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1.ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 

1.1   ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
1.1.1 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 

Η υποβρύχια σκοποβολή είναι αγώνισμα που πραγματοποιείται σε πισίνα από 
αθλητές εξοπλισμένους σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται σε αυτό 
το φυλλάδιο. Η αυτονομία των αθλητών κάτω από το νερό εξαρτάται αποκλειστικά 
από την ικανότητά τους να κρατούν την αναπνοή τους. 

1.1.2    ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 Για να αγωνιστούν στο αγώνισμα της υποβρύχιας σκοποβολής, οι συμμετέχοντες    
 πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 χρονών.  
 
 

1.1.3  ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΙΑΘΛΟΥ 
 
1.1.3.1   Το αγώνισμα του Δίαθλου είναι ατομικό αγώνισμα.  
 
1.1.3.2     Το αγώνισμα του Δίαθλου περιλαμβάνει 5 βολές, μια σε κάθε στόχο, μετά από   
               υποβρύχια πορεία με επιστροφή υποβρυχίως, εκτελώντας μια βολή τη φορά σε   
               κάθε στόχο. 

1.1.4       Χρήση αρσενικού γένους 
                Σε αυτούς τους κανονισμούς, όλες οι αναφορές που γίνονται σε πρόσωπα   
               (αθλητές), χρησιμοποιείται το αρσενικό γένος. Προφανώς αυτό συμβαίνει για   
               λόγους απλοποίησης και ρητώς αναφέρεται ότι αυτοί οι κανονισμοί αναφέρονται  
               σε άτομα ανεξαρτήτως φύλου, όποιος κι αν είναι ο ρόλος του/της ή η συμμετοχή      
               του/της στους αγώνες Υ/Β σκοποβολής.  

 

1.1.5       Παράβαση των κανονισμών 
               Η παράβαση των κανονισμών όπως αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο, θα έχει   
               ως αποτέλεσμα την επιβολή ποινών στο διαγωνιζόμενο.  

  

1.1.6      Αθλητικό δελτίο ΕΟΥΔΑ 
                Κάθε αθλητής πρέπει να κατέχει αθλητικό δελτίο της ΕΟΥΔΑ σε ισχύ. 

 
 



2            ΕΝΟΤΗΤΑ II 

2.1         ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

2.1.1   Κατηγορίες αθλητών και εξοπλισμός 

2.1.1.1  Κατηγορίες αθλητών 
 

2.1.1.1.1 Τα επίσημα πρωταθλήματα του Δίαθλου μπορούν να είναι ανδρών ή/ και   
                      γυναικών. 

2.1.1.2  Επιτρεπόμενος εξοπλισμός 

 
2.1.1.2.1  Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα, επιτρέπεται η χρήση του παρακάτω        
                     εξοπλισμού: πέδιλα,  μάσκα, αναπνευστήρας, στολή, έρμα (βάρη), γάντια,      
                   σκουφάκι,  εφεδρικό ψαροτούφεκο,  εφεδρική βέργα με πετονιά, εξοπλισμός     
                      στήριξης. 
 
2.1.1.2.2    Οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός απαγορεύεται. 

2.1.1.2.3   Το εφεδρικό ψαροτούφεκο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν το κύριο      
                      χαλάσει. 

2.1.1.2.4   Η χρήση φακού - laser απαγορεύεται. 

2.1.1.2.5 Η χρήση μουλινέ απαγορεύεται. 
 

2.1.1.3  Χαρακτηριστικά του ψαροτούφεκου 
 

2.1.1.3.1  Αεροβόλα ψαροτούφεκα και ψαροτούφεκα με λάστιχα μπορούν να   
                     χρησιμοποιηθούν στους αγώνες και η βέργα τους πρέπει να έχει μήκος μέχρι   
                     150cm. 
 
2.1.1.3.2  Ξύλινα λαστιχοβόλα δεν επιτρέπονται, ακόμα και αν είναι μαζικής   
                     παραγωγής. 

2.1.1.3.3  Η διάμετρος της βέργας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 8 χιλιοστά. 
 
2.1.1.3.4  Η μύτη της βέργας πρέπει να έχει σχήμα κόλουρου κώνου, ο οποίος θα έχει       
                      μήκος τουλάχιστον 6 χιλ. και η τελική διάμετρός του να κυμαίνεται από 3 χιλ.   
                  (ελάχιστο) έως 4 χιλ.  (μέγιστο). 
 



2.1.1.3.5  Η βέργα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ψαροτούφεκο με πετονιά σε άριστη   
                      κατάσταση με ελάχιστο πάχος 0.8 χιλ. 

2.1.1.3.6   Ψαροτούφεκα με ελαστικό σκοινί και ένα απλό καρούλι επιτρέπονται. 
2.1.1.3.7   Το ελαστικό σκοινί δεν μπορεί να είναι λεπτότερο από 1.80 χιλ. και πρέπει να    
                     είναι συνδεδεμένο στη βέργα και στο ψαροτούφεκο με τρόπο που δεν   
                     επιτρέπει το εύκολο σπάσιμό του. 
 
2.1.1.3.8       Για τα αεροβόλα, για τη σύνδεση της βέργας με την πετονιά-σκοινί και το  
                     ψαροτούφεκο, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο  μαζικής παραγωγής οδηγοί   
                     βέργας και όχι  ιδιοκατασκευές. Εναλλακτικά, για τη σύνδεση, μπορούν να  
                     χρησιμοποιηθούν βέργες με  τρύπα για το δέσιμο της πετονιάς, χωρίς οδηγό. 
 
