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หมวด 3 ข้ อมูลสนาม (Course Information)
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กฎทัว่ ไป
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3.1.2 ผังสนามประเภทที่ไม่เปิ ดเผย
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หมวด 4 อุปกรณ์ ในสนามยิง (Range Equipment)
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หมวด 5 อุปกรณ์ ของผู้แข่ งขัน (Competitor Equipment)
5.1
ปื น Mini Rifles
Mini Rifles
5.2
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Appropriate Dress
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Eye and Ear Protection
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หมวด 6 โครงสร้ างของการแข่ งขัน (Match Structure)
6.1
หลักทัว่ ไป
General Principles
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Stage
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Discipline of Match Officials
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หมวด 8 ห้ วงการยิง (The Course of Fire)
8.1
เงื่อนไขเตรี ยมปื นพร้ อมยิง
Rifle Ready Conditions
8.2
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Range Communication
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8.3.7 “อิฟเคลียร์ เซคเคียว แชมเบอร์ ”
8.3.8 “เรนจ์อิสเคลียร์ ”
“Range is Clear”
8.3.9 การให้ สญ
ั ญาณทางกาย/ทางการเห็น Visual and/or Physical Signals
8.3.10 สถานี ตรวจปื นและ อุปกรณ์
Equipment Compliance Check
8.4
การบรรจุกระสุน การบรรจุใหม่ หรือ การเลิกบรรจุระหว่างห้ วงการยิง
(Loading, Reload or Unloading During a Course of Fire)
8.5
การเคลื่อนที่
Movement
8.6
การช่วยเหลือ หรือรบกวน
Assistance or Interference
8.7
การจัดตั ้งศูนย์เล็ง การยิงแห้ งและ การสํารวจสนาม Sight Pictures, Dry Firing and Course Inspection
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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.
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หมวดที่ 1 : การออกแบบสนาม
บรรทัดฐานในการออกแบบสนามดังต่อไปนี ้ เป็ นความรับผิดชอบ และความเข้ มงวดของผู้ออกแบบสนามซึง่ เสมือนหนึ่งเป็ น
สถาปนิกของการแข่งขันกีฬายิงปื นระบบ IPSC
1.1
หลักการทั่วไป
1.1.1 ความปลอดภัย – การแข่งขัน IPSC จะต้ องออกแบบ, สร้ าง และปฏิบตั ิ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
1.1.2 คุณภาพ – ระดับคุณภาพของการแข่งขันยิงปื น IPSC ถูกวัดได้ จากคุณภาพของความท้ าทาย ที่นําเสนอในการออกแบบสนาม
สนามควรจะถูกออกแบบเพื่อวัดทักษะการยิงปื น IPSC ของผู้แข่งขันเป็ น อันดับแรก ไม่ใช่เพื่อวัดสมรรถภาพทางร่างกาย
1.1.3 ความสมดุล – ความแม่นยํา ความรุนแรง และความรวดเร็ว เป็ นองค์ประกอบในการยิงปื นระบบ IPSC ซึง่ มาจากคําในภาษาลาติน
ว่า “Diligentia, Vis, Celeritas” (DVC) ความสมดุลอย่างลงตัวในสนามยิง จะขึ ้นอยู่กบั ลักษณะความท้ าทายที่นําเสนอเข้ าไปเป็ น
อย่างมาก อย่างไรก็ตาม สนามควรจะถูกออกแบบที่ทําให้ การแข่งขันยิงปื น IPSC เป็ นไปในแนวทางที่ให้ ใช้ องค์ประกอบเหล่านี ้
อย่างเสมอภาค การแข่งขัน IPSC Mini Rifle ได้ ยกเว้ น การพิจารณาความแรงกระสุน ขั ้นตํ่า (ดูกฎ 5.6.1 ประกอบ)
1.1.4 ความหลากหลาย – ในการยิงแข่งขันยิงปื น IPSC ควรจะมีความหลากหลาย ในขณะที่ไม่มีความจําเป็ นที่ต้องสร้ างสนามแบบ
ใหม่ๆ สําหรับแต่ละการแข่งขัน แต่ก็ไม่ควรมีสนามใดๆ ที่ถกู ใช้ ซํ ้ามามากเสียจนไม่สามารถใช้ วดั ทักษะในการยิงปื น IPSC ได้
1.1.5 ความอิสระ – การแข่งขันยิงปื น IPSC เป็ นการยิงได้ อย่างอิสระ ผู้แข่งขันต้ องได้ รับอิสระในการวางแผนการยิงในหลักการที่วา่ “ยิง
เมื่อเห็นเป้า” หลังจากเสียงสัญญาณดัง ต้ องไม่บงั คับการเปลี่ยนแม็กฯ ไม่บงั คับตําแหน่งยิง กรอบพื ้นที่ หรื อบังคับระยะยิง ยกเว้ น
ข้ อกําหนดพิเศษข้ างล่าง (1.1.5.1 ถึง 1.1.5.3) อย่างไรก็ตาม ข้ อกําหนดเหล่านัน้ สามารถทําได้ โดยการสร้ างกําบังหรื อขอบเขต
อย่างอื่นทางกายภาพ เพื่อที่จะบังคับผู้แข่งขันให้ ยิงตามระยะ กรอบพื ้นที่ หรื อตําแหน่งที่ต้องการได้
1.1.5.1 การแข่งขันระดับ Level I และ Level II ไม่มีความเข็มงวดมากนักในเรื่องอิสระของการยิง และเรื่ องจํานวนกระสุน (ดูข้อ
1.2 ประกอบ)
1.1.5.2 สนาม Short Courses และ Classifiers อาจให้ มีการบังคับให้ เปลี่ยนซองกระสุน (แม็กกาซีน) Mandatory Reload หรื อ
มีการบังคับตําแหน่ง บังคับบริเวณ และ/หรือการยืน
1.1.5.3 สนามทัว่ ไป (General Course) และ Classifiers อาจไม่ระบุให้ ใช้ ไหล่ข้างไม่ถนัดยิงก็ได้
1.1.5.4 หากมีคําอธิบายสนามเขียนระบุ (Stage Brifing) กําหนดให้ ถือ หรือ ดึง หรื อ จับ วัตถุที่กําหนดในระหว่างห้ วงการยิง ให้
ปฎิบตั ิตามกฎข้ อ 10.2.2
1.1.5.5 ผู้ออกแบบสนามสามารถกําหนดให้ ผ้ ยู ิงมีอิสรในเลือกจุดเริ่มยิง ที่ใดก็ได้ ในบริเวณพื ้นที่เขตการยิง ที่กําหนดไว้
1.1.6 ความยาก – การแข่งขันยิงปื นระบบ IPSC จะนําเสนอระดับความยากต่างระดับกันไป จะไม่ใช้ การที่ไม่มีความท้ าทาย ในการยิง
ทั ้งนี ้ไม่รวมถึงความท้ าทายโดยที่ไม่ต้องทําการยิง (Non-shooting Challenges) ซึง่ ยอมให้ มีความเสมอภาคต่อความสูง และ
ความแตกต่างทางสรี ระของผู้แข่งขันแต่ละคน อย่างสมเหตุสมผล
1.2
ประเภทของสนามยิง - การแข่ งขันยิงปื น IPSC อาจประกอบไปด้ วยสนาม IPSC หลายอย่ างดังต่ อไปนี ้
1.2.1 โจทย์การยิงทัว่ ไป:
1.2.1.1 “โจทย์การยิงสั ้น” (Short Courses) ต้ องไม่เกิน 10 นัดในการยิงให้ จบ
1.2.1.2 “โจทย์การยิงกลาง” (Medium Courses) ต้ องไม่เกิน 20 นัดในการยิงให้ จบ การออกแบบและสร้ างสนามต้ องไม่ให้ ยิง ได้
มากกว่า 5 เป้านับคะแนนในตําแหน่งเดียว หรือหนึง่ มุมมองเดียว หรื อทําให้ ผ้ แู ข่งขันสามารถยิงเป้าที่มีอยู่ จนหมดได้
จากตําแหน่ง เดียว หรื อจากมุมมองเดียว

