγωνιστικές εγκαταστάσεις.
Ο Τ.Ε. αφού οριστεί για έναν αγώνα είναι υποχρεωμένος να έρθει σε επαφή με
την Ο.Ε και να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις.
2.4.4 Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Τ.Ε.
Η άφιξη του Τ.Ε. στο χώρο των αγώνων πρέπει να γίνει σε χρόνο που να μπορεί
να εξασκήσει τα καθήκοντα του. Στο τέλος του αγώνα θα πρέπει να κάνει
επίσημη κριτική για την οργάνωση και διεξαγωγή του.
2.4.4.1 Λεπτομερής ανάλυση των καθηκόντων και υποχρεώσεων
Λεπτομερής ανάλυση των καθηκόντων και υποχρεώσεων του Τ.Ε. δίνεται στο
παράρτημα 4Β.
2.4.5 Έξοδα Τ.Ε.
Οι οργανωτές ή/και η ΕΟΧΑ θα πρέπει να καλύψουν τα έξοδα διαμονής και
μετακίνησης του Τ.Ε για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του.

3. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
3.1. Γενικές απαιτήσεις
Ο χώρος εκκίνησης και τερματισμού, ο χώρος βολών, οι χώροι ποινής και
αλλαγών της σκυταλοδρομίας θα βρίσκονται σε επίπεδο έδαφος και σε κοντινή
απόσταση με καλή ορατότητα από ην πλειοψηφία των θεατών. Αυτοί οι χώροι
και κρίσιμα μέρη της διαδρομής θα πρέπει να περιφραχτούν προκειμένου να
αποτραπούν από τους αθλητές την παρακώλυση ή τη λανθασμένη μετάβαση, και
να αποτρέψουν την πρόσβαση αναρμοδίων πρόσωπων. Εντούτοις, το ύψος και
το αριθμός περίφραξης πρέπει να ελαχιστοποιηθούν όσο το δυνατόν
περισσότερο για να αποφύγουν κάθε παρεμβολή τη τηλεοπτικής κάλυψης.
Πρέπει να υπάρξει ικανοποιητικό χώρος για τους αθλητές και τα στελέχη του
αγώνα για να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες δραστηριότητες και το
επαρκές σε χώρο κλειστός χώρος για το προσωπικό υποστήριξης των ομάδων,
τον Τύπο, τους φωτογράφους, και το προσωπικό της τηλεοπτικής
αναμετάδοσης και τους θεατές.
3.1.1 Μέγιστη απόσταση
Οι αγωνιστικές εγκαταστάσεις δεν πρέπει να βρίσκονται περισσότερο από 30 km
ή 30 min ταξίδι από τον τόπο διαμονής των ομάδων.
3.1.2 Γραφείο αγώνων
Ένα γραφείο αγώνων πρέπει να βρίσκεται κοντά στον χώρο του σταδίου. Το
γραφείο πρέπει να είναι ανοιχτό στη διάρκεια των αγώνων, ξεκινώντας από την
ημέρα άφιξης. Και θα είναι η επίσημη διασύνδεση μεταξύ των ομάδων και της
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ΟΕ. Οι ομάδες θα πρέπει να είναι ικανές να υποβάλλουν δηλώσεις συμμετοχής
στο γραφείο και πληροφορίες των αγώνων θα πρέπει να διαθέσιμες στο
γραφείο. Ένα ταχυδρομικό κουτί για κάθε ομάδα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο
στο γραφείο.
3.2 ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
3.2.1 Γενικά
Ο χώρος εκκίνησης θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με το χιόνι κατάλληλα
προετοιμασμένο και πρέπει να είναι ορατός στους θεατές. Η γραμμή εκκίνησης
θα πρέπει να είναι χαραγμένη με κόκκινο χρώμα μες στο χιόνι και στη σωστή
γωνία με την κατεύθυνση της διαδρομής. Ο χώρος εκκίνησης θα πρέπει να είναι
φραγμένος και κατάλληλα σχεδιασμένος για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των
αθλητών, τεχνικών και επισήμων. Ο χώρος προθέρμανσης θα πρέπει να
βρίσκεται πολύ κοντά στον χώρο εκκίνησης στον οποίο θα υπάρχει μέριμνα για
τη φροντίδα των ρούχων, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός από
οπλαβαστούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του Τ.Ε.
3.2.2 Χώρος εκκίνησης σε ατομικές εκκινήσεις
Ο χώρος εκκίνησης για τα αγωνίσματα Ατομικό και Ταχύτητα πρέπει να είναι
8-10 m σε μήκος και το ελάχιστο πλάτος 4 m. και πρέπει να διαχωρίζεται από το
χώρο προθέρμανσης με φράχτη και να έχει συγκεκριμένη είσοδο ώστε να
επιτρέπεται η ελεγχόμενη προσέγγιση.
3.2.3 Χώρος εκκίνησης στα αγωνίσματα καταδίωξης
Ο χώρος εκκίνησης για το αγώνισμα της Καταδίωξης πρέπει να έχει
τουλάχιστον 2 διαδρόμους εκκίνησης. Ο αριθμός των διαδρόμων εξαρτάται από
τις πραγματικές διαφορές στον χρόνο εκκίνησης. Παράδειγμα, αν υπάρχουν
τέσσερις εκκινήσεις στο ίδιο sec θα πρέπει να υπάρχουν τέσσερις διάδρομοι. Οι
διάδρομοι θα πρέπει να είναι σχηματισμένοι εμφανώς στο χιόνι και να έχουν
πλάτος 1,5-2 m και ικανοποιητικό μήκος. Οι διάδρομοι πρέπει να είναι
παρακείμενοι ο ένας στον άλλο και να μπορούν να διαχωρίζονται με φράχτες.
Επίσης πρέπει να υπάρχει πέρασμα το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στη
γραμμή εκκίνησης σε περίπτωση αργοπορίας κάποιου αθλητή. Η γραμμή
εκκίνησης ελέγχεται από κριτή εκκίνησης με χρονόμετρο συγχρονισμένο με το
κύριο χρονόμετρο του αγώνα.
3.2.3.1 Πίνακες εκκίνησης
Πίνακες – εύκολα ορατή για στελέχη και αθλητές - που αναγράφουν τα νούμερα
εκκίνησης και τους αντίστοιχους χρόνους εκκίνησης για κάθε διάδρομο θα
πρέπει να τοποθετούνται μπροστά από τις γραμμές εκκίνησης.
3.2.4 Χώρος εκκίνησης σε ομαδικές εκκίνησεις
Ο χώρος εκκίνησης θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι
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αθλητές να διανύσουν την ίδια απόσταση μέχρι φθάσουν στην κοινή διαδρομή.
Το ελάχιστο από 10 διαδοχικά, κάθετα και παράλληλα ίχνη με ελάχιστη
απόσταση από το ένα στο άλλο (μετρώντας από κέντρο σε κέντρο), πρέπει να
χαραχτούν για 35 m τουλάχιστον από τη γραμμή εκκίνησης.. Ο αριθμός των
ιχνών είναι εξαρτώμενος από τον αριθμό των αθλητών και του διαθέσιμου
χώρου με σκοπό να υπάρχει ο μικρότερος δυνατός αριθμός σειρών. Αν
υπάρχουν περισσότερες από μία σειρές, η απόσταση μεταξύ τους πρέπει να
είναι 2,5 m. Το τέλος των παράλληλων ιχνών, πρέπει να σημαδεύεται. Με το
τέλος των ιχνών πρέπει να υπάρχει επίπεδη ευθεία απόστασης 100 m περίπου,
που να συγκλίνει ομαλά στην κανονική διαδρομή.
3.2.4.1 Διάδρομοι σε ομαδικές εκκινήσεις
Σε περίπτωση μαζικής εκκίνησης ή εκκίνησης σε γκρουπ, πρέπει να υπάρχουν,
τουλάχιστον, όσο το δυνατόν ευθείς, και σε απόσταση δύο μέτρων το ελάχιστο
μεταξύ τους, έτσι ώστε κάθε αθλητής να έχει ένα διάδρομο.
Οι διάδρομοι εκκίνησης πρέπει να αριθμούνται. Πρέπει να είναι ο ίδιος αριθμός
από πινακίδες όσες είναι και ο αριθμός των ομάδων που συμμετέχουν στον
αγώνα. Οι πινακίδες τοποθετούνται αριστερά σε κάθε διάδρομο και πρέπει να
αναγράφεται ο αριθμός μπρος και πίσω. Οι αριθμοί στις πινακίδες πρέπει να
είναι τουλάχιστον 20 cm και να είναι ευδιάκριτοι από τους αθλητές.
3.2.5 Ρολόι εκκίνησης
Στην εκκίνηση των αγωνισμάτων Ατομικού και Ταχύτητας πρέπει να υπάρχει
χρονόμετρο τοποθετημένο έτσι ώστε να φαίνεται καθαρά από τη γραμμή
εκκίνησης. Ο δείκτης ή τα νούμερα πρέπει να είναι συγχρονισμένα με το
ακουστικό σινιάλο. Στα αγωνίσματα της Καταδίωξης, πρέπει να υπάρχει ένα
ρολόι σε κάθε διάδρομο. Προαιρετικά κοντά στον χώρο εκκίνησης μπορεί να
υπάρχει ένα ρολόι που να επιδεικνύει τη σωστή ώρα της ημέρας και να είναι
εύκολα ορατό στους αθλητές.
3.2.6 Έλεγχος εξοπλισμού στην εκκίνηση
Ο εξοπλισμός ελέγχου των υλικών πρέπει να τοποθετείται κοντά στην εκκίνηση.
Η θέση του πρέπει διευκολύνει την ομαλή, τακτική και έγκαιρη ροή των
αθλητών στην εκκίνηση. Ο σταθμός ελέγχου πρέπει να έχει τραπέζια και όλο
των απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να ασκήσουν τον έλεγχο.
3.3 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ
3.3.1 Γενικά
Οι διαδρομές πρέπει να αποτελούνται από συνεχώς εναλλασσόμενα, ανηφορικά,
κατηφορικά και επίπεδα τμήματα.
Πολύ μακρές και απότομες αναβάσεις, δύσκολες καταβάσεις και μονότονα
ισιάδα πρέπει να αποφεύγονται. Αλλαγές στην κατεύθυνση της διαδρομής οι
οποίες προκαλούν διαταραχή στον ρυθμό, δεν πρέπει να συμβαίνουν συχνά.
Λεπτομερής παρουσίαση των στίβων δίνεται στον πίνακα του άρθρου 1.3.10.
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3.3.1.1. Ζώνες τηλεόρασης
Τηλεοπτικές Ζώνες δημιουργούνται στους στίβους σε συνεργασία με τον Τ.Ε.
και του σκηνοθέτη. Ο κύριος σκοπός των ζωνών είναι να εξασφαλιστεί η
απρόσκοπτη κάλυψη των αγώνων.
3.3.2 Υψόμετρο, πλάτος και μήκος
Η διαδρομή (ή πίστα) πρέπει να χαράζεται έτσι ώστε το ψηλότερο σημείο της να
μην βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 1800μ. από την επιφάνεια της
θάλασσας.
Στις δύσκολες αναβάσεις και σε γέφυρες το πλάτος των διαδρομών πρέπει να
είναι τουλάχιστον 4 μ. ή το μήκος τους όχι περισσότερο από 50 m. Το
πραγματικό μήκος της διαδρομής δεν μπορεί να είναι περισσότερο από 5%
διαφορετικό από τα προβλεπόμενο μήκος του αγωνίσματος.
Στην αριστερή ή δεξιά άκρη της διαδρομής σύμφωνα με τις υποδείξεις του
Τεχνικού Εκπροσώπου της ΕΟΧ πρέπει να υπάρχουν ίχνη.
Στις καταβάσεις πρέπει να υπάρχουν διπλά ίχνη ενώ στις επικίνδυνες και
κλειστές στροφές δεν πρέπει να υπάρχουν ίχνη.
3.3.3 Χρήση του στίβου
Ο στίβος στον αγώνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές αν το πλάτος
του είναι τουλάχιστον 6 m. Αν είναι λιγότερο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
περισσότερο από δύο φορές.
3.3.4 Ιχνη
Αν απαιτείται η κατασκευή ιχνών, ο Τ.Ε. αποφασίζει πως και που θα γίνει η
χάραξη. Η τοποθέτηση ιχνών δεν μπορεί να γίνει σε σημεία που παρεμποδίζουν
τους αθλητές. Το βάθος και το πλάτος κατασκευής των ιχνών θα πρέπει να είναι
τόσο ώστε να μην υπάρχει προστριβή σε κανονικού τύπου μπότες.
3.3.5 Ασφάλεια
Οι αθλητές στην κατάβαση πρέπει χωρίς να ρισκάρουν να μπορούν να
αναπτύσσουν μέγιστη ταχύτητα.
Για την εκτίμηση του κινδύνου ατυχήματος πρέπει προσεκτικά να
παρατηρηθούν οι συνθήκες με τις οποίες οι καταβάσεις γίνονται εξαιρετικά
γρήγορες.
3.3.6 Προετοιμασία
Ο στίβος πρέπει να είναι το δυνατό επίπεδος, καλά πατημένος
και
προετοιμασμένος. Δεν επιτρέπεται το πάγωμα του χιονιού με τεχνητό τρόπο.
Στις κατηφορικές στροφές μπορεί να κατασκευαστεί ανάχωμα. Κάθε εμπόδιο,
όπως κλαδιά, πέτρες και ακαθαρσίες θα πρέπει να απομακρύνονται από τον
στίβο.
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3.3.7 Σήμανση
Οι διαδρομές πρέπει να είναι σημαδεμένες σωστά έτσι ώστε οι αθλητές να μην
έχουν αμφιβολίες για το πού κατευθύνονται. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις
καταβάσεις, τις στροφές και άλλα αμφίβολα σημεία. Στα σημεία αυτά πρέπει να
υπάρχουν ειδικές πινακίδες. 100μ. πριν τον τερματισμό πρέπει να υπάρχει
πινακίδα με την ένδειξη «100μ. τερματισμός».
3.3.7.1 Χρώματα διαδρομών
Οι διαδρομές πρέπει να έχουν ομοιόμορφη σήμανση με πινακίδες στα δεξιά ως
προς την κατεύθυνση.
Η πρώτη διαδρομή πρέπει να είναι κόκκινη, η δεύτερη πράσινη, η τρίτη κίτρινη,
η τέταρτη γαλάζια και η πέμπτη καφέ.
Αν τμήματα της ίδιας διαδρομής χρησιμοποιούνται περισσότερες φορές τα
χρωματιστά σημαιάκια πρέπει να τοποθετούνται με τη σειρά που διατρέχεται η
διαδρομή από αριστερά προς τα δεξιά ή από πάνω προς τα κάτω.
Οι διακλαδώσεις πρέπει να είναι προσεκτικά σημαδεμένες με το χρώμα της
διαδρομής που αφορά. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μια διαδρομή για
τους αγώνες θα πρέπει η σήμανση να γίνεται με κόκκινο χρώμα.
3.3.8 Φράξιμο
Όλες οι διαδρομές που δεν χρησιμοποιούνται θα πρέπει να φράσσονται. Οι
διαδρομές που βρίσκονται δίπλα η μία με την άλλη πρέπει να διαχωρίζονται με
περίφραξη έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κάποιος αθλητής να μπερδέψει
την κατεύθυνση του.
3.3.9 Ανοιχτήρια
Την ημέρα του αγώνα πριν την εκκίνηση όλη η διαδρομή πρέπει να περαστεί από
το λιγότερο 10 δρομείς οι οποίοι δεν συμμετέχουν στον αγώνα (ανοιχτήρια) και
καθαρίζουν την πίστα όπου κρίνεται απαραίτητο.
3.3.10 Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά στίβων
Βλέπε πίνακα / άρθρο 1.3.10
3.3.11 Ζώνη αλλαγής σκυταλοδρομίας
Στα αγωνίσματα της σκυταλοδρομίας πρέπει να υπάρχει η ζώνη αλλαγής,
μήκους 30 m και πλάτους 8 m και η χάραξη της θα πρέπει να επιτρέπει την
ελεγχόμενη ταχύτητα των αθλητών. Τα τελευταία 50 m πρίν την είσοδο στη
ζώνη το πλάτος της διαδρομής θα πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 8 m. Η
αφετηρία και το τέλος της ζώνης πρέπει να σημαδεύονται με γραμμή κόκκινου
χρώματος και στην αφετηρία να υπάρχει πινακίδα που να αναγράφει ζώνη
αλλαγής. Η ζώνη πρέπει να φράσσεται κατά μήκος των δύο πλευρών, με μόνο
μια είσοδο για τον έλεγχο των αθλητών.
3.3.11.1 Τα τελευταία 50 m της διαδρομής πριν το χώρο αλλαγής πρέπει να είναι
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ευθεία και 100 m πριν τη ζώνη πινακίδα με ένδειξη 100 m. Στη ζώνη αλλαγής
πρέπει να βρίσκονται οι υπεύθυνοι κριτές και οι αθλητές που αγωνίζονται στη
συγκεκριμένη αλλαγή.
3.3.12 Διαδρομή ποινής
Για τα αγωνίσματα Ταχύτητας, Καταδίωξης, Ομαδικής εκκίνησης και
Σκυταλοδρομίας ένας κυκλικός χώρος ποινής θα πρέπει να χαράσσεται αμέσως
μετά το πεδίο βολών – όχι μακρύτερα από 60 m απόσταση από τη δεξιά γωνία
του πεδίου στην είσοδο του χώρου ποινών. Ο γύρος αυτός πρέπει να είναι
ελλειψοειδούς σχήματος, πλάτους 5 m και μήκους 150 m (±5 m), μετρημένος
από την εσωτερική περίμετρο. Ο γύρος αυτός θα πρέπει να χαραχτεί με τέτοιο
τρόπο ώστε ο αθλητής να μην έχει περιθώριο λάθους κατά την είσοδο και
έξοδο.
3.3.12.1 Ο γύρος ποινής πρέπει να έχει χαραχτεί σε τέτοια θέση ώστε οι
αθλητές να μην διανύουν πρόσθετη απόσταση μεταξύ της διαδρομής και του
γύρου ποινής όταν εισέρχονται στον γύρο ποινών.
3.3.13 Χώρος δοκιμασίας πέδιλων
Ο χώρος δοκιμών των πέδιλων πρέπει να βρίσκεται κοντά στο στάδιο και να
μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των ομάδων. Πρέπει να είναι αρκετά φαρδύς, με
κλίση 8 έως 12° και ελάχιστο μήκος 30 m.
Η προετοιμασία της θα πρέπει να γίνεται ακριβώς όπως της αγωνιστικής
διαδρομής. Στο χώρο αυτό θα πρέπει να υπάρχει πίνακας πληροφοριών στον
οποίο θα αναγράφονται οι θερμοκρασίες αέρα και χιονιού, του υψηλότερου και
χαμηλότερου σημείου της αγωνιστικής διαδρομής, 3, 2, 1 ώρα πριν την
εκκίνηση και στη συνέχεια κάθε 30 m μέχρι που ο τελευταίος αθλητής θα έχει
ξεκινήσει.
3.3.14 Πίστα προετοιμασίας (προθέρμανσης)
Μια ξεχωριστεί διαδρομή προετοιμασίας (προθέρμανσης) μπορεί να χαραχτεί με
εύκολη πρόσβαση στους χώρους διαμονής των ομάδων. Το μήκος της πρέπει να
είναι περίπου 600 m και να προετοιμάζεται με τον ίδιο τρόπο όπως την
αγωνιστική διαδρομή, χωρίς να αποτελεί μέρος της.
3.4. ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ (ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ)
3.4.1 Γενικά
Το πεδίο βολής είναι ο χώρος που διεξάγεται η σκοποβολή στη διάρκεια ενός
αγώνα διάθλου. Αυτό πρέπει να βρίσκεται στην κεντρική περιοχή του σταδίου
και τόσο οι στόχοι όσο και η θέση σκόπευσης (ράμπα) πρέπει να είναι ορατές
στο κοινό. Το πεδίο βολής πρέπει να είναι επίπεδο και να περιτριγυρίζεται από
φράγματα ασφαλείας στις πλευρές και πίσω από τους στόχους. Τα φράγματα
πρέπει να είναι αρκετά ψηλά και αρκετά ισχυρά, ώστε να εξυπηρετούν τον
σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Το πεδίο βολής πρέπει να είναι
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κατασκευασμένο με αυστηρά δεδομένα ώστε να εξασφαλίζει την ασφάλεια σε
σχέση με τις πίστες, το στάδιο και την γύρω περιοχή. Η κατευθυνση του πεδίου
βολής γενικά είναι προς το βορρά, λαμβάνοντας υπόψη το φωτισμό στη
διάρκεια του αγώνα. Φράγματα ασφαλείας τα οποία περιορίζουν την ορατότητα
των θεατών ή της τηλεορασης θα πρέπει να αποφευγονται αν είναι δυνατόν.
Γενικά το πεδίο βολής θα πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα
νομοθεσία.
3.4.2 Προδιαγραφές και διαμορφώσεις
3.4.2.1 Απόσταση βολών
Η απόσταση μεταξύ της μπροστινής άκρης της θέσης βολής (ράμπα σκόπευσης)
και της γραμμής των στόχων πρέπει να είναι 50 m +/- 1 m.
3.4.2.2 Πρηνηδόν και ορθίων
Κοιτάζοντας την κατεύθυνση σκόπευσης, το δεξιό μισό μέρος της ράμπας
σκόπευσης θα είναι η σκόπευση στη θέση πρηνηδόν και στο αριστερό μισό
μέρος στη θέση ορθίων. Το σημείο διαχωρισμού θα πρέπει να αναγράφεται
σαφώς στους αγωνιζόμενους με πινακίδες. Εξαίρεση, στο διαχωρισμό της
ράμπας σκόπευσης σε δεξιά και αριστερή διαμόρφωση, υπάρχει
στα
αγωνίσματα Καταδίωξης, Ομαδικής εκκίνησης και σκυταλοδρομίας, όταν οι
διαθλητές σκοπεύουν από όλες τις γραμμές και στις δύο θέσεις.
3.4.2.3 Είσοδος και έξοδος
Στη διάρκεια τόσο της προπόνησης όσο και του αγώνα, οι διαθλητες πρέπει να
εισέρχονται στο πεδίο βολής από τα αριστερά και να εξέρχονται από τη δεξιά
πλευρά.
3.4.2.4 Επίπεδα
Η επιφάνεια της ράμπας σκόπευσης και της επιφάνειας που τοποθετούνται οι
στόχοι πρέπει να είναι ,το δυνατό, στο ίδιο επίπεδο. Η επιφάνεια της ράμπας
σκόπευσης και της επιφάνειας που τοποθετούνται οι στόχοι πρέπει να είναι σε
υψηλότερο επίπεδο από την επιφάνεια μεταξύ αυτών, τουλάχιστον 30 cm και
περισσότερο εαν το απαιτούν οι τοπικές χιονοδρομικές συνθήκες.
3.4.2.5 Διαμόρφωση χώρου
Πίσω από τη γραμμή βολών πρέπει να υπάρχει περιφραγμένος χώρος
βάθους10-12 μ. η οποία εκτείνεται κατα μήκος του πεδίο βολής. Η περιοχή
αυτή είναι διαθέσιμη για αθλητές, στελέχη, μέλη της Ελλανοδίκου Επιτροπής.
Ακριβώς πίσω από αυτή την περιοχή πρέπει να υπάρχει μια δεύτερη
περιφραγμένη περιοχή με τουλάχιστον 2 m βάθος διαθέσιμη για τρια μέλη κάθε
ομάδας. Αυτή η περιοχή είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε τα μέλη της ομάδας να
έχουν ορατότητα στους στόχους και στη μπάρα σκόπευσης. Επίσης ακριβώς
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πίσω από αυτή την περιοχή πρέπει να υπάρχει άλλη μια διαμορφωμένη περιοχή
βάθους 1,5, εκτεινόμενη κατά μήκος του πεδίου βολής, η οποία είναι διαθέσιμη
για τους ανθρώπους των ΜΜΕ.