2.1.1.3.9   Η κανονικότητα του ψαροτούφεκου ελέγχεται εκ των προτέρων και ενδέχεται   
                      να εξακριβωθεί, κατόπιν εντολής του Αλυτάρχη, με μια βολή στο νερό. 
 
2.1.1.3.10  Το ψαροτούφεκο πρέπει να οπλίζεται με την δύναμη των χεριών και μόνο. 
 
2.1.1.3.11  Το ψαροτούφεκο πρέπει να είναι μαζικής παραγωγής για υποβρύχιο ψάρεμα,   
                      να είναι εξακριβωμένα μιας αναγνωρισμένης εταιρείας, και όχι τροποποιημένο      
                      ή προσαρμοσμένο. Η εταιρία παραγωγής οφείλει να είναι επίσημα          
                      κατοχυρωμένη.  
 
                      Το ψαροτούφεκο μπορεί να είναι είτε συναρμολογημένο είτε έτοιμο από το        
                      εμπόριο. Συγκεκριμένα όσον αφορά τα συναρμολογημένα ψαροτούφεκα,                  
                      μπορούν να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, συγκρινόμενα με τα μοντέλα   
                      που βρίσκονται στους επίσημους καταλόγους των εταιριών, με την   
                      προϋπόθεση ότι τα επί μέρους εξαρτήματα προέρχονται από βιομηχανική   
                      μαζική παραγωγή της ίδιας εταιρίας.  
 
                     Το ψαροτούφεκο είτε πρόκειται για λαστιχοβόλο είτε για αεροβόλο, δεν     
                     πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνά τις παρακάτω τυποποιημένες             
                     διαστάσεις: 

• μέγιστο συνολικό μήκος (από το πίσω μέρος του ψαροτούφεκου ως την άκρη 
της κεφαλής), συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξαρτημάτων: 1500 χιλιοστά. 

• μέγιστο πλάτος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξαρτημάτων: 80 χιλιοστά. 

• μέγιστο ύψος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξαρτημάτων εκτός της λαβής 
(λαβή, μηχανισμός σκανδάλης, σχοινοπιάστρα): 50 χιλιοστά 

• συνολικό βάρος, χωρίς τη βέργα: 1500 γραμμάρια. 
 
 
 

 
 



2.1.1.3.12     Απαγορεύονται όλες οι σκοπευτικές συσκευές, είτε είναι μαζικής παραγωγής       
                      είτε είναι προσαρμοσμένες, όπως διόπτρες λέιζερ από τόξα ή τουφέκια,   
                      σταθερές ή ρυθμιζόμενες, όλες οι οπτικές σκοπευτικές συσκευές που  
                      τροποποιούν την όραση καθώς και οι μετατροπές στη δομή του    
                      ψαροτούφεκου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν σκόπευτρα.   
                      Πτερύγια, αντισταθμιστές, αντίβαρα, οδηγοί βέργας με πτερύγια,    
                      οποιαδήποτε στήριξη μεταξύ σώματος και ψαροτούφεκου ή στήριξη   
                      μπράτσου και ψαροτούφεκου καθώς και ιδιοκατασκευασμένες ανατομικές   
                      λαβές, απαγορεύονται. 
 
2.1.1.3.13     Η βέργα, η πετονιά-σκοινί, η καμπάνα και τα λάστιχα μπορούν να   
                     αλλαχθούν. 
 

2.1.2   Τόπος διεξαγωγής του αγώνα 

2.1.2.1    Οι αγώνες διεξάγονται σε πισίνα με τα εξής χαρακτηριστικά: 

2.1.2.1.1   Θερμοκρασία νερού 23 °C /+5°C. 

2.1.2.1.2  Το ελάχιστο μέγεθος της πισίνας πρέπει να είναι 10μ πλάτος και 25μ μήκος, με   

                      ελάχιστο βάθος το 1.8μ και μέγιστο βάθος τα 5μ. 

2.1.2.1.3  Διαφορετικά  μεγέθη πισίνας πρέπει πρώτα να εγκριθούν από την ΕΟΥΔΑ. 
 

2.1.3  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΓΩΝΑ 

2.1.3.1    Ο χώρος αγώνα πρέπει να διαμορφωθεί όπως αναγράφεται κάτωθι: 

2.1.3.1.1   Ζώνη Ασφαλείας: 
                     Ο χώρος μέσα στο νερό που βρίσκεται πίσω από τους στόχους, όπου                  
                     κανένας δεν επιτρέπεται να μείνει ή να περάσει από εκεί.  

2.1.3.1.2  Ζώνη Αγώνα: 
                     Ο χώρος μέσα στο νερό για τους αθλητές που θα κάνουν την προσπάθειά     
                     τους.   

2.1.3.1.3   Ζώνη Εκκίνησης: 
                     Ο χώρος μέσα στο νερό που βρίσκεται πριν από τον χώρο αγώνα και    
                     χρησιμοποιείται από αθλητές που περιμένουν την σειρά τους στο αγώνισμα.                                                                                                                                        

2.1.3.1.4   Ζώνη Αναμονής: 
                     Ο χώρος μέσα στο νερό που βρίσκεται ανάμεσα στο χώρο εκκίνησης και στο   
                     χώρο προθέρμανσης. 



2.1.3.1.5   Ζώνη Προθέρμανσης: 
                     Ο χώρος μέσα στο νερό που χρησιμοποιείται από τους αθλητές για      
                     προθέρμανση πριν τον αγώνα.  
 

