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ΕΝΟΤΗΤΑ I

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 υποβρύχιας σκοποβολής, οι συµµετέχοντες
πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 χρονών.

1.1.3

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

1.1.4

Το αγώνισµα της ακρίβειας είναι ατοµικό αγώνισµα.

1.1.5

Το αγώνισµα της ακρίβειας περιλαµβάνει 10 βολές σε ένα σταθερό στόχο σε δύο
ξεχωριστούς γύρους (5 βολές ο κάθε γύρος), µέσα σε χρόνο 5 λεπτών για κάθε
γύρο. Ο χρόνος που τυχόν δε χρησιµοποιήθηκε στο πρώτο γύρο δε µπορεί να
προστεθεί στο χρόνο του δεύτερου.
Το φύλλο στόχου της ακρίβειας αποτελείται από πέντε (5) επί µέρους στόχους
και ο αθλητής θα πρέπει να ρίξει µια (1) βολή σε κάθε στόχο.

1.1.6
1.1.6.1

Μεταξύ κάθε βολής ο αθλητής θα πρέπει να επιστρέψει στην επιφάνεια. Ο
αθλητής χρησιµοποιεί αυτό το χρόνο για τη προετοιµασία του ψαροτούφεκου και
για να οπλίσει, το οποίο µπορεί να γίνει είτε στην επιφάνεια είτε στο πυθµένα της
πισίνας µε τη προϋπόθεση το ψαροτούφεκο να είναι στραµµένο πάντα προς τη
κατεύθυνση του στόχου.

1.1.6.2

Το ψαροτούφεκο πρέπει να στηρίζεται µε το ένα χέρι µόνον και να κρατιέται µε τη
µια παλάµη µόνον, χωρίς τυχόν άλλα στηρίγµατα στο χέρι ή σε κανένα άλλο
µέρος του σώµατος.

1.1.6.3

Κατά τη βολή το ελεύθερο χέρι µπορεί να χρησιµοποιηθεί ώστε να παρέχει
σταθερότητα στο σώµα ή να επιτρέπει στον αθλητή να κρατά τη βεντούζα
στήριξης.

1.1.7

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.

1.1.8

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

1.1.9

Αθλητικό δελτίο ΕΟΥ∆Α
Κάθε αθλητής πρέπει να κατέχει αθλητικό δελτίο της ΕΟΥ∆Α σε ισχύ.
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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 της σκοποβολής ακριβείας 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 ιδιοκατασκευασµένοι. 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 Μη τυπικά µεγέθη πισίνας πρέπει πρώτα να εγκριθούν από την ΕΟΥ∆Α.

2.1.3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΓΩΝΑ

2.1.3.1

Ο χώρος αγώνα πρέπει να διευθετηθεί ως 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 αγωνιστούν.
2.1.3.1.3 Ζώνη Εκκίνησης:
ο χώρος µέσα στο νερό που βρίσκεται πριν από τον χώρο αγωνιζοµένων 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

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 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 προσπάθειας τους στη ζώνη αγώνα.
2.1.5.1.2 Η είσοδος στο χώρο A/B (Περιοχή Βολών)
2.1.5.1.3 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 κάθε στόχος 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

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ

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 γίνεται στο τέλος της προσπάθειας του κάθε αθλητή, σε ειδικά
διαµορφωµένο χώρο.

2.1.7.2

Ένας βασικός τρόπος βαθµολόγησης είναι ο ακόλουθος:
Η αξιολόγηση κάθε βολής θα γίνεται µε τη χρήση ενός ειδικά βαθµονοµηµένου
χάρακα. Η βαθµολογία θα καθορίζεται µε την τοποθέτηση ενός κοµµατιού βέργας
µε κωνική µύτη διάµετρου 6.5mm στην τρύπα που σχηµατίστηκε κατά τη βολή
κάθε στόχου ταιριάζοντας το στόχο µε τις περιφέρειες του χάρακα. Το κέντρο της
διατοµής του κοµµατιού αυτού θα υποδεικνύει τη βαθµολογία η οποία θα
καταχωρείται σε κάθε βολή και η οποία διαβάζεται απευθείας στο χάρακα.

