OHJE
Practical-kiväärisääntöpäivitys 2015-2017
Seuraavilla päivityksillä saadaan practical-ammunnan
kiväärisäännöt 2015 päivitettyä 2017 säännöiksi:
1. Korvaa 2015 sääntöjen sivut 18, 28, 49, 54, 113,
122, 130 ja 131 oheisilla päivityssivuilla. Leikkaa
sivut oikean kokoisiksi.
2. Liitteet B5 ja B6 eivät enää ole osa kiväärisääntöjä.
Merkitse tämä esimerkiksi vetämällä rasti ko.
sivujen (120 ja 121) yli.
3. Muuta kannessa oleva vuosiluku 2015 2017:ksi.

2.2.1.5

2.2.2
2.2.3
2.2.3.1

2.2.3.2
2.2.4
2.2.5
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muusta jäykästä materiaalista ja niiden tulisi olla
saman värisiä (mielellään punaisia) kilpailun jokaisella asemalla. Ellei rikelinjoilla rajata ampumaaluetta kokonaan, niiden tulee olla vähintään 1,5
metrin mittaisia, mutta niiden tulkitaan jatkuvan loputtomiin (katso myös sääntö 4.4.1).
Jos asemalla on rikelinjoin selkeästi rajattu käytävä tai selkeästi erotettu ampuma-alue, kilpailija
joka oikaisee astuen maahan käytävän tai ampuma-alueen rajojen ulkopuolelle, saa toimintavirheen jokaisesta laukauksesta, joka on ammuttu
oikaisun aloittamisen jälkeen.
Ei sovellettavissa.
Seinät - tulee rakentaa seuraavalla tavalla:
Niiden tulee olla riittävän korkeita ja vahvoja toimiakseen tarkoituksessaan. Ellei tarjolla ole ampuma-alustaa tai vastaavaa, vähintään 1,8 metrin
korkuisen seinän tulkitaan jatkumaan loputtomiin
ylöspäin (katso myös sääntö 10.2.11).
Niiden tulisi sisältää reunoistaan taaksepäin suuntautuvat rikelinjat maan tasalla.
Ei sovellettavissa.
“Cooper” tunnelit - ovat tunneleita, joissa pystyseinien päällä on irrallista materiaalia (esim. rimoja),
joka voi pudota kilpailijan tahattomien toimien seurauksena (katso sääntö 10.2.5). Tällainen tunneli
voidaan rakentaa halutun korkuiseksi, mutta irtomateriaalin tulee olla riittävän kevyttä, jotta se ei
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4.1.6

Samoin on kielletty minitaulun kiinnittäminen täysikokoiseen tauluun.
Ainoastaan IPSC:n hyväksymiä tauluja ja mekaanisesti tai elektronisesti toimivia laitteita saadaan
käyttää liikkuvien taulujen aktivointiin.

4.2

IPSC:n hyväksymät taulut - paperiset

4.2.1

IPSC-kiväärikilpailuissa on sallittua käyttää kolmea erilaista paperitaulutyyppiä (katso liite B).
IPSC-minitaulu on tarkoitettu kuvaamaan pidemmälle sijoitettua IPSC-taulua. Molempia kokoja
voidaan käyttää samassa tauluryhmässä mikäli
kaikki minitaulut on sijoitettu vähintään 2 metriä
ko. tauluryhmän kauimmaista täysikokoista taulua
pidemmälle (ts. mikäli tauluryhmän kauimmaisin
täysikokoinen taulu on 15 m ampujasta, lähimmän
minitaulun tulee olla vähintään 17 m etäisyydellä).
Paperitaulujen etupuolella on oltava selvästi merkityt rajaviivat ja 0,5 cm (minitauluissa 0,3 cm)
reuna-alueet, joiden ei kuitenkaan tulisi olla nähtävissä yli 10 metrin etäisyyksille. Voima palkitaan
IPSC-pistooli- ja kiväärikilpailuissa pistealueilla.
Paperisten sakkotaulujen etupuolella on oltava
selvästi merkitty reuna-alue. Mikäli sakkotauluissa
ei ole reuna-aluetta, on ratamestarin varmistuttava
siitä, että kaikkiin sakkotauluihin merkitään 0,5 cm

4.2.2

4.2.2.1
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6.1.6

6.1.7

kokonaiskilpailun voittajan IPSC Grand Tournament sääntöjen mukaisesti.
Liiga - koostuu kahdesta tai useammasta tietyn asetyy pin IPSC-kilpailusta, jotka järjestetään eri paikoissa ja eri
aikaan. Kunkin kilpailijan saavuttamat kilpailutulokset lii gan järjestäjän määrittelemissä osakilpailuissa lasketaan
yhteen liigan voittajan selvittämiseksi.
IPSC:n alue ei voi aktiivisesti eikä passiivisesti hyväksyä
minkäänlaista ampumakilpailua toisen IPSC:n alueen ra jojen sisäpuolella ilman jälkimmäisen alueen aluejohta jan etukäteen annettua kirjallista suostumusta. Aluee seen, joka rikkoo tätä, voidaan soveltaa IPSC:n peruskir jan kohtaa 5.9.