3.4.3 Θέσεις βολής (ράμπα σκόπευσης)
Η ράμπα σκόπευσης είναι η περιοχή στην οποία στέκονται οι διαθλητές
προκειμένου να πυροβολήσουν. Η ράμπα πρέπει να είναι καλυμένη με
πεπιεσμένο χιόνι, επίπεδη, όχι παγωμένο και όλη η περιοχή πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο από τους διαθλητές.
3.4.3.2 Θέσεις (διαδρόμους) σκόπευσης
Η ράμπα σκόπευσης διαχωρίζεται στις θέσεις σκόπευσης (διαδρόμους) από τις
οποίες ο διαθλητής θα σκοπεύσει. Κάθε θέση σκόπευσης πρέπει να έχει
διαστάσεις τουλάχιστον 2,75 m αλλά όχι περισσότερο από 3 m πλάτος. Το
πλάτος της γραμμής η οποία πρέπει να χαρακτεί και στις δύο πλευρές της
γθέσεις σκόπευσης από την μπρoστινή άκρη και πίσω με σανίδα μήκους 1,5 m
κόκκινου χρώματος, η οποία πρέπει να βυθυστεί 2 cm μες στο χιόνι. Και οι δύο
πλευρές από κάθε θέση πρέπει να είναι μαρκαριστούν από την ράμπα στους
στόχους με επτά (7) T-θέσεις με πινακίδες διαστάσεων 20 cm πλάτος Χ 15 cm
ύψος, εναλλαγή χρώματος αντίστοιχο με το χρώμα των αριθμών των στόχων,
τα οποία ορίζουν ξεκάθαρα τις γραμμές και δεν εμποδίζουν την σκόπευση.
Πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση των 3 - 5 m μεταξύ της εξωτερικής άκρης
της αριστερής και της δεξιάς λωρίδας και της έναρξης των δεξαμενών
ασφαλείας που γειτνιάζουν. Η απόσταση πρέπει να διατηρηθεί από την ράμπα
εως τους στόχους.
3.4.3.2 Χαλιά (πατάκια) σκόπευσης
Στην σκοποβολη χαλιά (πατάκια) πρέπει να τοποθετούνται στο μπροστινό μέρος
της γραμμής σκόπευσης της ραμπάς. Τα πατάκια πρέπει να έχουν διαστάσεις
200 Χ 150 cm και 1 εως 2 cm.
3.4.4 Στόχοι
3.4.4.1 Τύποι στόχων
Υπάρχουν δύο είδη στόχων στο Δίαθλο - μεταλλικοί και χάρτινοι. Στους αγώνες
επιτρέπονται μόνο οι μεταλικοί στόχοι και οι χάρτινοι στόχοι χρησιμοποιούνται
μόνο για τη ρύθμιση του όπλου πριν τον αγώνα. Και οι δύο στόχοι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για προπόνηση. Για τους αγώνες οι στόχοι που
χρησιμοποιούνται είναι μόνο αυτό που συμμορφώνονται με του διεθνείς
κανονισμούς της IBU. Στους εθνικούς αγώνες το σκοπευτήριο πρέπει να έχει
τουλάχιστον δέκα (10) γραμμές σκόπευσης και αντίστοιχους στόχους ίδιου
τύπου/μοντέλου.
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3.4.4.2 Συντήρηση στόχων
Οι στόχοι πρέπει να συντηρούνται, επισκευάζονται και προσαρμόζονται
σύμφωνα με τις κατασκευαστικές οδηγίες.
3.4.4.3 Τοποθέτηση στόχων
Οι στόχοι πρέπει να τοποθετούνται σε ευθεία, παράλληλα από την μπροστινή
γωνία της γραμμής σκόπευσης στη ράμπα. Αυτοί πρέπει να είναι στο ίδιο
επίπεδο. Οι στόχοι πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε το κέντρο του στόχου να
βρίσκεται στο μέσο του πλάτους του διαδρόμου βολής. Οι στόχοι δεν πρέπει να
έχουν πλάγια απόκλιση πάνω από 1% από τη δεξια γωνία επίπεδα από τους
διαδρόμους βολών. Οι στόχοι επίσης πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε το
κέντρο του στόχου να βρίσκεται 80-100 εκ. ψηλότερα από το χαράκωμα (την
επάνω άκρη του χαρακώματος) ή από τη βάση των στηριγμάτων των στόχων.
3.4.4.4 Υπόβαθρο στόχων
Το υπόβαθρο πίσω από τους στόχους πρέπει να είναι λευκό από την γωνία του
στόχου εως ένα (1) m πάνω από την πάνω γωνία του στόχου.
3.4.5 Αρίθμηση και σημάνσεις
Οι διάδρομοι σκόπευσης και οι αντίστοιχοι στόχοι πρέπει να έχουν τον ίδιο
αριθμό, εύκολα ορατό και να ξεκινάνε από δεξιά με το νούμερο 1. Στους
αγώνες οι διάδρομοι στόχευσης πρέπει να αριθμίζονται από αριστερά και δεξιά
στην μπροστινή άκρη της γραμμής σκόπευσης (ράμπα). Οι πινακίδες θα πρέπει
να είναι τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζουν την
τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα στη διάρκεια ενός αγώνα. Πρέπει να είναι 30 cm
ύψος και 20-25 πλάτος. Οι εκτυπωμένοι αριθμοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι
στο κάτω μέρος της πινακίδας και να είναι 20 cm ύψος με τις γραμμές των
αριθμών 3 cm πλάτος. Οι πινακίδες πρέπει να τοποθετημένες σε ένα στήριγμα
πυκνότητας 1 cm και ύψος 40 cm, μετρημμένα από την επιφάνεια του χιονιού
στο κάτω μέρος της πινακίδας. Η διάσταση του αριθμού του στόχου πρέπει να
είναι 40 cm ύψος με μια γραμμή πλάτους των 4 cm και πρέπει να είναι
τοποθετημένες αμέσως πάνω από τους στόχους. Οι αριθμοί των στόχων και
των διαδρόμων σκόπευσης πρέπει να είναι με εναλλαγή χρωμάτων - μαύρα στο
κίτρινο και κίτρινο στο μαύρο - ξεκινώντας με τον αριθμό 1 με μαύρο στο
κίτρινο αντίστοιχα με τα χρώματα των σημαδιών (T-posts) των γραμμών.
3.4.5.1 Όρια εισόδου και εξόδουΣτην είσοδο και έξοδο από την εμβέλια του
πεδίου βολής, 10 m έξω από τον αριστερό και δεξιό διάδρομο σκόπευσης πρέπει
να υπάρχει μια ορατή σήμανση. Οι πινακίδες αυτές θα υποδεικνύουν τις εξω
άκρες των ζωνών απαγόρευσης στο πεδίο βολής.
3.4.6 Σημαίες ανέμου (Ανεμοδείκτες)
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Στους αγώνες και στις επίσημες προπονήσεις, ανεμοδείκτες πρέπει να
τοποθετούνται στην πλευρά από κάθε δεύτερο διάδρομο σκόπευσης
ξεκινώντας από τη δεξιά πλευρά της γραμμής 1, 5 m από την ράμπα σκόπευσης
και 20 m από τον στόχο. Οι ανεμοδείκτες πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο
τρόπο ώστε η κορυφή της σημαίας να είναι στο ίδιο επίπεδο με την κάτω άκρη
του στόχου και δε θα παρεμποδίζει την άμεση οπτική επαφή με τον στόχο.
3.4.7 Οπλοβαστοί
Στη διάρκεια του αγώνα πρέπει να υπάρχουν οπλοβαστοί για δύο εφεδρικά όπλα
της κάθε ομάδας. Οι οπλοβαστοί θα πρέπει να έχουν πινακίδες με τα ονόματα
των ομάδων που συμμετέχουν. Στη διάρκεια της προπόνησης και ρύθμισης
πρέπει να υπάρχει
διαθέσιμος αριθμός οπλοβαστών που να καλύπτει τις
ανάγκες των διαθλητών τόσο πίσω από την ράμπα σκόπευσης όσο και πριν/μετά
την εμβέλεια της.
3.4.8 Video Cameras
Στους αγώνες πρέπει να υπάρχουν εγκατεστημένες βίντεοκάμερες στο πεδίο
βολής οι οποίες θα καταγράφουν τις δράσεις των αθλητών.
3.5 Τερματισμός
3.5.1 Γενικά
Η ζώνη τερματισμού αρχίζει από τη γραμμή τερματισμού και τελειώνει στο
σημείο ελέγχου εξοπλισμού. Αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 m μήκος και 9
πλάτος χωρίς εμπόδια. Τα τελευταία 50 m πριν την γραμμή τερματισμού πρέπει
να είναι ευθεία και 9 m πλάτος η οποία χωρίζεται σε τρεις ίδιες γραμμές με
σημάδια τα οποία δεν εμποδίζουν τα πέδιλα. Μόνο εξουσιοδοτημένα στελέχη
και αθλητές που τερματίζουν, κάτω από την επιστασία του διαιτητή ή κριτή
τερματισμού, επιτρέπεται να να βρίσκονται στη ζώνη τερματισμού.
3.5.1.1 Η γραμμή τερματισμού πρέπει είναι χαραγμένη με βυθισμένο στο χιόνι
κόκκινο χρώμα κάθετα στην κατεύθυνση της πίστας και ορατή στους διαθλητές
και στελέχη.
3.5.2 Επιθεώριση εξοπλισμού
Ο έλεγχος του εξοπλισμού πρεπει να βρίσκεται σε θέση που να οδηγεί η ροή
αυτόματα και να μπορεί να περνά κάτω από την επιστασία των στελεχών. Αυτό
είναι σημαντικό κυρίως για τα αγωνίσματα της σκυταλοδρομίας έτσι ώστε οι
διαθλητές των αλλαγών να οδηγούνται στο σημείο ελέγχο με την κατάλληλη
περίφραξη και καθοδήγηση.
3.5.3 Ζώνη ΜΜΕ (Μεικτή Ζώνη)
Γειτονικά στη ζώνη τερματισμού πρέπει να υπάρχει περιφραγμένη περιοχή που
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να έχει διατεθεί στους εκπροσώπους των ΜΜΕ.
3.5.4 Σταθμός ανεφοδιασμού
Πρέπει να υπάρχει ένας σταθμός ανεφοδιασμού μετά την ζώνη τερματισμού σε
σημείο που θα συμφωνήσει ο ΤΕ. Ο σταθμός θα πρέπει να περιλάμβανει τροφή,
ροφήματα και χαρτιά καθαρισμού. Ο σταθμός θα πρέπει να προστατεύται από
απαγορευμένες ουσίες.
3.5.5. Χώρος αλλαγής ιματισμού
Γειτονικά στη ζώνη τερματισμού, πρέπει να υπάρχει ένας ιδιωτικό χώρος στον
οποίο οι διαθλητές μπορούν να αλλάξουν τα ρούχα τους. Οι διαστάσεις του θα
πρέπει να είναι περίπου 2 Χ 3 m
3.5.6 Ζώνη εξόδου τερματισμού
Μετά τη Μεικτή ζώνη πρέπει να υπάρχει μια περιοχή που οι διαθλητές μπορούν
να συναντήσουν τα τεχνικά μέλη των ομάδων τους και να ανακτήσουν τον
εξοπλισμό τους. Επίσης πρέπει να υπάρχουν κάποιοι οπλοβαστοί.
3.6 Χώροι προετοιμασίας πέδιλων
Κοντά στον χώρο του σταδίου πρέπει να υπάρχουν κλειστοί χώροι για την
προετοιμασία των πέδιλων και γενικότερα του εξοπλισμού των διαθλητών.
Στους χώρους αυτούς πρέπει να υπαρχει διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια.
3.7 Χώροι αναμονής αθλητών
Κοντά στον χώρο του σταδίου πρέπει να υπάρχουν κλειστοί θερμαινόμενοι
χώροι αναμονής.

4. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
4.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ο όρος αγωνιστικός εξοπλισμός και ένδυση, περιλαμβάνει το σύνολο του
εξοπλισμού και ένδυσης που χρησιμοποιεί ο αθλητής στη διάρκεια του αγώνα,
συμπεριλαμβανομένου και της διαφήμισης.
4.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
4.2.1 Γενικά
Ο αγωνιστικός εξοπλισμός επιθεωρείται στην εκκίνηση και στον τερματισμό του
αγώνα. Επιπρόσθετα, προκαταρτικός έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν
τον αγώνα για να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
4.2.2 Επιθεώρηση εξοπλισμού στην εκκίνηση
Οι αθλητές θα πρέπει να παρουσιαστούν στην περιοχή ελέγχου 15 min πριν την
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προκαθορισμένη ώρα εκκίνησης και να έχουν τα πέδιλα και το όπλο ελεγμένα
και μαρκαρισμένα και τα ρούχα τους επιθεωρημένα.
Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός των αθλητών δεν πληροί τις προδιαγραφές
που ορίζουν οι κανονισμοί δεν επιτρέπεται η έξοδος από το χώρο ελέγχου μέχρι
να διορθωθούν οι ασυμφωνίες. Εξοπλισμός, όπλα και ρούχα τα οποία
επιθεωρήθηκαν και μαρκαρίστηκαν στο χώρο ελέγχου δεν επιτρέπεται να
τροποποιηθούν σε καμία περίπτωση. Τα εφεδρικά όπλα, δύο το πολύ για κάθε
ομάδα, αφού επιθεωρηθούν και μαρκαριστούν πρέπει να πάνε άμεσα στο πεδίο
βολής και να αποθηκευτούν στα ειδικά πλαίσια στήριξης των εφεδρικών όπλων .
Μετά το τέλος της ρύθμισης δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εφεδρικών όπλων.
Για την επιθεώρηση των εφεδρικών όπλων ο χώρος ελέγχου πρέπει να είναι
ανοιχτός 15 min πριν την έναρξη της ρύθμισης.
4.2.2.1 Ειδικοί έλεγχοι του εξοπλισμού στην εκκίνηση
Οι παρακάτω έλεγχοι πραγματοποιούνται:
1. Αν ο αθλητής φορά το νούμερο του και το νούμερο του μηρού
2. Το όπλο ελέγχεται με ασφάλεια ώστε να επιβεβαιωθεί ότι δεν περιέχει
φυσίγγι στον θάλαμο πυροδότησης ή τοποθετημένο γεμιστήρα
3. Το βάρος, η αντίσταση της σκανδάλης, οι διαστάσεις του όπλου και οι
διαφημίσεις σε αυτό πρέπει ελεγχθούν και να διορθωθούν αν χρειάζεται. Το
όπλο μαρκάρεται με ένα μικρό αυτοκόλλητο που επικολλάται στην κορυφή της
πρόσοψης στο πίσω μέρος του υποκόπανου. Το μαρκάρισμα πρέπει να είναι
ευδιάκριτα εμφανή στους κριτές εκκίνησης και τερματισμού και το νούμερο
του όπλου καταγραμμένο ώστε στην περίπτωση που χαθεί το αυτοκόλλητο να
μπορεί να επαληθευτή το όπλο.
4. Τα πέδιλα και τα μπαστούνια ελέγχονται για την ορθότητα τους και
μαρκάρονται τα πέδιλα.
5. Τα ρούχα και ο υπόλοιπος εξοπλισμός ελέγχονται για την ορθότητα τους και
τις διαφημίσεις τους.
6. Οι γεμιστήρες μπορεί να ελεγχθούν τυχαία ώστε να επιβεβαιωθούν αν
περιέχουν πέντε σφαίρες οι οποίες μπορούν να πυροδοτηθούν άμεσα από τους
γεμιστήρες
4.2.2.2 Μαρκάρισμα
Το μαρκάρισμα των πέδιλων και του όπλου πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας
το νούμερο εκκίνησης χρώματα, με σκοπό την πρόληψη από μη
εξουσιοδοτημένη αλλαγή του εξοπλισμού στη διάρκεια του αγώνα. Σε όλα τα
ατομικά αγωνίσματα χρησιμοποιείται ένα χρώμα για το μαρκάρισμα. Το
μαρκάρισμα θα πρέπει να γίνει με χρωματιστό μαρκαδόρο ή σφραγίδα. Στη
σκυταλοδρομία το μαρκάρισμα τα πέδιλα πρέπει να μαρκάρονται με σύμφωνα
με το νούμερο εκκίνησης της ομάδας και τα χρώματα ή τα νούμερα εκκίνησης
της κάθε σειράς. Το όπλο μαρκάρεται με ένα μικρό αυτοκόλλητο που
επικολλάται στην κορυφή της πρόσοψης στο πίσω μέρος του υποκόπανου .
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4.2.2.3 Καθυστερημένη εκκίνηση
Η καθυστέρηση στην εκκίνηση κάποιου αθλητή, λόγω της καθυστερημένης του
εμφάνισης στο χώρο ελέγχου, είναι σε βάρος του ίδιου του αθλητή.
Ο διοργανωτής πρέπει να διαθέτει αρκετό προσωπικό για τον έλεγχο αυτό, έτσι
ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση για την εκκίνηση.
4.2.2.4 Τελικός έλεγχος πριν την έναρξη του αγώνα
Δύο (2) λεπτά πριν την εκκίνηση έλεγχος πρέπει να γίνεται στον αθλητή από τον
βοηθό ή τους βοηθούς του αφέτη. Ελέγχεται το αν:
1. Ο αθλητής φορά το νούμερο εκκίνησης
2. Τα σκι και τα όπλα είναι σωστά μαρκαρισμένα
3. Δεν έχουν παραβιαστεί οι κανονισμοί διαφήμισης
4. Το όπλο δεν περιέχει φυσίγγι στον θάλαμο πυροδότησης ή τοποθετημένο
γεμιστήρα
4.2.3 Έλεγχος στον τερματισμό
Μετά την είσοδο στον τερματισμό και το τέλος του αγώνα για τον αθλητή (στις
σκυταλοδρομίες ο έλεγχος γίνεται μετά την αλλαγή) ελέγχεται το αν:
1. Στο γεμιστήρα ή τη θαλάμη υπάρχουν σφαίρες
2. Οι αθλητές τερματίζουν με ένα τουλάχιστο μαρκαρισμένο σκι και
μαρκαρισμένο όπλο. Το μήκος των σκι δεν πρέπει να είναι μικρότερο του ύψους
του αθλητή ενώ το μήκος των μπαστουνιών δεν πρέπει να ξεπερνά το ανάστημα
του.
3. Η σκανδάλη έχει αντίσταση 0,5 kg το λιγότερο
4. Έχουν καταπατηθεί οι κανονισμοί σχετικά με τη διαφήμιση (βλ 1.4.2.η).
4.2.4 Προκαταβολικός ελέγχος του εξοπλισμού
Στους επίσημους αγώνες η επιτροπή αγώνων με την έγκριση του προέδρου της
Ελλανοδίκου Επιτροπής προσδιορίζει ειδικό χώρο για τη διεξαγωγή των
προκαταβολικών ελέγχων του εξοπλισμού πριν τον αγώνα. Ο έλεγχος αυτός δεν
αναπληρώνει τον υποχρεωτικό έλεγχο της παραγράφου 5.10.1. στον οποίο ο
αθλητής πρέπει επίσης να παρουσιασθεί
4.2.4.1 Εκπρόσωποι
Στους προκαταβολικούς ελέγχους πρέπει πάντα να είναι παρόν ένα μέλος της
Ελλανοδίκου Επιτροπής, και ένα μέλος της TEBA. Στους προκαταβολικούς
ελέγχους του εξοπλισμού πρέπει να λάβει μέρος τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος
κάθε σωματείου. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για την τήρηση των διατάξεων της
ΕΟΧΑ οι εκπρόσωποι των σωματείων μπορούν να ζητήσουν έλεγχο.

5. ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ
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5.1 ΓΕΝΙΚΑ
Στους αθλητές και γενικότερα στο προσωπικό των ομάδων θα πρέπει να
παρέχεται η ευκαιρία και οι εγκαταστάσεις ώστε να προετοιμαστούν για τους
αγώνες. Για τον σκοπό αυτό οι οργανωτές πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένες
ώρες επίσημης προπόνησης, χώρους δοκιμασίας των πέδιλων, ρύθμισης των
όπλων και προετοιμασίας (προθέρμανσης) πριν τους αγώνες.
5.1.1 Εξαιρέσεις
Σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διάθεση των διαδρομών για
προπόνηση (λόγω ανωτέρας βίας) η ελλανόδικος επιτροπή μπορεί να «κλείσει»
τις διαδρομές ή τμήματα τους, ή να περιορίσει τη χρήση τους.
5.1.2 Δικαιώματα για προπόνηση
Μόνο δηλωμένοι αθλητές στον αγώνα και διαπιστευμένα στελέχη έχουν
δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων στη διάρκεια της επίσημης προπόνησης.
Άντρες και γυναίκες δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε επίσημη προπόνηση
αντίθετου φύλου.
5.1.3 Τύποι προπονήσεων
Επίσημη προπόνηση είναι ο χρόνος που η ΟΕ πρέπει να παρέχει για προπόνηση
τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα διεξαχθεί ο αγώνας. Στην επίσημη προπόνηση
οι εγκαταστάσεις πρέπει να προετοιμαστούν το ίδιο όπως τον αγώνα.
Ανεπίσημη προπόνηση είναι ο χρόνος που η ΟΕ επιτρέπει για προπόνηση τις
εγκαταστάσεις, εκτός της επίσημης προπόνησης, στις οποίες θα διεξαχθεί ο
αγώνας. Στην ανεπίσημη προπόνηση οι εγκαταστάσεις δεν πρέπει να
προετοιμαστούν το ίδιο όπως τον αγώνα.
5.2 ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
5.2.1 Γενικά
Πρέπει τους αγώνες θα πρέπει οι αγωνιστικές εγκαταστάσεις να είναι ανοιχτές
για αναγνώριση και προπόνηση – επίσημη - πριν την πρώτη μέρα των αγώνων,
προετοιμασμένοι όπως τον αγώνα και σε ώρα που να συμπίπτει με την ώρα
διεξαγωγής του αγώνα. Κάθε αγώνας μπορεί να προηγηθεί της επίσημης
προπόνησης αν το επιβάλλουν σοβαροί λόγοι. Ο ΤΕ έχει την εξουσία να
επιτρέψει μεικτές προπονήσεις τις ημέρες των αγώνων αν υπάρχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον από την πλευρά των αθλητών και των οργανωτών.
5.2.1.1 Προπόνηση με σκι
Οι αγωνιστικές διαδρομές στην επίσημη προπόνηση πρέπει να είναι ανοιχτές τις
ώρες που συμπίπτουν με την ώρα διεξαγωγής του αγώνα και να είναι
προετοιμασμένες το ίδιο όπως τον αγώνα.
5.2.1.2 Εξάσκηση σκοποβολής
Η εξάσκηση της σκοποβολής στην επίσημη προπόνηση πρέπει να οργανωθούν
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τις ώρες που συμπίπτουν με την ώρα διεξαγωγής του αγώνα, αν είναι δυνατό. Η
εξάσκηση ξεκινά την ίδια ώρα με την ίδια ώρα ρύθμισης την ημέρα του αγώνα,
με τη χρήση μόνο χάρτινων στόχων και σε καθορισμένους διαδρόμους
σκόπευσης. Μετά από 30 min, μεταλλικοί και χάρτινοι στόχοι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ελεύθερα και οι διάδρομοι στοχεύσεις είναι ελεύθεροι, μέχρι
το τέλος του προκαθορισμένου χρόνου.
5.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ
5.3.1 Χρόνος και στόχοι
Πριν την εκκίνηση του αγώνα, στους αθλητές θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία
να ρυθμίσουν τα όπλα τους στο πεδίο βολής για μια περίοδο των 45 λεπτών, η
οποία θα πρέπει να ξεκινά μια ώρα πριν τον αγώνα και να τελειώνει όχι
τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. Μπορεί ο χρόνος αυτός
να ελαττωθεί αλλά όχι λιγότερο από 30 λεπτά και 15 λεπτά πριν τον αγώνα,
χωρίς αλλαγή χάρτινων στόχων. Αν είναι αναγκαίο, Άντρες και Γυναίκες
μπορούν και οι δύο να ρυθμίσουν τα όπλα τους πριν τον πρώτο αγώνα αλλά
αυτό πρέπει να γίνει ξεχωριστά.
5.3.2 Η ρύθμιση των όπλων λαμβάνει χώρα μόνο στο πεδίο βολής και
χρησιμοποιούνται μόνο χάρτινοι στόχοι. Αν οι χάρτινοι στόχοι πρέπει να
αλλάζουν στη διάρκεια της ρύθμισης, ο χρόνος αλλαγής δεν πρέπει να
αφαιρείται από το χρόνο που έχει προσδιοριστεί για ρύθμιση.
5.3.3 Ανακατανομή των γραμμών ρύθμισης
Στα ατομικά και αγωνίσματα ταχύτητας, εάν είναι δυνατό, σε κάθε ομάδα πρέπει
να κατανεμηθεί μια γραμμή ρύθμισης στο πεδίο βολής.. Η κατανομή των
γραμμών πρέπει να γίνει με κλήρωση υπο την επίβλεψη του Τ.Ε. Στην
σκυταλοδρομία, η γραμμή ρύθμισης της κάθε ομάδας είναι αντίστοιχη με το
νούμερο εκκίνησης. Για τα αγωνίσματα καταδίωξης και ομαδικής εκκίνησης, η
γραμμή ρύθμισης της κάθε ομάδας θα είναι το μικρότερο νούμερο της ομάδας,
αλλά αν κάθε ομάδα έχει περισσότερους από 4 αθλητές στην εκκίνηση, θα
κατανεμηθούν δύο συνεχόμενες γραμμές ρύθμισης. Ένα εφεδρικό μέλος της
κάθε ομάδας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στη ρύθμιση πριν τον αγώνα, στα
αγωνίσματα ομαδικής, καταδίωξης και σκυταλοδρομίας.
5.3.4 Τοποθέτηση των χάρτινων στόχων για ρύθμιση
Οι χάρτινοι στόχοι για ρύθμιση πρέπει να τοποθετηθούν στο ίδιο επίπεδο και
στην ίδια απόσταση από το σημείο βολής όπως τους αγωνιστικούς στόχους.
5.4 Χρήση του αγωνιστικού στίβου πριν την εκκίνηση
Ο αγωνιστικός στίβος θα πρέπει να είναι ανοιχτός για τους αθλητές και τους
τεχνικούς των ομάδων για προετοιμασία και δοκιμασία εξοπλισμού όχι νωρίτερα
από τρεις ώρες και εως πέντε λεπτά πριν από τον χρόνο έναρξης του αγώνα,
εκτός και αν η Ε.Ε. αποφασίσει κάτι άλλο. Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να φορούν
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τα νούμερα εκκίνησης ή προπόνησης τους. Οι τεχνικοί των ομάδων, επίσης, θα
πρέπει να φορούν νούμερα όταν χρησιμοποιούν τον στίβο και στην περίπτωση
που τις διανεμηθούν. Πέντε λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, το σκι στον
αγωνιστικό στίβο απαγορεύεται αλλά οι τεχνικοί των ομάδων μπορούν να
περπατήσουν στις άκρες της διαδρομής.
5.5 Δοκιμασία πέδιλων
Ο Τ.Ε. ίσως να επιτρέψει την χρήση των πιστών για δοκιμές πέδιλων με
ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε καθορισμένα διαμορφωμένα σημεία με αρκετό
πλάτος. Στην περίπτωση αυτή τα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης θα πρέπει να
απομακρυνθούν το αργότερο πέντε λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.

6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ
6.1 ΤΥΠΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ
6.1.1 Γενικά
Υπάρχουν τέσσερις τύποι εκκινήσεων: ατομικές, καταδίωξης, σε ομάδες και
ταυτόχρονες. Οι διαλειμματικές γίνονται αν 30 δευτερόλεπτα ή 1 λεπτό.
6.1.2 Ατομικά και Αγωνίσματα Ταχύτητας
Οι εκκινήσεις είναι ατομικές σε όλα τα ατομικά και αγωνίσματα ταχύτητας.
Μικρότερα ή μεγαλύτερα διαλείμματα εκκινήσεων επιτρέπονται αν είναι προς
όφελος των αθλητών. Επίσης στα αγωνίσματα ταχύτητας μπορούν
πραγματοποιηθούν εκκινήσεις σε ομάδες. Ο Τ.Ε. με τη συμβολή της
οργανωτικής επιτροπής μπορεί να αποφασίσει ποια είναι ιδανικότερη εκκίνηση
στις συγκεκριμένες συνθήκες.
6.1.3 Αγωνίσματα Καταδίωξης (Pursuit)
Στις εκκινήσεις Pursuit, δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος διαλειμματικής
εκκίνησης. Οι αθλητές ξεκινούν σε συγκεκριμένο χρόνο σύμφωνα με το χρόνο
εκκίνησης τους που αναγράφεται στις λίστες εκκίνησης, που είναι η διαφορά
χρόνου από τον προπορευμένο αθλητή του προκριματικού αγώνα.
6.1.4 Αγωνίσματα με ομαδικές εκκινήσεις
Οι εκκινήσεις στα αγωνίσματα με ομαδικές εκκινήσεις θα πρέπει να γίνονται με
μια μοναδική ταυτόχρονη εκκίνηση για όλους τους αθλητές.
6.1.5 Αγωνίσματα Σκυταλοδρομίας
Οι εκκινήσεις στα αγωνίσματα της σκυταλοδρομίας θα γίνονται με ταυτόχρονη
εκκίνηση των πρώτων αθλητών της κάθε ομάδας. Διαδοχικές εκκινήσεις των
άλλων μελών των ομάδων θα γίνονται με τη σειρά που εισέρχονται τα μέλη των
ομάδων στο χώρο αλλαγής.
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6.1.6 Αγωνίσματα Υπεταχύτητας (Super Sprint)
6.1.6.1 Οι εκκινήσεις στην προκριματική φάση του αγωνίσματος Super Sprint θα
γίνονται με ατομική εκκίνηση ανά 15 δευτερόλεπτα.
6.1.6.2 Οι εκκινήσεις στην προκριματική φάση του αγωνίσματος Super Sprint θα
γίνονται με μια μοναδική ταυτόχρονη εκκίνηση για όλους τους αθλητές.
6.2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
6.2.1 Ατομικές εκκινήσεις με ηλεκτρονική χρονομέτρηση
Οι αθλητές θα πρέπει να στέκονται κατά το δυνατό κοντά στη μπάρα εκκίνησης
και να την περάσουν στον προκαθορισμένο χρόνο εκκίνησης.
6.2.2 Ατομικές εκκινήσεις με χρονομέτρηση χειρός
Εάν χρησιμοποιείται χρονόμετρο χειρός οι αθλητές πρέπει να στέκονται με τα
δύο πόδια πίσω από την γραμμή εκκίνησης και πρέπει να ξεκινήσουν ακριβώς
στον προκαθορισμένο χρόνο εκκίνησης τους.
6.2.3 Εκκινήσεις καταδίωξης (Pursuit)
Οι αθλητές θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο εκκίνησης τουλάχιστον δύο
λεπτά πριν την εκκίνηση για να τοποθετηθούν στις γραμμές εκκίνησης. Πρέπει
να παραταχτούν διαδοχικά στο διάδρομο που τους έχει οριστεί. Οι ταυτόχρονες
εκκινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ξεχωριστό διάδρομο. Η ανάλυση κάθε
εκκίνησης πρέπει να γίνει από ένα στέλεχος του αγώνα. Η εκκίνηση είναι
προσωπική ευθύνη του κάθε αθλητή και θα πρέπει να ξεκινήσει στον
προκαθορισμένο χρόνο και διάδρομο.
6.2.4 Αγωνίσματα Σκυταλοδρομίας
Στα αγωνίσματα της σκυταλοδρομίας οι πρώτοι αθλητές της κάθε ομάδας θα
πρέπει να στέκονται στην προκαθορισμένη θέση εκκίνησης πίσω από την
γραμμή εκκίνησης. Οι αθλητές πρέπει να ξεκινήσουν με το σινιάλο εκκίνησης.
Οι εκκινήσεις των άλλων μελών των ομάδων θα γίνονται με τη σειρά που
εισέρχονται τα μέλη των ομάδων τους στο χώρο αλλαγής.
6.2.5 Εκκινήσεις σε ομάδες (γκρούπ)
Στις εκκινήσεις σε ομάδες ο αθλητής με τον μικρότερο νούμερο εκκίνησης
παίρνει τη θέση εκκίνησης 1, ο αμέσως επόμενος το νούμερο 2 κοκ. Πρέπει να
σταθούν όπως στις διαδοχικες εκκινήσεις στις σκυταλοδομίες και πρέπει να
ξεκινούν με το σινιάλο. Αυτή η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται σε κάθε ομάδα
(γκρούπ).
6.2.6 Ταυτόχρονες (Ομαδικές) εκκινήσεις
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Στα αγωνίσματα με ομαδικές εκκινήσεις ακολουθείται η διαδικασία όπως στις
εκκινήσεις των πρώτων αθλητών στις σκυταλοδρομίες.
6.2.7 Εκκινήσεις αγωνίσματα υπερταχύτητας (Super Sprint)
H διάταξη της εκκίνησης των αθλητών στη προκριματική φάση του αγωνίσματος
super sprint αποφασίζεται από την ΤΕΒΑ και την Ο.Ε. Στην τελική φάση του
αγωνίσματος η σειρά και οι θέσεις εκκίνησης των αθλητών καθορίζονται από τα
αποτελέσματα της προκριματικής φάσης. Δηλαδή ο νικητής της προκριματικής
φάσης θα ξεκινήσει με το νούμερο 1, ο δεύτερος νικητής με το νούμερο 2 κοκ.
6.3 ΣΙΝΙΑΛΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
6.3.1 Ατομικές εκκινήσεις με ηλεκτρονική χρονομέτρηση
Η εντολή έναρξης θα δίνεται από τον ήχο και τον οπτικό χρόνο του ρολογιού
εκκίνησης. Ο αφέτης δεν πρέπει να αγγίζει τον αθλητή.
6.3.2 Ατομικές εκκινήσεις με χρονομέτρηση χειρός
Εαν χρησιμοποιείται χρονόμετρο χειρός ο αφέτης θα λέει ῾῾έτοιμος῾῾ 10
δευτερόλεπτα πριν τον χρόνο εκκίνησης και θα μετρά αντίστροφα πέντε
δευτερόλεπτα πριν τον χρόνο εκκίνησης, λέγοντας: ᾽᾽πέντε, τέσσερα, τρία, δύο,
ένα᾽᾽. Στον ακριβή χρόνο εκκίνησης ο αφέτης δίνει την εντολή ᾽᾽πάμε᾽᾽. Ο αφέτης
δεν πρέπει να αγγίζει τον αθλητή.
6.3.3 Εκκινήσεις καταδίωξης (Pursuit)
Δύο τουλάχιστον ρολόγια εκκίνησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα έτσι ώστε οι
αθλητές θα μπορούν να βλέπουν τον ακριβή χρόνο εκκίνησης.
6.3.4 Ταυτόχρονες εκκινήσεις και εκκινήσεις σε ομάδες
Στα αγωνίσματα της σκυταλοδρομίας, με ομαδικές εκκινήσεις, ταχύτητας με
εκκινήσεις σε ομάδες και η τελική φάση του super sprint, το σινιάλο εκκίνησης
δίνεται με πυροβολισμό πιστολιού ή άλλης συσκευής ή με σημαία. Σινιάλο με
προφορικές υπενθυμίσεις θα πρέπει να δίνονται πριν την εκκίνηση ως εξής: ᾽᾽1
λεπτό᾽᾽, ᾽᾽30 δευτερόλεπτα᾽᾽ και ᾽᾽έτοιμος᾽᾽. Το σινιάλο εκκίνησης δίνεται περίπου 5
δευτερόλεπτα μετά το ᾽᾽ἐτοιμος᾽᾽.
6.3.5 Εκκινήσεις στις ζώνες αλλαγής
Στις σκυταλοδρομίες, οι αλλαγές των αθλητών πρέπει να λαμβάνουν χώρα στην
ζώνη αλλαγής με τέτοιο τρόπο ώστε ο εισερχόμενος αθλητής να αγγίζει
οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή του όπλου του αθλητή που εξέρχεται με το
χέρι του.
6.4 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
6.4.1 Ατομικές εκκινήσεις με ηλεκτρονική χρονομέτρηση
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Στις ατομικές εκκινήσεις, ο χρόνος εκκίνησης καταγράφεται όταν η μπάρα
εκκίνησης ενεργοποιείται μεταξύ 3 δευτερολέπτων πριν και 3 δευτερολέπτων
μετά από τον καθορισμένο χρόνο εκκίνησης. Εκκίνηση πριν τα 3 δευτερόλεπτα
του καθορισμένου χρόνου, θεωρείται εκκίνηση (early start). Εκκινήση μετά τα 3
δευτερόλεπτα θεωρείται αργή εκκίνηση (late start). και ο χρόνος εκκίνησης
ξεκινά από τον προκαθορισμένο χρόνο εκκίνησης.
6.4.2 Ατομικές εκκινήσεις με χρονομέτρηση χειρός
Εναν χρησιμοποιείται χρονομέτρηση χειρός στις ατομικές εκκινήσεις, ο χρόνος
εκκίνησης καθορίζεται από τον προκαθορισμένο χρόνο εκκίνησης.
Εκκίνηση πριν από το σινιάλο θεωρείται εκκίνηση νωρίς (early start). Εκκινήση
μετά το σινιάλο θεωρείται αργή εκκίνηση (late start).
6.4.2.1 Εκκινήσεις καταδίωξης (Pursuit)
Ο χρόνος εκκίνησης του αθλητή είναι ο προκαθορισμένος χρόνος της λίστας
εκκίνησης. Σε αγώνα με βιαστική εκκίνηση ο αθλητής τιμωρείται σύμφωνα με
τους κανονισμούς. Εαν ο αθλητής καθυστερήσει στην εκκίνηση του δίνεται
χώρος να ξεκινήσει και ο κριτής καταγράφει τον ακριβή χρόνο που περνά την
γραμμή εκκίνησης. Εαν ο αθλητής έχει καθυστερήσει απο δική του ή της
ομαδας του υπαιτιότητα υπολογίζεται ο προκαθορισμένος χρόνος εκκίνησης
του. Αν έχει καθυστερήσει από ανωτέρα βία ή εξωτερικούς παράγοντες ο
χρόνος εκκίνησης του υπολογίζεται από τον χρόνο καταγραφής του κριτή
εκκίνησης.
6.4.3 Αγωνίσματα σκυταλοδρομίας, ομαδικές εκκινήσεις, ταχύτητας με
εκκινήσεις σε ομάδες και τελική φάση super sprint
Ο χρόνος εκκίνησης είναι ο χρόνος όταν δίνεται το σινιάλο.
6.4.4 Εκκινήσεις στις ζώνες αλλαγής
Ο χρόνος εκκίνησης των μελών των ομάδων στις σκυταλοδρομίες είναι η
στιγμή που ο εισερχόμενος αθλητής διασχίζει την γραμμή εκκίνησης στο
ξεκίνημα της ζώνης.
6.4.5 Εκκίνηση νωρίς
Εαν ο αθλητής ξεκινήσει νωρίς σε όλα τα αγωνίσματα, πλην της καταδίωξης, ή
αφήσει τη ζώνη αλλαγής χωρίς σωστή διαδικασία, ο αθλητής πρέπει να
επιστρέψει στην γραμμή εκκίνησης ή στη ζώνη αλλαγής και να επαναλάβει την
εκκίνηση, στον προκαθορισμένο χρόνο. Εαν ο προκαθορισμένος χρόνος
εκκίνησης του έχει λήξει ο πρόσθετος (χαμένος) χρόνος προστίθεται στον
αθλητή.
6.4.6 Λανθασμένη εκκίνηση
Εαν υπάρχει λανθασμένη εκκίνηση στη διάρκεια ταυτόχρονης ή εκκίνησης σε
ομάδες ο κριτής εκκίνησης και ο αφέτης μπορεί να πυροβολήσει δεύτερη φορά
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και να σταματήσει τον αγώνα. Εαν η αλλαγή των αθλητών στα αγωνίσματα της
σκυταλοδρομίας πραγματοποιηθεί πριν ή μετά τη ζώνη αλλαγής αυτή θεωρείται
λανθασμένη εκκίνηση και η σωστή διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί στη ζώνη
αλλαγής. Αθλητής ή ομάδα που έχει κάνει λανθασμένη εκκίνηση και δεν
επιστρέφει στην εκκίνηση για να επαναλάβει σωστά τη διαδικασία θεωρείται ότι
δεν έχει ξεκινήσει τον αγώνα.
6.4.7 Αργή εκκίνηση
Εαν ένας αθλητής έχει καθυστερήσει την εκκίνηση του, θα πρέπει να ξεκινήσει
με την πρώτη ευκαιρία καθοδηγούμενος από τον κριτή εκκίνησης και χωρίς να
παρεμποδίζει άλλον αθλητή.
6.4.7.1 Εαν ο αθλητής έχει καθυστερήσει απο δική του ή της ομαδας του
υπαιτιότητα υπολογίζεται ο προκαθορισμένος χρόνος εκκίνησης του. Αν έχει
καθυστερήσει από ανωτέρα βία ή εξωτερικούς παράγοντες η Ε.Ε αποφασίζει
τον χρόνο εκκίνησης του.
6.5 ΝΟΥΜΕΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
6.5.1 Γενικά
Σε όλους τους αγώνες Διάθλου οι συμμετέχοντες πρέπει να φορούν μόνο το
νούμερο που έχει καθοριστεί από την επίσημη λίστα εκκίνησης. Οι αθλητές θα
πρέπει να φορούν το νούμερο και από τις δύο πλευρές. Οι αθλητές θα πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι το νούμερο τους είναι φορεμένο σωστά στη διάρκεια του
αγώνα.
6.5.1.1 Αρίθμηση
Στους αγώνες επίσημους αγώνες τα νούμερα θα πρέπει να έχουν αριθμητική
σειρά χωρίς κενά.
6.5.1.2 Χρώμα
Το χρώμα του αριθμού θα πρέπει να είναι σε ευδιάκριτη αντίθεση με το βασικό
χρώμα της φανέλας.
6.5.1.3 Μέγεθος των νούμερων
Τα νούμερα εκκίνησης πρέπει να έχουν τις εξής διαστάσεις:
α. Μπρος και πίσω αριθμούς: ύψος 10 cm X πλάτος 1,5-2 cm
β. Αριθμοί πλευρικοί: ύψος 6 cm X πλάτος 1.2 cm. Οι κάτω άκρες των αριθμών
θα πρέπει να βρίσκονται 8.5 cm από την κάτω άκρη της φανέλας (νούμερο)
γ. Νούμερα μηρού: ύψος 8–12 cm Χ πλάτος 1-2 cm
6.5.2 Χρώμα νούμερων σε όλα τα αγωνίσματα
Όλα τα νούμερα πρέπει να έχουν το ίδιο χρώμα
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6.6 ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
6.6.1 Θερμοκρασία
Οι αγώνες Διάθλου δεν πρέπει να ξεκινούν εαν η θερμοκρασία αέρος είναι
χαμηλότερη από -20 Celsius μετρώντας τη θερμοκρασία στο πιο κρύο μέρος του
αγωνιστικού στίβου, 1.5 μέτρα πάνω από το έδαφος.
6.6.2 Αίσθηση ανέμου
Εαν η θερμοκρασία είναι πιο κρύα από -15 C, πρέπει να λαμβάνεται η αίσθηση
του ανέμου και η υγρασἰα πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Στην περίπτωση που η αίσθηση του ανέμου είναι υψηλή, η Ε.Ε., αφού λάβει
υπόψη την πρόταση του υπεύθυνου ιατρού των αγώνων, μπορεί να αποφασίσει
την μην έναρξη ή διακοπή του αγώνα. Επίσης δύναται η αλλαγή της αγωνιστικής
διαδρομής για την αποφυγή ισχυρών ανέμων.

