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Yleistä

Lähteenä IPSC:n 
julkaisemat säännöt 

Vähäisiä muutoksia ei 
ole luetteloitu 

Lisätyt viittaukset ym.



Sisältö
Kaikille yhteiset 

Lyhyille aseille yhteiset (pistooli+ilmapistooli) 

Pistooli 

Ilmapistooli 

Pitkille aseille yhteiset (kivääri+haulikko+pienoiskivääri) 

Kivääreille yhteiset (kivääri+pienoiskivääri) 

Kivääri 

Pienoiskivääri 

Pistoolikarbiini



Kaikille lajeille yhteiset

Pistooli 

Kivääri 

Haulikko 

Ilmapistooli 

Pienoiskivääri



1.2.2.2 Pudotusohjelman 
tauluryhmä - suositus

”Tässä suositellaan käytettäväksi metallitauluja, jotka 
sijoitetaan niin että kilpailijan viimeinen taulu ja hänen 
vastustajansa viimeinen taulu kaatuvat päällekkäin; 
erän voittaa se kilpailija, jonka taulu jää alimmaiseksi.” 

Kirjattu vallitseva käytäntö suosituksena



2.1.2.1 Sektorien julkaisu

”Ampumasuuntien yksityiskohdat ja mahdolliset ehdot 
(esim. pystysuunnassa rajoitettu piipun suunta pätee 
vain sormen ollessa liipaisinkaaren sisällä), tulisi 
julkistaa ennen kilpailua ja ne täytyy sisällyttää 
kirjalliseen asemakuvaukseen. 

Kerrottava viimeistään asemakuvauksessa.



2.4.1 Aseenkäsittelyalueen 
merkintä

Täytyy merkitä selvästi.



3.2.2 Lähtöasento 
näytettävä

”Ratatuomarin täytyy kaikkien tasojen kilpailuissa 
näyttää hyväksyttävä lähtöasento joko 
henkilökohtaisesti tai kuvasta.” 

Uusi vaatimus



4.1.1.2, 4.2.1, 4.3.2.2  
Erikokoisten taulujen sekoittaminen

Seuraavat yhdistelmät ovat sallittuja samassa 
tauluryhmässä: 
• IPSC-taulut ja IPSC-popperit, tai 
• IPSC-minitaulut ja IPSC-minipopperit, tai 
• IPSC-taulut ja IPSC-minipopperit, tai 
• IPSC-minitaulut ja IPSC-popperit. 

Riippuen kussakin lajissa sallituista tauluista



Erikokoiset taulut …

Seuraavat yhdistelmät eivät ole sallittuja samassa 
tauluryhmässä: 
• IPSC-taulut ja IPSC-minitaulut, tai 
• IPSC-popperit ja IPSC-minipopperit. 

Kokonaan uusittu 

Vanha 2 m sääntö poistunut



12.5 Tauluryhmä

”A collection of approved targets that can only be seen 
from any single location or view.” 

”Hyväksyttyjen taulujen joukko, joka on nähtävissä 
tietystä paikasta tai näkymästä”



4.4.1 Tiilet ja savikiekot 
rikelinjoina ym.

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

Epäselvä tilanne - entä jos savikiekoista muodostettu 
rikelinja särkyy esim. hylsyn osumasta? 

Suosittelen välttämään



8.6.5 Henkilön ilmestyminen 
ampumasuuntaan kesken suorituksen

”Mikäli ampumasuorituksen aikana kuka hyvänsä henkilö 
ilmestyy kilpailijasta katsoen ampumasuuntaan, täytyy 
ampumasuoritus heti keskeyttää ja kilpailijalle määrätä uusinta. 
Jos kilpailija havaitsee ongelman ennen ratatuomaria, hänen 
täytyy välittömästi keskeyttää suorituksensa, lopettaa 
ampuminen, suunnata ase turvalliseen suuntaan ja odottaa 
ratatuomarin ohjeita. Mikäli kilpailija ei toimi näin, sovelletaan 
osioiden 10.4 ja 10.5 säännöksiä.” 

Uusi (liittynee pyyhkäisyn määritelmän muuttumiseen) 

Hylkäysuhka jos ei kilpailija pysähdy itse



12.5 Pyyhkäisy

”Aseen piipun osoittaminen henkilön kilpailijan vartalon 
mitä tahansa osaa kohti ampumaohjelman aikana 
asetta käsiteltäessä tai kosketettaessa milloin ase ei ole 
turvallisesti koteloituna tai pitkässä aseessa ei ole 
lippua paikoillaan (katso sääntö 10.5.5).” 

Aiemmin koski ketä hyvänsä henkilöä (esim. RO), nyt 
vain kilpailijaa itseään



8.6.6 Lennokit ym.

”Lennokkien ja muiden etäohjattavien laitteiden käyttö 
on kielletty ellei kilpailunjohtaja ole ennalta hyväksynyt 
niiden käyttöä.” 

Uusi



9.7.7.1 Uusinnan tulos

"Kun uusinta on suoritettu, sen tulos jää voimaan 
vaikka tieto alkuperäisestä tuloksesta löytyisikin." 