2.1.4            ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΓΩΝΑ 
                     A - Γραμμή στόχων 

                     B - Γραμμή βολών 

                     C - Γραμμή εκκίνησης 

                     D - Όριο χώρου αναμονής 

                     E - Χώρος προθέρμανσης 

 

                     ΑΠΟΣΤΑΣΗ A/B: 4 μέτρα 

                     ΑΠΟΣΤΑΣΗ B/C: 10 μέτρα 

                     ΑΠΟΣΤΑΣΗ D/C: 3 μέτρα 

                     ΑΠΟΣΤΑΣΗ D/E: 3 μέτρα 

                     ΑΠΟΣΤΑΣΗ E/F (Χώρος προθέρμανσης – Υπόλοιπο της πισίνας) 

 

 

 

 



2.1.5   ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΖΩΝΗ ΑΓΩΝΑ 
 
2.1.5.1   Οι ακόλουθες πράξεις απαγορεύονται : 

2.1.5.1.1  Απαγορεύεται οι αθλητές να οπλίζουν σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της   

                     πισίνας, εκτός  κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους στη ζώνη αγώνα.  

2.1.5.1.2  Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο A/B (Περιοχή Βολών). 
2.1.5.1.3  Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο C/D (Χώρος Αναμονής) κατά τη διάρκεια   
                     της προθέρμανσης. 
 

2.1.6   ΣΤΟΧΟΙ 

2.1.6.1 Το φύλλο του στόχου για το αγώνισμα της ομαδικής σκοποβολής έχει 
ορθογώνιο σχήμα, με διαστάσεις 33cm x 35cm, με άσπρο φόντο και 
τοποθετείται σε τέτοιο ύψος, ώστε το κέντρο του κεντρικού στόχου, που 
ανταποκρίνεται στους 460 βαθμούς, να βρίσκεται 80cm πάνω από τον 
πυθμένα της πισίνας.  

2.1.6.2  Το φύλλο του στόχου έχει πέντε (5) ίδιους στόχους, ο καθένας αποτελείται 
από έξη (6) ομόκεντρους κύκλους, χωρισμένους με μια άσπρη γραμμή 
ανάμεσα σε δύο συνεχόμενους μαύρους κύκλους και με μια μαύρη γραμμή  
σε κάθε άλλη περίπτωση, και έχουν την εξής βαθμονόμηση: 

 

ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΧΡΩΜΑ 

1ος 
 
Κύκλος 1.2 εκ. 460 έως 400 βαθμοί Άσπρο 

2ος Κύκλος 3.2 εκ. 390 έως 300 βαθμοί Άσπρο 

3ος Κύκλος 5.2 εκ. 295 έως 250 βαθμοί Μαύρο 

4ος Κύκλος 7.2 εκ. 245 έως 200 βαθμοί Μαύρο 

5ος Κύκλος 9.2 εκ. 195 έως 150 βαθμοί Άσπρο 

6ος Κύκλος 11.2 εκ. 145 έως 100 βαθμοί Άσπρο 

 

 

 



2.1.7   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

2.1.7.1   Η βαθμολόγηση στο αγώνισμα του Διάθλου γίνεται σύμφωνα με τις κάτωθι 
διαδικασίες : 

2.1.7.1.1   Η αξιολόγηση κάθε βολής θα γίνεται με τη χρήση ενός ειδικά βαθμονομημένου 
χάρακα, μόνο για την επιβεβαίωση ότι η βολή δεν είναι εκτός στόχου, με την 
κάτωθι διαδικασία: ο βαθμονομημένος χάρακας τοποθετείται σε κάθε ένα στόχο 
ξεχωριστά, ταιριάζοντας τον στόχο με τις περιφέρεις του χάρακα. Θα 
χρησιμοποιείται ένα κομμάτι βέργας 6.5mm, που θα τοποθετείται στο σημείο της 
βολής  

2.1.7.1.2   Εάν το κέντρο της βολής είναι εκτός της κλίμακας βαθμολόγησης, τότε η βολή θα     
θεωρείται εκτός στόχου.  

                 Εάν το ίχνος της βολής δεν είναι καθαρά ορατό στο χαρτί του στόχου, έτσι ώστε  
να μην είναι δυνατη η τοποθέτηση του κομματιού της βέργας και ως εκ τούτου να 
μην μπορεί να υπολογιστεί η βολή, τότε η εγκυρότητα ή όχι της βολής θα 
καθορίζεται απευθείας από τον Αλυτάρχη.  

 
2.1.7.1.3  Η αξιολόγηση των στόχων θα λαμβάνει μέρος όταν θα έχουν συμπληρώσει την        
                προσπάθειά τους όλοι οι συμμετέχοντες. Στο τέλος των βολών οι αθλητές έχουν 

ένα λεπτό για να ελέγξουν τις βολές τους. Υποχρεούνται να αφήσουν τα όπλα 
τους στην γραμμή εκκίνησης και επιτρέπεται να πλησιάσουν αλλά απαγορεύεται 
να  αγγίξουν τον στόχο τους. Παραβίαση της διαδικασίας επιφέρει ποινή 
αποκλεισμού από τον αγώνα. 

 

2.1.7.1.4  Στο τέλος της βαθμολόγησης, το φύλλο με τους στόχους του κάθε αθλητή θα 
είναι διαθέσιμο, για τον αρχηγό της ομάδας του συγκεκριμένου αθλητή , ή σε 
περίπτωση απουσίας του αρχηγού, διαθέσιμο για τον αθλητή που αγωνίστηκε, 
μόνο με την παρουσία του Αλυτάρχη, ο οποίος έπειτα θα εκδώσει το 
αποτέλεσμα. 
 

