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CHAPTER 1:  Course Design 
 
The following general principles of course design list the criteria, responsibilities and restrictions governing course 
designers as the architects of the sport of IPSC shooting. 

 

1.1 General Principles 
 
1.1.1 Safety – IPSC matches must be designed, constructed and conducted with due consideration to safety. 
 
1.1.2 Quality – The value of an IPSC match is determined by the quality of the challenge presented in the course 

design.  Courses of fire must be designed primarily to test a competitor’s IPSC shooting skills, not their 
physical abilities. 

 
1.1.3 Balance – Accuracy, Power and Speed are equivalent elements of IPSC shooting, and are expressed in the 

Latin words "Diligentia, Vis, Celeritas" ("DVC").  A properly balanced course of fire will depend largely 
upon the nature of the challenges presented therein, however, courses must be designed, and IPSC matches 
must be conducted in such a way, as to evaluate these elements equally.  IPSC Mini Rifle matches are 
exempt from minimum power considerations (also see Rule 5.6.1). 

 
1.1.4 Diversity – IPSC shooting challenges are diverse.  While it is not necessary to construct new courses for each 

match, no single course of fire must be repeated to allow its use to be considered a definitive measure of 
IPSC shooting skills. 

 
1.1.5 Freestyle – IPSC matches are freestyle.  Competitors must be permitted to solve the challenge presented in a 

freestyle manner.  After the start signal, courses of fire must not require mandatory reloads nor dictate a 
shooting position, location or stance, except as specified below.  However, conditions may be created, and 
barriers or other physical limitations may be constructed, to compel a competitor into shooting positions, 
locations or stances. 

 
1.1.5.1 Level I and Level II matches are not required to comply strictly with the freestyle requirements or 

round count limitations (see Section 1.2). 
 
1.1.5.2 Short Courses and Classifiers may include mandatory reloads and may dictate a shooting position, 

location and/or stance. 
 
1.1.5.3 General Courses and Classifiers may not specify that the weak shoulder is to be used when 

shooting. 
 

1.1.5.4 If a written stage briefing specifies that a competitor is required to carry, retain or grasp an object 
during his attempt at a course of fire, Rule 10.2.2 will apply. 

 
1.1.5.5 Course designers may give competitors freedom to await the Start Signal anywhere within the 

boundaries of a well demarcated firing zone. 
 
1.1.6 Difficulty – IPSC matches present varied degrees of difficulty.  No shooting challenge may be appealed as 

being prohibitive.  This does not apply to non-shooting challenges, which should reasonably allow for 
differences in competitor's height and physical build. 

 

1.2 Types of Courses 
 
IPSC matches may contain the following types of courses of fire: 
 
1.2.1 General Courses of Fire: 
 

1.2.1.1 Short Courses – Must not require more than 10 rounds to complete. 
 
1.2.1.2 Medium Courses – Must not require more than 20 rounds to complete.  Course design and 

construction must not require more than 5 scoring targets to be shot from any single location or 
view, nor allow a competitor to shoot all targets in the course of fire from any single location or 
view. 

 
 



 

หมวดที่ 1 : การออกแบบสนาม 

 บรรทดัฐานในการออกแบบสนามดงัต่อไปนี ้ เป็นความรับผิดชอบ และความเข้มงวดของผู้ออกแบบสนามซึง่เสมือนหนึ่งเป็น 
สถาปนิกของการแขง่ขนักีฬายิงปืนระบบ IPSC 
1.1  หลักการทั่วไป 
1.1.1  ความปลอดภยั – การแข่งขนั IPSC จะต้องออกแบบ, สร้าง และปฏิบติั โดยคํานงึถึงความปลอดภยั 
1.1.2  คณุภาพ – ระดบัคณุภาพของการแขง่ขนัยิงปืน IPSC ถกูวดัได้จากคณุภาพของความท้าทาย ท่ีนําเสนอในการออกแบบสนาม 

สนามควรจะถกูออกแบบเพ่ือวดัทกัษะการยิงปืน IPSC ของผู้แขง่ขนัเป็น อนัดบัแรก ไม่ใช่เพ่ือวดัสมรรถภาพทางร่างกาย 
1.1.3  ความสมดลุ – ความแม่นยํา ความรุนแรง และความรวดเร็ว เป็นองค์ประกอบในการยิงปืนระบบ IPSC ซึง่มาจากคําในภาษาลาติน

วา่ “Diligentia, Vis, Celeritas” (DVC) ความสมดลุอย่างลงตวัในสนามยิง จะขึน้อยู่กบัลกัษณะความท้าทายท่ีนําเสนอเข้าไปเป็น
อย่างมาก อย่างไรก็ตาม สนามควรจะถกูออกแบบท่ีทําให้การแขง่ขนัยิงปืน IPSC เป็นไปในแนวทางท่ีให้ใช้องค์ประกอบเหลา่นี ้
อย่างเสมอภาค การแขง่ขนั IPSC Mini Rifle ได้ยกเว้น การพิจารณาความแรงกระสนุ ขัน้ต่ํา (ดกูฎ 5.6.1 ประกอบ) 

1.1.4  ความหลากหลาย – ในการยิงแขง่ขนัยิงปืน IPSC ควรจะมีความหลากหลาย ในขณะท่ีไม่มีความจําเป็นท่ีต้องสร้างสนามแบบ
ใหม่ๆ สําหรับแตล่ะการแขง่ขนั แตก่็ไม่ควรมีสนามใดๆ ท่ีถกูใช้ซํา้มามากเสียจนไม่สามารถใช้วดัทกัษะในการยิงปืน IPSC ได้ 

1.1.5  ความอิสระ – การแข่งขนัยิงปืน IPSC เป็นการยิงได้อย่างอิสระ ผู้แข่งขนัต้องได้รับอิสระในการวางแผนการยิงในหลกัการท่ีวา่ “ยิง
เม่ือเห็นเป้า” หลงัจากเสียงสญัญาณดงั ต้องไม่บงัคบัการเปล่ียนแม็กฯ ไม่บงัคบัตําแหน่งยิง กรอบพืน้ท่ี หรือบงัคบัระยะยิง ยกเว้น
ข้อกําหนดพเิศษข้างลา่ง (1.1.5.1 ถึง 1.1.5.3) อย่างไรก็ตาม ข้อกําหนดเหลา่นัน้ สามารถทําได้โดยการสร้างกําบงัหรือขอบเขต
อย่างอ่ืนทางกายภาพ เพ่ือท่ีจะบงัคบัผู้แข่งขนัให้ยิงตามระยะ กรอบพืน้ท่ี หรือตําแหน่งท่ีต้องการได้ 

 1.1.5.1  การแขง่ขนัระดบั Level I และ Level II ไม่มีความเขม็งวดมากนกัในเร่ืองอิสระของการยิง และเร่ืองจํานวนกระสนุ (ดขู้อ 
1.2 ประกอบ) 

 1.1.5.2  สนาม Short Courses และ Classifiers อาจให้มีการบงัคบัให้เปลี่ยนซองกระสนุ (แม็กกาซีน) Mandatory Reload หรือ
มีการบงัคบัตําแหน่ง บงัคบับริเวณ และ/หรือการยืน 

 1.1.5.3  สนามทัว่ไป (General Course) และ Classifiers อาจไม่ระบใุห้ใช้ไหลข้่างไม่ถนดัยิงก็ได้ 
 1.1.5.4 หากมีคําอธิบายสนามเขียนระบ ุ(Stage Brifing) กําหนดให้ถือ หรือ ดงึ หรือ จบั วตัถท่ีุกําหนดในระหวา่งห้วงการยิง ให้

ปฎิบติัตามกฎข้อ 10.2.2 
 1.1.5.5 ผู้ออกแบบสนามสามารถกําหนดให้ผู้ ยิงมีอิสรในเลือกจดุเร่ิมยิง ท่ีใดก็ได้ในบริเวณพืน้ท่ีเขตการยิง ท่ีกําหนดไว้ 
1.1.6  ความยาก – การแขง่ขนัยิงปืนระบบ IPSC จะนําเสนอระดบัความยากตา่งระดบักนัไป จะไม่ใช้การท่ีไม่มีความท้าทาย ในการยิง

ทัง้นีไ้ม่รวมถึงความท้าทายโดยท่ีไม่ต้องทําการยิง (Non-shooting Challenges) ซึง่ยอมให้มีความเสมอภาคต่อความสงู และ
ความแตกต่างทางสรีระของผู้แข่งขนัแตล่ะคน อย่างสมเหตสุมผล 

1.2 ประเภทของสนามยงิ - การแข่งขันยงิปืน IPSC อาจประกอบไปด้วยสนาม IPSC หลายอย่างดงัต่อไปนี ้
1.2.1  โจทย์การยิงทัว่ไป: 
 1.2.1.1  “โจทย์การยิงสัน้” (Short Courses) ต้องไม่เกิน 10 นดัในการยิงให้จบ  
 1.2.1.2  “โจทย์การยิงกลาง” (Medium Courses) ต้องไม่เกิน 20 นดัในการยิงให้จบ การออกแบบและสร้างสนามต้องไม่ให้ยิง ได้

มากกวา่ 5 เป้านบัคะแนนในตําแหน่งเดียว หรือหนึง่มมุมองเดียว หรือทําให้ผู้แขง่ขนัสามารถยิงเป้าท่ีมีอยู่ จนหมดได้
จากตําแหน่ง เดียว หรือจากมมุมองเดียว 
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1.2.1.3 Long Courses – Must not require more than 40 rounds to complete.  Course design and 
construction must not require more than 5 scoring targets to be shot from any single location or 
view, nor allow a competitor to shoot all targets in the course of fire from any single location or 
view. 

 
1.2.1.4 The recommended balance for an IPSC sanctioned match is a ratio of 3 Short Courses to 2 

Medium Courses to 1 Long Course.  Significant variance from this ratio will not be approved by 
IPSC. 

 
1.2.1.5 The recommended balance for an IPSC Mini Rifle match with regards to target distance is: 30% of 

all targets to be less than 25 meters, 50% to be between 25 and 60 meters and 20% to be between 
60 and 120 meters. 

 
1.2.2 Special Courses of Fire: 
 

1.2.2.1 Classifiers – Courses of fire authorized by a Regional Director and/or IPSC, which are available to 
competitors seeking a regional and/or international classification.  Classifiers must be set up in 
accordance with these rules and be conducted strictly in accordance with the notes and diagrams 
accompanying them.  Results must be submitted to the authorizing entity in the format required 
(with the applicable fees, if any), in order for them to be recognized. 

 
1.2.2.2 Shoot-Off – An event conducted separately from a match.  Two eligible competitors 

simultaneously engage two identical and adjacent target arrays in a process of elimination (see 
Appendix A3).  Each target array must not exceed 12 rounds and each competitor may be required 
to perform a mandatory reload between shooting at his first and final targets. 

 

1.3 IPSC Sanctioning 
 
1.3.1 Match organizers wishing to receive IPSC sanctioning must comply with the general principles of course 

design and course construction as well as all other current IPSC Rules and regulations relevant to the 
discipline.  Courses of fire that do not comply with these requirements will not be sanctioned, and must not 
be publicized or announced as IPSC sanctioned matches. 

 
1.3.2 Target arrays and presentations included in courses of fire submitted to IPSC, but deemed by IPSC to be 

illogical or impractical, will not be approved. 
 
1.3.3 The IPSC President, his delegate, or an officer of the Confederation (in that order), may withdraw IPSC 

sanctioning from a match if, in his or their opinion, a match or any component part thereof: 
 

1.3.3.1 Contravenes the purpose or spirit of the principles of course design; or 
 
1.3.3.2 Has been constructed at significant variance to the sanctioned design; or 
 
1.3.3.3 Is in breach of any current IPSC Rules; or 
 
1.3.3.4 Is likely to bring the sport of IPSC shooting into disrepute. 

 
1.3.4 IPSC match level requirements and recommendations are specified in Appendix A1. 
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 1.2.1.3  “โจทย์การยิงยาว” (Long Courses) ต้องไม่เกิน 40 นดัในการยิงให้จบ การออกแบบสนามและสร้างสนามต้องไม่บงัคบั 

ให้ยิงได้มากวา่ 5 เป้านบัคะแนนในตําแหน่งเดียว หรือมมุมองเดียว หรือทําให้ผู้แขง่ขนัสามารถยิงเป้าท่ีมีอยู่ จนหมดได้
จากตําแหน่ง เดียว หรือจากมมุมองเดียว 

 1.2.1.4  ความสมดลุของสดัสว่นสนาม ท่ีแนะนําสําหรับการแขง่ขนัยิงปืน IPSC ท่ีได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ คือ 3 สนาม
สัน้ ตอ่ 2 สนามกลาง ต่อ 1 สนามยาว หากสดัส่วนสนามมี ความแตกต่างจากสดัส่วนท่ีแนะนําอย่างมีนยัยะสําคญั จะ
ไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก IPSC  

 1.2.1.5 ความสมดลุของสดัสว่นสนาม ท่ีแนะนําสําหรับการแขง่ขนัยิงปืน IPSC ท่ีได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ คือ 30% ของ
เป้าทัง้หมด ให้มีระยะน้อยกวา่ 25 เมตร, 50% ของเป้าทัง้หมด ให้มีระยะ 25 ถึง 60 เมตร และ  20% ของเป้าทัง้หมด ให้
มีระยะ 60 ถึง 120 เมตร 

1.2.2 โจทย์การยิงพเิศษ: 

 1.2.2.1  “Classifiers” – โจทย์การยิงท่ีมีการอนมุติัโดย RD และ/หรือ IPSC ซึง่ใช้แบง่คลาสผู้แขง่ขนั ระดบัภาค หรือ ระดบั
นานาชาติ โดยรวม โจทย์การยิงท่ีเป็น Classifier (Classifier Stage) จะต้องสร้างให้เป็นไปตามกฎฉบบันี ้ และต้อง
เข้มงวดเร่ืองรูปผงัโจทย์การยิงและข้อความให้ชดัเจน ผลการแขง่ขนัของโจทย์การยิงดงักลา่วจะต้องพิมพ์ และจดัส่งใน 
รูปแบบท่ีกําหนด (อาจมีค่าธรรมเนียม) เพ่ือให้มีผลกบัคลาสผู้แขง่ขนั 

 1.2.2.2  “Shoot-Off” การแขง่ขนัท่ีกําหนดขึน้แยกออกจากการแขง่ขนัหลกั ผู้แขง่ขนัท่ีมีสิทธิ 2 คน ทําการยิงพร้อมกนัด้วยเป้า 2 
ชดุ เหมือนกนัและถกูจดัให้อยู่ติดกนั ตามระบบแพ้คดัออก (ดภูาคผนวก A3)  จะต้องไม่ใช้กระสนุมากกวา่ 12 นดัในการ
ยิงให้จบ และต้องมีการบงัคบัให้เปลี่ยนซองกระสนุ (แม็กกาซนี) (Mandatory Reload) 1 ครัง้ ระหวา่งทําการยิงตัง่แต่
เป้าแรกถึงเป้าสดุท้าย 

1.3  การรับรองอย่างเป็นทางการ (IPSC Sanctioning) 

1.3.1 คณะผู้จดัแข่งขนั ท่ีต้องการการรับรองอย่างเป็นทางการจาก IPSC จะต้องปฏิบติัตามหลกัพืน้ฐานในการออกแบบสนาม และสร้าง
สนาม ให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบั IPSC ฉบบัท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั และระเบียบข้อปฏิบตัิ สนาม IPSC ท่ีไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดจะ
ไม่ได้รับการรับรอง และจะไม่ได้รับการประกาศเผยแพร่ เหมือนการแขง่ขนัท่ีได้รับการรับรอง 

1.3.2 หาก IPSC เห็นว่าการจดัวางเป้าและ รูปแบบการนําเสนอในโจทย์การยิงของการแขง่ขนัท่ีนําเสนอตอ่ IPSC นัน้ไม่เป็นท่ีเหมาะสม 
หรือไม่สามารถจดัการได้  การแขง่ขนัจะไม่ได้รับรอง 

1.3.3 ประธาน IPSC หรือตวัแทน หรือเจ้าหน้าท่ีของสมาพนัธ์ (ท่ีได้รับมอบอาํนาจ) อาจเพกิถอนการรับรองการแขง่ขนัได้ หากเห็นวา่การ
แขง่ขนันัน้ หรือ องค์ประกอบตา่งๆซึง่: 

 1.3.3.1 ขดัแย้งตอ่จดุประสงค์ หรือเจตนาของหลกัการในการออกแบบสนาม หรือ 

 1.3.3.2 สร้างเปลี่ยนแปลงไปจากแบบท่ีรับการรับรองอย่างมีนยัยะสําคญั หรือ 

 1.3.3.3 ฝ่าผืนกฎฉบบัปัจจบุนัข้อหนึง่ข้อใด ของ IPSC หรือ 

 1.3.3.4 อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียตอ่กีฬาการยิงปืนแบบ IPSC 

1.3.4 ระดบัของการแขง่ขนั IPSC (Match Levels) และข้อกําหนด แสดงไว้ในภาคผนวก A1 
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CHAPTER 2:  Range and Course Construction 
 
The following general regulations of course construction list the criteria, responsibilities and restrictions applicable to 
courses of fire in IPSC matches.  Course designers, host organizations and officials are governed by these regulations. 

 

2.1 General Regulations 
 
2.1.1 Physical Construction – Safety considerations in the design, physical construction, and stated requirements 

for any course of fire are the responsibility of the host organization subject to the approval of the Range 
Master.  Reasonable effort must be made to prevent injury to competitors, officials and spectators during the 
match.  Course design should prevent inadvertent unsafe actions wherever possible.  Consideration must be 
given to the operation of any course of fire to provide suitable access for officials supervising the 
competitors. 

 
2.1.2 Safe Angles of Fire – Courses of fire must always be constructed taking into account safe angles of fire.  

Consideration must be given to safe target and frame construction and the angle of any possible ricochets.  
Where appropriate the physical dimensions and suitability of backstops and side berms must be determined 
as part of the construction process.  Unless otherwise specified, the default maximum muzzle angle is 90 
degrees in all directions, measured from the front of the competitor facing directly center downrange.  
Violations are subject to Rule 10.5.2. 
 
2.1.2.1 Subject to the direction and approval of the Regional Director, stage(s) or range specific muzzle 

angles (reduced or increased) may be permitted.  Violations are subject to Rule 10.5.2.  Full details 
of the applicable angles and any conditional factors (e.g. a reduced vertical muzzle angle only 
applies when a finger is inside the trigger guard), must be published in advance of the match and 
must be included in the written stage briefings (also see Section 2.3). 

 
2.1.3 Minimum Distances – Whenever metal targets or metal hard cover are used in a course of fire, precautions 

must be taken so that competitors and Match Officials maintain a minimum distance of 5 meters from them 
while they are being shot.  Where possible, this should be done with physical barriers.  If Fault Lines are used 
to limit the approach to metal targets, they must be placed at least 6 meters from the targets so that the 
competitor may inadvertently fault the line and still be outside the 5 meter minimum distance (see Rule 
10.4.7).  Care should also be taken in respect of metal props in the line of fire. 

 
2.1.4 Target Locations – When a course is constructed to include target locations other than immediately 

downrange, organizers and officials must protect or restrict surrounding areas to which competitors, officials 
or spectators have access.  Each competitor must be permitted to solve the competitive problem in his own 
way and must not be hindered by being forced to act in any manner which might cause unsafe action.  
Targets must be arranged so that shooting at them as presented will not cause competitors to breach safe 
angles of fire. 

 
2.1.5 Range Surface – Where possible, the range surface must be prepared prior to the match, and be kept 

moderately clear of debris during the match, to provide reasonable safety for competitors and officials.  
Consideration should be given to the possibility of inclement weather and competitor actions.  Match 
Officials may add gravel, sand or other materials to a deteriorated range surface at any time, and such range 
maintenance actions may not be appealed by competitors. 

 
2.1.6 Obstacles – Natural or created obstacles in a course of fire should reasonably allow for variations in 

competitors' height and physical build and should be constructed to provide reasonable safety for all 
competitors, Match Officials and spectators. 

 
2.1.7 Common Firing Lines – Courses of fire where multiple competitors are required to fire simultaneously from 

a common firing line (e.g. Shoot-Off), must provide a minimum of 3 meters of free space between each 
competitor. 

 
2.1.8 Target Placement – Care must be taken with the physical placement of a paper target to prevent a "shoot 

through". 
 

2.1.8.1 Target placement should be clearly marked on the target stands for target replacement and target 
stands should be securely fixed or their locations should be clearly marked on the range surface to 
ensure consistency throughout the entire match.  Furthermore, target types should be specified and 
identified on the target frames or stands prior to the start of the match to ensure that a scoring 
target is not interchanged with a no-shoot after the match has commenced. 
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หมวดที่ 2 : การสร้างสนาม และ การปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

 กฎเกณฑ์การสร้างสนาม ตอ่ไปนีใ้ห้ใช้เป็นบรรทดัฐาน ความรับผิดชอบและข้อจํากดัท่ีนําไปใช้ในสนาม สาํหรับการแขง่ขนัยิงปืน 
IPSC ผู้ออกแบบสนาม เจ้าภาพการแขง่ขนั และเจ้าหน้าท่ี จะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เหลา่นี ้
2.1  กฎทั่วไป 
2.1.1 การก่อสร้างองค์ประกอบสนามทางกายภาพ – การออกแบบต้องคํานงึถึงความปลอดภยั การสร้างสนามและข้อกําหนดของสนาม 

IPSC เป็นความรับผิดชอบของเจ้าภาพการแข่งขนั โดยการอนมุติัของนายสนาม (Range Master) จะต้องหลีกเลี่ยง ความเป็นไป
ได้ต่างๆ ท่ีอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจบ็แก่ผู้แขง่ขนั เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ เข้าชมการแขง่ขนั ตลอดการแขง่ขนั การออกแบบ โจทย์การยิง
ควรหลีกเล่ียง ความได้เปรียบเสียเปรียบ และความไม่ปลอดภยัท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ จะต้องพจิารณาถึงการปฏิบติังานของทกุโจทย์
การยิงเพ่ือให้เหมาะสมในการท่ีเจ้าหน้าท่ีจะดแูลผู้แขง่ขนั 

2.1.2 มมุยิงท่ีปลอดภยั – สนาม IPSC ควรสร้างให้มีมมุยิงท่ีปลอดภยัเสมอ การพิจารณาจะต้องดคูวามปลอดภยัของเป้า และ
องค์ประกอบในการสร้าง และความเป็นไปได้ของมมุในการแฉลบของกระสนุ ขนาดและความเหมาะสมของแนวหยดุกระสนุ 
(Backstops) และเนินด้านข้าง (Side Berms) ควรพิจารณาเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการสร้างสนาม หากไม่มีอะไรระบเุพ่ิมเติม
เป็นพิเศษ แนวลํากล้องจะถกูห้ามวาดเกินมมุ 90 องศาในทกุทิศทาง โดยวดัจากด้านหน้า ผู้ ยิงซึง่หนัตรงไปในกลางแนวยิง การฝ่า
ฝืนเป็นไปตามกฏข้อ 10.5.2 
2.1.2.1 การกําหนดองศาแนวลํากล้องของแตล่ะ สเตจ หรือ สถานี (น้อยลงหรือมากขึน้) อาจได้รับอนญุาติจาก RD1   ฝ่าฝืนให้

ปฎิบติัตามกฏ 10.5.2 รายละเอยีดระบเุพิ่มเติมเร่ืององศาของแนวลํากล้องและ เง่ือนไขปัจจยัอ่ืนๆ นัน้ (เช่น การกําหนด
องศาแนวลํากล้องในทางตัง้ให้น้อยลงจะปฎิบติัเร่ิมบงัคบัใช้เม่ือนิว้เข้าโกร่งไก) จะต้องถกูระบ ุ อย่างเปิดเผยเป็นการ
ลว่งหน้าก่อนการแข่งขนั และต้องเขียนระบรุวมอยูใ่นคําอธิบายสนาม (Stage Briefings) (ด ูข้อ 2.3 ประกอบ)  

2.1.3 ระยะขัน้ต่ํา – เม่ือใดที่ใช้เป้าโลหะ หรือฮาร์ดคฟัเวอร์ทําจากโลหะ ต้องป้องกนัไม่ให้ผู้แขง่บนัและเจ้าหน้าท่ีสนาม อยู่ใกล้กว่า 5 
เมตร จากจดุท่ีกําลงัยิง หากเป็นไปได้อาจทําโดยใช้ฉากกัน้ หากใช้เส้น Fault Line เพ่ือจํากดัระยะเข้าถึงเป้าโลหะ ต้องกําหนดไว้
อย่างน้อย 6 เมตร จากเป้า ทัง้นีเ้พ่ือวา่หากผู้แข่งขนัทําฟาล์ว โดยการลํา้เส้น ก็ยงัเกินกวา่ระยะขัน้ต่ํา 5 เมตร (ดกูฎ 10.4.7) และ
ควรเก็บอปุกรณ์สนามท่ีทําจากโลหะไม่ให้อยู่ในบริเวณพืน้ท่ีแนวทําการยิง 

2.1.4 ตําแหน่งของเป้า – เม่ือโจทย์การยิงถกูสร้างเพ่ือต้องการกําหนดตําแหน่งเป้า รวมไปถึงการพิจารณาแนวยิง ผู้จดัแขง่ขนั และ
เจ้าหน้าท่ีจะต้องป้องกนั หรือ จํากดัขอบเขตให้กบัเจ้าหน้าท่ี ผู้ชม หรือ ผู้แขง่ขนัท่ีเข้าไป ผู้แข่งขนัแต่ละคนจะต้อง ได้รับอนญุาตให้
แก้ปัญหาการยิงด้วยตนเอง และต้องไม่ถกูกีดขวางโดยการกระทําใดๆ อนัอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยั เป้าควรจะจดัให้อยู่ใน
พืน้ฐานท่ีให้ยิงตามท่ีปรากฎ และวางมมุองศาใน ลกัษณะท่ีปลอดภยัด้วย 

2.1.5 พืน้ผิวสนาม – หากเป็นไปได้ ผิวของสนามต้องตระเตรียมปรับปรุงก่อนการแขง่ขนั ควรกําจดัเศษซากสิ่งของ ก้อนหิน ให้เรียบร้อย
พอสมควร เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัเพยีงพอแก่ผู้แขง่ขนัและเจ้าหน้าท่ี พิจารณาถึงสภาวะอากาศ และการเคลื่อนไหว ของผู้
แขง่ขนั เจ้าหน้าท่ีสนาม (Match Official2) อาจใช้กรวด ทรายหรือวสัดอ่ืุนใด ซ่อมแซมพืน้ผิว สนามท่ีเสียหายได้ทกุเม่ือ ผู้แขง่ขนั
อาจไม่ สามารถประท้วงในการซอ่มแซมพืน้ผิวสนามในกรณีนีไ้ด้ 

2.1.6  สิ่งกีดขวาง – ส่ิงกีดขวางโดยธรรมชาติหรือท่ีสร้างขึน้ในโจทย์การยิง ควรสมเหตสุมผลตอ่ความแตกตา่งทางสรีระ รูปร่างและ ความ
สงู ของผู้แขง่ขนัแตล่ะคน ในขณะท่ีสร้างแล้วใช้งานได้อย่างปลอดภยัแก่ผู้แขง่ขนั เจ้าหน้าท่ีการแข่งขนั และผู้ชมทัง้หมด 

2.1.7  แนวยิงร่วม – สนาม IPSC ท่ีมีผู้แขง่ขนัหลายคนยิงพร้อมๆ กนัในเวลาเดียวกนั (ต.ย. Shoot-Off) ต้องมีระยะห่าง ระหวา่งตวัผู้
แขง่ขนัด้วยกนัไม่น้อยกวา่ 3 เมตร  

2.1.8  การตัง้เป้า – จะต้องระมดัระวงัในการตัง้เป้ากระดาษ เพ่ือหลีกเลีย่ง “การยิงทะลผุ่าน” (shoot throughs) 
 2.1.8.1  ตําแหน่งเป้า ควรจะมีเคร่ืองหมายชดัเจนท่ีขาตัง้เป้า เพ่ือให้มัน่ใจในเร่ืองตําแหน่งเป้าจะอยู่ท่ีเดิมตลอดเวลาการแขง่ขนั 

เม่ือมีการเปลี่ยนเป้า และควรมีเคร่ืองหมายชดัเจนท่ีพืน้สนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดของเป้าควรจะระบแุละกําหนดไว้
บนขาตัง้เป้าก่อนเร่ิมการแข่งขนั เพ่ือไมให้เกิดการสบัเปลี่ยนเป็นเป้าห้ามยิงเม่ือเร่ิมแขง่ขนั 

  

                                                            
1 Reginal Director 
2 Match Official 
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2.1.8.2 When paper and metal targets are used in close proximity in a course of fire, care must be taken to 
minimize the risk of splatter from metal targets. 

 
2.1.8.3 When IPSC Poppers are used in a course of fire, care should be taken to ensure that the location or 

foundation area is prepared to provide consistent operation throughout the match. 
 
2.1.8.4 Static targets (i.e. those which are not activated), with the exception of the Universal target, must 

not be presented at an angle greater than 90 degrees from the vertical. 
 

2.1.9 Berms – All berms are "off limits" to all persons at all times, except when access to them is specifically 
permitted by a Range Officer (see Section 10.6). 

 

2.2 Course Construction Criteria 
 

During the construction of a course of fire, a variety of physical barriers may be used to restrict competitor movement 
and to provide additional competitive challenges as follows: 
 
2.2.1 Fault Lines – Competitor movement should preferably be restricted through the use of physical barriers, 

however, the use of Fault Lines is permitted as follows: 
 

2.2.1.1 To prevent unsafe and/or unrealistic charging at, or retreat from, targets; 
 
2.2.1.2 To simulate the use of physical barriers and/or cover; 
 
2.2.1.3 To define the boundaries of a general shooting area or part thereof. 
 
2.2.1.4 Fault Lines must be fixed firmly in place, they must rise at least 2 centimeters above ground level, 

they should be constructed of wood or other rigid materials, and they should be of a consistent 
color (preferably red), at every COF in a match.  Unless used in a continuous manner to define the 
boundary of a general shooting area, fault lines must be a minimum of 1.5 meters in length, but 
they are deemed to extend to infinity (also see Rule 4.4.1). 

 
2.2.1.5 If a COF has a passageway visibly delineated by fault lines and/or a clearly demarcated shooting 

area, any competitor who takes a shortcut outside the passageway and/or shooting area will incur 
one procedural penalty for each shot fired after beginning the shortcut. 

 
2.2.2 Not applicable. 
 
2.2.3 Barriers – Must be constructed in the following manner: 
 

2.2.3.1 They must be high enough and strong enough to serve the intended purpose.  Unless supplemented 
by a shooting platform or similar, barriers of at least 1.8 meters high are deemed to extend 
skywards to infinity (also see Rule 10.2.11). 

 
2.2.3.2 They should include Fault Lines projecting rearward at ground level from the side edges. 
 

2.2.4 Not applicable. 
 
2.2.5 "Cooper" Tunnels – Are tunnels comprised of braced uprights supporting loose overhead materials (e.g. 

wooden slats), which may fall off when inadvertently dislodged by competitors (see Rule 10.2.5).  These 
tunnels may be constructed to any height, but overhead materials must not be heavy enough to cause injury if 
they fall. 

 
2.2.6 Stage Props – Where these items are intended to support a competitor in motion or while shooting targets, 

they must be constructed with the safety of the competitor and Match Officials as a priority.  Provisions must 
be made to allow Match Officials to safely monitor and control competitor action at all times.  Props must be 
strong enough to withstand use by all competitors. 

 
2.2.7 Windows and Ports – Must be placed at a height reachable by most competitors, with a sturdy platform being 

available for use by others, if requested, without penalty. 
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2.1.8.2  เม่ือเป้ากระดาษและเป้าโลหะวางใกล้กนั ควรระมดัระวงัเร่ืองความเส่ียงของเศษโลหะท่ีกระเดน็จากเป้าโลหะมาโดนเป้า
กระดาษ 

 2.1.8.3  เม่ือเป้าโลหะ IPSC Popper ถกูใช้ในสนาม ควรแน่ใจว่า พืน้ท่ีบริเวณนัน้แน่นพอท่ีรองรับการทํางานของเป้าได้ตลอดการ
แขง่ขนั 

 2.1.8.4  เป้าท่ีอยู่กบัท่ี (ไม่ได้เป็นเป้าเคลื่อนไหว)ยกเว้น เป้า Universal ห้ามติดเป้าเอียงเกิน 90 องศาจากแนวด่ิง 

2.1.9 คนัดินกนัแนวกระสนุ (Berm) ทัง้หลายเป็นเขตหวงห้ามสําหรับทกุคน ตลอดเวลา ยกเว้นได้รับอนญุาตจาก RO (ดกูฎสว่น 10.6) 

2.2 บรรทัดฐานในการสร้างสนาม 
ในการจดัสร้างสนาม IPSC ความหลากหลายของสิ่งกีดขวางทางกายภาพอาจถกูนํามาใช้ เพ่ือจํากดัการเคลื่อนไหวของผู้แข่งขนั และเพิม่
ความท้าทายให้แก่การแขง่ขนั ดงันี:้ 

2.2.1 Fault Lines – การเคลื่อนไหวของผู้แข่งขนัควรถกูจํากดัโดยใช้เคร่ืองกีดขวางทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม การใช้ Fault Line ได้รับ
การอนญุาตให้ใช้ได้ดงันี ้

 2.2.1.1  ใช้ป้องกนัการพุ่งเข้าหา หรือถอยออกจากเป้า ท่ีไม่ปลอดภยั และ/หรือ ในลกัษณะท่ีไม่พงึประสงค์ 
 2.2.1.2  ใช้เพ่ือจําลองการใช้งานทางกายภาพของเคร่ืองกีดขวาง และ/หรือ ท่ีกําบงั 
 2.2.1.3  เพ่ือกําหนดขอบเขตในการยิงโดยทัว่ไป หรือเป็นบางสว่นโดยเฉพาะ 
 2.2.1.4  Fault Line ต้องติดตัง้ในตําแหน่งแน่นหนาต้องมีความสงูอย่างน้อย 2 ซ.ม. ควรทําจากไม้หรือวสัดอ่ืุน ท่ีเหมาะสมเหนือ

ระดบัพืน้ดิน และควรมีสีสม่ําเสมอกนั(เห็นควรเป็นสีแดง)ในทกุบริเวนท่ีทําการยิงของ การแขง่ขนั ต้องมีความยาวอย่าง
น้อย 1.5 ม. และควรมีความยาวรวมครอบคลมุพืน้ท่ีซึง่ผู้แขง่ขนั น่าจะใช้ทําการยิง ในทกุกรณีให้ถือเสมือนว่าเส้นนีมี้
ความยาวไม่รู้จบ (Infinity) (ดกูฎข้อ 4.4.1) 

 2.2.1.5 หากโจทย์การยิงมีทางเดินท่ีลากเส้นให้เห็นโดย Fault lines และ/หรือพืน้ท่ีการยิงท่ีแบง่เขตอย่างชดัเจน ผู้แขง่ขนัใดท่ีลดั
ออกนอกทางเดิน และ/หรือพืน้ท่ียิง จะได้รับโทษหนึง่ผิดวิธีตอ่การยิงแตล่ะนดัหลงัจากเร่ิมลดัออก 

2.2.2 ไม่ใช้ Not Applicable 

2.2.3 ท่ีกําบงั – ต้องสร้างในลกัษณะดงันี:้ 

 2.2.3.1  ท่ีกําบงัจะต้องสงูและแขง็แรงเพียงพอท่ีจะรองรับวตัถปุระสงค์ในการใช้งาน ในกรณีท่ีท่ีกําบงั มีความสงูอย่างน้อย 1.8ม. 
ให้ถือเสมือนวา่ท่ีกําบงันัน้มีความยาวไม่รู้จบ (Infinity)  เว้นแตมี่สว่นเสริมด้วยแท่นยิง หรือ สิ่งอ่ืนๆเพื่อใช้ทําการยิง (ดกูฎ 
10.2.11 ประกอบ) 

 2.2.3.2  ควรจะมี Fault Lines ท่ีพืน้จากขอบด้านข้างพุง่ไปข้างหลงัจากขอบด้านข้าง 

2.2.4 ไม่ใช้ Not Applicable  

2.2.5 “Cooper3” Tunnels – เป็นอโุมงค์ ประกอบด้วยเสาไม้และระแนงท่ีทําไว้อย่างหลวมๆ เหนือศีรษะ (ตย. ไม้ระแนง) หากขยบัหลดุ
ออกโดยผู้แขง่ขนั ชนหรือกระทบ (ดกูฎข้อ 10.2.5)  อโุมงค์สามารถมีความสงูเท่าได้ก็ได้ แตว่สัดเุหนือศรีษะนัน้ ต้องไม่มีนํา้หนกั
มากจนเสีย่งตอ่การก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือไม่ปลอดภยั 

2.2.6 อปุกรณ์สนาม – สิ่งเหล่านีมี้ไว้เพ่ือรองรับ ผู้แข่งขนัในขณะเคล่ือนไหว หรือ ทําการยิงท่ีเป้า และจะต้องสร้างให้ ปลอดภยัแก่ผู้
แขง่ขนั และเจ้าหน้าท่ีการแขง่ขนัเป็นอนัดบัแรก ควรเตรียมการให้เจ้าหน้าท่ีการแขง่ขนัเฝ้าระวงั ความปลอดภยั และควบคมุ
ท่าทางของ ผู้แข่งขนัได้ตลอดเวลา อปุกรณ์เหลา่นีค้วรจะแข็งแรงพอท่ีจะรองรับ การใช้ของผู้แข่งขนัทัง้หมด 

2.2.7 หน้าต่าง และช่องต่างๆ – ต้องติดตัง้ในความสงูท่ีสามารถยิงได้โดยผู้แขง่ขนัสว่นใหญ่ และต้องเตรียมแท่นเสริม ท่ีแขง็แรงสําหรับ 
ทําการยิง เม่ือมีการร้องขอโดยไม่มีการปรับโทษ 

                                                            
3 Cooper มาจากช่ือ เจฟ คปุเปอร์ ผู้ ได้รับการยกยอ่งให้เป็นผู้บกุเบิกและก่อตัง้กีฬาไอพีเอสซีคนแรก(ผู้แปล) 
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2.3 Modifications to Course Construction  
 
2.3.1 Match Officials may, for any reason, modify the physical construction or stage procedure for a course of fire, 

provided that such changes are approved in advance by the Range Master.  Any such physical changes or 
additions to a published course of fire should be completed before the stage begins. 

 
2.3.2 All competitors must be notified of any such changes as soon as possible.  As a minimum, they must be 

notified by the official in charge of the course of fire during the squad briefing. 
 
2.3.3 If the Range Master approves any such action after the match begins he must either: 
 

2.3.3.1 Allow the course of fire to continue with the modification affecting only those competitors who 
have not already completed the stage.  If a competitor’s actions caused the change, that competitor 
must be required to reshoot the revised course of fire, subject to Rule 2.3.4.1; or 

 
2.3.3.2 If possible, require all competitors to complete the course of fire as revised with all previous 

attempts removed from the match results. 
 
2.3.3.3 A competitor who refuses to reshoot a course of fire, under this or any other Section, when so 

ordered by a Range Officer, will receive a zero score for that stage, irrespective of any previous 
attempt. 

 
2.3.4 If the Range Master (in consultation with the Match Director) determines that the physical or procedural 

change results in a loss of competitive equity and it is impossible for all competitors to attempt the revised 
stage, or if the stage has been rendered unsuitable or unworkable for any reason, that stage and all associated 
competitor scores must be deleted from the match. 

 
2.3.4.1 A competitor who incurred a disqualification in a stage which is subsequently deleted, may be 

entitled to reinstatement, if the highest level of appeal pursued by the competitor (i.e. the Range 
Master or the Arbitration Committee, as the case may be), deems that the disqualification was 
directly attributable to the reasons for the stage being deleted. 

 
2.3.5 During inclement weather, the Range Master may order that paper targets be fitted with transparent 

protective covers and/or overhead shelters, and this order is not subject to appeal by competitors (see Rule 
6.6.1).  Such items must be applied and remain fitted to all affected targets for the same period of time, until 
the order is rescinded by the Range Master. 

 
2.3.6 If the Range Master (in consultation with the Match Director) deems that climatic or other conditions have, 

or are likely to, seriously affect the safety and/or conduct of a match, he may order that all shooting activities 
be suspended, until he issues a "resume shooting" directive. 

 

2.4 Safety Areas 
 
2.4.1 The host organization is responsible for the construction and placement of a sufficient number of Safety 

Areas for the match.  They should be conveniently placed and easily identified with signs. 
 
2.4.2 Safety Areas must include a table with the safe muzzle direction and boundaries clearly shown.  If a backstop 

and/or side walls are included, they must be constructed of materials capable of containing fired rounds.  
Safety Areas at long gun matches must include sufficient gun racks adjacent to, but not in, the Safety Area 
for secure muzzle-up storage of rifles. 

 
2.4.3 Competitors are permitted to use Safety Areas unsupervised for the activities stated below provided they 

remain within the boundaries of the Safety Area and the firearm is pointed in a safe direction.  Violations 
may be subject to disqualification (see Rule 10.5.1). 