2.1.7.3

Εάν η ένδειξη της βαθµολογίας στο χάρακα βρίσκεται µεταξύ δύο τιµών, τότε θα
καταχωρείται η υψηλότερη βαθµολογία.

2.1.7.4

Εάν το κέντρο της βολής είναι εκτός της κλίµακας βαθµολόγησης, η βαθµολογία
που θα καταχωρείται θα είναι µηδέν (0).
Εάν το ίχνος της βολής δεν είναι καθαρά ορατό στο χαρτί του στόχου, έτσι ώστε
να µην είναι δυνατή η τοποθέτηση του κοµµατιού της βέργας και ως εκ τούτου να
µην µπορεί να υπολογιστεί η βαθµολογία, τότε η βαθµολογία θα υπολογίζεται
απευθείας από τον Αλυτάρχη. 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.

2.1.7.5

Στο τέλος της βαθµολόγησης, ο αρχηγός της οµάδας (ή ένα µέλος της οµάδας,
απουσία αρχηγού) µπορεί να δει τον στόχο και τη βαθµολογία παρουσία του
κριτή του αγώνα, πριν ο Αλυτάρχης εκδώσει τα αποτελέσµατα.

2.1.8

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

2.1.9

∆ιαφορετικοί τρόποι βαθµολόγησης προβλέπονται εφόσον έχουν προηγουµένως
εγκριθεί από την επιτροπή Υ/Β σκοποβολής της CMAS.

2.1.10

Γενικές Παραβάσεις και Ποινές

2.1.10.1

Ο αθλητής που, κατα τη διάρκεια της διοργάνωσης, παραβαίνει αυτούς τους
κανονισµούς, θα δεχτεί ποινή ανάλογη µε τη σοβαρότητα της παράβασης που
διεπράχθη, όπως αναφέρεται παρακάτω:

2.1.10.1.1 Περνάει τη γραµµή βολών µε τη µύτη της βέργας κατά τη διάρκεια της βολής.
Ποινή: 100 εκατό βαθµοί για κάθε φορά.
2.1.10.1.2 Πηγαίνει πίσω από τη γραµµή εκκίνησης χωρίς να έχει επιστρέψει στην
επιφάνεια, µόλις έχουν ολοκληρωθεί οι πέντε (5) βολές.
Ποινή: 100 εκατό βαθµοί
2.1.10.1.3 Οπλίζει ή δοκιµάζει το ψαροντούφεκο σε χρόνους εκτός των δοκιµαστικών
βολών ή του αγώνα του.
Ποινή: ο αθλητής κατατάσσεται στην τελευταία θέση µε µηδέν (0) βαθµούς.
2.1.10.1.4 Αφήνει οπλισµένο ψαροντούφεκο στον πυθµένα της πισίνας.
Ποινή: ο αθλητής κατατάσσεται στην τελευταία θέση µε µηδέν (0) βαθµούς.
2.1.10.1.5 ∆ένει µε κόµπο για να ενώσει πετονιά ή σχοινί που κόπηκε στον αγώνα.
Ποινή: ο αθλητής κατατάσσεται στην τελευταία θέση µε µηδέν (0) βαθµούς.

2.1.10.1.6 Εισέρχεται στη Ζώνη Αγώνα προτού οι προηγούµενοι αθλητές τελειώσουν τις
δοκιµαστικές τους βολές.
Ποινή: ο αθλητής κατατάσσεται στην τελευταία θέση µε µηδέν (0) βαθµούς.
2.1.10.1.7

Ο κριτής υποδεικνύει ότι ένα ψαροτούφεκο παραβαίνει τους κανονισµούς.
Ποινή: ο αθλητής κατατάσσεται στην τελευταία θέση µε µηδέν (0) βαθµούς.

2.1.10.1.8

Υπερβαίνει το χρόνο των πέντε (5) λεπτών για την ολοκλήρωση ενός γύρου.
Ποινή: δέκα (10) βαθµούς για κάθε δευτερόλεπτο πάνω από τα πέντε (5)
λεπτά.

2.1.10.1.9

∆ύο (2) ή περισσότερες βολές στον ίδιο στόχο, στη περίπτωση των πέντε
(5) βολών στο ίδιο φύλλο στόχων.
Ποινή: Ακύρωση των παραπάνω βολών στον ίδιο στόχο µε τη µεγαλύτερη
βαθµολογία, κατοχυρώνεται µόνο αυτή µε τη χαµηλότερη βαθµολογία.

