OHJE
Practical-pistoolisääntöpäivitys 2015-2017
Seuraavilla päivityksillä saadaan practical-ammunnan
painetut pistoolisäännöt 2015 päivitettyä 2017 säännöiksi:
1. Tulosta tämä korjaussarja A4-kokoiselle paperille
kokoa muuttamatta, yksi sivu arkkia kohti (älä siis
tulosta paperin molemmille puolille!).
2. Korvaa 2015 sääntöjen sivut 18, 31, 32, 38, 53, 58,
118 ja 139 oheisilla päivityssivuilla. Leikkaa sivut
oikean kokoisiksi.
3. Muuta kannessa oleva vuosiluku 2015 2017:ksi.

2.2.1.5

2.2.2

2.2.2.1

2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.3

6
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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.
Esteet - Ampumaohjelmat voivat sisältää esteitä,
joista kilpailijan on kiivettävä yli. Nämä esteet eivät saa olla 2 metriä korkeampia. Yli 1 metrin korkuisien esteiden yhteydessä tulee olla turvallisesti
rakennettuja kiipeämisapuja seuraavasti:
Esteiden tulee olla tukevasti kiinnitettyjä ja tuettuja
taatakseen riittävän tuen käytön aikana. Aina kun
mahdollista, tarpeettoman terävät tai karkeat pinnat tulee poistaa, jotta kilpailijoiden ja kilpailun toimitsijoiden loukkaantumisriski vähenee.
Esteen laskeutumispuolen tulee olla vapaa esteistä tai luonnollisista vaaroista.
Kilpailijoille tulee antaa mahdollisuus kokeilla tällaisia esteitä ennen ampumasuoritustaan.
Kilpailijaa ei saa pakottaa koteloimaan asettaan
ennen tällaisen esteen ylitystä.
Seinät - tulee rakentaa seuraavalla tavalla:
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4.3.1.3
4.3.1.4

4.3.2
4.3.2.1

4.3.2.2

4.3.3
4.3.3.1
4.3.3.2

gossa (esimerkiksi tuulen vaikutuksesta, kimmokkeesta, ainoastaan haulikon välitulpan osumasta,
jne.) tulkitaan ratalaitehäiriöiksi (katso sääntö
4.6.1).
Metallitauluissa eikä metallisissa sakkotauluissa ei
ole reuna-aluetta.
Ammuttava metallitaulu tulkataan osumaksi ainoastaan silloin, kun sitä on ammuttu ja se putoaa
tai kaatuu.
IPSC-popperit
IPSC-popperit ja IPSC-minipopperit ovat hyväksyttyjä metallitauluja jotka on suunniteltu voiman
tunnustamiseen. Ne on kalibroitava liitteen C1 ohjeiden mukaan.
IPSC-minipopperit on tarkoitettu kuvaamaan pidemmälle sijoitettua IPSC-poppereita. Molempia
kokoja voidaan käyttää samassa tauluryhmässä
mikäli kaikki minipopperit on sijoitettu vähintään 2
metriä ko. tauluryhmän kauimmaista täysikokoista
ammuttavaa tai sakkopopperia pidemmälle (ts. mikäli tauluryhmän kauimmaisin täysikokoinen ammuttava tai sakkopopperi on 15 m ampujasta, lähimmän minipopperin tulee olla vähintään 17 m
etäisyydellä).
IPSC-levyt
Erikokoisia metallilevyjä voidaan käyttää maalitauluina (katso liite C3).
Levyt eivät tunnusta voimaa. Niitä ei kalibroida
eikä niiden kalibrointia voi haastaa.
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4.3.3.3

4.3.4
4.3.4.1

4.3.4.2

Ampumaohjelmassa ei saa olla pelkästään levyjä.
Jokaisessa ampumaohjelmassa on oltava vähintään yksi ammuttava paperitaulu tai popperi (mahdollisten paperisten tai metallisten sakkotaulujen
lisäksi).
Sakkotaulut
Metalliset sakkopopperit ja -levyt voidaan suunnitella joko osumasta putoaviksi tai kaatuviksi tahi
sitten pystyyn jääviksi. Molemmissa tapauksissa
ne on osuman jälkeen maalattava uudelleen. Mikäli maalaus jää tekemättä, ei seuraavia ampujia
voida rangaista osumista.
On sallittua käyttää metallisia sakkotauluja jotka
ovat likimain hyväksyttyjen paperitaulujen kokoisia
ja muotoisia.