 
2.4.3.1 Casing, uncasing, and holstering unloaded firearms. 
 
2.4.3.2 Practice the mounting, drawing, "dry-firing" and re-holstering of unloaded firearms. 
 
2.4.3.3 Practice the insertion and removal of empty magazines and/or to cycle the action of a firearm. 
 
2.4.3.4 Conduct inspections, stripping, cleaning, repairs and maintenance of firearms, component parts 

and other accessories. 
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2.3  การปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่ิงก่อสร้างในสนาม 

2.3.1 เจ้าหน้าท่ีการแข่งขนัอาจปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง หรือขัน้ตอนการยิงในสนามได้ ในเหตผุลด้านความปลอดภยัโดยการอนมุติัของ RM4. 
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพใดๆ ของสนาม หรือการเพ่ิมเติมจากผงัสนามท่ีเผยแพร่ไป ควรจะดําเนินการให้เรียบร้อยก่อน เร่ิม
การแขง่ขนั 

2.3.2 ผู้แขง่ขนัทัง้หมด จะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบเก่ียวกบัการปรับปรุงสนามทนัทีท่ีเป็นไปได้ อย่างน้อยก็ต้องได้รับแจ้งด้วยวาจา จาก
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานอยู่ในสนาม โดยเป็นสว่นหนึง่ของการอธิบายสนาม 

2.3.3 ถ้า RM อนญุาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหลงัจากการแขง่ขนัเร่ิมไปแล้ว จะต้องทําอย่างใดอย่างหนึง่ดงัต่อไปนี ้

 2.3.3.1 ดําเนินการแขง่ขนัตอ่ไปในสนามท่ีเปลี่ยนแปลง เฉพาะผู้แข่งขนัท่ียงัไม่ได้ทําการยิง ถ้าการเปลี่ยนแปลงนัน้มีผลกบัการ
ทํา การยิงของผู้แขง่ขนัคนใด ผู้แขง่ขนัผู้นัน้ต้องถกูขอให้ทําการยิงใหม่ในสนามท่ีปรับเปลี่ยนไปนัน้ ร่วมถึงกฎข้อ 2.3.4.1 
หรือ 

 2.3.3.2 ถ้าเป็นไปได้ ให้ผู้แขง่ขนัทัง้หมดยิงในสนามท่ีปรับเปลี่ยนนัน้ใหม่ โดยยกเลิกคะแนนเดิมทัง้หมด 
              2.3.3.3  ผู้แขง่ขนัท่ีปฏิเสธในการยิงใหม่ (Re-Shoot) ตามข้อนี ้หรือข้ออ่ืนๆ เม่ือเป็นคําสัง่ของ RO จะได้คะแนน ศนูย์ในสนามนัน้ 

โดยไม่คํานงึถึงการยิงครัง้ท่ีผ่านมา 
2.3.4 หาก RM (โดยหารือร่วมกบั MD5) เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโจทย์การยิง หรือวิธีการยิงทําให้เกิดความไม่ยติุธรรม 

และเป็นไปไม่ได้ท่ีจะให้ผู้แข่งขนัทัง้หมดกลบัมายิงใหม่ในสถานีนัน้ หรือ โจทย์การยิงนัน้ยงัคงไม่เหมาะสมหรือยงัใช้ไม่ได้ สถานีนัน้
จะถกูตดัออกจากการแขง่ขนั ในกรณีนี ้คะแนนของผู้แขง่ขนัทัง้หมดในสถานีนีจ้ะถกูลบออกจากคะแนนการแขง่ขนั 

 2.3.4.1 ผู้แขง่ขนัท่ีถกูตดัสิทธิการแขง่ขนัในสถานีท่ียกเลิก อาจได้รับสิทธิการแขง่ขนัต่อได้ หากผู้ พิจารณาคําอทุธรณ์ขัน้สงูสดุ ท่ี
ยื่นขอโดยผู้แขง่ขนั (ได้แก่ RM หรือ คณะกรรมการชีข้าด ตามแต่กรณี) เห็นวา่การตดัสิทธ์ิถือว่าเป็นผล โดยตรงจากเหตท่ีุ
ทําให้สถานีถกูยกเลกิ 

2.3.5 ในกรณีสภาพอากาศไม่เอือ้อํานวย RM อาจสัง่ให้คลมุเป้าด้วยวสัดโุปร่งใส และหรือ ท่ีกําบงัเหนือเป้า คําสัง่นีผู้้แข่งขนัไม่สามารถ
ประท้วงได้ (ดกูฎ 6.6.1) ของท่ีเอาคลมุเป้าดงักลา่วต้องคงอยู่ท่ีเป้าท่ีถกูผลกระทบจากสภาพอากาศ ในช่วงเวลาเดียวกนั จนกวา่
จะมีคําสัง่ยกเลิก RM 

2.3.6 ถ้า RM (โดยหารือร่วมกบั MD) เชื่อวา่สภาพอากาศ หรือสภาพแวดล้อมอ่ืนใด มีผลกระทบตอ่ความปลอดภยั และ/หรือกระทบตอ่
แมทช์ท่ีกําลงัดําเนินอยู่ RM อาจสัง่พกัหรือยติุการแข่งชัว่คราวจนกวา่เห็นสมควร 

2.4  พืน้ที่ปลอดภัย (Safety Areas) 
2.4.1 เจ้าภาพการแขง่ขนั มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัและสร้างพืน้ท่ีปลอดภยั สําหรับการแข่งขนัไว้อย่างพอเพียง ควรจะเป็นสถานท่ี 

สะดวกสบาย และมีเคร่ืองหมายชดัเจน  
2.4.2 พืน้ท่ีปลอดภยัต้องมีโต๊ะ หนัอยู่ในทิศทางลํากล้องท่ีปลอดภยั และมีขอบเขตท่ีชดัเจน หากมีแนวกนัด้านหลงั หรือกําแพงประกอบ 

จะต้องทํามาจากวสัดท่ีุสามารถหยดุกระสนุได้ ควรมีราวปืนหรือราวต่างๆท่ีเหมาะสม แต่อยู่นอกพืน้ท่ีปลอดภยั ท่ีให้ใช้ได้ตาม
ระเบียบของ IPSC โดยเฉพาะเจาะจงได้ตลอดการแข่งขนั 

2.4.3 ผู้แขง่ขนัจะได้รับอนญุาตให้ใช้พืน้ท่ีปลอดภยั (Safety Areas) ได้โดยไม่ต้องมีการกํากบัดแูล สําหรับกิจกรรม ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีไ้ด้ 
ตราบเท่าท่ียงัอยู่ในขอบเขตของพืน้ท่ีปลอดภยั และชีปื้นไปในทิศทางท่ีปลอดภยั การฝ่าฝืนอาจเป็นเหตใุห้ถกูตดัสิทธ์ิจากการ
แขง่ขนั (DQ – Disqualification) (ดกูฎ 10.5.1) 

 2.4.3.1  นําปืนท่ีไม่บรรจกุระสนุเข้า-ออก จากกระเป๋า และเอาปืนใสซ่องพก 
 2.4.3.2  ฝึกซ้อมการชกัปืนเข้าออก ยิงแห้ง (Dry-Firing) กบัปืนท่ีไม่บรรจกุระสนุ 
 2.4.3.3  ฝึกการเปล่ียนเข้าออกแม็กกาซีนเปลา่ และ/หรือ ดงึดรูอบการทํางานของสไลด์ปืน 
 2.4.3.4  ทําการตรวจสอบ ถอดชิน้ส่วน ทําความสะอาด ซอ่มแซม บํารุงรักษา ปืน ส่วนประกอบและอปุกรณ์อ่ืนๆ 

                                                            
4 Range Master 
5 Match Director 
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2.4.4 Dummy ammunition and live rounds, whether loose, packaged or contained in magazines or speed loaders, 
must not be handled in a Safety Area under any circumstances (see Rule 10.5.12). 

 

2.5 Test Firing / Sighting-In Bay 
 
2.5.1 When available at a match, a test firing bay must be operated under the supervision and control of a Range 

Officer. 
 
2.5.2 Competitors may test the operation of their firearm and ammunition, subject to all existing safety rules and 

any time limits or other restrictions imposed by a Range Officer. 
 
2.5.3 At Level III or higher long gun matches, approved IPSC paper and metal targets (where possible, 

electronically indicating or self-resetting), should be available for use by competitors to aid in the sighting-in 
of their firearms. 

 

2.6 Vendor Areas 
 
2.6.1 Vendors (i.e. individuals, corporations and other entities displaying or selling merchandise at an IPSC match) 

are solely responsible for the safe handling and security of their products and other items in their care, and 
ensuring they are displayed in a condition that will not endanger any person.  Assembled firearms must be 
deactivated prior to being displayed. 

 
2.6.2 The Range Master (in consultation with the Match Director) must clearly delineate the vendor area, and he 

may issue "Acceptable Practice Guidelines" to all vendors, who are responsible for their implementation in 
respect of their own merchandise. 

 
2.6.3 Competitors may handle unloaded vendor's firearms while remaining wholly within the vendor areas, 

provided reasonable care is taken to ensure that the muzzle is not pointed at any person while being handled. 

 

2.7 Hygiene Areas 
 
2.7.1 A sufficient number of hygiene areas, with hand cleansing supplies and facilities, should be provided 

adjacent to lavatories and near the entrance to food service areas. 
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2.4.4 ห้ามไม่ให้จบัต้อง กระสนุดมัม่ี และกระสนุปกติ ไม่เว้นแม้จะอยู่ในบรรจภุณัฑ์ แม็กฯท่ีบรรจกุระสนุ สปีดโหลดท่ีใสก่ระสนุไว้ และ
กระสนุปืนท่ียงัใช้ได้ ในบริเวณ Safety Area ไม่ว่ากรณีใดๆ (ดกูฎ 10.5.12) 

2.5 การยงิทดสอบ/ช่องยงิสอบศูนย์ 
2.5.1 หากกําหนดให้มีช่องยิงทดสอบในการแข่งขนั ช่องยิงทดสอบต้องมี RO ควบคมุการปฎิบติัในขณะให้บริการ 
2.5.2 ผู้แขง่ขนัอนญุาตให้ทําการยิงทดสอบปืน และกระสนุได้ภายใต้กฎความปลอดภยั ระยะเวลา รวมถึงขอบงัคบั 
 อ่ืนๆ  ตามท่ี RO กําหนด 
2.5.3 ในการแขง่ขนั Level III หรือสงูกว่านัน้ หรือการแขง่ขนัท่ีใช้ระยะเวลาหลายวนั  ผู้จดัการแขง่ขนัควรจดัให้มีเป้า และเป้าโลหะ ท่ีได้

มาตรฐาน IPSC (หากเป็นไปได้ ควรเป็นเป้าสง่สญัญาณได้ หรือเป้าท่ีตัง้ได้เอง)ใว้ให้ผู้แขง่ขนัใช้ในการทดสอบศนูย์  
2.6  บริเวณจัดจาํหน่ายสนิค้า (Vendor Areas) 
2.6.1 ผู้จดัจําหน่ายสินค้า (เชน่ บคุคลใด บริษัทห้างร้าน หรือการแสดง หรือขายสินค้าใดๆ ในการแข่งขนัยิงปืนระบบ IPSC) มีหน้าท่ีๆ 

จะรับผิดชอบในความปลอดภยัในทกุด้าน ในผลิตภณัฑ์ของตนเอง และต้องทําให้มัน่ใจได้วา่การแสดงสินค้า ต้องอยู่ในสถานะท่ีไม่
อาจทําอนัตรายแก่บคุคลใด ปืนท่ีได้รับการประกอบสําเร็จ ควรจะมีการทําให้ใช้งานไม่ได้ก่อนการจดัแสดง 

2.6.2 RM (โดยหารือร่วมกบั MD) จะต้องกําหนดบริเวณจดัจําหน่ายสินค้า (Vendor Areas) ไว้อย่างชดัเจน และอาจจะออก “แนวทาง
ปฏิบตัิเพ่ือการยอมรับ” แก่ผู้จดัจําหน่ายทกุราย ซึง่จะต้องรับผิดชอบในสินค้าตนเอง 

2.6.3 ผู้แขง่ขนัอาจถือปืนท่ีไม่ได้บรรจกุระสนุ ของผู้จดัจําหน่ายได้ระหวา่งอยู่ในบริเวณจดัจําหน่ายสินค้า แตก็่ต้องมีความระมดัระวงั 
เพียงพอท่ีจะไม่ชีป้ากกระบอกปืนไปยงับคุคลใดบคุคลหนึง่ ระหว่างท่ีถือปืนนัน้ 

2.7  บริเวณสุขอนามัย (Hygiene Areas) 
2.7.1 ผู้จดัการแขง่ขนัควรจดับริเวณสขุอนามยั พร้อมด้วยนํา้ยาล้างมือ และอปุกรณ์อ่ืนๆ ในบริเวณพืน้ท่ีสขุา หรือใกล้จดุบริการ อาหาร

สําหรับให้ผู้แขง่ขนั 
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CHAPTER 3:  Course Information 
 

3.1 General Regulations 
 
The competitor is always responsible to safely fulfil the requirements of a course of fire but can only reasonably be 
expected to do so after verbally or physically receiving the written stage briefing, which must adequately explain the 
requirements to the competitors.  Course information can be broadly divided into the following types: 
 
3.1.1 Published Courses of Fire – Registered competitors and/or their Regional Directors must be provided with 

the same course of fire information, within the same notice period, in advance of the match.  The information 
may be provided by physical or electronic means, or by reference to a website (also see Section 2.3). 

 
3.1.2 Non-Published Course of Fire – Same as Rule 3.1.1 except that the details for the course of fire are not 

published beforehand.  The course of fire instructions are provided in the written stage briefing. 

 

3.2 Written Stage Briefings 
 
3.2.1 A written stage briefing approved by the Range Master must be posted at each course of fire prior to 

commencement of the match.  This briefing will take precedence over any course of fire information 
published or otherwise communicated to competitors in advance of the match, and it must provide the 
following minimum information: 

 
� Targets (type & number); 
� Minimum number of rounds; 
� The rifle ready condition; 
� Start position; 
� Time starts: audible or visual signal; 
� Procedure. 

 
3.2.2 The Range Officer in charge of a course of fire must read out the written stage briefing verbatim to each 

squad.  The Range Officer may visually demonstrate the acceptable Start Position and Gun Ready Condition. 
 
3.2.3 The Range Master may modify a written stage briefing at any time for reasons of clarity, consistency or 

safety (see Section 2.3). 
 
3.2.4 After the written stage briefing has been read to competitors, and questions arising therefrom have been 

answered, competitors should be permitted to conduct an orderly inspection ("walkthrough") of the course of 
fire.  The duration of time for the inspection must be stipulated by the Range Officer, and it should be the 
same for all competitors.  If the course of fire includes moving targets or similar items, these should be 
demonstrated to all competitors for the same duration and frequency. 

 

3.3 Local, Regional and National Rules 
 
3.3.1 IPSC matches are governed by the rules applicable to the discipline.  Host organizations may not enforce 

local rules except to comply with legislation or legal precedent in the applicable jurisdiction.  Any voluntarily 
adopted rules that are not in compliance with these rules must not be applied to IPSC matches without the 
express consent of the Regional Director and the IPSC Executive Council. 
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หมวดที่ 3 : ข้อมูลสนาม  (Course Information) 

3.1  กฎทั่วไป 

 ผู้แขง่ขนัจะต้องรับผิดชอบในความปลอดภยัตามข้อกําหนดของสนามเสมอ โดยเฉพาะเจาะจงตามท่ีได้ระบดุ้วยวาจา หรือ ให้
ทราบตามคําเขียนบรรยายโจทย์การยิง (stage briefing) ของสนามท่ีอธิบายให้ผู้แขง่ขนัทราบถึงข้อกําหนดต่างๆ ข้อมลูสนาม 
สามารถระบแุยกประเภทได้ดงันี:้ 

3.1.1 ผงัสนามประเภทท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณะ – ผู้แข่งขนัทัง้ท่ีลงทะเบียน และ/หรือ RD ของพวกเขา จะต้องได้รับรายละเอียดสนาม 
IPSC อย่างเดียวกนัในช่วงเดียวกนั และจํานวนวนัท่ีแน่นอนก่อนกําหนดการแข่งขนั ข้อมลูอาจสง่โดยเป็นเอกสาร หรือ เอกสาร
อีเลคทรอนิค หรือผ่านเวปไซต์ (ดกูฎข้อ 2.3) 

3.1.2 ผงัสนามประเภทท่ีไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ – เหมือนกบั 3.1.1 ยกเว้นรายละเอียดของสนาม จะไม่เผยแพร่ก่อนลว่งหน้า ข้อแนะนํา
การปฏิบติัจะทราบเม่ือได้รับฟังคําอธิบายสนามที่เขียนอธิบายไว้ 

3.2  การเขียนคาํอธิบายสนาม 

3.2.1 ข้อความคําอธิบายโจทย์การยิงท่ีได้รับการอนมุตัิจากนายสนาม (Range Master) ต้องติดประกาศไว้ในแต่ละสนาม ก่อนเร่ิมการ
แขง่ขนั คําอธิบายนีจ้ะมีความสําคญักวา่ข้อมลูสนามใดๆ ท่ีได้เผยแพร่ไปแล้ว หรือ ท่ีได้แจ้งให้ผู้แขง่ขนัทราบไปแล้วก่อนการ
แขง่ขนั และต้องมีข้อกําหนดอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

 -  ประเภท และ จํานวนเป้า 
 -  จํานวนกระสนุขัน้ต่ํา 
 -  สภาวะเตรียมพร้อมของปืน 
 -  ตําแหน่ง ท่า เร่ิมต้น 
 -  เวลาเร่ิมยิง (เสียง หรือ การมองเห็น) 
 -  ขัน้ตอนการยิง 

3.2.2 RO ผู้ปฏิบติังานในสนาม ต้องอา่นข้อความท่ีเขยีนไว้ในคําอธิบายการยิง (stage briefing) ทกุถ้อยคําสําหรับแตล่ะสควอท RO 
อาจแสดงตวัอย่างท่าทางเร่ิมต้นและเง่ือนไขการเตรียมปืนท่ีถกูต้องและยอมรับได้ ให้เห็นจริง 

3.2.3 RM อาจให้มีการปรับปรุงข้อความในคําอธิบายสนามได้ทกุเวลาเพ่ือความชดัเจน ความลงตวั หรือความปลอดภยั (ด ู2.3) 

3.2.4 หลงัจากอา่นคําอธิบายโจทย์การยิงให้ผู้แข่งขนัทราบ และคําถามต่างๆ ได้ถกูตอบจนหมดแล้ว ผู้แข่งขนัจะได้รับอนญุาตให้เดิน
สํารวจ เส้นทางการยิงได้เป็นลําดบั ระยะเวลาท่ีให้เดินสํารวจดโูจทย์การยิงจะกําหนดโดย RO ซึง่ให้เวลาท่ีเท่าๆ กนักบัผู้แขง่ขนัทกุ
คน ถ้าโจทย์การยิงมีเป้าเคลื่อนท่ี หรือทํานองเดียวกบัเป้าเคลื่อนท่ี ควรจะทําให้มนัทํางานให้ผู้แขง่ขนัทกุคนดพูร้อมๆ กนัในจํานวน
ครัง้ ท่ีเท่ากนัด้วย 

3.3  กฎ ท้องถิ่น ระดบัภาค และ ระดบัชาต ิ

3.3.1 การแขง่ขนักีฬายิงปืน IPSC อยู่ภายใต้กฎตามข้อบงัคบัฉบบันี ้องค์กรผู้จดัแขง่ขนัไม่อาจใช้กฎท้องถ่ินมาบงัคบัใช้ ยกเว้นกฎความ
ปลอดภยัของชมรมนัน้ หรือสนามนัน้ หรือข้อกฎหมาย หรือคําพิพากษาท่ีมีมาก่อน การนํากฎใดๆ มาใช้ท่ีเข้ากบักฎ IPSC ไม่ได้ 
จะไม่นํามาใช้ในการแขง่ขนั IPSC โดยปราศจากความเห็นชอบจาก RD และสภา IPSC 
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CHAPTER 4:  Range Equipment 
 

4.1 Targets – General Principles 
 

4.1.1 Only targets approved by the IPSC Assembly and which fully comply with the specifications in Appendices 
B and C, and frangible targets (see Rule 4.4.1), are to be used for IPSC Mini Rifle matches. 

 
4.1.1.1 If one or more targets at a match fail to comply exactly with the stated specifications, and if 

replacement targets of the correct specifications are unavailable, the Range Master must decide 
whether or not the variance is acceptable for that match, and which provisions of Section 2.3 of 
these rules will apply, if any.  However, the Range Master's decision will only affect the match in 
progress, and will not serve as a precedent for future matches held at the same location, or for any 
subsequent use of the subject targets at another match. 

 
4.1.2 Scoring targets used in all IPSC matches must be of a single color, as follows: 
 

4.1.2.1 The scoring area of the IPSC Target and Mini Target must be tan colored, except where the Range 
Master deems that a lack of contrast with the surrounding area or background necessitates that a 
different color be used. 

 
4.1.2.2 The entire front of scoring metal or other non-paper targets must be painted a single color, 

preferably white. 
 

4.1.3 No-shoots must be clearly marked with a conspicuous "X" or be of a single, unique color different from 
scoring targets throughout a match (i.e. if no-shoots are yellow, they must all be yellow in a match). 

 
4.1.4 Targets used in a course of fire may be partially or wholly hidden through the use of hard or soft cover, as 

follows: 
 

4.1.4.1 Cover provided to hide all or a portion of a target will be considered hard cover.  When possible 
hard cover should not be simulated but constructed using impenetrable materials (see Rule 2.1.3).  
Whole paper targets must not be used solely as hard cover. 

 
4.1.4.2 Cover provided merely to obscure targets is considered soft cover.  Shots which have passed 

through soft cover and which strike a scoring target will score.  Shots that have passed through soft 
cover before hitting a no-shoot will be penalized.  All scoring zones on targets hidden by soft 
cover must be left wholly intact.  Targets obscured by soft cover must either be visible through the 
soft cover or at least a portion of the affected target(s) must be visible from around the soft cover. 

 
4.1.5 Declaring a single, intact target to represent two or more targets by use of tape, paint or any other means is 

prohibited. 

 

4.2 IPSC Approved Rifle Targets – Paper 
 
4.2.1 There are five paper targets approved for use in IPSC long gun matches (see Appendix B).  The IPSC Mini 

Target is intended to simulate full size IPSC Targets placed at greater distances.  The two sizes may be 
included together in the same course of fire provided that all Mini Targets are placed at least 2 meters further 
rearwards of the most distant full size Target in that course of fire (i.e. if the most distant full size Target is 
15m downrange, the nearest Mini Target must be at least 17m downrange). 

 
4.2.1.1 The Universal, the A4/A and the A3/B targets may be included together with other paper targets in 

the same course of fire. 
 
4.2.2 Paper targets must have scoring lines and non-scoring borders clearly marked on the front of the target, 

however, scoring lines and non-scoring borders should not be visible beyond a distance of 10 meters. 
 

4.2.2.1 The front of paper no-shoots must include a sufficiently distinguishable non-scoring border.  In the 
absence of perforations or other suitable markings, the Range Master must ensure that all affected 
no-shoots have a replacement non-scoring border drawn or fitted thereon. 
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หมวดที่ 4 : อุปกรณ์ในแนวยงิ 

4.1  เป้า – หลักพืน้ฐานโดยท่ัวไป 
4.1.1 เป้าท่ีผ่านการอนมุติัจากการประชมุ IPSC Assembly และเป็นไปตามข้อระบใุนภาคผนวก B และ C C และเป้าท่ีแตกได้ เท่านัน้ 

(ดกูฎ 4.4.1) จงึจะถกูใช้ในการแข่งขนัยิงปืนมินิไรเฟิล้ IPSC  
 4.1.1.1  หากเป้าใดเป้าหนึง่ หรือมากกวา่นัน้ ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีระบดุงักลา่ว และไม่สามารถจดัหามาเปลี่ยนให้ถกูต้องได้ 

RM ต้องตดัสินใจวา่เป้าเหลา่นัน้จะสามารถยอมรับในการแข่งขนัได้หรือไม่ และตามข้อกําหนดพิจารณาในแง่ใด ของ
หมวด 2.3 ของกฎข้อบงัคบันี ้หากมีระบไุว้ อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจของ RM จะมีผลเฉพาะแมทช์แขง่ขนันัน้เท่านัน้ จะ
ไม่เป็นแบบอย่างในภายหน้าของแมทช์ในพืน้ท่ีนัน้ๆ หรือแม้แตเ่ป็นเป้าทดแทนตายตวัของแมทช์อ่ืนๆ ตอ่ไป 

4.1.2 เป้าท่ีนบัคะแนน ท่ีใช้ในการแขง่ขนัยิงปืน IPSC ทัง้หมดจะเป็นสีเดียวดงันี:้ 
 4.1.2.1  บริเวณท่ีนบัคะแนนของ เป้าขนาดมินิ และเป้ามาตรฐานต้องเป็นสีแทน เว้นแต ่RM เห็นวา่กลมกลืนไปกบัพืน้ท่ีแวดล้อม  

มีความตา่งจากฉากหลงัน้อย เป้าสีอ่ืนสามารถนํามาใช้แทนได้ 
 4.1.2.2  ด้านหน้าเป้าโลหะท่ีนบัคะแนน หรือเป้าอ่ืนท่ีไม่ใช้กระดาษ ต้องทาด้วยสีเดียว เน้นไปทางสีขาว 
4.1.3 เป้า No-shoot หรือเป้าห้ามยิง ต้องมีเคร่ืองหมาย “X” ไว้อย่างชดัเจน หรือเป็นสีเดียวท่ีแตกตา่งจากเป้าท่ีนบัคะแนน ตลอดทัง้การ

แขง่ขนั หรือทวัร์นาเมนท์ (ตย.หากเป้า No-shoot เป็นสีเหลืองให้ใช้สีเหลืองทัง้การแขง่ขนั หรือทวัร์นาเมนท์)  
4.1.4 เป้าทําการยิง อาจให้มีการปกปิดหรือซุกซอ่นเป้า ในสนาม IPSC โดยอาจกระทําได้บางสว่นหรือทัง้ตวัเป้าโดยการใช้ซอฟคฟัเวอร์ 

(Soft Cover) หรือ ฮาร์ดคฟัเวอร์ (Hard Cover) ดงันี:้ 
 4.1.4.1 สิ่งปกคลมุทัง้หมดเพ่ือบงัเป้า หรือบางส่วนของเป้า จะพิจารณาเป็นฮาร์ดคฟัเวอร์ได้ ฮาร์ดคฟัเวอร์ไม่ควรจะสมมตุิเอา 

แตค่วรจะสร้างโดยใช้วสัดท่ีุกระสนุยิงไม่ทะล(ุดกูฎ 2.1.3)  และจะใช้เป้ากระดาษทําเป็นฮาร์ดคพัเวอร์แต่เพียงอย่างเดียว
ไม่ได้ 

 4.1.4.2  สิ่งปกคลมุท่ีทําให้มองเห็นเป้าลางๆ จะพิจารณาเป็นซอฟคฟัเวอร์ การยิงผ่านซอฟคฟัเวอร์ และถกูเป้านบัคะแนน จะนบั
คะแนนให้ การยิงผ่านซอฟคฟัเวอร์แล้วไปถกูเป้าทําโทษ (no-shoot) จะถกูทําโทษ โซนคะแนนทัง้หมด ของเป้าท่ี
ซอฟคฟัเวอร์บงันี ้ สามารถเห็นเป้าทัง้แผ่นผ่านซอฟคฟัเวอร์ก็ได้ หรือเห็นบางโซนคะแนนของเป้าโดยไม่มอง ผ่าน
ซอฟคฟัเวอร์ก็ได้ด้วย 

4.1.5 ห้ามใช้เป้าแผ่นเดียว จําลองแบง่ออกเป็น 2 เป้าหรือหลายเป้าด้วยวิธีปิดเทป ทาสี หรือแบง่ด้วยวิธีแบง่อืน่ใด 
4.2  เป้าไรเฟ้ิลที่ได้รับการอนุมัตจิาก IPSC – เป้ากระดาษ 
4.2.1 มีเป้ากระดาษเพียงห้าแบบ ท่ีได้รับการอนมุติัให้ใช้ในการแขง่ขนั IPSC ประเภทไรเฟิล้ (ดภูาคผนวก B) เป้ามินิ (Mini Target) มี

เจตนาท่ีจะจําลองเป้าปกติเสมือนวา่ไกลกวา่ เป้าทัง้สองขนาด สามารถใช้ร่วมกนัในสนามเดียวกนั โดยเป้ามินิ(Mini Target) 
จะต้องในระยะอย่างน้อย 2เมตร ไปทางด้านหลงั ไกลกวา่เป้าปกติท่ีไกลท่ีสดุ (ตย.  ถ้าเป้าปกติอยู่ท่ี 15เมตร เป้ามินิท่ีใกล้ท่ีสดุ 
จะต้องอยู่ท่ีระยะ17เมตร) 
4.2.1.1  เป้า Universal, เป้า  A4/A และ เป้า A3/B สามารถใช้ร่วมกนักบัเป้ากระดาษอ่ืนในสนามเดียวกนั  

4.2.2 เป้ากระดาษจะต้องมีเส้นคะแนน และเส้นขอบนอกสว่นท่ีไม่มีคะแนนอย่างชดัเจน อย่างไรก็ตามเส้นเหลา่นีไ้ม่ควรจะมองเห็น ใน
ระยะท่ีเลย 10 เมตร ขึน้ไป  

 4.2.2.1  ด้านหน้าของเป้า no-shoot ท่ีเป็นกระดาษจะต้องทําให้เห็นเส้นไม่นบัคะแนนอย่างชดัเจนเพียงพอเป้าทําโทษท่ีไม่มีเส้น 
ชดัเจนหรือเคร่ืองหมายไม่เหมาะสม RM ต้องให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนออกไปทนัที 
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4.2.3 When the scoring area of a paper target is to be partially hidden, course designers must simulate hard cover in 
one of the following ways: 

 
4.2.3.1 By actually hiding a portion of the target (see Rule 4.1.4.1); or 
 
4.2.3.2 By physically cutting targets to remove the portion deemed to be hidden by hard cover.  Such 

targets must be fitted with a replacement non-scoring border, which must extend the full width of 
the cut scoring area (see Rule 4.2.2); or 

 
4.2.3.3 By painting or taping with a sharply defined boundary the portion of the target deemed to be 

hidden by hard cover with a single and visibly contrasting color. 
 

4.2.4 Hard cover (and overlapping no-shoots) must not completely hide the highest scoring zone on a partially 
hidden paper target. 

 

4.3 IPSC Approved Rifle Targets – Metal 
 
4.3.1 General Rules 
 

4.3.1.1 Metal targets and no-shoots which can accidentally turn edge-on or sideways when hit are 
expressly prohibited.  Using them may result in withdrawal of IPSC sanction. 

 
4.3.1.2 Metal targets and no-shoots which a Range Officer deems have fallen or overturned due to being 

hit on the apparatus supporting them, or for any other accidental reason (e.g. wind action, a 
ricochet, etc.), will be treated as range equipment failure (see Rule 4.6.1). 

 
4.3.1.3 Metal targets and no-shoots do not have a non-scoring border. 
 
4.3.1.4 Metal targets and no-shoots must be shot and fall, overturn or self-indicate to score. 

 

4.3.2 IPSC Poppers 
 

4.3.2.1 IPSC Poppers and IPSC Mini Poppers are both approved metal targets designed to recognize 
power, and must be calibrated as specified in Appendix C1. 

 
4.3.2.2 IPSC Mini Poppers are used to simulate IPSC Poppers placed at greater distances.  The two sizes 

may be included together in the same course of fire provided that all Mini Poppers are placed at 
least 2 meters further rearwards of the most distant full size Popper in that course of fire (i.e. if the 
most distant full size Popper is 15m downrange, the nearest Mini Popper must be at least 17m 
downrange). 

 
4.3.3 IPSC Plates 

 
4.3.3.1 Metal plates of various sizes may be used (see Appendix C3).  Metal targets in the general size and 

shape of authorized paper targets may also be used. 
 
4.3.3.2 Metal plates do not recognize power and are not subject to calibration or calibration challenges.  If 

a metal plate has been adequately and directly hit (i.e. with a full diameter bullet) but it fails to fall 
or overturn, a Range Officer may declare range equipment failure and order the competitor to 
reshoot the course of fire, after the faulty plate has been rectified. 

 
4.3.3.3 Metal plates which fail to fall or overturn when initially hit, but which fall or overturn when hit 

with a subsequent shot, are not subject to a reshoot. 
 
4.3.4 No-Shoots 

 
4.3.4.1 Metal no-shoot poppers and plates, must be shot and fall, overturn or self-indicate to score.  If hit 

they should be repainted during the scoring process. 
 
4.3.4.2 Metal no-shoots in the general size and shape of authorized paper targets may be used. 
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4.2.3 เม่ือสว่นท่ีนบัคะแนนของเป้ากระดาษถกูปกปิดบางสว่น ผู้ออกแบบสนามต้องสมมติให้เป็นฮาร์ดคฟัเวอร์ ในแนวทางต่อไปนี:้ 
 4.2.3.1  โดยการปกปิดจริงๆ ท่ีบางสว่นของเป้า (ดกูฎ 4.1.4.1) หรือ 
 4.2.3.2 โดยการตดัเป้า เพ่ือเอาส่วนท่ีหมายถึงส่วนท่ีถกูบงัโดยฮาร์ดคฟัเวอร์ออกไป เป้านัน้ต้องทําเส้นขอบเขตไม่นบัคะแนน ต่อ

ออกไปเตม็ความกว้างของแนวท่ีตดัเป้า (ดกูฎ 4.2.2) หรือ 
 4.2.3.3  โดยการทาสีหรือปิดเทปท่ีบางส่วนของเป้า เพ่ือสมมติุเป็นฮาร์ดคฟัเวอร์โดยใช้สีท่ีเห็นชดั สีเดียว  
4.2.4  ฮาร์ดคฟัเวอร์ และเป้า no-shoot ท่ีใช้บงั ต้องไม่บงัโซนคะแนนสงูสดุทัง้หมดของเป้า 

4.3  เป้า Rifle ที่ได้รับอนุมตจิาก IPSC – โลหะ 

4.3.1  กฎทัว่ไป 

 4.3.1.1 เป้าโลหะ และเป้าห้ามยิงท่ียิงแล้วหมนุออกด้านข้าง หรือไม่ล้ม หากนํามาใช้จะไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ 

 4.3.1.2 เป้าโลหะ และเป้าห้ามยิงซึง่ RO เห็นว่าล้มเอง หรือ ล้มโดยการยิงโดนสว่นท่ีไม่ไช่เป้า หรือ จากเหตอ่ืุน (ตย. ลม การ
กระดอน [ricochet6] ) จะถือวา่เป็นการล้มเหลวของอปุกรณ์ (Range Equipment Failure) (ดกูฎ 4.6.1) 

 4.3.1.3 เป้าโลหะ และเป้าห้ามยิงจะไม่มีเส้นไม่นบัคะแนน 
 4.3.1.4 เป้าโลหะจะนบัคะแนนเม่ือยิงแล้วล้มเท่านัน้ 
4.3.2 เป้า POPPER ของ IPSC (IPSC POPPER) 
 4.3.2.1 เป้า Popper และเป้ามินิ Popper ของ IPSC จะต้องเป็นโลหะ ทัง้ต้องแสดงให้เห็นความตา่งของค่าความแรง(Power) 

และต้องคาลิเบลท(Calibrated)ตามรายละเอียดในภาคผนวก C1. 
 4.3.2.2 เป้าPopper เลก็(Mini Popper) มีเจตนาท่ีจะจําลองเป้าเป้าPopper ปกติเสมือนว่าไกลกวา่ เป้าทัง้สองขนาดสามารถใช้

ร่วมกนัในสนามเดียวกนัได้ โดยเป้าPopper เล็ก(Mini Popper) จะต้องในระยะอย่างน้อย 2 เมตร ไปทางด้านหลงั ไกล
กว่าเป้าปกติท่ีไกลท่ีสดุ (ตย.  ถ้าเป้าเป้าPopper ปกติอยู่ท่ี 15 เมตร เป้าPopper เล็กท่ีใกล้ท่ีสดุจะต้องอยู่ท่ีระยะ17 
เมตร) 

4.3.3 เป้าเพลท IPSC (IPSC Plates) 
 4.3.3.1 เป้า Plates โลหะขนาดต่างๆ อาจให้ใช้ได้ (ดภูาคผนวก C3) 
 4.3.3.2 เป้า Plates โลหะไม่ต้องสะท้อนค่าความตา่งของความแรง และเป้า Plates จะไม่สามารถทําการร้องขอเพ่ือการทดสอบ

ได้ (Calibration)  หากยิงโดนเพียงพอ (ตย.ยิงโดนกระสนุเตม็ขนาดหวักระสนุ7) แตเ่ป้าไม่ล้ม หรือหนัข้างออกเม่ือยิงโดน 
RO จะถือว่าเป็นความล้มเหลวของเป้า ให้ผู้แข่งขนัยิงใหม่ หลงัจากแก้ไขเป้าเพลทโลหะนัน้แล้ว 

 4.3.3.3 เป้า Plates โลหะท่ีไม่ล้มในการยิงครัง้แรก แตล้่มเน่ืองจากยิงซํา้ จะไม่ถือเป็นเหต ุให้ทําการยิงใหม่ 
 4.3.3.4 เป้า Plates โลหะจะต้องไม่ถกูใช้ เพียงอย่างเดียวในสนามยิง ต้องจดัให้มีเป้ากระดาษ หรือเป้าโลหะ Popper ท่ีนบั

คะแนนได้อย่างน้อย 1 เป้า (นอกเหนือจากการมี เป้าห้ามยิงโลหะ หรือกระดาษ) รวมอยู่ในสนามท่ีทําการยิง 
4.3.4 เป้าห้ามยิง (No-Shoots) 
 4.3.4.1  เป้าโลหะท่ีเป็นเป้าห้ามยิง Popper และแบบเพลท (Plate) ทัง้ท่ีออกแบบให้ล้ม หรือ ท่ีออกแบบให้ไม่ล้ม ไม่ว่าจะกรณี

ใดๆ จะต้องทาสีใหม่ทกุครัง้หลงัจากผู้แขง่ขนัแต่ละคนยิงเสร็จ 
 4.3.4.2 เป้าห้ามยิงโลหะสามารถมีขนาด และรูปร่างตามแบบเป้าปกติได้ 

                                                            
6 Ricochet ขยายความโดยผผู้แปล 
7 การยงิโดนดว้ยหวักระสุนท่ีไม่ไดเ้กิดจากการสะเก็ดหวักระสุน 
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4.4 Frangible Targets 
 
4.4.1 Frangible targets, such as clay pigeons or tiles, may be used as scoring targets or no-shoots in IPSC Mini 

Rifle matches.  They must not be used as fault lines or as other items which incur penalties. 

 

4.5 Rearrangement of Range Equipment or Surface 
 
4.5.1 The competitor must not interfere with the range surface, natural foliage, constructions, props or other range 

equipment (including targets, target stands and target activators) at anytime.  Violations may incur one 
procedural penalty per occurrence at the discretion of the Range Officer. 

 
4.5.2 The competitor may request that Match Officials take corrective actions to ensure consistency in respect of 

the range surface, the presentation of targets and/or any other matter.  The Range Master will have final 
authority concerning all such requests. 

 

4.6 Range Equipment Failure and Other Issues 
 
4.6.1 Range equipment must present the challenge fairly and equitably to all competitors.  Range equipment failure 

includes, but is not limited to, the displacement of paper targets, the premature activation of metal or moving 
targets, the malfunction of mechanically or electrically operated equipment, and the failure of props such as 
openings, ports, and barriers. 

 

4.6.1.1 The declaration and/or use of any firearm as "range equipment" is prohibited. 
 
4.6.2 A competitor who is unable to complete a course of fire due to range equipment failure, or if a metal or 

moving target was not reset prior to his attempt at a course of fire, must be required to reshoot the course of 
fire after corrective actions have been taken. 

 
4.6.2.1 Unrestored paper targets are not range equipment failure (see Rule 9.1.4). 

 
4.6.3 Chronic malfunction of equipment in a course of fire may result in the removal of that stage from the match 

results (see Rule 2.3.4). 



 

IPSC Mini Rifles Rules, January 2012 Edition.:             10 

4.4  เป้าที่แตกหกัได้ หรือ เป้าแบบพเิศษ (Frangible and Synthetic Targets) 

4.4.1 เป้าท่ีแตกหกัได้เช่น เป้าดินเหนียว กระเบือ้ง อาจใช้เป็นเป้าคิดคะแนน หรือเป้าห้ามยิง ในการแข่งขนั IPSC Mini Rifle  แต่ไม่
สามารถนํามาใช้ เป็นเส้นการยิง (Fault line) หรือ ส่ิงอ่ืนท่ีกําหนดให้มีการทําโทษได้ 

4.5  การจัดอุปกรณ์สนามหรือปรับพืน้สนามใหม่ 

4.5.1 ผู้แขง่ขนัไม่สามารถปรับเปลี่ยนพืน้ผิวสนาม เก็บเศษวสัดธุรรมชาติ สิ่งก่อสร้าง คํา้ยนั พืน้สนาม หรืออปุกรณ์สนามใดๆ (รวมถึง
เป้า อปุกรณ์ยึดเป้า อปุกรณ์กระตุ้นเป้าให้ทํางาน) ไม่ว่าในเวลาใด การฝ่าฝืนจะถกูทําโทษ 1 Procedure ตอ่การกระทํา 1 ครัง้ โดย
ในดลุยพินิจของ RO  

4.5.2 ผู้แขง่ขนัอาจร้องขอให้เจ้าหน้าท่ี ทําการใดๆ เพ่ือความถกูต้อง ของผิวสนาม การตัง้เป้าหรือเร่ืองอ่ืนใด RM จะเป็นผู้ ชีข้าดเก่ียวกบั
การร้องขอดงักลา่ว 

4.6  อุปกรณ์สนามบกพร่อง และปัญหาอ่ืนๆ 

4.6.1 อปุกรณ์สนามต้องแสดงออกถึงความท้าทายอย่างตรงไปตรงมา และเสมอภาคกบัผู้แขง่ขนัทัง้หมด อปุกรณ์สนามท่ีล้มเหลวหมาย
รวมถึง โดยไม่จํากดักรณีวา่เป็น เป้ากระดาษสลบัท่ี เป้าโลหะท่ีล้มก่อน หรือเป้าเคลื่อนไหวท่ีขยบัก่อน การขดัข้องทางอปุกรณ์ 
เคร่ืองกลหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และความล้มเหลวของอปุกรณ์ท่ีสร้างขึน้เช่น ช่อง เปิด ท่อ, ปลอ่ง หรือเคร่ืองกัน้ตา่งๆ 

 4.6.1.1 ไม่อนญุาติให้การประกาศให้ใช้ หรือใช้ปืนวา่เป็นอปุกรณ์สนามโดยเดด็ขาด 

4.6.2  ผู้แขง่ขนัท่ีไม่อาจยิงจนจบในโจทย์การยิงนัน้ได้ อนัเน่ืองมาจากอปุกรณ์ล้มเหลว เป้าโลหะหรือเป้าเคลื่อนไหวไม่ได้ตัง้ไว้ ต้องให้ทํา
การยิงใหม่หลงัจากดําเนินการซอ่มแซมแล้วเสร็จ 

 4.6.2.1 เป้ากระดาษท่ีไม่ได้รับการซอ่มเป้า8 ไม่ถือเป็นอปุกรณ์สนามบกพร่อง(ดกูฎข้อ 9.1.4) 

4.6.3 อปุกรณ์ขดัข้องซํา้ซาก สนามนัน้จะถกูถอนออกจากการแขง่ขนั (ดกูฎ 2.3.4) 

                                                            
8 เป้าท่ีถกูยิงแตย่งัไมไ่ด้รับการซอ่มรอยยิง 



IPSC Mini Rifle Rules, January 2012 Edition  11 

CHAPTER 5:  Competitor Equipment 
 

5.1 Mini Rifles 
 
5.1.1 Firearms are regulated by Divisions (see Appendix D), but courses of fire must remain consistent for all 

Divisions. 
 
5.1.2 There is a mandatory .22LR caliber for rifles used in IPSC Mini Rifle matches. 
 
5.1.3 Sights 
 

Types of sights identified by IPSC are: 
 

5.1.3.1 "Open sights" are aiming devices fitted to a firearm which do not use electronic circuitry and/or 
lenses.  Fiber-optic inserts are deemed not to be lenses. 

 
5.1.3.2 "Optical/electronic sights" are aiming devices (including flashlights) fitted to a firearm which use 

electronic circuitry and/or lenses. 
 

5.1.3.3 The Range Master is the final authority in respect of the classification of any sights used in an 
IPSC match and/or their compliance with these rules, including the Divisions in Appendix D. 

 
5.1.4 Unless required by a Division (see Appendix D), there is no restriction on the trigger pull weight of a firearm, 

but the trigger mechanism must, at all times, function safely. 
 
5.1.5 Triggers and/or trigger shoes that extend beyond the width of the trigger guard are expressly prohibited.  

However, rifles fitted with "winter triggers/guards" may be used in this mode, provided that this fitting was 
designed, manufactured and provided as part of the rifle and only when the particular climate or weather 
conditions dictate their use. 

 
5.1.6 Firearms must be serviceable and safe.  Range Officers may demand examination of a competitor’s firearm 

or allied equipment, at any time, to check they are functioning safely.  If any such item is declared 
unserviceable or unsafe by a Range Officer, it must be withdrawn from the match until the item is repaired to 
the satisfaction of the Range Master (also see Rule 5.7.5). 

 
5.1.7 Competitors must use the same rifle and type of sights for all courses of fire in a match.  However, in the 

event that a competitor’s original rifle and/or sights become unserviceable or unsafe during a match, the 
competitor must, before using a substitute rifle and/or sights, seek permission from the Range Master who 
may approve the substitution provided he is satisfied: 

 
5.1.7.1 The substitute rifle satisfies the requirements of the relevant Division and is of the same type, 

action and caliber and is fitted with the same type of sights; and 
 
5.1.7.2 In using the substitute firearm the competitor will not gain an advantage. 

 
5.1.8 A competitor who substitutes or significantly modifies a firearm and/or sights during a match without the 

prior approval of the Range Master will be subject to the provisions of Rule 10.6.1. 
 
5.1.9 A competitor must never use or wear on his person more than one firearm during a course of fire (see Rule 

10.5.7). 
 
5.1.10 The rifle must be fitted with a stock enabling it to be fired from the shoulder (see Rule 10.5.15). 
 
5.1.11 Rifles offering only "burst" and/or fully automatic operation (i.e. whereby more than one round can be 

discharged on a single pull or activation of the trigger) are prohibited (see Rule 10.5.15). 
 