2.1.10.1.10

Πάνω απο πέντε βολές στο ίδιο φύλλο στόχων.
Ποινή: ο αθλητής κατατάσσεται στην τελευταία θέση µε µηδέν (0) βαθµούς.

2.1.10.1.11

Εκτελεί περισσότερες από µία (1) βολές στην ίδια άπνοια.
Ποινή: ο αθλητής κατατάσσεται στην τελευταία θέση µε µηδέν (0) βαθµούς.

2.1.10.1.12

Οπλίζει το ψαροτούφεκο στην επιφάνεια ή υποβρυχίως χωρίς να είναι
στραµµένο προς το στόχο.
Ποινή: ο αθλητής κατατάσσεται στην τελευταία θέση µε µηδέν (0) βαθµούς.

2.1.10.1.13

Αντιαθλητική συµπεριφορά
Ποινή: ο αθλητής κατατάσσεται στην τελευταία θέση µε µηδέν (0) βαθµούς.

2.1.10.1.14

Επιστροφή στην επιφάνεια µε το ψαροτούφεκο οπλισµένο
Ποινή: ο αθλητής κατατάσσεται στην τελευταία θέση µε µηδέν (0) βαθµούς.

2.1.10.1.15

Περάσει τη γραµµή βολών µε οποιοδήποτε µέλος του σώµατός του.
Ποινή: ο αθλητής κατατάσσεται στην τελευταία θέση µε µηδέν (0) βαθµούς.

2.1.10.1.16

Ο αθλητής, µετά το τέλος των δοκιµαστικών βολών, µπορεί να µαζέψει τον
εξοπλισµό του µόνο έπειτα από την άδεια του υπεύθυνου κριτή, διαφορετικά:
Ποινή: ο αθλητής κατατάσσεται στην τελευταία θέση µε µηδέν (0) βαθµούς.

2.2

Κριτές Αγώνα και Βοηθητικό Προσωπικό

2.2.1

Γενικές ∆ιατάξεις

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 κατωτέρω:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

2.2.1.4

Οι κριτές και το προσωπικό εκτός από τον Αλυτάρχη, µπορούν να οριστούν από
το διοργανωτή όµιλο.

2.2.2

Αλυτάρχης

2.2.2.1

Σε ∆ιασυλλογικά και Πανελλήνια πρωταθλήµατα, ο Αλυτάρχης ορίζεται από την
ΕΟΥ∆Α και ο διοργανωτής σύλλογος καλύπτει τα έξοδα µετάβασης, διαµονής και
διατροφής.

2.2.2.2

Ο Αλυτάρχης έχει πλήρη έλεγχο και εξουσία στο προσωπικό που αναφέρεται στο
άρθρο 2.2.1.3

2.2.3

Ο Αλυτάρχης έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

2.2.3.1.1 να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας
2.2.3.1.2 να ελέγξει την εγκυρότητα των εγγράφων των συµµετεχόντων.
2.2.3.1.3 να ελέγξει και να εγκρίνει τις δηλώσεις συµµετοχής και να καθορίσει τη σειρά των
δοκιµαστικών βολών.
2.2.3.1.4 να ελέγξει και να εγκρίνει τη βαθµολογία πριν ανακοινωθεί.

2.2.3.2

Ο Αλυτάρχης πρέπει να εγγυηθεί τη συµµόρφωση µε τους κανονισµούς και να
λύσει όποιο θέµα προκύψει όσον αφορά τη διεξαγωγή του αγώνα σε περιπτώσεις
που δεν προβλέπονται από τους κανονισµούς.

2.2.3.3

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 παρακολουθήσει ή να εκπληρώσει το ρόλο του. Εάν θεωρηθεί
απαραίτητο µπορεί να ορίσει επιπλέον προσωπικό.

2.2.3.4

∆ίνει εντολή στον Αφέτη να δώσει το σήµα έναρξης αφού επιβεβαιώσει ότι το
προσωπικό έχει λάβει τις θέσεις του και είναι έτοιµο να επιτελέσει το ρόλο του.