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΣΗΣ
7.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι διαθλητές θα πρέπει να κάνουν σκι στην ορισμένη αγωνιστική διαδρομή στη
σωστή κατευθυνση και ακολουθία φορώντας τα δύο πέδιλα, μεταφέροντας το
όπλο με τους απαιτούμενους γεμιστήρες και πυρομαχικά και ακολουθώντας την
μαρκαρισμένη διαδρομή με ακρίβεια. Αυτοί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν
άλλο μέσο ή τρόπο προώθησης πλην του αγωνιστικού τους εξοπλισμού και της
μυικής τους δύναμης. Όλες οι τεχνικές του σκι μπορούν να χρησιμοποιηθούν
χωρίς περιορισμό. Αν απαιτείται για την χρονομέτρηση τους εξοπλισμός
ηλεκτρονικής αναμετάδοσης μπορεί να τον μεταφέρει στη διάρκεια του αγώνα
τοποθετημένο στο ένα ή στους δύο αστραγάλους. Τον εξοπλισμό ηλεκτρονικής
αναμετάδοσης τον παρέχει η Ο.Ε. και ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να τον
φορά σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι έτσι
σχεδιασμένος ώστε να μην εμποδίζει τις κινήσεις του διαθλητή στη διάρκεια
του αγώνα. Το μέγιστο βάρος του κάθε αναμεταδότη δεν πρέπει να ξεπερνά τα
25 γραμμάρια.
7.1.1 Δεν τερμάτισε
Εάν ένας διαθλητής δεν ολοκληρώσει τον αγώνα πρέπει να πληροφορήσει τον
πρώτο κριτή ή στέλεχος του αγώνα που θα συναντήσει και ο διαθλητής είναι
υπεύθυνος να επιστρέψει τον εξοπλισμό όπως επίσης και να κάνει τον
προβλεπόμενο έλεγχο στον εξοπλισμό του.
7.1.2 Μεταφορά όπλου
Το όπλο μεταφέρεται πάντα τοποθετημένο στην πλάτη του διαθλητή με την
κάννη να δείχνει προς τα πάνω. Εάν το όπλο στη διάρκεια του αγώνα έχει
καταστραφεί και δεν μπορεί να μεταφερθεί στην πλάτη του διαθλητή, τότε
μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια στα χέρια του μέχρι να αντικατασταθεί στο
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πεδίο βολής.
7.1.3 Λανθασμένη ενότητα διαδρομής (πίστας)
Αν ο διαθλητής ακολουθήσει λανθασμένη ενότητα της αγωνιστικής διαδρομής
θα πρέπει να επιστρέψει στο σημείο που έκανε το λάθος, κατά μήκος της
διαδρομής που έκανε λανθασμένα σκι. Για να το κάνει αυτό θα πρέπει να κάνει
σκι στην αντίθετη κατεύθυνση και θα πρέπει να είναι απόλυτα υπεύθυνος για να
μην εμποδίσει ή διακινδυνεύσει άλλος διαθλητής. Στον διαθλητή δεν θα του
επιβληθεί κάποια ποινή εφόσον διορθώσει το λάθος του και δεν εμποδίσει
κάποιον άλλο διαθλητή.
7.1.4 Προσπέραση αθλητή
Ένας αγωνιζόμενος ο οποίος είναι σε θέση να προσπεράσει έναν άλλο αθλητή
και επιθυμεί να το κάνει πρέπει να φωνάξει ᾽᾽Πίστα᾽᾽. Ο διαθλητής που
προσπερνάται είναι υποχρεωμένος να κάνει χώρο να τον προσπεράσει ο άλλος
αθλητής στο πρώτο φωνητικό σινιάλο εάν η πίστα έχει αρκετό πλάτος. Η
υποχρέωση αυτή δεν εφαρμόζεται:
α. Στους διαδρόμους του τερματισμού
β. Στα αγωνίσματα της καταδίωξης, ομαδικής εκκίνησης και σκυταλοδρομίες
Το άρθρο 7.1.4 β εφαρμόζεται σε αθλητές που βρίσκονται μια στροφή πίσω.
Ο διαθλητής που βρίσκεται μέσα ή εξέρχεται από τη διαδρομή ποινών έχει
προτεραιότητα σε σχέση με τον διαθλητή που εισέρχεται στη διαδρομή ποινών.
7.1.5 Διαδρομή ποινών
Σε όλα τα αγωνίσματα στα οποία η διαδρομή ποινών είναι 150 μ. οι διαθλητές θα
πρέπει να κάνουν μια στροφή για κάθε βολή που έχουν χάσει αμέσως μετά τη
σκοποβολή. Δεν επιτρέπεται να συμπληρώσει τις ποινές αργότερα.
7.1.5.1 Υπευθυνότητα
Με προσωπική ευθύνη οι διαθλητές θα πρέπει να κάνουν σκι τις απαιτούμενες
ποινές στη διαδρομή ποινών αμέσως μετά τη σκοποβολή. Δεν επιτρέπεται να
συμπληρώσει τις ποινές αργότερα.
7.1.5.2 Λάθος στις ποινές
Εαν εξαιτίας λάθους της ΟΕ ή δυσλειτουργίας των στόχων, ο διαθλητής κάνει
λάθος αριθμό ποινών στη διαδρομή, η ΕΕ πρέπει να αποφασίσει για την
προσαρμογή του χρόνου του. Σε κάθε αγώνισμα που χρησιμοποιούνται οι
διαδρομές ποινών η ΟΕ θα πρέπει να καταγράφει τον μέσο όρο του χρόνου της
διαδρομής ποινών από τουλάχιστον πέντε αθλητές.
7.1.6 Ομαδικές Εκκινήσεις, σκυταλοδρομίες και εκκινήσεις σε ομάδες
Η χρήση της ελεύθερης τεχνικής σε ομαδικές εκκινήσεις επιτρέπεται μόλις
δοθεί το σινιάλο εκκίνησης. Προσπεράσεις επιτρέπονται μετά το σινιάλο
εκκίνησης.
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7.2 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ
Απαγορεύεται αυστηρά κάθε είδους παρεμπόδιση άλλου αθλητή, με κάθε τρόπο
στη διάρκεια του αγώνα. Η απαγόρευση περιλαμβάνει πέταμα αντικειμένων
στην πίστα των αγώνων ή στο πεδίο βολής με τέτοιο τρόπο που εμποδίζει
κάποιον αθλητή.
7.3 ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΒΟΗΘΕΙΑ
7.3.1 Αλλαγή πέδιλων και μπαστουνιών
Οι αθλητές μπορούν να αλλάξουν τα πέδιλα τους μόνο στην περίπτωση
αποδεδειγμένης καταστροφής του πέδιλου ή της δέστρας. Μόνο στην
περίπτωση αυτή η ελλανόνικος επιτροπή μπορεί να δεχτεί την αλλαγή με σκοπό
να τερματίσει ο αθλητής. Τα μπαστούνια μπορούν να αλλαχθούν. Στο πεδίο
βολής ο εξοπλισμός μπορεί να περάσει τους αθλητές μόνο μέσω των στελεχών
των αγώνων. Ο νέος εξοπλισμός πρέπει να είναι εναρμονισμένος με τους
προβλεπόμενους κανονισμούς.
7.3.2 Απόδοση ολίσθησης και επισκευές εξοπλισμού
Οι αθλητές δεν μπορούν να αλλάξουν την απόδοση ολίσθησης των πέδιλων
προσθέτοντας ουσίες στη διάρκεια του αγώνα. Αυτοί μπορούν να επισκευάσουν
τον εξοπλισμό στη διάρκεια του αγώνα χωρίς να λάβουν εξωτερική βοήθεια από
κανένα άλλο πρόσωπο.
7.3.3 Επισκευή όπλου, αλλαγή και πυρομαχικά
Βοήθεια για την επισκευή του όπλου μπορεί να λάβει κάποιος αθλητής μόνο στο
χώρο του πεδίου βολής από εξουσιοδοτημένο στέλεχος των αγώνων. Η αλλαγή
του όπλου μπορεί να γίνει μόνο στο πεδίο βολής. Οι αθλητές μπορούν να
λάβουν πυρομαχικά ή γεμιστήρες μόνο στο πεδίο βολής.
7.3.4 Ροφήματα
Οι αθλητές μπορούν να καταναλώσουν ροφήματα στη διάρκεια του αγώνα. Τα
ροφήματα μπορούν να τους τα παρέχουν.
7.3.5 Άλλη βοήθεια
Οι αθλητές δεν επιτρέπεται να λάβουν καμία βοήθεια από άλλο πρόσωπο, εκτός
από ό, τι αναφέρεται ρητά σε αυτούς τους κανόνες.

8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ
8.1 ΓΕΝΙΚΑ
8.1.1 Κανόνες σκοποβολής
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Η σκοποβολή στη διάρκεια του αγώνα ή της προπόνησης πρέπει να λάβει χώρα
στο πεδίο βολής. Στον αγώνα οι αθλητές πρέπει να πυροβολούν αφού έχουν
συμπληρώσει τις απαιτούμενες διαδρομές της πίστας για συγκεκριμένο
αγώνισμα, εκτός της τελευταίας διαδρομής η οποία θα ολοκληρωθεί στον
τερματισμό ή στην σκυταλοδρομία αν θα πραγματοποιηθεί αλλαγή. Για κάθε
αγώνισμα δίνονται προδιαγραφές σκοποβολής στον Πίνακα 1, άρθρο 1.3.10
8.2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
8.2.1 Επιλογή γραμμών σκόπευσης
Στα αγωνίσματα ατομικό και ταχύτητας, οι θέσεις σκόπευσης μπορούν να
επιλεχθούν χωρίς περιορισμό από τους στόχους που είναι διαθέσιμους στην
σωστή ακολουθία (πρηνηδόν ή ορθίων). Στα αγωνίσματα της καταδίωξης,
ατομικό και ταχύτητας με ομάδες εκκίνησης, οι αθλητές πρέπει να πάνε με
ακολουθία στις θέσεις σκόπευσης ξεκινώντας από την θέση 1 και παίρνοντας
τον μικρότερο διαθέσιμο αριθμό, μέχρι να συμπληρωθούν όλες οι θέσεις και
στην συνέχεια να επαναληφθεί η διαδικασία και να ξεκινήσουν από την θέση 1.
Στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας, ο πρώτος αθλητής χρησιμοποιεί την
προκαθορισμένη θέση σκόπευσης με βάση το νούμερο εκκίνησης. Μετά την
πρώτη αλλαγή αθλητή οι θέσεις σκόπευσης συμπληρώνονται σε ακολουθία από
δεξιά, με βάση τη άφιξη των αθλητών στο πεδίο βολής.
8.2.2 Αγώνισμα σκυταλοδρομίας - εφεδρικά πυρομαχικά
Στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας, ο κάθε αθλητής πρέπει να πυροβολίσει τις
πέντε σφαίρες και αν οι στόχοι μένουν όρθιοι αυτοί πρέπει να χρησιμοποιήσουν
τρείς εφεδρικές σφαίρες μέχρι να χτυπηθούν οι πέντε στόχοι ή οι οκτώ σφαιρές
χρησιμοποιηθούν. Εαν ο αθλητής χρειάζεται εφεδρικές σφαίρες αφού
πυροβολίσει πέντε φορές, οι σφαίρες πρέπει να τοποθετηθούν ένας ένας χωρίς
τη χρήση γεμιστήρα.
8.2.3 Υπερ ταχύτητα (Super Sprint)
Πραγματοποιείται η ίδια διαδικασία όπως το αγώνισμα της σκυταλοδρομίας με
τη διαφορά ότι μόνο μια σφαίρα σε κάθε στροφή (σκόπευση) επιτρέπεται.
8.3 ΘΕΣΕΙΣ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ
8.3.1 Θέση Πρηνηδόν
Στη θέση πρηνηδόν, οι αγωνιζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με τους
ακόλουθους κανονισμούς: το τουφέκι μπορεί να έρχεται σε επαφή μόνο με τα
χέρια, τον ώμο και το μάγουλό τους. Η κάτω πλευρά του καρπού του βραχίονα
που στηρίζει το τουφέκι πρέπει να ανυψώνεται ευδιάκριτα από το έδαφος
(επιφάνεια χιονιού).
8.3.2 Θέση Ορθίων
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Στη θέση ορθίων, οι αγωνιζόμενοι πρέπει να στέκονται χωρίς υποστήριξη. Μόνο
τα χέρια τους, τον ώμο, το μάγουλό τους και την περιοχή του στήθους δίπλα
από τον ώμο θα πρέπει να έχουν επαφή με το τουφέκι τους. Αυτοί μπορούν να
κρατούν με τον αορτήρα το τουφέκιο.
8.3.2.1 Μη μετακίνηση πέδιλων
Δεν επιτρέπεται να βγάλεις ένα ή δύο πέδιλα στη διάρκεια της σκόπευσης,
συμπεριλαμβανομένου προπόνησης ή ρύθμισης, και να τοποθετήσεις
οποιοδήποτε αντικείμενο κάτω από τα πέδιλα.
8.3.3 Θέση στην γραμμή σκόπευσης
Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να εξασφαλίσουν ότι κανένα μέρος τους σώματος τους,
ιματισμός, υλικό ή εξοπλισμός τους προεξέχει από την χαραγμένη 1,5 μ. κόκκινη
γραμμή ή προέκτασης της όταν σκοπεύουν. Επίσης αυτοί πρέπει να
εξασφαλίσουν ότι το ρύγχος του τουφεκίου προεκτείνεται πάνω από την
γραμμή ανάφλεξης (πυροβολισμού).
8.3.4 Επιβολή (Προειδοποίηση)
Εαν ο αγωνιζόμενος προειδοποιηθεί από τον κριτή για τη θέση του, η οποία δεν
εναρμονίζεται με τους κανονισμούς, είναι υποχρεωμένος να διορθώσει τη θέση
του άμεσα.
8.4 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΚΟΠΕΥΣΗ
8.4.1 Αορτήρας
Ο αγωνιζόμενος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί αορτήρα και στις δύο θέσεις
σκόπευσης.
8.4.2 Γεμιστήρες
Οι πέντε σφαίρες που απαιτούνται σε κάθε σκόπευση μπορούν να τοποθετηθούν
με την χρήση γεμιστήρα. Εαν μετά τον πρώτο πυροβολισμό τα φυσίγγια χαθούν
ή αποτύχουν να πυροβολήσουν, ένας νέος γεμιστήρας μπορεί τοποθετηθεί στο
τουφέκιο. Τα φυσίγγια πρέπει να φορτωθούν ατομικά. Στην περίπτωση που
χαθεί ο γεμιστήρας ή αποδειχθεί ελαττωματικός πριν τον πυροβολισμό της
πρώτης σφαίρας, ο γεμιστήρας μπορεί να αντικατασταθεί με εφεδρικό, με την
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει φυσίγγι στη θαλάμη.
8.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
8.5.1 Γενικά
Όταν ένα όπλο μετακινείται προς και από το πεδίο βολής πρέπει να βρίσκεται
πάντα μέσα σε θήκη. Ο πυροβολισμός του τουφεκίου επιτρέπεται μόνο στο
πεδίο βολής και σε επίσημες προκαθορισμένες ώρες. Απαγορεύεται η
πραγματοποίηση κινήσεων του τουφεκίου που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο
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άλλους ή τους ίδιους τους συναθλητές ή που μπορεί να θεωρηθούν από άλλους
ως επικίνδυνες. Το ρύγχος του τουφέκιου πρέπει να βρίσκεται πάνω από το
εμπρόσθιο άκρο της ράμπας πυροβολισμού (γραμμή πυροδότησης) από την
αρχή έως το τέλος της περιόδου πυροβολισμού. Όταν η εμβέλεια είναι ανοιχτή
για λήψη, δεν επιτρέπεται σε κανέναν να είναι μπροστά από αυτήν τη γραμμή.
Τα μέλη του τηλεοπτικού πληρώματος και οι φωτογράφοι πρέπει να αναλάβουν
την ευθύνη για την ασφάλειά τους εάν εισέλθουν σε αυτήν την περιοχή. Ανά
πάσα στιγμή, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπι να είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια
των ενεργειών και των τουφεκίων τους.
8.5.2 Φόρτωση και εκφόρτωση
Μετά την έναρξη ενός αγώνα, απαγορεύεται να οπλιστεί το τουφέκιο ή να
αφαιρέσετε γεμιστήρα από το κοντάκι ή εκτός και εάν σταματήσετε στο χαλί
σκοποβολής. Τα τουφέκια μπορούν να φορτωθούν και να εκφορτωθούν μόνο με
τη μπάρα να δείχνει προς την κατεύθυνση των στόχων ή προς τα πάνω. Η
εισαγωγή ενός γεμιστήρα που περιέχει σφαίρες στο τουφέκι αποτελεί επίσης
μέρος της διαδικασίας φόρτωσης. Όταν μετακινούνται από τη μία γραμμή
σκόπευσης στην άλλη, οι αγωνιζόμενοι πρέπει πρώτα να τοποθετήσουν το
τουφέκι στην πλάτη τους στην κανονική θέση μεταφοράς.
8.5.2.1 Έλεγχος ασφάλειας στο εύρος σκόπευσης μετά τη σκοποβολή
Τα τουφέκια πρέπει να αδειάζουν μετά από κάθε σκοποβολή- δηλαδή, δεν
επιτρέπεται να αφήνεται φυσίγγιο στη θαλάμη ή στο γεμιστήρα. Ωστόσο, οι
αγωνιζόμενοι επιτρέπεται να αφήσουν τη θήκη του φυσιγγίου στο θάλαμο και
τον άδειο γεμιστήρα στο τουφέκι μετά την τελευταία βολή. Στο τέλος της
προπόνησης, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να πραγματοποιήσουν έναν έλεγχο
ασφαλείας πριν φύγουν ανοίγοντας το κλείστρο και αφαιρώντας τον
εισαγόμενο γεμιστήρα, με τη μπάρα στραμμένη προς το στόχο ή προς τα πάνω.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να απομακρύνουν όλα τα πυρομαχικά τόσο από
το κοντάκι (εφεδρικά φυσίγγια) όσο και από τους γεμιστήρες πριν φύγουν από
το σκοπευτήριο.
8.5.3 Στόχοι
Όλες οι βολές πρέπει να στοχεύουν και να πυροβολούνται μόνο στους
στόχους.
8.5.4 Αφαίρεση τουφέκι στο πεδίο βολής
Οι αγωνιζόμενοι δεν επιτρέπεται να βγάλουν από την πλάτη το τουφέκι τους,
πριν φτάσουν στη θέση σκόπευσης από την οποία θα πυροβολήσουν. Πρέπει να
διασχίσουν τη γραμμή σήμανσης και με τα δύο πόδια και να βάλουν τα πέδιλα
σκι στο έδαφος πριν αφαιρέσουν το τουφέκι από τη θέση μεταφοράς.
8.5.5 Ασφάλεια στον τερματισμό
Σε όλους τους αγώνες Διάθλου πρέπει να υπάρχει ένας ή περισσότεροι κριτές
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στο τέλος της περιοχής τερματισμού για να ανοίξει το κλείστρο του όπλου κάθε
αγωνιζόμενου. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν τα
τουφέκια δείχνουν προς τα πάνω. Ταυτόχρονα, ο κριτής θα επιθεωρήσει τη
θήκη των φυσιγγίων που εξάγονται από τη θαλάμη. Εάν δεν γίνει αυτός ο
έλεγχος ασφαλείας, οι αγωνιζόμενοι πρέπει να το κάνουν οι ίδιοι. Όλα τα
πυρομαχικά πρέπει να αφαιρεθούν από τη θαλάμη και τους γεμιστήρες.
8.6 ΧΑΜΕΝΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ / ΓΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΤΟΥΦΕΚΙΑ
8.6.1 Πυρκαγιές και χαμένοι γύροι / περιοδικά
Τα φυσιγγια ή οι γεμιστήρες που έχουν χαθεί, μπορούν να αντικατασταθούν από
τους ίδιους τους αθλητες εάν μεταφέρουν εφεδρικούς. Εάν δεν μεταφέρουν
εφεδρικούς φυσίγγια ή γεμιστήρες, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν
φυσίγγια ή γεμιστήρες από έναν κριτή, σηκώνοντας το χέρι τους και
φωνάζοντας «Πυρομαχικά» ή ῾῾Γεμιστήρα῾῾ και το όνομα της χώρας του. Ο κριτής
λαμβάνει τον γεμιστήρα από τον εκπρόσωπο της ομάδας του αθλητή και το
παραδίδει στον αθλητή.
8.6.2 Κατεστραμμένα ή μη λειτουργικά τουφέκια
Εάν το τουφέκι ενός αγωνιζόμενου πρέπει να επισκευαστεί και να γίνει
λειτουργικό, ο αγωνιζόμενος μπορεί να κάνει τις επισκευές ή μπορεί να δεχτεί
βοήθεια, αλλά μόνο από εξουσιοδοτημένο στέλεχος. Εάν το τουφέκι δεν μπορεί
να επισκευαστεί, μπορεί να αντικατασταθεί με το εφεδρικό τουφέκι της ομάδας.
8.6.2.1 Εφεδρικό τουφέκιο
Τουφέκια που έχουν υποστεί ζημιά ή δεν είναι πλήρως λειτουργικά στη διάρκεια
του αγώνα, ή που δυσλειτουργούν για τεχνικούς λόγους σε τέτοιο βαθμό που
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση του αγώνα, μπορούν να
ανταλλάσσονται με ένα εφεδρικό όπλο της ομάδας. Ο αγωνιζόμενος πρέπει στη
συνέχεια να ολοκληρώσει τον αγώνα με ένα εφεδρικό τουφέκι. Τα εφεδρικά
τουφέκια, το πολύ τρία ανά ομάδα, πρέπει να επιθεωρηθούν και να σημειωθούν
στον έλεγχο εξοπλισμού πριν από την έναρξη του αγώνα και να κατατεθούν
από εξουσιοδοτημένο στέλεχος στον καθορισμένο οπλοβαστό του πεδίου
βολής, όχι αργότερα από δύο λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα.
8.6.2.2 Διαδικασία ανταλλαγής τυφεκίων / γεμιστήρων / πυρομαχικών
Εάν ένα τουφέκι ενός αγωνιζόμενου έχει υποστεί ζημιά ή έχει χαθεί ένας
γεμιστήρας στη διαδρομή, ο αγωνιζόμενος μπορεί να κάνει σκι στο οπλοβαστό
της ομάδας, πριν πάει στη θέση σκόπευσης και να ανταλλάξει το τουφέκι του ή
να αντικαταστήσει το γεμιστήρα του. Στη διάρκεια της σκοποβολής, οι
διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν ότι το τουφέκι τους πρέπει να
αντικατασταθεί σηκώνοντας το χέρι τους. Όταν ο υπεύθυνος κριτής
ανταποκρίνεται, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δείχνουν προς το τουφέκι τους και
να λένε "Όπλο" και το όνομα της ομάδας τους δυνατά. Ο κριτής θα πάρει το
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εφεδρικό τουφέκι της ομάδας από το καθορισμένο οπλοβαστό και θα το φέρει
στον αθλητή.
8.6.3 Χωρίς προσαρμογή χρόνου
Δεν θα υπάρξει χρονική προσαρμογή για επισκευή ή ανταλλαγή τουφεκίου ή
απόκτηση ένα εφεδρικού γεμιστήρα ή φυσιγγίων.
8.6.4 Ανταπόκριση από τους κριτές
Όλοι οι κριτές του πεδίο βολής πρέπει να είναι σε εγρήγορση, ώστε να
παρατηρούν ένα υψωμένο χέρι ή μια φωνή από έναν διαγωνιζόμενο που ζητά
εφεδρικά φυσίγγια ή ανταλλαγή τουφεκίου. Οι κριτές πρέπει να αντιδρούν με
αίσθηση επείγοντος και να κινηθούν γρήγορα για να ελαχιστοποιήσουν το
χρόνο που απαιτείται για να φέρουν τα φυσίγγια ή για να ανταλλάξουν το
τουφέκι.
8.7 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
8.7.1 Εσφαλμένος στόχος
Εάν ένας αγωνιζόμενος χρησιμοποιεί έναν εσφαλμένο στόχο, ο εσφαλμένος
στόχος πρέπει να τεθεί αμέσως στη σωστή θέση. Ο αγωνιζόμενος θα ξεκινήσει
στη συνέχεια να πυροβολεί από την αρχή και θα του επιτραπεί να
χρησιμοποιήσει ένα νέο πγεμιστήρα εάν χρειάζονται πέντε νέα φυσίγγια για να
ολοκληρωθεί η σκοποβολή.
Σε περίπτωση που ο αγωνιζόμενος είχε χτυπήματα από τη θέση ορθίων για έναν
στόχο που είχε λάθος οριστεί για θέση πρηνηδόν, οι επιτυχίες μπορεί να
σημειωθούν.
8.7.2 Δυσλειτουργία στόχου
Εάν ένας στόχος δεν λειτουργεί, ο αγωνιζόμενος πρέπει να κατευθυνθεί προς
έναν άλλο στόχο και ο ελαττωματικός στόχος πρέπει να αποκλειστεί αμέσως. Ο
κριτής θα ενημερώσει τον αγωνιζόμενο εάν θα συνεχίσει την σκοποβολή ή θα
ξεκινήσει ξανά από την αρχή.
8.7.3 Διασταυρούμενα πυρά, λήψη από λάθος θέση και στόχοι που χτυπήθηκαν
από άλλο ανταγωνιστή
Εάν ο στόχος ένας διαθλητή πυροβολείται από άλλον διαγωνιζόμενο, ο
διαθλητής πρέπει να σηκώσει ένα χέρι και αυτός που πυροβολεί εσφαλμένα
πρέπει να σταματήσει το συντομότερο δυνατό. Εάν δεν έχουν πέσει οι πλάκες
στόχου, ο σωστός αγωνιζόμενος μπορεί να συνεχίσει να πυροβολεί. Εάν έχει
χτυπηθεί μια πλάκα στόχου, ο στόχος πρέπει να επαναρυθμιστεί αμέσως και ο
αγωνιζόμενος πρέπει στη συνέχεια να πυροβολήσει τις υπόλοιπες βολές στον
στόχο επαναφοράς.
8.7.3.1 Πριν από την επαναφορά ενός τέτοιου στόχου, οι επιτυχίες και οι θέσεις
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τους πρέπει να καταγραφούν. Σε μια τέτοια περίπτωση στα αγωνίσματα Sprint,
Super Sprint, Pursuit, Mass Start ή Relay, ο κριτής πρέπει να πει στον αγωνιζόμενο
πόσες ποινές πρέπει να κάνει.
8.7.3.2 Εάν οι αγωνιζόμενοι με διαστραυρωμένα πυρά πυροβολούν σε έναν
στόχο που δεν βρίσκεται στη θέση σκόπευσης και κανένας άλλος αγωνιζόμενος
δεν πυροβολεί αυτόν τον στόχο, θα τους επιτραπεί να συνεχίσουν χωρίς να
τους επισημανθεί το λάθος. Ωστόσο, οι επιτυχίες σε λάθος στόχο δεν θα
σημειωθούν. Θα σημειωθούν μόνο οι επιτυχίες του αγωνιζόμενου που
βρίσκονται στο σωστό στόχο.
8.7.3.3 Για όλους τους στόχους που οι θέσεις σκόπευσης αντιστοιχίζονται με
τον αριθμό εκκίνησης (πρώτη θέση σκόπευσης σε Ομαδική εκκίνηση και
Σκυταλοδρόμία), οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να πυροβολήσουν από την
καθορισμένη θέση εκτός εάν αποτρέπονται λόγω σφάλματος άλλου
αγωνιζόμενου.
8.7.4 Ρυθμίσεις χρόνου και ευθύνη
Στις περιπτώσεις όπου οι αθλητές χάνουν χρόνο λόγω σφάλματος στόχου, που
δεν είναι δικό τους σφάλμα ή λόγω δυσλειτουργίας στόχου, η ελλανόδικος
επιτροπή θα προβεί στην κατάλληλη προσαρμογή του χρόνου.
α. λόγω δυσλειτουργίας στόχου
β. λόγω προβλήματος στο πεδίο βολής.
8.7.4.1 Ίδιο σφάλμα
Εάν, ωστόσο, οι αγωνιζόμενοι κάνουν ένα σφάλμα όπως η διασταύρωση ή η
επιλογή ενός στόχου που έχει χρησιμοποιηθεί και δεν έχει γίνει επαναφορά,
αυτοί οι ίδιοι θα θεωρηθούν υπεύθυνοι και δεν θα γίνει προσαρμογή του
χρόνου.
8.7.5 Βαθμολογία σκοποβολής
Ένα σύστημα βαθμολόγησης των βολών πρέπει να δημιουργηθεί από την O.Ε.
για την σκοποβολή στους αγώνες. Κάθε στόχος που πυροβολείται πρέπει να
ελέγχεται από τρία ανεξάρτητα άτομα ή μεθόδους. Σε αγώνες όπου
χρησιμοποιείται ηλεκτρονική συσκευή στόχευσης, πρέπει να υπάρχουν δύο
διαφορετικές καταγραφές από τους κριτές στο πεδίο βολής.

9. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
9.1 Ο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
9.1.1 Στιγμή τερματισμού
Ο τερματισμός είναι η στιγμή που τελειώνει ο χρόνος του αγώνα ενός
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αγωνιζόμενου ή μιας ομάδας σκυταλοδρμίας. Όταν χρησιμοποιείται
ηλεκτρονική χρονομέτρηση, ο τερματισμός συμβαίνει όταν η δέσμη του
ηλεκτρονικού αισθητήρα στη γραμμή τερματισμού σπάσει από τον αθλητή.
Όταν χρησιμοποιείται χειροκίνητη χρονομέτρηση, ο τερματισμός συμβαίνει
όταν ο αγωνιζόμενος διασχίζει τη γραμμή τερματισμού με το ένα ή και τα δύο
πόδια. Στους αγώνες σκυταλοδρομίας ο χρόνος πρέπει να ληφθεί από το
τελευταίο μέλος για να τελειώσει.
9.2 ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΩΝΑ
Ο χρόνος του αγώνα είναι η χρονική περίοδος από την έναρξη έως τον
τερματισμό του αθλητή ή της ομάδας. Ο χρόνος μπορεί να περιλαμβάνει τυχόν
κυρώσεις ή προσαρμογές που επιβάλλονται ή επιβάλλονται από την Ε.Ε.
9.2.1 Ατομικά αγωνίσματα
Σε μεμονωμένους αγώνες, ο χρόνος του διαγωνιζόμενου είναι ο χρόνος που
μεσολαβεί μεταξύ έναρξης και τερματισμού συμπεριλαμβανομένων τυχόν
χρόνων ποινών.
9.2.2 Διαγωνισμοί ταχύτητας, καταδίωξης και ομαδικής εκκίνησης
9.2.2.1 Στα αγωνίσματα ταχύτητας και προκριματικής φάσης υπερταχύτητας ο
χρόνος του αθλητή είναι ο χρόνος που έχει παρέλθει μεταξύ της έναρξης και
του τερματισμού τους.
9.2.2.2 Στα αγωνίσματα καταδίωξης και ομαδικής εκκίνησης και τελικής φάσης
υπερταχύτητας, ο πρώτος αγωνιζόμενος που θα περάσει τη γραμμή
τερματισμού, αφού ληφθούν υπόψη οι ποινές και οι προσαρμογές του χρόνου,
θα κηρυχθεί νικητής. Αυτό ισχύει επίσης για την κατάταξη των επόμενων
αθλητών που τερματίζουν. Ο χρόνος του αγωνιζόμενου είναι ο χρόνος που έχει
παρέλθει μεταξύ της πρώτης έναρξης και του τερματισμού.
9.2.3 Προσπεράσεις στην καταδίωξη, ομαδικής εκκίνησης και υπεραταχύτητας
Στα αγωνίσματα καταδίωξης, ομαδικής εκκίνησης και υπεραταχύτητας εαν ο
προπορευόμενος αθλητής προσπεράσει (στροφή) ένα αθλητή στη διαδρομή πριν
καταφέρει να φθάσει στο πεδίο βολής, ο αθλητής που έχει προσπεραστεί θα
πρέπει να σταματήσει τον αγώνα σε κατάλληλο χώρο σε συνδυασμό με το πεδίο
βολής.
9.2.4 Αγωνίσματα σκυταλοδρομίας
Σε όλα τα αγωνίσματα σκυταλοδρομίας ο χρόνος ενός μέλους της ομάδας είναι
ο χρόνος που παρήλθε από την εκκίνηση, ή την αλλαγή, στον επόμενο αθλητή
της αλλαγής ή του τερματισμού του. Ο συνολικός χρόνος της ομάδας είναι ο
χρόνος που παρήλθε μεταξύ της εκκίνησης του πρώτου μέλους στον
τερματισμό του τελευταίου μέλους. Ο χρόνος των εισερχομέων αθλητών
σταματά όταν αυτοί διασχίσουν την γραμμή του χρόνου στον χώρο αλλαγής. Ο
χρόνος των αθλητών που εξερχομένων αθλητών ξεκινά την ίδια στιγμή. Όταν οι
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ομάδες που δεν έχουν προλάβει να μπούν στο πεδίο βολής στην τελευταία βολή
όταν τερματίζει η πρώτη ομάδα, θα καταταγούν σύμφωνα με τη θέση τους μετά
τον κύκλο ποινών και θα σταματήσουν σε εκείνο το σημείο. Αυτές οι ομάδες θα
πάρουν κατάταξη στα επίσημα αποτελέσματα.
9.2.4.1 Καταταξη στα αγωνίσματα της σκυταλοδρομίας
Η κατάταξη της ομάδας σκυταλοδρομίας στα επίσημα αποτελέσματα θα
καθορίζεται από τον τερματισμό του τελευταίου διαθλητή, μετά τον χρόνο
ποινών ή/και τις προσαρμογές που θα έχουν υπολογιστεί.
9.2.5 Ίδιος χρόνος - ισοβαθμία
Εαν δύο ή περισσότεροι διαθλητές έχουν τον ίδιο χρόνο, θα καταταγούν στις
ίδιες θέσεις στα επίσημα αποτελέσματα. Στα αγωνίσματα με ομαδικές
εκκινήσεις η φωτογραφία τερματισμού (photo finish) θα ανακηρύξει τον νικητή.
9.2.6 Φωτογραφία τερματισμού (photo finish)
Στα αγωνίσματα με ομαδικές εκκινήσεις, η φωτογραφία τερματισμού θα πρέπει
να τοποθετηθεί στην γραμμή τερματισμού να καταγράφει τον τερματισμό. Η
κάμερα πρέπει να τοποθετηθεί ακριβώς στην γραμμή τερματισμού σε τέτοια
θέση ώστε η γραμμή να είναι ευδιάκριτη από την κάμερα. Εάν η φωτογραφία
τερματισμού απαιτείται να καθορίσει την τελική κατάταξη, η κατάταξη που
δείχνει η φωτογραφία θα καθορίσει την θέση. Η απόφαση θα είναι σύμφωνη με
το μπροστινό μέρος του πρώτου ποδιού που διασχίζει την γραμμή τερματισμού.
Η Ε.Ε. θα αποφασίσει για την τελική κατάταξη με βάση την κατεγραμμένη
φωτογραφία τερματισμού.
9.2.6.1 Η φωτογραφία τερματισμού (photo finish) στον τερματισμό
Η φωτογραφία τερματισμού θα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να
μπορεί να καταγράφει τους αριθμούς εκκίνησης όταν αυτοί διασχίζουν την
γραμμή τερματισμού.
9.2.7 Ενδιάμεσοι χρόνοι
ΟΙ ενδιάμεσοι χρόνοι, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, θα πρέπει να είναι
διαθέσιμοι μετά από κάθε ολοκληρωμένη βολή. Ο ενδιάμεσος χρόνος
υπολογίζεται μετά την στροφή ποινής ή με την έξοδο από το πεδίο βολής για το
αγώνισμα ατομικής χρονομέτρησης και κάθε ενδιάμεσος χρόνος πρέπει να
καταγράφεται μετά τις βολές.
9.2.8 Διακοπή αγωνισμάτων
9.2.8.1 Στα αγωνίσματα της καταδίωξης και ομαδικής εκκίνησης εάν η Ε.Ε.
αποφασίσει ότι δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί η τέταρτη φάση βολής, ο
χρόνος τερματισμού θα καθορίζεται από το σημείο καταγραφής χρόνου μετά
τον κύκλο ποινών που ακολουθεί την τρίτη φάση βολών. Στην περίπτωση που
ολοκληρωθούν λιγότερες από τρεις φάσεις βολών ο αγώνας ακυρώνεται χωρίς
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τελικά αποτελέσματα.
9.2.8.2 Στα αγωνίσματα της σκυταλοδρομίας εάν σταματήσει ο αγώνας μετά την
τρίτη φάση βολών, ο χρόνος στη ζώνη αλλαγής θα καθορίσει την τελική
κατάταξη.
9.3 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
9.3.1 Απαιτήσεις
Η χρονομέτρηση του αγώνα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά, με υποβοηθούμενη
χρονομέτρηση χειρός. Η χρονομέτρηση χειρός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
εάν αποτύχει η ηλεκτρονική.
9.3.2 Μονάδες μέτρησης
Ηλεκτρονικά ή με χειρός οι χρόνοι πρέπει να υπολογίζονται με 1/10 (0,1) του
δευτερολέπτου.
9.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
9.4.1 Γενικά
Τα αποτελέσματα είναι η καταγραφή της απόδοσης των αθλητών ή των ομάδων
σε έναν αγώνισμα. Ο διοργανωτής είναι αρμόδιος για την παραγωγή και τη
διανομή των αποτελεσμάτων εκτυπωμένα και ηλεκτρονικά. Τα προσωρινά και
τελικά αποτελέσματα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες.
α. όνομα και τόπος του αγώνα
β. τύπος, χρόνος και ημερομηνία του αγωνίσματος
γ. στοιχεία της διαδρομής και του καιρού
δ. ονόματα των μελών της Ε.Ε
ε. υπογραφή του Τ.Ε.
ζ. συνολικός αριθμός των αθλητών που δηλώθηκαν και τερμάτισαν
η. 0 αριθμός των αθλητών που δεν τερμάτισαν και δεν ξεκίνησαν.
θ. σημειώσεις για τις ποινές που υποβλήθηκαν
ι. στήλες για:
- αριθμητική κατάταξη
- νούμερα εκκίνησης
- ονοματεπώνυμα αθλητών
- σωματεία
- ποινές σε κάθε φάση βολών
- χρόνος σε 1/10 του δευτερολέπτου (0.1)
- συνολικός χρόνος και χρόνος ομάδας στη σκυτάλη
- διαφορά χρόνου κάθε αθλητή από τον πρώτο
Για το αγώνισμα της Καταδίωξης (Pursuit) οι χρόνοι που πρέπει να φαίνονται
είναι ο πραγματικός χρόνος της εκκίνησης του νικητή ακολουθούμενος από τη
διαφορά χρόνου των υπολοίπων.
9.4.1.1 Ισοβαθμίες
Αν υπάρχουν αθλητές με τον ίδιο χρόνο στον τερματισμό, θα έχουν την ίδια
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κατάταξη στα αποτελέσματα.
9.4.2 Τύποι αποτελεσμάτων
Υπάρχουν τρεις τύποι αποτελεσμάτων: ενδιάμεσα, προσωρινά (ανεπίσημα), και
τελικά (επίσημα).
9.4.2.1 Ενδιάμεσα αποτελέσματα
Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα δείχνουν την αγωνιστική κατάσταση στη διάρκεια
του αγώνα και είναι μόνο για ενημέρωση. Αυτά επιδεικνύονται στον πίνακα
αποτελεσμάτων, ανακοινώνονται από τον εκφωνητή και θα είναι διαθέσιμα από
το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών.
9.4.2.2 Προσωρινά αποτελέσματα
Προσωρινά αποτελέσματα είναι η πρώτη επίσημη καταγραφή των
αποτελεσμάτων του αγώνα, τα οποία παράγονται από τον οργανωτή μετά τον
τερματισμό. Αποτελούν αίτιο ένστασης και πρέπει να δημοσιεύονται και να
αναρτώνται στο χώρο τερματισμού και στο γραφείο αγώνων το συντομότερο
μετά τον τερματισμό του τελευταίου αθλητή.
Ο χρόνος της ανάρτησης των αποτελεσμάτων πρέπει να αναγράφεται και να
υπογράφονται από τον Τ.Ε.
9.4.2.3 Τελικά αποτελέσματα
Τα τελικά αποτελέσματα είναι η τελική καταγραφή των αγώνων και πρέπει να
δημοσιεύονται μετά τον χρόνο που έχει οριστεί για ενστάσεις ή αμέσως μετά
την απόφαση της Ε.Ε. στην περίπτωση που έχει υποβληθεί κάποια ένσταση.
9.4.3 Έντυπο αποτελεσμάτων
Τα τελικά αποτελέσματα και άλλες σημαντικές πληροφορίες των αγώνων για
τους ΠΑΧ θα πρέπει να αναγράφονται σε έντυπη μορφή. Το έντυπο θα πρέπει να
περιέχει:
- Το πρόγραμμα αγώνων
· Τις λίστες αθλητών – σωματείων, τεχνικών
· Τις αποφάσεις της Ο. Ε . και της Ε.Ε.
· Τα τελικά αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αναγράφονται λευκές σελίδες.
9.4.4 Διανομή εντύπων και αποτελεσμάτων
Στους ΠΑΧ το έντυπο αγώνων θα πρέπει να διανέμεται σε όλα τα σωματεία που
συμμετέχουν. Αν δεν είναι δυνατόν μετά τον αγώνα , θα πρέπει να στέλνεται το
συντομότερο δυνατό. Επίσης θα πρέπει να στέλνεται ένα έντυπο στην ΕΟΧΑ.
Σε κάθε σωματείο μετά από κάθε αγώνισμα θα πρέπει να διανέμονται τα
αποτελέσματα και τα πρακτικά ως εξής:
· Μια σειρά ανά δύο αθλητές και ένα στέλεχος
· Μια σειρά πρακτικών από κάθε σύσκεψη αρχηγών για κάθε κατηγορία αθλητών
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· Μια ανάλυση των αποτελεσμάτων και των βολών για κάθε σωματείο

10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
10.1 Γενικά
Οι ενστάσεις πρέπει να γίνονται γραπτά (με εξαίρεση το 11.5) στον γραμματέα
των αγώνων. Κάθε ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από 50€ ή άλλο ποσό που
καθορίζεται στην αρχή κάθε περιόδου από την ΕΟΧA.
Αν η ένσταση γίνει δεκτή τα χρήματα επιστρέφονται ενώ σε αντίθετη περίπτωση
μένουν στην ΕΟΧA.
10.2 ΤΥΠΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
10.2.1 Ενστάσεις συμμετοχής
Ενστάσεις σχετικές με την καταλληλότητα (ηλικία και την συμμετοχή των
αθλητών) μπορούν να γίνονται οποτεδήποτε πριν από το τέλος του
καθορισμένου χρόνου ένστασης για τον συγκεκριμένο αγώνα.
10.2.2 Ενστάσεις στη διάρκεια και μετά τους αγώνες
Ενστάσεις για παραβίαση των κανονισμών από αθλητές, στελέχη ομάδων,
κριτές και ενστάσεις σχετικές με τη χρονομέτρηση, την κατάταξη πρέπει να
υποβάλλονται 15 λεπτά μετά την ανακοίνωση των ανεπίσημων αποτελεσμάτων.
Η ανακοίνωση των ανεπίσημων αποτελεσμάτων πρέπει να γίνει από τον
οργανωτή αμέσως μετά την ανάρτηση τους με σκοπό την άμεση και ξεκάθαρη
πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.
10.2.3 Επανάληψη ή Ακύρωση
Αν κατά την εκδίκαση μιας ενστάσεως διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει σοβαρά λάθη
και απειλείται η αγωνιστική αξία του αγώνα ή αν η Ελλανόδικος Επιτροπή
καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα από δικές της παρατηρήσεις, ο αγώνας, με
απόφαση της Ε.Ε., επαναλαμβάνεται σε 24 ώρες ή ακυρώνεται.

11. ΠΟΙΝΕΣ
Οι ποινές περιλαμβάνουν επιπλήξεις, απαγορεύσεις εκκίνησης, ποινές χρόνων,
αποβολές, αναστολές και πρόστιμα.
Οι παραπάνω τιμωρίες μπορούν να επιβάλλονται στα στελέχη ομάδων, αθλητές
και θα επιβληθούν σε περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων, δηλαδή εάν:
- Διαπράττουν παράβαση των αρχών του ¨δίκαιου παιγνιδιού¨ ή των
απαιτήσεων της καλής αθλητικής συμπεριφοράς
- Θέτουν σε κίνδυνο ή βλάπτουν τη φήμη της ΕΟΧΑ στο πλαίσιο των
αγωνιστικών εκδηλώσεων.
- Παράβιαζουν τους κανονισμούς διαφήμισης
11.1 ΕΠΙΠΛΗΞΕΙΣ
Επιπλήξεις μπορούν να επιβληθούν στις περιπτώσεις όπου:
• Διακινδυνεύουν ή δυσφημίζουν την τιμή ή φήμη της ΕΟΧΑ
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• Δυσφημίζουν τα όργανα ή στελέχη ή συνεργάτες της ΕΟΧΑ.
• Παραβιάζουν κανονισμούς που δεν επιφέρουν ποινές ή πολύ αυστηρές ποινές.
11.2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Παραβίαση προκριματικών προϋποθέσεων:
• Εμφάνιση στην εκκίνηση του αγώνα με εξοπλισμό που δεν είναι σύνομος με
τους κανονισμούς της ΕΟΧΑ.
• Εμφάνιση στην εκκίνηση με λάθος ή χωρίς νούμερο εκκίνησης λόγω λάθος
ατομικού ή της ομάδας.
• Παραβίαση των κανονισμών αναφορικά με την επίσημη προπόνηση, ρύθμιση,
προετοιμασία ή ασφάλεια.
Η απαγόρευση ισχύει για τον συγκεκριμένο αγώνα ή τον επόμενο.
Ο τεχνικός εκπρόσωπος της ΕΟΧΑ επιβάλλει την ποινή.
11.3 ΠΟΙΝΕΣ ΧΡΟΝΩΝ ή ΑΠΟΒΟΛΕΣ
11.3.1 30 δευτερόλεπτα ποινή
Στο αγώνισμα της καταδίωξης εάν ένας αθλητής ξεκινά νωρίτερα μέχρι 3
δευτερόλεπτα από τον επίσημο καθορισμένο χρόνο εκκίνησης, τιμωρείται με
ποινή 30 δευτερολέπτων.
11.3.2 Ένα λεπτό ποινή
Με ένα λεπτό τιμωρείται ο αθλητής ο οποίος
α. Δεν «δίνει χώρο» όταν του ζητηθεί από άλλον αθλητή
β. Διαπράττει παράβαση των αρχών του ¨δίκαιου παιγνιδιού¨ ή των απαιτήσεων
της καλής αθλητικής συμπεριφοράς
11.3.3 Δύο λεπτά ποινή
Με δύο λεπτά τιμωρίας επιβαρύνεται όποιος:
α. Για κάθε στροφή της ποινής, ως αποτέλεσμα των χαμένων βολών, που δεν
συμπληρώνει ο αθλητής, αμέσως μετά από κάθε φάση βολών.
β. Για κάθε στροφή της διαδρομής όταν ο αθλητής συνεχίζει να κάνει σκι χωρίς
να έχει χρησιμοποιήσει τις πέντε σφαίρες του στα αγωνίσματα ατομικά και
ταχύτητας ομαδικής και καταδίωξης ή τις έξι σφαίρες στην υπερταχύτητα ή
οκτώ σφαίρες στις σκυταλοδρομίες και αν δεν έχει ευστοχήσει σε όλους τους
στόχους.
γ. Διαπράττει παράβαση των αρχών του ¨δίκαιου παιγνιδιού¨ ή των απαιτήσεων
της καλής αθλητικής συμπεριφοράς
11.3.4 Αποβολή
Με αποβολή τιμωρείται όποιος:
α) Παραβιάζει τους κανονισμούς του άρθρου 11.2. α-δ
β) Παραβιάζει τους κανονισμούς συμμετοχής σε αγώνες που έχει θέσει η ΕΟΧΑ
γ) Λαμβάνει μη επιτρεπτή βοήθεια από συναθλητές ή μέλος της ομάδας του στη
διάρκεια του αγώνα
Σελίδα 47
' από 72
'

!

