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Kilpailun rakenne

6.1

Yleiset periaatteet

Seuraavilla päivityksillä saadaan practical-ammunnan
painetut pienoiskiväärisäännöt 2016 päivitettyä 2017
säännöiksi:
1. Tulosta tämä korjaussarja A4-kokoiselle paperille
kokoa muuttamatta, yksi sivu arkkia kohti (älä siis
tulosta paperin molemmille puolille!).
2. Korvaa 2016 sääntöjen sivut 40, 46 ja 103 oheisilla
päivityssivuilla. Leikkaa sivut oikean kokoisiksi.
3. Muuta kannessa oleva vuosiluku 2016 2017:ksi.

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4
6.1.5
6.1.6

6.1.7

6

Pienoiskiväärisääntöpäivitys 2016 → 2017

Seuraavia määritelmiä käytetään selkeyden vuoksi:
Ampumaohjelma - Erikseen ajastettu ja pisteytetty IPSC
ampumahaaste, havainnollistettu ja rakennettu IPSCn
periaatteiden mukaisesti, sisältäen tauluja ja haasteita
jotka kunkin kilpailijan tulee turvallisesti selvittää.
Asema – IPSC-kilpailun osa joka sisältää ampumaohjel man ja asianmukaiset tukilaitteet, tilat, suojat ja merkin nät. Asemalla täytyy käyttää vain yhtä asetyyppiä (esim.
kivääri).
Kilpailu - koostuu vähintään kolmesta asemasta, jotka
kaikki suoritetaan samalla asetyypillä. Yksittäisten ase mien yhteenlasketut tulokset määrittelevät kilpailun voit tajan.
Ei sovellettavissa.
Ei sovellettavissa.
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
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6.5.1.2

6.5.2
6.5.2.1

vahvistusta kilpailijan tai kilpailun toimitsijan kelpoisuu desta osallistua kyseiseen kilpailuun. Lisäksi kyseisellä
toimitsijalla eikä kilpailijalla ei saa olla voimassa IPSC:n
hallituksen määräämää 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.
Kilpailija tai joukkue voi edustaa vain yhtä IPSC aluetta,
missä asuvat, poikkeuksena:
Kilpailija joka asuu yhdellä alueella, mutta haluaa edus taa aluetta, jonka kansalainen hän on, voi edustaa kan salaisuusaluettaan, mikäli molempien alueiden aluejoh tajat hyväksyvät tämän kirjallisesti ennen kilpailun alkua.

6.5.2.2

Säännön 6.5.1.2 mukaiset kilpailijat voivat edustaa aluet ta, jonka jäseniä he ovat, mikäli kyseisen alueen aluejoh taja hyväksyy tämän ennalta kirjallisesti.

6.5.3

Alueellisissa tai maanosien mestaruuskilpailuissa vain
kilpailijat, jotka täyttävät säännössä 6.5.1 esitetyn asumisvaatimuksen, voivat tulla tunnustetuksi alueelliseksi
tai maanosan mestariksi divisioonassa tai sarjassa. Mui ta alueita tai maanosia edustavien kilpailijoiden tuloksia
ei kuitenkaan saa poistaa kilpailutuloksista, joiden täytyy
pysyä ennallaan. Esimerkiksi:
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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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