
ΤΕΦΝΙΚΕΣ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ 
 

Καη’ αξρήλ, λα δηεπθξηλίζω όηη ελώ ζην ηξαπ ε ηερληθή είλαη κία, ην 
swing through, ζην ζθεη ηέηνηεο απινπζηεύζεηο είλαη άγλωζηεο. Τν ζθεη 

(καδί κε ην ζπόξηηλγθ) πξνζθέξεηαη γηα λα επδνθηκήζνπλ όιεο νη 
ζθνπεπηηθέο ηερληθέο, κε ηόζεο πνιιέο παξαιιαγέο κεηαμύ ηνπο, πνπ 
πξαγκαηηθά είλαη ζπάλην λα βξεηο δύν ζθνπεπηέο πνπ λα ξίρλνπλ αθξηβώο 

κε ηνλ ίδην ηξόπν. Οη ηξεηο βαζηθέο ηερληθέο είλαη ην swing through, ην pull 
away θαη ην maintained lead, ή αιιηώο sustained lead.  

 
Swing through: Εδώ ν ζθνπεπηήο ηνπνζεηεί (εηζαγάγεη) ην όπιν ηνπ πίζω 
από ηνλ ζηόρν, θαη πξνζπεξλώληαο ηνλ, παηάεη αθαξηαία ηελ ζθαλδάιε. 

Είλαη κία αγαπεκέλε ηερληθή ζην θπλήγη, αιιά θαη ζην ζθνπεπηήξην, θπξίωο 
ζε πνιύ θνληηλνύο ζηόρνπο, κε ην πιενλέθηεκα όηη δελ ρξεηάδεηαη λα βάδεη 

ν ζθνπεπηήο ζπγθεθξηκέλε πξνζθόπεπζε ζηελ βνιή ηνπ, γηαηί ε ηαρύηεηα 
πνπ έρεη ην όπιν θαηά ηελ πξνζπέξαζε ηνπ ζηόρνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
ρξνληθή πζηέξεζε πνπ κεζνιαβεί από ηελ ζηηγκή πνπ ν εγθέθαινο δίλεη 

εληνιή κέρξη λα παηεζεί ε ζθαλδάιε, δίλεη απηόκαηα ηελ απαηηνύκελε 
πξνζθόπεπζε. Τν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο ηερληθήο είλαη όηη δελ καο δίλεη 

ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμνπκε εκείο ην ζεκείν πνπ ζα ζπάζεη ην πηάην, 
πξάγκα ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζην ζθεη, θαζώο θαη ην όηη δελ έρνπκε πεξηζώξηα 

δηόξζωζεο ηεο ληνπθεθηάο αλ θάηη πάεη ζηξαβά. 
 

Pull away: Σ’ απηήλ ηελ ηερληθή, ν ζθνπεπηήο εηζαγάγεη ην όπιν πάλω 

ζηνλ ζηόρν θαη επηηαρύλνληαο πξννδεπηηθά κπξνζηά από ηνλ ζηόρν, 

ηξαβάεη ηελ ζθαλδάιε κόιηο δεη ηελ πξνζθόπεπζε πνπ ζεωξεί ζωζηή, 

ζπλερίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ θίλεζε ηνπ όπινπ. Είλαη επίζεο ρξήζηκε 

ηερληθή γηα ην θπλήγη θαη ην ζθνπεπηήξην, θπξίωο γηα καθξύηεξεο βνιέο, 

αιιά θαη πάιη καο ζηεξεί ην πιενλέθηεκα λα επηιέμνπκε ην αθξηβέο ζεκείν 

πνπ ζα ζπάζεη ην πηάην. Βέβαηα, είλαη θαηά πνιύ αθξηβέζηεξε ηεο 

πξνεγνύκελεο. 

Maintained lead: Όπωο ιέεη θαη ε θξάζε, δηαηεξνύκελε πξνζθόπεπζε. 

Εδώ, ν ζθνπεπηήο ηνπνζεηεί ην όπιν απεπζείαο κπξνζηά από ηελ πνξεία 

ηνπ ζηόρνπ θαη ηνλ παξαθνινπζεί εθαξκόδνληαο ηελ πξνζθόπεπζε πνπ 

απαηηείηαη. Όηαλ δεη ηελ “εηθόλα” πνπ ζεωξεί ζωζηή, παηάεη αθαξηαία ηελ 

ζθαλδάιε ρωξίο λα ζηακαηήζεη ηελ θίλεζε ηνπ όπινπ. Όπωο όιεο νη 

ηερληθέο, έηζη θη απηή έρεη πιενλεθηήκαηα θαη ειαηηώκαηα. Τν ειάηηωκά 

ηεο, ηδίωο γηα αξράξηνπο ζθνπεπηέο, είλαη ν θίλδπλνο λα ζηακαηήζεηο ηελ 

θίλεζε ηνπ όπινπ θαηά ηνλ ππξνβνιηζκό, πξάγκα πνπ ζα έρεη ζίγνπξν 

απνηέιεζκα ε ληνπθεθηά λα θύγεη πίζω από ηνλ ζηόρν. Πξνζθέξεη όκωο 

πιενλεθηήκαηα πνιύ ρξήζηκα γηα ην ζθεη. Πξώηνλ, κπνξείο λα επηιέμεηο ην 

ζεκείν πνπ ζα ζπάζεηο ην πηάην, θαη δεύηεξνλ, απνκλεκνλεύεηο θαη 

εθαξκόδεηο ηηο πξαγκαηηθέο πξνζθνπεύζεηο πνπ απαηηνύληαη ζε θάζε 

βαηήξα. Η γλώκε κνπ είλαη όηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, αλ θαη 

δπζθνιόηεξε ζηελ εθκάζεζε, είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα ρξήζε ζην 

ζθεη. 

 