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΘΛΟΥ - ΕΚΔΟΣΗ 2021

δ) Αποφεύγει να δεχτεί έλεγχο στην εκκίνηση ή στον τερματισμό
ε) Αγωνίζεται χωρίς όπλο σωστά μαρκαρισμένα
στ) Αλλάζει παρανόμως εξοπλισμό, όπλο ή ρούχα, τα οποία έχουνε επιθεωρηθεί
και μαρκαριστεί πριν την εκκίνηση.
ζ) Παίρνει μέρος στον αγώνα με νούμερο ή διαφορετικό χρώμα από αυτό που
έχει καταχωρηθεί στην λίστα εκκίνησης με δική του ευθύνη ή με ευθύνη
κάποιου συναθλητή του από την ομάδα του
η) Δεν ακολουθεί τις οριοθετημένες διαδρομές και κερδίζει χρόνο για τον
εαυτό του ή την ομάδα του η κάνει σκι τις αγωνιστικές διαδρομές με λάθος
ακολουθία ή με αντίθετη κατεύθυνση.
θ) Εκτός από τα πέδιλα και τα μπαστούνια χρησιμοποιεί και άλλα μέσα
διακίνησης
ι) Παρεμποδίζει άλλους αθλητές μέσα στις διαδρομές ή στο σκοπευτήριο με
αντιαθλητικές ενέργειες.
κ) Δεν μεταφέρει σε όλη τη διαδρομή το όπλο του ή δεν το μεταφέρει, όταν δεν
έχει καταστραφεί, με την κάνη να δείχνει προς τα πάνω
λ) Αλλάξει το πέδιλο του στη διάρκεια του αγώνα χωρίς να είναι σπασμένο αυτό
ή δέστρα του
μ) Αντίθετα με τον κανονισμό δέχεται βοήθεια για την επιδιόρθωση του
εξοπλισμού του
ν) Εφαρμόζει κεριά στη διάρκεια του αγώνα με σκοπό να αλλάξει την επίδοση
των πέδιλων του
ξ) Κάνει περισσότερες από πέντε βολές σε κάθε σειρά βολών στα αγωνίσματα
ατομικής χρονομέτρησης, ομαδικής εκκίνησης, καταδίωξη και περισσότερες
από οκτώ στα αγωνίσματα της σκυταλοδρομίας και έξι στο Super Sprint
ο) Παραβλέπει τις συστάσεις που του έχουν γίνει και συνεχίζει να ρίχνει από
αντικανονική θέση ή στάση
π) Αποτυγχάνει να πυροβολήσει στη σωστή σειρά θέσης σκόπευσης
ρ) Χρησιμοποιεί δεύτερο γεμιστήρα αντί να γεμίσει με το χέρι του μία-μία
χαμένες σφαίρες ή εφεδρικές από αφλογιστία ή εφεδρικές σε αγωνίσματα
σκυταλοδρομίες και Super Sprint
σ) Καταπατά τους κανονισμούς ασφάλειας σκοποβολής
τ) Αντικαθιστά το όπλο του, αφού έχει ξεκινήσει τον αγώνα, σε οποιοδήποτε
σημείο της διαδρομής εκτός του πεδίο βολής
υ) Παρεμποδίζει άλλον αθλητή χωρίς να ξαπλώνει ή να πυροβολεί στην σωστή
θέση στα αγωνίσματα με ομαδική εκκίνηση.
φ) Ξεκινά νωρίτερα από 3 δευτερόλεπτα στο αγώνισμα της καταδίωξης ή δεν
ξεκινά από τον οριοθετημένο χώρο εκκίνησης στα αγωνίσματα με ατομικές
εκκινήσεις και δεν επιστρέφει στην εκκίνηση.
χ) Δεν καταφέρνει να σταματήσει σε αγωνίσματα που έχει εφαρμογή ο
κανονισμός της προσπέρασης από τον προπορευόμενο.
ψ) Διαπράττει παράβαση των αρχών του ¨δίκαιου παιγνιδιού¨ ή των απαιτήσεων
της καλής αθλητικής συμπεριφοράς
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11.4 ΠΟΙΝΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
Η παράβαση του κανονισμού των διαδρόμων τερματισμού επιφέρει τις
παρακάτω ποινές ύστερα από απόφαση της Ε.Ε.
α. Επιπλήξεις
β. Προσαρμογή της κατάταξης για εκείνους που επηρεάζονται από την
παράβαση
γ. Ποινή χρόνου: 30 δευτερόλεπτα, 1 λεπτό ή 2 λεπτά.
δ. Αποβολή
11.5 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
11.5.1 Αν μετά το τέλος του χρόνου ενστάσεων ενός αγώνα, ένας αθλητής
αποδεχτεί ότι έχει παραβεί κανονισμό της ΕΟΧA, η Ε.Ε. μπορεί να αποκλείσει
τον αθλητή από τον επόμενο αγώνα. Αν η παράβαση είναι πολύ μεγάλη το Δ.Σ.
της ΕΟΧΑ αποφασίζει για την τιμωρία του.
11.5.2 Ένας διαθλητής ο οποίος αγωνίστηκε σε αγώνα διάθλου ο οποίος δεν
εγκεκριμένος από την ΕΟΧΑ μπορεί να τιμωρηθεί με αποκλεισμό από έναν ή
περισσότερους αγώνες της ΕΟΧΑ.
11.6 ΠΡΟΣΤΙΜΑ
11.6.1 Πρόστιμα μπορούν να επιβληθούν από το Δ.Σ. ή την Δικαστική Επιτροπή
σε αθλητές, στελέχη ή σωματεία για παράβαση των κανονισμών της ΕΟΧΑ.
11.6.2 Τα πρόστιμα καταβάλλονται στην ΕΟΧΑ
11.6.3 Εκτός τις ποινές αποκλεισμού και χρηματικών προστίμων, οι παραπάνω
ποινές μπορούν να επιβληθούν πριν την ανακοίνωση των επίσημων
αποτελεσμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.1 Σκοπός
Σκοπός του συγκεκριμένου παραρτήματος είναι να ορίσει όλα τα είδη των υλικών που
χρησιμοποιούνται στους αγώνες Διάθλου. Αποτελούν δε μέρος των κανονισμών του
αθλήματος του Διάθλου. Το παράρτημα παρέχει του ορισμούς, προσδιορισμούς και
απαιτήσεις των υλικών και τη περιγραφη της διαδικασίας ελέγχου και επιθεώρησης
του εξοπλισμού. Στην ουσία, ο κατάλογος διασφαλίζει:
α. Την αρχή της δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών για όλους τους αθλητές
β. την ασφάλεια και υγεία όλων όσων εμπλέκονται στους αγώνες Διάθλου
γ. την προστασία της φύσης και παράδοσης του αθλήματος του Διάθλου
1.2 Ορισμός
Ο όρος εξοπλισμός διαιρείται σε δυο κατηγορίες: αγωνιστικό και εξοπλισμό
οργάνωσης αγώνων.
1.2.1 Αγωνιστικός εξοπλισμός
Ο ορισμός αγωνιστικός εξοπλισμός, περιλαμβάνει το σύνολο όλων των αντικείμενων
εξοπλισμού, αγωνιστικού εξοπλισμού, και οργάνων, τα οποία ο αθλητής χρησιμοποιεί
στον αγώνα ή στην προπόνηση. Παράδειγμα αγωνιστικού εξοπλισμού είναι: πέδιλα,
μπαστούνια, δέστρες, μπότες, όπλα, πυρομαχικά και γεμιστήρες, ιματισμός, γάντια,
αορτήρες, σάκοι όπλων κλπ
1.2.2 Εξοπλισμός αγώνων
Ο εξοπλισμός αγώνων αποτελείται απο όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για να
διεξαχθεί ένας αγώνας ή προπόνηση και ο οποίος δεν μεταφέρεται ή φοριέται από
τους αθλητές. Παράδειγμα εξοπλισμού αγώνα είναι: στόχοι, χρονόμετρα, πατάκια,
ανεμοδείκτες κλπ.
1.3 Απαγορευμένος εξοπλισμός
Κατ᾽αρχήν ο εξοπλισμός που απαγορεύεται αφορά:
α. την επίδραση στην φυσική κίνηση των χεριών και ποδιών του αθλητή ή ενισχύουν
αυτή.
β. την χρήση πηγὠν ενέργειας που δεν προέρχονται από τον αθλητή, όπως τεχνητές ή
χημικές συσκευές, ηλεκτρικές μπαταρίες, μηχανικές βοήθειες κλπ
γ. την επίδραση στις εξωτερικές συνθήκες των αθλητών και την πρόσκληση βλάβης
στους άλλους αθλητές, όπως οι αλλαγές των διαδρομών ή των συνθηκών χιονιού.
δ. αύξηση πιθανοτήτων τραυματισμών των αθλητών και των στελεχών που
συμμετέχουν στη διεξαγωγή των αγώνων.
2. ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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Νέος εξοπλισμός ορίζεται ο αγωνιστικός ή εξοπλισμός αγώνων που δεν έχει εγκριθεί
από την IBU ή/και την ΕΟΧΑ. Κάθε νέο υλικό θα πρέπει να έχει την έγκριση από την
ΕΟΧΑ πριν την χρήση του σε έναν αγώνα.
3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
3.1 Αγωνιστικός εξοπλισμός
3.1.1 Πέδιλα
3.1.1.1 Μήκος πέδιλων
Το ελάχιστο μήκος των πέδιλων είναι το ύψος του αθλητή μείον 10 εκατοστά.
3.1.1.2 Πλάτος πέδιλων
Χωρίς περιορισμό
3.1.1.3 Μύτη πέδιλων
Χωρίς περιορισμό
3.1.1.4 Ουρά πέδιλων
Χωρίς περιορισμό
3.1.1.5 Βάρος πέδιλων
Το συνολικό βάρος ενός ζεύγους πέδιλων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 750
γραμμάρια. Δεν υπάρχει περιορισμός στη διανομή βάρος/μάζα.
3.1.1.6 Κατασκευή
3.1.1.6.1 Τύπος κατασκευής
Χωρίς περιορισμό
3.1.1.6.2 Σχήμα
Χωρίς περιορισμό
3.1.1.6.3 Επιφάνεια γλιστρήματος
Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία ή με αυλακώσεις. Οι αυλακώσει θα πρέπει να είναι
σταθερές σε όλη την επιφάνεια του πέδιλου. Βοηθητικοί τύποι για σκαρφάλωμα ή
μοτίβα βημάτων (λέπια) επιτρέπονται. Συσκευές που παρέχουν εξωτερική βoήθεια δεν
είναι επιτρεπτές.
3.1.1.6.4 Πάνω επιφάνεια
Χωρίς περιορισμούς
3.1.1.6.5 Ακμές
Οι πλευρικές ακμές δεν πρέπει να γωνιάζουν όταν αυτές προεξέχουν από την βάση
γλιστρήματος. Μορφές σφήνας δεν επιτρέπονται.
3.1.1.7 Ιδιότητες αντοχής και ανθεκτικότητας
Χωρίς περιορισμό
3.1.2 Δέστρες
Χωρίς περιορισμό
3.1.3 Αγωνιστικές μπότες
Χωρίς περιορισμό
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3.1.4 Μπαστούνια
3.1.4.1 Προσδιορισμός
• Το μέγιστο ύψος των μπαστουνιών δεν πρέπει να είναι μακρύτερο από το
ανάστημα του αθλητή, η μέτρηση του ύψους του μπαστουνιού γίνεται με την
τοποθέτηση της μύτης μπροστά από τη δέστρα του πέδιλου.
• Το μπαστούνι πρέπει να έχει συγκεκριμένο ύψος. Δεν πρέπει να είναι πτυσσόμενο.
• Δεν υπάρχει περιορισμός στο βάρος
• Τα μπαστούνια μπορούν να είναι ασυμετρικά
• Τα μπαστούνια δεν πρέπει να προκαλούν αλλαγές στις αγωνιστικές συνθήκες
όπως αλλαγές στον στίβο ή στην κατάσταση του χιονιού
• Η λαβή του μπαστουνιού μπορεί να δένει στο χέρι . Δεν υπάρχουν κατασκευαστικοί
περιορισμοί.
• Το λουρί μπορεί να συνδέεται με τη λαβή και μπορεί να είναι αποσπώμενο. Μπορεί
να ρυθμίζεται η διάσταση του. Δεν υπάρχουν κατασκευαστικοί περιορισμοί.
• Δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στο σχήμα, το υλικό κατασκευής ή τη μαζική
διανομή.
• Διαφορετικά καλάθια στις μύτες με διαφορετικά γεωμετρικά σχήματα τα οποία
ταιριάζουν στις συνθήκες χιονιού επιτρέπονται.
• Η μύτη μπορεί να συνδέεται με οποιαδήποτε γωνία. Μια ή περισσότερες άκρες
επιτρέπονται. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο κατασκευαστικό υλικό.
3.1.5 Ένδυση
Σχετικά με την ενδυμασία των αθλητών ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:
α) Οι διαφημίσεις πάνω στα ρούχα πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς των
κανονισμών της ΕΟΧΑ και της IBU.
β) Απαγορεύεται η χρήση ρούχων που διευκολύνουν τη στήριξη του όπλου εκτός των
καθορισμένων εσωτερικών ενισχύσεων. Επιτρέπεται η εσωτερική επένδυση της
αγωνιστικής στολής. Αυτές οι επενδύσεις στα σημεία αυτά των ρούχων δεν πρέπει να
ξεπερνούν σε πάχος τα 6 χιλιοστά (mm) χωρίς πίεση. Εξαίρεση αποτελεί η επένδυση
της πλάτης για το κουβάλημα του όπλου που δεν υπάρχει περιορισμός.
γ) Στην εξωτερική πλευρά του κοστουμιού δεν πρέπει να τοποθετούνται υλικά για
στήριξη του όπλου (ύφασμα, κερί, αυτοκόλλητα κ.λπ.) καθώς και επιπλέον ραφές.
Επιτρέπονται να τοποθετηθούν αντιολισθητικά υλικά μέχρι 3 χιλιοστά (mm) και όχι
περισσότερο από 6 χιλιοστά (mm) όταν υπολογίζεται μαζί με την εσωτερική επένδυση,
σύμφωνα με το άρθρο (β).
δ) Ειδικός μηχανισμός μπορεί να τοποθετηθεί στα μανίκια, κοντά στους ώμους, υλικό
που να παρεμποδίζει την ολίσθηση του αορτήρα.
3.1.6 Όπλα
3.1.6.1 Γενικά
Επιτρέπεται η χρήση όπλων τα οποία δεν είναι αυτόματα ούτε ημιαυτόματα. Το
γέμισμα και ο αφοπλισμός του όπλου πρέπει να γίνονται μέσω της μυϊκής δύναμης
του αθλητή και μόνο.
Σελίδα 52
' από 72
'

!

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΘΛΟΥ - ΕΚΔΟΣΗ 2021

3.1.6.2 Μέρη του όπλου
Περιλαμβάνει: α) την κάνη με τον μηχανισμό σκανδάλης, τη διόπτρα, και το κλείστρο
β) το υποκόπανο (κοντάκι) με τα κινητά και ακίνητα μέρη του, τη θέση τοποθέτησης
γεμιστήρων, το σαμάρι και τα λουριά δεσίματος
3.1.6.3 Εγκεκριμένοι τρόποι οπλισμού
Επιτρέπονται οι παρακάτω τέσσερις τρόποι για τον οπλισμό του όπλου:
1. Περιστρεφόμενος οπλισμός (σύστημα Anschutz με κλείστρο)
2. Δράση λαβής πιστολιού
3. Εξωκεντρικός οπλισμός
4. Πιεστικός οπλισμός
3.1.6.4 Προδιαγραφές
Τα όπλα θα πρέπει να συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και να καλύπτουν
τις παρακάτω προδιαγραφές
α) Η απόσταση ανάμεσα στην κάννη και το κάτω άκρο του κοντακίου του όπλου,
περιλαμβανομένου και του διαδρόμου τροφοδοσίας, και του μοχλού της σκανδάλης,
να μην ξεπερνά τα 140mm.
β) Το πάχος του πίσω μέρους του υποκόπανου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από
40mm.
γ) Απαγορεύεται η χρήση κινητού υποκόπανου.
δ) Το σύστημα σκόπευσης δεν πρέπει να έχει ικανότητα μεγέθυνσης. Απαγορεύεται
επίσης η χρήση φακών επαφής για τον ίδιο σκοπό. Αντιθέτως η χρήση φίλτρου
πολωτή επιτρέπεται.
ε) Το διαμέτρημα του όπλου (της κάννης) να είναι 5,6 mm (0,22).
στ) Η αντίσταση της σκανδάλης πρέπει να είναι το ελάχιστο 0,5 κιλά
ζ) Η σκανδάλη πρέπει να περιβάλλεται από άκαμπτο προφυλακτήρα.
η) Το όπλο μπορεί να έχει λουρί και στήριγμα. Το λουρί δεν πρέπει να έχει πλάτος
μεγαλύτερο από 40mm.
θ) Το βάρος του με όλα τα ανταλλακτικά χωρίς πυρομαχικά και γεμιστήρα πρέπει να
είναι 3,5 κιλά
ι) Οι γεμιστήρες δεν πρέπει να γεμίζουν με περισσότερες από 5 σφαίρες. Για το
αγώνισμα της σκυταλοδρομίας, 3 σφαίρες τοποθετούνται στην ειδικά διαμορφωμένη
υποδοχή στο κοντάκι. Οι γεμιστήρες πρέπει τοποθετούνται πάνω στην κάννη ή πάνω
στον υποκόπανο του όπλου.
κ) Οι διαφημίσεις πάνω στα όπλα πρέπει να τηρούν τους προβλεπόμενους
κανονισμούς και περιορισμούς.
λ) Στις δυο πλευρές του υποκόπανου, μια λεία επίπεδη ή σχεδόν επίπεδη επιφάνεια
πρέπει να είναι ελεύθερη για να τοποθετείται σημάδι (αυτοκόλλητο) ελέγχου του
όπλου. 15 εκατοστά (cm) μπροστά από τον προφυλακτήρα της σκανδάλης και
τουλάχιστον 4 χιλιοστά (mm) ψηλά. Εναλλακτικά ο προφυλακτήρας της σκανδάλης και
το κλείστρο μπορεί να εκτείνεται σε αυτή την περιοχή χωρίς όμως να καλύπτει ή να
καταστρέφει το αυτοκόλλητο ελέγχου.
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3.1.7 Πυρομαχικά
3.1.7.1 Χαρακτηριστικά που απαιτούνται
Μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σφαίρες οι οποίες τηρούν τους διεθνείς περιορισμούς 0. 22 in ή 5,6mm και απαγορεύονται να μεταφερθούν πυρομαχικά στον χώρο
των αγώνων με άλλες προδιαγραφές. Οι σφαίρες πρέπει να είναι κατασκευασμένες
από μολύβι ή άλλο ελαφρύ υλικό. Το βάρος της κάθε σφαίρας δεν πρέπει να ξεπερνά
τα 2,75 γραμμάρια και να μην είναι λιγότερο από 2,55 γραμμάρια.
3.1.7.2 Ταχύτητα στομίου όπλου
Η ταχύτητα του στομίου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 360 m/sec, μετρώντας 1 μέτρο
αφού αφήσει το στόμιο η σφαίρα.
3.1.7.3 Δύναμη κρούσης
Οι σφαίρες αυτές μετά τα 50m δεν έχουν μεγαλύτερη δύναμη κρούσης από 0,9 Ns (=
0.09 kgm/s) με μέγιστη ανοχή κρούσης 11% , που σημαίνει ότι η επιτρεπτόμενη ορμή
ώθησης είναι 1.0 Νs (=0,1 kgm/s).
3.1.8 Σάκος όπλου
Ο σάκος όπλου πρέπει να παρέχει παράθυρο ή άνοιγμα διαστάσεων 15 Χ 15 εκατοστά
(cm) το οποίο θα επιτρέπει την καθαρή θέα του κλείστρου.
3.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
3.2.1 Στόχοι
3.2.1.1 Χρήση στόχων
Οι στόχοι πρέπει να τοποθετούνται, αριθμούνται και να διατηρούνται σύμφωνα με
τους κανονισμούς.
3.2.1.2 Τύποι στόχων
Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι στόχου: μεταλλικοί, ηλεκτρονικοί και χάρτινοι.
3.2.1.3 Στους επίσημους αγώνες του εθνικού πρωταθλήματος θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται τουλάχιστον μηχανικοί χειροκίνητοι στόχοι. Η χρήση
ηλεκτρομηχανικών ή ηλεκτρονικών στόχων θα πρέπει να ενθαρρύνεται.
3.2.1.4 Λειτουργικό σύστημα μεταλλικών στόχων
Οι μεταλλικοί στόχοι παράγονται σε μηχανική ή ηλεκτρομηχανική έκδοση. Λειτουργούν
ως εξής:
α) Μηχανικοί στόχοι, λειτουργικό σύστημα
Οι μηχανικοί στόχοι δείχνουν ότι η σφαίρα πετυχαίνει τον μαύρο στόχο με την
εναλλαγή αυτού σε λευκό δίσκο. Η εναλλαγή γίνεται με τη φυσική ώθηση της σφαίρας.
Ο στόχος μπορεί να επανέλθει στη αρχική του κατάσταση με χειροκίνητο τρόπο
τραβώντας με ένα σκοινί να φέρει τον πεσμένο στόχο στην αρχική του θέση. Αλλαγές
του στόχου από ορθίων σε πρηνηδόν διαμόρφωση γίνεται επίσης χειροκίνητα με το
τράβηγμα του σκοινιού.
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β) Ηλεκτρομηχανική και ηλεκτρονική λειτουργία
Στην ηλεκτρομηχανική ή ηλεκτρονική λειτουργία οι στόχοι επανέρχονται ή
διαμορφώνονται με τηλεχειριστήριο με τη βοήθεια ηλεκτρικού κινητήρα. Τα
πετυχημένα χτυπήματα καταγράφονται ηλεκτρονικά μέσω ενός μαγνήτικού αισθητήρα
κίνησης ή κρούσης στον στόχο. Η επιτυχίες είναι οπτικά ορατές με την ενεργοποιήση
του λευκού δίσκου καλύμματος του στόχου.
3.2.1.5 Περιγραφή μεταλλικού στόχου
Οι στόχοι πρέπει να αποτελούνται από λευκή πλάκα φόντο, με πέντε κυκλικούς
στόχους οπές, πίσω από τους οποίους υπάρχουν πέντε ανεξάρτητα λειτουργικά
καλύμματα (δίσκους). Οι στόχοι πρέπει να είναι μαύροι. Οι επιτυχίες πρέπει να είναι
ορατές με την εναλλαγή από τον μαύρο κύκλο στόχο σε λευκό δίσκο.
3.2.1.6 Περιγραφή χάρτινων στόχων
Οι χάρτινοι στόχοι πρέπει να είναι πανομοιότυποι με τους μεταλλικούς στόχους τόσο
σε μέγεθος όσο και σε εμφάνιση. Το φόντο πρέπει να είναι χρώματος λευκού και να
μην αντανακλά. Οι πέντε κυκλικοί στόχοι πρέπει να είναι μαύροι. Οι χάρτινοι στόχοι
πρέπει να έχουν ελάχιστο βάρος 140 g/m2.
Εαν χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικοί στόχοι στην προπόνηση ρύθμισης, αυτοί οι στόχοι
πρέπει να είναι πανομοιότυποι με τους χάρτινους στόχους στην απεικόνιση των
στόχων.
3.2.1.7 Μέγεθος στόχων
Στον πίνακα διακρίνονται όλες οι διαστάσεις και η θέση των στόχων για τους
μεταλλικούς και χάρτινους στόχους. Οι διάμετροι των μαύρων κύκλων στόχων είναι ως
ακολούθως:
Ορθίων στόχοι - στόχευση 115 mm - βαθμολογία 115 mm
(διάσπαρτη γραμμή στα 110 mm στους χάρτινους στόχους)
Πρηνηδόν στόχοι - στόχευση 115 mm - βαθμολογία 45 mm
(διάσπαρτη γραμμή στα 40 mm στους χάρτινους στόχους)
Οι χάρτινοι στόχοι μπορεί να έχουν ακριβείς μετρήσεις με δακτύλιους που
βαθμολογούν τη βολή.
3.2.1.8 Λειτουργικές απαιτήσεις των μεταλλικών στόχων
Το σύστημα στόχων θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Αξιόπιστη λειτουργία σε όλες τις καιρικές συνθήκες
β. Ολοι οι στόχοι του αγώνα θα πρέπει να έχουν μια σταθερή ταχύτητα
απελευθέρωσης της ορμής κρούσης.
3.2.1.9 Προϋποθέσεις ανοχής και σχήμα
Η διάσταση του ανοίγματος του στόχου πρέπει να είναι
115 mm, +/- 0,3 mm για τη θέση ορθίων
45 mm, +/- 0,3 mm για τη θέση πρηνηδόν
Το άνοιγμα των στόχων και στις δύο θέσεις σκόπευσης πρέπει να είναι ομόκεντρο.
Η επιτρεπτή ανοχή θα είναι 0.3 mm. To χείλος ανοίγματος πρέπει να είναι καλά
ορισμένο και να στερείται παραμόρφωσης. Το κεντράρισμα ανοίγματος του πρηνηδόν
στόχου πρέπει να έχει μια ανοχή +/- 0.5 mm.
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3.2.1.10 Παραμόρφωση
Η συνεχής χρήση ενός συστήματος στόχου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την
παραμόρφωση της επίπεδης επιφάνειας του.
Αυτές οι παραμορφώσεις δεν πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο από 1 mm από την
υπόλοιπη επιφάνεια του στόχου. Το βάθος της παραμόρφωσης πρέπει να μετρηθεί σε
σχέση με το άκρο της επιφάνειας του στόχου διαμέτρου 115 mm.
3.2.1.11 Υλικά και σκληρότητα
Οι μεταλλικοί στόχοι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα με σκληρότητα
τουλάχιστον 350 HB, με χτύπημα πλάκας τουλάχιστον 480 HB.
3.2.1.12 Παλμός απελευθέρωσης
Ένας στόχος πρέπει να εμφανίζει ένα χτύπημα όταν χτυπηθεί από μια διχοτομημένη
σφαίρα με ώθηση απελευθέρωσης τουλάχιστον 0,45 Ns. Επιτρέπεται ανοχή
απελευθέρωσης +/- 33,33%. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα συστήματα στόχου πρέπει να
ρυθμιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε ένα χτύπημα με επαρκή ώθηση να καταγράφεται
οπουδήποτε η σφαίρα χτυπά τον στόχο. Μια ώθηση απελευθέρωσης μικρότερη από
0,3 Ns δεν θα εμφανίζεται ως επιτυχία, ενώ η ώθηση κυκλοφορίας μεγαλύτερη από
0,6 Ns σίγουρα θα εμφανίζεται ως επιτυχία.
3.2.1.13 Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρονικά συστήματα στόχου
Εκτός από τις τυποποιημένες απαιτήσεις για τους στόχους δίαθλου, οι ηλεκτρονικοί
στόχοι πρέπει να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:
α. Διανομή ροής δεδομένων
Το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρει δεδομένα σε πολλαπλά σημεία
λειτουργίας, όπως χρονοδιάγραμμα, επεξεργασία δεδομένων και παραγωγή
τηλεόρασης (συμπεριλαμβανομένων των γραφικών).
β. Υλικό διεπαφής
Όλες οι ροές δεδομένων εκτός από εσωτερικές διαδικασίες συστήματος πρέπει να
χρησιμοποιούν διεπαφή RS-232 ή άλλα πρωτόκολλα IP / επικοινωνία υποδοχής.
γ. Πρωτόκολλο επικοινωνίας
Για να επεξεργαστεί και να καταγραφεί η ροή δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιηθεί
στον υπολογιστή ένα απλό κωδικοποιημένο πρωτόκολλο ASCII ή JSON. Οι
ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να διαβιβάζονται:
- άφιξη του αθλητή στη χώρο λήψης (έναρξη λήψης) ·
- εκχώρηση αριθμού εκκίνησης στη χώρο λήψης, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών A
έως Δ για αγώνες σκυταλοδρομίας.
- χαμένη βολή,
- επιτυχίες στόχου (συμπεριλαμβανομένων των αριθμών πινακίδας στόχου 1 έως 5)
- το τέλος της περιόδου λήψης (σημαντικά δεδομένα όπως χώρος λήψης, αριθμός
έναρξης, συνολικές απώλειες, αριθμός εφεδρικών σφαιρών που χρησιμοποιούνται σε
αγώνες σκυταλοδρομίας και super sprint και όπως επίσης και ο χρόνος λήψης)
δ. Καθυστέρηση μετάδοσης
Η μέγιστη καθυστέρηση, από την καταχώριση ενός χτυπήματος ή απώλειας στόχου
από το σύστημα αισθητήρα στόχου έως την πλήρη μετάδοση μέσω της γραμμής
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εξόδου δεδομένων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 ms. Αυτό το όριο πρέπει επίσης
να διατηρηθεί κατά τη διάρκεια πολλών ταυτόχρονων πυροβολισμών, όπως στους
αγώνες καταδίωξης και ομαδικής εκκίνησης.
ε. Εφεδρικά συστήματα
Για να εξασφαλιστεί αξιόπιστη τροφοδοσία δεδομένων κατά τη διάρκεια μεγάλων
διεθνών εκδηλώσεων, το σύστημα-στόχος πρέπει να έχει δύο εντελώς ξεχωριστά
συστήματα επεξεργασίας και συνεπώς πρέπει να παρέχει δύο τροφοδοσίες
δεδομένων στην κύρια και εφεδρική χρονομέτρηση, την επεξεργασία δεδομένων και
τα τηλεοπτικά συστήματα γραφικών.
3.2.1.14 Έγκριση στόχων
Όλα τα συστήματα στόχου που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια
επίσημων αγώνων Διάθλου θα πρέπει να έχουν την έγκριση της ΕΟΧΑ. Η έγκριση
μπορεί να ανακληθεί εάν παρουσιαστεί τεχνικό σφάλμα εάν ένας συγκεκριμένος
τύπος συστήματος στόχου καθυστερήσει τεχνικά και / ή εάν χρησιμοποιούνται μη
εξουσιοδοτημένα συστήματα.
3.2.2 Ανεμοδείκτες
Οι ανεμοδείκτες του πεδίου βολής πρέπει να έχουν πολύ ορατό χρώμα, μεγέθους 10 x
40 cm και πρέπει να είναι κατασκευασμένες από λεπτό τεχνητό ή φυσικό μετάξι. Το
ύφασμα δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 5 γραμμάρια. Η κατασκευή τους
πρέπει να επιτρέπει εύκολη περιστροφή 360 μοιρών, περιστρεφόμενη σε ορθή γωνία
προς το στύλο της σημαίας.
3.2.3 Νούμερα εκκίνησης
3.2.3.1 Μεγέθη
Τα νούμερα εκκίνησης πρέπει να έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις:
α. Αριθμοί εμπρός και πίσω: περιγεγραμμένες φιγούρες ή σχήματα μπλοκ - ύψος
τουλάχιστον 10 cm πλάτος (κάθε γραμμής σε κάθε σχήμα) τουλάχιστον 1,5 cm για
περιγεγραμμένες φιγούρες και 2 cm για φιγούρες.
β. Πλευρικοί αριθμοί στον αριθμό έναρξης: ύψος τουλάχιστον 6 cm, πλάτος
τουλάχιστον 1,2 cm. Το κάτω άκρο των σχημάτων στις πλευρές πρέπει να απέχει 8,5
cm από το κάτω άκρο του αριθμού.
γ. Αριθμοί μηρών: ύψος 8-12 cm και πλάτος 1-2 cm.
δ.Νούμερα κράνους: Κατά τη διάρκεια των αγώνων Διάθλου με ρολλερσκι, στα κράνη
πρέπει να επισυνάπτονται νούμερα με διαστάσεις: ύψους 4 cm x πλάτος 0,5 cm.
3.2.3.2 Ύφασμα / Υλικά
Τα νούμερα εκκίνησης (γιλέκο) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από λείο ύφασμα
(100% πολυεστέρας). Τα νούμερα εκκίνησης πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των αθλητών: δεν πρέπει να εμποδίζουν την κίνηση των αρθρώσεων των
ώμων τους.
3.2.4 Εξοπλισμός χρονομέτρησης
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Σε όλους τους επίσημους αγώνες, πρέπει να χρησιμοποιείται ηλεκτρονική
χρονομέτρηση που να υποστηρίζεται από υπολογιστή. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι
σε θέση να διασυνδέεται ηλεκτρονικά με το σύστημα προορισμού που χρησιμοποιείται
και πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικά φωτοκύτταρα στην εκκίνηση και στον τερματισμό.
Επιπλέον, το σύστημα χρονομέτρησης πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει και να
επεξεργάζεται χειροκίνητα ή αυτόματα ενεργοποιημένα ενδιάμεσους χρόνους. Για
χειροκίνητη χρονομέτρηση, πρέπει να χρησιμοποιούνται επαγγελματικά χρονόμετρα
καλής ποιότητας ή χειροκίνητα με ενεργοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές
χρονομέτρησης.

4. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
4.1 Κανονισμοί διαφήμισης
Οι κανονισμοί διαφήμισης της ΕΟΧΑ έχουν εφαρμογή σε όλους τους επίσημους
αγώνες Διάθλου.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
5.1 Γενικά
Ο εξοπλισμός των αθλητων και των χώρων διεξαγωγής των αγώνων πρέπει να
υποβληθούν σε έλεγχο, για να διασφαλιστεί ότι όλα τα υλικά συμμορφώνονται με
όλους τους κανονισμούς της ΕΟΧΑ και της IBU.
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5.2 Αγωνιστικός εξοπλισμός
Οι επιθεωρήσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στον αγωνιστικό εξοπλισμό
περιγράφονται λεπτομερώς στους κανονισμούς. Οι επιθεωρήσεις θα διεξάγονται
πρωτίστως από το στέλεχος που διορίζεται από την ΕΟΧΑ. Ο Τεχνικός Εκπρόσωπος
του αγώνα είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική και σωστή εφαρμογή και επιβολή
των επιθεωρήσεων εξοπλισμού.
5.3 Εξοπλισμός οργάνωσης αγώνων
Ο Τεχνικός Εκπρόσωπος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι ο εξοπλισμός του
χώρου φιλοξενίας των αγώνων είναι λειτουργικός και συμμορφώνεται με όλους τους
κανονισμούς της ΕΟΧΑ και της IBU.
5.3.1 Ειδικοί έλεγχοι
5.3.1.1 Στόχοι
α. τοποθέτηση και επίπεδα
β. λειτουργία, βαφή και συντήρηση
γ. παραμόρφωση πλακών
δ. κατάσταση των κινούμενων μερών
ε. θέση καλωδίων
στ. μέτρηση διαμέτρου των ανοιγμάτων στόχου
ζ. κεντραρισμα ανοίγματος στόχων.
η. δοκιμή κρούσης της ώθησης απελευθέρωσης στόχου
θ. δρομολόγηση σχοινιών επαναφοράς σε μηχανικά συστήματα
ι. εφεδρικό σύστημα για εκείνα τα συστήματα που απαιτούν ηλεκτρική ισχύ.
5.3.1.2 Συστήματα χρονισμού
α. βασική λειτουργία
β. λειτουργία και συντήρηση
γ. συστήματα εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας και διακοπής λειτουργίας
δ. πηγές ισχύος
ε. τοποθέτηση αισθητήρων
στ. δυνατότητες υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της ταχύτητας παραγωγής
έντυπων αποτελεσμάτων
ζ. διασύνδεση με τα ηλεκτρονικά συστήματα στόχου.
5.3.1.3 Υπολογιστές για κληρώσεις νούμερων εκκίνησης
α. λειτουργία και συντήρηση
β. εκτυπωτές
γ. συσκευή προβολής, προβολέας
δ. πρόγραμμα λογισμικού - εγκυρότητα, δυνατότητα χειραγώγησης
ε. δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανταλλακτικά
στ. συνολικές διεπαφές συστήματος και τοποθέτηση
ζ. ταχύτητα παραγωγής λιστών εκκίνησης.
5.3.1.4 Άλλος εξοπλισμός αγώνων
α. σημαίες ανέμου - τοποθέτηση, λειτουργία, προδιαγραφές.
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β. πατάκια σκόπευσης - τοποθέτηση, προδιαγραφές.
γ. οπλοβαστούς - κατασκευή, τοποθέτηση, σήμανση.
δ. δείκτες διαδρόμων - τοποθέτηση, χρώμα, χωρίς παρεμβολές στη λήψη
ε. αρίθμηση και σήμανση - τοποθέτηση, μεγέθη, χρώματα.
5.4 Όργανα, εργαλεία και υλικά επιθεώρησης
Ακολουθεί μια λίστα συσκευών που απαιτούνται για τον έλεγχο εξοπλισμού / υλικών
και άλλους ελέγχους που πρέπει να είναι διαθέσιμοι στους υπεύθυνους υπαλλήλους:
α. ταινίες μέτρησης (50 ή 100 m) ή / και τροχός μέτρησης ή / και συσκευές GPS - για
διάφορες μετρήσεις
β. επίπεδα νερού / φυσαλίδων και / ή λέιζερ μέτρησης επιπέδου - για διάφορους
ελέγχους
γ. χρονογράφος ραντάρ - για τον έλεγχο της ταχύτητας των πυρομαχικών.
δ. σφυρί ή / δοκιμαστής χτυπήματος ώθησης - για πλάκες στόχου.
ε. πρότυπο κεντραρίσματος - για ανοίγματα στόχων.
στ. ζυγαριά - για ζύγιση τουφεκιών και σκι.
ζ. περίγραμμα - για τη μέτρηση των διαστάσεων του τουφεκίου.
η. διαβήτες, χάρακες - για τη μέτρηση των διαστάσεων τουφεκιών, σκι, διαφήμισης.
θ. βαρίδια σκανδάλης - για τη μέτρηση της αντίστασης σκανδάλης.
ι. αυτοκόλλητα, βαφές - για την εφαρμογή σημάνσεων επιθεώρησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β - ΘΕΡΙΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΘΛΟΥ
1. ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΙΑΘΛΟΥ
1.1 Το θερινό Δίαθλο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ακόλουθα αθλήματα:
α. τρέξιμο με σκοποβολή
β. ρόλλερσκι με σκοποβολή
γ. ποδήλατο βουνό με σκοποβολή
2. ΤΡΕΞΙΜΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
2.1 Ορισμός
Το τρέξιμο με σκοποβολή πραγματοποιείται με συνδυασμό τρεξίματος σε ανώμαλο
έδαφος και σκοποβολή με όπλο Διάθλου.
2.2 Ειδική κανονισμοί
2.2.1 Διασάφηση κανονισμών
Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον αγώνα.
Όλοι οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή των τουφεκιών τους πριν την
σκοποβλή και για να τα αφήσουν στον ορισμένο οπλοβαστό μετά την σκοποβολή. Οι
αγωνιζόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα τουφέκια τους στους οπλοβαστούς το
αργότερο πέντε λεπτά πριν από την πρώτη εκκίνηση και δεν θα τους επιτρέπεται να
ξεκινήσουν εάν δεν το έχουν κάνει. Τα τουφέκια δεν πρέπει να αφαιρεθούν από τα
ράφια έως ότου ολοκληρωθεί ο αγώνας και όλα τα τουφέκια έχουν ελεγχθεί από τον
τεχνικό εκπρόσωπο.
2.2.2 Διασάφηση αγωνισμάτων
Τα αγωνίσματα του τρέξιμου με σκοποβολή διεξάγονται σύμφωνα με τους παρακάτω
πίνακες:
Συνολική ανάβαση
Για πίστα 1 χλμ - συνολική ανάβαση
Για πίστα 1,2 χλμ - συνολική ανάβαση
Για πίστα 1,3 χλμ - συνολική ανάβαση
Για πίστα 1,4 χλμ - συνολική ανάβαση
Μέγιστη υψομετρική διαφορά
Μέγιστη ανάβαση
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Αγώνισμα