6.2

Kilpailun divisioonat

6.2.1

IPSC-divisioonat tunnustavat erilaiset aseet ja varusteet
(katso liite D). Kunkin kilpailun täytyy hyväksyä vähin tään yksi divisioona. Jos kilpailussa on useita divisioo nia, tulee kukin divisioona pisteyttää erikseen ja kilpailu tulosten tulee tunnistaa voittaja kussakin divisioonassa.
IPSCn hyväksymissä kilpailussa tulee kussakin divisioo nassa kilpailla vähintään liite A2:ssa määrätty määrä kil pailijoita, jotta divisioona hyväksytään. Jos kilpailijoiden
vähimmäismäärä ei täyty, voi kilpailun johtaja pitää divi sioonan kilpailussa, mutta sillä ei ole virallista IPSC:n
tunnustusta.

6.2.2

6.2.3

Ennen kilpailun aloittamista, kunkin kilpailijan täytyy il moittaa divisioona jossa kilpailee. Kilpailun toimitsijoiden
tulisi tarkistaa kilpailijan varusteet divisioonan sääntöjen
mukaiseksi ennen jokaista ampumasuoritusta. Tämä on
palvelu, jonka tarkoitus on avustaa kilpailijoita tarkasta maan varusteidensa sääntöjenmukaisuus ilmoitetussa
divisioo-
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6.4.6

Mikäli joukkueen jäsen hylätään kilpailusta, hylätyn jäse nen tulokset lasketaan nollaksi jokaiselta asemalta. Hy lättyä joukkueen jäsentä ei saa korvata toisella.

6.5

Kilpailijan asema ja valtuutus

6.5.1

Kaikkien kilpailijoiden ja kilpailun toimitsijoiden tulee olla
vakituisen asuinpaikkansa IPSC-alueen henkilöjäseniä.
Asuinpaikka määritellään siksi alueeksi, jossa henkilö on
normaalisti asunut vähintään 183 päivää kilpailun alku päivän kuukautta edeltäneistä 12 kuukaudesta. Asumi nen tarkoittaa fyysistä läsnäoloa eikä liity kansalaisuu teen tai muuhun osoitteeseen. Näiden 183 päivän ei tar vitse olla peräkkäisiä eikä niiden tarvitse olla 12 kuukau den ajanjakson viimeisiä päiviä.
Kilpailun järjestäjät eivät missään tapauksessa saa hy väksyä kilpailijaa tai kilpailun toimitsijaa toiselta alueelta,
ilman kyseisen alueen aluejohtajan vahvistusta kilpailijan
tai kilpailun toimitsijan kelpoisuudesta osallistua kysei seen kilpailuun. Lisäksi kyseisellä toimitsijalla eikä kilpai lijalla ei saa olla voimassa IPSC:n hallituksen määrää mää rangaistusta.
Kilpailijat jotka normaalisti asuvat maassa tai maantie teellisellä alueella, joka ei ole IPSC:n jäsen, voivat liittyä
IPSC:n jäsenenä olevaan alueeseen ja kilpailla kyseisen
alueen nimissä, mikäli IPSC:n hallitus ja kyseisen alueen
aluejohtaja hyväksyvät tämän. Jos kilpailijan maa tai
maanosa tämän jälkeen hakee IPSC:n jäsenyyttä, kilpai lijan tulee liittyä kyseisen alueen jäseneksi tämän pro sessin aikana.

6.5.1.1

6.5.1.2
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(c)

Senior

(d)

Super
Senior

4.

Kilpailun ensimmäisenä päivänä yli 50-vuotiaat
kilpailijat
Kilpailun ensimmäisenä päivänä yli 60-vuotiaat
kilpailijat. Super Senior voi osallistua Senior-sarjaan,
mutta ei molempiin. Jos Super Senior - sarja ei
saavuta vaadittua kilpailijamäärää, kaikki kyseiseen
sarjaan rekisteröidyt kilpailijat siirretään Seniorsarjaan.

Joukkuesarjat

IPSC kilpailut voivat tunnustaa seuraavat joukkuesarjat:
(a) Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa
(b) Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa Lady - sarjassa
(c) Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa Junior - sarjassa
(d) Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa Senior - sarjassa
(e) Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa Super Senior sarjassa
(f) Alueelliset perhejoukkueet.
Perhejoukkueeseen kuuluu kaksi jäsentä, joista yhden on
oltava Junior – sarjassa ja toisen hänen vanhempansa tai
isovanhempansa. Säännön 6.4.2.1 estämättä joukkueen
jäsenet voivat kilpailla eri divisioonissa ja Lady – sarjaan
rekisteröity naispuolinen kilpailija voi kilpailla
perhejoukkueessa juniorina mikäli hän täyttää asianmukaisen
ikävaatimuksen. Perhejoukkueen tulos saadaan laskemalla
yhteen joukkueen jäsenten prosenttimuotoiset tulokset. Tämä
joukkuesarja on arvioitavana ja ellei sen voimassaoloa jatketa,
se päättyy 31.12.2017.
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Liite D6: Kivääridivisioonat

