OHJE
Practical-haulikkosääntöpäivitys
2015-2018
Seuraavilla päivityksillä saadaan practical-ammunnan
haulikkosäännöt 2015 päivitettyä 2018 säännöiksi:
1. Korvaa 2015 sääntöjen sivut 11, 17, 29, 52, 57,
117, 137 ja 139 oheisilla päivityssivuilla. Leikkaa
sivut oikean kokoisiksi.
2. Viivaa kohta E 14. sivulta 140 yli. Numeroi kohdat
E 15. – E 20. sivuilta 140-142 uudelleen alkaen
14:ta.
3. Muuta kannessa oleva vuosiluku 2015 2018:ksi.
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1.2.1.4

1.2.1.5

IPSC:n hyväksymä ohjelmien jakauma on 3 lyhyttä ohjel maa / 2 keskipitkää ohjelmaa / 1 pitkä ohjelma (Katso
taulukko liitteessä A4).
Tyhjällä patruunapesällä tai tyhjällä lipaskuilulla / rullalla
lähtöjä (katso osio 8) ei tulisi vaatia enemmässä kuin
25%:ssa kilpailun ampumaohjelmista.

1.2.2

Erityiset ohjelmat

1.2.2.1

Luokitteluohjelmat - aluejohtajan tai IPSCn valtuuttamat
ampumaohjelmat, joiden tuloksia voidaan käyttää alueel liseen tai kansainväliseen luokitukseen. Luokitteluohjel mat tulee järjestää näiden sääntöjen mukaisesti ja suorit taa niihin liittyvien muistiinpanojen ja kaavioiden mukai sesti. Tulokset tulee esittää valtuuttavalle taholle vaadi tussa muodossa (mukaan lukien mahdolliset maksut),
jotta ne tunnustetaan.

1.2.2.2

Pudotusohjelma - Kilpailusta erillinen tapahtuma. Kaksi
kilpailijaa ampuvat vuorollaan yhtäaikaisesti kaksi ident tistä ja vierekkäistä tauluryhmää karsintakilpailuna (katso
liite A3). Tauluryhmät eivät saa vaatia enempää kuin 8
laukausta ja kukin kilpailija voidaan vaatia suorittamaan
pakollinen uudelleenlataus ensimmäisen ja viimeisen
maalin ampumisen välillä.

1.3

IPSC:n hyväksyntä

1.3.1

IPSC:n hyväksyntää haluavien kilpailun järjestäjien tulee noudattaa ohjelman suunnittelun ja rakentamisen yleisiä periaatteita sekä kaikkia muita
voimassa olevia IPSC-sääntöjä ja ohjeita, jotka
soveltuvat kyseiseen lajiin. Ampumaohjelmia jotka
eivät noudata näitä vaatimuksia ei hyväksytä, eikä
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2.1.12

2.2

2.2.1

2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4

2.2.1.5

Sallitut patruunat – Kussakin ampumaohjelmassa
täytyy määritellä yksi sallittu patruunatyyppi, t.s.
lintuhauli, susihauli tai täyteinen.

4.2

IPSC:n hyväksymät taulut - paperiset

4.2.1

IPSC-haulikkokilpailuissa on sallittua käyttää viittä
erilaista paperitaulutyyppiä (katso liite B). IPSCminitaulu on tarkoitettu kuvaamaan pidemmälle sijoitettua IPSC-taulua. Molempia kokoja voidaan
käyttää samassa tauluryhmässä mikäli tauluryhmän kaikki minitaulut on sijoitettu vähintään 2 metriä ko. tauluryhmän kauimmaista täysikokoista
taulua pidemmälle (ts. mikäli tauluryhmän kauimmaisin täysikokoinen taulu on 15m ampujasta, lähimmän minitaulun tulee olla vähintään 17m etäisyydellä).
Universal -, A4/A- ja A3/B-tauluja voidaan käyttää
samoissa ampumaohjelmissa muiden paperitaulujen kanssa.
Paperitaulujen etupuolella on oltava selvästi merkityt rajaviivat ja 0,5 cm (minitauluissa 0,3 cm)
reuna-alueet, joiden ei kuitenkaan tulisi olla enää
nähtävissä yli 10 metrin etäisyyksille.
Paperisten sakkotaulujen etupuolella on oltava
selvästi merkitty reuna-alue. Mikäli sakkotauluissa
ei ole reuna-aluetta, on ratamestarin varmistuttava
siitä, että kaikkiin sakkotauluihin merkitään reunaalueet piirtäen tai muulla keinoin.
Mikäli paperitaulun osuma-alue halutaan osittain
piilottaa, ohjelman suunnittelijat voivat kuvata läpäisemätöntä suojaa yhdellä seuraavista tavoista:
Piilottamalla osan taulusta (katso sääntö 4.1.4.1);
tai