Βολές

Ποινές

P,S,P,S

30 δευτερόλεπτα

4 χλμ Ταχύτητα

P,S

70 μέτρα διαδρομή
ποινής

6 χλμ καταδίωξη

P,P,S,S

70 μέτρα διαδρομή
ποινής

6 χλμ ομαδική εκκίνηση

P,P,S,S

70 μέτρα διαδρομή
ποινής

P,S + 3
σφαίρες

70 μέτρα διαδρομή
ποινής

P,S,P,S

70 μέτρα διαδρομή
ποινής

3 χλμ Ταχύτητα

P,S

70 μέτρα διαδρομή
ποινής

5 χλμ καταδίωξη

P,P,S,S

70 μέτρα διαδρομή
ποινής

5 χλμ ομαδική εκκίνηση

P,P,S,S

70 μέτρα διαδρομή
ποινής

4 Χ 3 χλμ Σκυτάλη

P,S + 3
σφαίρες

70 μέτρα διαδρομή
ποινής

2 Χ 3 χλμ + 2 Χ 4 χλμ Μικτή
Σκυτάλη

P,S + 3
σφαίρες

70 μέτρα διαδρομή
ποινής

7χλμ Ατομική χρονομέτρηση

ΑΝΤΡΕΣ

4 Χ 4 χλμ Σκυτάλη
6 χλμ Ατομική χρονομέτρηση

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α/Γ

2.2.3 Η εκκίνηση της καταδίωξης μπορεί να λάβει χώρα με σταθερή διαφορά χρόνου
10 δευτερολέπτων.
2.3 Χώρος αγώνων
Γενικά, ο χώρος αγώνων είναι ίδιος με τους αγώνες του χειμώνα και διαμορφώνεται
σύμφωνα με τους κανονισμούς του χειμώνα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που
υπάρχουν στους αγώνες που πραγματοποιούνται το καλοκαίρι. Οι χώροι μπορούν να
τροποποιηθούν με την έγκριση του Τεχνικού Εκπροσώπου (ΤΕ).
2.3.1 Αγωνιστικές διαδρομές
Οι αγωνιστικές διαδρομές πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 3 m. Η διαδρομή πρέπει
να είναι επιφανειακή με γρασίδι, πριονίδι, άσφαλτο ή χώμα και να είναι απαλλαγμένη
από εμπόδια ή προσκρούσεις. Όλα τα μέρη του μαθήματος πρέπει να είναι ασφαλή
για τους αγωνιζόμενους να τρέχουν με πλήρη ταχύτητα.
2.3.2 Σήμανση των αγωνιστικών διαδρομὠν
Οι αγωνιστικές διαδρομές πρέπει να έχουν σαφή σήμανση και να περιφράσσονται σε
όλο το μήκος τους.
2.3.3 Ζώνες εκκίνησης και τερματισμού
Οι ζώνες εκκίνησης και τερματισμού πρέπει να είναι επίπεδες και πλάτους
τουλάχιστον 5 μέτρων. Η πορεία μετά την εκκίνηση και η πορεία πριν από τον
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τερματισμό πρέπει να είναι ευθεία για τουλάχιστον 50 m. Οι λωρίδες για την περιοχή
εκκίνησης της σκυταλοδρομίας και της μαζικής εκκίνησης πρέπει να έχουν πλάτος
τουλάχιστον 1 m και μήκος 30 m.
2.3.4 Πεδίο βολής
Το πεδίο βολής θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς του χειμώνα. Οι
αγωνιζόμενοι μπορούν να στέκονται στα πατάκια (χαλιά) ή στο γυμνό έδαφος σε όρθια
θέση. Δεν επιτρέπεται η ανύψωση των χαλιών.
2.3.4.1 Οπλοβαστοί
Ένας επαρκής αριθμός οπλοβαστών, όπως ορίζεται από τον ΤΕ, πρέπει να
επισημαίνεται με τους αριθμούς εκκίνησης και να βρίσκεται στο πεδίο βολής ή κοντά
σε αυτό για να δώσει σε όλους τους αθλητές μια θέση για το τουφέκι τους ενώ
τρέχουν. Όλοι οι οπλοβαστοί πρέπει να βρίσκονται στην ίδια απόσταση από το
σκοπευτήριο. Τα ράφια πρέπει να είναι ξύλινα. η απόσταση μεταξύ των εγκοπών για
τη συγκράτηση των τυφεκίων πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 εκατοστά. Τα ράφια
πρέπει να είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν στους
αγωνιζόμενους να εναποθέτουν και να αφαιρούν εύκολα τα τουφέκια τους, αλλά
πρέπει να αποτρέπουν την τυχαία πτώση των τυφεκίων. Οι αριθμοί πρέπει να έχουν
ύψος τουλάχιστον 10 εκατοστα και πλάτος γραμμής γραμματοσειράς 1 εκατοστό.
2.3.5 Διαδρομή ποινής
Η διαδρομή ποινής πρέπει να έχει μήκος 70 m (+ ή - 5 m).
3. ΡΟΛΛΕΡΣΚΙ
3.1 Ορισμός
Ρόλλερσκι με όπλο είναι ο τύπος του θερινού Διάθλου που διεξάγεται με παρόμοιο
τρόπο με το χειμερινό .
3.2 Ειδική Αγωνιστικοί κανονισμοί
3.2.1 Διασάφηση κανονισμών
Οι διαγωνισμοί μπορούν να διεξαχθούν μόνο με ρολλερσκι του ίδιου τύπου και
μοντέλου. Η ΕΟΧΑ θα καθορίσει τον τύπο και το μοντέλο των ρολλερσκι και θα τα
παρέχει. Τα τουφέκια πρέπει να μεταφέρονται από τους αθλητές κατά τη διάρκεια
του αγώνα. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να φέρουν το δικό τους τουφέκι, μπότες,
μπαστούνια και κράνη. Τα κράνη πρέπει να πληρούν ένα από τα διεθνή πρότυπα
ασφαλείας (π.χ. DIN EN 1078 ή ισοδύναμο). Τέτοια κράνη πρέπει να φοριούνται σε
όλες τις προπονήσεις και τους αγώνες
3.2.2 Διασάφηση αγωνισμάτων
Τα αγωνίσματα του ρολλερσκι είναι τα ίδια με αυτά του χειμώνα. Τυχόν αλλαγές
πρέπει να εγκριθούν από την ΕΟΧΑ.
3.2.3 Επιθεώρηση εξοπλισμού / ενδυμάτων
Ο Τ.Ε. και οι οργανωτές πρέπει να παρέχουν τεχνική επιθεώρηση όλων των
ρόλλερσκι. Τα ρόλλερσκι θα ελεγχθούν μετά την επίσημη προπόνηση, πριν από την
έναρξη και μετά το τέλος των αγώνων. Η επιθεώρηση θα ελέγξει το μοντέλο, τον τύπο
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και την ταχύτητα των ρόλλερσκι. Οι συμμετέχοντες θα πάρουν τα ρόλλερσκι με ένα
σήμα έγκρισης πριν από την έναρξη του αγώνα.
3.3 Χώροι αγώνων
3.3.1 Περιοχές εκκίνησης και τερματισμού
Η περιοχή εκκίνησης για μονές εκκινήσεις πρέπει να έχει ευθεία γραμμή εκκίνησης σε
ορθή γωνία (90 °) προς την κατεύθυνση του ρόλλερσκι. Η γραμμή εκκίνησης για
ομαδικές ή ταυτόχρονες εκκινήσεις πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε οι αγωνιζόμενοι
να πρέπει να κάνουν ρόλλερσκι στην ίδια απόσταση. Τα 50 μέτρα πριν από τη γραμμή
τερματισμού πρέπει να είναι ίσια και επίπεδα, και να χωρίζονται σε τρεις λωρίδες με
λευκή γραμμή. Τα 50 μέτρα μετά τη γραμμή τερματισμού πρέπει επίσης να είναι ίσια
και επίπεδα.
3.3.2 Αγωνιστικές διαδρομές
Το ελάχιστο πλάτος των αγωνιστικών διαδρομών πρέπει να είναι 3,5 m ή περισσότερο.
Οι κατηφόρες και οι στροφές πρέπει να είναι χαραγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε οι
αγωνιζόμενοι να μπορούν να κινούνται σε αυτές με πλήρη ταχύτητα χωρίς κίνδυνο
ατυχήματος.
3.3.3 Πεδίο βολής
Οι κανονισμοί του χειμερινού Διάθλου ισχύουν για την κατασκευή του σκοπευτηρίου
3.3.4 Διαδρομή ποινής
Πρέπει να παρέχεται μια στρωμένη διαδρομή ποινή με ελάχιστο πλάτος 3,5 m.
Μπορεί να χρειαστεί ένας ευρύτερος διαδρομή για διάφορες μορφές αγωνισμάτων.
Ανάλογα με το αγώνισμα, το μήκος μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 150 m (+ -5 m) και 75
m (+ -5 m).
3.4 Κανονισμοί σκοποβολής
Όλοι οι κανονισμοί που ισχύουν για το χειμερινό δίαθλο πρέπει να εφαρμόζονται στο
ρόλλερσκι αλλά οι αγωνιζόμενοι πρέπει να σταθούν με τα δύο πόδια / ρολλερσκι στα
πατάκια.
4. ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΒΟΥΝΟΥ
4.1 Ορισμός
4.1.1 Το ποδήλατο βουνού είναι ένα καλοκαιρινό άθλημα που συνδυάζει ποδηλασία
βουνού και σκοποβολή με τουφέκι.
4.2 Κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών
α. 15 - 20 χρόνια.
β. 21 - 30 ετών
γ. 31-40 χρόνια
δ. 41 + έτη.
4.3 Αγωνίσματα
α. Άνδρες 9 χλμ (3-3-3) με δύο φάσεις σκοποβολής (P, S)
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β. Γυναίκες 6 χλμ (2-2-2) με δύο φάσεις σκοποβολής (P, S).
4.3.1 Προκριματικός αγὠνας εάν απαιτείται λόγω μεγάλου αριθμού συμμετοχής
α. Άνδρες 6 χλμ (2-2-2) με δύο φάσεις σκοποβολής (P, S).
β. Γυναίκες 4,5 χλμ. (1,5-1,5-1,5) με δύο φάσεις σκοποβολής (P, S).
4.4 Κλήρωση νούμερων εκκίνησης ανά κατηγορίες
Ομαδική κλήρωση σε κάθε κατηγορία, το πολύ τέσσερις ομάδες κλήρωσης ανά
κλήρωσης.
4.5 Ελλανόδικός Επιτροπή (Ε.Ε.)
α. 1 TΕ
β. Διαιτητής ΕΟΧΑ
γ. Έφορος αγώνων
δ. 2 αρχηγοί ομάδων.
4.6 Χώρος αγώνων και εγκαταστάσεις
4.6.1 Έναρξη / ολοκλήρωση
α. Ατομική εκκίνηση με διαλείμματα 60 δευτερολέπτων.
β. Ταυτόχρονη εκκίνηση
Ζώνη τερματισμού πλάτους τουλάχιστον 6 m ακολουθούμενη από περιοχή
επιβράδυνσης 10 x 30 m.
4.6.2 Αγωνιστική διαδρομή
Τουλάχιστον δύο αγωνιστικές διαδρομές που αποτελούνται από διαφορετικό έδαφος.
4.6.3 Διαδρομή ποινής
Διαδρομή ποινή, ελαφρώς ποικίλου εδάφους, που παρέχει μειονέκτημα 30
δευτερολέπτων.
4.6.4 Πεδίο βολής
Σύμφωνα με τους χειμερινούς αγώνες, με την προσθήκη ραφιών ποδηλάτων και
οπλοβαστών.
4.7 Εξοπλισμός και είδη ένδυσης
Ο εξοπλισμός και τα είδη ένδυσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς της
ΕΟΧΑ.
Τα ποδήλατο πρέπει να έχουν τις ίδιες προδιαγραφές, σύμφωνα με την πρόσκληση
του αγώνα.
Τα κράνη πρέπει να πληρούν ένα από τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας (π.χ. DIN EN
1078 ή ισοδύναμο). Τέτοια κράνη πρέπει να φοριούνται σε όλες τις προπονήσεις και
τους αγώνες.
4.7.1 Επιθεώρηση εξοπλισμού και ενδυμάτων
Πριν από την έναρξη και μετά τον τερματισμό, ο εξοπλισμός και τα ρούχα θα είναι
επιθεωρούνται από τους διαιτητές IBU και UCI.
4.8 Προπόνηση και ρύθμιση
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4.8.1 Την προηγούμενη ημέρα του αγώνα, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν την
ευκαιρία να προπονηθούν στις αγωνιστικές διαδρομές και το πεδίο βολής.
4.8.2 Η ρύθμιση των όπλων και η σκοποβολή θα πρέπει να πραγματοποιείται περίπου
60 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. 10 λεπτά πριν την εκκίνηση του πρώτου
αθλητή θα πρέπει έχει ολοκληρωθεί.
4.9 Κανονισμοί σκοποβολής
Αφού τοποθετήσει το ποδήλατο στη σχάρα που παρέχεται, ο αγωνιζόμενος θα πάρει
το τουφέκι του από τον οπλοβαστό, θα τοποθετήσει το τουφέκι στην πλάτη του, στη
θέση μεταφοράς, προχωράει στην θέση σκόπευσης, με την ολοκλήρωση της
σκοποβολής τοποθετεί το όπλο στην θέση μεταφοράς, επιστρέφει το όπλο στον
οπλοβαστό και ξαναρχίζει τον αγώνα στο ποδήλατο του.
Για κάθε σφαίρα που αστοχεί ο αθλητής πρέπει να κάνει μια διαδρομή ποινής.
4.10 Κυρώσεις
4.10.1 Οι κανονισμοί της ΕΟΧΑ θα εφαρμοστούν όπου απαιτείται.
4.10.2 Αποβολή
Οι αθλητές θα αποβληθούν:
α. Εάν δεν μεταφέρουν το τουφέκι στην πλάτη τους στη θέση μεταφοράς.
β. Εάν παραβιάζουν τους κανονισμούς ασφαλείας.
4.11 Κατάταξη
Οι διαγωνιζόμενοι κατατάσσονται σύμφωνα με την ατομικό τους χρόνο που
πραγματοποίησαν (σε 1/10 δευτερόλεπτου), για να ολοκληρώσουν τις αγωνιστικές
διαδρομές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ - ΔΙΑΘΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1.1 Ορισμός
Το Δίαθλο στις Παιδικές κατηγορίες μπορεί να πραγματοποιηθεί με όπλα laser ή
πυροβόλα με τα ακόλουθα αθλήματα:
α. σκι με σκοποβολή
β. τρέξιμο με σκοποβολή
γ. ρολλερσκι με σκοποβολή
δ. ποδήλατο βουνό με σκοποβολή
1.1.1 Τα όπλα δεν μεταφέρονται από τους αθλητές αλλά τοποθετούνται στη θέση
σκόπευσης.
1.2 Κατηγορίες
Ισχύουν οι ηλιακές κατηγορίες σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα.
ΗΛΙΚΙΕΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ANA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΑΙΔΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

01.11.2020 - 31.10.2021

2006, 2007, 2008

2009, 2010

01.11.2021 - 31.10.2022

2007,2008, 2009

2010, 2011

01.11.2022 - 31.10.2023

2008, 2009,2010

2011, 2012

1.3 Ειδική κανονισμοί Σκοποβολής
1.3.1 Διασάφηση κανονισμών
Τα τουφέκια δεν πρέπει να αφαιρεθούν από τις θέσεις σκόπευσης έως ότου
ολοκληρωθεί ο αγώνας και έχουν όλα ελεγχθεί από τον τεχνικό εκπρόσωπο.
1.3.2 Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο όπλων (τουφεκίων
πυροβόλων, αεροβόλων ή τύπου laser)
1.3.3 Όλοι οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για την χρήση των όπλων. Στα αγωνίσματα που
χρησιμοποιούνται πυροβόλα όπλα τα πυρομαχικά και τους γεμιστήρες τους
τοποθετούν και ελέγχουν μόνο τα εξουσιοδοτημένα στελέχη.
1.3.4 Στα αγωνίσματα με πυροβόλα όπλα ισχύουν οι κανονισμοί σκοποβολής των
κύριων αγωνιστικών κατηγοριών. Οι όποιες τροποποιήσεις ή προσαρμογές των
κανονισμών μπορούν να γίνουν με υπόδειξη της οργανωτικής επιτροπής, τη σύμφωνη
γνώμη της ελλανοδίκου επιτροπής και του τεχνικού εκπορσώπου. Γενικά οι όποιες
τροποποιήσεις ή προσαρμογές των κανονισμών θα πρέπει να εξασφαλίζουν την
ασφάλεια των αθλητών.
1.3.4.1 Οι τροποποιήσεις ή προσαρμογές των κανονισμών πρέπει να κοινοποιηθούν
στις ομάδες τουλάχιστον στην σύσκεψη αρχηγών και πριν την επίσημη προπόνηση.
1.3.5 Στα αγωνίσματα με laser ή αεροβόλα όπλα η απόσταση μεταξύ θέσης
σκόπευσης και στόχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 μέτρα.
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1.3.6 Οι αθλητές θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον μια προπόνηση σκοποβολής πριν
τον αγώνα. Η ρύθμιση πρέπει να πραγματοποιείται ξεκινώντας 60 λεπτά και
ολοκληρώνεται 10 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα.
1.4 Αγωνίσματα χειμερινού Διάθλου
1.4.1 Χειμερινό Δίαθλο με πυροβόλο όπλο
Τα αγωνίσματα χειμερινού Διάθλου με πυροβόλο όπλο διεξάγονται σύμφωνα με το
πίνακα 1.

Πίνακας 1. Με πυροβόλο όπλο
Κατηγ
ορίες

Π-Κ

ΠΑΜΠΑΓ

Αγωνίσματα

Μήκος
διαδρομής

Βολές

Ποινές

Διαστάσεις
στόχων

5 χλμ Ατομική
χρονομέτρηση

5 Χ 1 χλμ

P, P, P, P

30 δεύτερα

35 χιλ.

3 χλμ Ταχύτητα

3 Χ 1 χλμ

P,P

70 μ

35 χιλ.

4 χλμ Καταδίωξη

4 Χ 1 χλμ

P,P,P,P

70 μ

35 χιλ.

4 χλμ Ομαδική
εκκίνηση

4 Χ 1 χλμ

P,P,P,P

70 μ

35 χιλ.

3 Χ 3 χλμ Σκυτάλη

3 Χ 1 χλμ

P,P + 3 σφαίρες

70 μ

35 χιλ.

3 χλμ Ατομική
χρονομέτρηση

5 Χ 0,6 χλμ

P, P, P, P

30 δεύτερα

35 χιλ.

1,5 χλμ Ταχύτητα

3 Χ 0,5 χλμ

P,P

70 μ

35 χιλ.

2 χλμ Καταδίωξη

4 Χ 0,5 χλμ

P, P, P, P

70 μ

35 χιλ.

2 χλμ Ομαδική
εκκίνηση

4 Χ 0,5 χλμ

P, P, P, P

70 μ

35 χιλ.

1.4.1.1 Η εκκίνηση της καταδίωξης μπορεί να λάβει χώρα με σταθερή διαφορά χρόνου
10 δευτερολέπτων
1.4.2 Χειμερινό Δίαθλο με όπλο Laser
Τα αγωνίσματα χεμερινού Διάθλου με όπλα laser ή αεροβόλα, διεξάγονται σύμφωνα
με το πίνακα 2.
1.4.2.1 Η εκκίνηση της καταδίωξης μπορεί να λάβει χώρα με σταθερή διαφορά χρόνου
10 δευτερολέπτων
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Πίνακας 2. Με όπλα laser ή αεροβόλα
Κατηγ
ορίες

Αγωνίσματα

Μήκος
διαδρομής

Βολές

Ποινές

5 χλμ Ατομική
χρονομέτρηση

5 Χ 1 χλμ

P, S, P, S

30 δεύτερα

P: 10-15 χιλ,
S: 26-35 χιλ.

3 χλμ Ταχύτητα

3 Χ 1 χλμ

P,S

75-80 μ.

P: 10-15 χιλ,
S: 26-35 χιλ.

4 χλμ Καταδίωξη

4 Χ 1 χλμ

P, P, S, S

75-80 μ.

P: 10-15 χιλ,
S: 26-35 χιλ.

4 χλμ Ομαδική
εκκίνηση

4 Χ 1 χλμ

P, P, S, S

75-80 μ.

P: 10-15 χιλ,
S: 26-35 χιλ.

3 Χ 3 χλμ Σκυτάλη

3 Χ 1 χλμ

P, S

75-80 μ.

P: 10-15 χιλ,
S: 26-35 χιλ.

3 χλμ Ατομική
χρονομέτρηση

5 Χ 0,6 χλμ

P, P, P, P

30 δεύτερα

26-35 χιλ

1,5 χλμ Ταχύτητα

3 Χ 0,5 χλμ

P, P

75-80 μ.

26-35 χιλ

2 χλμ Καταδίωξη

4 Χ 0,5 χλμ

P, P, P, P

75-80 μ.

26-35 χιλ

2 χλμ Ομαδική
εκκίνηση

4 Χ 0,5 χλμ

P, P, P, P

75-80 μ.

26-35 χιλ

Π-Κ

ΠΑΜΠΑΓ

Διαστάσεις
στόχων

2. ΤΡΕΞΙΜΟ
2.1 Oρισμός
Το τρέξιμο με σκοποβολή πραγματοποιείται με συνδυασμό τρεξίματος σε ανώμαλο
έδαφος και σκοποβολή με όπλο Διάθλου τύπου αεροβόλου ή lazer. Τα όπλα δεν
μεταφέρονται από τους αθλητές αλλά τοποθετούνται στη θέση σκόπευσης.
2.1.1 Προκριματικός αγώνας
Μπορεί να διεξαχθεί προκριματικός αγὠνας εάν απαιτείται, λόγω μεγάλου αριθμού
συμμετοχής αθλητών και μη επαρκή αριθμού όπλων. Η απόσταση και οι κανόνες του
αγωνίσματος αποφασίζονται από την Ελλανόδικο Επιτροπή και έχουν την έγκριση της
ΤΕΒΑ.
2.2 Χώρος αγώνων
Γενικά, ο χώρος αγώνων είναι ίδιος με τους αγώνες του χειμώνα και διαμορφώνεται
σύμφωνα με τους κανονισμούς του χειμώνα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που
υπάρχουν στους αγώνες που πραγματοποιούνται το καλοκαίρι. Οι χώροι μπορούν να
τροποποιηθούν με την έγκριση του Τεχνικού Εκπροσώπου.
2.3 Αγωνιστικές διαδρομές
Οι αγωνιστικές διαδρομές πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 3 μέτρα. Η επιφάνεια της
διαδρομής πρέπει να καλύπτεται με γρασίδι, πριονίδι, άσφαλτο ή χώμα και να είναι
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απαλλαγμένη από εμπόδια. Όλα τα μέρη της διαδρομής πρέπει να είναι ασφαλή για
τους αγωνιζόμενους και να μπορούν να τρέχουν με πλήρη ταχύτητα.
2.4 Σήμανση των αγωνιστικών διαδρομὠν
Οι αγωνιστικές διαδρομές πρέπει να έχουν σαφή σήμανση και να περιφράσσονται σε
όλο το μήκος τους.
2.5 Ζώνες εκκίνησης και τερματισμού
Οι ζώνες εκκίνησης και τερματισμού πρέπει να είναι επίπεδες και πλάτους
τουλάχιστον 5 μέτρων. Η πορεία μετά την εκκίνηση και η πορεία πριν από τον
τερματισμό πρέπει να είναι ευθεία για τουλάχιστον 50 μέτρων. Οι λωρίδες για την
περιοχή εκκίνησης της σκυταλοδρομίας και της ομαδικής εκκίνησης πρέπει να έχουν
πλάτος τουλάχιστον 1 μέτρου και μήκος 30 μέτρων.
2.6 Πεδίο βολής
Το πεδίο βολής θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς του χειμώνα. Οι
αγωνιζόμενοι μπορούν να στέκονται στα πατάκια (χαλιά) ή στο γυμνό έδαφος σε όρθια
θέση. Δεν επιτρέπεται η ανύψωση των χαλιών.
2.7 Όπλα
Ένας επαρκής αριθμός τουφεκίων πρέπει να βρίσκεται στη θέση σκόπευσης ή κοντά
σε αυτή.
2.8 Κανονισμοί σκοποβολής
Όλοι οι κανονισμοί που ισχύουν για το χειμερινό δίαθλο πρέπει να εφαρμόζονται στο
τρέξιμο.
2.9 Διαδρομή ποινής
Η διαδρομή ποινής πρέπει να έχει μήκος 35 m (+ ή - 5 m).

3. ΡΟΛΛΕΡΣΚΙ
3.1 Ορισμός
Ρόλλερσκι με όπλο Διάθλου είναι ο τύπος του θερινού Διάθλου που διεξάγεται με
παρόμοιο τρόπο όπως το χειμερινό.
3.2 Ειδική Αγωνιστικοί κανονισμοί
3.2.1 Διασάφηση κανονισμών
Οι διαγωνισμοί μπορούν να διεξαχθούν μόνο με ρολλερσκι του ίδιου τύπου και
μοντέλου. Η ΕΟΧΑ θα καθορίσει τον τύπο και το μοντέλο των ρόλλερσκι και θα τα
παρέχει. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να φέρουν τα δικά τους μπότες σκι, μπαστούνια και
κράνη. Τα κράνη πρέπει να πληρούν ένα από τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας (π.χ. DIN
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EN 1078 ή ισοδύναμο). Τέτοια κράνη πρέπει να φοριούνται σε όλες τις προπονήσεις
και τους αγώνες.
3.2.2 Αγωνίσματα
Τα αγωνίσματα του ρόλλερσκι είναι τα ίδια με αυτά του χειμώνα. σύμφωνα με το
Άρθρο 1.3.1 και 1.3.2. Τυχόν αλλαγές πρέπει να έχουν την έγκριση της ΕΟΧΑ.
3.2.2.1 Προκριματικός αγώνας
Μπορεί να διεξαχθεί προκριματικός αγὠνας εάν απαιτείται, λόγω μεγάλου αριθμού
συμμετοχής αθλητών και μη επαρκή αριθμού όπλων. Η απόσταση και οι κανόνες του
αγωνίσματος αποφασίζονται από την Ελλανόδικο Επιτροπή και έχουν την έγκριση της
ΤΕΒΑ.
3.2.3 Επιθεώρηση εξοπλισμού / ενδυμάτων
Ο Τ.Ε. και οι οργανωτές πρέπει να κάνουν τεχνική επιθεώρηση όλων των ρόλλερσκι.
Τα ρόλλερσκι θα ελεγχθούν μετά την επίσημη προπόνηση, πριν από την έναρξη και
μετά το τέλος των αγώνων. Η επιθεώρηση θα ελέγξει το μοντέλο, τον τύπο και την
ταχύτητα των ρόλλερσκι. Οι συμμετέχοντες θα πάρουν τα ρόλλερσκι με ένα σήμα
έγκρισης πριν από την έναρξη του αγώνα.
3.3 Χώροι αγώνων
3.3.1 Περιοχές εκκίνησης και τερματισμού
Η περιοχή εκκίνησης για μονές εκκινήσεις πρέπει να έχει ευθεία γραμμή εκκίνησης σε
ορθή γωνία (90 °) προς την κατεύθυνση του σκι. Η γραμμή εκκίνησης για ομαδικές ή
ταυτόχρονες εκκινήσεις πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε οι αγωνιζόμενοι να πρέπει
να κάνουν σκι στην ίδια απόσταση. Τα 50 μέτρα πριν από τη γραμμή τερματισμού
πρέπει να είναι ίσια και επίπεδα, και να χωρίζονται σε τρεις λωρίδες με λευκή γραμμή.
Τα 50 μέτρα μετά τη γραμμή τερματισμού πρέπει επίσης να είναι ίσια και επίπεδα.
3.3.2 Αγωνιστικές διαδρομές
Το ελάχιστο πλάτος των αγωνιστικών διαδρομών πρέπει να είναι 3, 5 μέτρα ή
περισσότερο. Οι κατηφόρες και οι στροφές πρέπει να είναι χαραγμένες με τέτοιο
τρόπο ώστε οι αγωνιζόμενοι να μπορούν να κινούνται σε αυτές με πλήρη ταχύτητα
χωρίς κίνδυνο ατυχήματος.
3.3.3 Πεδίο βολής
Οι κανονισμοί του χειμερινού Διάθλου, γενικά, ισχύουν για την κατασκευή του
σκοπευτηρίου.
3.3.4 Διαδρομή ποινής
Πρέπει να παρέχεται μια διαδρομή ποινής με ελάχιστο πλάτος 3-5 m και απόσταση 70
μ. Μπορεί να χρειαστεί ένας ευρύτερος διάδρομος ποινής για διάφορες μορφές
αγωνισμάτων.
3.3.5 Κανονισμοί σκοποβολής
Όλοι οι κανονισμοί που ισχύουν για το χειμερινό δίαθλο πρέπει να εφαρμόζονται στο
ρόλλερσκι αλλά οι αγωνιζόμενοι πρέπει να σταθούν με τα δύο πόδια / ρολλερσκι στα
πατάκια.
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4. ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΒΟΥΝΟΥ
4.1 Ορισμός
Το ποδήλατο βουνού είναι ένα καλοκαιρινό άθλημα που συνδυάζει ποδηλασία βουνού
και σκοποβολή με τουφέκι Laser.
4.2 Αγωνίσματα
α. Π-Κ 3 χλμ (1-1-1) με δύο φάσεις σκοποβολής (P, S)
β. ΠΑΜ-ΠΑΓ 1,5 χλμ (0,5-0,5-0,5) με δύο φάσεις σκοποβολής (P, P).
4.2.1 Προκριματικός αγώνας
Μπορεί να διεξαχθεί προκριματικός αγὠνας εάν απαιτείται, λόγω μεγάλου αριθμού
συμμετοχής αθλητών και μη επαρκή αριθμού όπλων. Η απόσταση και οι κανόνες του
αγωνίσματος αποφασίζονται από την Ελλανόδικο Επιτροπή και έχουν την έγκριση της
ΤΕΒΑ.
4.3 Χώρος αγώνων και εγκαταστάσεις
4.3.1 Έναρξη / ολοκλήρωση
α. Ατομική εκκίνηση με διαλείμματα 60 δευτερολέπτων.
β. Ταυτόχρονη εκκίνηση
Ζώνη τερματισμού πλάτους τουλάχιστον 6 m ακολουθούμενη από περιοχή
επιβράδυνσης 10 x 30 m.
4.3.2 Αγωνιστική διαδρομή
Τουλάχιστον δύο αγωνιστικές διαδρομές που αποτελούνται από διαφορετικό έδαφος.
4.3.3 Διαδρομή ποινής
Η διαδρομή ποινής πρέπει να είναι ελαφρώς ποικίλου εδάφους και να παρέχει
μειονέκτημα 30 δευτερολέπτων.
4.3.4 Πεδίο βολής
Σύμφωνα με τους χειμερινούς αγώνες
4.4 Εξοπλισμός και είδη ένδυσης
Ο εξοπλισμός και τα είδη ένδυσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς της
ΕΟΧΑ.
Τα ποδήλατα πρέπει να έιναι ίδιου τύπου, σύμφωνα με την πρόσκληση του αγώνα.
Τα κράνη πρέπει να πληρούν ένα από τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας (π.χ. DIN EN
1078 ή ισοδύναμο). Τέτοια κράνη πρέπει να φοριούνται σε όλες τις προπονήσεις και
τους αγώνες.
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