5.1.12 Combination guns offering an additional barrel, or barrels, that is not a conventional rifle barrel (e.g. a rifle 

and shotgun combination), are prohibited. 
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หมวดที่ 5 : อุปกรณ์ของผู้แข่งขัน 

5.1  ปืน Mini Rifles 

5.1.1 ปืนไรเฟิล้ ให้บงัคบัใช้แขง่ไปตามดิวิชัน่ (ดภูาคผนวก D) อย่างไรก็ตามสนามแขง่ขนัก็ยงัคงใช้สําหรับทกุดิวิชัน่ 

5.1.2 กําหนดขนาดกระสนุขนาด .22 LR สําหรับการแขง่ขนั IPSC Mini Rifle  

5.1.3 ศนูย์ปืน – ศนูย์ปืนกําหนดโดย IPSC มีดงันี ้

 5.1.3.1  “ศนูย์เปิด” เป็นเคร่ืองเล็งท่ีติดปืนท่ีไม่มีส่วนประกอบทางไฟฟ้า และ/หรือ เลนส์ ศนูย์เส้นรวมแสง (Fiber Optic) ไม่ถือว่า
เป็นเลนส์ 

 5.1.3.2  “ศนูย์วตัถเุชิงแก้ว/อีเลคโทรนิค” เป็นเคร่ืองเลง็ท่ีติดปืน (รวมถึงไฟฉาย) ใช้วงจรไฟฟ้าและ/หรือเลนส์ 
 5.1.3.3  RM เป็นผู้ ชีข้าดในการแยกแยะประเภทศนูย์ การอนโุลมตามกฎ รวมถึงดิวิชัน่ตา่งๆ ตามภาคผนวก D 

5.1.4 ไม่มีข้อกําหนดเข้มงวดเร่ืองนํา้หนกัไกปืน เว้นแตว่่าจะถกูกําหนดโดยดิวิชัน่ อย่างไรก็ตามระบบกลไกของไกปืนจะต้องทํางานได้
อย่างปลอดภยัตลอดเวลา 

5.1.5 ไก และ/หรือ ท่ีเสริมหน้าไกปืน ท่ีย่ืนเกินความหนาของโกร่งไกถกูห้ามใช้เด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ปืนไรเฟิล้ท่ีติดตัง้ โกร่งไกสําหรับฤดู
หนาวอาจนํามาใช้ได้ เม่ือโกร่งไกได้ถกูออกแบบ, สร้าง และจดัเป็นสว่นหนึง่ของปืน และให้ใช้เม่ือสภาพอากาศเอือ้ให้เกิดการใช้
นัน้  

5.1.6 ปืนจะต้องใช้งานได้และปลอดภยั RO อาจขอทดสอบปืน และ/หรือ อปุกรณ์อ่ืนๆ ของผู้แข่งขนัได้ตลอดเวลา เพ่ือทดสอบดกูาร
ทํางานอย่างปลอดภยั ถ้าอปุกรณ์ใดไม่สามารถทํางานได้ หรือไม่ปลอดภยั ต้องนําออกจากการแขง่ขนั จนกวา่จะซอ่มแซมแก้ไขจน
เป็นท่ีพอใจของ RM (ดกูฎข้อ 5.7.5) 

5.1.7 ผู้แขง่ขนัจะต้องใช้ปืนกระบอกเดียวกนั ศนูย์อนัเดียวกนัในทกุโจทย์การยิงตลอดการแขง่ขนั อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีปืน หรือศนูย์
ปืน ของผู้แขง่ขนัใช้การไม่ได้ หรือไม่ปลอดภยัในระหว่างการแข่งขนั จะต้องขออนญุาตจาก RM ในการอนมุติัใช้ปืนสํารองแทน 
ตามแนวทางดงันี ้

 5.1.7.1  ปืนสํารองจะต้องเป็นไปตามดิวิชัน่ ท่ีแจ้งไว้ และเป็นปืนชนิดและมีขนาดกระสนุ และติดตัง้ศนูย์เลง็เช่นเดิม และ 
 5.1.7.2  การใช้ปืนสํารองของผู้ เข้าแข่งขนั จะต้องไม่ทําให้ได้เปรียบในการแขง่ขนั และ 
5.1.8 ผู้แขง่ขนัท่ีเปลี่ยนปืน หรือปรับปรุงปืน/ศนูย์ปืนในระหวา่งการแข่งขนั โดยไม่ได้รับอนมุติัจาก RM จะเป็นเหตใุห้ถกูดําเนินการตาม

ข้อ 10.6.1 

5.1.9 ผู้แขง่ขนัต้องไม่ใช้หรือพกพาปืนมากกวา่ 1 กระบอก ในขณะทําการยิงในหนึง่โจทย์การยิง (ดกูฎ 10.5.7) 

5.1.10 ปืนไรเฟิล้ต้องมีพานท้าย เพ่ือให้สามารถประทบัยิงได้จากไหล ่(ดกูฎ 10.5.15) 

5.1.11 ห้ามใช้ ปืนไรฟิล้ท่ียิง “รัว”และ/หรือ ยิงแบบอตัโนมติั (คือการยิงออกไปมากกวา่ 1 นดั ในการเหน่ียวไกเพยีงครัง้เดียว) (ดกูฎ 
10.5.15) 

5.1.12   ห้ามใช้ปืนท่ีมีกําล้องเพิ่ม หรือหลายลํากล้อง ท่ีไม่ใช้ลํากล้องเดิมของปืนไรเฟิล้ (เชน่ ปืนไรเฟิล้ และ ลกูซอง  รวมกนั)  
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5.2 Carry and Storage and Competitor Equipment 
 
5.2.1 Carry and Storage – Except when within the boundaries of a safety area, or when under the supervision and 

direct command of a Range Officer, long guns must be unloaded and held, shouldered or slung (or placed in 
a rack), with the muzzle pointed skywards.  Long guns placed in a slip or case are not required to be pointed 
skywards.  The action may be open or closed, but a chamber safety flag must be fitted at all times when the 
firearm is not in use.  Detachable magazines must be removed.  Failure to comply may be subject to the 
provisions of Rule 10.5.1. 
 
5.2.1.1 Competitors arriving at an IPSC match in possession of a loaded firearm must immediately report 

to a Range Officer, who will supervise unloading of the firearm.  Competitors failing to comply 
may be subject to Rule 10.5.13. 

 
5.2.1.2 Within the provisions of Rule 5.2.1 no ammunition of any kind is permitted on the gun, or in clips 

or loops fitted to the gun, or to a sling fitted to the gun except when under the supervision of, and 
in response to a direct instruction issued by a Range Officer. 

 
5.2.2 Not applicable. 
 
5.2.3 The use of shooting sticks and similar is prohibited. 
 
5.2.4 Ammunition and speed loaders must be carried or worn on the competitor or mounted to the rifle in safely 

designed pouches, pockets or other suitable retention devices, unless otherwise specified in the written stage 
briefing. 

 

5.3 Appropriate Dress 
 
5.3.1 The use of camouflage or other similar types of military or police garments other than by competitors who 

are law enforcement or military personnel is discouraged.  The Match Director will be the final authority in 
respect of what garments must not be worn by competitors. 

 

5.4 Eye and Ear Protection 
 
5.4.1 All persons are warned that the correct use of adequate eye and ear protection is in their own interest and of 

paramount importance to prevent injury to vision and hearing.  It is strongly recommended that eye and ear 
protection be worn at all times by all persons while on the range premises. 

 
5.4.2 Host organizations may require the use of such protection by all persons, as a condition of attendance and 

while present on the range premises.  If so, Match Officials must make every reasonable effort to ensure that 
all persons wear adequate protection. 

 
5.4.3 If a Range Officer notices that a competitor has lost or displaced their eye or ear protection during a course of 

fire, or has commenced a course of fire without them, the Range Officer must immediately stop the 
competitor who will be required to reshoot the course of fire after the protective devices have been restored. 

 
5.4.4 A competitor who inadvertently loses eye or ear protection during a course of fire, or commences a course of 

fire without them, is entitled to stop, point their firearm in a safe direction and indicate the problem to the 
Range Officer, in which case the provisions of the previous rule will apply. 

 
5.4.5 Any attempt to gain a reshoot or advantage by removing eye and/or ear protection during a course of fire will 

be considered unsportsmanlike conduct (see Rule 10.6.2). 
 
5.4.6 If a Range Officer deems that a competitor about to make an attempt at a course of fire is wearing inadequate 

eye or ear protection, the Range Officer may order the competitor to rectify the situation before allowing the 
competitor to continue.  The Range Master is the final authority on this matter. 

 

5.5 Ammunition and Related Equipment 
 
5.5.1 Competitors at an IPSC match are solely and personally responsible for the safety of all and any ammunition, 

which they bring to the match.  Neither IPSC nor any IPSC Officers, nor any organization affiliated to IPSC, 
nor the officers of any organization affiliated to IPSC accepts any responsibility whatsoever in this regard, 
nor in respect of any loss, damage, accident, injury or death suffered by any person or entity as a result of the 
lawful or unlawful use of any such ammunition. 
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5.2  ซองปืน และอุปกรณ์อื่นๆ ของผู้แข่งขัน 

5.2.1 การนําพาและการเก็บ - ต้องนําพาปืนท่ีไม่บรรจกุระสนุโดยใสก่ลอ่งปืน ในกระเป๋าปืน หรือในซองพกท่ีคาดอยู่ท่ีเอว (ดกูฎ 
10.5.13) 

5.2.1.1 ผู้แขง่ขนัท่ีมาถึงการแขง่ขนั IPSC แตนํ่าพาหรือพกปืนท่ีบรรจลุกู ต้องแจ้งต่อ RO โดยทนัที เพ่ือให้ RO ทําการควบคมุ
การเลิกบรรจ ุ ผู้แขง่ขนัท่ีไม่ปฎิบติัตามให้ใช้กฎข้อ 10.5.13 

5.2.1.2 การนําพาปืนไปโดยใส่ซองพก ต้องไม่มีแม็กกาซีนอยู่ในปืน นกต้องไม่ง้าง การฝ่าฝืนจะถกูเตือนในครัง้แรก แตจ่ะมีผล
ตามข้อ 10.6.1 ในการแขง่ขนั ถ้ามีการกระทําดงักล่าวซํา้ในการแขง่ขนัเดิม 

5.2.2 ไม่ใช้ Not Applicable  

5.2.3 ห้ามการใช้แท่นคํา้ยิง หรือท่ีคล้ายกนั  

5.2.4 กระสนุ และ อปุกรณ์โหลดลกูเร็ว ต้องนําพา หรือสวมไว้กบัผู้แขง่ขนั หรือยดึกบัปืน ในซอง, กระเป๋า หรืออปุกรณ์เก็บอย่าง
เหมาะสมท่ีออกแบบอย่างปลอดภยั หากไม่มีการระบไุว้ในคําอธิบายสนาม 

5.3  เคร่ืองแต่งกายที่เหมาะสม 

5.3.1 ไม่ควรสวมใสช่ดุพรางหรือคล้ายคลงึกบัเคร่ืองแบบตํารวจ ทหาร ยกเว้นผู้แขง่ขนัท่ีเป็นตํารวจ ทหาร ซึง่ MD เป็นผู้ ชีข้าดในเร่ือง
เคร่ืองแต่งกายของผู้แขง่ขนั 

5.4  การป้องกันตาและหู 

5.4.1 ผู้แขง่ขนัทัง้หมด จะถกูเตือนให้สวมใสเ่คร่ืองป้องกนัห ู และตาอย่างถกูต้อง และถือเป็นส่ิงสําคญัท่ีสดุ เพ่ือหลีกเลีย่งการบาดเจ็บ 
โดยไม่จําเป็น เป็นข้อแนะนําอย่างเข้มงวดท่ีให้เตือนให้สวมใสเ่คร่ืองป้องกนั ห ูและตา ตลอดเวลาท่ีอยู่ในบริเวณสนามยิง 

5.4.2 เจ้าภาพการแขง่ขนัควรให้ทกุคนใช้เคร่ืองป้องกนัดงักลา่ว และเป็นเงื่อนไขในการท่ีจะอยู่ในบริเวณสนามยิง ดงันัน้ เจ้าหน้าท่ีสนาม 
จะต้องพยายามให้แน่ใจว่าทกุคนได้สวมใสเ่คร่ืองป้องกนัอย่างเหมาะสม 

5.4.3 ถ้า RO พบเห็นวา่เคร่ืองป้องกนัหแูละตาของผู้แข่งขนัหลดุหรือไม่ได้ใส ่ ในระหวา่งท่ีทําการยิงในสนาม RO จะต้องทําการหยดุ ผู้
แขง่ขนัทนัที และให้ทําการยิงใหม่หลงัจากสวมใสเ่ป็นท่ีเรียบร้อย 

5.4.4 ผู้แขง่ขนัท่ีไม่ตัง้ใจที่จะทําให้อปุกรณ์ป้องกนัเสียงและตา หลดุออกระหวา่งท่ีทําการยิง หรือได้ทําการยิงโดยท่ีไม่ได้ใสอ่ปุกรณ์ 
ดงักล่าวไว้ มีสิทธ์ิท่ีจะหยดุทําการยิงเอง และชีปื้นไปในทิศทางท่ีปลอดภยั พร้อมทัง้แจ้งปัญหาให้ RO ทราบ กรณีนีจ้ะถกูพิจารณา
ตามข้อบงัคบัท่ีผ่านมา 

5.4.5 การทําอปุกรณ์ป้องกนัหลดุออกโดย ตัง้ใจในระหวา่งทําการยิง เพื่อเป็นการเอาเปรียบการแข่งขนั จะถือวา่เป็นผู้ ไม่มีนํา้ใจ เป็น
นกักีฬา จะถกูใช้กฎ 10.6.2 

5.4.6 ถ้า RO เห็นวา่ ผู้แข่งขนัใส่เคร่ืองป้องกนัหตูาท่ีไม่เหมาะสม RO อาจสัง่ให้ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมก่อนให้ทําการยิง ความเห็นชี ้
ขาดในเร่ืองนีอ้ยู่ท่ี RM 

5.5  กระสุนปืน และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

5.5.1 ผู้แขง่ขนัในการแขง่ยิงปืน IPSC เป็นผู้ รับผิดชอบความปลอดภยัของเคร่ืองกระสนุใดๆ ท่ีนํามาใช้ในการแข่งขนัแต่เพียงผู้ เดียว 
IPSC, เจ้าหน้าท่ี IPSC, องค์กรท่ีเก่ียวพนักบั IPSC, เจ้าหน้าท่ีขององค์กรใดท่ีเก่ียวข้องกบั IPSC ไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ไม่วา่
อะไรก็ตามในเร่ืองดงักลา่ว รวมถึงการสญูเสีย การเสียหาย บาดเจบ็ หรือตาย จากกระสนุใดๆ ไม่วา่จะถกูหรือผิดกฎหมาย 
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5.5.2 All competitor ammunition and their respective magazines and speed loaders must comply with the 
provisions of the relevant Division (see Appendix D). 

 
5.5.3 Spare magazines, speed loaders or ammunition dropped or discarded by a competitor after the start signal 

may be retrieved, however, their retrieval is, at all times, subject to all safety rules. 
 
5.5.4 Metal piercing, incendiary and/or tracer ammunition is prohibited at IPSC matches (see Rule 10.5.15). 
 
5.5.5 Ammunition which discharges more than one bullet or other scoring projectile from a single round is 

prohibited (see Rule 10.5.15). 
 
5.5.6 Ammunition deemed unsafe by a Range Officer must be immediately withdrawn from the match (see Rule 

10.5.15). 

 

5.6 Power Factors 
 

5.6.1 There are no minimum or maximum power factors in IPSC Mini Rifle matches. 

 

5.7 Malfunctions – Competitor’s Equipment 
 
5.7.1 If a competitor's firearm malfunctions after the start signal, the competitor may safely attempt to correct the 

problem and continue the course of fire.  During such corrective action, the competitor must keep the muzzle 
of the firearm pointing safely downrange at all times.  The competitor must not use rods or other tools to 
verify or correct the malfunction.  Violations will result in a zero score for the stage. 

 
5.7.1.1 A competitor who experiences a firearm malfunction while responding to the "Load And Make 

Ready" or "Make Ready" command, but prior to issuance of the "Start Signal", is entitled to retire, 
under the authority and supervision of the Range Officer, to repair his firearm, without penalty, 
subject to the provisions of Rule 5.7.4, Rule 8.3.1.1 and all other safety rules.  Once the repairs 
have been completed (and the provisions of Rule 5.1.7 have been satisfied, if applicable), the 
competitor may return to attempt the course of fire, subject to scheduling as determined by the 
Range Officer or Range Master. 

 
5.7.2 While rectifying a malfunction that requires the competitor to clearly move the firearm away from aiming at 

a target, the competitor's fingers must be clearly visible outside the trigger guard (see Rule 10.5.8). 
 
5.7.3 In the event that a firearm malfunction cannot be corrected by the competitor within 2 minutes, he must point 

the firearm safely downrange and advise the Range Officer, who will terminate the course of fire in the 
normal manner.  The course of fire will be scored as shot including all applicable misses and penalties. 

 
5.7.4 Under no circumstances is a competitor permitted to leave a course of fire in the possession of a loaded 

firearm (see Rule 10.5.13). 
 
5.7.5 Where the firearm has failed as above, the competitor must not be permitted to reshoot the course of fire.  

This includes instances where a firearm is declared unserviceable or unsafe during a course of fire (see Rule 
5.1.6). 

 
5.7.6 In the event that a Range Officer terminates a course of fire due to a suspicion that a competitor has an unsafe 

firearm or unsafe ammunition (e.g. a "squib" load), the Range Officer will take whatever steps he deems 
necessary to return both the competitor and the range to a safe condition.  The Range Officer will then 
inspect the firearm or ammunition and proceed as follows: 

 
5.7.6.1 If the Range Officer finds evidence that confirms the suspected problem, the competitor will not 

be entitled to a reshoot, but will be ordered to rectify the problem.  On the competitor's score sheet, 
the time will be recorded up to the last shot fired, and the course of fire will be scored "as shot", 
including all applicable misses and penalties (see Rule 9.5.6). 

 
5.7.6.2 If the Range Officer discovers that the suspected safety problem does not exist, the competitor will 

be required to reshoot the stage. 
 
5.7.6.3 A competitor who self-stops due to a suspected or actual squib load is not entitled to a reshoot. 
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5.5.2 ลกูกระสนุของผู้แข่งขนั และแม็กกาซีนและสปีดโหลดเดอร์ท่ีเก่ียวข้อง ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด ของดิวิชัน่ท่ีเก่ียวข้อง (ดู
ภาคผนวก D) 

5.5.3 แม็กกาซีนสํารอง หรือเคร่ืองช่วยบรรจอุืน่ใด ท่ีตกหล่นโดยไม่ตัง้ใจหรือ ผู้แขง่ขนัทําหล่นหลงัสญัญาณเร่ิมยิง อาจเก็บขึน้มาได้ 
อย่างไรก็ตาม การเก็บอปุกรณ์เหล่านีจ้ะต้องปฏิบตัิตามกฎแห่งความปลอดภยัตลอดเวลา 

5.5.4 กระสนุปืนเจาะเกราะ หวัระเบดิ หรือกระสนุส่องแสง (tracer) ถกูห้ามใช้ในการแขง่ขนัยิงปืน IPSC (ด ู10.5.15) 

5.5.5 กระสนุต้องไม่สามารถยิงออกได้เป็นหลายหวั หรือทําคะแนนได้หลายตําแหน่ง จากการยิงกระสนุเพียงหนึ่งนดั 

5.5.6 กระสนุปืนใดๆ ท่ี RO เห็นวา่ไม่ปลอดภยั ต้องนําออกจากการแขง่ขนัทนัที (ด ู10.5.15) 
5.6  การวัดความเร็ว และ ค่าความแรง พาวเวอร์แฟกเตอร์ (Chronograph & Power Factor) 
5.6.1 ไม่มีการกําหนดระดบัค่าความรุนแรง Power Factor ขัน้น้อยสดุ หรือขัน้มากสดุ ในการแขง่ขนั IPSC Mini Rifle  
5.7  การขัดข้อง – อุปกรณ์ของผู้แข่งขัน 
5.7.1 ในกรณีท่ีปืนของผู้แขง่ขนัขดัข้อง หลงัจากสญัญาณเร่ิมยิง ผู้แขง่ขนัอาจใช้ความพยายามแก้ไขปัญหาอย่างปลอดภยั และทําการ

ยิงตอ่ไปได้ ในระหวา่งท่ีทําการแก้ไขนัน้ ผู้แขง่ขนัจะต้องให้ปากกระบอกปืนชีไ้ปในแนวยิงท่ีปลอดภยัตลอดเวลา ผู้แขง่ขนัต้องไม่ใช้
อปุกรณ์ หรือ แท่งอืน่ใด เพ่ือแก้ไขการฝ่าฝืนจะได้คะแนนศนูย์ในสนามนัน้ 

 5.7.1.1 ผู้แขง่ขนัใดท่ีเกิดพบความผิดปรกติของปืนขณะมีคําสัง่ “Load And Make Ready” หรือ “Make Ready” แต่ต้องก่อน
ออกตวัภายใต้เสียงสญัญาณ (Start Signal) ผู้นัน้สามารถใช้สทิธิบอกเลิกได้ ภายใต้ดลุพินิจของ RO เพ่ือซอ่มปืน โดยไม่
ถกูทําโทษ โดยนํากฎ 5.7.4 และ 8.3.1.1 และกฎความปลอดภยัอ่ืนมาใช้เป็นการชัว่คราว และหลงัจากซอ่มปืนเรียบร้อย 
(ดลูกัษณะปืนตามกฎ 5.1.7 ประกอบ) ผู้แขง่ขนัสามารถกลบัเข้าแข่งตามเดิม ตามท่ี RO หรือ RM กําหนด 

5.7.2 ในขณะท่ีทําการแก้ไขการขดัข้องนัน้ ผู้แขง่ขนัต้องลดปืนลงจากเป้า นิว้ของผู้แขง่ขนัจะต้องออกจากโกร่งไกอย่างชดัเจน (ดกูฎ 
10.5.8) 

5.7.3 ในกรณีท่ี ปืนขดัข้องจนผู้แข่งขนัไม่สามารถแก้ไขได้ ภายใน 2 นาที ผู้แขง่ขนัจะชีปื้นไปในแนวยิงท่ีปลอดภยั และ ปรึกษา RO RO 
จะยติุการยิงในสนามนัน้ และสนามนัน้จะถกูนบัคะแนนตามปกติโดยรวม Miss ทัง้หมด และทําโทษในการยิงผิดวิธี  

5.7.4 ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ผู้แขง่ขนัไม่ได้รับอนญุาตให้ออกจากสนามในขณะท่ียงัครอบครองปืนท่ีบรรจ ุ กระสนุอยู ่ (ดกูฎ 
10.5.13) 

5.7.5 ปืนท่ีชํารุดข้างต้น ผู้แขง่ขนัจะไม่ได้รับการยิงใหม่ในสนามนัน้ ในกรณีนี ้ ให้ปืนถกูจดัวา่เป็นปืนท่ีใช้งานไม่ได้ หรือ ไม่ปลอดภยั ใน
ระหวา่งท่ีทําการยิง (ดกูฎข้อ 5.1.6) 

5.7.6 ในกรณีท่ี RO ยติุการยิงในสนาม IPSC อนัเน่ืองมาจากข้อสงสยัวา่ปืนหรือกระสนุปืนของผู้แขง่ขนัไม่ปลอดภยั (ต.ย. “squib” 
load) RO จะทําการตามขัน้ตอนท่ีจําเป็น เพ่ือให้ทัง้ผู้แขง่ขนั และสนามอยู่ในสภาวะปลอดภยั RO จะทําการตรวจสอบปืน หรือ
กระสนุปืน และทําตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี:้ 

 5.7.6.1 ถ้า RO พบวา่เป็นไปตามข้อปัญหาท่ีสงสยัแต่ต้น ผู้แขง่ขนัจะไม่ได้รับการยิงใหม่ และจะถกูสัง่ให้ไปแก้ไขปัญหา สําหรับ
ใบคะแนน ให้บนัทกึเวลาและลงคะแนนตามท่ี “ยิงได้” พร้อมกบั Miss และ การทําโทษ (ถ้ามี) ลงในใบบนัทึกคะแนน (ดู
กฎ 9.5.6) 

 5.7.6.2 ถ้าเจ้าหน้าท่ีสนาม (RO) พบวา่ปัญหาดงักลา่วไม่ใช่ดงัท่ีสงสยัไว้ ผู้แขง่ขนัจะได้รับอนญุาตให้ยิงใหม่ในสนามนัน้ 
 5.7.6.3 ผู้แขง่ขนัท่ีทําการหยดุตวัเอง ตามข้อสงสยัดงักลา่วข้างต้น ไม่สามารถร้องขอทําการยิงใหม่ได้ 
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CHAPTER 6:  Match Structure 
 

6.1 General Principles 
 
The following definitions are used for clarity: 
 
6.1.1 Course Of Fire (also "course" and "COF") – A separately timed and scored IPSC shooting challenge, 

conceptualized and constructed in accordance with IPSC principles of course design, containing targets and 

challenges which each competitor must safely negotiate. 
 
6.1.2 Stage – A portion of an IPSC match containing one course of fire and related supporting facilities, amenities, 

shelter and signage.  A stage must use one type of firearm (e.g. rifle) exclusively. 
 
6.1.3 Match – Consists of a minimum of 3 stages where all stages use the same type of firearm.  The total sum of 

individual stage results will be accumulated to declare a match winner. 
 
6.1.4 Not applicable. 
 
6.1.5 Not applicable. 
 
6.1.6 League – Consists of two or more IPSC matches of a single firearm type held at different locations and on 

different dates.  The total sum of match results attained by each competitor at component matches specified 
by the league organizers will be accumulated to determine a league winner. 

 

6.2 Match Divisions 
 
6.2.1 IPSC Divisions recognize different firearms and equipment (see Appendix D).  Each match must recognize at 

least one Division.  When multiple Divisions are available in a match, each Division must be scored 
separately and independently, and match results must recognize a winner in each Division. 

 
6.2.2 In IPSC sanctioned matches, the minimum number of competitors stipulated in Appendix A2 must compete 

in each Division for it to be recognized.  If there are insufficient competitors in a Division, the Match 
Director may allow that Division to stand without official IPSC recognition. 

 
6.2.3 Prior to the commencement of a match, each competitor must declare one Division for score, and Match 

Officials should check competitor equipment compliance with the declared Division, prior to the competitor 
making an attempt at any of the courses of fire.  This is a service to assist competitors verify that their 
equipment, in the configuration as presented, is in compliance with their declared Division.  However, 
competitors always remain subject to the provisions of Rule 6.2.5.1. 
 
6.2.3.1 If a competitor disagrees with an equipment compliance ruling, the onus is upon him, prior to him 

attempting any courses of fire, to provide evidence acceptable to the examiner in support of his 
claim.  In the absence or rejection of such evidence, the original decision will stand, subject only 
to appeal to the Range Master, whose decision is final. 

 
6.2.3.2 The competitor’s firearm and all allied equipment accessible to him during a course of fire are 

subject to compliance testing, if requested by a Match Official. 
 
6.2.4 Subject to the prior approval of the Match Director, a competitor may enter a match in more than one 

Division.  However, the competitor may compete for score in only one Division, and that must be the first 
attempt in all cases.  Any subsequent attempts in another Division will not be entered into match results nor 
count for match recognition and awards. 

 
6.2.5 Where a Division is unavailable or deleted, or where a competitor fails to declare a specific Division prior to 

the commencement of a match, the competitor will be placed in the Division which, in the opinion of the 
Range Master, most closely identifies with the competitor's equipment.  If, in the opinion of the Range 
Master, no suitable Division is available, the competitor will shoot the match for no score. 

 
6.2.5.1 A competitor who fails to satisfy the equipment or other requirements of a declared Division after 

the Start Signal, will be placed in Open Division, if available, otherwise the competitor’s scores 
will not be entered into match results.  Competitors already registered in Open Division who fail to 
comply with the requirements of Open Division after the Start Signal will not have their scores 
entered into match results. 



 

IPSC Mini Rifles Rules, January 2012 Edition.:             14 

หมวดที่ 6 : โครงสร้างของการแข่งขัน 

6.1  หลักโดยทั่วไป  
คาํจาํกัดความต่อไปนีจ้ะใช้เพื่อให้เกิดความชัดเจน: 
6.1.1 Course of Fire (รวมถึง คอร์ส และ COF)  – คอืโจทย์การยิง หรือห้วงการยิง แยกคะแนน แยกเวลายิง ตามการยิงแบบ IPSC ซึง่

ออกแบบ จดัวาง สร้างขึน้ ให้เป็นไปตามหลกัการพืน้ฐานของการออกแบบสนาม IPSC รวมถึงเป้าต่างๆ และโจทย์การยิงท่ีให้
ความท้าทาย ซึง่ผู้แขง่ขนัแตล่ะคนรับรู้ได้ และใช้ทกัษะการยิงเอาชนะ หรือตอบโจทย์การยิงได้อย่างปลอดภยั 

6.1.2 Stage (สเตจ9) - คือสว่นหนึง่ของการแขง่ขนัท่ีมี 1 Course of Fire (โจทย์การยิง หรือ ห้วงการยิง) เป็นส่วนประกอบร่วมกบั  สิง่
อํานวยการยิง ป้าย เต้นท์ และอปุกรณ์สนบัสนนุอ่ืนๆ     Stage ต้องใช้สําหรับหนึง่ประเภทของปืน (เช่น ปืนสัน้ หรือ ปืนยาว หรือ 
ปืนลกูซอง) เท่านัน้  

6.1.3 Match (แมทช์) – ประกอบไปด้วยอย่างน้อย 3 Stages ขณะท่ีทกุ Stages ใช้ปืนเพียงประเภทเดียวในการแขง่ขนั ผลรวมของผล
การแขง่ขนัแตล่ะ Stage จะเป็นผลการแขง่ขนัท่ีจะบอกว่าใครเป็นผู้ชนะใน Match นัน้  

6.1.4 Not  Applicable  ไม่ใช้ 
6.1.5 Not  Applicable  ไม่ใช้ 
6.1.6 League – (ลีค) ประกอบด้วย 2 Match หรือมากกวา่ ในแตล่ะประเภทปืนจดัแขง่ขนัตา่งสถานท่ีและต่างเวลา โดยผลการแขง่ขนั 

ร่วมทัง้หมดของแต่ละผู้แขง่ขนัใน Match ท่ีระบโุดยผู้จดั นํามาสะสมและเป็นตวักําหนด ผู้ชนะของ League. 
6.2  ดวิช่ัิน (Division) ของการแข่งขัน 
6.2.1 Division ของการแข่งขนั IPSC จําแนกโดยข้อแตกตา่งของปืนและอปุกรณ์ (ดภูาคผนวก D) แต่ละ Match ต้องกําหนดให้มีอย่าง

น้อย 1 Division เม่ือการแขง่ขนัมีให้แขง่หลาย Division แต่ละ Division ต้องคิดคะแนนแยกออกจากกนั และผลคะแนนรวมต้อง
แยกผู้ชนะในแตล่ะ Division 

6.2.2 ในการแขง่ขนัท่ี IPSC รับรองอย่างเป็นทางการ จํานวนผู้แขง่ขนัในแตล่ะ Division ขัน้ต่ําท่ีต้องยิงให้จบการแขง่ขนั ต้องเป็นไปตาม
ภาคผนวก A2 เพื่อให้เป็นผลท่ีรับรอง ถ้าจํานวนไม่ถึง MD อาจให้ทําการแขง่ได้แตจ่ะไม่มี ผลในการรับรองอย่างเป็นทางการ 

6.2.3 ก่อนเร่ิมการแขง่ขนั ผู้แขง่ขนัต้องแจ้งดิวิชัน่ หนึง่ดิวิชัน่ สําหรับคิดคะแนนในการแขง่ขนัครัง้นัน้ และเจ้าหน้าท่ีควรตรวจสอบ 
อปุกรณ์ต่างๆ ของผู้แขง่ขนัตามดิวิชัน่ท่ีแจ้งไว้ก่อนท่ีผู้แข่งขนัจะเข้าทําการยิง การปฎิบติันีจ้ะช่วย ผู้แขง่ขนัตรวจอปุกรณ์ของตน วา่
เป็นไปตามข้อกําหนดดิวิชัน่ตามท่ีได้แจ้งไว้ อย่างไรก็ตามผู้แขง่ขนั ยงัคงให้ปฎิบติัตามกฎในข้อ 6.2.5.1 

  6.2.3.1 หากผู้แขง่ขนัไม่เห็นด้วยกบัข้อกําหนดอปุกรณ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้แข่งขนัเอง ก่อนท่ีเข้าทําการยิงของผู้แขง่ขนั
ข้างต้น ต้องให้เหตผุล และหลกัฐานท่ียอมรับแก่ผู้ตรวจอปุกรณ์ หากปฎิเสธ หรือไม่แสดงเหต ุหรือหลกัฐานข้างต้น ให้ RM 
เป็นผู้ตดัสินชีข้าด 

 6.2.3.2 ปืนของผู้แขง่ขนั และอปุกรณ์อ่ืนท่ีสามารถหยิบใช้ได้ระหวา่งโจทย์การยิง อาจถกูขอให้ตรวจได้จาก เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  
6.2.4 ผู้แขง่ขนัสามารถยิงในหลายดิวิชัน่ได้ แตต้่องได้รับอนมุตัิจาก MD ก่อน อย่างไรก็ตามผู้แข่งขนัจะได้คะแนนผลการแขง่ขนั อย่าง

สมบรูณ์เพียงดิวิชัน่เดียว และต้องเป็นดิวิชัน่ท่ีผู้แขง่ขนัยิงครัง้แรกเท่านัน้ ดิวิชัน่อ่ืนท่ียิงภายหลงัจะไม่นบัในผลการแขง่ขนั หรือ
ได้รับรางวลัอืน่ๆ 

6.2.5 เม่ือดิวิชัน่ใดไม่สามารถดําเนินการแขง่ได้ หรือถกูถอดออกจากการแขง่ขนั หรือผู้แขง่ขนัไม่ได้แจ้งดิวิชัน่ก่อนเร่ิมทําการแขง่ขนั ผู้
แขง่ขนัจะถกูจดัเข้าดิวิชัน่ท่ี RM เห็นสมควร หากไม่มีดิวิชัน่ท่ีเหมาะสมท่ีจะจดัให้ลง ผู้แขง่ขนันัน้จะทําการยิง โดยไม่ได้รับการคิด
คะแนน 

 6.2.5.1 หากอปุกรณ์ของผู้แขง่ขนัไม่ผ่านข้อกําหนดของดิวิชัน่ท่ีแจ้งไว้ หลงัจากเสียงสญัญาณเร่ิม (Start Signal) ผู้แข่งขนัจะถกู
จดัเข้าไปอยู่ใน Open Division (หากมี) มิฉะนัน้ผู้แขง่ขนัยิงโดยไม่มีการคิดคะแนนให้ หากผู้แขง่ขนันัน้ ลงแขง่อยู่ใน 
Open Division อยู่แล้ว และไม่ผา่นข้อกําหนดของอปุกรณ์ดงักลา่ว ผู้แขง่ขนันัน้จะทําการยิง โดยไม่ได้รับการคิดคะแนน 

                                                            
9 อาจเรียกวา่ สถานีได้ 
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6.2.5.2 A competitor who is classified or reclassified as above must be notified as soon as possible.  The 
Range Master's decision on these matters is final. 

 
6.2.5.3 A competitor reclassified to Open Division under Rule 6.2.5.1 will thereafter be subject only to the 

provisions of Open Division but is required to continue using the same firearm and sights, unless 
Rule 5.1.7 applies. 

 
6.2.6 A disqualification incurred by a competitor, at any time during a match, will prevent the competitor from 

further participation in the match including any subsequent attempts in another Division.  However, this is 
not retroactive.  Any previous and complete scores from another Division will be entered into match results 
for recognition and awards in that Division. 

 
6.2.7 Recognition of a competitor in a specific Division will not preclude further recognition in a Category or from 

inclusion as member of a Regional or other team. 

 

6.3 Match Categories 
 
6.3.1 IPSC matches may include different Categories within each Division to recognize different groups of 

competitors.  A competitor may declare only one Category for a match. 
 
6.3.2 Failure to meet the requirements of the declared Category or failure to declare a Category prior to the start of 

the match will result in exclusion from that Category.  Details of currently approved Categories and related 
requirements are listed in Appendix A2. 

 

6.4 Regional Teams 
 
6.4.1 Subject to the availability of allocated slots, only one official Regional team in each Division and/or 

Division/Category may be selected on merit by each Region for IPSC Level IV or higher matches.  Approved 
Category teams are specified by the IPSC Assembly (see Appendix A2). 

 
6.4.1.1 At Level IV matches, the only teams permitted are those representing Regions within the zone 

where the match is being held (e.g. at a European Championship, only teams representing Regions 
designated by IPSC as belonging to the European Zone can be fielded). 

 
6.4.1.2 At Level IV and higher matches, official Regional Teams must be "seeded" for squadding 

purposes in accordance to how the team placed at the same immediately preceding event, if any, 
even if the team is comprised of different persons. 

 
6.4.2 An individual competitor’s scores can only be used exclusively for a single team in a match, and each team 

must be comprised of competitors in the same Division. 
 
6.4.2.1 The individual Division and/or Category assigned to a competitor determines his eligibility in 

respect of teams (e.g. a competitor individually in Production Division cannot participate in an 
Open Division team).  A female individually registered as "Lady" cannot participate in a team 
based on age, or vice versa.  A competitor individually registered in a Category may be a member 
of an "overall" team in the same Division. 

 
6.4.3 Teams must consist of a maximum of 4 members, however, only the final scores of the 3 highest scoring 

team members will be used to calculate team results. 
 
6.4.4 If a member of a team retires from the match for any reason before completing all of the stages, scores 

attained by that competitor will continue to stand towards the team score, however, the affected team is not 
entitled to replace the retired team member. 

 
6.4.5 A team member who is unable to commence a match may be replaced prior to commencement by another 

competitor, subject to the approval of the Match Director. 
 
6.4.6 If a member of a team is disqualified from a match, the disqualified member’s scores will revert to zero for 

all stages.  Teams will not be entitled to replace a disqualified team member. 
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 6.2.5.2 ผู้แขง่ขนัท่ีถกูจําแนกดิวิชัน่ใหม่ตามข้างต้น ต้องได้รับการแจ้งให้ทราบทนัทีท่ีเป็นไปได้ การตดัสินของ RM ในกรณีนีถื้อ
เป็นท่ีสิน้สดุ 

 6.2.5.3 ผู้แขง่ขนัท่ีถกูจดัเข้าไปอยู่ใน Open Division ตามกฎข้อ 6.2.5.1 ให้ปฎิบติัตามภาคผนวก D1 แตย่งัต้องใช้ปืน และศนูย์
เดิม นอกจากปฎิบติัตามกฎข้อ 5.1.7.    

6.2.6 การตดัสิทธ์ิการแข่งขนั (DQ) ท่ีเกิดขึน้ โดยผู้แขง่ขนัไม่ว่าเวลาใดในระหว่างท่ีทําการแขง่ขนั จะไม่ให้ผู้แขง่ขนัได้แข่งต่อ ในการ
แขง่ขนัและ Division อ่ืนใดในภายหลงั อย่างไรก็ตามจะไม่มีผลย้อนหลงักบัการแขง่ขนัใน Division ท่ีเสร็จสิน้ไปแล้ว และมีสิทธ์ิ
ได้รับรางวลัใน Division นัน้ท่ีเสร็จไปแล้ว 

6.2.7 การจําแนกผู้แข่งขนัในแตล่ะ Division จะไม่เก่ียวข้องกบัการจําแนกแคททิกอร่ี (Category) หรือ จากการเป็นสมาชิกของภมิูภาค 
หรือ ทีมอ่ืนใด 

6.3 แคททกิอร่ี (Category) ของการแข่งขัน 

6.3.1 การแขง่ขนัยิงปืน IPSC อาจประกอบไปด้วย Categories ท่ีแตกตา่งกนัใน Division เพ่ือท่ีจะแบง่กลุ่มประเภทของผู้แข่งขนั ผู้
แขง่ขนัอาจระบเุพียงหนึง่ Category สําหรับ Match  

6.3.2 การไม่ผ่านข้อกําหนดใน Category ท่ีแจ้งไว้ หรือไม่ได้แจ้งไว้ก่อนเร่ิมทําการแขง่ขนั จะมีผลให้เสยีสิทธ์ิใน Category นัน้ 
รายละเอียด Categories ท่ีได้รับการอนมุตัิ แสดงไว้ไนภาคผนวก A2 

6.4  ทมีของประเทศ 

6.4.1 ในกรณีท่ีมีตําแหน่งว่างในทีม ทีมของประเทศหนึง่ในแต่ละดิวิชัน่ อาจเลือกจากคนท่ีดีท่ีสดุเข้าเสริม สําหรับการแขง่ขนั IPSC 
Level 4 ขึน้ไป ประเภทของทีมอนมุติัในแต่ละดิวิชัน่ เป็นไปตามท่ีระบไุว้โดยการประชมุสมาพนัธ์ (ดภูาคผนวก A2) 

 6.4.1.1 ในการแขง่ขนั Level 4 เฉพาะทีมจากประเทศซึง่ตัง้อยู่ในภาคพืน้ทวีปท่ีจดัการแขง่ขนัเท่านัน้ ท่ีได้รับอนญุาตให้ส่งเข้า 
แขง่ (เช่น ใน European Championship ทีมท่ีเป็นตวัแทนของทวีปยโุรปเท่านัน้ท่ีสามารถลงแขง่ได้) 

 6.4.1.2 ในการแขง่ขนั Level 4 หรือสงูกว่านัน้ ทีมท่ีเป็นทางการจากประเทศต่างๆ จะต้องถกูจดัวางตามวตัถปุระสงค์ การจดัสค
วอด์ และจดัอนัดบัไปตามลําดบัท่ีทีมเคยได้รับตําแหน่งในการแข่งระดบัเดียวกนัก่อนหน้านัน้ แม้ว่าทีม จะมีสมาชิกท่ีตา่ง
ไปจากเดิม 

6.4.2 คะแนนบคุคลของผู้แขง่ขนั จะใช้กบัทีมได้เพียงทีมเดียวในการแขง่ขนั และในทีมเดียวกนัจะต้องมีแต่ผู้แขง่ขนัในดิวิชัน่เดียวกนั 

 6.4.2.1 ดิวิชัน่ หรือ แคททิกอรีของแตล่ะผู้แขง่ขนัจะเป็นตวักําหนดสิทธิร่วมทีม (เช่น ผู้แข่งขนัแข่งขนัใน Production ดิวิชัน่จะไม่
มีสิทธิร่วมทีม Open ดิวิชัน่)ผู้แข่งขนัสตรีบคุคลท่ีลงทะเบียน ในแคททีกรอร่ี เลดี ้ไม่สามารถเข้าร่วมในทีมท่ีแบง่ตามอาย ุ
หรือกลบักนั ผู้แข่งขนับคุคลท่ีลงแข่งขนั ใน แคททีกรอร่ี อาจจดัในทีมรวม overall ในดิวิชัน่เดียวกนั 

6.4.3 ทีมจะประกอบด้วยจํานวนผู้แขง่ขนัสงูสดุ สี ่ (4) คน อย่างไรก็ตามจะใช้คะแนนสาม (3) คนท่ีสงูสดุเท่านัน้ มารวมเป็นคะแนนของ
ทีม 

6.4.4 ในกรณีท่ีสมาชิกในทีมไม่สามารถยิงได้ หรือ ออกจากการแขง่ขนัในระหวา่งการแข่งขนั คะแนนท่ีทําโดยผู้แข่งขนัคนนัน้จะยงัคง 
เป็นคะแนนของทีมต่อไป ทีมท่ีได้รับผลกระทบดงักล่าวจะไม่มีสิทธ์ิเปลี่ยนตวัสมาชิกท่ีถกูออกไปได้ 

6.4.5 สมาชิกในทีมท่ีไม่สามารถเข้าแข่งขนัก่อนเร่ิมทําการแข่งขนั อาจถกูเปลี่ยนตวัได้ก่อนการเร่ิมแข่งขนั ซึง่ MD เป็นผู้อนมุติั 

6.4.6 ถ้าสมาชิกในทีมถกู Disqualified จากการแขง่ขนั คะแนนของสมาชิกในทีมท่ีถกู Disqualified จะเป็นศนูย์ในทกุสนาม ทีมจะไม่มี
สิทธ์ิเปลีย่นตวัสมาชิกท่ี Disqualified  
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6.5 Competitor Status and Credentials 
 
6.5.1 All competitors must be individual members of the IPSC Region in which they normally reside.  Residency 

is defined as the Region where the individual is ordinarily domiciled for a minimum of 183 days of the 
twelve months immediately preceding the month in which the match begins.  Ordinarily domiciled condition 
is a physical presence test and does not relate to citizenship or to any address of convenience.  The 183 days 
need not be consecutive or the most recent 183 days of the twelve month period.  In any case, match 
organizers must not accept any competitor from a foreign Region unless the Regional Director of that Region 
has confirmed the competitor's eligibility to participate in the subject match. 

