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ΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ 

 

Έχει παρατηρηθεί τον τελευταίο καιρό μία μεγάλη προσέλευση σκοπευτών από μέλη – 
σκοπευτές άλλων συλλόγων στους αγώνες του Σταθερού Στόχου που διοργανώνουμε. 
Επειδή οι σκοπευτές αυτοί προέρχονται από συλλόγους που ασχολούνται σχεδόν 
αποκλειστικά με την Πρακτική Σκοποβολή και έχουν πολλές ερωτήσεις σχετικά με τους 
αγώνες Σταθερού Στόχου και την όλη διαδικασία διεξαγωγής τους, σας παραθέτουμε ένα 
σύντομο οδηγό για τους κανονισμούς που διέπουν τα αθλήματα που διοργανώνουμε. 
Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι ο συνολικός αριθμός αγώνων που απαιτούνται για την 
διατήρηση της  άδειάς κατοχής και οπλοφορίας  μεγάλου διαμετρήματος (κατηγορία Β), 
δεν παίζει ρόλο αν οι αγώνες αυτοί προέρχεται από αγώνες Πρακτική Σκοποβολής ή και 
από αγώνες Σταθερό Στόχου μεγάλου διαμετρήματος. 

Δύο από τα πιο διαδεδομένα αγωνίσματα σταθερού στόχου που διεξάγονται στα Ελληνικά 
σκοπευτήρια πυροβόλων όπλων είναι το αγώνισμα πιστολιού Κεντρικής Πυροδότησης ή 
αγώνισμα πιστολιού μεγάλου διαμετρήματος και το αγώνισμα Πιστολιού Standard. Τα 
αγωνίσματα αυτά δεν ανήκουν στα Ολυμπιακά αθλήματα της σκοποβολής. 

Οι κανόνες ασφαλείας που ισχύουν για την διεξαγωγή ενός αθλήματος σταθερού στόχου σε 
αρκετά σημεία είναι διαφορετικοί από αυτούς της Πρακτικής Σκοποβολής. Πριν την 
αναλυτική περιγραφή των αθλημάτων του σταθερού στόχου ,καλό θα ήταν να θυμηθούμε 
αυτούς τους κανόνες : 

*Ο αθλητής δεν κυκλοφορεί ποτέ με γεμάτο όπλο στον αθλητικό χώρο. Σε αντίθεση με την 
Πρακτική Σκοποβολή όπου ο αθλητής φέρει το όπλο στην θήκη της ζώνης του – πάντοτε 
άδειο και χωρίς γεμιστήρα. Στον Σταθερό Στόχο ο αθλητής φέρει το όπλο του είτε σε 
τσάντα, είτε σε βαλιτσάκι, είτε σε θήκη – κουτί  και πάντοτε άδειο. Άρα κατά την διεξαγωγή 
αγώνα Σταθερού Στόχου δεν υπάρχει οπλοφορία, τουλάχιστον όπως την εννοούμε και την 
βλέπουμε σε ένα σκοπευτήριο Πρακτικής Σκοποβολής.  

*Ο αθλητής μετά τα διαδικαστικά (εγγραφή στον αγώνα, καταγραφή στα βιβλία, έλεγχο 
εξοπλισμού κλπ), πλησιάζει την γραμμή βολής και παίρνει θέση στην θυρίδα που θα 
αγωνιστεί στο εσωτερικό του σκοπευτηρίου ή στην θέση που θα του υποδείξουν αν θα ρίξει 
στον εξωτερικό χώρο του. Αποθέτει μπροστά του την θήκη του όπλου, τα κιάλια και ότι 
άλλο απαραίτητο για την βολή και φοράει τις ωτοασπίδες και τα γυαλιά του. Στο όπλο 
βάσει των νέων κανονισμών πρέπει να έχει περασμένο μέσα στην θαλάμη και την κάνη ένα 
κορδόνι έντονου χρώματος για να φαίνεται  πέρα από κάθε αμφιβολία ότι δεν υπάρχει 
φυσίγγι στο όπλο. 

*Ο αθλητής δεν ακουμπάει το όπλο, δεν το περιεργάζεται και δεν το ρυθμίζει. Περιμένει 
εντολές από τον αρχηγό βολής. 
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*Από αυτήν την θέση ο αθλητής δεν αποχωρεί πλέον χωρίς την άδεια του αρχηγού βολής. 
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, το όπλο παραμένει στραμμένο προς τους στόχους και με 
περασμένο το κορδόνι του. 