1. Ratamestarin on nimettävä tietyt patruunat ja aseet
käytettäviksi kalibroinnissa. Näitä voivat käyttää hänen
erikseen valtuuttamansa kalibroijat.
2. Ennen kilpailun alkua on kalibrointipatruunoiden
voimakerroin mitattava säännön 5.6.3 mukaisesti.
Kalibrointiaseista ammuttujen kalibrointipatruunoiden
voimakertoimen on oltava 150 (sallittu poikkeama +/5%), jotta niitä voidaan käyttää.
3. Kun patruunat ja aseet on testattu ja ratamestari on ne
hyväksynyt, kilpailijat eivät voi esittää niitä vastaan
huomautuksia.
4. Ratamestarin täytyy järjestää kaikkien popperien
kalibrointi ennen kilpailun alkua ja myös tarvittaessa
kilpailun aikana.
5. Ensimmäistä kalibrointia varten popperi säädetään
kaatumaan silloin, kun kalibrointialueelle osuu yksi
kalibrointiaseesta kalibrointipatruunalla ammuttu
laukaus. Laukaus on ammuttava ampumaohjelman
kauimmaisesta mahdollisesta paikasta josta kilpailijoille
näkyy edes osa popperin kalibrointialueesta.
Kalibrointialueet on merkitty seuraavilla sivuilla oleviin
piirroksiin.
6. Mikäli ampumaohjelman aikana popperi ei osumasta
kaadu, ampuja voi toimia kolmella eri tavalla:
(a) Popperia ammutaan uudelleen, kunnes se kaatuu.
Tässä tapauksessa ei aiheudu muita toimenpiteitä, ja
ampumaohjelma tulkataan sellaisenaan.

Semi Auto
Semi Auto
Manual Action Manual Action
Open SAO Standard SAS
Open MAO
Standard MAS
1. Minimi PF majoriin
320
2. Minimi PF minoriin
150
3. Maksimi patruunakapasiteetti
Ei
Ei
Ei
6 patruunaa (5
(aseeseen saa korkeintaan ladata) sovellettavissa sovellettavissa sovellettavissa
lippaassa)
4. Toimintatapa
Itselataava
Itselataava
Käsikäyttöinen
Käsikäyttöinen
5. Optiset/elektroniset tähtäimet
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
sallittu
6. Kompensaattorit, porttaukset,
Korkeintaan
Korkeintaan
äänenvaimentimet ja
Kyllä
Kyllä
30 x 90 mm
30 x 90 mm
liekinsammuttajat sallittu
7. Etutuet tai vastaavat sallittu
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
8. Pystyetukahva, korkeintaan 152
Ei
Ei
mm (6 tuumaa) korkea, piipun
Kyllä
Kyllä
sovellettavissa
sovellettavissa
keskilinjasta mitattuna, sallittu
Erityisehdot:
9. Toimintatapa "käsikäyttöinen" on määritelty siten, että ammutun hylsyn poistamisen tulee tapahtua
kokonaan kilpailijan voimin. Aseet, jotka toimivat kokonaan tai osittain kaasunpaineella,
rekyylivoimalla tai inertialla, eivät ole käsikäyttöisiä.

Liite C1: IPSC-popperien kalibrointi

10. Kompensaattorin tai äänenvaimentimen pituus mitataan rihlauksen lopusta kyseisen laitteen
etureunaan.
Manual Action Standard 10 – divisioona
1. Minimi-PF majoriin
320
2. Minimi-PF minoriin
150
3. Maksimi patruunakapasiteetti (aseeseen saa
11 patruunaa (10 lippaassa)
korkeintaan ladata)
4. Toimintatapa
Käsikäyttöinen
5. Optiset/elektroniset tähtäimet sallittu
Ei
6. Kompensaattorit, porttaukset, äänenvaimentimet ja Korkeintaan 30 x 90 mm
liekinsammuttajat sallittu
7. Etutuet tai vastaavat sallittu
Ei
8. Pystyetukahva, korkeintaan 152 mm (6 tuumaa)
Kyllä
korkea, piipun keskilinjasta mitattuna, sallittu
Erityisehdot:
9. Toimintatapa "käsikäyttöinen" on määritelty siten, että ammutun hylsyn poistamisen tulee tapahtua
kokonaan kilpailijan voimin. Aseet, jotka toimivat kokonaan tai osittain kaasunpaineella, rekyylivoimalla tai
inertialla, eivät ole käsikäyttöisiä.
10. Kompensaattorin tai äänenvaimentimen pituus mitataan rihlauksen lopusta kyseisen laitteen etureunaan.
11. Tämä divisioona on arvioitavana ja ellei sen voimassaoloa jatketa, se päättyy 31.12.2017.