 
6.5.1.1 Competitors who ordinarily reside in a country or geographical area which is not affiliated to IPSC 

may join an IPSC affiliated Region and may compete under the auspices of that Region, subject to 
the approval of the IPSC Executive Council and the Regional Director of that Region.  If a 
competitor's country or geographical area of residence subsequently applies for affiliation to IPSC, 
the competitor must become a member of that Region during the affiliation process. 

 
6.5.2 A competitor and/or team member may represent only the IPSC Region in which they reside, except as 

follows: 
 

6.5.2.1 In respect of a competitor who resides in one Region, but who wishes to represent the Region of 
which they are a citizen, the Regional Directors for the Region of residence and the Region of 
citizenship must agree in writing prior to the commencement of the match. 

 
6.5.2.2 A competitor who falls under the conditions of Rule 6.5.1.1 may represent the Region of which 

they are a member, subject to the prior written approval of the Regional Director. 
 

6.5.3 At Regional and Continental Championships, only competitors who satisfy the residency requirements stated 
in Rule 6.5.1 are entitled to be recognized as the Regional or Continental Champion, by Division and/or by 
Division/Category, as the case may be.  However, when determining Regional or Continental Champions, 
match results of competitors from outside the applicable Region or Continent must not be deleted from the 
match results, which must remain wholly intact.  For example: 
 
Region 1 Open Division Championships 
 
100% Competitor A - Region 2 (declared as Overall Match and Division Champion) 
  99% Competitor B - Region 6 
  95% Competitor C - Region 1 (declared as Region 1 Champion) 

 

6.6 Competitor Scheduling and Squadding 
 
6.6.1 Competitors must compete for score according to the published match and squadding schedule.  A competitor 

who is not present at the scheduled time and date for any stage may not attempt that stage without the prior 
approval of the Match Director, failing which the competitor's score for that stage will be zero. 

 
6.6.2 Only Match Officials, match sponsors and dignitaries, who are members in good standing of their Region of 

residence, and IPSC Officers (as defined in Section 6.1 of the IPSC Constitution) may compete for score in a 
"pre-match", subject to the prior approval of the Match Director.  Scores attained in the "pre-match" may, at 
the discretion of the Match Director, be included in the overall match results provided dates of the "pre-
match" are published in advance in the official match schedule.  Competitors in the main match must not be 
restricted from viewing the "pre-match". 

 
6.6.2.1 At Level IV or higher matches, all members of the same official Regional Team must compete 

together in the same squad in the main match. 
 
6.6.3 A match or league will be deemed to have started on the first day that competitors (including those specified 

above) shoot for score and will be deemed to have ended when the results have been declared final by the 
Match Director. 
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6.5 สถานภาพผู้แข่งขัน และ หลักฐานประจาํตวั 

6.5.1 ผู้แขง่ขนัในทีมทัง้หมด จะต้องเป็นสมาชิกของ IPSC Region ท่ีพํานกัอาศยัอยู่โดยปกต ิ การพํานกัอาศยั หมายถึง Region ท่ีซึง่
เป็นภมิูลําเนาปกติ อย่างน้อย 183 วนัของ 12 เดือนก่อนเดือนท่ีเร่ิมทําการแข่งขนั เง่ือนไขของภมิูลําเนาปกติ คือการพํานกัอาศยั
โดยกายภาพ และไม่เก่ียวข้องกบัการเป็นพลเมืองหรือ การมีท่ีอยู่อาศยั จํานวน 183 วนั ไม่จําเป็นต้องต่อเน่ืองกนั กรณีผู้แขง่ขนั
ตา่งชาติท่ี RD ชาตินัน้ไม่ได้รับรองความถกูต้อง ห้ามผู้จดัการแข่งรับสมคัร 

 6.5.1.1 หากผู้แขง่ขนัอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีหรือประเทศท่ีไม่ปรากฏในข้อมลู IPSC ผู้แขง่ขนัสามารถเข้าร่วมเป็นผู้อาศยัของพืน้ท่ี 
ใกล้เคยีง โดยต้องได้รับการรับรองก่อน และหากพืน้ท่ีนัน้ๆ กําลงัร้องขอเพ่ือให้ IPSC รับรองให้ผู้แขง่ขนั แจ้งวา่อาศยัใน
พืน้ท่ีนัน้ไป 

6.5.2 ผู้แขง่ขนั และ/หรือสมาชิกของทีม อาจเป็นตวัแทนเฉพาะ IPSC Region ท่ีเขาพํานกัอาศยัอยู่ ยกเว้น 

 6.5.2.1 ผู้แขง่ขนัอาศยัอยู่ท่ีหนึ่ง แตต้่องการแขง่ขนัในนามของภมิูภาคท่ีตนเองเป็นพลเมือง Region Director ของภมิูภาคท่ีผู้
แขง่ขนัพํานกัอยู่ และ Region Director ท่ีผู้แข่งขนัเป็นพลเมืองอยู่ ต้องทําการตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ก่อนท่ีการ
แขง่ขนัจะเร่ิมต้น 

 6.5.2.2 ผู้แขง่ขนัตามข้อ 6.5.1.1 อาจจะเป็นตวัแทนของภมิูภาคท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยู่ได้ แต่จะต้องได้รับรองจาก Region 
Director เป็นลายลกัษณ์อกัษร ก่อนทําการแขง่ขนั 

6.5.3 การแขง่ขนัระดบัประเทศหรือระดบัภมิูภาค ผู้แขง่ขนัท่ีได้แจ้งประเทศของตนลว่งหน้าตามกฎ 6.5.1 แล้วเท่านัน้ จงึจะได้รับการ
รับรองเป็นแชมป์เปีย้นของประเทศ หรือระดบัภมิูภาคนัน้ เป็นแชมป์เปีย้นของดิวิชัน่นัน้ และ/หรือ แคททิกอร่ีนัน้ ตามผลท่ีได้ 
อย่างไรก็ตามเม่ือการแขง่สรุปผล ผู้แขง่ขนัจากนานาประเทศ หรือภมิูภาคอื่นต้องไม่ถกูลบออกจากผลการแขง่ขนั โดยจะยงัคง
ปรากฏผู้แขง่ขนัทัง้หมดของทกุชาติไว้ตามเดิม ตวัอย่าง : 

การแขง่ขนัประเทศ ๑ ผู้ชนะเลิศโอเพ่นดิวิชัน่ 

 100% นกักีฬา ก. จากประเทศ ๒ (คงแสดงผลเป็นชนะเลิศโอเวอร์ออล และชนะเลิศดิวิชัน่นีไ้ว้) 
 99% นกักีฬา ข. จากประเทศ ๖ 
 95% นกักีฬา ค. จากประเทศ ๑ (คือผู้ชนะเลิศของประเทศ ๑) 
6.6  ตารางการแข่งของผู้แข่งขัน และ การแบ่งกลุ่ม (Squadding) 

6.6.1 ผู้แขง่ขนัต้องทําการแขง่ขนัตามกลุ่มตามตารางวนัเวลาท่ีกําหนด หากไม่ได้มาปรากฏตวัตามตารางวนัเวลาท่ีต้องยิง Stage นัน้ 
อาจไม่อนญุาตให้ยิง โดยต้องได้รับการอนมุติัจาก Match Director เสียก่อน มิฉะนัน้จะได้รับคะแนนศนูย์สําหรับ Stage นัน้ 

6.6.2 เฉพาะเจ้าหน้าท่ีจดัแขง่ขนั ผู้สนบัสนนุการแขง่ขนั และบคุคลสําคญัเก่ียวข้องกบัประเทศจดัแขง่ รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีของ IPSC 
(ตามท่ีระบใุนข้อ 6.1 ขององค์ประกอบ IPSC) จงึสามารถลงทําการแขง่ล่วงหน้า (Pre-Match) ได้ ภายใต้การอนมุติัของ MD 
คะแนนท่ีเกิดขึน้สามารถนําไปคดิรวมในการแขง่ขนัได้ภายใต้การอนมุติัของ MD เชน่กนั กําหนดวนัท่ีมีการแข่งขนัลว่งหน้า (Pre-
Match) จะถกูประกาศเป็นทางการลว่งหน้าอยู่ในปฏิทินของการแขง่ขนั โดยผู้แข่งขนัอ่ืนๆ ทัว่ไปสามารถเข้าชมการแขง่ได้ 

 6.6.2.1 ในการแขง่ขนั Level 4 หรือสงูกวา่นัน้ ผู้แขง่ขนัในประเภททีมต้องลงทําการแขง่ขนัในวนัจริงเท่านัน้ 

6.6.3 การเร่ิมการแข่งขนั จะนบัโดยใช้วนัแรกของการยิง (รวม 6.6.2 ด้วย) และสิน้สดุลงเม่ือผลการแขง่ขนัได้รับการ ประกาศให้เป็นท่ี
สิน้สดุโดย Match Director 
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6.7 International Classification System ("ICS") 
 
6.7.1 The IPSC Executive Council may coordinate and publish dedicated regulations and procedures in order to 

manage and administer an International Classification System. 
 
6.7.2 Competitors seeking an international classification must use the approved courses of fire available from the 

IPSC website. 
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6.7  การแบ่งคลาสระบบสากล หรือ “ไอซีเอส” International Classification System (“ICS”) 

6.7.1 สภา IPSC จะเป็นผู้ประสานและประกาศกฎกติกา และขัน้ตอนในการจดัการและดําเนินการแบง่คลาส (ICS) ต่อไป 

6.7.2 ผู้แขง่ขนัท่ีต้องการ ICS ต้องใช้โจทย์การยิง (Course Of Fire) ท่ีได้รับการรับรองเท่านัน้ (ซึง่แสดงไว้ใน Web ของ IPSC) 
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CHAPTER 7:  Match Management 
 

7.1 Match Officials 
 
The duties and terms of reference of Match Officials are defined as follows: 
 
7.1.1 Range Officer ("RO") – Issues range commands, oversees competitor compliance with the written stage 

briefing and closely monitors safe competitor action.  He also declares the time, scores and penalties 
achieved by each competitor and verifies that these are correctly recorded on the competitor's score sheet 
(under the authority of a Chief Range Officer and Range Master). 

 
7.1.2 Chief Range Officer ("CRO") – Is the primary authority over all persons and activities in the courses of fire 

under his control, and oversees the fair, correct and consistent application of these rules (under the direct 
authority of the Range Master). 

 
7.1.3 Stats Officer ("SO") – Supervises the stats room team, which collects, sorts, verifies, tabulates and retains all 

score sheets and ultimately produces provisional and final results (under the direct authority of the Range 
Master). 

 
7.1.4 Quartermaster ("QM") – Distributes, repairs and maintains all range equipment (e.g. targets, patches, paint, 

props etc.), other range needs (e.g. timers, batteries, staplers, staples, clipboards etc.) and replenishes Range 
Officer refreshments (under the direct authority of the Range Master). 

 
7.1.5 Range Master ("RM") – Has overall authority over all persons and activities within the entire range, 

including range safety, the operation of all courses of fire and the application of these rules.  All 
disqualifications and appeals to arbitration must be brought to his attention.  The Range Master is usually 
appointed by and works with the Match Director.  However, in respect of IPSC sanctioned Level IV or higher 
matches, the appointment of the Range Master is subject to the prior written approval of the IPSC Executive 
Council. 

 
7.1.5.1 References to "Range Master" throughout this rulebook mean the person serving as Range Master 

at a match (or his authorized delegate for one or more specific functions), regardless of any 
international or regional rank. 

 
7.1.6 Match Director ("MD") – Handles overall match administration including squadding, scheduling, range 

construction, the coordination of all support staff and the provision of services.  His authority and decisions 
will prevail with regard to all matters except in respect of matters in these rules which are the domain of the 
Range Master.  The Match Director is appointed by the host organization and works with the Range Master. 

 

7.2 Discipline of Match Officials 
 
7.2.1 The Range Master has authority over all Match Officials other than the Match Director (except when the 

Match Director is actually participating as a competitor at the match), and is responsible for decisions in 
matters concerning conduct and discipline. 

 
7.2.2 In the event that a Match Official is disciplined, the Range Master must send a report of the incident and 

details of the disciplinary action to the Match Official's Regional Director, the Regional Director of the 
Region hosting the match, and to the President of the International Range Officers Association (IROA). 

 
7.2.3 A Match Official who is disqualified from a match for a safety infraction while competing will continue to be 

eligible to serve as a Match Official for the match.  The Range Master will make any decision related to an 
official's participation. 

 

7.3 Appointment of Officials 
 
7.3.1 Match organizers must, prior to commencement of a match, appoint a Match Director and a Range Master to 

carry out the duties detailed in these rules.  The nominated Range Master should preferably be the most 
competent and experienced certified Match Official present (also see Rule 7.1.5).  For Level I and II matches 
a single person may be appointed to be both the Match Director and the Range Master. 
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หมวดที่ 7 :  การจดัการด้านงานสนาม 

7.1  เจ้าหน้าที่แข่งขัน – หน้าที่ และ ความสันพันธ์เกี่ยวกับการแข่งขันกาํหนดไว้ดงันี:้ 

7.1.1  “อาร์โอ” (Range Officer – RO) – เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ออกคําสัง่ในสนาม ดแูลผู้แข่งขนัให้ปฏิบตัิตามคําอธิบายการยิงของสนาม และ 
ดแูลความปลอดภยัในการยิงของผู้แข่งขนัอย่างใกล้ชิด เป็นผู้แจ้งเวลา คะแนน การทําโทษ ตรวจสอบ และบนัทกึคะแนนลงในใบ
บนัทกึคะแนน (ภายใต้การบงัคบับญัชาของ CRO และ RM) 

7.1.2 “ซีอาร์โอ” (Chief Range Officer – CRO) – เป็นเจ้าหน้าท่ีสงูสดุ ท่ีควบคมุทกุคน และ ทกุกิจกรรมในสนาม ดแูลในเร่ือง ความ
ยติุธรรม ความถกูต้องให้เป็นไปตามกฎ (ภายใต้การบงัคบับญัชาของ RM) 

7.1.3 “เอสโอ” (Stat Officer – SO) – รับผิดชอบงานด้านเก็บ เรียบเรียง ป้องกนัข้อมลู และเก็บรักษาใบบนัทกึคะแนนทัง้หมด และทํา
หน้าท่ีคํานวณ ตรวจสอบ และปิดประกาศผลคะแนน ผลการแขง่ขนั และข้อมลูสถิติต่างๆ (ภายใต้การบงัคบับญัชาโดยตรงของ 
RM) 

7.1.4 “ควอเตอร์มาสเตอร์” (Quartermaster – QM) – จดัสง่ ซอ่มแซม ดแูลรักษาอปุกรณ์ในสนามทกุชนิด (เช่น เป้า กระดาษปิดเป้า สี 
ขาเป้า ฯลฯ) ดแูลและจดัสรรเคร่ืองมือประจําตวัของ RO (เชน่ เคร่ืองจบัเวลา ถ่าน แม็กยิง แผ่นรองเขียน ฯลฯ) และ เสบียงอาหาร
ของ RO (ภายใต้การบงัคบับญัชาโดยตรงของ RM) 

7.1.5 “อาร์เอ็ม” (Range Master – RM) – ดแูลคนท่ีมีกิจกรรมทกุคนในสนาม รับผิดชอบในเร่ืองความปลอดภยัของสนาม และความ
ปลอดภยัในการใช้สนาม ให้เป็นไปตามกฎ การ DQ การประท้วง ท่ีต้องใช้อนญุาโตตลุาการ จะต้องผ่าน RM โดยปรกต ิRM ได้รับ
การแต่งตัง้โดย MD และทํางานร่วมกนั อย่างไรก็ตามในการแข่งขนัท่ี IPSC รับรองอย่างเป็นทางการระดบั Level IV ขึน้ไป การ
แตง่ตัง้ RM ต้องขออนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบั IPSC Executive Council 

 7.1.5.1 การอ้างถึง “Rang Master” ในหนงัสือกฎเลม่นีห้มายความถึงบคุคลท่ีรับหน้าท่ีปฎิบติัเป็น RM ในการแขง่ขนั (หรือ ตวั
แทนท่ีมีอํานาจในงานหนึง่ๆ) มิใช่ตําแหน่งในระดบัสากลหรือภมิูภาค 

7.1.6 “แมทช์ไดเร็กเตอร์” (Match Director – MD) – ดแูลการแข่งขนัทัง้หมด รวมถึง การบริหารจดัการ การจดักลุม่ ตารางเวลา การ
สร้างสนาม และประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีทกุฝ่าย และการเตรียมการด้านบริการ มีอํานาจและการตดัสินใจในกรณีตา่งๆ สงูสดุ 
ยกเว้นการใช้กรณีท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้กฎท่ีเป็นอาํนาจของ RM, MD ถกูแตง่ตัง้โดยองค์กรท่ีจดัแขง่ และทํางานร่วมกบั RM 

7.2  ระเบียบวินัย ของเจ้าหน้าที่ 

7.2.1 RM มีอํานาจเหนือเจ้าหน้าท่ีการแขง่ขนัทกุคน นอกจาก MD (ยกเว้นในกรณี MD เข้าร่วมทําการแขง่ขนัในแมทช์ด้วย และอยู่ใน
ฐานะนกักีฬาผู้แข่งขนั) และรับผิดชอบตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัระเบียบวินยัของเจ้าหน้าท่ี 

7.2.2 ในกรณีท่ี เจ้าหน้าท่ีมีเร่ืองเก่ียวกบัความประพฤติ RM จะส่งรายงานและรายละเอียดของเหตคุวามผิดนัน้ ให้ RD ของภมิูภาคท่ี
เป็นเจ้าภาพการแขง่ขนั และประธานของ International Range Officers Association (IROA) 

7.2.3 เจ้าหน้าท่ีการแข่งขนัท่ีถกู DQ จากการแขง่ขนั โดยฝ่าฝืนความปลอดภยั ในขณะท่ีมีการแขง่ขนัอยู่ ยงัจะมีคณุสมบติัในการเป็น
เจ้าหน้าท่ีการแข่งขนั สําหรับการแขง่ขนันัน้ RM จะเป็นผู้วินิจฉยัเก่ียวกบัการเข้าร่วมของเจ้าหน้าท่ีทัง้หลาย 

7.3  การแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ 

7.3.1 เจ้าภาพผู้จดัการแขง่ขนั ต้องแตง่ตัง้ Match Director และ Range Master ก่อนการแขง่ขนัจะเร่ิมขึน้ เพ่ือท่ีจะเป็นผู้ ท่ีรับหน้าท่ี 
และภาระงานตามรายละเอียดของกฎฉบบันี ้ ผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ RM ควรมีความสามารถและประสบการณ์จาก เจ้าหน้าท่ีท่ีผ่าน
การอบรม (ดกูฎ 7.1.5 ประกอบ) สําหรับ Level 1 และ Level 2 เพียงคนเดียวอาจเป็นได้สองตําแหน่งทัง้ MD และ RM 
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7.3.2 References in these rules to Match Officials (e.g. "Range Officer", "Range Master" etc.), mean personnel 
who have been officially appointed by match organizers to actually serve in an official capacity at the match.  
Persons who are certified Match Officials, but who are actually participating in the match as regular 
competitors, have no standing or authority as Match Officials for that match.  Such persons should therefore 
not participate in the match wearing garments bearing Match Official insignia. 
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7.3.2 อ้างอิงตามกฎฉบบันี ้ เจ้าหน้าท่ีสนามหรือ Match Officials (เช่น RO, CRO, RM และ อืน่ๆ) หมายถึงบคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้
อย่างเป็นทางการจากเจ้าภาพผู้จดัการแขง่ขนั ซึง่ได้ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพในการแข่งขนั บคุคลท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีสนามท่ี
ได้รับการรับรอง (Certified Match Officials) แต่ได้มาเข้าร่วมการแขง่ขนั ในลกัษณะของผู้แขง่ขนัทัว่ไป จะไม่มีฐานะ หรือ อํานาจ
หน้าท่ี เป็นเจ้าหน้าท่ีสนาม (Match Officials) ในการแขง่ขนัครัง้นัน้ และบคุคลดงักล่าวไม่ควรเข้าร่วมการแขง่ขนัโดยสวมใส่เคร่ือง
แตง่กายที่มีตราประจําตําแหน่งตา่งของการของการแขง่ขนั 
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CHAPTER 8:  The Course of Fire 
 

8.1 Rifle Ready Conditions 
 
The ready condition for rifles will normally be as stated below.  However, in the event that a competitor fails to load the 
chamber when permitted by the written stage briefing, whether inadvertently or intentionally, the Range Officer must 
not take any action, as the competitor is always responsible for the handling of the rifle. 
 
8.1.1 Rifles: 
 

8.1.1.1 Loaded (Option 1): magazine filled and fitted (if applicable), chamber loaded, hammer and/or sear 
cocked and safety catch applied (if the rifle is designed to have one). 

 
8.1.1.2 Loaded (Option 2): magazine filled and fitted (if applicable), chamber empty and the action 

closed. 
 
8.1.1.3 Unloaded (Option 3): fixed magazine must be empty, detachable magazines removed and chamber 

must be empty.  The action/bolt may be open or closed. 
 
8.1.2 Not applicable. 
 
8.1.3 Courses of fire may require ready conditions which are different to those stated above.  In such cases, the 

required ready condition must be clearly stated in the written stage briefing. 
 

8.1.3.1 When a written stage briefing requires that a competitor’s firearm and/or allied equipment be 
placed on a table or another surface prior to the Start Signal, they must be placed as stipulated in 
the written stage briefing.  Apart from components normally affixed to them (e.g. a thumb rest, 
thumb safety, racking or cocking handle, base pad etc.), other items must not be used to artificially 
elevate them (also see Rule 5.1.8). 

 
8.1.4 Unless complying with a Division requirement (see Appendix D), a competitor must not be restricted on the 

number of rounds to be loaded or reloaded in a rifle.  Written stage briefings may only stipulate when the 
firearm is to be loaded or when mandatory reloads are required, when permitted under Rule 1.1.5.2. 

 

8.2 Competitor Ready Condition  
 
This designates when, under the direct command of a Range Officer: 
 
8.2.1 The rifle is prepared, made safe and held or placed as specified in the written stage briefing. 
 
8.2.2 Unless specified in the written stage briefing, the competitor’s stance prior to the commencement of the 

course of fire must be standing erect, with the rifle in the ready condition, held in both hands, stock touching 
the competitor at hip level, trigger guard downwards, muzzle pointing downrange and with the finger out of 
the trigger guard. 

 
8.2.2.1 Unless otherwise stated in the written stage briefing holding the gun upside down is not 

acceptable. 
 
8.2.2.2 A competitor who attempts or completes a course of fire where an incorrect start position was used 

may be required by a Range Officer to reshoot the course of fire. 
 
8.2.2.3 Different stages may require the "ready position" to be prone, kneeling, sitting or as otherwise 

stated in the written stage briefing.  However, the "ready condition" of the rifle stipulated here and 
the general outline of the "ready position" will prevail. 

 
8.2.2.4 A course of fire must never permit a competitor to start a stage with the rifle mounted into the 

shoulder and pointing towards targets. 
 
8.2.3 A course of fire must never require or allow a competitor to touch or hold a magazine, loading device or 

ammunition, other than a magazine fitted to the rifle, after the "Standby" command and before the "Start 
Signal" (except for unavoidable touching with the lower arms). 
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หมวดที่ 8 :  สนามยงิ (The Course of Fire) 

8.1  สภาพของปืนพร้อมยงิ (Gun Ready Condition)  

                          เง่ือนไขสภาพพร้อมของปืนท่ีใช้ในการแขง่ขนัโดยทัว่ไป จะเป็นไปตามข้อต่อไปนี ้ อย่างไรก็ตาม เม่ือเกิดเหตกุารณ์ท่ี ผู้
แขง่ขนัไม่ได้บรรจกุระสนุเข้ารังเพลิง ตามคําอธิบายการยิง โดยตัง้ใจหรือไม่ก็ตาม RO ต้องไม่กระทําการใดๆ  โดยผู้แขง่ขนัจะ ต้อง
รับผิดชอบตนเองเสมอสําหรับการครอบครองปืนอยู่ 

8.1.1 ปืนไรเฟิล้: 

 8.1.1.1 โหลด (ออ็ปชัน่ 1): แม๊กกาซีนมีลกู และยึดกบัปืน, ลกูอยู่ในรังเพลิง, นกสบั และ/หรือเซียร์ขึน้ไว้ และปรับขึน้คนัเซฟ (ถ้า
ปืนถกูออกแบบให้มี) 

 8.1.1.2 โหลด (ออ็ปชัน่ 2): แม๊กกาซีนมีลกู และยึดกบัปืน, รังเพลิงไม่มีลกู, ลกูเลื่อนปิด 
 8.1.1.3 อนัโหลด (ออ็ปชัน่ 3): แม๊กกาซีนท่ียดึกบัปืนต้องไม่มีลกู, แม๊กกาซีนท่ีถอดได้ให้แยกจากปืน ลรัูงเพลิงไม่มีลกู, ลกูเลื่อน/

โบลท์อาจเปิด หรือปิด 

8.1.2 ไม่ใช้ Not Applicable 

8.1.3 โจทย์การยิง อาจกําหนดเง่ือนไขสภาพพร้อม (Ready Condition) แบบอืน่ การกําหนดดงักลา่วจะต้อง บรรยายอย่างชดัเจนใน
คําอธิบายโจทย์การยิง 

 8.1.3.1 ในกรณีท่ีคําอธิบายสนามเขียนระบใุห้ปืนของผู้แข่งขนั และ/หรืออปุกรณ์พว่งอ่ืนๆ ต้องวา่งอยู่บนโต๊ะหรือพืน้ผิวอ่ืน ก่อน
สญัญาณเร่ิมยิง(Start Signal) ผู้แขง่ขนัต้องวางปืนและอปุกรณ์ตามท่ีคําอธิบายสนามเขียนระบ ุ โดยมีเพียงแคอ่ปุกรณ์ท่ี
ยดึติดกบัตวัปืน(เช่น ท่ีพกันิว้ เซฟ ก้านขึน้ลําเลื่อน) ห้ามใช้อปุกรณ์อ่ืนในทําเกิดระดบัท่ีต่างไป (ดกูฎข้อ 5.1.8) 

8.1.4 ยกเว้นจะระบไุว้ในเง่ือนไขของดิวิชัน่ (ดภูาคผนวก D) ผู้แขง่ขนัต้องไม่ถกูจํากดัในเร่ืองจํานวนกระสนุท่ีบรรจใุนปืน คําอธิบายสนาม
อาจกําหนดแค่บรรจหุรือไม่บรรจ ุและการเปล่ียนแม็กเท่านัน้ ภายใต้กฎ 1.1.5.2 

8.2  สภาพความพร้อมของผู้แข่งขัน  

เม่ือมีลักษณะที่เตรียมพร้อมรับคาํส่ัง จาก RO 

8.2.1 ปืนถกูตระเตรียมตามท่ีกําหนดในคําอธิบายโจทย์การยิง และเป็นไปตามข้อกําหนดของดิวิชัน่ 

8.2.2 ผู้แขง่ขนั จดัท่าทางตามท่าเร่ิมต้นท่ีตําแหน่งกําหนดไว้ในคําอธิบายการยิง ถ้าไม่กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้แขง่ขนัต้องยืนตรง โดย
ปืนในสภาพเตรียมพร้อม ถกูถือด้วยมือทัง้สองข้าง พานท้ายแตะตวัผู้แขง่ขนัท่ีระดบัสะโพก โกร่งไกหนัลงพืน้ ปากลํากล้องชีเ้ข้าใน
สนาม และให้นิว้อยู่นอกโกร่งไก 

 8.2.2.1 หากไม่ได้ระบไุว้ในคําบรรยายสนาม ห้ามไม่ให้ถือปืนชีป้ลายลง 

 8.2.2.2 ผู้แข่งขนัใดได้เร่ิมหรือจบทําการยิงไปแล้ว แตเ่ร่ิมจากลกัษณะท่าสตาร์ทท่ีผิดไปจากคําอธิบายสนาม RO อาจสัง่ให้ทําการ 

             ยิงใหม่ 

 8.2.2.3 แต่ละสเตจสเตจอาจให้ ท่าเร่ิม เป็นท่านอน, คกุเขา่, นัง่ หรือ ตามท่ีระบใุนคําบรรยายสนาม อย่างไรก็ตาม ท่าเตรียมพร้อม              

             ของปืนท่ีระบท่ีุระบไุว้นี ้และคําสรุปความทัว่ไปของ ท่าเร่ิม จะนํามาใช้ก่อน 

 8.2.2.4  โจทย์การยิงต้องไม่อนญุาตให้ผู้แข่งขนัเร่ิมด้วยการให้ปืนไรเฟิล้ประทบับ่าและชีไ้ปยงัเป้า 

8.2.3 โจทย์การยิงจะต้องไม่กําหนดให้ผู้แขง่ขนั สมัผสั หรือถือปืน เคร่ืองช่วยบรรจหุรือกระสนุปืน หลงัจากคําสัง่ “Stand By” และก่อน
สญัญาณเร่ิมยิง (ยกเว้นการสมัผสัด้วยท่อนแขนสว่นล่างท่ีไม่อาจหลีกเลีย่งได้) 
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8.3 Range Communication 
 
The approved range commands and their sequence are as follows: 
 
8.3.1 "Load And Make Ready" (or "Make Ready" for starts with an unloaded firearm) – This command signifies 

the start of "the Course of Fire".  Under the direct supervision of the Range Officer the competitor must face 
downrange, or in a safe direction as specified by the Range Officer, fit eye and ear protection, and prepare the 
firearm in accordance with the written stage briefing.  The competitor must then assume the required start 
position.  At this point, the Range Officer will proceed. 

 
8.3.1.1 Once the appropriate command has been given, the competitor must not move away from the start 

location prior to issuance of the "Start Signal" without the prior approval, and under the direct 
supervision, of the Range Officer.  Violation will result in a warning for the first offense and may 
result in the application of Rule 10.6.1 for a subsequent offense in the same match. 

 
8.3.2 "Are You Ready?" – The lack of any negative response from the competitor indicates that he fully 

understands the requirements of the course of fire and is ready to proceed.  If the competitor is not ready at 
this command, he must state "Not Ready".  When the competitor is ready he should assume the required start 
position to indicate his readiness to the Range Officer. 

 
8.3.3 "Standby" – This command should be followed by the start signal within 1 to 4 seconds (also see Rule 

10.2.6). 
 
8.3.4 "Start Signal" – The signal for the competitor to begin their attempt at the course of fire.  If a competitor fails 

to react to a start signal, for any reason, the Range Officer will confirm that the competitor is ready to attempt 
the course of fire, and will resume the range commands from "Are You Ready?" 

 
8.3.4.1 In the event that a competitor inadvertently begins shooting prematurely ("false start"), the Range 

Officer will, as soon as possible, stop and restart the competitor once the course of fire has been 
restored. 

 
8.3.5 "Stop" – Any Range Officer assigned to a stage may issue this command at any time during the course of 

fire.  The competitor must immediately cease firing, stop moving and wait for further instructions from the 
Range Officer. 

 
8.3.5.1 When two or more courses of fire share a common shooting bay or area, Range Officers may issue 

other interim commands on completion of the first COF, in order to prepare the competitor for the 
second and subsequent COF (e.g. "Reload if required").  Any such interim commands to be used 
must be clearly stated in the written stage briefing. 

 
8.3.6 "If You Are Finished, Unload And Show Clear" – If the competitor has finished shooting, he must lower his 

rifle and present it for inspection by the Range Officer with the muzzle pointed downrange, fixed magazine 
empty or detachable magazine removed and chamber empty, action held or latched open. 

 
8.3.7 "If Clear, Secure Chamber" – After issuance of this command, the competitor must not resume shooting (see 

Rule 10.6.1).  While continuing to point the rifle safely downrange, the competitor must fit a chamber safety 
flag, at which time the course of fire is deemed to have ended.  The action can remain open or be closed, but 
the competitor must then comply with Rule 5.2.1. 

 
8.3.8 "Range Is Clear" – Competitors or Match Personnel must not move forward of, or away from, the firing line 

or final shooting location until this declaration is given by the Range Officer.  Once the declaration is made, 
officials and competitors may move forward to score, patch, reset targets etc. 

 
8.3.9 A competitor with a severe hearing disability may, subject to prior approval of the Range Master, be entitled 

to have the foregoing verbal Range Communications supplemented by visual and/or physical signals. 
 

8.3.9.1 The recommended physical signals are taps on the competitor’s weak side shoulder using a 
countdown protocol, namely 3 taps for "Are You Ready", 2 taps for "Standby" and 1 tap to 
coincide with the "Start Signal". 

 

8.3.9.2 Competitors wishing instead to use their own electronic or other device must firstly submit it for 
examination, testing and approval by the Range Master before it can be used. 
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8.3  การส่ือสารในสนาม – คาํส่ังที่อนุญาต ใช้ในสนามยงิ และลาํดบัการส่ังมีดงันี ้

8.3.1 “Load and Make Ready” (หรือ “Make Ready” กรณีท่าสตาร์ทเร่ิมจากปืนไม่บรรจ)ุ คําสัง่นีบ้ง่บอกถึง การเร่ิมโจทย์การยิงใน
สนาม IPSC ภายใต้การกํากบัดแูลของ RO ผู้แขง่ขนัต้องหนัหน้าไปในแนวยิง หรือในแนวท่ีปลอดภยัตามท่ี RO ระบ ุสวมใส่เคร่ือง
ป้องกนั ตา และห ู และเตรียมปืน ตามคําอธิบายสนาม แล้วผู้แขง่ขนัจะจดัท่าทางของตวัเองในท่าท่ีกําหนดไว้ ณ จดุนี ้ RO จะ
ดําเนินการสัง่การตอ่ไป 

 8.3.1.1 เม่ือมีการออกคําสัง่ ผู้แขง่ขนัต้องไม่เคล่ือนตวัออกจากจดุเร่ิมต้น ก่อนท่ีจะมีสญัญาณเร่ิมยิงโดยไม่ได้รับอนญุาตจาก RO 
ท่ีกํากบัดแูลอยู่ การฝ่าฝืนจะถกูตกัเตือนในครัง้แรก และอาจถกูใช้กฎข้อ 10.6.1 เม่ือกระทําอีก  ในการแข่งขนัคราว
เดียวกนั 

8.3.2 “Are You Ready?” ถ้าไม่มีปฏิกิริยาปฎิเสธใดๆของผู้แขง่ขนัท่ีตอบสนองคําสัง่นี ้ ให้ถือว่าเขาเข้าใจวิธีการยิงเป็นอย่างดีแล้ว และ
พร้อมท่ีจะเร่ิมยิง ถ้าผู้แขง่ขนัยงัไม่พร้อมเม่ือได้รับคําสัง่ จะต้องตะโกนวา่ “Not Ready”  เม่ือผู้แขง่ขนัได้ทําท่า เตรียมพร้อมตามท่า
ท่ีกําหนดไว้ในคําอธิบายการยิง จะถือบง่บอกถึงความพร้อมยิงแก่เจ้าหน้าท่ีสนาม (RO) 

8.3.3 “Standby” คําสัง่นีจ้ะตามด้วยสญัญาณเร่ิมยิงภายใน 1 ถึง 4 วินาที (ดกูฎ 10.2.6) 

8.3.4 “Start Signal” คือสญัญาณท่ีให้ผู้แขง่ขนัเร่ิมทําการยิง ถ้าผู้แข่งขนัไม่มีปฏิกิริยาสนองตอบต่อสญัญาณเร่ิมยิงไม่วา่ด้วยเหตใุด RO 
จะยืนยนัวา่ผู้แข่งขนัพร้อมทําการยิง โดยกลบัไปเร่ิมท่ีคําสัง่ Are You Ready? อีกครัง้ 

8.3.4.1  ในกรณีท่ีผู้แขง่ขนัเร่ิมทําการยิงก่อนสญัญาณโดยไม่เจตนา (False Start)  RO จะต้องทําการ           หยดุนกักีฬาโดย เร็ว
ท่ีสดุ และให้เร่ิมทําการยิงใหม่ เม่ือเตรียมสนามกลบัมาพร้อมอีกครัง้ 

8.3.5 “Stop” คําสัง่นีจ้ะถกูใช้โดย RO ได้ทกุเวลา ผู้แขง่ขนัจะต้องหยดุยิงทนัที ยืนอยู่กบัท่ี และ รอรับคําแนะนําจาก RO 

8.3.5.1 ในกรณีจดัแขง่ขนั 2 สนาม หรือมากกวา่ หรือ ถกูจดัแบ่งยิงอยูใ่นพืน้ท่ีร่วมกนั RO อาจออกคําสัง่ชัว่คราว เม่ือจบโจทย์
การยิงแรกเพ่ือให้ผู้แขง่ขนัเตรียมยิงในโจทย์การยิงลาํดบัตอ่ไป (เช่น “Reload If Required”) คําสัง่ชัว่คราวนี ้ ต้องระบไุว้
ในคําอธิบายการยิง ของสนามนัน้ด้วย 

8.3.6 “If You Are Finished, Unload And Show Clear” เม่ือผู้แข่งขนัได้ทําการยิงจบในสนาม IPSC แล้ว ผู้แขง่ขนัต้องลดปืนลง และ 
แสดงปืนให้ RO ตรวจสอบ โดยแนวปืนยงัชีไ้ปในแนวยิง ถอดแม็กกาซนีออก ค้างสไลด์ หรือดงึเปิดไว้ เพื่อแสดงรังเพลิงวา่งไม่มี
กระสนุค้าง  

8.3.7 “If Clear, Secure Chamber” หลงัจากคําสัง่นี ้ ผู้แข่งขนัต้องไม่กลบัไปยิงอีก (ดกูฎ 10.6.1) ในขณะท่ียงัชีปื้นไปในแนวยิงท่ี
ปลอดภยั จากนัน้ผู้แขง่ขนัต้องสวม Safety Flag ถือเป็นการสิน้สดุการยิง ลกูเลื่อนสามารถท่ีเปิดค้างหรือปิดก็ได้ แต่ผู้แข่งขนัต้อง
ปฎิบตัิตามกฎข้อ 5.2.1  

8.3.8 “Range Is Clear” – ผู้แขง่ขนั หรือเจ้าหน้าท่ีสนาม ต้องไม่เคลื่อนท่ีเข้าไปหา หรือถอยออกมาจากเขตแนวยิง หรือจดุสดุท้ายท่ียิง 
จนกวา่จะมีคําสัง่นีโ้ดย RO และเม่ือมีคําสัง่นี ้เจ้าหน้าท่ีและผู้แข่งขนั จงึเข้าไปนบัคะแนน ปิดเป้า ตัง้เป้า ฯลฯ 

8.3.9 ผู้แขง่ขนัท่ีความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถขอได้รับสญัญาณคําสัง่พเิศษเพ่ิม สําหรับคําสัง่การยิง ทัง้ทางภาพ และ/หรือทาง
กายภาพ โดยต้องได้รับการอนมุตัิจาก RM ก่อนจะใช้ 

 8.3.9.1 สญัญาณทางกายภาพท่ีแนนําคือ การแตะท่ีไหล่ผู้แขง่ขนัด้านไม่ถนดั โดยใช้วิธีการนบัถอยหลงั เช่น แตะ3ครัง้ สําหรับ 
“Are You Ready”, แตะ2ครัง้ สาํหรับ “Standby” และ แตะ1ครัง้ สําหรับ “Start Signal” 

 8.3.9.2 หากผู้แขง่ขนัต้องการจะใช้อปุกรณ์สง่สญัญาณเป็นของตวัเอง จะต้องนําอปุกรณ์ให้ทดสอบ ทดลอง อนมุติโดย RM 
ก่อนท่ีจะนํามาใช้ 
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8.3.10 There are no fixed range communications designated for use at an equipment compliance check (which may 
be conducted at a venue away from the shooting range).  Competitors must not remove chamber safety flags 
from long guns until the examiner asks for them to be passed to him, in accordance with his instructions.  
Violations are subject to Rule 10.5.1. 

 

8.4 Loading, Reloading or Unloading During a Course of Fire 
 
8.4.1 When loading, reloading or unloading during a course of fire, the competitor's fingers must be visibly outside 

the trigger guard, except where specifically permitted (see Rule 10.5.9), and the firearm must be pointed 
safely downrange or in another safe direction authorized by a Range Officer (also see Rules 10.5.1 and 
10.5.2). 

 

8.5 Movement 
 
8.5.1 Except when the competitor is actually aiming or shooting at targets, all movement must be accomplished 

with the fingers visibly outside the trigger guard and the external safety should be applied.  The firearm must 
be pointed in a safe direction.  "Movement" is defined as any of the actions below: 
 
8.5.1.1 Taking more than one step in any direction. 
 
8.5.1.2 Changing shooting position (e.g. from standing to kneeling, from seated to standing etc.). 
 

8.5.2 The re-slinging of a rifle during a course of fire is prohibited. 

 

8.6 Assistance or Interference 
 
8.6.1 No assistance of any kind can be given to a competitor during a course of fire, except that any Range Officer 

assigned to a stage may issue safety warnings to a competitor at any time.  Such warnings will not be grounds 
for the competitor to be awarded a reshoot. 

 
8.6.1.1 Competitors confined to wheelchairs or similar devices may be given special dispensation by the 

Range Master in respect of mobility assistance, however, the provisions of Rule 10.2.10 may still 
apply, at the Range Master’s discretion. 

 
8.6.2 Any person providing assistance to a competitor during a course of fire without the prior approval of a Range 

Officer (and the competitor receiving such assistance) may, at the discretion of a Range Officer, incur a 
procedural penalty for that stage and/or be subject to Section 10.6. 

 

8.6.2.1 Any person verbally or otherwise interfering with a competitor during his attempt at a course of 
fire may be subject to Section 10.6.  If the Range Officer believes that the interference 
significantly affected the competitor, he must report the incident to the Range Master, who may, at 
his discretion, offer the affected competitor a reshoot. 

 
8.6.3 In the event that inadvertent contact from the Range Officer or another external influence has interfered with 

the competitor during a course of fire, the Range Officer may offer the competitor a reshoot of the course of 
fire.  The competitor must accept or decline the offer prior to seeing either the time or the score from the 
initial attempt.  However, if the competitor commits a safety infraction during any such interference, the 
provisions of Sections 10.4 and 10.5 may still apply. 

 

8.7 Sight Pictures, Dry Firing and Course Inspection 
 
8.7.1 Competitors are prohibited from taking a sight picture with a loaded firearm prior to the start signal.  

Violation will result in a warning for the first occurrence and one procedural penalty for each subsequent 
occurrence in the same match. 