2.1.7.1.5  Σε περίπτωση ενστάσεως, ο αρχηγός, ή εν απουσία του ο αθλητής, πρέπει να 
υποβάλει το έντυπο ενστάσεως που περιέχεται στα συνοδευτικά έντυπα του 
κανονισμού. 

 

2.1.8   Παραβάσεις και ποινές 

2.1.8.1     Για να είναι έγκυρη μια προσπάθεια, πρέπει να ολοκληρωθούν 5 υποβρύχιες 
διαδρομές και 5 βολές. Η προσπάθεια που διακόπτεται ή που δεν 
ολοκληρώνεται με 5 βολές δεν θεωρείται έγκυρη και μηδενίζεται. 



2.1.8.2  Ο αθλητής που κατά την διάρκεια του αγώνα προβεί σε παράβαση των 
διατάξεων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τους κανονισμούς,  θα έχει 
ποινές ανάλογα με την σοβαρότητα των παραβιάσεων που έχουν λάβει μέρος, 
όπως αναφέρεται παρακάτω : 

2.1.8.2.1  Ξεπεράσει την γραμμή βολών με την μύτη της βέργας κατά την διάρκεια της 
βολής. 

                  Ποινή: 30’’ (τριάντα δευτερόλεπτα) για κάθε παράβαση, που προστίθενται στον 
συνολικό χρόνο της προσπάθειας. 

 
2.1 8.2.2  Βουτάει ή οπλίζει το όπλο του προτού δοθεί σήμα εκκίνησης.  

                  Ποινή: 30’’ (τριάντα δευτερόλεπτα) για κάθε παράβαση, που προστίθενται στον 
συνολικό χρόνο της προσπάθειας. 

 
2.1.8.2.3 Αν ξεπεράσει το ανώτατο όριο χρόνου των 150 δευτερολέπτων, για την 

κατηγορία ανδρών, και 180 δευτερολέπτων, για την κατηγορία γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν ποινών χρόνου. 

  Ποινή: αφαίρεση μίας έγκυρης βολής. 

2.1.8.2.4   Αν ξεπεράσει τα 195 δευτερόλεπτα για την κατηγορία ανδρών και τα 225   
                 δευτερόλεπτα για την κατηγορία γυναικών, πάντα συμπεριλαμβανομένων τυχόν   
                 ποινών χρόνου.  
 
      Ποινή :Αφαίρεση μιας ακόμη έγκυρης βολής, δηλαδή 2 έγκυρες βολές     
                  λιγότερες από το σύνολο των έγκυρων βολών.  
 
2.1.8.2.5    Οπλίζει ή δοκιμάζει το όπλο του σε χρόνο εκτός από τις δοκιμαστικές βολές ή   
                   της προσπάθειάς του. 
 
             Ποινή :Υποβιβασμός στην τελευταία θέση με μηδενική βαθμολογία (0). 

2.1.8.2.6      Αφήνει οπλισμένο όπλο στον πυθμένα της πισίνας. 

            Ποινή :Υποβιβασμός στην τελευταία θέση με μηδενική βαθμολογία (0). 

2.1.8.2.7     Δένει κόμπο για να ενώσει δύο κομμάτια σχοινιού-πετονιάς, εάν το σκοινί-     
                   πετονιά κοπεί κατά την διάρκεια του αγώνα. 
 
    Ποινή : Υποβιβασμός στην τελευταία θέση με μηδενική βαθμολογία (0). 

2.1.8.2.8    Εισέρχεται στη ζώνη του αγώνα προτού οι προηγούμενοι αθλητές    
                   ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους. 
 
    Ποινή : Υποβιβασμός στην τελευταία θέση με μηδενική βαθμολογία (0).              



2.1.8.2.9     Ο κριτής κρίνει ότι το ψαροτούφεκο παραβιάζει τους κανονισμούς. 

             Ποινή : Υποβιβασμός στην τελευταία θέση με μηδενική βαθμολογία (0). 

2.1.8.2.10  Οπλίσει το όπλο του στην επιφάνεια ή υποβρυχίως χωρίς να είναι στραμμένο 
προς τον στόχο. 

             Ποινή : Υποβιβασμός στην τελευταία θέση με μηδενική βαθμολογία (0). 

2.1.8.2.11   Αντιαθλητική συμπεριφορά. 

              Ποινή : Υποβιβασμός στην τελευταία θέση με μηδενική βαθμολογία (0). 

2.1.8.2.12   Επιστροφή στην επιφάνεια με το ψαροτούφεκο οπλισμένο. 

                Ποινή : Υποβιβασμός στην τελευταία θέση με μηδενική βαθμολογία (0). 

2.1.8.2.13  Ξεπεράσει την γραμμή βολών με οποιοδήποτε σημείο του σώματός του. 

             Ποινή : Υποβιβασμός στην τελευταία θέση με μηδενική βαθμολογία (0). 

2.1.8.2.14  Ο αγωνιζόμενος, μόλις ολοκληρώσει την προσπάθειά του, μπορεί να μαζέψει 
τον εξοπλισμό του, μόνο όταν όλοι οι αγωνιζόμενοι της σειράς του 
ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους και μόνο όταν έχει άδεια, αλλιώς : 

                Ποινή : Υποβιβασμός στην τελευταία θέση με μηδενική βαθμολογία (0). 