4.4

Hajoavat ja synteettiset taulut

4.4.1

Hajoavat taulut, kuten tiilet ja savikiekot eivät ole
hyväksyttyjä tauluja IPSC-pistoolikilpailuissa, eikä
niitä saa myöskään käyttää rikelinjoina tai muuten
tuottamaan rangaistuksia.

32
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5.2.3

5.2.3.1

5.2.4

5.2.4.1

5.2.4.2

5.2.5

38

nin tai kotelosta poiston vaikka ase olisi suojuksessa
taikka kokonaan tai osittain koteloidun aseen pukemisen
kilpailijan päälle ja riisumisen kilpailijan päältä. Rikko muksiin sovelletaan sääntöä 10.5.1.
Ellei kirjallisessa asemakuvauksessa toisin mainita, tulee
kotelon ja muut varusteet sisältävä vyö olla puettuna
vyötärön korkeudella. Vyö tai alusvyö tai molemmat tu lee olla joko pysyvästi ommeltu vyötärölle tai kiinnitetty nä vähintään kolmella vyölenkillä housuihin.
Naispuoliset kilpailijat noudattavat kaikissa divisioonissa
edellä olevaa sääntöä, paitsi asevyötä voidaan pitää lan tion korkeudella. Jos vyötärön korkeudella pidetään tois ta vyötä, tulee kotelo ja kaikki varusteet asentaa alem paan vyöhön.
Varapatruunat, lippaat ja pikalaturit tulisi kantaa tarkoi tukseen suunnitelluissa kantimissa. ylimääräisten lippai den tai pikalatureiden kantaminen housujen takataskuis sa on myös sallittu.
Milloin kilpailijan lähtötila vaatii lippaita tai pikalatureita
sijoitettavaksi pöydälle tai vastaavalle alustalle, voidaan
ne poimia ja niitä kantaa lähtömerkin jälkeen missä vain
riippumatta divisioonakohtaisista säännöistä.
Ellei kirjallisessa asemakuvauksessa määrätä tai rata tuomari vaadi, ei kilpailija saa muuttaa tai siirtää kotelon
ja varusteiden paikkaa asemien välillä.
Mikäli divisioonakohtaiset säännöt määrittelevät suurim man sallitun etäisyyden pistoolille ja varusteille kilpailijan
vartalosta, voi ratatuomari tarkistaa
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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)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

118

Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa
Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa Lady - sarjassa
Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa Junior - sarjassa
Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa Senior - sarjassa
Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa Super Senior sarjassa
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.

Pistoolisääntöpäivitys 2015 → 2017

Liite D5: Revolver-divisioona
1.

Vähimmäis voimakerroin Major

170

2.

Vähimmäis voimakerroin Minor

125

3.

Vähimmäis luodin paino

Ei

4.

Vähimmäis luodin kaliberi / hylsyn 9 mm (0,354”) / 19 mm
pituus
(0,748”)

5.

Vähimmäis luodin kaliberi Major
VK:lle

Ei

6.

Vähimmäislaukaisuvastus (katso
liite E4a)

Ei

7.

Pistoolin suurin koko

E

8.

Lippaan suurin pituus

Ei sovellettavissa

9.

Suurin patruunakapasiteetti

Ei, katso alla

10. Pistoolin ja varusteiden suurin
etäisyys ylävartalosta

50 mm (katso sääntö
5.2.5)

11. Sääntö 5.2.10 / Liite E2 pätee

Ei

12. Optiset tai elektroniset tähtäimet

Ei

13. Kompensaattorit, porttaukset,
vaimennin tai liekinsammutin

Ei

Erityisehdot:
14. Rullan kapasiteettia ei ole rajoitettu. Revolverit, joiden
kapasiteetti on yli 6 patruunaa, eivät käy majoriin, vaikka
niistä ammutut patruunat täyttäisivät majorin
vaatimukset.
15. Itselataavat revolverit, joissa on liikkuva luisti, ovat tässä
divisioonassa kiellettyjä.
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