 
8.7.1.1 If match organizers also prohibit taking a sight picture with an unloaded firearm prior to the start 

signal, competitors must be advised in the written stage briefing.  Violation will result in a warning 
for the first occurrence and one procedural penalty for each subsequent occurrence in the same 
match. 
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8.3.10 เน่ืองจากไม่มีข้อกําหนดอปุกรณ์ส่ือสารระหวา่งสถานีทดสอบกระสนุ หรือสถานีตรวจอปุกรณ์(ซึง่อาจจะอยู่ห่างไกลจากบริเวณท่ี
ทําการยิงแขง่ขนั) ผู้แขง่ขนัต้องไม่นํา Safety Flag ค้างรังเพลิงสําหรับปืนยาวออก จนกวา่ผู้ตรวจสอบจะเรียกให้สง่ Safety Flag 
ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดจนกว่าผู้ตรวจอปุกรณ์ หรือผู้ทดสอบอปุกรณ์แจ้ง หรือให้ปฎิบติัตามคําแนะนํา  หากฝ่าผืนให้ปฎิบติัตามกฎข้อ 
10.5.1 

8.4  การบรรจุกระสุน การบรรจุใหม่ หรือ การเลิกบรรจุ ในช่องยงิ 

8.4.1 การบรรจกุระสนุ การบรรจใุหม่ หรือ การเลิกบรรจ ุ ในระหวา่งอยู่ในสนามยิง นิว้ของผู้แขง่ขนัจะต้องออกมานอกโกร่งไก ให้เห็น
อย่างชดัเจน ยกเว้นแตมี่ข้ออนญุาตพิเศษอ่ืนใด (ดขู้อ 8.1.2.5 และ 8.3.7.1) และปืนต้องชีไ้ปในแนวยิง หรือในทิศทางท่ีปลอดภยัท่ี 
RO กําหนดไว้ (ดกูฎ 10.5.1 และ10.5.2) 

8.5  การเคล่ือนที่ 

8.5.1 นอกจากผู้แขง่ขนักําลงัทําการเลง็หรือยิงไปท่ีเป้า การเคลื่อนท่ีทกุอย่างจะต้องทําโดยท่ีต้องนิว้ออกนอกโกร่งไกปืนให้เห็นอย่าง
ชดัเจน ปืนจะต้องชีไ้ปในทิศทางท่ีปลอดภยั และควรจะเข้าเซฟไว้ “การเคลื่อนท่ี” หมายถึงท่าทางใดๆ ตามข้างล่างนี:้ 

 8.5.1.1 การก้าวออกไปในทิศทางใดๆ มากกวา่หนึง่ก้าว 
 8.5.1.2 เปลี่ยนท่ายิง (ต.ย. จากท่ายืน มา คกุเข่า หรือ จากนัง่ มายืน ฯลฯ) 

8.5.2 ห้ามปรับสายสะพายปืนระหว่างการยิง 

8.6  การช่วยเหลือ หรือ รบกวน 

8.6.1 จะไม่มีการให้ความชว่ยเหลือไม่ว่ารูปแบบใดๆแก่ผู้แข่งขนัในระหวา่งท่ีกําลงัอยู่ในสนามยิง ยกเว้นคําแนะนําจาก RO ท่ีอาจเตือนผู้
แขง่ขนัได้ตลอดเวลาในเร่ืองความปลอดภยั การเตือนดงักล่าวไม่ถือเป็นเหตใุห้ได้รับการยิงใหม่ 

 8.6.1.1 ผู้แขง่ขนัพิการท่ีอยู่ในรถเขน็ หรือรถสําหรับคนพิการ อาจได้รับอนญุาตจาก RM ให้มีผู้ช่วยเพ่ือเข็นรถให้เคลื่อนท่ี แต่อาจ
พิจารณาให้อยู่ภายใต้กฎ 10.2.10  

8.6.2 บคุคลใด หากทําตวัเป็นผู้ชว่ย หรือให้การช่วยเหลือผู้แข่งขนัขณะอยู่ในโจทย์การยิง โดยไม่รับอนญุาตการจาก RO (และผู้แขง่ขนั
ตอบรับความช่วยเหลือนัน้ๆ) อาจจะถกู RO ปรับโทษทําผิดขัน้ตอนในสนามนัน้ และ/หรือ อาจได้รับการปฏิบติัตามหมวด 10.6 

 8.6.2.1 บคุคลใดใช้คําพดู หรือกระทําสิ่งอ่ืนใดท่ีเป็นการรบกวนผู้แขง่ขนัในระหว่างท่ีอยู่ในโจทย์การยิง อาจจะถกูปฎิบติั ตามกฎ
หมวด 10.6     หาก RO เช่ือวา่การรบกวนนัน้มีผลต่อผู้แขง่ขนั จะต้องรายงานให้ RM ทราบ ซึง่อาจตดัสินให้สิทธิทํา
การ (Re-Shoot) แก่ผู้แขง่ขนันัน้ได้ 

8.6.3 ในกรณีท่ีมีการสมัผสัระหวา่ง RO และผู้แขง่ขนัโดยไม่ได้ตัง้ใจ หรือมีสิ่งรบกวนภายนอกท่ีมีผลรบกวนผู้แขง่ขนั ในระหวา่งโจทย์การ
ยิง RO อาจเสนอให้ผู้แขง่ขนัยิงใหม่ได้ ผู้แขง่ขนัต้องตอบรับ หรือปฏิเสธ ก่อนจะทราบคะแนน หรือเวลายิง อย่างไรก็ตาม หากผู้
แขง่ขนัทําผิดในเร่ืองความปลอดภยัในช่วงท่ีมีเหตรุบกวนนัน้ บทบญัญติัในข้อ 10.4 และ 10.5 ยงัคงใช้บงัคบัอยู่ 

8.7  การจัดศูนย์เล็งเป้า การยงิแห้ง และ การสาํรวจสนาม (Sight Picture, Dry Firing and Course Inspection) 

8.7.1 ก่อนสญัญาณเร่ิมยิง ผู้แขง่ขนัจะต้องไม่ยกปืนท่ีบรรจแุล้ว ทําการจดัศนูย์เลง็เป้าโดยเดด็ขาด หากฝ่าฝืนจะได้รับการเตือนสําหรับ
การกระทําครัง้แรก และในการแขง่ขนัเดียวกนันัน้ ผู้แขง่ขนัทําผิดซํา้จะถกูหกัคะแนนครัง้ละ 1 การผิดวิธี 

8.7.1.1 หากผู้จดัการแข่งขนัห้ามใช้ปืนท่ียงัไม่บรรจทํุาการจดัศนูย์เลง็เป้า ก่อนสญัญาณเร่ิม ผู้ เข้าแข่งขนัต้องได้รับการชีแ้จงข้อ
ห้ามนีใ้นคําอธิบายสนาม การฝ่าฝืนจะได้รับการเตือนสําหรับการกระทําครัง้แรก และในการแข่งขนัเดียวกนันัน้  ผู้แขง่ขนั
ทําผิดซํา้จะถกูหกัคะแนนครัง้ละ 1 การผิดวิธี 
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8.7.1.2 When permitted, competitors taking a sight picture with an unloaded firearm prior to the start 
signal must only do so on a single target, to verify that their sights are prepared as required.  
Competitors who test a targeting sequence or a shooting position while taking a sight picture will 
incur one procedural penalty per occurrence. 

 
8.7.2 Competitors are prohibited from using any sighting aid (e.g. the whole or part of an imitation or replica 

firearm, any part of a real firearm including any accessories thereof etc.), except for their own hands, while 
conducting their inspection ("walkthrough") of a course of fire.  Violations will incur one procedural penalty 
per occurrence (also see Rule 10.5.1). 

 
8.7.3 No person is permitted to enter or move through a course of fire without the prior approval of a Range 

Officer assigned to that course of fire, or the Range Master.  Violations will incur a warning for the first 
offense but may be subject to the provisions of Section 10.6 for subsequent offenses. 
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8.7.1.2  หากอนญุาตให้ผู้แขง่ขนัใช้ปืนท่ียงัไม่บรรจทํุาการจดัศนูย์เลง็เป้าได้ ก่อนสญัญาณเร่ิม ผู้แข่งขนัจะต้องวดัศนูย์กบัเป้า 

  เพียงเป้าเดียวเท่านัน้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบวา่ศนูย์ได้เตรียมพร้อมเพื่อใช้งานแล้ว ผู้แข่งขนัท่ีทดลองขัน้ตอนการยิงไปยงั 

  เป้าต่าง ๆ รวมไปถึงเปลีย่นตําแหน่งจดุยืนยิงระหว่างทําการจดัศนูย์เล็งเป้า จะถกูตดัคะแนนครัง้ละ 1 การผิดวิธี 

8.7.2 ขณะท่ีผู้แขง่ขนัทําการสํารวจสนามนัน้ ไม่อนญุาตให้ผู้แขง่ขนัใช้อปุกรณ์ใดๆ ในการจดัศนูย์เลง็เป้า (เชน่ สว่นใดสว่นหนึง่ หรือ
ทัง้หมดของปืนจําลอง ปืนจริง และอปุกรณ์ประกอบต่างๆ) อนญุาตให้ใช้มือของผู้แขง่ขนัระหวา่งเดินสํารวจดสูนามเท่านัน้ หากฝ่า
ฝืนจะถกูตดัจํานวนครัง้ละ 1 การผิดวิธี (ด ู10.5.1 ประกอบ) 

8.7.3 ก่อนได้รับอนญุาตจาก RM หรือ RO ประจําสนามนัน้ๆ ผู้หนึง่ผู้ ใดจะต้องไม่เข้าไปในขอบเขตของสนามโดยเดด็ขาด จะมีการ
ตกัเตือนในการกระทําครัง้แรก และอาจมีโทษตามข้อ 10.6 ถ้ามีการกระทําซํา้อีก 
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CHAPTER 9:  Scoring 
 

9.1 General Regulations 
 
9.1.1 Approaching Targets – While scoring is in progress, competitors or their delegate must not approach any 

target closer than 1 meter without the authorization of the Range Officer.  Violation will result in a warning 
for the first offense, but the competitor or his delegate may, at the discretion of the Range Officer, incur a 
procedural penalty for subsequent occurrences in the same match. 

 
9.1.2 Touching Targets – While scoring is in progress competitors or their delegate must not touch, gauge or 

otherwise interfere with any target without the authorization of the Range Officer.  Should a Range Officer 
deem that a competitor or their delegate has influenced or affected the scoring process due to such 
interference, the Range Officer may: 

 
9.1.2.1 Score the affected target as a missed target; or 
 
9.1.2.2 Impose penalties for any affected no-shoots. 

 
9.1.3 Prematurely Patched Targets – If a target is prematurely patched or taped, preventing the determination of the 

actual score, the Range Officer must order the competitor to reshoot the course of fire. 
 
9.1.4 Unrestored Targets – If, following completion of a course of fire by a previous competitor, one or more 

targets have not been properly patched or taped for the competitor being scored, the Range Officer must 
judge whether or not an accurate score can be determined.  If there are extra scoring hits or questionable 
penalty hits thereon, and it is not obvious which hits were made by the competitor being scored, the affected 
competitor must be ordered to reshoot the course of fire. 

 
9.1.4.1 In the event that patches or tape applied to a restored paper target are accidentally blown off by 

wind, muzzle blast or another reason, and it is not obvious to the Range Officer which hits were 
made by the competitor being scored, the competitor will be required to reshoot the course of fire. 

 
9.1.4.2 A competitor who hesitates or self-stops during his attempt at a course of fire, due to a belief that 

one or more paper targets have not been restored, is not entitled to a reshoot. 
 
9.1.5 Impenetrable – The scoring area of all IPSC scoring targets and no-shoots is deemed to be impenetrable.  If a: 
 

9.1.5.1 Bullet strikes wholly within the scoring area of a paper target, and continues on to strike the 
scoring area of another paper target, the hit on the subsequent paper target will not count for score 
or penalty, as the case may be. 

 
9.1.5.2 Bullet strikes wholly within the scoring area of a paper target, and continues on to hit or strike 

down a metal target, or hits a frangible target or an electronically registering target that activates 
other range equipment, this will be treated as range equipment failure.  The competitor will be 
required to reshoot the course of fire, after it has been restored. 

 
9.1.5.3 Bullet strikes partially within the scoring area of a paper or metal target, and continues on to strike 

the scoring area of another paper target, the hit on the subsequent paper target will also count for 
score or penalty, as the case may be. 

 
9.1.5.4 Bullet strikes partially within the scoring area of a paper or metal target, and continues on to strike 

down (or hit the scoring area of) another metal target, the fallen (or hit on the) subsequent metal 
target will also count for score or penalty, as the case may be. 

 
9.1.6 Hard Cover – Unless specifically described as "soft cover" (see Rule 4.1.4.2) in the written stage briefing, all 

props, walls, barriers, vision screens and other obstacles are deemed to be impenetrable "hard cover".  If a: 
 

9.1.6.1 Bullet strikes wholly within hard cover, and continues on to strike the scoring area of a scoring 
paper target or no-shoot, the hit on the paper target will not count for score or penalty, as the case 
may be. 

 
9.1.6.2 Bullet strikes wholly within hard cover, and continues on to hit or strike down a metal target, or 

hits a frangible target or an electronically registering target that activates other range equipment, 
this will be treated as range equipment failure (see Rule 4.6.1).  The competitor will be required to 
reshoot the course of fire, after it has been restored. 
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หมวดที่ 9 :  การนับคะแนน (Scoring) 

9.1 กฎทั่วไป 

9.1.1 การเข้าถึงเป้า – ระหว่างการนบัคะแนนกําลงัดําเนินการอยู่ ผู้แข่งขนั หรือตวัแทนของผู้แขง่ขนัต้องอยู่ห่างจากเป้านบัคะแนน หรือ
เป้าทําโทษ ไม่น้อยกวา่ หนึง่ (1) เมตร ทัง้นีต้้องได้รับอนญุาตจาก RO จงึจะเข้าไปได้ การฝ่าฝืนจะเป็นเหตใุห้ถกูตกัเตือน ในการฝ่า
ฝืนครัง้แรก แต่ผู้แข่งขนั หรือตวัแทนของผู้แขง่ขนั อาจจะได้รับการพจิารณาจาก RO ให้ได้รับการปรับโทษ ยิงผิดวิธี ถ้าหากมีการ
ฝ่าฝืนในกรณีเดิมอกี ในการแขง่ขนัเดียวกนั 

9.1.2 สมัผสัเป้า – ระหว่างการนบัคะแนนกําลงัดําเนินการอยู่ ผู้แขง่ขนั หรือตวัแทนของผู้แขง่ขนั จะไม่สมัผสั วดัรอยกระสนุ หรือการ
รบกวนอ่ืนใด กบัเป้านบัคะแนน หรือเป้าทําโทษใดๆ โดยไม่ได้รับอนญุาตจาก RO หาก RO เห็นวา่ผู้แขง่ขนั หรือตวัแทนของผู้
แขง่ขนั รบกวนเป้า ทําให้เกิดผลการเปลีย่นแปลง เก่ียวกบักระบวนการนบัคะแนน RO อาจจะ 

 9.1.2.1 นบัคะแนนเป้าท่ีมีผลกระทบนัน้เป็นเป้า Miss หรือ 
 9.1.2.2 ปรับโทษ สําหรับเป้าทําโทษ (No-Shoot) ท่ีมีผลกระทบ 

9.1.3 การปิดรอยเป้า ก่อนเวลาอนัควร – ถ้าเป้าถกูปิดรอยยิงก่อนเวลาอนัควร ทําให้เป็นไปไม่ได้ท่ีจะนบัคะแนนท่ีแท้จริง RO จะต้องสัง่
ให้ผู้แขง่ขนัทําการยิงใหม่ในสนามนัน้ (Re-Shoot) 

9.1.4 เป้าไม่พร้อม – ถ้าหากปรากฏวา่มีเป้าไม่ได้ซอ่มรอยกระสนุ หรือไม่ได้ติดตัง้ไว้ในลกัษณะเดิมก่อนทําการยิงจากผู้แขง่ขนัคนก่อน
หน้านี ้ รวมทัง้กรณีเห็นวา่มีคะแนนเกิน หรือการทําโทษเป้าห้ามยิงอย่างหน้าสงสยั โดยไม่สามารถแยกออกหรือชีข้าดได้ว่ารอย
กระสนุเกิดจากคนก่อนหรือคนหลงั มีผลให้ผู้แขง่ขนัทําการยิงใหม่ในสนามนัน้ (Re-Shoot) 

 9.1.4.1 ในกรณีแผ่นหรือเทปซอ่มเป้าเกิดหลดุด้วยอบุติัเหต ุ ด้วยลม แรงอดัปากกระบอกปืน หรือ เหตอ่ืุนใด และในลกัษณะท่ีไม่
แน่ชดัวา่รอยกระสนุใด เกิดจากคนก่อน หรือคนปัจจบุนั ผู้แขง่ขนัจะได้รับการยิงใหม่ในสนามนัน้ (Re-Shoot) 

 9.1.4.2 ผู้แขง่ขนัท่ีลงัเล หรือหยดุด้วยตนเองระหวา่งโจทย์การยิง ด้วยเช่ือวา่เป้ากระดาษบางเป้า หรือมากกวา่ ยงัไม่ได้ทํา การ
ซอ่ม10  จะไม่ได้รับสิทธิการยิงใหม่ (Re-Shoot)  

9.1.5 ทะลผุ่านไมไ่ด้ – พืน้ท่ีๆ คิดคะแนนของเป้ากระดาษ IPSC (Scoring Area) ทัง้หมดให้ถือว่าไม่สามารถยิงทะลไุด้ ถ้าหาก 

 9.1.5.1 กระสนุยิงถกูพืน้ท่ีคิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ากระดาษ เตม็นัด และยงัทะลผุ่านไปโดนพืน้ท่ีคิดคะแนนของเป้า
กระดาษอนัอ่ืน รอยกระสนุในเป้ากระดาษในเป้ากระดาษอนัหลงั จะไม่ได้รับคะแนน หรือการทําโทษใดๆ ทัง้สิน้ 

 9.1.5.2 กระสนุยิงถกูพืน้ท่ีคิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ากระดาษ เตม็นัด และยงัทะลผุ่านไปโดนเป้าโลหะล้มลง ในกรณีนี ้
ให้ถือวา่เป็นการบกพร่องของอปุกรณ์สนาม (Range Equipment Failure) ผู้แข่งขนัจะต้องทําการยิงใหม่ในสนามนัน้ 
(Re-Shoot) หลงัจากข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้ว 

 9.1.5.3 กระสนุยิงถกูพืน้ท่ีคิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ากระดาษ หรือ เป้าโลหะ เพยีงบางส่วน และยงัทะลผุ่านไปโดน
พืน้ท่ีคิดคะแนนของเป้ากระดาษอนัอ่ืน รอยกระสนุในเป้ากระดาษในเป้ากระดาษอนัหลงั จะได้รับคะแนน หรือ การทํา
โทษท่ีเกิดขึน้ 

 9.1.5.4 กระสนุยิงถกูพืน้ท่ีคิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ากระดาษ หรือ เป้าโลหะ เพยีงบางส่วน และยงัทะลผุ่านไปโดน
เป้าโลหะล้มลง (หรือโดนพืน้ท่ีคิดคะแนนของเป้าโลหะ) อนัอ่ืน เป้าโลหะอนัหลงั จะได้รับคะแนน หรือการทําโทษท่ีเกิดขึน้ 

9.1.6 ฮาร์ดคฟัเวอร์ ถ้าหากวา่ไม่มีการระบอุย่างชดัเจนในคําอธิบายสนาม (Stage Briefing) ว่า เป็นซอฟคฟัเวอร์ (ดกูฎข้อง 4.1.4.2) ให้
ถือวา่ กําแพง เคร่ืองกีดขวาง ฉากบงัตา และสิ่งก่อสร้างทัง้หมดในสนาม เป็นฮาร์ดคฟัเวอร์ ซึง่ไม่สามารถยิงทะลไุด้ ถ้าหากวา่:- 

 9.1.6.1 กระสนุยิงถกูฮาร์ดคฟัเวอร์ เตม็นัด และยงัทะลผุ่านไปโดนพืน้ท่ีคิดคะแนนของเป้ากระดาษ หรือ เป้าห้ามยิงอ่ืนใด 
กระสนุนดันัน้จะไม่ได้คะแนน หรือโดนทําโทษใด 

 9.1.6.2 กระสนุยิงถกูฮาร์ดคฟัเวอร์ เตม็นัด และยงัทะละผ่านไปโดนเป้าโลหะอืน่ล้มลง หรือโดนเป้าแตก หรือเป้าท่ีแสดงผลทางอี
เล็คทรอนิคเพ่ือไปเร่ิมให้อปุกรณ์สนามอ่ืนทํางาน  ในกรณีนีใ้ห้ถือวา่เป็นการบกพร่อง ของอปุกรณ์สนาม (Range 
Equipment Failure) ผู้แขง่ขนัจะต้องทําการยิงใหม่ในสนามนัน้ (Re-shoot) หลงัจากข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้ว 

                                                            
10 ปะซ่อมเป้าจากการยงิก่อนหนา้ 
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9.1.6.3 Bullet strikes partially within hard cover, and continues on to strike the scoring area of a paper 
target, the hit on that paper target will count for score or penalty, as the case may be. 

 
9.1.6.4 Bullet strikes partially within hard cover, and continues on to strike down a scoring metal target, 

the fallen target will count for score.  If a bullet strikes partially within hard cover, and continues 
on to strike down or hit a metal no-shoot, the fallen no-shoot or hit thereon will count for penalty. 

 
9.1.7 Target Sticks – Are neither Hard Cover nor Soft Cover.  Shots which have passed wholly or partially through 

target sticks and which hit a paper or metal target will count for score or penalty, as the case may be. 

 

9.2 Scoring Method 
 
9.2.1 "Comstock" – Unlimited time stops on the last shot, unlimited number of shots to be fired, stipulated number 

of hits per target to count for score. 
 

9.2.1.1 A competitor's score is calculated by adding the highest value stipulated number of hits per target, 
minus penalties, divided by the total time (recorded to two decimal places) taken by the competitor 
to complete the course of fire, to arrive at a hit factor.  The overall stage results are factored by 
awarding the competitor with the highest hit factor the maximum points available for the course of 
fire, with all other competitors ranked relatively below the stage winner. 

 
9.2.2 Stage results must rank competitors within the relevant Division in descending order of individual stage 

points achieved, calculated to 4 decimal places. 
 
9.2.3 Match results must rank competitors within the relevant Division in descending order of the combined total 

of individual stage points achieved, calculated to 4 decimal places. 

 

9.3 Scoring Ties 
 
9.3.1 If, in the opinion of the Match Director, a tie in match results must be broken, the affected competitors must 

shoot one or more courses of fire, nominated or created by the Match Director, until the tie is broken.  The 
result of a tiebreaker will only be used to determine the final placing of the affected competitors, and their 
original match points will remain unchanged.  Ties must never be broken by chance. 

 

9.4 Scoring and Penalty Values 
 
9.4.1 Scoring hits on IPSC targets will be scored in accordance with the values approved by the IPSC Assembly 

(see Appendices B and C and below).  Frangible targets will usually score 5 points. 
 

9.4.1.1 It is recommended that disappearing metal and frangible targets be scored 10 points per target. 
 
9.4.1.2 Metal and frangible targets that require a difficult shot may score 10 points per target. 
 
9.4.1.3 Not applicable. 
 
9.4.1.4 The scoring of targets as referred to in Rules 9.4.1.1 and 9.4.1.2 is restricted to not more than 10% 

of the total number of targets in the match.  Their use must have been approved during the course 
review process and they must be clearly identified in the written stage briefing. 

 
9.4.2 Each hit visible on the scoring area of a paper no-shoot will be penalized minus 10 points, up to a maximum 

of 2 hits per no-shoot. 
 
9.4.3 Metal no-shoots must be shot and fall, overturn or self-indicate to score and then will be penalized minus 10 

points. 
 
9.4.4 Each miss will be penalized minus 10 points, except in the case of disappearing targets (see Rule 9.9.2). 

 

9.5 Scoring Policy 
 
9.5.1 Unless otherwise specified in the written stage briefing, scoring paper targets must be shot with a minimum 

of one round each, with the best two hits to score.  Scoring metal targets must be shot with a minimum of one 
round each and must fall or otherwise react to score. 
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 9.1.6.3 กระสนุยิงถกูฮาร์ดคฟัเวอร์ เพยีงบางส่วน และยงัทะลผุ่านไปโดนพืน้ท่ีคิดคะแนนของเป้ากระดาษ หรือ เป้าห้ามยิงอ่ืนใด 
กระสนุนดันัน้จะได้นบัคะแนน หรือ โดนทําโทษด้วย 

 9.1.6.4 กระสนุยิงถกูฮาร์ดคฟัเวอร์ เพยีงบางส่วน และยงัทะลผุ่านไปโดนเป้าโลหะอ่ืนล้มลง การล้มลงของเป้าโลหะ จะได้
คะแนน และกรณีถกูฮาร์ดคฟัเวอร์เพียงบางสว่น และทะลผุ่านไปโดนเป้าห้ามยิงโลหะล้มหรือแต่เพียงยิงโดน (ไม่
จําเป็นต้องล้ม) ก็ถกูทําโทษด้วย 

9.1.7 ขาไม้ท่ีติดเป้า ไม่นบัเป็นฮาร์ดคฟัเวอร์ และไม่เป็นซอฟคฟัเวอร์ นดัท่ียิงผ่านทัง้นดัหรือแต่บางส่วนของขาไม้ ไปยงัเป้ากระดาษ หรือ
เป้าโลหะใด ให้นบัคะแนนหรือถกูทําโทษตามนัน้ 

9.2  วธีิการคดิคะแนน 

9.2.1 “Comstock” ไม่กําหนดเวลาท่ีใช้ยิง เวลาจะหยดุท่ีการยิงนดัสดุท้าย ไม่กําหนดจํานวนกระสนุท่ีใช้ทําการยิง กําหนดจํานวนกระสนุ
ตอ่เป้าท่ีใช้นบัคะแนน 

 9.2.1.1 คะแนนของผู้แข่งขนั จะถกูคํานวณโดยการใช้คะแนนสงูสดุของจํานวนกระสนุท่ีกําหนดให้ยิงต่อเป้า หกัด้วยคะแนน การ
ทําโทษ หารด้วยเวลาทัง้หมดท่ีใช้ในการยิง จนเสร็จในสนามนัน้ๆ (การบนัทกึเวลาให้บนัทกึ ด้วยทศนิยม 2 ตําแหน่ง) ซึง่
จะทําให้ค่าท่ีเรียกวา่ “Hit Factor” สําหรับผู้แข่งขนัแต่ละคน ผู้แข่งขนัท่ีมี “Hit Factor” สงูสดุ จะได้คะแนนสงูสดุของ
สนามนัน้ๆ โดยผู้แขง่ขนัคนอ่ืนๆ จะได้คะแนนลดหลัน่ลงมาตามสดัสว่น 

9.2.2 คะแนนของแต่ละสนาม (Stage Results) จะต้องเป็นการจดัอนัดบัของผู้แขง่ขนัในแตล่ะ Division โดยเรียงจากคะแนนมากไปหา
น้อย และแยกคะแนนตามสนาม คะแนนท่ีได้ต้องคํานวณออกมาเป็นทศนิยม 4 ตําแหน่ง 

9.2.3 คะแนนรวมของการแขง่ขนั (Match Results) จะต้องเป็นการจดัอนัดบัของผู้แขง่ขนัในแตล่ะ Division รวมคะแนนจากทกุสนาม 
เรียงจากคะแนนมากไปหาน้อย และคะแนนท่ีได้ต้องคํานวณออกมา เป็นทศนิยม 4 ตําแหน่ง 

9.3  คะแนนเสมอกัน 
9.3.1 ถ้าหากว่า Match Director เห็นว่าต้องมีการตดัสินแพ้ชนะ ระหวา่งผู้แขง่ขนัท่ีมีคะแนนเสมอกนั ผู้แขง่ขนัท่ีมีผลกระทบ ในกรณีนี ้

ต้องทําการยิงเพิม่อีก 1 สนาม หรือมากกวา่ จนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ โดยสนามดงักล่าวจะถกูกําหนด หรือสร้างโดย Match Director 
ซึง่ผลแพ้ชนะนีจ้ะใช้ในการพิจารณาขัน้สดุท้ายในการจดัอนัดบัเฉพาะคูท่ี่มีคะแนนเสมอกนัเท่านัน้ คะแนน (Match Points) ดัง้เดิม
ของผู้แขง่ขนัดงัท่ีกล่าวมา จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทัง้สิน้ การตดัสินแพ้ชนะคูท่ี่คะแนนเท่ากนั จะไม่ใช้วิธีเส่ียงทาย 

9.4  ค่าคะแนน และ การทาํโทษ 
9.4.1 การยิงบนเป้า IPSC และเป้าห้ามยิง ท่ีกําหนดไว้โดย IPSC General Assembly (ดภูาคผนวก B และ C) เป้าท่ีแตกได้ โดยปกติจะ

ได้ 5 คะแนน 
 9.4.1.1     แนะนําวา่เป้าโลหะ Disappearing และเป้าท่ีแตกได้ Disappearing ให้มีค่า 10 คะแนน ต่อเป้า 

 9.4.1.2     เป้าโลหะ และเป้าท่ีแตกได้ ท่ียิงยาก อาจมีคา่ 10 คะแนน ต่อเป้า 

 9.4.1.3     Not Applicable ไม่ใช ่

 9.4.1.4   เป้าท่ีคิดคะแนนตามท่ีอ้างถึงในข้อ 9.4.1.1 และ 9.4.1.2 ถกูจํากดัให้ไม่เกิน 10% ของจํานวนเป้าในการแข่งขนั การคิด  

                 คะแนนดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิระหวา่งการพิจารณาสนาม และการคิดคะแนนต้องถกูระบไุว้อย่างชดัเจนในคํา
บรรยายสนาม 

9.4.2 รอยยิงทัง้หมดท่ีเห็นบนบริเวณคะแนนของเป้าทําโทษท่ีเป็นกระดาษ จะถกูทําโทษ หกัออก 10 คะแนน ไม่เกิน 2 รอยยิงตอ่ 1 เป้า
ห้ามยิง 

9.4.3 เป้าโลหะห้ามยิง ต้องถกูยิง และล้ม หรือ แสดงผล เพ่ือคิดคะแนน และจะถกูปรับโทษ – 10  คะแนน 
9.4.4 การยิงพลาด (Miss) แต่ละครัง้จะโดนทําโทษโดยการตดัคะแนน หกัออก 10 คะแนน ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นเป้า Disappearing 

Target (ดกูฎข้อ 9.9.2) 
9.5  หลักการนับคะแนน 
9.5.1 เว้นแต่จะระบเุป็นอย่างอ่ืนในคําอธิบายสนาม เป้ากระดาษท่ีนบัคะแนนทัง้หมด ต้องยิงอย่างน้อยหนึง่นดัในแต่ละเป้า โดยจะนบั

เอาคะแนนสงูสดุ 2 นดัท่ีปรากฏบนเป้า ส่วนเป้าโลหะท่ีนบัคะแนน ต้องยิงอย่างน้อย 1 นดั และต้องล้มเพ่ือนบัคะแนน 
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9.5.2 If the bullet diameter of a hit on a scoring target touches the scoring line between two scoring areas, or the 
line between the non-scoring border and a scoring area, or if it crosses multiple scoring areas, it will be 
scored the higher value. 

 
9.5.3 If a bullet diameter touches the scoring area of overlapping scoring targets and/or no-shoots, it will earn all 

applicable scores and penalties. 
 
9.5.4 Radial tears radiating outwards from the diameter of a bullet hole will not count for score or penalty. 
 

9.5.4.1 Enlarged holes in paper targets which exceed the competitor's bullet diameter will not count for 
score or penalty unless there is visible evidence within the remnants of the hole (e.g. a grease 
mark, striations or a "crown" etc.), to eliminate a presumption that the hole was caused by a 
ricochet or splatter. 

 
9.5.5 The minimum score for a stage will be zero. 
 
9.5.6 A competitor who fails to engage the front of each scoring target in a course of fire with at least one round 

will incur one procedural penalty per target for failure to engage at the target, as well as appropriate penalties 
for misses (see Rule 10.2.7). 

 
9.5.7 Hits visible on a scoring paper target or no-shoot, which are the result of shots fired through the rear of that 

or another scoring paper target or no-shoot, and/or hits which fail to create a clearly distinguishable hole 
through the front of a scoring paper target or no-shoot, will not count for score or penalty, as the case may be. 

 
9.5.8 Frangible targets must break with a visible piece missing or separated from the original target to be counted 

for score. 

 

9.6 Score Verification and Challenge 
 
9.6.1 After the Range Officer has declared "Range is Clear", the competitor or their delegate will be permitted to 

accompany the official responsible for scoring to verify the scoring.  However, this may not apply to courses 
of fire consisting only of reactive targets or self-setting targets and/or electronically registering targets. 

 
9.6.2 The Range Officer responsible for a course of fire may stipulate that the scoring process will begin while a 

competitor is actually completing a course of fire.  In such cases, the competitor’s delegate is entitled to 
accompany the official responsible for scoring in order to verify the scoring.  Competitors must be advised of 
this procedure during the squad briefing. 

 
9.6.3 A competitor (or his delegate) who fails to verify a target during the scoring process loses all right of appeal 

in respect of scoring that target. 
 
9.6.4 Any challenge to a score or penalty must be appealed to the Range Officer by the competitor (or his delegate) 

prior to the subject target being painted, patched, or reset, failing which such challenges will not be accepted. 
 
9.6.5 In the event that the Range Officer upholds the original score or penalty and the competitor is dissatisfied, he 

may appeal to the Chief Range Officer and then to the Range Master for a ruling. 
 
9.6.6 The Range Master’s ruling in respect of the scoring of hits on targets and no-shoots will be final.  No further 

appeals are permitted with respect to such scoring decisions. 
 
9.6.7 During a scoring challenge, the subject target(s) must not be patched, taped or otherwise interfered with until 

the matter has been settled, failing which Rule 9.1.3 will apply.  The Range Officer may remove a disputed 
paper target from the course of fire for further examination to prevent any delay in the match.  Both the 
competitor and the Range Officer must sign the target and clearly indicate which hit(s) is (are) subject to 
challenge. 

 
9.6.8 Scoring overlays approved by the Range Master must be used exclusively, as and when required, to verify 

and/or determine the applicable scoring zone of hits on paper targets. 
 
9.6.9 Scoring information may be relayed through the use of hand signals (see Appendix F1).  If a score is 

challenged, the subject targets must not be restored until they have been verified by the competitor or his 
delegate, in accordance with whatever arrangements have been approved in advance by the Range Master 
(also see Rule 9.1.3). 
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9.5.2 ในกรณีท่ีเส้นผ่าศนูย์กลางของรอยกระสนุ แตะเส้นแบง่คะแนนระหวา่ง 2 พืน้ท่ี หรือแตะเส้นประขอบเป้า (Non-scoring Border) 
กบัพืน้ท่ีคะแนน กระสนุนัน้คร่อมอยู่ระหวา่ง พืน้ท่ีคิดคะแนน 2 พืน้ท่ี ให้นบัเอาคะแนนสงูสดุเป็นคะแนนท่ีผู้ เข้าแขง่ขนัจะได้ 

9.5.3 ถ้ารอยกระสนุแตะส่วนท่ีเป็น พืน้ท่ีคิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้าคิดคะแนน และเป้าห้ามยิง ผู้ เข้าแขง่ขนัจะได้ทัง้คะแนน 
และได้รับโทษไปพร้อมๆ กนั 

9.5.4 รัศมีของรอยฉีกท่ีนอกเหนือจาก เส้นผ่าศนูย์กลางของรอยกระสนุ จะไม่ได้รับคะแนน หรือรับโทษนัน้ 

 9.5.4.1 รูกระสนุท่ีโตเกินกวา่ขนาดหวักระสนุท่ีผู้แขง่ขนัผู้นัน้ใช้ จะไม่ได้คะแนนหรือทําโทษตามนัน้ เว้นแตป่ระจกัษ์โดยหลกัฐาน
ชดัเจน (เชน่ มีรอยดําท่ีเกิดเป็นขอบกลมรอบรูกระสนุ) จนตดัประเด็นได้ว่าไม่ใช่รอย “ริโกเช่” (Ricochet) หรือ สะท้อน
กระเดน็จากท่ีอ่ืน 

9.5.5 คะแนนต่ําสดุ ในแตล่ะสถานีท่ียิงคือ ศนูย์ (0) 

9.5.6 กรณีท่ีผู้ เข้าแขง่ขนั ไม่ได้ทําการยิงบนผิวหน้าเป้าคิดคะแนน เป้าละอย่างน้อย 1 นดั ในการยิงในแต่ละสนาม จะได้รับโทษ โดยการ
ตดัคะแนนการยิง ผิดวิธี 1 ครัง้ ในแตล่ะเป้าท่ีไม่ได้ทําการยิงดงักล่าว และยงัได้รับโทษโดยการตดัคะแนนท่ียิงพลาด (Miss) (ดกูฎ
ข้อ 10.2.7) 

9.5.7 การยิงทะลเุป้ากระดาษทัง้เป้าคะแนนหรือเป้าห้ามยิง ทะลไุปยงัเป้าคะแนนหรือเป้าห้ามยิงอ่ืน และ/หรือ รอยการยิง ท่ีไม่มีรูปร่างรู
กระสนุท่ีสงัเกตได้ชดัเจนสมบรูณ์ ผ่านผิวหน้าของเป้าคิดคะแนน หรือเป้าห้ามยิง จะไม่นบัคะแนน หรือโทษจากเป้าห้ามยิงนัน้ 

9.5.8  เป้าท่ีแตกได้ ต้องแตกออกเป้นชิน้ๆท่ีเห็นได้ หรือแยกออกจากเป้าเดิม จงึจะถกูคิดคะแนน 

9.6  การตรวจสอบคะแนน และ การแสดงความเหน็ขัดแย้ง 

9.6.1 หลงัจาก RO ออกคําสัง่ “Range Clear” ผู้แขง่ขนั หรือผู้แทนของผู้แขง่ขนั จะได้รับอนญุาตให้เข้าไปร่วม กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
เร่ืองการบนัทกึคะแนน เพ่ือตรวจสอบคะแนนได้ 

9.6.2 RO ท่ีรับผิดชอบในสนาม อาจวางเง่ือนไขให้กระบวนการนบัคะแนนเร่ิมในขณะท่ี ผู้แขง่ขนักําลงัยิงในสนาม ในกรณีนี ้ตวัแทนของ
ผู้แขง่ขนัจะต้องเข้าไปร่วมกบัเจ้าหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบการนบัคะแนน เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง ผู้แขง่ขนัจะต้อง ได้รับแจ้งเร่ืองนีใ้น
ระหวา่งท่ีฟังคําอธิบายสนาม 

9.6.3 ผู้แขง่ขนั หรือตวัแทน ท่ีไม่ได้ตรวจสอบเป้า ในระหว่างท่ีกระบวนการนบัคะแนนนีดํ้าเนินการอยู่ จะไม่สามารถแสดงความ เห็น
ขดัแย้ง หรือประท้วงเป้านัน้ 

9.6.4 การคดัค้านในการนบัคะแนน หรือคะแนนทําโทษ ผู้แขง่ขนัหรือตวัแทนจะต้องแสดงความเห็นขดัแย้งทนัทีตอ่ RO ก่อนท่ีเป้าท่ีเป็น
ปัญหานัน้จะถกูซอ่ม โดยการทาสี ซอ่มรอยบนเป้า หรือตัง้ใหม่ มิฉะนัน้การประท้วงใดๆ จะไม่ได้รับการพิจารณา 

9.6.5 ในกรณี RO ยงัยืนยนัในคะแนน หรือ การทําโทษเดิม และผู้แขง่ขนัยงัไม่พอใจ พวกเขาอาจร้องขอให้หวัหน้า CRO และสง่ตอ่ไปยงั 
RM เพ่ือวินิจฉยั 

9.6.6 การวินิจฉยัโดย RM ในเร่ืองการคิดคะแนนบนเป้าคิดคะแนน และเป้าห้ามยิง ถือเป็นท่ีสดุ ไม่อนญุาตร้องเรียน การพิจารณานบั
คะแนนนัน้ในกระบวนการใดอีก 

9.6.7 ในระหวา่งท่ีมีความเห็นขดัแย้งนัน้ เป้าท่ีมีปัญหาจะไม่ถกูปิด หรือทําอืน่ใดท่ีรบกวนเป้านัน้จนกวา่ ข้อโต้แย้งนัน้จะยตุิ (หากตา่งไป
นีใ้ห้ดกูฎข้อ 9.1.3) RO อาจถอดเป้ากระดาษท่ีมีปัญหานัน้ออกจากสนาม เพ่ือไม่ให้เกิดความลา่ช้ากบัการแขง่ขนั ทัง้ผู้แข่งขนั 
และ RO จะลงลายมือท่ีเป้า และชีจ้ดุท่ีรอยยิงท่ีมีปัญหานัน้ไว้อย่างชดัเจน 

9.6.8 Scoring Overlays (แผ่นใสสําหรับวดัรูกระสนุ) ท่ีได้รับการอนมุติัจาก RM เท่านัน้ท่ีจะใช้ในการแขง่ขนัได้ เม่ือต้องการการยืนยนั 
หรือระบคุะแนนรอยกระสนุบนเป้ากระดาษ 

9.6.9 ข้อมลูการนบัคะแนนอาจจะคลาดเคลื่อนตา่งไปเน่ืองจากการใช้สญัญาณมือ (ดภูาคผนวก F1)  หากมีข้อโต้แย้ง  เป้าท่ีมีการ
โต้แย้งต้องไม่ได้รับการซอ่มจนกว่า ได้รับการยืนยนัจากผู้แขง่ขนั หรือตวัแทน  ตามแตจ่ะมีการกําหนดข้อตกลงอื่นกบั RM (ดกูฎข้อ 
9.1.3) 
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9.7 Score Sheets 
 
9.7.1 The Range Officer must enter all information (including any warnings given) on each competitor’s score 

sheet prior to signing it.  After the Range Officer has signed the score sheet, the competitor must add his own 
signature in the appropriate place.  Electronic score sheet signatures will be acceptable if approved by the 
Regional Director.  Whole numbers should be used to record all scores or penalties.  The elapsed time taken 
by the competitor to complete the course of fire must be recorded to 2 decimal places in the appropriate 
place. 

 
9.7.2 If corrections to the score sheet are required, these will be clearly entered onto the original and other copies 

of the competitor’s score sheets.  The competitor and the Range Officer should initial any corrections. 
 
9.7.3 Should a competitor refuse to sign or initial a score sheet, for any reason, the matter must be referred to the 

Range Master.  If the Range Master is satisfied that the course of fire has been conducted and scored 
correctly the unsigned score sheet will be submitted as normal for inclusion in the match results. 

 
9.7.4 A score sheet signed by both a competitor and a Range Officer is conclusive evidence that the course of fire 

has been completed, and that the time, scores and penalties recorded on the score sheet, are accurate and 
uncontested.  The signed score sheet is deemed to be a definitive document and, with the exception of the 
mutual consent of the competitor and the signatory Range Officer, or due to an arbitration decision, the score 
sheet will only be changed to correct arithmetical errors or to add procedural penalties under Rule 8.6.2. 

 
9.7.5 If a score sheet is found to have insufficient or excess entries, or if the time has not been recorded on the 

score sheet, it must be promptly referred to the Range Master who will normally require the competitor to 
reshoot the course of fire. 

 
9.7.6 In the event that a reshoot is not possible for any reason, the following actions will prevail: 
 

9.7.6.1 If the time is missing, the competitor will receive a zero score for the stage. 
 
9.7.6.2 If insufficient hits or misses have been recorded on the score sheet, those which have been 

recorded will be deemed complete and conclusive. 
 
9.7.6.3 If excessive hits or misses have been recorded on the score sheet, the highest value scoring hits 

recorded will be used. 
 
9.7.6.4 Procedural penalties recorded on the score sheet will be deemed complete and conclusive, except 

where Rule 8.6.2 applies. 
 
9.7.6.5 If the identity of the competitor is missing from a score sheet, it must be referred to the Range 

Master, who must take whatever action he deems necessary to rectify the situation. 
 

9.7.7 In the event that an original score sheet is lost or otherwise unavailable, the competitor's duplicate copy, or 
any other written or electronic record acceptable to the Range Master, will be used.  If the competitor's copy, 
or any other written or electronic record, is unavailable, or is deemed by the Range Master to be 
insufficiently legible the competitor will be required to reshoot the course of fire.  If the Range Master deems 
that a reshoot is not possible for any reason, the competitor will incur a zero time and score for the affected 
stage. 

 
9.7.8 No person, other than an authorized Match Official, is permitted to handle an original score sheet retained on 

a stage, or at any other place, after it has been signed by a competitor and a Range Officer, without the prior 
approval of the Range Officer or personnel directly involved with Stats.  Violations will incur a warning for 
the first offense, but may be subject to Section 10.6 for subsequent occurrences in the same match. 

 

9.8 Scoring Responsibility 
 
9.8.1 Each competitor has a responsibility to maintain an accurate record of their scores by verifying the lists 

posted by the Stats Officer. 
 