 

2.2         Κριτές Αγώνα και Βοηθητικό Προσωπικό 

2.2.1         Γενικές Διατάξεις 
2.2.1.1  Τα πρόσωπα που ενεργούν ως κριτές και βοηθοί δεν πρέπει να παίρνουν 

αποφάσεις αυτόνομα αλλά κάθε φορά πρέπει να συμβουλεύονται και να έχουν 
την έγκριση του Αλυτάρχη, ο οποίος είναι το μοναδικό πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο για τις τελικές αποφάσεις. 

2.2.1.2       Οι κριτές και οι βοηθοί είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του αγώνα. 

2.2.1.3  Οι κριτές και οι βοηθοί αναφέρονται παρακάτω:  

• Αλυτάρχης 
• Κεντρικός Κριτής Αγώνα 
• Κριτής Γραμμής Βολών 
• Κριτής/Βαθμολογητής 
• Αφέτης 
• Χρονομέτρης 
• Γραμματέας αγώνα 
• Γιατρός αγώνα 
• Βοηθοί 
 



2.2.1.4  Το προσωπικό, οι κριτές και οι βοηθοί, εκτός από τον Αλυτάρχη, μπορούν να 
οριστούν από τον διοργανωτή όμιλο.  

2.2.2  Αλυτάρχης 
2.2.2.1  Σε Διασυλλογικά και Πανελλήνια πρωταθλήματα ο Αλυτάρχης ορίζεται από την 

ΕΟΥΔΑ. 
2.2.2.2  Ο Αλυτάρχης έχει πλήρη έλεγχο και εξουσία στο προσωπικό που αναφέρεται 

στο άρθρο 2.2.1.3. 
2.2.2.3    O Αλυτάρχης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες : 
2.2.2.3.1 Να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις που θα λάβει μέρος ο αγώνας; 
 
2.2.2.3.2 Να ελέγξει την εγκυρότητα των εγγράφων των συμμετεχόντων. 
 
2.2.2.3.3 Να ελέγξει και να εγκρίνει τις δηλώσεις συμμετοχής και να καθορίσει την σειρά 

των δοκιμαστικών βολών 
 
2.2.2.3.4 Να ελέγξει και να εγκρίνει τη βαθμολογία πριν ανακοινωθεί. 
2.2.2.4  Ο Αλυτάρχης πρέπει να εγγυηθεί τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και να 

λύσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει όσον αφορά τη διεξαγωγή του αγώνα, σε 
περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τους κανονισμούς. 

2.2.2.5 Πρέπει να εγγυηθεί για τη σωστή διεξαγωγή του αγώνα, να ελέγξει ότι όλοι οι 
κριτές και βοηθοί, είναι παρόντες και έχουν λάβει τις θέσεις που τους έχουν 
ανατεθεί. Μπορεί να ορίσει αντικαταστάτες για προσωπικό που απουσιάζει, 
αδυνατεί να παρευρεθεί ή που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του. Εάν 
θεωρηθεί απαραίτητο μπορεί να ορίσει επιπλέον προσωπικό. 

2.2.2.6    Δίνει εντολή στον Αφέτη υπεύθυνο της έναρξης  να δώσει το σήμα      
   εκκίνησης, αφού ελέγξει ότι όλα τα πρόσωπα που απαρτίζουν το προσωπικό   
   και τους βοηθούς, είναι στις θέσεις τους και έτοιμοι να ασκήσουν τα   
   καθήκοντά τους. 

2.2.2.7  Μπορεί να αναβάλει την έναρξη των δοκιμαστικών βολών και να δώσει νέα 
εκκίνηση. 

2.2.2.8  Ο Αλυτάρχης, σε συμφωνία με τον κεντρικό κριτή, μπορεί να διακόψει-
αναστείλει ή να ακυρώσει τον αγώνα σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Αυτό 
μπορεί να συμβεί π.χ. σε κακές καιρικές συνθήκες (εάν ο αγώνας διεξάγεται σε 
ανοιχτή πισίνα) ή εάν οι εγκαταστάσεις όπου διεξάγεται ο αγώνας δεν πληρούν 
πλέον τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τους κανονισμούς.  

2.2.2.9  Ο Αλυτάρχης επιβάλλει ποινή σε οποιονδήποτε αθλητή για κάθε παράβαση ή 
οτιδήποτε αντικανονικό υποπέσει στην αντίληψή του προσωπικά ή του 
αναφερθεί από άλλους κριτές. 

 



2.2.3         Κεντρικός κριτής αγώνα  
2.2.3.1  Ο Κεντρικός κριτής αγώνα επιβλέπει και διευθύνει όλα τα στάδια της 

διοργάνωσης, με την συνεργασία ,στο μέτρο που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 
του, των υπολοίπων κριτών του αγώνα (με την έγκριση του Αλυτάρχη). 

 

2.2.4   Κριτής Γραμμής βολών 
2.2.4.1  Ο κριτής Γραμμής βολών πρέπει να είναι τοποθετημένος στην γραμμή βολών, 

που καθορίζεται από μια μαύρη γραμμή στον πυθμένα της πισίνας και μια 
επιπλέουσα γραμμή στην επιφάνεια.  

2.2.4.2  Ο κριτής γραμμής βολών ελέγχει την γραμμή βολών και ενημερώνει τον   
                   Αλυτάρχη για τα εξής: 
 
2.2.4.2.1 πέρασμα της γραμμής βολών με την άκρη της βέργας ή με οποιοδήποτε μέρος 

του σώματος των αθλητών; 

2.2.4.2.2  των αριθμό των βολών, παραβάσεις των κανονισμών και αντιαθλητική 
συμπεριφορά. 