2.2.3.5

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

2.2.3.6

Ο Αλυτάρχης, σε συµφωνία µε τον κεντρικό κριτή, µπορεί να αναβάλει 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.

2.2.3.7

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

2.2.4

Κεντρικός κριτής αγώνα

2.2.4.1

Ο κεντρικός κριτής αγώνα επιβλέπει και συντονίζει όλες τις οργανωτικές φάσεις
του αγώνα, µε τη συνεργασία, στο µέτρο που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά του,
των υπολοίπων κριτών (µε την έγκριση του Αλυτάρχη) και των βοηθών.

2.2.5

Κριτής Γραµµής Βολών

2.2.5.1

Ο κριτής πρέπει να είναι τοποθετηµένος στη γραµµή βολών, η οποία ορίζεται από
µια µαύρη γραµµή στο πυθµένα και επιπλέουσα γραµµή στην επιφάνεια.

2.2.5.2

Ο κριτής ελέγχει τη γραµµή βολών και ενηµερώνει τον Αλυτάρχη για:

2.2.5.2.1 πέρασµα της γραµµής βολών µε τη µύτη της βέργας ή µε οποιουδήποτε µέρος
του σώµατος,
2.2.5.2.2 τον αριθµό των βολών, παραβίαση κανονισµών ή αντιαθλητική συµπεριφορά.

2.2.6

Κριτής/Βαθµολογητής

2.2.6.1

Είναι ο κριτής υπεύθυνος για τη φύλαξη των στόχων µέχρι το τέλος του αγώνα,

ελέγχει τις βολές και θέτει τη βαθµολογία µε τη χρήση του ειδικού
βαθµονοµηµένου χάρακα.
2.2.6.2

Η βαθµολόγηση θα πρέπει να γίνεται εκτός νερού και µόνο οι αρχηγοί, ή σε
περίπτωση απουσίας τους, ο αθλητής µπορεί να είναι παρόν στη βαθµολόγηση,
για να διαπιστώσει τη διαφάνεια της διαδικασίας.

2.2.7

Αφέτης

2.2.7.1

Ο αφέτης έχει την ευθύνη να δώσει το σύνθηµα εκκίνησης, όταν οι αθλητές, οι
κριτές και οι χρονοµέτρες είναι στη θέση τους.

2.2.8

Χρονοµέτρες

2.2.8.1

Κάθε προσπάθεια χρονοµετρείται χωρίς διακοπές από την αρχή µέχρι το τέλος µε
ακρίβεια ενός δεκάτου του δευτερολέπτου.

2.2.8.2

Για κάθε προσπάθεια, ο χρόνος ξεκινά όταν ο αφέτης δώσει το σύνθηµα της
εκκίνησης.

2.2.8.3

Ο χρόνος σταµατά όταν ο αθλητής σηκώνει το χέρι του έξω από το νερό, πίσω
από την γραµµή εκκίνησης.

2.2.8.4

Ο χρόνος καταγράφεται µε χρονόµετρα σε λεπτά, δευτερόλεπτα και δέκατα
δευτερολέπτου.

2.2.9

Γραµµατέας αγώνα

2.2.9.1

Ο Γραµµατέας αγώνα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ακρίβειας των
σηµειώσεων όσο αναφορά τα αποτελέσµατα και τις κατατάξεις, που
κοινοποιούνται από τον Αλυτάρχη.

2.2.9.2

Ορίζει δικούς του βοηθούς και συντονίζει την εργασία τους.

2.2.9.3

Προετοιµάζει όλο το γραµµατειακό υλικό και τα απαραίτητα έγραφα για τον
αγώνα.

2.2.9.4

Επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα, αναφέρει νέα ρεκόρ τοποθετώντας τα στα
επίσηµα αρχεία ρεκόρ. Προσθέτει στο φάκελο του αγώνα τα έγγραφα, κάνοντάς
τα διαθέσιµα στον Αλυτάρχη.

2.2.10

Μεταφέρει τα αποτελέσµατα για τη κατάταξη των τριών πρώτων αθλητών καθώς
και τη σύνθεση των ενδεχοµένων γύρων επαναληπτικών βολών.