*Κατά την διεξαγωγή του αγώνα πιθανόν να υπάρξει εμπλοκή. Αυτή μπορεί να είναι απλή 
που να διορθώνεται με το τράβηγμα του κλείστρου, έως φρακάρισμα ενός φυσιγγίου στην 
θαλάμη ή την δυσλειτουργία του μηχανισμού σκανδάλης. Ο αθλητής, κρατώντας το όπλο 
με το χέρι που ρίχνει, σε γωνία 45ο  και στραμμένο προς τους στόχους, σηκώνει το 
ελεύθερο χέρι και ενημερώνει τον αρχηγό βολής. Ο αρχηγός βολής τον ενημερώνει σχετικά 
με το τι πρέπει να κάνει.  

*Μετά το τέλος των 60 βολών ο αρχηγός βολής ελέγχει το όπλο, όπου είναι τοποθετημένο 
το κορδόνι ασφαλείας και το όπλο μπαίνει στην θήκη – βαλιτσάκι – τσάντα και ο σκοπευτής 
αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. 

 

 



 

Εθνικός Σκοπευτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης 
 http://eskoth.gr/  

*Κατά αντιστοιχία με τις διαδικαστικές ποινές  και το D.Q. της Πρακτικής σκοποβολής, στον 
Σταθερό Στόχο ο αρχηγός βολής έχει την δυνατότητα αν κάτι δεν εφαρμόζεται σωστά να 
επιβάλλει :  

α) παρατήρηση – προειδοποίηση δείχνοντας του μία κίτρινη κάρτα 

β )να του αφαιρέσει βαθμούς από την βαθμολογία του δείχνοντας πράσινη κάρτα 

γ) να τον αποβάλει από την διοργάνωση δείχνοντας κόκκινη κάρτα 

 

Αναλυτικά η διεξαγωγή των δύο αγωνισμάτων 

Α .Standard πιστόλι .22’’ 

Απόσταση βολής: 25 μέτρα 

Ύψος στόχου: 1,40 μ 

Ελάχιστο βάρος σκανδάλης: 1 κιλό 

Βολές : 60   

Μέγιστη απόσταση σκοπευτικών: 220 χιλ. 

5 δοκιμαστικές βολές σε 2,5 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα 

 

Α’ μέρος:  20 βολές –  5 βολές  σε 2.5 λεπτά  

Ακολουθεί  1 λεπτό για διάλειμμα και 1 λεπτό για γέμισμα και επαναλαμβάνεται για ακόμα 
4 φορές (5 x 4 επαναλήψεις = 20 βολές). 

 

Β’ μέρος:  20 βολές –  5 βολές  σε 20 δευτερόλεπτα 

Ακολουθεί  1 λεπτό για διάλειμμα και 1 λεπτό για γέμισμα και επαναλαμβάνεται για ακόμα 
4 φορές (5 x 4 επαναλήψεις = 20 βολές). 

 

Γ’ μέρος:  20 βολές – 5 βολές  σε 10 δευτερόλεπτα 

Ακολουθεί  1 λεπτό για διάλειμμα και 1 λεπτό για γέμισμα και επαναλαμβάνεται για ακόμα 
4 φορές (5 x 4 επαναλήψεις = 20 βολές). 

 

*Άσχετα από την χωρητικότητα του γεμιστήρα στους αγώνες Σταθερού Στόχου γεμίζουμε 
πάντα με 5 φυσίγγια.  
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*Ο στόχος του σταθερού είναι 10 ομόκεντροι κύκλοι αριθμημένοι από 1 έως 10. Συνεπώς το 
άριστα είναι 60 Χ 10 = 600 βαθμοί. 

*Εφ’ όσον η διεξαγωγή δεν γίνεται με ηλεκτρικά περιστρεφόμενους στόχους, ο αρχηγός 
βολής κρατά τους χρόνους με χρονόμετρο και δίνει εντολές με σφυρίγματα. 

*Μία ολοκληρωμένη διεξαγωγή διαρκεί περίπου μία ώρα. 

 

Εικόνα 1. Το φυσίγγιο .22’’LR. Είναι το φυσίγγι με το οποίο γίνεται το αγώνισμα Standard και όλα τα 
ολυμπιακά αγωνίσματα γυναικών και ανδρών – πιστολιού και τυφεκίου. 