Ohjelman rakennuskriteerit
Ampumaohjelmaa rakennettaessa voidaan käyttää erilaisia fyysisiä esteitä rajoittamaan kilpailijan
liikkumista ja kilpailullisen haasteen lisäämiseksi
seuraavasti:
Rikelinjat - Kilpailijan liikkumista tulisi ensisijaisesti
rajoittaa fyysisin estein, mutta myös rikelinjojen
käyttö on sallittua seuraavasti:
Ehkäisemään vaarallisen tai epärealistisen lähestymisen tai perääntymisen maalien suuntaan
Kuvaamaan fyysisten esteiden tai suojan käyttöä
Määrittämään ampuma-alueen tai sen osan rajat
Rikelinjat tulee kiinnittää tukevasti paikalleen, niiden tulee olla vähintään 2 cm korkeita maanpinnasta, niiden tulisi olla rakennettu puusta tai
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 lau-
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4.2.1.1

4.2.2

4.2.2.1

4.2.3

4.2.3.1
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käytetä. Irrotettava lipas ei saa olla kiinni. Noudattamatta jättäminen voi johtaa säännön 10.5.1 soveltamiseen.
5.2.1.1

5.2.1.2

5.2.2
5.2.3

5.2.3.1
5.2.3.2

Jos kilpailija saapuu IPSC-kilpailuun hallussaan ladattu
ase, tulee hänen välittömästi ilmoittautua ratatuomarille,
joka valvoo aseen tyhjentämisen. Jos kilpailija ei menet tele näin voidaan häneen soveltaa sääntöä 10.5.13.
Säännön 5.2.1 tilanteessa aseessa ei saa olla minkään laisia patruunoita, ei myöskään aseeseen kiinnitetyissä
pidikkeissä tai silmukoissa eikä hihnassa, paitsi ratatuo marin suorasta käskystä hänen valvonnassaan.

Ei sovellettavissa.
Ellei kirjallisessa asemakuvauksessa muuta mainita, kilpailijan patruunavyötä (patruunat kantolaitteissa [”stripper clip”, ”caddie”], lenkeissä, pitimissä, laukuissa tai pusseissa) tai irtolippaita tai pikalatureita tulee pitää vyötärön korkeudella. Rintakehällä tai poikittain rinnalla olevat patruunavyöt ja
vastaavat on erityisesti kielletty. Käsivarsissa on
sallittua pitää patruunanpitimiä, mikäli näissä patruunat ovat yksitellen lenkeissä tai pidikkeissä.
Ei sovellettavissa.
Ainoastaan yksi patruunavyö on sallittu. Lenkeissä tai pi dikkeissä olevia patruunoita saa olla korkeussuunnassa
korkeintaan 170 mm korkeudella. Kantolaitteissa saa
korkeussuunnassa saa olla korkeintaan 6 patruunaa.

5.2.3.3

Ratamestari voi myöntää vapautuksia säännön 5.2.3 rajoituksista anatomisilla perusteilla. Ratamestarin päätös
tällaisessa asiassa on lopullinen.

5.2.4

Kilpailijan tulee kantaa patruunoita ja pikalatureita
mukanaan tai aseeseen kiinnitettyinä pusseissa,
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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

52

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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Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Open

Ei

Kyllä

Kyllä

Ei

Modified

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Standard

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Standard
Manual

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Korkeintaan 9 Korkeintaan 9
patruunaa
patruunaa

Korkeintaan 14
patruunaa
Kyllä, katso kohta
18
Kyllä, korkeintaan
6 patruunaa

Katso kohta 18

tai muilla tavoilla. Aseisiin, joissa on kiinteä makasiini, saa lähdössä olla ladattuna 14
patruunaa.
Modified-divisioona
19. Syöttöramppiin voidaan tehdä muutoksia tai lisäyksiä lataamisen helpottamiseksi. Nämä eivät
saa olla 75 mm pidempiä eivätkä ne saa ulottua 32 mm enempää aseen muokkaamattoman
rungon ulkopuolelle missään suunnassa.
Standard- ja standard manual-divisioonat
20. Patruunannostimien ja syöttöramppien muokkaaminen ja vaihtaminen on sallittua edellyttäen,
että mikään näiden osa ei ulotu aseen muokkaamattoman rungon ulkopuolelle.
Standard-divisioona
21. Ulkoiset syöttörampit luistinvapauttimen tilalla on sallittu (ainoastaan Remington 1100:ssa ja
1187:ssa).
Standard manual – divisioona
22. Mikä hyvänsä tehdasvalmisteinen vapaasti saatavilla oleva käsikäyttöinen haulikko (ts.
pumppu, suoravetolukko, taitettava, vipulukko, pulttilukko).
23. Sellaisten kaksipiippuisten haulikoiden yhteydessä, joihin mahtuu kerrallaan korkeintaan 2
patruunaa, käytettäviä laitteita, jotka helpottavat kahden patruunan lataamista, ei katsota
pikalatureiksi.

8. Ulkoiset muutokset kuten painot
tai laitteet joilla kontrolloidaan tai
vähennetään rekyyliä (lukuun
ottamatta tukin takareunaan
kiinnitettävää perälevyä) sallittu
9. Optiset tai elektroniset tähtäimet
sallittu
10. Jälkimarkkina-avotähtäimet sallittu
11. Pyörivät tai useat makasiiniputket
sallittu
12. Latausrajoitus ennen lähtömerkkiä
13. Irtolippaat sallittu
14. Pikalaturit sallittu

