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ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ   
 

Α. Αγωνίσματα 

• Σκοποβολή Αγοριών Ατομικό      Κωδ. 017. 

• Σκοποβολή Αγοριών Ομαδικό     Κωδ. 018. 

• Σκοποβολή Κοριτσιών Ατομικό   Κωδ. 019.  

• Σκοποβολή Κοριτσιών Ομαδικό  Κωδ. 020. 
  
 Β. Δικαίωμα συμμετοχής 

• Δικαίωμα συμμετοχής από κάθε Γυμνάσιο έχουν 3 μαθητές και 3 μαθήτριες. 

• Αν κάποιο σχολείο θέλει να συμμετάσχει στο ομαδικό αγώνισμα, πρέπει να δηλώσει τρία 
άτομα στο ατομικό αγώνισμα.  

• Μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων συμμετοχών από όλα τα Γυμνάσια 
                 017. Σκοποβολή Αγοριών Ατομικό      = 60 μαθητές  
                 018. Σκοποβολή Αγοριών Ομαδικό     = 20 ομάδες 
                 019. Σκοποβολή Κοριτσιών Ατομικό    = 80 μαθήτριες 
                 020. Σκοποβολή Κοριτσιών Ομαδικό   = 20 ομάδες 

• Για να συμμετέχει κάποιος/α μαθητής/τρια στους αγώνες δεν χρειάζεται να έχει καμία 
απολύτως εμπειρία συμμετοχής στην Σκοποβολή. 

 
Γ. Στολές αθλητών – Εξοπλισμός 

• Παντελόνι ή μακριά φόρμα μονόχρωμη 

• Καπέλο 

• Αντηλιακό 

• Μπλούζα κοντομάνικη (δίνεται από την Οργανωτική Επιτροπή) 
 
Δ. Κανονισμοί 

• Η απόσταση από τους στόχους είναι 10 μέτρα. 

• Το όπλο με το οποίο ρίχνουν οι αθλητές είναι αεροβόλο τουφέκι. 

• Οι αθλητές ρίχνουν από όρθια θέση και η κάνη του όπλου υποβαστάζεται σε ειδική 
θέση. 

• Οι στόχοι είναι χάρτινοι με διάμετρο 8 εκατοστών. 

• Κάθε στόχος έχει 10 περιοχές ομόκεντρων κύκλων με βαθμολογία από το 1 ως το 10, 
έτσι ώστε από τη θέση της βολής πάνω στον κύκλο να προκύπτει και η αξία της 
βαθμολογίας της. 

• Σε περίπτωση που η βολή πετύχει ανάμεσα σε δύο κύκλους ως αποτέλεσμα μετράει ο 
κύκλος με την μεγαλύτερη βαθμολογία. 

• Όλοι οι αθλητές ρίχνουν από 10 κανονικές βολές, ενώ θα υπάρξουν στην αρχή και 5 
δοκιμαστικές βολές. 

• Μετά την προκριματική φάση οι 5 πρώτοι στη βαθμολογία συμμετέχουν στον τελικό 
του αγωνίσματος, όπου και ξαναρίχνουν από 10 βολές. 

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράνε οι καλύτερες βολές των αθλητών (π.χ. κερδίζει 
αυτός που έχει πετύχει δύο δεκάρια σε σχέση με αυτόν που πέτυχε ένα δεκάρι). 
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• Στο ομαδικό (3 σκοπευτές) προστίθενται οι βαθμοί και των τριών αθλητών από τις 
βολές που έκαναν στο ατομικό αγώνισμα και προκύπτει η συνολική βαθμολογία της 
ομάδας. 

 
Ε. Τρόπος διεξαγωγής 
017. Σκοποβολή Αγοριών Ατομικό,   

• Οι 60 μαθητές χωρίζονται, μετά από κλήρωση, σε δώδεκα (12) σειρές των πέντε (5). 

• Όλοι-ες μαθητές/τριες ρίχνουν με τη σειρά, μετά από κλήρωση. 

• Οι μαθητές/τριες κάθε σειράς ανταγωνίζονται τους μαθητές και όλων των υπολοίπων 
σειρών. 

• Οι δέκα(10) καλύτερες επιδόσεις όλων των σειρών προκρίνονται στον τελικό. 
019. Σκοποβολή Κοριτσιών Ατομικό 

• Οι 80 μαθήτριες χωρίζονται, μετά από κλήρωση, σε δέκα έξι(16) σειρές των πέντε (5). 

• Όλες οι μαθήτριες ρίχνουν με τη σειρά, μετά από κλήρωση. 

• Οι μαθήτριες κάθε σειράς ανταγωνίζονται τις μαθήτριες και όλων των υπολοίπων 
σειρών. 

• Οι δέκα(10) καλύτερες επιδόσεις όλων των σειρών προκρίνονται στον τελικό. 
018. Σκοποβολή Αγοριών Ομαδικό,  020. Σκοποβολή Κοριτσιών Ομαδικό 

• Στο ομαδικό αγώνισμα οι αθλητές-τριες της ομάδας δεν ξαναρίχνουν βολές. 
           Απλά προστίθενται οι βαθμοί, των τριών αθλητών/τριων της ομάδας, που πέτυχαν στη                            
           διάρκεια του ατομικού αγωνίσματος. 

• Οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των κατηγοριών προσέρχονται υποχρεωτικά στις 
09:30π.μ. στον χώρο διεξαγωγής του αθλήματος για την κλήρωση συμμετοχής τους στις 
σειρές. 

 
ΣΤ. Πρόγραμμα αγώνων 
 
Κωδ. 019. Σκοποβολή Κοριτσιών Ατομικό    
 
ΣΑΒΒΑΤΟ, Πρώτη Σερρών - Εγκατάσταση Σκοποβολής 
09.30 π.μ.  Προκριματικοί 
18:30             Προκριματικοί 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ, Πρώτη Σερρών-Εγκατάσταση Σκοποβολής 
10.30 π.μ.  Τελικοί 
11:15 π.μ.  Απονομή 
 
Κωδ. 020. Σκοποβολή Κοριτσιών Ομαδικό 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ, Πρώτη Σερρών - Εγκατάσταση Σκοποβολής 
11:20 π.μ.  Απονομή 
 
 
Κωδ. 017. Σκοποβολή Αγοριών Ατομικό   
     
ΔΕΥΤΕΡΑ, Πρώτη Σερρών - Εγκατάσταση Σκοποβολής 
09.30 π.μ.  Προκριματικοί 
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12.00 μ.μ.  Τελικοί 
13:30 μ.μ.  Απονομή 
 
Κωδ. 018. Σκοποβολή Αγοριών Ομαδικό    
   
ΤΡΙΤΗ , Πρώτη Σερρών - Εγκατάσταση Σκοποβολής 

12:00   Απονομή. 
 

 