Täsmennys



11.1.5 AV-tallenteet juryssä

AV-tallenteita voidaan nyt käyttää todisteina 

Ei ole pakko hyväksyä



12.5 Hajoava taulu

"Hajoava taulu = Taulu joka osuttaessa helposti hajoaa 
kahteen tai useampaan osaan, esimerkiksi savikiekko 
tai tiili." 

Uusi määritelmä



A2 Super Junior

Uusi sarja - Super Junior < 16 v kilpailun 1. päivänä 

Muutettu - Junior < 21 v kilpailun 1. päivänä 

Junior vs Super Junior toimii vastaavalla tavalla kuin 
Senior vs Super Senior



Lyhyille aseille yhteiset

Pistooli 

Ilmapistooli



5.2.7.4 Serpa-kotelot 
kielletty

"Koteloa joka ei täysin estä pistoolin liipaisimen 
näkymistä tai aktivointia pistoolin ollessa koteloituna; 
eikä koteloa, jossa ase vapautetaan kotelosta 
liipasinsormea käyttäen vedon aikana." 

Koskee muitakin vastaavalla tavalla toimivia koteloita



6.2.5.1 Divisioonan ehtojen 
täyttyminen

Jos varusteiden sijoittelu vyöllä tai niiden etäisyys 
ylävartalosta ei lähtömerkin jälkeen täyty => Ensin yksi 
varoitus ja sitten vasta Open kutsuu. 

Mikä hyvänsä muu divisioonakohtainen vaatimus ei 
lähtömerkin jälkeen täyty => Suoraan Openiin. 

(Jos kilpailija oli Openissa jo valmiiksi => Ei tulosta)



8.2.2 Oletuslähtöasento

"Ellei muuta ole määritetty, kilpailijan tulee seistä 
suorassa, ampumasuuntaan, ase ladattuna kotelossa 
ja kädet luonnollisesti rentona sivuilla." 

Lisäys



Vain pistoolia 
koskevat



D4: Production - divisioonat

Laukaisuvastus: "Ensimmäiselle laukaukselle 2,27 kg (5 
lbs) tai joka laukaukselle 1,36 kg (3 lbs)" 

Koristelut nyt sallittu, mutta karhennukset (stippling) ei. 

Jälkimarkkinajouset ja -laukaisukoneistot nyt sallittu.



D4: Production Optics ...

Produoptiikkadivisioonissa optinen tähtäin pakollinen 

Asennettava luistin takaosaan - koneistus ok 

Production Optics - divisioona (uusi) 

Production Optics Light - divisioona (uusi) 

Aseen paino max 1 kg tyhjän lippaan kanssa



Vain 
ilmapistoolia 
koskevat



4.3.3.1 Lopetuslevy

"Lopetuslevyt ovat herkkyyskalibroinnin piirissä ja niiden 
on selvästi erotuttava tavallisista levyistä. 
Lopetuslevyistä ei lasketa pisteitä." 

Tarkennus



5.5.3.1 Pehmusteet

"Kilpailijat saavat sijoitella pehmusteita strategisiin 
ampumaohjelman kohtiin pehmentääkseen 
pudottamiensa lippaiden ja pikalatureiden putoamista. 
Kilpailun toimitsijoiden on kuitenkin hyväksyttävä 
pehmusteiden koko, määrä ja sijoittelu." 

Kirjattu vallitseva käytäntö sääntöihin



8.1.2.5 Vireestä päästö

"Jos pistoolissa on vireestäpäästövipu, tulee vireestä 
päästö suorittaa yksinomaan tätä vipua käyttäen, 
koskematta liipaisimeen. Jos pistoolissa ei ole 
vireestäpäästövipua, tulee vasara laskea käsin turvallisesti 
täysin ala-asentoon (eli ei esimerkiksi puolivirekynteen tai 
vastaavaan välitilaan), tai sitten poistamalla kaasun lähde 
ja pudottamalla iskuvasara liipaisinta painaen." 

Joissakin aseissa ei vireestä päästö ole muuten 
mahdollista.



8.1.3 Tyhjällä pesällä lähtö

"Jos ampumaohjelma vaatii itselataavan pistoolin 
valmiustilaksi patruunapesä tyhjänä, tulee luistin olla 
täysin etuasennossa ja vasara, jos mahdollista, täysin 
alhaalla tai vireestä päästettynä. Lähtömerkin jälkeen 
ensimmäinen ammus on pesitettävä luistia käyttäen 
eikä liipaisinta painaen. Rikkeestä seuraa yksi 
toimintavirhe." 