2.2.10.1

Τα επίσηµα αποτελέσµατα και η κατάταξη των αθλητών δεν πρέπει να
κοινοποιούνται από το Γραµµατέα χωρίς πρώτα να έχουν εγκριθεί από τον
Αλυτάρχη.

2.2.10.2

Ετοιµάζει τη τελική αναφορά του αγώνα.

2.2.10.3

Εφόσον υπάρχει γραφείο τύπου, ο γραµµατέας αγώνα µπορεί, µε την άδεια του
Αλυτάρχη, να κοινοποιεί πληροφορίες του αγώνα στα µέσα.

2.2.11

Γιατρός αγώνα

2.2.11.1

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.

2.2.12

Βοηθοί

2.2.12.1

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.

2.2.13

Προκαταρτική συνάντηση

2.2.13.1

Την ηµέρα πριν τον αγώνα, πρέπει να γίνει µια συνάντηση µεταξύ:
•
•
•
•

2.2.13.2

Αλυτάρχη
Κεντρικού Κριτή Αγώνα
Αρχηγών οµάδων
Ιατρού αγώνα

Ο σκοπός της συνάντησης είναι να ορίσει:
Τεχνικά θέµατα,
χρόνοι και µετακίνηση,
οδηγίες για τις τελετές έναρξης και λήξης,
χρόνοι και διαδροµές κλεισµένες για κάθε οµάδα,
µέτρα ασφαλείας.

2.2.13.3

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

2.2.14

Επιτροπή

2.2.14.1

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.∆Α.,
τρεις (3) εκπρόσωποι, ορισµένοι από και µεταξύ των αρχηγών των οµάδων,
δυο (2) αναπληρωµατικοί, ορισµένοι από και µεταξύ των αρχηγών των
οµάδων.

2.2.14.2

Η Επιτροπή έχει το καθήκον να εξετάζει τις ενστάσεις που κατατέθηκαν και να
λάβει απόφαση µέσα σε µία ώρα από την κατάθεσή τους.

2.2.14.3

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

2.2.14.4

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

2.2.14.5

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.

2.2.14.6

Η ένσταση πρέπει να γίνει στο έντυπο Α (επισυνάπτεται) και παραδίδεται
αποκλειστικά και µόνο στον Αλυτάρχη.

2.2.14.7

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

2.2.14.8

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

2.2.14.9

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

2.2.14.10 Η απόφαση πρέπει να κοινοποιείται αµέσως στον αιτούντα κατά τη λήξη της
συνεδρίασης.
2.2.14.11 Ο Αλυτάρχης κοινοποιεί την απόφαση αυτή εγγράφως, χρησιµοποιώντας το
έντυπο Β (επισυνάπτεται).
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ΕΝΟΤΗΤΑ III

3.1

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

3.1.1

Η σειρά εκκίνησης των αθλητών θα πρέπει να αποφασιστεί µε βάση την
κλήρωση που εκτελείται από τον Αλυτάρχη. Η κλήρωση πρέπει να γίνει µε την
παρουσία των κριτών και των αρχηγών της κάθε παρούσας οµάδας.

3.2

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ 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 γίνεται µε τις ακόλουθες φάσεις:

3.2.2.1

Ο αθλητής παίρνει θέση πίσω από τη γραµµή εκκίνησης και περιµένει το σήµα.

3.2.2.2

Μετά το σήµα της εκκίνησης της προσπάθειας, ο αθλητής κολυµπά στην
επιφάνεια για την περιοχή της γραµµής βολών, όπου µπορεί να επιλέξει αν θα
οπλίσει το ψαροτούφεκο σε άπνοια ή στην επιφάνεια, και στη συνέχεια ρίχνει τη
βολή, κρατώντας το όπλο µε το ένα χέρι και το ένα χέρι µόνο.

3.2.2.3

Μετά τη βολή, ο αθλητής θα πρέπει να επιστρέψει στην επιφάνεια, κοντά στη
γραµµή βολών, και µετά την όπλιση του ψαροτούφεκου, επαναλαµβάνει αυτή την
ακολουθία µέχρι τη ρίψη της πέµπτης (5ης) βολής.