2.2.5 Κριτής/Βαθμολογητής 
 

 2.2.5.1  Ο Κριτής είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη διατήρηση των στόχων μέχρι το 
πέρας της διοργάνωσης; ελέγχει τις βολές και βαθμολογεί με την χρήση του 
ειδικού βαθμονομημένου χάρακα. 

 
2.2.5.2 Ο έλεγχος των βολών πρέπει να διενεργείται μόνο έξω από το νερό με την 

παρουσία του αρχηγού της ομάδας, ή σε περίπτωση απουσίας του, μόνο του 
αθλητή που βαθμολογείται ο στόχος, για να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα. 

 
2.2.6 Αφέτης       
2.2.6.1  Ο Αφέτης έχει την ευθύνη  να δώσει το σύνθημα της εκκίνησης εφόσον οι 

αθλητές, οι κριτές και οι χρονομέτρες είναι στις θέσεις τους. 
  
2.2.7 Χρονομέτρες 
2.2.7.1 Κάθε προσπάθεια χρονομετρείται από την αρχή μέχρι το τέλος της χωρίς 

διακοπές, με την ακρίβεια ενός δεκάτου του δευτερολέπτου. 
 
2.2.7.2 Για κάθε προσπάθεια, η χρονομέτρηση ξεκινάει όταν ο Αφέτης δώσει το 

σύνθημα της έναρξης. 
 

2.2.7.3  Η χρονομέτρηση σταματάει όταν ο αγωνιζόμενος αναδυθεί και σηκώσει το χέρι 
του έξω από το νερό και πίσω από την γραμμή εκκίνησης. 

 
       2.2.7.4  Η χρονομέτρηση  καταγράφεται σε λεπτά, δευτερόλεπτα και δέκατα του 

δευτερολέπτου. 



 
2.2.8 Γραμματέας Αγώνα 

 
2.2.8.1 Ο Γραμματέας αγώνα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ακρίβειας των 

σημειώσεων όσο αναφορά τα αποτελέσματα και τις κατατάξεις, που 
κοινοποιούνται από τον Αλυτάρχη. 

 
2.2.8.2 Ορίζει δικούς του βοηθούς και συντονίζει την εργασία τους. 
 
2.2.8.3 Προετοιμάζει ολόκληρη την γραμματειακή ύλη και τα έγγραφα που είναι 

απαραίτητα για την διοργάνωση. 
 
2.2.8.4 Επαληθεύει τα αποτελέσματα, αναφέρει νέα ρεκόρ, τοποθετώντας τα στα 

αρχεία επισήμων ρεκόρ. Τοποθετεί την έγγραφη ύλη στο αρχείο της 
διοργάνωσης, θέτοντάς τη διαθέσιμη στον Αλυτάρχη. 

 
2.2.8.5 Μεταφέρει τα αποτελέσματα των τριών πρώτων αθλητών καθώς και την  

σύνθεση των ενδεχομένων γύρων επαναληπτικών βολών. 
2.2.8.6   Τα επίσημα αποτελέσματα και οι κατατάξεις των αθλητών δεν πρέπει να 

ανακοινώνονται από τον Γραμματέα, χωρίς πρώτα να έχουν εγκριθεί από τον 
Αλυτάρχη.  

2.2.8.7     Προετοιμάζει την τελική αναφορά της διοργάνωσης. 

2.2.8.8   Εφόσον υπάρχει γραφείο τύπου, ο Γραμματέας αγώνα μπορεί, μόνο μετα την 
άδεια του Αλυτάρχη, να ανακοινώσει πληροφορίες του αγώνα στα μέσα. 

 

2.2.9  Γιατρός αγώνα 
2.2.9.1  Ο γιατρός αγώνα πρέπει να εγγυάται τα μέτρα πρώτων βοηθειών στα άτομα 

που μπορεί να έχουν ένα ατύχημα, παρέχοντάς τους την απαραίτητη βοήθεια 
από τη στιγμή που το ατύχημα συμβαίνει έως ότου μεταφερθεί σε 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. 

 

2.2.10  Βοηθοί 
2.2.10.1  Η Οργανωτική Επιτροπή ορίζει τους λοιπούς βοηθούς που κρίνονται αναγκαίοι 

για τον αγώνα, τα άτομα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του κεντρικού κριτή ο 
οποίος, μαζί με τον Αλυτάρχη, καθορίζει τα διάφορα καθήκοντα που θα 
ανατεθούν στο καθένα από αυτούς. 

 
2.2.11  Προκαταρτική συνάντηση  

2.2.11.1  Την ημέρα πριν τον αγώνα, πρέπει να γίνει μια συνάντηση μεταξύ: 
• Αλυτάρχη 
• Κεντρικού Κριτή Αγώνα 
• Αρχηγών ομάδων 
• Ιατρού αγώνα 



2.2.11.2  Ο σκοπός της συνάντησης είναι να προσδιορίσει: 

• Τεχνικά θέματα, 

• χρόνοι και μετακίνηση 

• οδηγίες για τις τελετές έναρξης και λήξης 

• χρόνοι και διαδρομές κλεισμένες για κάθε ομάδα 

• μέτρα ασφαλείας. 
 

2.2.11.3  Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι παρόντες κανονισμοί δεν μπορούν να 
τροποποιηθούν για οποιονδήποτε λόγο. 