Täsmennys



C3: Putoavat levyt

Koko 10 - 20 cm Ø tai 10x10 - 20x20 cm 

Muuten kuin pistoolissa



D - ilmapistoolidivisioonat

Muutettu taulukkomuotoon 

Classicissa ei tarvitse olla metallirunkoa 

Produssa  

Koristeet ja karhennukset kuten pistoolissa 

Jälkimarkkinajouset nyt sallittu



Pitkille aseille yhteiset

Kivääri 

Haulikko 

Pienoiskivääri



4.4.1 Hajoavat taulut

Hajoavia tauluja ei enää voi käyttää sakkotauluina



8.3.7[.2] Lipun asetus

Myös joku muu kuin kilpailija voi asettaa lipun 

Vallitseva käytäntö kirjattu sääntöihin



Kivääreille yhteiset

Kivääri 

Pienoiskivääri



1.2.1.5 Pesä tyhjänä - 
lähdöt

”1.2.1.5 Option 2 – tai Option 3 – lähtöjä ei tulisi vaatia 
enemmässä kuin 25%:ssa kilpailun 
ampumaohjelmista.” 

Uusi 

Kopioitu pistoolista (ja haulikosta)



4.4.1 Savikiekot pois

”Hajoavat taulut, kuten tiilet ovat hyväksyttyjä 
ammuttavina tauluina muttei sakkotauluina IPSC-
kiväärikilpailuissa. Savikiekot eivät ole hyväksyttyjä 
tauluja IPSC-kiväärikilpailuissa.”



5.1.8.1 Aseen muuttaminen
”Lipaskuilun, seinätuen (barricade stop) tai 
pystyetukahvan kiinnittämistä taikka irrottamista ei 
pidetä aseen oleellisena muokkaamisena.” 

Etutukea (bipodi) ei mainita 

Joten jos etutukea käytetään niin sen on oltava kiinni 
joka asemalla 

Virallinen tulkinta edelleen puuttuu



5.2.3 Aseen tukeminen ym

"Ampumakeppien, hiekkapussien, kolmijalkojen ja 
vastaavien, tai minkä hyvänsä hihnalla taikka teipillä 
aseeseen vakavuuden lisäämiseksi kiinnitetyn laitteen 
käyttö on kielletty." 

Lisäyksiä



8.2.2 Lähtöasento

"Kiväärin perän tulee koskettaa kilpailijaa lonkan tasalla. 
Liipaisinkaaren täytyy olla alaspäin, piipun maanpinnan 
suuntaisena ampumasuuntaan ja sormien 
liipaisinkaaren ulkopuolella. Tämä koskee kaikkia aseen 
valmiustiloja, ellei kirjallisessa asemakuvauksessa 
määrätä muuta. 

Lisäyksiä



8.5.2 Hihnasta olalle - kielto

"Kivääriä ei saa ampumaohjelman aikana laittaa 
hihnasta olalle." 

Poistunut



Vain kivääriä 
koskevat



12.5 Seinätuki

"Seinätuki = Aseeseen kiinnitetty laite, jonka 
pääasiallinen käyttötarkoitus on lisätä vakautta seinää 
tai muuta kulissia vasten. (Barricade Stop)"



D: Kivääridivisioonat
MAS lipastusrajoitus poistui 

MAS10 poistui 

Uusi divisioona Manual Action Lever Release MALR 

"Toimintatapa "käsin vapautettava" on määritelty siten, että 
ammutun hylsyn poistaminen ja laukaisukoneiston 
virittäminen voivat tapahtua kaasunpaineella, rekyylivoimalla 
tai inertialla mutta joka vaatii kilpailijan fyysisesti manipuloivan 
vapautussalpaa jotta seuraava patruuna pesittyy 
laukaistavaksi."



Vain pienois-
kivääriä 
koskevat



Mikrotaulu

Skaalattu IPSC-taulusta suhteessa 1:2,5 

Leveys 18 cm, korkeus 22,8 cm, tulkkausraja 0,3 cm



Pistoolikarbiini

Uusi laji 

Kuten kivääri, tässä 
mainituin poikkeuksin



Pistoolikarbiini vs kivääri

Lyhyt: <= 12 laukausta, max 10 samasta paikasta 

Keskipitkä: <= 24 laukausta, max 10 samasta paikasta 

Pitkä: <= 40 laukausta, max 10 samasta paikasta 

Taulujen etäisyyksiä ei ole määritelty 

Pudotusohjelma: <= 12 laukausta, mahdollinen 
uudelleenlataus



Pistoolikarbiini vs kivääri ...

Turvaetäisyys metallitauluihin 7 m 

Synteettiset taulut sallittu tasojen I ja II kisoissa RD 
luvalla 

Minimikaliiperi 9x19, vain minor 

Paperitaulua kohti ammuttava vähintään 1 laukaus, 2 
parasta lasketaan



Pistoolikarbiini vs kivääri ...

Laukausmäärät kilpailuissa kuten pistoolissa 

Kalibrointipatruunan PF 125 +- 5 %



Pistoolikarbiini, divisioona

Vain yksi: Pistoolikarbiinidivisioona. 

Optiikka, kompensaattorit, rajoitettu etukahva ok 

Etutuet kielletty 

Max lähtönopeus 500 m/s, minimi luodin paino 115 gr 

Sallitut kaliiperit: 9x19 mm, 9x21 mm, .357 SIG, .38 
Super, .38 Super Comp, .40 S&W, .45 ACP



Kysyttävää?