9.8.2 After all competitors have completed a match, the provisional stage results must be published and posted in a 

conspicuous place at the shooting range and, at Level IV or higher matches, at the official match hotel for the 
purpose of verification by competitors.  The time and date the subject results were actually posted (not just 
printed) at each venue must be clearly stated thereon. 
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9.7      ใบบันทกึคะแนน 

9.7.1  RO ควรต้องแน่ใจวา่ ข้อมลูคะแนนทัง้หมดท่ีใสล่งไปในใบบนัทกึคะแนนของผู้แขง่ขนัแต่ละคน (รวมทัง้คําตกัเตือนใด) ครบถ้วน
สมบรูณ์ ก่อนลงลายมือช่ือ หลงัจากท่ี RO ได้ลงลายมือในใบบนัทกึคะแนนแล้ว และกรอก วนั เวลา ผู้แข่งขนัจะลงลายมือไว้ในท่ีท่ี
จดัไว้ ลายเซ็นใน Electronic Score sheet จะได้รับการยอมรับ ถ้าหากได้รับการอนมุติัจาก RD ภมิูภาคนัน้ๆ ควรจะลงตวัเลข
ทัง้หมดสําหรับคะแนน หรือการทําโทษ เวลาท่ีผู้แขง่ขนัใช้ยิงในสนาม จะใช้ทศนิยมไม่น้อยกวา่สองหลกั 

9.7.2 ถ้าต้องมีการแก้ไขใบบนัทกึคะแนน จะต้องทําอย่างชดัเจนในใบต้นฉบบั และสําเนาอนัอ่ืนๆ ด้วย ผู้แข่งขนัและ RO ควรลงช่ือกํากบั
ทกุการแก้ไข 

9.7.3 ผู้แขง่ขนัอาจปฏิเสธการลงช่ือ หรือ เซ็นต์กํากบัในใบบนัทึกคะแนน ไม่วา่เหตผุลใดๆ เหตกุารณ์ดงักลา่วจะถกูสง่ไปให้ RM ถ้าหาก 
RM เห็นวา่การจดัการในการยิง และการจดบนัทกึคะแนนเป็นไปโดยดีแล้ว ใบบนัทกึคะแนนท่ีไม่ได้ลงช่ือ หรือ เซน็ต์กํากบั จะถกู
สง่ไปบนัทกึคะแนนรวมกบัในบนัทกึคะแนนอ่ืนๆ ตามกระบวนการปรกติ 

9.7.4 ใบบนัทกึคะแนนท่ีมีลายมือชื่อทัง้ของผู้แขง่ขนัและ RO จะเป็นหลกัฐานข้อสรุปวา่สนาม IPSC นัน้ได้ยิงเสร็จสมบรูณ์แล้ว เวลา 
คะแนน และการทําโทษท่ีผู้แขง่ขนั ท่ีบนัทกึในใบบนัทกึคะแนนนัน้ ถกูต้องบริบรูณ์ปราศจากข้อโต้แย้ง ลายมือช่ือทัง้หมด ท่ีลงถือ
วา่เป็นเอกสารท่ีสมบรูณ์ เป็นการยอมรับซึง่กนัและกนั ระหวา่งผู้ เข้าแขง่ขนั และเจ้าหน้าท่ีสนามผู้ซึง่เป็นผู้ลงลายมือช่ือ หรือ โดย
การตดัสินชีข้าด ใบบนัทึกคะแนนจะถกูแก้ไขได้ในกรณีท่ีเป็นตวัเลขท่ีผิดพลาดหรือเพ่ิมโทษภายใต้หวัข้อท่ี 8.6.2 

9.7.5 ถ้าพบวา่ใบบนัทึกคะแนนใส่ข้อมลูขาดหรือเกิน หรือไม่ได้ลงเวลาไว้ จะต้องแจ้ง RM ให้ทราบ ซึง่จะเป็นผู้ตดัสินให้ ผู้แขง่ขนัจะถกู
ขอให้ทําการยิงใหม่ในโจทย์การยิงนัน้ 

9.7.6 ในกรณีท่ีการยิงใหม่เป็นไปไม่ได้ หรือ ไม่ได้รับอนญุาตไม่วา่เหตผุลใด ให้ดําเนินการดงัต่อไปนี:้- 

 9.7.6.1 ถ้าเวลาขาดหายไป ผู้แขง่ขนัจะได้คะแนนศนูย์ (0) ในสนามนัน้ 
 9.7.6.2 ถ้าจํานวนคะแนนยิง หรือ Miss ในใบบนัทกึคะแนนลงไว้ไม่ครบ จะถือว่ายิงได้ตามนัน้ 
 9.7.6.3 ถ้าจํานวนคะแนนยิง หรือ Miss ท่ีบนัทึกไว้เกิน จะใช้เฉพาะคา่คะแนนท่ีได้สงูสดุเท่าท่ีลงไว้ 
 9.7.6.4 การตดัคะแนนยิงผิดวิธี ท่ีบนัทกึในใบบนัทึกคะแนน ถือวา่ถกูต้องแล้ว ข้อยกเว้น ดกูฎข้อ 8.6.2 
 9.7.6.5 ถ้าหากใบบนัทึกคะแนน ไม่มีช่ือ หรือสิ่งบง่ชีใ้ดๆ ว่าใบบนัทกึคะแนนเป็นของผู้แขง่ขนัผู้ ใด RM จะเป็นผู้ตดัสินใจวา่จะ

กระทําการใด เพ่ือเป็นการแก้ไขสถานการณ์ดงักล่าว 

9.7.7 กรณีใบคะแนนต้นฉบบัสญูหาย RM สามารถใช้ใบสําเนาฉบบัของผู้แข่งขนั หรือการบนัทกึอ่ืนใดทัง้การเขียนหรืออปุกรณ์ทาง 
Electronic แทนได้ หากบนัทกึเหลา่นีไ้ม่มี และไม่สามารถหาบนัทกึจากแหลง่ใดท่ี RM เห็นว่าน่าเช่ือได้อีก ผู้แขง่ขนัจะต้องทําการ
ยิงใหม่ (Re-Shoot) ในสนามนัน้ หาก RM เห็นวา่การยิงใหม่ (Re-Shoot) สดุวิสยัท่ีจะทําได้อีก ไม่วา่เหตใุด ผู้แขง่ขนัจะได้รับ
คะแนนเป็นศนูย์ (0) ในสถานีนัน้ 

9.7.8 ไม่อนญุาตให้บคุคลใดท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีการแขง่ขนัยุ่งเก่ียวกบัใบคะแนนต้นฉบบั ขณะอยู่ท่ีสถานียิง หรือท่ีอ่ืนใด หลงัจากท่ีผู้
แขง่ขนั และ ROได้ลงลายมือช่ือ โดยไม่ได้รับอนญุาตจาก RO หรือเจ้าหน้าท่ีด้าน Stat    ฝ่าผืนในครัง้แรกจะได้รับการเตือน แต่
จะปฎบัติัตามกฎหมวด 10.6 หากกระทําอีกในแมทช์เดียวกนั 

9.8  ความรับผิดชอบในการนับคะแนน 

9.8.1 ผู้แขง่ขนัแตล่ะคนจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบความถกูต้องในการบนัทึกคะแนนของตนเอง ท่ีได้ปิดประกาศให้ตรวจสอบโดย SO 

9.8.2 หลงัจากท่ีผู้แขง่ขนัทัง้หมดได้ทําการยิงจบการแข่งขนั ผลการแข่งเบือ้งต้นของแต่ละสนาม ควรจะเผยแพร่ และปิดประกาศไว้ท่ี 
สนามอย่างเห็นเด่นชดั ในการแขง่ขนัระดบั 4 (Level IV) หรือสงูกว่า ให้ติดไว้ท่ีโรงแรมท่ีพกัอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้ผู้แขง่ขนัได้
ตรวจสอบ  ผู้จดัต้องแจ้งวนั และเวลาท่ีประกาศผลให้ทราบเดน่ชดั ในแตล่ะสถานท่ีของการจดัการแข่งขนั (ไม่เพียงแค่พิมพ์ติดไว้) 
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9.8.3 If a competitor detects an error in those results, he must file an appeal with the Stats Officer within 1 hour 
after the results were actually posted.  If the appeal is not filed within the time limit, the posted scores will 
stand and the appeal will be dismissed. 

 
9.8.4 Competitors who are scheduled (or otherwise authorized by the Match Director) to complete all courses of 

fire in a match in a period of time less than the full duration of the match (e.g. 1 day format in a 3 day match 
etc.), are required to check their provisional match results in accordance with the special procedures and time 
limits specified by the Match Director (e.g. via a website), failing which scoring appeals will not be accepted.  
The relevant procedure must be published in advance in match literature and/or by way of a notice posted in 
a conspicuous place at the shooting range prior to commencement of the match (also see Section 6.6). 

 
9.8.5 A Match Director may elect to have results posted electronically (e.g. via a website) either in addition to, or 

as an alternative to, physically printing them.  If so, the relevant procedure must be published in advance in 
match literature and/or by way of a notice posted in a conspicuous place at the shooting range prior to 
commencement of the match.  Facilities (e.g. a computer) must be provided for competitors to view the 
results if a Match Director has elected to only have results posted electronically. 

 

9.9 Scoring of Disappearing Targets 
 
9.9.1 Moving targets which present at least a portion of the highest scoring area when at rest (either before or after 

initial activation), or which continuously appear and disappear for the duration of a competitor’s attempt at a 
COF, are not disappearing and will always incur failure to engage and/or miss penalties. 

 
9.9.2 Moving targets, which do not comply with the above criteria, are disappearing and will not incur failure to 

engage or miss penalties unless a competitor fails to activate the mechanism which initiates the target 
movement before firing the last shot for that course of fire. 

 
9.9.3 Stationary targets which present at least a portion of the highest scoring area, either before or after activation 

of a moving and/or concealing no-shoot or vision barrier, are not disappearing and will incur failure to 
engage and/or miss penalties. 

 
9.9.4 Targets which present at least a portion of the highest scoring zone each time a competitor operates a 

mechanical activator (e.g. a rope, lever, pedal, flap, door etc.), are not subject to this section. 

 

9.10 Official Time 
 
9.10.1 Only the timing device operated by a Range Officer must be used to record the official elapsed time of a 

competitor's attempt at a course of fire.  If a Range Officer assigned to a course of fire (or a more senior 
Match Official) deems that a timing device is faulty, a competitor whose attempt cannot be credited with an 
accurate time will be required to reshoot the course of fire. 

 
9.10.2 If, in the opinion of an Arbitration Committee, the time credited to a competitor for a course of fire is deemed 

to be unrealistic, the competitor will be required to reshoot the course of fire (see Rule 9.7.4). 
 
9.10.3 A competitor who reacts to a start signal but, for any reason, does not continue their attempt at the course of 

fire and fails to have an official time recorded on the timing device operated by the Range Officer, will be 
given a zero time and zero score for that stage. 

 

9.11 Scoring Programs 
 
9.11.1 The scoring programs approved by IPSC are the Match Scoring System (MSS) and Windows® Match 

Scoring System (WinMSS).  No other scoring program must be used for any IPSC sanctioned match without 
the prior written approval of the Regional Director of the host Region.  In the case of MSS and WinMSS the 
most recent versions of the scoring programs available from the IPSC website are to be used. 
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9.8.3 ถ้าผู้แขง่ขนั พบว่ามีข้อผิดพลาดในผลการแขง่ขนัเบือ้งต้นหลงัจากการแขง่ขนัเสร็จสิน้ เขาต้องย่ืนคําร้อง ประท้วงตอ่ SO ภายใน 
หนึง่ (1) ชัว่โมง หลงัจากปิดประกาศไว้ ถ้าการประท้วงไม่ได้ยื่นภายในเวลาท่ีกําหนด จะถือเอาตามผลคะแนนเดิมท่ีประกาศไว้ 
และการประท้วงจะไม่รับการพิจารณา 

9.8.4 ผู้แขง่ขนัคนใดท่ีทําการยิงเสร็จก่อนตารางเวลาท่ีกําหนดไว้ (หรือผู้ ท่ีได้รับอนญุาตพิเศษจาก MD) เชน่ เสร็จภายใน 1 วนัจากวนั
แขง่ 3 วนั ต้องทําการตรวจสอบผลคะแนนด้วยวิธีท่ีแตกตา่งออกไป (เช่น ทางเวปไซท์ในอนิเตอร์เน็ท) โดย MD กําหนดระยะเวลา
จํากดัไว้ กรณีนีจ้ะไม่รับอทุธรณ์หากมีคะแนนใดท่ีสญูไป ซึง่ขัน้ตอนนีจ้ะต้องพิมพ์แจ้งไว้ในใบปลิวของแมทช์แข่ง และหรือ ประกาศ
ไว้ชดัเจนท่ีสนามก่อนเร่ิมแขง่ (ด ู6.6 ประกอบ) 

9.8.5 MD (Match Director) อาจเลือกท่ีจะประกาศทางอเีลค็โทนิคส์ (เช่น ทางเวบ็ไซต์) เป็นทางเลือกเพ่ิมเติม หรือแทนการพิมพ์
ประกาศผลปกต ิ   หากเลือกท่ีจะประกาศผลตามวิธีข้างต้น จะต้องแจ้งลว่งหน้าในคูมื่อการแข่งขนั และ/หรือ ติดประกาศแจ้งให้
เห็นเดน่ชดัท่ีสนามตลอดการแขง่ขนั  ผู้จดัต้องจดัเตรียมอปุกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบผลการแขง่ขนั(เชน่ คอมพวิเตอร์) หาก MD 
เลือกท่ีจะประกาศผลทางอีเลก็โทนิคส์เพียงอย่างเดียว 

9.9  การนับคะแนนเป้าเคล่ือนหาย11 (Scoring of Disappearing Targets) 
9.9.1 เป้าเคลื่อนไหว ท่ีแสดงให้เห็นอย่างน้อยบางสว่นของพืน้ท่ีคะแนนสงูสดุขณะหยดุเคลื่อนไหว (ทัง้ก่อนและหลงัเคลื่อนไหว) หรือ

หลบและไม่หลบอย่างต่อเน่ืองกนัตลอดในช่วงทําการยิงของผู้แขง่ขนัในสนามนัน้ไม่นบัเป็นเป้าเคลื่อนหาย และจะต้องมีการ
ลงโทษโดยการตดัคะแนนในการท่ีไม่ได้ทําการยิง หรือ การยิงพลาด (Miss) 

9.9.2 เป้าเคลื่อนไหวซึง่ไม่เข้ากบัข้อกําหนดข้างบน ให้นบัเป็นเป้าเคลื่อนหาย (disappearing target) ไม่มีการลงโทษโดยการตดัคะแนน
ในการท่ีไม่ได้ทําการยิง หรือ การยิงพลาด (Miss) นอกจากเป็นข้อผิดพลาดของผู้แขง่ขนัเอง ในการควบคมุให้อปุกรณ์นัน้ๆ ทํางาน
ให้เป้าเคลื่อนไหว ก่อนท่ีจะทําการยิงนดัสดุท้ายของโจทย์การยิงนัน้ 

9.9.3 เป้าอยู่กบัท่ีซึง่แสดงอย่างน้อยบางสว่นของพืน้ท่ีคะแนนสงูสดุ ไม่วา่ก่อนหรือหลงัการเคลื่อนไหว และ/หรือถกูซอ่น โดยเป้าห้ามยิง
ขณะเคลื่อนไหว หรือ กําบงัท่ีทะลไุด้ ไม่นบัเป็นเป้าเคล่ือนหาย (disappearing target) และจะต้องมีการลงโทษโดยการตดัคะแนน
ในการท่ีไม่ได้ทําการยิง หรือ การยิงพลาด (Miss) 

9.9.4 เป้าซึง่แสดงให้เห็นอย่างน้อยบางส่วนของพืน้ท่ีคะแนนสงูสดุในแต่ละครัง้ท่ีผู้แขง่ขนัเร่ิมสลกักลไกของเป้านัน้ๆ (เช่น เชือก ท่ีบีบ 
ก้านถีบ ท่ีดงึ ประต ูและอนืๆ) ไม่ใช้เป้าในหมวดนี ้12 

9.10  เวลาอย่างเป็นทางการ 
9.10.1 เวลาจากอปุกรณ์การจบัเวลาท่ีใช้โดย RO เท่านัน้ ท่ีจะใช้ในการจดบนัทกึเวลาท่ีผู้แขง่ขนัใช้ในโจทย์การยิง ถ้า RO ผู้ รับผิดชอบตอ่

โจทย์การยิงนัน้ (หรือ เจ้าหน้าท่ีอืน่ท่ีอาวโุสกวา่) เห็นว่าอปุกรณ์จบัเวลาบกพร่อง จนผู้แขง่ขนัท่ียิงในขณะนัน้ ไม่ได้รับเวลาท่ี
ถกูต้อง จะได้รับการร้องขอให้ยิงใหม่ในโจทย์การยิงนัน้ (Re-Shoot) 

9.10.2 ถ้าหากคณะกรรมการตดัสินชีข้าด (Arbitration Committee) เห็นวา่ เวลาท่ีผู้ เข้าแขง่ขนัได้รับการบนัทกึจากโจทย์การยิง ใดโจทย์
การยิงหนึง่ ไม่สามารถเป็นไปได้ในความเป็นจริง ผู้แขง่ขนัจะได้รับการร้องขอให้ยิงใหม่ (Re-Shoot)(ดกูฎข้อ 9.7.4) 

9.10.3 ถ้าหากว่าผู้ เข้าแขง่ขนัตอบสนองต่อสญัญาณเร่ิมยิง แตไ่ม่วา่เหตผุลใด ไม่ได้ทําการยิงต่อไป และล้มเหลวท่ีจะได้รับการบนัทกึ 
เวลาอย่างเป็นทางการบนอปุกรณ์การจบัเวลาท่ีใช้โดย RO ผู้ เข้าแขง่ขนัจะได้รับคะแนนเป็นศนูย์ และเวลาเป็นศนูย์ในสถานีนัน้ 

9.11  โปรแกรมการคดิคะแนน 
9.11.1 โปรแกรมการคิดคะแนนท่ีได้รับการรับรองจาก IPSC คือ โปรแกรม Match Scoring System (MSS) และ Window Match 

Scoring System (WinMSS) ห้ามใช้โปรแกรมอ่ืนในการแขง่ขนัทกุแมทช์ท่ีรับรองโดย IPSC โดยไม่ได้รับการอนมุติัเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจาก Region Director ของภมิูภาคท่ีเป็นเจ้าภาพในการแข่งขนัก่อน กรณีท่ีใช้โปรแกรม MSS หรือ WinMSS ให้ใช้รุ่นใหม่สดุ
ท่ีมีใน Website ของ IPSC 

                                                            
11 Disappearing Target 
12 ไม่ใชเ้ป้าในกลุ่มเป้าเคล่ือนหาย (disappearing target) 
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CHAPTER 10:  Penalties 
 

10.1 Procedural Penalties – General Regulations 
 
10.1.1 Procedural penalties are imposed when a competitor fails to comply with procedures specified in a written 

stage briefing and/or is found to be in violation of other general rules.  The Range Officer imposing the 
procedural penalties must clearly record the number of penalties, and the reason why they were imposed, on 
the competitor's score sheet. 

 
10.1.2 Procedural penalties are assessed at minus 10 points each. 
 
10.1.3 A competitor disputing the application or number of procedural penalties may appeal to the Chief Range 

Officer and/or Range Master.  A competitor who continues to be aggrieved may then lodge an appeal for 
arbitration. 

 
10.1.4 Procedural penalties cannot be nullified by further competitor action.  For example, a competitor who fires a 

shot at a target while faulting a line will still incur the applicable penalties even though he subsequently 
shoots at the same target while not faulting the line. 

 

10.2 Procedural Penalties – Specific Examples 
 
10.2.1 A competitor who fires shots while any part of their body is touching the ground or any object beyond a Fault 

Line will receive 1 procedural penalty for each occurrence. 
 
10.2.1.1 However, if the competitor has gained a significant advantage on any target(s) while faulting, the 

competitor may instead be assessed 1 procedural penalty for each shot fired at the subject target(s) 
while faulting.  No penalty is assessed if a competitor does not fire any shots while faulting a line 
except when Rule 2.2.1.5 applies. 

 
10.2.2 A competitor who fails to comply with a procedure specified in the written stage briefing will incur 1 

procedural penalty for each occurrence.  However, if a competitor has gained a significant advantage during 
non-compliance, the competitor may be assessed 1 procedural penalty for each shot fired, instead of a single 
penalty (e.g. firing multiple shots contrary to the required position or stance). 

 
10.2.3 Where multiple penalties are assessed in the above cases, they must not exceed the maximum number of 

scoring hits that can be attained by the competitor.  For example, a competitor who gains an advantage while 
faulting a Fault Line where only 4 metal targets are visible will receive 1 procedural penalty for each shot 
fired while faulting, up to a maximum of 4 procedural penalties, regardless of the number of shots actually 
fired. 

 
10.2.4 A competitor who fails to comply with a mandatory reload will incur 1 procedural penalty for each shot fired 

after the point where the reload was required until a reload is performed. 
 
10.2.5 In a Cooper Tunnel, a competitor who disturbs one or more pieces of the overhead material will receive 1 

procedural penalty for each piece of overhead material which falls.  Overhead material which falls as a result 
of the competitor bumping or striking the uprights, or as a result of muzzle gases or recoil, will not be 
penalized. 

 
10.2.6 A competitor who is creeping (e.g. moving hands towards the firearm, a reloading device or ammunition) or 

physically moving to a more advantageous shooting position or stance after the "Standby" command and 
prior to issuance of the start signal, will incur 1 procedural penalty.  If the Range Officer can stop the 
competitor in time, a warning will be issued for the first offense and the competitor will be restarted. 

 
10.2.7 A competitor who fails to engage any scoring target with at least one round will incur 1 procedural penalty 

per target, plus the applicable number of misses, except where the provisions of Rule 9.9.2 apply. 
 
10.2.8 Not applicable. 
 
10.2.9 A competitor who leaves a shooting location may return and shoot again from the same location provided 

they do so safely.  However, written stage briefings for Classifiers and Level I & II matches may prohibit 
such actions, in which case 1 procedural penalty per shot fired will apply. 
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หมวดที่ 10 :  การทาํโทษ 

10.1 การทาํโทษ ยงิผิดวธีิ – กฎทั่วไป 
10.1.1 การทําโทษยิงผิดวิธี ใช้กบัผู้แขง่ขนัท่ีบกพร่อง ในการปฏิบติัตามขัน้ตอนการวิธียิงท่ีกําหนดไว้ ในคําเขียนอธิบายสนาม 

และ/หรือพบว่าผู้ เข้าแขง่ขนัได้ผ่าฝืนกฎข้อบงัคบัอ่ืนๆ  RO ท่ีกําหนดโทษยิงผิดวิธี ต้องตดัสินใจเก่ียวกบัจํานวนการลงโทษ และ
เหตผุลในใบบนัทกึคะแนน อย่างชดัเจน 

10.1.2 โทษการยิงผิดวิธีคือ ถกูหกั 10 คะแนน ต่อครัง้ 
10.1.3 ผู้แขง่ขนั ท่ีไม่เห็นด้วยเก่ียวกบัการลงโทษ หรือจํานวนการลงโทษยิงผิดวิธี อาจอทุธรณ์ต่อ CRO และ/หรือ RM ถ้าการอทุธรณ์ยงั

ไม่ได้ข้อยติุ ผู้แข่งขนัอาจอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการตดัสินชีข้าดได้ 
10.1.4 โทษยิงผิดวิธี ไม่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถยกเลิกด้วยการแก้ไขของผู้แขง่ขนัได้ เช่น ผู้แข่งขนัคนหนึง่ยิงเป้าขณะท่ีเหยียบนอก Fault 

Line จะได้รับการลงโทษผิดวิธี แม้วา่เขาจะกลบัมายืนใน Fault Line และยิงซอ่มเป้านัน้ใหม่อีกครัง้ก็ตาม 
10.2  การทาํโทษ ยงิผิดวธีิ – กรณีตวัอย่าง 
10.2.1 ถ้าผู้แขง่ขนัปล่อยให้สว่นหนึง่สว่นใดของร่างกายสมัผสัพืน้ หรือสว่นใด เกินเส้น Fault Line และทําการยิงออกไปในขณะ ทํา

ผิดพลาดนัน้อยู่ จะถกูลงโทษ หนึง่ (1) ยิงผิดวิธี ตอ่การกระทําหนึง่ครัง้  
 10.2.1.1 อย่างไรก็ตาม ถ้าการกระทําของผู้แขง่ขนันัน้ ก่อให้เกิดการได้เปรียบในการยิงต่อเป้านัน้ขณะลํา้เส้นอย่างชดัเจน ผู้

แขง่ขนัจะถกูทําโทษหนึง่ (1) ยิงผิดวิธี ตอ่หนึง่นดัท่ียิงออกไป และจะไม่ทําโทษเร่ืองลํา้เส้นหากไม่ได้ทําการยิงออกไป 
ยกเว้นเม่ือมีการบงัคบัใช้กฏข้อ 2.2.1.5 

10.2.2 ถ้าผู้แขง่ขนัทําผิด หรือไม่ปฏิบติัตามขัน้ตอนการยิงท่ีระบไุว้ในคําอธิบายสนาม ผู้แขง่ขนัจะได้รับการทําโทษหนึง่ (1) ยิงผิดวิธี ตอ่
ครัง้ท่ีทําผิดหรือไม่ปฏิบติัตาม อย่างไรก็ตาม ถ้าเจ้าหน้าท่ีสนาม (RO) เห็นวา่การกระทําของผู้แข่งขนันัน้ ก่อให้เกิดการได้เปรียบใน
การแขง่ขนัอย่างชดัแจ้ง ผู้แขง่ขนัจะถกูทําโทษหน่ึง (1) ยิงผิดวิธี ตอ่หนึง่นดัท่ียิงออกไป แทนท่ีจะลงโทษเพียงครัง้เดียว 
(ตวัอย่างเชน่ ผู้แขง่ขนัทําการยิงผิดท่าหรือผิดตําแหน่งจากท่ีกําหนดไว้ในคําอธิบายสนาม) 

10.2.3 ในสถานการณ์ท่ีมีการทําโทษ มากกวา่หนึง่ยิงผิดวิธีตามข้อข้างต้น จะไม่มีการทําโทษเกินกวา่จํานวนนดัท่ีใช้ยิง เช่น ผู้แขง่ขนัท่ีทํา
ผิดพลาด Fault Line ในกรณีท่ีมีเป้าโลหะ สี่ (4) ตวั ท่ีมองเห็นในจดุนัน้ จะได้รับโทษยิงผิดวิธีสงูสดุไม่เกิน สี่ (4) ครัง้ โดยไม่สนใจ
จํานวนนดัท่ีแท้จริง ท่ีเขายิงขณะผิดพลาด 

10.2.4 ผู้แขง่ขนัท่ีไม่ทําการเปลีย่นซองกระสนุ ในสนามท่ีบงัคบัให้มีการเปลี่ยนซองกระสนุ ผู้แขง่ขนัจะได้รับโทษยิงผิดวิธี หนึง่ (1) ครัง้ 
สําหรับแต่ละนดัท่ียิงออกไปจากจดุท่ีไม่ได้เปลี่ยนซองกระสนุ จนกว่าจะถึงจดุท่ีได้ทําการเปล่ียน 

10.2.5 ในกรณีของอโุมงค์ (Cooper Tunnel) ถ้าผู้แขง่ขนัทําการกระทบกระเทือน ชิน้ส่วนท่ีอยู่เหนือศีรษะ โดยการชนหรือปะทะ และ วสัดุ
นัน้หล่นลงมา ผู้แขง่ขนัจะได้รับการทําโทษยิงผิดวิธี หนึง่ (1) ครัง้ต่อชิน้ ของวสัดท่ีุหล่นลงมา วสัดท่ีุอยู่เหนือศีรษะท่ีหลน่ 
เน่ืองมาจากผู้แขง่ขนัชน หรือปะทะกบัเสาของอโุมงค์ หรือหลน่เน่ืองจากก๊าซพ่นจากปากกระบอกปืน จะไม่ถกูทําโทษ 

10.2.6 ถ้าผู้แขง่ขนัขยบั (เคล่ือนมือไปหาปืน หรือเคร่ืองช่วยบรรจ ุ หรือเคร่ืองกระสนุ) หรือเคล่ือนไหวทางร่างกายใดๆ อนัทําให้เป็นการ
ได้เปรียบ หลงัคําสัง่ “Standby” และก่อนสญัญาณเร่ิมยิง ผู้แขง่ขนัจะได้รับการลงโทษ ยิงผิดวิธี หนึง่(1) ครัง้ ในครัง้แรกถ้า RO 
สามารถหยดุผู้แขง่ขนัได้ทนัก่อนสญัญาณเร่ิมต้น ให้ตกัเตือนผู้แขง่ขนั และให้เร่ิมขัน้ตอนการยิงใหม่ โดยจะไม่มีการลงโทษ ยิงผิด
วิธี 

10.2.7 ถ้าผู้แขง่ขนัไม่เข้าทําการยิงเป้าใดก็ตามเป็นอย่างน้อยหนึง่นดั ผู้แข่งขนัจะได้รับการลงโทษ ยิงผิดวิธี หนึง่ครัง้ สําหรับแต่ละเป้า ท่ี
ไม่ได้เข้ายิงนัน้ รวมทัง้โดนลงโทษจากการยิงไม่โดน (Miss) ท่ีเกิดขึน้ด้วย ยกเว้นในกรณีท่ีกฎข้อ 9.9.2 ถกูนํามาใช้ 

10.2.8 ไม่ใช้ Not Applicable 

10.2.9 ผู้แขง่ขนัสามารถท่ีจะออกจากตําแหน่งยิงและกลบัมายงัตําแหน่งเดิมได้ แตต้่องกระทําในลกัษณะท่ีปลอดภยั อย่างไรก็ตาม ใน

คําอธิบายสนาม ในคําอธิบายสนาม สําหรับสนาม Classifier และการแข่งขนั Level I และ II สามารถห้ามไม่ให้กระทําการ

ดงักล่าวได้ ถ้ามีการทําผิดในลกัษณะนีจ้ะทําโทษ ยิงผิดวิธี หนึง่ครัง้สําหรับแตล่ะนดัท่ียิงออกไป 
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10.2.10 Special penalty: A competitor unable to fully execute any part of a course of fire due to incapacity or injury 
may, prior to making his attempt at the course of fire, request that the Range Master apply a penalty in lieu of 
the stated course requirement. 

 
10.2.10.1 If the request is approved by the Range Master, he must state, in advance of the competitor 

attempting the course of fire, the extent of the special penalty, ranging from 1% to 20% of the 
competitor's points "as shot", to be deducted. 

 
10.2.10.2 Alternatively, the Range Master may waive application of any penalties in respect of a competitor 

who, due to having a significant physical disability, is unable to comply with the stated course 
requirement. 

 
10.2.10.3 If the request is denied by the Range Master, normal procedural penalties will apply. 
 

10.2.11 A competitor who fires shots over a barrier constructed to a height of at least 1.8 meters will incur 1 
procedural penalty for each shot fired (also see Rule 2.2.3.1). 

 
10.2.12 Should a competitor engage a target or targets with burst or fully automatic fire (where more than one shot is 

discharged with one manipulation of the trigger) due to the firearm being in the automatic mode, he will be 
scored zero for that stage and a warning issued.  In the event of a second violation of this rule he will be 
disqualified.  In the event that the discharge was in an unsafe direction or as defined in 10.3.1, the regulations 
for that Section will apply. 

 

10.3 Disqualification – General Regulations 
 
10.3.1 A competitor who commits a safety infraction or any other prohibited activity during an IPSC match will be 

disqualified, and will be prohibited from attempting any remaining courses of fire regardless of the schedule 
or physical layout of the match. 

 
10.3.2 When a disqualification is issued, the Range Officer must record the reasons for the disqualification, and the 

time and date of the incident, on the competitor's score sheet, and the Range Master must be notified as soon 
as possible. 

 
10.3.3 Scores for a competitor who has received a disqualification must not be deleted from match results, and 

match results must not be declared final by the Match Director, until the time limit prescribed in Rule 11.3.1 
has passed, provided no appeal to arbitration on any matter has been submitted to the Range Master (or his 
delegate). 

 
10.3.4 If an appeal to arbitration is submitted within the time limit prescribed in Rule 11.3.1, the provisions of Rule 

11.3.2 will prevail. 
 
10.3.5 Scores for a competitor who has completed a "pre-match" or main match without a disqualification will not 

be affected by a disqualification received while that competitor is participating in a Shoot-Off or other side 
match. 

 

10.4 Disqualification – Accidental Discharge 
 
A competitor who causes an accidental discharge must be stopped by a Range Officer as soon as possible.  An 
accidental discharge is defined as follows: 
 
10.4.1 A shot, which travels over a backstop, a berm or in any other direction, specified in the written stage briefing 

by the match organizers as being unsafe.  Note that a competitor who legitimately fires a shot at a target, 
which then travels in an unsafe direction, will not be disqualified, but the provisions of Section 2.3 may 
apply. 

 
10.4.2 A shot which strikes the ground within 3 meters of the competitor, except when shooting at a paper or 

frangible target closer than 3 meters to the competitor.  A shot which strikes the ground within 3 meters of 
the competitor due to a "squib" load is exempt from this rule. 

 
10.4.3 A shot which occurs while actually loading, reloading or unloading a firearm.  This includes any shot fired 

during the procedures outlined in Rules 8.3.1 and 8.3.7 (also see Rule 10.5.9). 
 

10.4.3.1 Exception – a detonation, which occurs while unloading a firearm, is not considered a shot or 
discharge subject to a disqualification, however, Rule 5.1.6 may apply. 
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10.2.10 การลงโทษแบบพิเศษ: ถ้าผู้แขง่ขนัไม่สามารถปฏิบติัตามข้อกําหนดของสนามได้ ไม่ว่าจะในสว่นใดๆของสนามก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากความไร้ความสามารถ หรือได้รับบาดเจ็บก่อนทําการยิงในสนามนัน้ๆ ผู้แขง่ขนัอาจร้องขอ RM ให้ทําโทษแบบพเิศษ
แทนได้ 

 10.2.10.1 หากคําข้อนัน้ได้รับการอนมุติัโดย Range Master และจะต้องแจ้งให้ผู้แขง่ขนัทราบถึงบทลงโทษหกัแต้มเพ่ิมเติม 
ซึง่มีช่วงตัง้แตห่กั 1% - 20% จากคะแนนท่ีผู้ เข้าแขง่ขนัทําได้ ก่อนผู้แขง่ขนั จะเร่ิมโจทย์การยิง 

 10.2.10.2 RM สามารถเลือกท่ีจะไม่ทําโทษการทําผิดวิธีการยิง เพ่ือให้เกียรติแก่ผู้แขง่ขนั ท่ีไม่สามารถปฎิบติัตามวิธีการยิง 
ท่ีกําหนดได้ เน่ืองด้วยข้อจํากดัทางกายภาพท่ีเห็นได้ชดั 

 10.2.10.3   หากคําร้องขอถกูปฏิเสธโดย RM การตดัสินโทษการทําผิดวิธีจะบงัคบัใช้ตามปกติ 

10.2.11 ผู้ เข้าแขง่ขนัท่ีทําการยิงเหนือเคร่ืองกีดขวางท่ีสงูกวา่ หรือ เท่ากบั 1.80 เมตร จะได้รับโทษการทําผิดวิธีการยิง ต่อนดั (ดกูฎข้อ 

2.2.3.1)  

10.3  การตัดสทิธ์ิการแข่งขัน (DQ) – กฎทั่วไป 
10.3.1 ผู้แขง่ขนั ท่ีกระทําผิดในการฝ่าฝืนความปลอดภยั หรือการกระทําท่ีต้องห้ามอ่ืนๆในระหวา่งท่ีอยู่ในการแข่งขนัยิงปืน IPSC จะถกู

ตดัสิทธ์ิให้ออกจากการแขง่ขนั (DQ) ในทนัที และจะถกูห้ามยิงในสนามอ่ืนๆ ท่ีเหลือ ในการแขง่ขนัเดียวกนั  โดยไม่คํานงึถึง
ตารางเวลา หรือผงัการแขง่ขนัใดๆ  

10.3.2 เม่ือมีการตดัสิทธ์ิการแขง่ขนั เจ้าหน้าท่ีสนาม (RO) จะใส่เหตผุลสําหรับการ DQ พร้อมกบัลงวนั เวลา ในใบบนัทกึคะแนนของผู้
แขง่ขนั และแจ้งให้นายสนาม (RM) ในทนัที 

10.3.3 ผู้แขง่ขนั ท่ีถกูตดัสิทธ์ิให้ออกจากการแขง่ขนั จะต้องไม่มีการถอนคะแนนออกจากผลการแขง่ขนั และผลการแขง่ขนั จะไม่มีการ
ประกาศให้สิน้สดุโดย MD จนกวา่เวลาท่ีให้ในกฎข้อ 11.3.1 จะสิน้สดุ ซึง่จะเป็นการสิน้สดุสทิธ์ิในการอทุธรณ์ใดๆ ตอ่ RM หรือ
ตวัแทนของ RM 

10.3.4 ในกรณีท่ีมีการประท้วง ของผู้แข่งขนัท่ีถกูตดัสิทธ์ิให้ออกจากการแข่งขนั ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้ในกฎข้อ 11.3.1 ให้ใช้กฎข้อ 
11.3.2 ในการตดัสิน 

10.3.5 ถ้าผู้แขง่ขนัเสร็จสิน้การแขง่ขนัใน Pre-Match หรือ Main Match โดยไม่ถกูตดัสิทธ์ิ (DQ) แต่เกิดมีการ DQ ในระหวา่งการ Shoot-
off หรือแมทช์เสริมข้างเคียงในภายหลงั คะแนนของผู้แขง่ขนัจะไม่ถกูถอดจากการแขง่ขนั 

10.4  การตัดสทิธ์ิการแข่งขัน (DQ) – การล่ันโดยไม่ตัง้ใจ (Accidental Discharge) 
 ในกรณีท่ีเกิดการลัน่โดยไม่ตัง้ใจ RO จะหยดุผู้แขง่ขนัทนัทีท่ีเป็นไปได้ โดยให้ถือวา่เป็นปืนลัน่โดยไม่ได้ตัง้ใจในกรณีดงัต่อไปนี ้
10.4.1 การยิงออกไปนดัใดๆ ท่ีออกนอกขอบเขตเนินดินป้องกนั (Backstop) หรือ ทิศทางใดๆ ท่ีถกูระบไุว้ในคําอธิบายสนามวา่ไม่

ปลอดภยั แตถ้่าผู้แข่งขนัตัง้ใจยิงเป้าอย่างสจุริต แล้วแนวของลกูกระสนุออกไปใน แนวท่ีไม่ปลอดภยั จะไม่ถกูตดัสิทธ์ิให้ออกจาก
การแขง่ขนั อย่างไรก็ตาม กฎข้อ 2.3 อาจถกูนํามาใช้ได้ในกรณีนี ้

10.4.2 การยิงออกไปนดัใดๆ ท่ีพุง่ลงดิน ภายในระยะ 3 (สาม) เมตร จากผู้แขง่ขนั เว้นแตว่า่เป็นการยิงไปท่ีเป้าท่ีอยู่ใกล้กว่า 3 (สาม) เมตร 
จะไม่ถือเป็นการลัน่โดยไม่ตัง้ใจ ยกเว้นในกรณีท่ีกระสนุพุง่ลงดินภายในระยะ 3 (สาม) เมตร จากการยิงลกูท่ีเบาผิดปกติ (Squib 
Load) 

10.4.3 การลัน่ใดๆ ในขณะท่ีบรรจกุระสนุ เปล่ียนซองกระสนุ เลกิบรรจกุระสนุ กรณีนีร้วมถึงการยิงหรือลัน่ในระหว่างการลดนก ตามกฎ
ข้อ 8.3.1 และ8.3.7(ดกูฎข้อ 10.5.9) 

 10.4.3.1 ข้อยกเว้น – การลัน่ของกระสนุ ในระหวา่งการเอากระสนุออกจากรังเพลิง ไม่ถือเป็นการลัน่โดยไม่ตัง้ใจ อย่างไรก็ตาม 
กฎข้อ 5.1.6 อาจถกูนํามาใช้ 
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10.4.4 A shot which occurs during remedial action in the case of a malfunction. 
 
10.4.5 A shot which occurs while transferring a rifle between hands. 
 
10.4.6 A shot which occurs during movement, except while actually shooting at targets. 
 
10.4.7 A shot fired at a metal target from a distance of less than 5 meters, measured from the front of the target to 

the nearest part of the competitor's body in contact with the ground (see Rule 2.1.3). 
 
10.4.8 In this Section, if it can be established that the cause of the discharge is due to a broken or defective part of 

the firearm, the competitor has not committed any safety infraction in this Section, and a disqualification will 
not be invoked, but the competitor's scores for that stage will be zero. 

 
10.4.8.1 The firearm must be immediately presented for inspection to the Range Master or his delegate, 

who will inspect the firearm and carry out any tests necessary to establish that a broken or 
defective part caused the discharge.  A competitor may not later appeal a disqualification for an 
accidental discharge due to a broken or defective part if they fail to present the firearm for 
inspection prior to leaving the course of fire. 

 

10.5 Disqualification – Unsafe Gun Handling 
 
Examples of unsafe gun handling include, but are not limited to: 
 
10.5.1 Handling a rifle at any time except when in a designated safety area, or elsewhere deemed safe by a Range 

Officer, or when under the supervision of, and in response to a direct command issued by, a Range Officer 
may invoke a disqualification.  This does not apply to the carrying of rifles where Rule 5.2.1 will apply.  
Violation of Rule 5.2.1 may invoke a disqualification. 

 
10.5.2 Allowing the muzzle of a firearm to point uprange, or past the default, or specific safe angles of fire during a 

course of fire.  Exception: when fitting the chamber safety flag in compliance with Rule 8.3.7 the muzzle 
may point uprange within a radius of 50cm from a competitor’s feet. 

 
10.5.3 If at any time during the course of fire, a competitor drops his firearm or causes it to fall, loaded or not.  Note 

that a competitor who, for any reason during a course of fire, safely and intentionally places the firearm on 
the ground or other stable object will not be disqualified provided: 
 
10.5.3.1 The competitor maintains constant physical contact with the firearm, until it is placed firmly and 

securely on the ground or another stable object; and 
 
10.5.3.2 The competitor remains within 1 meter of the firearm at all times (except where the firearm is 

placed at a greater distance, under the supervision of a Range Officer, in order to comply with a 
start position); and 

 
10.5.3.3 The provisions of Rule 10.5.2 do not occur; and 
 
10.5.3.4 The firearm is in the ready condition as specified in Section 8.1; or 

 
10.5.3.5 The firearm is unloaded and the action is open. 

 
10.5.4 Not applicable. 
 
10.5.5 Allowing the muzzle of a rifle to point at any part of the competitor's body during a course of fire (i.e. 

sweeping). 
 