2.2.12 Επιτροπή 

2.2.12.1      Η επιτροπή θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά: 
                    -  Ο Αλυτάρχης, ως πρόεδρος, 
                    -  ένας (1) εκπρόσωπος, ορισμένος από την Ε.Ο.Υ.ΔΑ., 
                    -  τρεις (3) εκπρόσωποι, ορισμένοι από και μεταξύ των αρχηγών των ομάδων, 
                    -  δύο (2) αναπληρωματικοί, ορισμένοι από και μεταξύ των αρχηγών των   
                       ομάδων. 
 
2.2.12.2   Η επιτροπή έχει το καθήκον να εξετάζει τις ενστάσεις που έχουν κατατεθεί και 

να πάρει απόφαση μέσα σε μια ώρα από την κατάθεσή τους. 

2.2.12.3  Η ένσταση γίνεται δεκτή μόνο εάν κατατεθεί από τον αρχηγό της εκάστοτε 
ομάδας, ή από τον αθλητή στην περίπτωση απουσίας του αρχηγού. 

2.2.12.4  Μια ένσταση πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως, στα Ελληνικά μέσα στο μη 
ανανεώσιμο όριο των τριάντα (30) λεπτών από την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων κατάταξης. 

 
 2.2.12.5  Η κατάθεση της ένστασης πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο των 50,00 

(πενήντα) ευρώ, το οποίο θα πρέπει να επιστραφεί μόνο εάν η ένσταση 
δικαιωθεί από την κριτική επιτροπή.  

 
2.2.12.6  Η ένσταση πρέπει να γίνει στο έντυπο Α και παραδίδεται αποκλειστικά και 

μόνο στον Αλυτάρχη. 

2.2.12.7  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία, με την παρουσία τουλάχιστον 
τεσσάρων μελών της Κριτικής Επιτροπής. 

2.2.12.8  Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου θα είναι καθοριστική. 

2.2.12.9  Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής δεν υπόκεινται σε προσφυγή, εκτός εάν 
εγερθούν νέα στοιχεία, που δεν εξετάστηκαν κατά τη στιγμή της καταγγελίας. 

2.2.12.10  Η απόφαση πρέπει να κοινοποιείται αμέσως στον αιτούντα κατά τη λήξη της 
συνεδρίασης. 



2.2.12.11  Ο Αλυτάρχης κοινοποιεί την απόφαση αυτή εγγράφως, χρησιμοποιώντας το 
έντυπο Β . 

 

3. ENOTHTA III 

3.1   ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ 
3.1.1   Η σειρά εκκίνησης των αθλητών θα πρέπει να αποφασιστεί με βάση της   
                   κλήρωσης που εκτελείται από τον Αλυτάρχη. Η κλήρωση πρέπει να γίνει   
                   με την παρουσία των κριτών και των αρχηγών της κάθε ομάδας. 
 
3.2   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ 
 
3.2.1   Ο αθλητής καλείται από την διοργάνωση προκειμένου να προετοιμάσει τη                    
                  θέση του στο αγώνισμα σε μέγιστο χρόνο δύο (2) λεπτά, και στη συνέχεια  θα   
                  πρέπει να λάβει θέση πίσω από τη γραμμή εκκίνησης και να περιμένει το  σήμα   
                  έναρξης της προσπάθειάς του, η οποία θα πρέπει να δίνεται μέσα σε ένα (1)   
                  λεπτό. 
 
3.2.2   Το αγώνισμα εκτελείται με την εξής διαδικασία: 

3.2.2.1  Όταν ο Αφέτης δώσει το σύνθημα έναρξης, ο αθλητής καταδύεται και 
κολυμπάει υποβρυχίως προς την γραμμή βολών σε άπνοια. 

3.2.2.2  Μπορεί να οπλίσει το ψαροτούφεκό του είτε στην επιφάνεια, πίσω από την 
γραμμή εκκίνησης, ή υποβρυχίως ενώ κατευθύνεται προς την γραμμή βολών, 
ή μπροστά στην γραμμή βολών. 

3.2.2.3 Εάν η όπλιση γίνεται στην επιφάνεια, πρέπει να γίνεται πριν ο αθλητής 
περάσει την γραμμή εκκίνησης με κατεύθυνση προς την γραμμή βολών.  

3.2.2.4  Ο αθλητής πρέπει να εκτελέσει βολή κρατώντας το όπλο με το ένα του χέρι και 
μόνο. 

3.2.2.5  Μετά την εκτέλεση της βολής, ο αθλητής πρέπει να διανύσει υποβρύχια 
πορεία σε άπνοια μέχρι πίσω από την γραμμή εκκίνησης, και εκεί αφού πάρει 
τουλάχιστον μια αναπνοή, θα επαναλάβει την ίδια διαδρομή εωσότου 
ολοκληρωθούν οι 5 βολές του. 

3.2.2.6  Η προσπάθεια ολοκληρώνεται και η χρονομέτρηση σταματάει, μόνο όταν ο 
αθλητής βγει στην επιφάνεια με το όπλο του, πίσω από την γραμμή εκκίνησης, 
και σηκώσει το χέρι του ψηλά.  

 



3.3  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
3.3.1    Κατά τη διάρκεια του αγώνα υπάρχει πρόβλεψη για συγκεκριμένα περιστατικά. 

Ένα συγκεκριμένο περιστατικό κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα, 
ορίζεται ως η περίπτωση να χαλάσει το ψαροτούφεκο ή διάφορα προβλήματα 
με τον εξοπλισμό της διοργάνωσης ή των εγκαταστάσεων διεξαγωγής του 
αγώνα. 

