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Practical-kiväärisääntöpäivitys 2015-2016

Seuraavilla päivityksillä saadaan practical-ammunnan 

kiväärisäännöt 2015 päivitettyä 2016 säännöiksi:

1. Korvaa 2015 sääntöjen sivut 18 ja 28 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 2016:ksi.
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muusta jäykästä materiaalista ja niiden tulisi olla 

saman värisiä (mielellään punaisia) kilpailun jokai-

sella asemalla. Ellei rikelinjoilla rajata ampuma-

aluetta kokonaan, niiden tulee olla vähintään 1,5 

metrin mittaisia, mutta niiden tulkitaan jatkuvan lo-

puttomiin (katso myös sääntö 4.4.1).

2.2.1.5 Jos asemalla on rikelinjoin selkeästi rajattu käytä-

vä tai selkeästi erotettu ampuma-alue, kilpailija 

joka oikaisee astuen maahan käytävän tai ampu-

ma-alueen rajojen ulkopuolelle, saa toimintavir-

heen jokaisesta laukauksesta, joka on ammuttu 

oikaisun aloittamisen jälkeen.

2.2.2 Ei sovellettavissa.

2.2.3 Seinät - tulee rakentaa seuraavalla tavalla:

2.2.3.1 Niiden tulee olla riittävän korkeita ja vahvoja toi-

miakseen tarkoituksessaan. Ellei tarjolla ole am-

puma-alustaa tai vastaavaa, vähintään 1,8 metrin 

korkuisen seinän tulkitaan jatkumaan loputtomiin 

ylöspäin (katso myös sääntö 10.2.11).

2.2.3.2 Niiden tulisi sisältää reunoistaan taaksepäin suun-

tautuvat rikelinjat maan tasalla.

2.2.4 Ei sovellettavissa.

2.2.5 “Cooper” tunnelit - ovat tunneleita, joissa pystysei-

nien päällä on irrallista materiaalia (esim. rimoja), 

joka voi pudota kilpailijan tahattomien toimien seu-

rauksena (katso sääntö 10.2.5). Tällainen tunneli 

voidaan rakentaa halutun korkuiseksi, mutta irto-

materiaalin tulee olla riittävän kevyttä, jotta se ei
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Samoin on kielletty minitaulun kiinnittäminen täysi-

kokoiseen tauluun.

4.1.6 Ainoastaan IPSC:n hyväksymiä tauluja ja mekaa-

nisesti tai elektronisesti toimivia laitteita saadaan 

käyttää liikkuvien taulujen aktivointiin.

4.2 IPSC:n hyväksymät taulut - paperiset

4.2.1 IPSC-kiväärikilpailuissa on sallittua käyttää kol-

mea erilaista paperitaulutyyppiä (katso liite B). 

IPSC-minitaulu on tarkoitettu kuvaamaan pidem-

mälle 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).

4.2.2 Paperitaulujen etupuolella on oltava selvästi mer-

kityt rajaviivat ja 0,5 cm (minitauluissa 0,3 cm) 

reuna-alueet, joiden ei kuitenkaan tulisi olla nähtä-

vissä yli 10 metrin etäisyyksille. Voima palkitaan 

IPSC-pistooli- ja kiväärikilpailuissa pistealueilla.

4.2.2.1 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
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