10.5.6 Not applicable. 
 
10.5.7 Using more than one firearm during a course of fire. 
 
10.5.8 Failure to keep the finger outside the trigger guard while clearing a malfunction where the competitor clearly 

moves the firearm away from aiming at targets. 
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10.4.4 การลัน่ใดๆ ในระหวา่งท่ีทําการแก้ไขปืนท่ีขดัข้อง 

10.4.5 การลัน่ใดๆ ในระหวา่งย้ายปืนไรเฟิล้ ระหวา่งมือ 2 ข้าง 

10.4.6 การลัน่ใดๆ ในระหวา่งท่ีเคลื่อนไหว ยกเว้นในขณะท่ีเล็งยิงไปยงัแนวเป้า 

10.4.7 การยิงไปท่ีเป้าโลหะในระยะน้อยกวา่ 5(ห้า) เมตร วดัจากด้านหน้าของเป้า จนถึงสว่นท่ีใกล้ ท่ีสดุท่ีติดพืน้ของผู้แขง่ขนั(ดกูฎ 2.1.3) 

10.4.8 ในหมวดนี ้ : เม่ือสามารถพิสจูน์ได้ว่า สาเหตขุองการลัน่ เกิดมาจากการชํารุดของส่วนประกอบของปืน และผู้แขง่ขนัได้ปฏิบติั ตาม
หลกัความปลอดภยัอย่างดีแล้ว การตดัสิทธ์ิการแขง่ขนัจะไม่นํามาใช้ อย่างไรก็ตาม คะแนนของผู้แขง่ขนัสถานีนัน้จะเป็นศนูย์ 

 10.4.8.1 การตรวจสอบปืน จะต้องทําในทนัทีท่ีเกิดเหต ุ โดย RM หรือตวัแทนของ RM ผู้ ท่ีจะตรวจสอบปืนโดยละเอียด เพ่ือหา
สาเหตวุา่การลัน่นัน้ มาจากการชํารุดของส่วนประกอบของปืน หรือไม่ ผู้แขง่ขนัไม่มีสิทธ์ิ ท่ีจะประท้วงภายหลงัถ้าของผู้
แขง่ขนัออกจากสนามไป โดยท่ีไม่ได้ส่งมอบปืนให้ RM หรือตวัแทนตรวจสอบปืนก่อน 

10.5  การตัดสทิธ์ิการแข่งขัน (DQ) – ใช้ปืนในลักษณะไม่ปลอดภัย 

ตวัอย่างของการใช้ปืนอย่างไม่ปลอดภยั: 

10.5.1 การจบัถือปืนในทกุเวลา ยกเว้นเม่ืออยู่ใน Safety Area หรือท่ีอ่ืนท่ี RO เห็นว่าปลอดภยั หรืออยู่ภายใต้การควบคมุ และได้รับคําสัง่
จาก RO ท่ีควบคมุ อาจเป็นเหตใุห้ถกูตดัสิทธ์ิ กฎนีไ้ม่มีผลเม่ือถือปืน ตามกฎข้อ 5.2.1 การฝ่าฝืนกฎข้อ 5.2.1 อาจเป็นเหตใุห้ถกู
ตดัสิทธืการแขง่ขนั 

10.5.2 ในระหวา่งท่ีทําการยิงในสนาม ผู้แขง่ขนัปล่อยแนวปืนชีไ้ปในแนวสนาม โดยผ่านส่วนห้าม ยกเว้นเม่ือจะสวม Safety Flag ตามกฎ
ข้อ 8.3.7.2 ปากกระบอกปืนอาจชีเ้ข้าไปในสนามภายในรัศมี 50 ซมจากเท้าผู้แข่งขนั 

10.5.3 ในระหวา่งท่ีอยู่ในโจทย◌์การยิง หรือในขณะท่ีบรรจ ุหรือเลิกบรรจกุระสนุ ผู้แขง่ขนัทําปืนตกโดยปืนจะบรรจกุระสนุหรือไม่ อย่างไร
ก็ตาม ถ้าในระหว่างโจทย◌์การยิงผู้แขง่ขนัตัง้ใจท่ีจะวางปืนลงบนพืน้ หรือสิ่งรองรับอืน่ท่ีมัน่คงพอ ในลกัษณะท่ีปลอดภยั ผู้แขง่ขนั
จะไม่ถกู DQ ถ้า: 

 10.5.3.1 ผู้แขง่ขนั จบัถือปืนอย่างมัน่คงอยู่ตลอดเวลา จนกระทัง่ได้วางปืนลงบนพืน้ หรือสิ่งรองรับอ่ืนท่ีมัน่คงพอ ในลกัษณะ ท่ี
ปลอดภยั และ 

 10.5.3.2 ผู้แขง่ขนั ออกห่างจากปืนไม่เกินกวา่ 1 เมตร ตลอดเวลา (เว้นแตว่า่ระยะท่ีไกลกวา่นี ้ มี RO ดแูล เป็นต้นวา่ ทําตามท่า
เร่ิมยิง หรือเป็นจดุสตาร์ทการแข่ง) และ 

 10.5.3.3 กฎข้อ 10.5.2 ไม่ถกูนํามาใช้ และ 
 10.5.3.4 ปืนอยู่ในลกัษณะเตรียมพร้อมตามกฎข้อ 8.1 หรือ 
 10.5.3.5 ปืนต้องไม่บรรจ ุและ ลําเลื่อนหรือโม่ต้องถกูเปิดค้างไว้  
10.5.4 ไม่ใช้ Not Applicable 

10.5.5 ปลอ่ยให้แนวลํากล้องปืน ชีไ้ปท่ีสว่นใดๆของร่างกายผู้แข่งขนั ในระหวา่งท่ีทําการยิงในสนาม (ต.ย. การวาดปืนผา่น)  

10.5.6 ไม่ใช้ Not Applicable 

10.5.7 ใช้ปืนมากกวา่หนึ่งกระบอก ระหวา่งโจทย์การยิง 

10.5.8 ไม่เอานิว้ออกนอกโกร่งไก ในขณะท่ีแก้ไขปืนติดขดัท่ีผู้แขง่ขนัลดปืนจากแนวเลง็ท่ีเป้าลงแล้ว 
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10.5.9 Failure to keep the finger outside the trigger guard during loading, reloading, or unloading.  A competitor 
will be exempt from this rule when operating the trigger to dry fire or to release the action and/or drop the 
hammer while making ready prior to the start signal.  In the event that the gun discharges during this 
operation Rule 10.4.3 will still apply. 

 
10.5.10 Failure to keep the finger outside the trigger guard during movement in accordance with Rule 8.5.1. 
 
10.5.11 Not applicable. 
 
10.5.12 Handling live or dummy ammunition in a Safety Area, contrary to Rule 2.4.4. 
 

10.5.12.1 The word "handling" does not preclude competitors from entering a Safety Area with live or 
dummy ammunition in their pockets, on their belt or in their range bag, provided the competitor 
does not physically remove the loose or packaged ammunition from their belt, pockets or range 
bag while within the Safety Area. 

 
10.5.13 Having a loaded firearm other than when specifically authorized by a Range Officer. 
 
10.5.14 Retrieving a dropped firearm.  Dropped firearms must always be retrieved by a Range Officer who will, after 

checking and/or clearing the firearm, return it to the competitor in a safe condition.  Dropping an unloaded 
firearm or causing it to fall outside of a course of fire is not an infraction, however, a competitor who 
retrieves a dropped firearm will receive a disqualification. 

 
10.5.15 Using prohibited and/or unsafe ammunition (see Rules 5.5.4, 5.5.5 and 5.5.6), and/or using a prohibited 

firearm (see Rules 5.1.10 and 5.1.11). 

 

10.6 Disqualification – Unsportsmanlike Conduct 
 
10.6.1 Competitors will be disqualified for conduct which a Range Officer deems to be unsportsmanlike.  Examples 

include, but are not limited to, cheating, dishonesty, failing to comply with the reasonable directions of a 
Match Official, or any behavior likely to bring the sport into disrepute.  The Range Master must be notified 
as soon as possible. 

 
10.6.2 A competitor who is deemed by a Range Officer to have intentionally removed or caused the loss of eye or 

ear protection in order to gain a reshoot or advantage will be disqualified. 
 
10.6.3 Other persons may be expelled from the range for conduct which a Range Officer deems to be unacceptable.  

Examples include, but are not limited to, failing to comply with the reasonable directions of a Match Official, 
interference with the operation of a course of fire and/or a competitor's attempt thereof, and any other 
behavior likely to bring the sport into disrepute. 

 

10.7 Disqualification – Prohibited Substances 
 
10.7.1 All persons are required to be in complete control both mentally and physically during IPSC matches. 
 
10.7.2 IPSC considers the abuse of alcoholic products, non-prescription and non-essential drugs and the use of 

illegal or performance enhancing drugs, irrespective of how they are taken or administered, to be an 
extremely serious offense. 

 
10.7.3 Except when used for medicinal purposes, competitors and officials at matches must not be affected by drugs 

(including alcohol) of any sort during matches.  Any person, who in the opinion of the Range Master is 
visibly under the influence of any of the items described herein, will be disqualified from the match and may 
be required to leave the range. 

 
10.7.4 IPSC reserves the right to prohibit any general or specific substances and to introduce tests for the presence 

of these substances at any time (see separate IPSC Anti-Doping Rules). 
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10.5.9 ไม่เอานิว้ออกนอกโกร่งไก ในระหวา่งท่ีบรรจ ุ เปลี่ยนแม็กกาซนี หรือเลิกบรรจ ุยกเว้นตามท่ีระบอุนญุาต เม่ือทําการลัน่ไกเพ่ือ “ยิง
แห้ง” Dry Fire หรือเพื่อปลดการทํางาน หรือลดนก ขณะทําการเตรียมพร้อมก่อนสญัญาณเร่ิม ในเหตกุารณ์ท่ีปืนลัน่ระหวา่งการ
กระทําดงักลา่ว จะนํากฎข้อ 10.4.3 มาใช้ 

10.5.10 ไม่เอานิว้ออกนอกโกร่งไก ในระหวา่งท่ีเคล่ือนท่ี ตามกฎข้อ 8.5.1 

10.5.11 ไม่ใช้ Not Applicable 

10.5.12 จบัต้องกระสนุจริง หรือกระสนุหลอกในพืน้ท่ี Safety Area ตรงกบักฎข้อ 2.4.4  

10.5.12.1 ความหมายของการ “จบัต้อง (Handling)” ไม่ได้หมายถึงผู้แข่งขนัท่ีเดินเข้า Safety Area ด้วยแม็กกาซีน หรือสปีดโหลด
คาดท่ีเข็มขดั อยู่ในกระเป๋ากางเกง ในกระเป๋ายิงปืน ตราบใดท่ีสรีระยงัไม่ได้หยิบถือขึน้มา 

10.5.13 ทําการบรรจกุระสนุ โดยท่ียงัไม่ได้รับคําสัง่จาก RO 

10.5.14 การเก็บปืนท่ีตกหลน่นอกสนามยิงปืน ปืนท่ีตกจะต้องถกูเก็บโดย RO เท่านัน้ และ RO จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปืนไม่มีกระสนุ
บรรจอุยู่ ถ้ามีต้องเอากระสนุออกทนัที หลงัจากนัน้จงึนําปืนเก็บในกลอ่งปืน หรือซองปืน การตกหลน่ของปืน ท่ีไม่บรรจกุระสนุ ไม่
ถือเป็นการทําผิด แตก่ารเก็บปืนท่ีตกด้วยตนเองจะถกูตดัสิทธ์ิการแขง่ขนั (DQ) 

10.5.15 ใช้กระสนุต้องห้าม และ/หรือกระสนุไม่ปลอดภยัทกุประเภท(ดกูฎ 5.5.4, 5.5.5 และ5.5.6) และ/หรือ การใช้ปืนต้องห้ามทกุประเภท 
(ดกูฎ 5.1.10 หรือ 5.1.11) 

10.6  การตัดสทิธ์ิการแข่งขันใน Match – กรณีประพฤตไิม่สมกับการเป็นนักกฬีา 

10.6.1 นกักีฬาจะถกูตดัสิทธ์ิการแข่งขนั (DQ) ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ี RO เห็นว่านกักีฬาประพฤติตวัไม่สมกบัการเป็นนกักีฬา เช่นการโกง 
การโกหก การไม่เช่ือฟังคําสัง่จากเจ้าหน้าท่ี หรือมีพฤติกรรมท่ีออกไปในทางท่ีจะทําให้กีฬาเสื่อมเสีย RM จะต้องได้รับแจ้งให้ทราบ
ทนัที 

10.6.2 ผู้แขง่ขนัท่ีเช่ือว่าตัง้ใจถอด หรือหาเหตแุกล้งต้องถอด เคร่ืองป้องกนัห ู และตา เพ่ือจะเอาประโยชน์ในการ (Re-Shoot)  หรือ
ได้เปรียบจากการแขง่ขนั จะถกูตดัสิทธ์ิการแขง่ขนั (DQ) 

10.6.3 บคุคลอืน่ท่ีไม่ใช่นกักีฬาอาจจะถกูให้ออกจากสนามในกรณีท่ี RO เห็นว่าประพฤติไม่เหมาะสม เช่น การไม่เช่ือฟังคําสัง่ท่ีมีเหตผุล
จากเจ้าหน้าท่ี การขดัขวางการทําหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี และ/หรือ ของนกักีฬา หรือมีพฤติกรรมท่ีออกไปในทางท่ีจะทําให้กีฬาเสื่อม
เสีย 

10.7  การตัดสทิธ์ิการแข่งขันใน Match – เน่ืองจากใช้สารต้องห้าม 

10.7.1 ผู้แขง่ขนัทัง้หมด และเจ้าหน้าท่ีการแขง่ขนั จะต้องควบคมุตวัเองได้ทัง้จิตใจ และร่างกายอย่างสมบรูณ์ ในระหว่างทําการแขง่ขนัยิง
ปืน IPSC 

10.7.2 IPSC พิจารณาวา่การใช้ผลิตภณัฑ์แอลกอฮอล์เกินขนาด ผลิตภณัฑ์ยาท่ีไม่ได้อยู่ในคําแนะนําของแพทย์ และ ไม่ใช่ยาประจําตวั 
และการใช้ยาท่ีผิดกฎหมาย หรือยากระตุ้นเป็นการกระทําผิดท่ีรุนแรงท่ีสดุ โดยจะไม่คํานงึถึงการได้มา หรือการใช้ผลิตภณัฑ์ยานัน้ 

10.7.3 ยกเว้นด้วยเหตผุลทางการแพทย์ นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ี จะต้องไม่ได้อยู่ภายใต้ผลกระทบจากการใช้ยาหรือสารต้องห้ามอื่นๆ 
รวมทัง้แอลกอฮอล์ ในระหวา่งการแขง่ขนั RM มีสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิการแขง่ขนั หรือให้ออกจากสนาม ถ้าเห็นวา่บคุคลใดก็ตามอยู่
ภายใต้ผลกระทบจากการใช้สารต้องห้ามดงักลา่ว 

10.7.4 IPSC สงวนไว้ซึง่สิทธ์ิ ในการห้ามใช้สารต้องห้ามต่างๆ และในการทดสอบบคุคลสําหรับสารดงักล่าวได้ทกุเวลา (ดกูฎ การตอ่ต้าน
ของมนึเมา IPSC แยกตา่งหาก) 
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CHAPTER 11:  Arbitration and Interpretation of Rules 
 

11.1 General Principles 
 
11.1.1 Administration – Occasional disputes are inevitable in any competitive activity governed by rules.  It is 

recognized that at the more significant match levels the outcome is much more important to the individual 
competitor.  However, effective match administration and planning will prevent most if not all disputes. 

 
11.1.2 Access – Appeals may be submitted to arbitration in accordance with the following rules for any matter 

except where specifically denied by another rule.  Appeals arising from a disqualification for a safety 
infraction will only be accepted to determine whether exceptional circumstances warrant reconsideration of 
the disqualification.  However, the commission of the infraction as described by the Match Official is not 
subject to challenge or appeal. 

 
11.1.3 Appeals – The Range Officer makes decisions initially.  If the appellant disagrees with a decision, the Chief 

Range Officer for the stage or area in question should be asked to rule.  If a disagreement still exists, the 
Range Master must be asked to rule. 

 
11.1.4 Appeal to Committee – Should the appellant continue to disagree with the decision he may appeal to the 

Arbitration Committee by submitting a first party appeal. 
 
11.1.5 Retain Evidence – An appellant is required to inform the Range Master of his wish to present his appeal to 

the Arbitration Committee and may request that the officials retain any and all relevant documentary or other 
evidence pending the hearing.  Audio and/or video recordings will not be accepted as evidence. 

 
11.1.6 Preparing the Appeal – The appellant is responsible for the preparation and delivery of the written 

submission, together with the appropriate fee.  Both must be submitted to the Range Master within the 
specified period of time. 

 
11.1.7 Match Official’s Duty – Any Match Official in receipt of a request for arbitration must, without delay, inform 

the Range Master and must note the identities of all witnesses and officials involved and pass this 
information on to the Range Master. 

 
11.1.8 Match Director’s Duty – Upon receiving the appeal from the Range Master, the Match Director must 

convene the Arbitration Committee in a place of privacy as soon as possible. 
 
11.1.9 Arbitration Committee’s Duty – The Arbitration Committee is bound to observe and apply the current IPSC 

Rules and to deliver a decision consistent with those rules.  Where rules require interpretation or where an 
incident is not specifically covered by the rules, the Arbitration Committee will use their best judgment in the 
spirit of the rules. 

 

11.2 Composition of Committee 
 
11.2.1 Level III or Higher Matches – The composition of an Arbitration Committee will be subject to the following 

rules: 
 

11.2.1.1 The IPSC President, or his delegate, or a certified Match Official appointed by the Match Director, 
(in that order) will serve as Chairman of the committee with no vote. 

 
11.2.1.2 Three arbitrators will be appointed by the IPSC President, or his delegate, or by the Match 

Director, (in that order), with one vote each. 
 
11.2.1.3 When possible arbitrators should be competitors in the match and should be certified Match 

Officials. 
 
11.2.1.4 Under no circumstances must the Chairman or any member of an Arbitration Committee be a party 

to the original decision or subsequent appeals, which led to the arbitration. 
 
11.2.2 Level I and II Matches – The Match Director can appoint an Arbitration Committee of three experienced 

persons who are not parties to the appeal and who do not have a direct conflict of interest in the outcome of 
the appeal.  The arbitrators should be certified Match Officials if possible.  All committee members will vote.  
The senior Match Official, or the senior person if there are no Match Officials, will be the chairman. 
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หมวดที่ 11 :  การชีข้าด และการแปรญัตตกิฎ 

11.1  หลักการโดยทั่วไป 
11.1.1 การบริหาร – การโต้แย้งอนัหลีกเลีย่งไม่ได้ในบางโอกาส ในกิจกรรมของผู้แขง่ขนัท่ีถกูควบคมุโดยกฎกติกา ให้ตระหนกัวา่ ผลของ

การบริหารการแขง่ขนัโดยรวม มีความสําคญัเป็นอนัดบัแรก มากกวา่ผู้แขง่ขนัแตล่ะคน อย่างไรก็ตามการบริหาร และการวาง
แผนการแขง่ขนัอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมป้องกนัการโต้แย้งส่วนใหญ่ได้ 

11.1.2 การร้องขอให้มีการชีข้าด – เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎกติกาใดๆสามารถทําได้ ยกเว้นวา่มีการปฏิเสธโดยกฎเกณฑ์ข้ออ่ืน เม่ือมีการ
ร้องขอให้ชีข้าด ในกรณีท่ีมีการ Disqualification (DQ) จากการฝ่าฝืนกฎแห่งความปลอดภยั จะได้รับการพิจารณาต่อเม่ือมี
หลกัฐานชดัเจนวา่ ในบางสภาวะควรจะมีการยกเว้นการลงโทษ DQ อย่างไรก็ตาม ผลของการละเมิด ท่ีถกูให้รายละเอียดโดย
เจ้าหน้าท่ีสนาม RO ไม่สามารถแสดงข้อคิดเห็นขดัแย้ง หรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ได้ 

11.1.3 การอทุธรณ์ – ก่อนอืน่ RO จะทําการตดัสินในเบือ้งต้น ถ้าผู้ประท้วงไม่เห็นด้วยในการตดัสินใจนัน้ CRO สําหรับสนามนัน้ๆ หรือ
บริเวณนัน้ๆ จะต้องเข้ามาชีข้าด ถ้าผู้ประท้วงยงัไม่พอใจในตดัสินของ CRO RM จะต้องเป็นผู้ ท่ีเข้ามาชีข้าด 

11.1.4 การอทุธรณ์ต่อคณะกรรมการ – ในกรณีท่ีผู้อทุธรณ์ยงัไม่เห็นด้วยกบัการตดัสินโดย RM ผู้อทุธรณ์ก็สามารถอทุธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการชีข้าดได้ โดยเป็นการยื่นประท้วงโดยบคุคลท่ีหนึง่ (First party Appeal) 

11.1.5 การสงวนไว้ซึง่หลกัฐาน – ผู้อทุธรณ์ต้องแจ้งไปยงั RM วา่มีความประสงค์ท่ีจะอทุธรณ์ต่อคณะกรรมการตลุาการชีข้าด และอาจ
ร้องขอให้เจ้าหน้าท่ี เก็บรักษาหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง เอกสาร หรือ หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการพิจารณา การบนัทกึเสียง และ/
หรือ การบนัทึกวีดีโอภาพใดๆ ไม่สามารถใช้เป็นหลกัฐานในการพิจารณาได้ 

11.1.6 การเตรียมอทุธรณ์ ผู้อทุธรณ์ต้องรับผิดชอบในการเตรียม และสง่มอบเอกสารการอทุธรณ์ พร้อมกบัคา่ธรรมเนียมในอตัรา ท่ี
เหมาะสม ทัง้ 2 อย่างท่ีกล่าวมาต้องสง่มอบแก่ RM ในระยะเวลาท่ีได้กําหนดไว้ 

11.1.7 หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีดแูลการแข่งขนั – ต้องรับคําร้องการอทุธรณ์ และแจ้งให้ RM ทราบโดยทนัที และจะต้องจดบนัทกึช่ือ ของ
พยาน และเจ้าหน้าท่ีๆ เก่ียวข้อง และส่งมอบข้อมลูนีใ้ห้แก่ RM 

11.1.8 หน้าท่ีของ Match Director – ทนัทีท่ีมีผู้ ย่ืนอทุธรณ์ต่อ RM, MD จะต้องเข้าร่วมกบัคณะกรรมการชีข้าด เป็นการภายในโดยเร็ว 
11.1.9 หน้าท่ีของคณะกรรมการชีข้าด – คือปฏิบตัิตาม และพิจารณาใช้กฎกติกาปัจจบุนัของ IPSC และให้ตดัสินชีข้าดออกมาเป็น ท่ี

ชดัเจนตามกฎข้อนัน้ๆ หากมีข้อหนึง่ข้อใดท่ีต้องมีการแปลความหมายของกฎ หรือในกรณีท่ีเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ไม่มีกฎกติกา ข้อ
ใดๆ ครอบคลมุโดยเฉพาะ คณะกรรมการต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการตดัสิน โดยคํานงึถึงเจตนาของกฎกติกาข้อนัน้ๆ 

11.2  องค์ประกอบของคณะกรรมการชีข้าด 
11.2.1 คณะกรรมการชีข้าดในการแขง่ขนัระดบั Level III หรือสงูกวา่ คณะกรรมการชีข้าดจะต้องมีหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 11.2.1.1 ประธาน IPSC หรือผู้แทน หรือ RO ท่ีได้รับการรับรอง ซึง่แตง่ตัง้โดย Match Director (เพ่ือทําการนี)้ จะทําหน้าท่ีเป็น

ประธานในคณะกรรมการนัน้ ซึง่จะไม่มีการออกเสียง 
 11.2.1.2 ผู้ ชีข้าด 3 คน ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จาก ประธาน IPSC หรือผู้แทน หรือ Match Director (เพ่ือทําการนี)้ มีคะแนนออกเสียง

คนละหนึง่เสียง 
 11.2.1.3 ถ้าหากเป็นไปได้ ผู้ ชีข้าดควรจะเป็นผู้แขง่ขนัในการแขง่ขนันัน้ และควรเป็น RO ได้รับการรับรอง 
 11.2.1.4 ประธาน หรือกรรมการใดๆ ในคณะกรรมการชีข้าด ไม่ควรเป็นผู้ ท่ีร่วมการตดัสินในครัง้แรก หรือในการอทุธรณ์ใดๆ ท่ีจะ

นําพาไปสู่การตดัสินชีข้าด 
11.2.2 คณะกรรมการชีข้าด – สําหรับการแขง่ขนัในระดบั Level l หรือ Level ll ทาง Match Director สามารถแตง่ตัง้คณะกรรมการชีข้าด 

ขึน้มาจากผู้ เข้าแข่งขนัท่ีมีประสบการณ์ 3 คน ผู้ซึง่จะต้องไม่เป็นสว่นหนึง่ของเร่ืองท่ีอทุธรณ์ และไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ในผลท่ีจะ
ตดัสินออกมาโดยตรง หรือถ้าเป็นไปได้ คณะกรรมการชีข้าด ควรเป็นเจ้าหน้าท่ีสนามท่ีได้รับการรับรอง (Certified Match Official) 
สมาชิกในคณะกรรมการทกุคนต้องทําการออกเสียง เจ้าหน้าท่ีสนามอาวโุส หรือนกักีฬาอาวโุส จะเป็นประธานในคณะกรรมการได้
ในกรณีท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ีสนาม 
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11.3 Time Limits and Sequences 
 
11.3.1 Time Limit for Appeal to Arbitration – Written appeals to arbitration must be submitted to the Range Master 

on the appropriate form, accompanied by the applicable fee, within one hour of the time of the disputed call 
as recorded by Match Officials.  Failure to comply will render the appeal invalid, and no further action will 
be taken.  The Range Master must, on the appeal form, immediately record the time and date he received the 
appeal. 

 
11.3.2 Decision Time Limit – The Committee must reach a decision within 24 hours of the request for arbitration or 

before the results have been declared final by the Match Director, whichever comes first.  If the Committee 
fails to render a decision within the prescribed period, both a first and third party appellant (see Rule 11.7.1) 
will automatically succeed in their appeal, and the fee will be returned. 

 

11.4 Fees 
 
11.4.1 Amount – For Level III or higher matches, the appeal fee to enable an appellant to appeal to arbitration will 

be US$100.00 or the equivalent of the maximum individual match entry fee (whichever is lower), in local 
currency.  The appeal fee for other matches may be set by the Match Organizers, but must not exceed 
US$100 or equivalent in local currency.  An appeal brought by the Range Master in respect of a match issue 
will not incur a fee. 

 
11.4.2 Disbursement – If the Committee's decision is to uphold the appeal, the fee paid will be returned.  If the 

Committee's decision is to deny the appeal, the appeal fee and the decision must be forwarded to the 
Regional or National Range Officers Institute (RROI or NROI) in respect of Level I and II matches, and to 
the International Range Officers Association (IROA) in respect of Level III and higher matches. 

 

11.5 Rules of Procedure 
 
11.5.1 Committee’s Duty and Procedure – The Committee will study the written submission and retain on behalf of 

the organizers the monies paid by the appellant until a decision has been reached. 
 
11.5.2 Submissions – The Committee may require the appellant to personally give further details of the submission 

and may question him on any point relevant to the appeal. 
 
11.5.3 Hearing – The appellant may be asked to withdraw while the Committee hears further evidence. 
 
11.5.4 Witnesses – The Committee may hear Match Officials as well as any other witnesses involved in the appeal.  

The Committee will examine all evidence submitted. 
 
11.5.5 Questions – The Committee may question witnesses and officials on any point relevant to the appeal. 
 
11.5.6 Opinions – Committee members will refrain from expressing any opinion or verdict while an appeal is in 

progress. 
 
11.5.7 Inspect Area – The Committee may inspect any range or area related to the appeal and require any person or 

official they regard as useful to the process to accompany them. 
 
11.5.8 Undue Influence – Any person attempting to influence the members of the Committee in any way other than 

evidence may be subject to disciplinary action at the discretion of the Arbitration Committee. 
 
11.5.9 Deliberation – When the Committee is satisfied that they are in possession of all information and evidence 

relevant to the appeal, they will deliberate privately and will reach their decision by majority vote. 

 

11.6 Verdict and Subsequent Action 
 
11.6.1 Committee Decision – When a decision is reached by the Committee, they will summon the appellant, the 

official and the Range Master to present their judgement. 
 
11.6.2 Implement Decision – It will be the responsibility of the Range Master to implement the Committee’s 

decision.  The Range Master will post the decision in a place available to all competitors.  The decision is not 
retroactive and will not affect any incidents prior to the decision. 
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11.3  กาํหนดเวลา และขัน้ตอน 
11.3.1 กําหนดเวลาสําหรับการอทุธรณ์ให้มีการชีข้าด – เอกสารในการอทุธรณ์ให้มีการชีข้าด ในรูปแบบท่ีเหมาะสม พร้อมเงินวางประกนั 

จะต้องส่งมอบให้แก่ RM ภายใน 1 ชัว่โมง หลงัจากมีข้อโต้แย้งเกิดขึน้ ซึง่บนัทกึโดยเจ้าหน้าท่ีจดัการแข่งขนั ถ้าหากไม่สามารถส่ง
มอบเอกสารดงักลา่วได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธ์ิ และจะไม่มีการดําเนินการใดๆ เกิดขึน้  RM ต้องบนัทึกวนั 
และเวลาในเอกสารทนัทีท่ีมีการอทุธรณ์ 

11.3.2 กําหนดเวลาในการตดัสิน – คณะกรรมการต้องตดัสินภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากได้รับการร้องขอให้มีการชีข้าด หรือก่อนท่ี Match 
Director จะประกาศให้ผลการแขง่ขนัเป็นเดด็ขาด แล้วแตก่รณีใดจะเกินขึน้ก่อน ถ้าหากคณะกรรมการไม่สามารถตดัสินได้ ใน
เวลาท่ีกําหนด ให้ถือวา่การประท้วงโดยบคุคลท่ีหนึง่ และสาม (ตามข้อ 11.7.1) ประสบผลตามการอทุธรณ์ไปโดยปริยาย และเงิน
คา่ธรรมเนียมท่ีวางไว้จะถกูคืนให้ 

11.4  ค่าธรรมเนียม 
11.4.1 จํานวนเงิน – สําหรับการแข่งขนัระดบั Level lll หรือสงูกว่า คา่ธรรมเนียมท่ีจะทําให้ผู้ประท้วงมีสิทธิในการประท้วงคือ US$ 

100.00 หรือเท่ากบัเงินท้องถ่ินสงูสดุท่ีใช้ในการสมคัรแขง่ขนัสําหรับผู้แขง่ขนั 1 คน (แล้วแต่กรณีใดจะต่ํากวา่) คา่ธรรมเนียม
อทุธรณ์สําหรับการแขง่ขนัระดบั Level l และ Level ll สามารถกําหนดโดยผู้จดัการแข่งขนั (Match Organizer) แต่ต้องไม่เกิน 
US$ 100.00 หรือ จํานวนเงินเท่ากนัในสกลุเงินท้องถ่ิน การประท้วงเกิดจาก RM ซึง่มีสว่นกบัการแขง่ขนั จะไม่มีการเก็บ
คา่ธรรมเนียม 

11.4.2 การชําระเงิน – ถ้าการตดัสินของคณะกรรมการชีข้าด เห็นด้วยตามท่ีอทุธรณ์นัน้ คา่ธรรมเนียมจะถกูคืนให้ ถ้าคณะกรรมการชีข้าด 
ปฏิเสธการอทุธรณ์นัน้ คา่ธรรมเนียม และผลการตดัสินจะถกูส่งต่อไปยงั Regional หรือ National Range Officers Institute 
(RROI หรือ NROI) ในกรณีของการแขง่ขนัระดบั Level l หรือ Level ll หรือถกูส่งไปยงั International Range Officer – 
Association (IROA) ในกรณีท่ีเป็นการแขง่ขนัในระดบั Level lll หรือสงูกว่า 

11.5  ลาํดับของกระบวนการตดัสนิ 
11.5.1 หน้าท่ีและขัน้ตอนขององค์คณะ – คณะกรรมการต้องพิจารณาเอกสารการร้องขอ และเก็บรักษาเงินท่ีจ่ายโดยผู้ประท้วงในนาม 

ของผู้จดัการแข่งขนั จนกระทัง่มีการตดัสิน 
11.5.2 การย่ืนเร่ืองให้พิจารณา – จะต้องให้ผู้อทุธรณ์ ให้ข้อมลูในการเสนอให้พิจารณาเพ่ิมเติม แก่คณะกรรมการเป็นการสว่นตวัโดยตรง 

และคณะกรรมการ อาจซกัถามเก่ียวกบัประเดน็ในการอทุธรณ์เพื่อประโยชน์ต่อการไต่สวน 
11.5.3 การรับฟัง – ผู้อทุธรณ์อาจถกูขอให้ออกไปจากท่ีประชมุ ระหวา่งท่ีคณะกรรมการกําลงัรับฟังหลกัฐานอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
11.5.4 พยานผู้ เห็นเหตกุารณ์ – คณะกรรมการ จะรับฟังจากเจ้าหน้าท่ีการแข่งขนั และพยานอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการอทุธรณ์ 

คณะกรรมการจะตรวจสอบหลกัฐานทกุอย่างท่ีถกูสง่เข้ามา 
11.5.5 การสอบสวน – คณะกรรมการ อาจตัง้คําถามกบัพยาน หรือเจ้าหน้าท่ีในประเด็นใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการอทุธรณ์ 
11.5.6 ความคิดเห็น – สมาชิกในคณะกรรมการต้องละเว้นท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรือสรุปตดัสินใดๆ ระหวา่งท่ีการอทุธรณ์ กําลงั

ดําเนินการอยู่ 
11.5.7 การตรวจสอบพืน้ท่ี – คณะกรรมการอาจเข้าไปตรวจสอบสนาม หรือพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการประท้วง และอาจให้เจ้าหน้าท่ี หรือ

บคุคลใดท่ีพิจารณาวา่เป็นประโยชน์ในกระบวนการ เข้าร่วมการตรวจสอบพืน้ท่ีได้ด้วย 
11.5.8 การใช้อํานาจชกัจงู – บคุคลใดก็ตาม ท่ีพยายามท่ีจะชกัจงู หรือโน้มน้าวให้สมาชิกของคณะกรรมการชีข้าดไปในทิศทางอื่น 

นอกเหนือจากท่ีหลกัฐานแสดงไว้ อาจจะถกูพิจารณาระเบียบวินยัในการทํางาน จากการท่ีโน้มน้าวให้คณะกรรมการชีข้าด ไม่มี
อิสระในการตดัสิน 

11.5.9 การสรุปผลพิจารณา – เม่ือคณะกรรมการ พงึพอใจในข้อมลู และหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการอทุธรณ์ท่ีได้รับแล้ว ก็จะร่วมกนั
พิจารณาเฉพาะคณะกรรมการอย่างรอบคอบ และตดัสินด้วยเสียงข้างมาก 

11.6  คาํวนิิจฉัย และ วธีิการปฏบิตั ิ
11.6.1 การตดัสินของคณะกรรมการ – เม่ือคณะกรรมการได้มีคําตดัสินออกมาแล้ว ก็จะมีการเรียกผู้อทุธรณ์รับฟังผล พร้อมกบัเจ้าหน้าท่ี 

และ RM 
11.6.2 วิธีการตดัสิน – เป็นความรับผิดชอบสว่นหนึง่ของ RM ท่ีมีหน้าท่ีเป็นผู้ ช่วยของคณะกรรมการในการตดัสิน RM จะเป็น ให้ปิด

ประกาศคําตดัสิน ในท่ีท่ีผู้แขง่ขนัทัง้หมดสามารถเห็นได้ การตดัสินไม่มีผลย้อนหลงั และไม่มีผลตอ่เหตท่ีุเกิดขึน้ก่อนหน้านี ้
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11.6.3 Decision is Final – The decision of the Committee is final and may not be appealed unless, in the opinion of 
the Range Master, new evidence received after the decision, but before the results have been declared final 
by the Match Director, warrants reconsideration. 

 
11.6.4 Minutes – Decisions of the Arbitration Committee will be recorded and will provide precedent for any 

similar and subsequent incident during that match. 

 

11.7 Third Party Appeals 
 
11.7.1 Appeals may also be submitted by other persons on a "third party appeal" basis.  In such cases, all provisions 

of this Chapter will otherwise remain in force. 

 

11.8 Interpretation of Rules 
 
11.8.1 Interpretation of these rules and regulations is the responsibility of the IPSC Executive Council. 
 
11.8.2 Persons seeking clarification of any rule are required to submit their questions in writing, either by fax, letter 

or email to IPSC headquarters. 
 
11.8.3 All rule interpretations published on the IPSC website will be deemed to be precedents and will be applied to 

all IPSC sanctioned matches commencing on or after 7 days from the date of publication.  All such 
interpretations are subject to ratification or modification at the next IPSC Assembly. 
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11.6.3 การตดัสินถือเป็นท่ีสดุ – การตดัสินของคณะกรรมการถือวา่เป็นท่ีสิน้สดุ และไม่สามารถอทุธรณ์ต่อได้อกี นอกจาก RM เห็นวา่มี
การส่งหลกัฐานใหม่ๆให้ หลงัการตดัสินดงักลา่ว แต่จะต้องก่อนท่ีผลการตดัสินสดุท้ายจะมีการประกาศโดย MD 

11.6.4 ร่างบนัทกึ – การตดัสินของคณะกรรมการชีข้าด จะต้องถกูบนัทกึ และถือไว้เป็นแบบอย่างสําหรับเหตกุารณ์คล้ายคลงึกนัท่ีจะเกิด
ตามมาภายหลงัระหว่างการแขง่ขนั 

11.7  การอุทธรณ์โดยบุคคลที่สาม 

11.7.1 การอทุธรณ์ อาจจะเกิดขึน้โดยบคุคลอ่ืนได้ ในพืน้ฐานการอทุธรณ์โดยบคุคลท่ีสาม ในกรณีนี ้ข้อกําหนดทัง้หมดในบทนีมี้ผลบงัคบั
ใช้ 

11.8  การแปรญัตติกฎ 

11.8.1 การแปรญตัติกฎกติกาทัง้ปวง เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมาธิการสภา IPSC (IPSC Executive Council) 

11.8.2 บคุคลใด มีความต้องการท่ีจะให้มีความชดัเจนในกฎข้อใดๆ สามารถสง่คําถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไปยงัสํานกังานใหญ่ของ 
IPSC โดยทางจดหมาย โทรสาร หรืออีเมล์ 

11.8.3 เม่ือแปรญตัติกฎขึน้ และเผยแพร่ในเวปไซท์ของ IPSC อย่างเป็นทางการแล้ว ให้ถือเป็นบรรทดัฐานท่ีปฏิบติักนัมาวา่ ภายใน 7 วนั
ตอ่จากนัน้ แมทช์แขง่ท่ี IPSC อนมุติั (Level lll ขึน้ไป) จะใช้กฎใหม่ท่ีร่างนีท้นัที กฎฉบบัแก้ไขหรือปรับปรุง จะร่างตอ่เม่ือมีการ
ประชมุสภา IPSC ครัง้ถดัไป 
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CHAPTER 12:  Miscellaneous Matters 
 

12.1 Appendices 
 
All Appendices included herein are an integral part of these rules. 

 

12.2 Language 
 
English is the official language of the IPSC Rules.  Should there be discrepancies between the English language version 
of these rules and versions presented in other languages, the English language version will prevail. 

 

12.3 Disclaimers 
 
Competitors and all other persons in attendance at an IPSC match are wholly, solely and personally responsible to 
ensure that all and any equipment which they bring to the match is fully in compliance with all laws applicable to the 
geographical or political area where the match is being held.  Neither IPSC nor any IPSC Officers, nor any organization 
affiliated to IPSC nor any officers of any organization affiliated to IPSC accepts any responsibility whatsoever in this 
regard, nor in respect of any loss, damage, accident, injury or death suffered by any person or entity as a result of the 
lawful or unlawful use of any such equipment. 

 

12.4 Gender 
 
References made herein to the male gender (i.e. "he", "his", "him") are deemed to include the female gender (i.e. "she", 
"her"). 

 

12.5 Glossary  
 
Throughout these rules, the following definitions apply: 
 
Aftermarket  ....................... Items not manufactured by the OFM, and/or bearing identifying marks of a different OFM. 
Aim / Aiming......................Aligning the barrel of a firearm at targets. 
Berm ...................................A raised structure of sand, soil or other materials used to contain bullets and/or to separate 

one shooting bay and/or COF from another. 
Bullet ..................................The projectile in a round intended to strike a target. 
Caliber ................................The diameter of a bullet measured in millimeters (or thousandths of an inch). 
Cartridge case .....................The main body of a round, which contains all component parts. 
Chamber Safety Flag ..........A brightly colored device, no part of which resembles a round or any part thereof.  The flag 

must be incapable of being inserted into a firearm which has a loaded chamber and must, 
while fitted, prevent a round from being inserted into the chamber.  The flag must have an 
integral tab or ribbon clearly protruding from the firearm. 

Compensator .......................A device fitted to the muzzle end of a barrel to counter muzzle rise (usually by diverting 
away escaping gasses). 

Detonation .......................... Ignition of the primer of a round, other than by action of a firing pin, where the bullet does 
not pass through the barrel (e.g. when the action of a firearm is being manually retracted, 
when a round is dropped). 

Discharge ............................ See Shot. 
Downrange..........................The general area of a stage, shooting bay or range, where the muzzle of a firearm may be 

safely pointed during a course of fire and/or where bullets are intended or are likely to 
impact. 

Dry firing ............................The activation of the trigger and/or action of a firearm which is totally devoid of 
ammunition. 

Dummy Ammunition.......... Includes practice or training rounds, blanks, snap caps and empty cases. 
Engage ................................ Firing a shot at a target.  Firing a shot at, but missing, a target is not a "failure to engage".  

The malfunction of a firearm or a round which prevents a shot being fired, is deemed to be 
a "failure to engage". 

Face, (facing) uprange ........The competitor’s face, chest and toes are all facing uprange. 
False start ............................Beginning an attempt at a COF prior to the "Start signal" (see Rule 8.3.4). 
Grain ...................................A common unit of measurement used in respect of the weight of a bullet (1 grain = 0.0648 

grams). 
Holster ................................A handgun retention device, worn on a competitor's belt. 
Loaded ................................A firearm having a live or dummy round in the chamber or cylinder, or having a live or 

dummy round in an inserted or fitted magazine(s). 
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หมวดที่ 12 :  เบด็เตล็ด 

12.1  ภาคผนวก – ภาคผนวกทัง้หลายในกฎฉบบันีเ้ป็นสว่นประกอบของกฎฉบบันีด้้วย 
12.2  ภาษา – กฎฉบบัภาษาองักฤษถือเป็นฉบบัท่ีใช้เป็นทางการ หากมีข้อขดัแย้งระหวา่งกฎฉบบัภาษาอ่ืนๆ ให้ถือตามกฎ ฉบบั

ภาษาองักฤษ 
12.3  การเสียสทิธิ – ผู้แขง่ขนั และบคุคลทัว่ไปที่เข้าร่วม ถือว่ารับผิดชอบในอปุกรณ์ท่ีนํามาใช้ในการแขง่ขนัตามกฎหมาย ในท้องถ่ินท่ี

จดัแขง่ขนัทัง้หมดเพยีงผู้ เดียว IPSC หรือเจ้าหน้าท่ี IPSC หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์กรท่ีเก่ียวกบั IPSC ไม่
รับผิดชอบในการ สญูหาย เสียหาย อบุติัเหต ุ การบาดเจ็บ หรือตาย กบับคุคลอนัเน่ืองมาจากอปุกรณ์ ท่ีไม่ว่าจะถกูหรือผิด
กฎหมายก็ตาม 

12.4  เพศ – คําท่ีอ้างอิงในกฎท่ีพดูถึงเพศชาย (ต.ย. he, him, his) ให้หมายความถึงเพศหญิงด้วย (ต.ย. she, her) 
12.5 หมวดคาํศัพท์เฉพาะ :- 
 Throughout these rules, the following definitions apply: 

Aftermarket…………………. ชิน้สว่นท่ีไม่ได้ผลติโดย OFM และ/หรือ มีเคร่ืองหมายแสดงของ OFM รายอ่ืน. 
Aim/Aiming…………………..การเลง็ลํากล้องไปท่ีเป้า 
Berm…………………………โครงสร้างท่ียกขึน้ของทราย, ดิน หรือวสัดอ่ืุนท่ีใช้เพ่ือกนัลกูกระสนุ และ/หรือแยกช่องยิงหนึง่ และ/หรือสนาม

หนึง่ ออกจากอีกช่องยิง/สนามหนึง่ 
Bullet………………………..หวักระสนุท่ียิงไปยงัเป้า 
Caliber……………………...ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางของหวักระสนุท่ีวดัเป็นมิลลิเมตร (หรือส่วนพนัของนิว้) 
Cartridge case…………….ตวักระสนุทัง้นดั 
Chamber Safety Flag……..อปุกรณ์ท่ีมีสีสว่าง ท่ีไม่มีส่วนใดสว่นหนึง่ของกระสนุประกอบ, Flag ต้องไม่สามารถใส่ไปในปืนท่ีรังเพลิงบรรจุ

กระสนุ และเม่ือสวม Flag แล้ว ต้องป้องกนัการบรรจกุระสนุในรังเพลิง   Flagต้องมีแถบ หรือสายยื่นออกมา
ชดัเจนจากปืน 

Compensator………...........อปุกรณ์ท่ียดึกบัปลายกระบอกของลํากล้องเพื่อต้านการยกของปลายกระบอก (โดยปกติจะเปลีย่นการไหล
ออกของแก๊ส)  

Detonation…………………การระเบดิ(ประท)ุ ของกระสนุท่ีไม่ได้อยู่ในลํากล้อง ท่ีไม่ใช้เกิดจากเขม็แทงชนวน (ตย เม่ือสไลด์ถกูมือดนั เพ่ือ
ขบักระสนุออก) 

Discharge………………….See Shot ด ูShot 
Downrange……………… ..พืน้ท่ีทัว่ไปของสเตจ, ช่องยิง หรือสนาม  ท่ีซึง่ปากลํากล้องปืนอาจชีเ้ข้าไปอย่างปลอดภยัระหวา่งการยิง และ/

หรือท่ีซึง่กระสนุถกูตัง้ใจ หรือน่าจะยิงไปกระทบ 
Dry firing……………………การเหน่ียวไก และ/หรือ การปฎิบติัของปืนท่ีไม่มีลกูกระสนุโดยเด็ดขาด 
Dummy Ammunition……...ลกูซ้อมหรือฝึก, ลกูไม่มีหวักระสนุ, จานกระสนุ และปลอกกระสนุ 
Engage…………………….การยิงกระสนุไปท่ีเป้า การยิงกระสนุแต่พลาดเป้า ไม่ถือเป็นการไม่ทําการยิงเป้า การบกพร่องของปืนและ

กระสนุทําให้ไม่สามารถยิงได้ ให้ถือเป็นการไม่ทําการยิงเป้า 
Face (facing) uprange……หน้า, อก และนิว้เท้าของผู้แข่งขนั หนัเข้าสนามทัง้หมด 
False start…………… ……การเร่ิมยิงในโจทย์การยิงก่อนสญัญาณเร่ิม (ด ูกฎ 8.3.4) 
Grain………………………..หน่วยการวดัท่ีใช้หานํา้หนกัของหวักระสนุ (1 เกรน = 0.0648 กรัม) 
Holster…………………….. ซองใส่ปืนสัน้ท่ีสวมบนเข็มขดัผู้แข่งขนั 
Loaded…………………….ปืนท่ีมีลกูกระสนุจริง หรือลกูกระสนุหลอกในรังเพลิง หรือกระบอก หรือมีกระสนุจริงหรือกระสนุหลอกในซอง

กระสนุท่ีสวมหรือยดึไว้ในปืน 
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Loading...............................The insertion of ammunition into a firearm. 
Location ..............................A geographical place within a course of fire. 
Match Personnel ................. People who have an official duty or function at a match, but who are not necessarily 

qualified as, or acting in the capacity of, Match Officials. 
May.....................................Entirely optional. 
Must ....................................Mandatory. 
No-shoot(s) .........................Target(s) that incur penalties when hit. 
Not applicable.....................The rule or requirement does not apply to the particular discipline or Division. 
OFM ...................................Original firearm manufacturer. 
Primer .................................The part of a round which causes a detonation or a shot to be fired. 
Props ................................... Items, other than targets or fault lines, used in the creation, operation or decoration of a 

COF. 
Prototype.............................A firearm in a configuration which is not in mass production and/or is not available to the 

general public. 
Region.................................A country or other geographical area, recognized by IPSC. 
Regional Director................The person, recognized by IPSC, who represents a Region. 
Reloading............................Replenishment or the insertion of additional ammunition into a firearm. 
Reshoot ...............................A competitor's subsequent attempt at a course of fire, authorized in advance by a Range 

Officer or an Arbitration Committee. 
Round .................................A cartridge of ammunition used in a handgun or rifle. 
Shooting position ................The physical presentation of a person's body (e.g. standing, sitting, kneeling, prone). 
Shot.....................................A bullet which passes completely through the barrel of a firearm. 
Should.................................Optional but highly recommended. 
Sight picture........................Aiming at a target without actually shooting at it. 
Snap Cap............................. (Also "spring cap") A type of dummy round. 
Squib...................................Any part of a round lodged inside the barrel of a firearm and/or a bullet which exits the 

barrel at extremely low velocity. 
Stance .................................The physical presentation of a person's limbs (e.g. hands by the side, arms crossed etc.). 
Start position.......................The location, shooting position and stance prescribed by a COF prior to issuance of the 

"Start signal" (see Rule 8.3.4). 
Sweeping ............................ Pointing the muzzle of a firearm at any part of any person's body during a course of fire 

when a handgun is held or touched while not securely holstered, or when a long gun is held 
while a chamber safety flag is not inserted (see Rule 10.5.5). 