3.2.2.4

Ο γύρος τελειώνει όταν ο αθλητής, που έχει εκτελέσει όλες τις βολές, επιστρέφει
στην επιφάνεια κοντά στη γραµµή βολών και κολυµπά µε το ψαροτούφεκο έως
πίσω από τη γραµµή εκκίνησης, όπου σηκώνει το χέρι του για να σηµατοδοτήσει
το τέλος της προσπάθειας.

3.2.2.5

Ο νικητής είναι ο αθλητής που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθµολογία,
µετά την αφαίρεση των ενδεχόµενων κυρώσεων.

3.2.2.6

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, µόνο για τις πρώτες τρεις (3) θέσεις της κατάταξης,
θα υπάρξει ένας ή περισσότεροι γύροι επαναληπτικών βολών µέχρι την ανάδειξη
του νικητή και των άλλων δυο θέσεων.

3.3

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

3.3.1

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

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, το οποίο
τοποθετείται πίσω από τη γραµµή εκκίνησης πριν από την έναρξη της
προσπάθειας. Κατά τη διαδικασία αλλαγής του ψαροτούφεκου, η χρονοµέτρηση
δε διακόπτεται.

3.3.3

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

3.3.4

Το ψαροτούφεκο αντικατάστασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο αν το κύριο
χαλάσει.

3.3.5

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

3.3.6

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

3.3.7

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

3.3.7.1

Ο αθλητής που υπόκειται στην διακοπή πρέπει να αναφέρει το περιστατικό µε
την ανύψωση ενός χεριού, για να διακόψει χρόνο, έπειτα θα πρέπει να
επιστρέψει πίσω από την γραµµή εκκίνησης, ακόµη και χωρίς το δικό του
ψαροτούφεκο, αν η βέργα παραµένει κολληµένη στο στόχο.

3.3.7.2

Η καταγραφή του χρόνου θα διακοπεί, ενώ η προσπάθεια των άλλων αθλητών
θα συνεχίσει ως έχει.

3.3.7.3

Όταν η προσπάθεια των άλλων αθλητών της ίδιας σειράς ολοκληρωθεί µε την
επιστροφή τους πίσω από τη γραµµή εκκίνησης, το πρόβληµα που προκάλεσε
το συγκεκριµένο περιστατικό θα πρέπει να επιλυθεί. Έπειτα ο αθλητής που
εµπλέκεται στο περιστατικό, θα κληθεί να επιστρέψει κοντά στη γραµµή βολών,
όπου µετά από αντίστροφη µέτρηση 30 δευτερολέπτων, το σήµα εκκίνησης θα
δοθεί εκ νέου.

3.3.7.4

Από εκείνη τη στιγµή ο αθλητής µπορεί να ολοκληρώσει τις υπόλοιπες βολές,
ενώ ο χρόνος προστίθεται στο χρόνο που έχει ήδη µετρηθεί.

3.3.7.5

Μόλις ρίξει τη πέµπτη βολή, ο αθλητής θα κολυµπήσει πίσω από τη γραµµή
εκκίνησης όπου να σηκώσει το χέρι του, προκειµένου να δείξει ότι η προσπάθεια
έχει ολοκληρωθεί, διακόπτοντας έτσι και το χρόνο.

4

ΕΝΟΤΗΤΑ IV

4.1

ΕΥΘΥΝΗ

4.1.1

Η δήλωση συµµετοχής υπογεγραµµένη από τον αθλητή εγγυάται ότι είναι
τουλάχιστον 16 ετών, πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται για την άσκηση
υποβρύχιας δραστηριότητας και έχει επίγνωση των κανόνων ασφαλείας
καταδύσεων.

4.1.2

Ο διοργανωτής Όµιλος πρέπει να εγγυηθεί κατά τη διάρκεια των αγώνων την
αναγκαία βοήθεια για τη σωστή διεξαγωγή του αγώνα, και πρέπει να διασφαλίζει
ότι υπάρχει υπηρεσία πρώτων βοηθειών από αρµόδιο προσωπικό υγειονοµικής
περίθαλψης, εγκεκριµένο για το σκοπό αυτό.

4.1.3

Οι διοργανωτές, οι εκπρόσωποι τους και οι συνεργάτες τους, καθώς και ο
Αλυτάρχης και οι κριτές δεν θα 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.