 

Β. Αγώνισμα πιστολιού κεντρικής πυροδότησης (πιστόλι μεγάλου διαμετρήματος) 

Στο αγώνισμα αυτό συμμετέχουν μόνο άνδρες. Στον Σταθερό Στόχο (Ολυμπιακό ή μη) οι 
γυναίκες λαμβάνουν μέρος με .22’’LR, στο αντίστοιχο αγώνισμα πιστολιού 25m (πρώην 
πιστόλι sport γυναικών 30+30) σε αντίθεση με την Πρακτική Σκοποβολή όπου δεν υπάρχει 
δέσμευση στο φύλο ως προς το διαμέτρημα. 

Απόσταση: 25 μέτρα 

Ύψος στόχου: 1,40 μέτρα 

Μέγιστο βάρος όπλου: 1400 γραμμάρια 

Ελάχιστο βάρος σκανδάλης: 1000 γραμμάρια 

Μέγιστη απόσταση σκοπευτικών: 220 χιλ. 

Διαμετρήματα: .32’’ –  .38’’ – 9mm. 

Σημαντική επισήμανση: Το κράτημα του όπλου γίνεται πάντα με ένα χέρι (το δυνατό του 
καθενός). 

Ο αγώνας αυτός χωρίζεται σε δύο μέρη με αλλαγή στόχων μετά το πέρας του πρώτου 
μέρους. 

Μέρος πρώτο: Βολή ακριβείας – 5 δοκιμαστικές και 30 αγωνιστικές βολές 

5 φυσίγγια σε 5 λεπτά, ακολουθεί  1 λεπτό για διάλειμμα και 1 λεπτό για γέμισμα και 
επαναλαμβάνεται για ακόμα 5 φορές (5 x 6 επαναλήψεις = 30 βολές). 

Οι στόχοι μαζεύονται και  τοποθετούνται νέοι στόχοι της ταχείας βολής. 
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Μέρος δεύτερο: Ταχεία βολή – 5 δοκιμαστικές και 30 αγωνιστικές βολές 

5 φυσίγγια, όπου η κάθε βολή ρίχνεται σε 3 δευτερόλεπτα και ακολουθούν 7 δευτερόλεπτα 
αναμονής. Μετά τις 5 βολές ακολουθεί  1  λεπτό για διάλειμμα και 1 λεπτό για γέμισμα και 
η διαδικασία επαναλαμβάνεται για ακόμα 5 φορές (5 x 6 επαναλήψεις = 30 βολές). 

Τέλος αγώνα. Συνολικά φυσίγγια αγώνα πρώτου και δευτέρου μέρους (30+30): 60 
φυσίγγια. Τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών βολών δεν προσμετρούνται στην 
βαθμολογία.  

Σημείωση: αρίθμηση στόχου ακριβείας  1 -10. Αρίθμηση στόχου ταχείας  5-10. 

Άσχετα από την χωρητικότητα του γεμιστήρα στους αγώνες Σταθερού Στόχου γεμίζουμε 
μόνον με 5 φυσίγγια την φορά. Το ίδιο ισχύει και για τα περίστροφα: το βυκίο (ο μύλος ), 
είτε παίρνει 6, είτε 7, εμείς γεμίζουμε πάντα με 5 φυσίγγια. 

 

 

Εικόνα 2. Το φυσίγγιο Wad cutter. Η βολίδα του φυσιγγίου Wad Cutter δεν προεξέχει από το χείλος του 
κάλυκα. Πολλές φορές δεν έχει την δύναμη να ρίξει κάτω έναν μεγάλο μεταλλικό στόχο της Πρακτικής 

Σκοποβολής, αλλά κόβει τέλεια τον χάρτινο στόχο. Αντίθετα ένα FMJ βλήμα αφήνει ένα αστεροειδές ίχνος 
στο χαρτί.  Έτσι για την αποσαφήνιση της ακριβούς θέσης της βολής άρα και της βαθμολογίας, διεθνώς έχει 

καθιερωθεί σαν το ιδανικότερο φυσίγγι για την αγωνιστική σκοποβολή Σταθερού Στόχου. 

 

Επιμέλεια κειμένου: Κώστας Τζούτζος, εκπαιδευτής ασφαλούς χρήσης όπλων, Κριτής RO. 