Target(s)..............................A term that can include both scoring target(s) and no-shoot(s) unless a Rule (e.g. 4.1.3) 
differentiates between them. 

Unloaded.............................A firearm which is totally devoid of any live or dummy rounds in its chamber(s) and/or in 
an inserted or fitted magazine(s). 

Unloading ...........................Removal of ammunition from a firearm. 
Uprange ..............................The general area of a stage, shooting bay or range, rearwards of the default maximum safe 

angle of fire (see Rule 2.1.2), where the muzzle of a firearm must not be pointed during a 
course of fire (exception: see Rule 10.5.2). 

Will .....................................Mandatory. 

 

12.6 Measurements 
 
Throughout these rules, where measurements are expressed, those in brackets are only provided as a guide. 
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Loading…………………….การใสล่กูกระสนุเข้าไปในปืน 
Location…………………… สถานท่ีภมิูศาสตร์ภายในโจทย์การยิง 
Match Official……………...บคุคลท่ีมีหน้าท่ี หรืองานอย่างเป็นทางการในการแขง่ขนั แตไ่ม่จําเป็นต้องมีคณุสมบติั เป็น หรือทําหน้าท่ีใน

ฐานะเจ้าหน้าท่ีสนาม  
May………………………… ทางเลือกอย่างแท้จริง 
Must………………………... ต้อง(ทําตาม) 
No-shoot(s)………………..เป้าท่ีทําให้เกิดโทษเม่ือถกูยิง 
Not Applicable……………. กฎหรือข้อกําหนดท่ีไม่ใช้เพ่ือระเบียบ, ดิวิชัน่ หรือระดบัแขง่ขนั โดยเฉพาะ 
OFM………………………..ผู้ผลิตปืนเดิม 
Primer………….................. เชือ้ประท ุ
Props……………………….สิ่งของท่ีนอกเหนือจากเป้า หรือ fault lines ท่ีใช้ในการสร้าง, ดําเนินการ หรือตกแตง่สนามยิง 
Prototype………………….ปืนในรูปร่างท่ีไม่อยู่ในการผลิตจํานวนมาก และ/หรือยงัไม่มีให้แก่บคุคลทัว่ไป 
Region…………………….. ประเทศหรือพืน้ท่ีทางภมิูภาคอ่ืนท่ียอมรับโดย IPSC 
Regional Director…………. บคุคลท่ียอมรับโดย IPSC ให้เป็นตวัแทนของคณะกรรมการภมิูภาค 
Reloading………………….การเติม หรือการใส่ลกูกระสนุเพ่ิมเข้าไปในปืน 
Reshoot……………………การยิงซอ่มของผู้แข่งขนัท่ีได้รับอนญุาตลว่งหน้าโดย RO หรือคณะกรรมการตดัสินชีข้าด 
Round……………………..กระสนุ 
Shooting position………..การแสดงทางกายภาพของร่างกายบคุคล (เช่น ยืน, นัง่, คกุเขา่, นอน) 
Shot…………………………กระสนุท่ีผ่านลํากล้องของปืนออกไปแล้วอย่างสมบรูณ์  
Should………………..........ทางเลือก แตแ่นะนําเป็นอย่างย่ิง 
Sight picture……………….การเลง็ไปท่ีเป้า โดยไม่ได้ยิงจริงท่ีเป้า (ดหูวัข้อ 8.7) 
Snap Cap…………………..ลกูหลอก (ดมัม่ี) 
Squib……………………….การยิง ”ปดุ” หรือการยิงท่ีหวักระสนุไม่พ้นลํากล้อง 
Stance……………………... การแสดงทางกายภาพของมือบคุคล (เช่น มือข้างลําตวั, แขนไขว้ ) 
Start position………………ตําแหน่ง, ท่ายิง และลกัษณะมือท่ีกําหนดโดยโจทย์การยิงก่อนให้ “สญัญาณ เร่ิม” (ด ูกฎ 8.3.4) 
Sweeping………………….การชีป้ากลํากล้องของปืนไปท่ีสว่นใดๆของร่างกายบคุคลใดๆ (ด ูกฎ 10.5.5) 
Target(s)…………………...คําท่ีสามารถรวมทัง้เป้าคิดคะแนนและเป้าห้ามยิง หากกฎ (เช่น 4.1.3) ไม่ได้แยกความแตกตา่งระหวา่งเป้าทัง้

สอง 
Unloaded…………………..ปืนท่ีไม่มีลกูกระสนุจริง หรือกระสนุหลอกในรังเพลิง และ/หรือในซองกระสนุท่ีเสียบหรือยดึกบัปืน 
Unloading…………………  การนําลกูกระสนุออกจากปืน 
Uprange……………………พืน้ท่ีทัว่ไปของสเตจ, ช่องยิง หรือสนาม ท่ีอยู่หลงัแนวมมุยิงมากสดุท่ีปลอดภยั (ดกูฎ 2.1.2) ท่ีปากลาํกล้องปืน

ต้องไม่ชีเ้ข้าไประหวา่งการยิง (ยกเว้น ให้ดกูฎ 10.5.2) 
Will………………………….ต้อง(ทํา) 
12.6  การวัด – ตามกฎนี ้เม่ือมีการวดั ตวัเลขในวงเล็บท่ีแสดงไว้ก็เพ่ือเป็นแนวทางเท่านัน้ 
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APPENDIX A1:  IPSC Mini Rifle Match Levels 
 

 

Key: R = Recommended, M = Mandatory 
 

 

 Level 

I 
Level 

II 
Level 

III 
Level 

IV 
Level 

V 

1.   Must follow latest edition IPSC rules M M M M M 

2.   Competitors must be individual members of 
      their IPSC Region of residence (see Section 6.5) 

R M M M M 

3.   Match Director M M M M M 

4.   Range Master (actual or designated) M M M M M 

5.   Range Master approved by Regional Director R R M R R 

6.   Range Master approved by IPSC Executive Council    M M 

7.   One Chief Range Officer per Area R R R M M 

8.   One NROI official per stage R R M M M 

9.   One IROA official per stage   R M M 

10.  IROA Stats Officer   R M M 

11.  One Range Staff (target restorer) for each 6 rounds   R R R R R 

12.  COF approval by Regional Director R R M   

13.  COF approval by IPSC committee   M M M 

14.  IPSC sanctioning (see Point 24 below)   M M M 

15.  Not applicable  R R M M 

16.  Three month advance registration with IPSC   M   

17.  IPSC Assembly approval on three year cycle    M M 

18.  Inclusion in IPSC Match Calendar   M M M 

19.  Post match reports to IROA   M M M 

20.  Recommended minimum rounds 40 80 150 200 250 

21.  Recommended minimum stages 3 6 12 24 30 

22.  Recommended minimum competitors 10 50 120 200 300 

23.  Match rating (points) 1 2 3 4 5 

 
24. International sanctioning of Level I and Level II matches is not required.  However, each Regional Director is 

entitled to establish his own criteria and procedures for sanctioning of such matches held within his own Region. 
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ระดับของการแข่งขัน IPSC (IPSC Mini Rifle Match Levels) 

อกัษรย่อ: R = แนะนํา, M = บงัคบัใช้ 

Item Description Level Level Level Level Level 
l ll lll IV V 

1 ต้องใช้กฎของ IPSC ฉบบัลา่สดุ M M M M M 
2 ผู้แขง่ขนัต้องเป็นสมาชิกของสมาคม IPSC ในภมิูภาคของตนเอง R M M M M 
3 ผู้ อํานวยการแข่งขนั (Match Director) M M M M M 
4 นายสนาม (Range Master) M M M M M 
5 นายสนามต้องได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการภมิูภาค R R M R R 
6 นายสนามต้องได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการ IPSC สากล    M M 
7 หวัหน้าสนาม (Chief Range Officer) R R R M M 
8 เจ้าหน้าท่ี NROI หนึง่คนต่อหนึ่งสนาม R R M M M 
9 เจ้าหน้าท่ี IROA หนึง่คนต่อหนึ่งสนาม   R  M M 

10 IROA State Officer   R  M M 
11 One Range Staff (target restorer) for each 6 rounds R R R R R 
12 สนามยิงได้รับการอนมุติัจาก Reginal Director R R M   
13 สนามยิงได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการ IPSC    M M M 
14 IPSC รับรองการแข่งขนั*   M M M 
15 การวดักระสนุ (Chronograph)  R R M M 
16 การลงทะเบียนการแขง่ขนักบั IPSC ลว่งหน้า 3 เดือน   M   
17 การรับรองจากคณะกรรมการ IPSC ทกุ 3 ปี    M M 
18 การรวมอยู่ในตารางการแข่งขนัของ IPSC   M M M 
19 รายงานการแขง่ขนัไปยงั IROA   M M M 
20 จํานวนกระสนุตํา่สดุท่ีแนะนํา 40 80 150 200 250 
21 จํานวนสนามต่ําสดุท่ีแนะนํา 3 6 12 24 30 
22 จํานวนผู้แขง่ขนัต่ําสดุท่ีแนะนํา 10 50 120 200 300 
23 อนัดบัของการแขง่ขนั (คะแนน) 1 2 3 4 5 

 

* ข้อ 24 : การแขง่ขนัในระดบั ระดบั Level l และ Level ll ไม่ต้องขอการรับรอง อย่างไรก็ตาม RD แตล่ะประเทศกําหนดกฎเกณฑ์ตลอดจน
ขัน้ตอนได้เองสําหรับการรับรอง Level l และ Level ll เพ่ือใช้ในประเทศตน 
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APPENDIX A2:  IPSC Recognition 
 

 

Prior to the commencement of a match, the organizers must specify which Division(s) will be recognized. 
 
Unless otherwise specified, IPSC sanctioned matches will recognize Divisions and Categories based on the number of 
registered competitors who actually compete in the match, including competitors disqualified during the match (e.g. if a 
Division at a Level III match has 10 competitors, but one or more are disqualified during the match, the Division will 
continue to be recognized), based on the following criteria: 
 
 

1. Divisions: 
 

Level I & II .........................A minimum of 5 competitors per Division (recommended). 
 
Level III ..............................A minimum of 10 competitors per Division (mandatory). 
 
Level IV & V......................A minimum of 20 competitors per Division (mandatory). 
 

 

2. Categories: 
 

Division status must be achieved before Categories are recognized. 
 
All level matches ................A minimum of 5 competitors per Division Category (see approved list below). 
 
 

3. Individual Categories: 
 

Categories approved for individual recognition by Division are as follows: 
 
(a) Lady ..............................Competitors of the female gender. 
 
(b) Junior.............................Competitors who are under the age of 21 on the first day of the match. 
 
(c) Senior ............................Competitors who are over the age of 50 on the first day of the match. 
 
(d) Super Senior..................Competitors who are over the age of 60 on the first day of the match.  A Super Senior has 

the option of electing to shoot in Senior Category, but not in both.  If there are insufficient 
competitors for Super Senior Category to be recognized, all competitors registered in this 
Category will automatically be transferred to Senior Category. 

 
 

4. Team Categories: 
 

IPSC matches may recognize the following for team awards: 
 
(a)  Regional teams by Division. 
 
(b)  Regional teams by Division for Ladies Category. 
 
(c)  Regional teams by Division for Junior Category. 
 
(d)  Regional teams by Division for Senior Category. 
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การจาํแนกประเภทของ IPSC 

ก่อนการแขง่ขนั ผู้จดัแข่งขนัจะต้องระบ ุDivision ท่ีจะมีการจดัขึน้ 
การแขง่ขนัท่ีได้รับการรับรองจาก IPSC จะต้องจําแนก Division และ Categories (ประเภท) โดยใช้พืน้ฐานของจํานวนผู้แขง่ขนัท่ีลงทะเบียน
และเข้าร่วมในการแขง่ขนัจริง รวมถึงผู้แขง่ขนัท่ี DQ ระหว่างการแขง่ขนั (เชน่ ดิวิชัน่ ในการแขง่ขนั Level 3 มีผู้แขง่ขนั 10 คน แตมี่ผู้แขง่ขนั 
DQ หนึง่คน หรือมากกวา่ ดิวิชัน่นัน้จะยงัคงรับรองต่อไป) และอยู่บนพืน้ฐานของกฎเกณฑ์ข้างลา่งนี ้

1. Division (ประเภทของปืนท่ีใช้แขง่ขนั) 
  Level l และ Level ll……….. แนะนํา ให้มีผู้แขง่ขนัขัน้ต่ํา 5 คนต่อ Division 
  Level lll…………………….. บงัคบั ให้มีผู้แขง่ขนัขัน้ตํ่า 10 คนตอ่ Division 
  Level lv และ Level V……... บงัคบั ให้มีผู้แขง่ขนัขัน้ตํ่า 20 คนตอ่ Division 

2. Categories (ประเภทของผู้แขง่ขนั) 
  ต้องปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของ Division ให้ถกูต้องเสียก่อนการแบง่ประเภท (Categories) จึงจะได้รับการรับรองการแข่งขนัทกุ 

Level ต้องมีผู้แขง่ขนัอย่างน้อย 5 คนในแตล่ะ Division Categories (ดรูายละเอียดข้างล่าง) 

3. กฎเกณฑ์ในแต่ละ Categories 
  การแบง่ประเภทผู้แข่งขนัท่ีได้รับการรับรอง ตามแตดิ่วิชัน่ มีดงันี:้- 
  (a) - Lady- คือ ผู้แขง่ขนัท่ีมีเพศหญิง 

(b) - Junior – คือ ผู้แขง่ขนัท่ีมีอายต่ํุากว่า 21 ปี ในวนัแรกของการแข่งขนั 
(c) - Senior - คือ ผู้แขง่ขนัท่ีมีอายมุากกว่า 50 ปี ในวนัแรกของการแขง่ขนั 
(d) - Super Senior - คือ ผู้แขง่ขนัท่ีมีอายมุากกว่า 60 ปี ในวนัแรกของการแขง่ขนั ผู้แข่งขนัมีสิทธิเลือกท่ีจะลงแขง่Senior หรือ 
Super Senior อย่างใดอย่างหนึง่  หากแมทช์แขง่ขนัใดไม่สามารถจดั Super Senior ต่างหากได้ Super Senior อาจถกูนําไปรวม
กบั Senior 

4. Team Categories (ประเภทของทีม) การแขง่ขนั IPSC อาจดําเนินการจดัแขง่ประเภททีมได้ดงันี ้
  (a) - Regional Team แบง่ตาม Division 
  (b) - Regional Team แบง่ตาม Division สําหรับผู้แขง่ขนัประเภท Lady 
  (c) - Regional Team แบง่ตาม Division สําหรับผู้แข่งขนัประเภท Junior 

(d) - Regional Team แบง่ตาม Division สําหรับผู้แข่งขนัประเภท Senior 

(หมายเหต ุ– Regional Team คือ ทีมของผู้แขง่ขนัของประเทศต่างๆ เช่น ทีมไทย ทีมสิงคโปร์ – ผู้แปล) 
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APPENDIX A3:  Shoot-Off Elimination Table 
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APPENDIX B1:  Target Presentation 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cutting the tops off the sticks provides an improved visual appearance. 
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APPENDIX B2:  IPSC Target 
 

 

 

 
 

 
Scoring 

Zone Points 

A 5 

C 3 

D 1 
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APPENDIX B3:  IPSC Mini Target 
 
 
 

 
 
 
 

Scoring 

Zone Points 

A 5 

C 3 

D 1 
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APPENDIX B4:  IPSC Universal Target 
 

 

 

 
 

 
Scoring 

Zone Points 

A 5 

C 3 

D 1 
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APPENDIX B5:  IPSC A4/A Target 
 

 

 
 

Scoring 

Zone Points 

A 5 

C 3 
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APPENDIX B6:  IPSC A3/B Target 
 

 

 
 

Scoring 

Zone Points 

A 5 

C 3 
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APPENDIX C1:  Calibration of IPSC Poppers 
 

 

1. The Range Master must designate a specific supply of ammunition and one or more rifles to be used as official 
calibration tools by officials authorized by him to serve as calibration officers. 

 
2. Not applicable. 
 
3. Once the designated ammunition and rifles have been approved by the Range Master, they are not subject to 

challenge by competitors. 
 
4. The Range Master must arrange for each popper to be calibrated prior to commencement of a match, and 

whenever required during a match. 
 
5. For initial calibration, each popper must be set to fall when hit within the calibration zone with a single shot fired 

from a designated rifle using the calibration ammunition.  The shot must be fired from the shooting location in 
the course of fire furthest from the popper being calibrated.  Calibration zones are indicated in the diagrams in 
the following pages. 

 
6. If, during a course of fire, a popper does not fall when hit, a competitor has three alternatives: 
 

(a) The popper is shot again until it falls.  In this case, no further action is required and the course of fire is 
scored "as shot". 

 
(b) The popper is left standing but the competitor does not challenge the calibration.  In this case, no further 

action is required and the course of fire is scored "as shot", with the subject popper scored as a Miss. 
 
(c) The popper is left standing and the competitor challenges the calibration.  In this case, the popper and the 

surrounding area on which it stands must not be touched or interfered with by any person.  If a Match 
Official violates this rule, the competitor must reshoot the course of fire.  If the competitor or any other 
person violates this rule, the popper will be scored as a miss and the rest of the course of fire will be 
scored "as shot". 

 
(d) If the popper falls for any external reason (e.g. wind action), before it can be calibrated, a reshoot must be 

ordered. 
 
7. In the absence of any interference, a calibration officer must conduct a calibration test of the subject popper 

(when required under 6(c) above), from as near as possible to the point from where the competitor shot the 
popper, when the following will apply: 

 
(a) If the first shot fired by the calibration officer hits the calibration zone or below and the popper falls, the 

popper is deemed to be properly calibrated, and it will be scored as a miss. 
 
(b) If the first shot fired by the calibration officer hits the calibration zone or below and the popper does not 

fall, the popper is deemed to have failed and the competitor must be ordered to reshoot the course of fire, 
once the popper has been recalibrated. 

 
(c) If the first shot fired by the calibration officer misses the popper altogether, another shot must be fired 

until one of 7(a) or 7(b) occurs. 
 
8. Note that authorized metal plates are not subject to calibration or challenge (see Rule 4.3.3.2). 
 
9. Pepper Poppers are being phased out and they will cease to be authorized targets after 31 December 2012. 
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การทดสอบเป้า IPSC Popper 

1. RM  จะต้องกําหนดกระสนุ และปืนท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการทดสอบเป้า IPSC Popper อย่างเป็นทางการ ซึง่จะถกูใช้โดย
เจ้าหน้าท่ีๆได้รับมอบหมายจาก RM เพ่ือท่ีจะเป็นเจ้าหน้าท่ีทดสอบเป้า 

2. Not Applicable ไม่ใช้ 

3. หลงัจากการทดสอบและอนมุติัจาก RM แล้ว กระสนุและปืนท่ีกําหนดไว้ จะไม่สามารถถกูอทุธรณ์โดยผู้แขง่ขนัได้ 

4. RM ต้องมีการจดัให้ทดสอบ Popper ทกุตวั ก่อนการแข่งขนัจะเร่ิมขึน้ หรือเม่ือใดก็ตามระหว่างการแขง่ขนั 

5. การทดสอบเบือ้งต้น Popper ทกุตวัต้องได้รับการจดัให้ล้มลง เม่ือมีการยิง 1 นดัในบริเวณทดสอบ (Calibration Zone) จากปืนท่ี
กําหนดไว้โดยใช้กระสนุท่ีถกูกําหนดไว้ การยิงทดสอบจะต้องยิงจากจดุยิงท่ีไกลท่ีสดุเท่าท่ีผู้แข่งขนัจะเห็นเป้าได้ของโจทย์การยิง
นัน้ๆ  บริเวณทดสอบ (Calibration Zone) แสดงไว้ในแผนภาพในหน้าตอ่ไป 

6. ถ้าระหวา่งการยิง Popper ไม่ล้มลงเม่ือยิงโดนแล้ว ผู้แขง่ขนัมีทางเลือก 3 ทาง 

(a) Popper ถกูยิงซํา้จนกระทัง่ล้มลง ในกรณีนี ้ไม่ต้องดําเนินการใดๆ ทัง้สิน้ และสนามนัน้จะถกูบนัทกึคะแนนตามท่ียิงได้ 
(b) Popper ยงัตัง้อยู่ แต่ผู้แข่งขนัไม่ได้ร้องขอให้มีการทดสอบ (Calibrate) ในกรณีนี ้ไม่ต้องดําเนินการใดๆทัง้สิน้ และสนามนัน้

จะถกูบนัทกึคะแนนตามท่ียิงได้ และให้บนัทกึคะแนน Popper เป็น “ยิงพลาด” (Miss) 
(c) Popper ยงัตัง้อยู ่และผู้แขง่ขนัร้องขอให้มีการทดสอบ (Calibrate) ในกรณีนี ้ Popper และ บริเวณโดยรอบต้องไม่ถกูแตะ

ต้อง หรือรบกวนโดยบคุคลใด ถ้าเจ้าหน้าท่ีการแขง่ขนัละเมิดกฎนี ้ ผู้แขง่ขนัจะต้องทําการยิงใหม่ (Re-shoot) ถ้าผู้แขง่ขนั 
หรือบคุคลอ่ืนใดละเมิดกฎนี ้ ให้บนัทึกคะแนน popper เป็น”ยิงพลาด” (Miss) และบนัทกึคะแนนส่วนท่ีเหลือของสนาม
ตามท่ียิงได้จริง 

(d) หากเป้า Popper ล้มลงเองจากปัจจยัภายนอก (เช่น กระทําโดยลม) ก่อนท่ีจะทําการทดสอบเป้า ต้องทําการยิงใหม่ทัง้
สนาม 

7. ถ้าไม่มีการรบกวนใดเกิดขึน้ เจ้าหน้าท่ีทดสอบต้องกระทําการทดสอบ Popper ท่ีเป็นปัญหา (เม่ือต้องการตาม ข้อ 6 (c) ข้างบน) 
จากตําแหน่งท่ีใกล้เคยีงกบัตําแหน่งท่ีผู้แข่งขนัทําการยิงให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยใช้เกณฑ์ดงันี:้- 

(a) ถ้าการยิงนดัแรกของเจ้าหน้าท่ีทดสอบ ยิงโดนบริเวณทดสอบ (Calibration Zone) หรือตํ่ากว่า และ Popper ล้มลง 
Popper  นัน้ถือวา่ได้ถกูทําการทดสอบท่ีถกูต้องมาแล้ว และให้บนัทกึคะแนน Popper เป็น “ยิงพลาด” (Miss) 

(b) ถ้าการยิงนดัแรกของเจ้าหน้าท่ีทดสอบ ยิงโดนบริเวณทดสอบ (Calibration Zone) หรือต่ํากวา่แต ่ Popper ไม่ล้มให้ถือวา่ 
Popper นัน้บกพร่อง และผู้แขง่ขนัจะถกูสัง่ให้ทําการยิงใหม่ (Re-shoot) หลงัจาก Popper ได้ถกูทดสอบใหม่อีกครัง้แล้ว 

(c) ถ้าการยิงนดัแรกของเจ้าหน้าท่ีสนาม ยิงไม่โดน Popper ให้ทําการยิงใหม่จนกระทัง่เหตกุารณ์ข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 7(a) หรือ 
7(b) เกิดขึน้ 

8. หมายเหต ุเป้า Metal Plate ท่ีได้รับอนญุาตให้ใช้ ไม่สามารถจะร้องขอให้ทําการทดสอบได้ (ดขู้อ 4.3.1.6) 

9. Pepper Poppers จะคอ่ยๆเลิกใช้และจะหยดุใช้หลงัจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2012 
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APPENDIX C2:  IPSC Poppers 
 
 

Scoring 
5 or 10 points 

(Rules 9.4.1.1 & 9.4.1.2) 

Penalty 

Miss / No-Shoot 
Minus 10 points 

 
 

The calibration zone for each popper is indicated by the shaded area. 

 
 

 

 
 
 

Tolerance +/- 0.5 cm 

 
Metal targets and no-shoots which can accidentally turn edge-on or sideways when hit are expressly 
prohibited.  Using them may result in the withdrawal of IPSC sanction (see Rule 4.3.1.1). 
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APPENDIX C2:  IPSC Poppers 

 

 

Scoring  
Minor / Major 

5 or 10 points 
(Rules 9.4.1.1 & 9.4.1.2) 

Penalty 
Miss / No-Shoot 

Minus 10 points 

 

The calibration zone for each popper is indicated by the shaded area. 

 

Tolerance +/- 0.5 cm 

Metal targets and no-shoots which can accidentally turn edge-on or sideways when hit are expressly prohibited.  

Using them may result in the withdrawal of IPSC sanction (see Rule 4.3.1.1). 

เป้าโลหะ และเป้าห้ามยิง ซึง่อาจหมนุ หรือ หนัเม่ือโดนยิงนัน้ไม่อนญุาตให้ใช้ หากใช้จะยกเลิกการรับรองจาก IPSC  

ดกูฎ 4.3.1.1 
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APPENDIX C3:  IPSC Mini Rifle Metal Plates 
 
 

Scoring 
5 or 10 points 

(Rules 9.4.1.1 & 9.4.1.2) 

Penalty 

Miss / No-Shoot 
Minus 10 points 

Dimensions Round Rectangular 

Minimum  7cm Ø 5x5cm 

Maximum 15cm Ø 15x15cm 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Important Construction Notes 

 
Metal plates which can accidentally turn edge-on or sideways when hit are expressly prohibited.  
Using them may result in the withdrawal of IPSC sanction (see Rule 4.3.1.1). 
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APPENDIX C3:  IPSC Metal Plates 

 

5 or 10 points 
(Rules 9.4.1.1 & 9.4.1.2) 

Scoring  
 

Minus 10 points 
Penalty 

Miss / No-Shoot 
 

Round Rectangular Dimensions 

7cm Ø 5x5cm Minimum  

15cm Ø 15x15cm Maximum 
 

 

 

 

 

Important Construction Notes 

Metal plates which can accidentally turn edge-on or sideways when hit are expressly prohibited.  
Using them may result in the withdrawal of IPSC sanction (see Rule 4.3.1.1). 
เป้าโลหะ และเป้าห้ามยิง ซึง่อาจหมนุ หรือ หนัเม่ือโดนยิงนัน้ไม่อนญุาตให้ใช้ 
หากใช้จะยกเลิกการรับรองจาก IPSC  
ดกูฎ 4.3.1.1 
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APPENDIX D:  Mini Rifle Divisions 
 
 

  
Mini Rifle Open Mini Rifle Standard 

1. Minimum/maximum caliber Commercially manufactured .22LR 

2. Detachable magazines Yes 

3. Maximum ammunition capacity 
(maximum to be loaded) 

31 rounds (30 in magazine) 

4. Speed loaders Yes 

5. Modifications/attachments Yes – No restrictions Restricted – See below 

6. Maximum distance of magazines and 
speed loaders from body 

50mm 50mm 

7. Compensators Yes No 

8. Ports Yes No 

9. Optical or Electronic sights Yes No 

10. Bipods Yes No 

11. Vertical front grip permitted, max 
length 152mm (6 inches) from the 
centerline of the barrel 

Not applicable Yes 

 

Special conditions: 

 

Standard Division 

 
12. Any complete Mini Rifle or components produced by a factory and available to the general public. 
 
13. Prototypes are specifically not permitted. 
 
14. External modifications such as weights or devices to control or reduce recoil are specifically not permitted, 

except for recoil pads fitted to the rear face of the stock of the Mini Rifle. 
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ภาคผนวก D1 (Appendix D1) 

ภาคผนวก D1: ดวิช่ัิน Mini Rifle 

  Mini Rifle Open Mini Rifle Standard 

1 ขนาดกระสนุขัน้ต่ํา/สงูสดุ .22 LR ท่ีผลิตจําหน่าย 

2 อนญุาตแม๊กกาซีนถอดเปลี่ยนได้ ใช ่

3 ความจกุระสนุมากสดุ (จํานวนกระสนุมากสดุท่ี

บรรจ)ุ 

31 นดั (30 ในแม๊กกาซีน) 

4 อนญุาตสปีด โหลดเดอร์ ใช ่

5 การดดัแปลง/ ติดอปุกรณ์เพ่ิม ได้-ไม่จํากดั จํากดั-ดดู้านลา่ง 

6 ระยะห่างของแม๊กกาซีน/สปีด โหลดเดอร์ จาก

ร่างกายมากสดุ 

50 มม 50 มม 

7 อนญุาตตวัชดเชย ได้ ไม่ 

8 อนญุาตเจาะพอร์ท ได้ ไม่ 

9 อนญุาตศนูย์เลง็ออฟติคอล/อีเล็คทรอนิค ได้ ไม่ 

10 อนญุาตขาตัง้ ได้ ไม่ 

11 อนญุาตมือจบัด้านหน้า, ยาวสดุ 152 มม (6 นิว้) 

จากแนวศนูย์กลางลํากล้อง 

ไม่ระบ ุ ได้ 

 

เงื่อนไขพเิศษ 

ดวิช่ัิน แสตนดาร์ด 

12. ปืน Mini Rifle ทัง้กระบอก หรือสว่นประกอบใดๆ  ท่ีผลิตโดยโรงงาน และมีจําหน่ายอยู่ทัว่ไป 

13. ไม่อนญุาตปืนต้นแบบท่ีทํามาเฉพาะ 

14. ไม่อนญุาตการดดัแปลงภายนอก เช่นการเพ่ิมนํา้หนกั หรือติดอปุกรณ์เพื่อควบคมุหรือลดรีคอยล์โดยเฉพาะ ยกเว้นแผน่รองรีคอยล์

ท่ีติดบนพานท้ายของปืน Mini Rifle 
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APPENDIX F1:  Scoring Hand Signals 
 
 

   
Alpha Charlie Delta 

 
 

   
Miss No-Shoot Re-Score 

 
 

When two shots per target are used, both arms are employed. 
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APPENDIX F1:  Scoring Hand Signals 

 

 

     

Alpha  Charlie Delta 

 

 

     

Miss No‐Shoot Re‐Score 

 

 

When two shots per target are used, both arms are employed. 

ให้สญัญาลกัษณ์ ทัง้ 2 นดัให้ใช้ทัง้สองแขน 

 



IPSC Mini Rifle Rules, January 2012 Edition  52 

INDEX 
 
Subject Section or Rule 

 
A3/B Target ............................................................................................................................................4.2.1/Appendix B6 
A4/A Target ............................................................................................................................................4.2.1/Appendix B5 
Accidental Discharge..................................................................................................................................................... 10.4 
Accuracy....................................................................................................................................................................... 1.1.3 
Alcohol .......................................................................................................................................................................... 10.7 
Ammunition..................................................................................................................................................................... 5.5 

Prohibited....................................................................................................................................................... 5.5.4/5.5.5 
Spare ....................................................................................................................................................................... 5.5.3 
Unsafe ..................................................................................................................................................................... 5.5.6 

Angles of Fire ............................................................................................................................................................... 2.1.2 
Appeals .......................................................................................................................................................................... 11.1 

Fee 
Amount............................................................................................................................................................ 11.4.1 
Forfeited .......................................................................................................................................................... 11.4.2 

Procedure ................................................................................................................................................................. 11.5 
Time Limit ............................................................................................................................................................... 11.3 

Approaching Targets .................................................................................................................................................... 9.1.1 
Appropriate Dress............................................................................................................................................................ 5.3 
Arbitration Committee 

Composition............................................................................................................................................................. 11.2 
Procedures................................................................................................................................................................ 11.5 
Rulings ..................................................................................................................................................................... 11.6 
Time Limits.............................................................................................................................................................. 11.3 
Verdict...................................................................................................................................................................... 11.6 

Assistance ........................................................................................................................................................................ 8.6 
Balance: Speed, Accuracy & Power ............................................................................................................................. 1.1.3 
Barriers ......................................................................................................................................................................... 2.2.3 
Berms, off Limits.......................................................................................................................................................... 2.1.9 
Broken Firearm................................................................................................................................................................ 5.7 
Caliber 

Divisions ......................................................................................................................................................Appendix D 
Mandatory ............................................................................................................................................................... 5.1.2 

Calibration .......................................................................................................................................................Appendix C1 
Carry and Storage ............................................................................................................................................................ 5.2 

Failure to Comply ................................................................................................................................................. 10.5.1 
Category.....................................................................................................................................................6.3/Appendix A2 
Chamber Safety Flags.......................................................................................................................................... 5.2.1/8.3.7 
Changes to Ranges or Equipment .................................................................................................................................... 2.3 
Chief Range Officer...................................................................................................................................................... 7.1.2 
Classification/Classifiers ........................................................................................................................................... 1.2.2.1 
Common Firing Line .................................................................................................................................................... 2.1.7 
Competitor Status and Credentials .................................................................................................................................. 6.5 
Competitor’s Equipment Failure ..................................................................................................................................... 5.7 
Comstock scoring ......................................................................................................................................................... 9.2.1 

Penalties ..................................................................................................................................................................... 9.4 
Contest Types .................................................................................................................................................................. 6.1 
Cooper Tunnel  

Construction............................................................................................................................................................ 2.2.5 
Penalties ................................................................................................................................................................ 10.2.5 

Course Construction 
Criteria ....................................................................................................................................................................... 2.2 
General Regulations ................................................................................................................................................... 2.1 
Modification............................................................................................................................................................... 2.3 

Course Design 
General ....................................................................................................................................................................... 1.1 

Course Information 
General Regulations ................................................................................................................................................... 3.1 
Local, Regional and National Rules........................................................................................................................... 3.3 
Stage Briefings........................................................................................................................................................... 3.2 
 



IPSC Mini Rifle Rules, January 2012 Edition  53 

Courses of Fire 
Balance..................................................................................................................................................... 1.2.1.4/1.2.1.5 
Definition ................................................................................................................................................................ 6.1.1 
Publication of ............................................................................................................................................................. 3.1 
Types of ..................................................................................................................................................................... 1.2 

Cover 
Hard ............................................................................................................................................................ 4.1.4.1/4.2.3 
Soft....................................................................................................................................................................... 4.1.4.2 

Creeping...................................................................................................................................................................... 10.2.6 
Difficulty ...................................................................................................................................................................... 1.1.6 
Disappearing Targets .................................................................................................................................................... 9.9.2 
Disqualification ............................................................................................................................................................. 10.3 

Accidental Discharge ............................................................................................................................................... 10.4 
Finger Inside Trigger Guard................................................................................................................. 10.5.8 to 10.5.10 
Movement ........................................................................................................................................................... 10.5.10 
Prohibited Substances .............................................................................................................................................. 10.7 
Team Member ......................................................................................................................................................... 6.4.6 
Unsafe Gun Handling............................................................................................................................................... 10.5 
Unsportsmanlike Behavior....................................................................................................................................... 10.6 

Divisions.......................................................................................................................................................................... 6.2 
Deleted .................................................................................................................................................................... 6.2.5 
Disqualification....................................................................................................................................................... 6.2.6 
Failure to Comply ................................................................................................................................................ 6.2.5.1 
Failure to Declare.................................................................................................................................................... 6.2.5 
More Than One ....................................................................................................................................................... 6.2.4 
Recognition .......................................................................................................................................6.2.1/Appendix A2 

Diversity ....................................................................................................................................................................... 1.1.4 
Dropped Firearm............................................................................................................................................ 10.5.3/10.5.14 
Dropped Magazines, Speed Loaders or Ammunition................................................................................................... 5.5.3 
Drugs ............................................................................................................................................................................. 10.7 
DVC.............................................................................................................................................................................. 1.1.3 
Ear Protection .................................................................................................................................................................. 5.4 
Equipment 

Competitor .............................................................................................................................................5.2/Appendix D 
Eye Protection.................................................................................................................................................................. 5.4 
Failure to Engage.......................................................................................................................................................... 9.5.6 

Disappearing/Moving Targets.................................................................................................................................... 9.9 
Penalty................................................................................................................................................................... 10.2.7 

False Start .................................................................................................................................................................. 8.3.4.1 
Fault Lines 

Barriers................................................................................................................................................................. 2.2.3.2 
Introduction or Modification of ................................................................................................................................. 2.3 
Penalties ................................................................................................................................................................ 10.2.1 
Use of ...................................................................................................................................................................... 2.2.1 

Faulting....................................................................................................................................................................... 10.2.1 
No Shots Fired ...................................................................................................................................................... 10.2.1 
Shots Fired ............................................................................................................................................................ 10.2.1 

Firing Line .................................................................................................................................................................... 2.1.7 
Firing Positions.................................................................................................................................................... 1.1.5/2.1.7 
Freestyle........................................................................................................................................................................ 1.1.5 
Handling Ammunition .............................................................................................................................................. 10.5.12 
Handling of Firearms 

Safety Area...................................................................................................................................................... 2.4/10.5.1 
Unsafe ................................................................................................................................................................... 10.5.1 

Hard Cover 
Concealed Targets.......................................................................................................................................... 4.1.4/4.2.3 

Hygiene Areas ................................................................................................................................................................. 2.7 
ICS................................................................................................................................................................................... 6.7 
Impenetrable Props ....................................................................................................................................................... 9.1.6 
Impenetrable Targets .................................................................................................................................................... 9.1.5 
Interference ...................................................................................................................................................................... 8.6 
Interpretation of Rules ................................................................................................................................................... 11.8 
IPSC Membership......................................................................................................................................................... 6.5.1 
IPSC Mini Target.............................................................................................................................................Appendix B3 
IPSC Target .....................................................................................................................................................Appendix B2 



IPSC Mini Rifle Rules, January 2012 Edition  54 

Junior Category................................................................................................................................................Appendix A2 
Junior Teams....................................................................................................................................................Appendix A2 
Lady Category .................................................................................................................................................Appendix A2 
Ladies Teams...................................................................................................................................................Appendix A2 
League .......................................................................................................................................................................... 6.1.6 
Loaded Firearm......................................................................................................................................................... 10.5.13 
Loading "Options" ........................................................................................................................................................ 8.1.1 
Long Courses ............................................................................................................................................................. 1.2.1.3 
Magazines 

Division........................................................................................................................................................Appendix D 
Dropped................................................................................................................................................................... 5.5.3 
Spare ....................................................................................................................................................................... 5.5.3 

Malfunctions 
Competitor’s Equipment ............................................................................................................................................ 5.7 
Range Equipment ....................................................................................................................................................... 4.6 

Management, Match ........................................................................................................................................................... 7 
Match 

Categories ............................................................................................................................................6.3/Appendix A2 
Definition ................................................................................................................................................................ 6.1.3 
Director ................................................................................................................................................................... 7.1.6 
Divisions ................................................................................................................................................6.2/Appendix D 
General Principles ...................................................................................................................................................... 6.1 
Levels.........................................................................................................................................................Appendix A1 
Officials...................................................................................................................................................................... 7.1 
Pre-Match................................................................................................................................................................ 6.6.2 

Maximum Points.............................................................................................................................................................. 9.2 
Medium Courses........................................................................................................................................................ 1.2.1.2 
Membership and Affiliation............................................................................................................................................. 6.5 
Metal Targets 

Authorized.................................................................................................................................................................. 4.3 
Types.......................................................................................................................................................................... 4.3 
Versions ..................................................................................................................................................................... 4.3 

Minimum Distance 
Metal Targets .......................................................................................................................................................... 2.1.3 

Minimum Score ............................................................................................................................................................ 9.5.5 
Movement........................................................................................................................................................................ 8.5 
Moving Targets 

Penalties ..................................................................................................................................................................... 9.9 
Scoring ....................................................................................................................................................................... 9.9 

Muzzle 
Direction ............................................................................................................................................................... 10.5.2 

No-shoots 
Hits................................................................................................................................................................. 9.4.2/9.4.3 

Obstacles....................................................................................................................................................................... 2.1.6 
Official Times................................................................................................................................................................ 9.10 
Open Divisions ..................................................................................................................................................Appendix D 
Penalties............................................................................................................................................................................ 10 
Penalty in Lieu of Requirement ................................................................................................................................ 10.2.10 
Plates..........................................................................................................................................................4.3/Appendix C3 
Poppers 

Configuration .............................................................................................................................................Appendix C2 
Dimensions ................................................................................................................................................Appendix C2 
Operation & Calibration.............................................................................................................................Appendix C1 
Scoring .......................................................................................................................................................Appendix C2 
Targets........................................................................................................................................................................ 4.3 

Power ............................................................................................................................................................................ 1.1.3 
Power Factor.................................................................................................................................................................... 5.6 
Procedural Penalty ................................................................................................................................................. 10.1/10.2 

Assistance/Interference .............................................................................................................................................. 8.6 
Targets – Approaching/Touching................................................................................................................... 9.1.1/9.1.2 

Prohibited Substance ..................................................................................................................................................... 10.7 
Props ............................................................................................................................................................................. 2.2.6 
Published Courses......................................................................................................................................................... 3.1.1 
Quality .......................................................................................................................................................................... 1.1.2 
Quartermaster ............................................................................................................................................................... 7.1.4 
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