3.3.2  Σε περίπτωση που χαλάσει το ψαροτούφεκο ή κοπεί η πετονιά-σκοινί, ο 
αθλητής μπορεί να αντικαταστήσει το ψαροτούφεκο με ένα ψαροτούφεκο 
αντικατάστασης ή με μια βέργα έτοιμη με πετονιά-σκοινί σε άριστη κατάσταση, 
τα οποίο τοποθετούνται πίσω από τη γραμμή εκκίνησης πριν από την έναρξη 
της προσπάθειας. 

3.3.3  Κατά την διαδικασία αλλαγής του ψαροτούφεκου, η χρονομέτρηση δεν 
διακόπτεται. 

3.3.4  Εάν το ψαροτούφεκο αντικατάστασης ή η βέργα δεν είναι τοποθετημένα πίσω 
από τη γραμμή εκκίνησης ο αθλητής θα ολοκληρώσει τη προσπάθεια του και 
θα βαθμολογηθούν μόνο οι βολές μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

3.3.5  Το ψαροτούφεκο αντικατάστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μόνο σε 
περίπτωση που το κύριο χαλάσει. 

3.3.6  Τα ψαροτούφεκα που αντικαθίστανται ελέγχονται από τον Αλυτάρχη και αν δεν 
έχει γνώση του συγκεκριμένου περιστατικού, θα επιβάλει ποινή στον αθλητή. 

3.3.7  Οι αθλητές κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν επιτρέπεται να κάνουν 
οποιεσδήποτε επισκευές στο ψαροτούφεκο ή σε μέρη του ψαροτούφεκου. 

 

3.3.8  Σε περίπτωση ενός συγκεκριμένου περιστατικού, λόγω προβλήματος που 
οφείλεται σε εξοπλισμό της διοργάνωσης ή τις εγκαταστάσεις διεξαγωγής, θα 
πρέπει να ακολουθηθούν οι εξής διαδικασίες: 

3.3.8.1 Ο αθλητής πρέπει να αναφέρει το συγκεκριμένο περιστατικό αφού διανύσει την 
πορεία του υποβρυχίως μέχρι πίσω από την γραμμή εκκίνησης ακόμη και 
χωρίς το όπλο του εάν η βέργα έχει κολλήσει στον στόχο, σηκώνοντας το χέρι 
του. Η χρονομέτρηση διακόπτεται για την προσπάθειά του, ενώ η προσπάθεια 
των υπολοίπων αθλητών συνεχίζεται. 

3.3.8.2    Όταν η αιτία που δημιούργησε το συγκεκριμένο περιστατικό επιλυθεί, ο    
   αθλητής λαμβάνει θέση πίσω από την γραμμή εκκίνησης, όπου θα του δοθεί    
   νέο σήμα εκκίνησης μετά από αντίστροφη μέτρηση 30 δευτερολέπτων.  
 

3.3.8.3    Όταν το σήμα εκκίνησης δοθεί, η χρονομέτρηση θα ξεκινήσει και θα προστεθεί    
                   στον χρόνο που είχε ο αθλητής μέχρι την διακοπή, και ο αθλητής μπορεί να    
                   ολοκληρώσει τις εναπομείνασες βολές. 



3.3.8.4    Μόλις εκτελεστεί η τελευταία βολή, ο αθλητής πρέπει να πάει πίσω από την   
   γραμμή εκκίνησης υποβρυχίως και να σηκώσει το χέρι του, ώστε να διακοπεί η    
   χρονομέτρηση. 
 

 

3.4     ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΛΕΪ-ΟΦ 
3.4.1      Η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τον μεγαλύτερο αριθμό βολών που βρήκαν     
                   τον στόχο στο συντομότερο δυνατό χρόνο, αφού αφαιρεθούν τυχόν ποινές   
                   χρόνου.  
 
3.4.2     Πλέϊ –οφ θα λάβουν μέρος μόνο στην περίπτωση ισοπαλίας και σε    
                   βαθμολογία και σε χρόνο για τις τρεις πρώτες θέσεις, με μια πλήρη   
                   διαδικασία αγώνα Διάθλου μέχρι να ξεκαθαρίσουν οι τρεις πρώτες θέσεις. 
 

 

4.       ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

4.1    ΕΥΘΥΝΗ 

4.1.1    Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να έχει σταλεί από τον αντίστοιχο     
                   Σύλλογο, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του, που   
                   εγγυάται ότι όλα τα μέλη της ομάδας του είναι τουλάχιστον 16 χρονών, και        
                   τηρούν τις προϋποθέσεις για άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας, και έχουν   
                   επίγνωση των κανόνων ασφαλείας καταδύσεων.  

4.1.2     Ο διοργανωτής σύλλογος πρέπει να εγγυηθεί για την     
                   απαραίτητη βοήθεια της σωστής διεξαγωγής της διοργάνωσης, και πρέπει να    
                   διασφαλίσει την παροχή πρώτων βοηθειών από εξειδικευμένο προσωπικό  
                   ιατρικής περίθαλψης, που έχει οριστεί για αυτόν τον σκοπό. 
 
4.1.3   Οι διοργανωτές, οι εκπρόσωποι τους και οι συνεργάτες τους, καθώς και ο    
                   Αλυτάρχης και οι κριτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές στον                    
                   εξοπλισμό των συμμετεχόντων, ή για τυχόν ατυχήματα που συμβούν στους               
                   αγωνιζόμενους και τους άλλους συμμετέχοντες, μετά τη συμμετοχή τους στο  
                   αθλητικό γεγονός. 
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