1.2.2

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.

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:

1.3.4

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.

IPSC match level requirements and recommendations are specified in Appendix A1.
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1.2.1.3 “โจทย์การยิงยาว” (Long Courses) ต้ องไม่เกิน 40 นัดในการยิงให้ จบ การออกแบบสนามและสร้ างสนามต้ องไม่บงั คับ
ให้ ยิงได้ มากว่า 5 เป้านับคะแนนในตําแหน่งเดียว หรื อมุมมองเดียว หรือทําให้ ผ้ แู ข่งขันสามารถยิงเป้าที่มีอยู่ จนหมดได้
จากตําแหน่ง เดียว หรื อจากมุมมองเดียว
1.2.1.4 ความสมดุลของสัดส่วนสนาม ที่แนะนําสําหรับการแข่งขันยิงปื น IPSC ที่ได้ รับการรับรองอย่างเป็ นทางการ คือ 3 สนาม
สั ้น ต่อ 2 สนามกลาง ต่อ 1 สนามยาว หากสัดส่วนสนามมี ความแตกต่างจากสัดส่วนที่แนะนําอย่างมีนยั ยะสําคัญ จะ
ไม่ได้ รับการรับรองอย่างเป็ นทางการจาก IPSC
1.2.1.5 ความสมดุลของสัดส่วนสนาม ที่แนะนําสําหรับการแข่งขันยิงปื น IPSC ที่ได้ รับการรับรองอย่างเป็ นทางการ คือ 30% ของ
เป้าทั ้งหมด ให้ มีระยะน้ อยกว่า 25 เมตร, 50% ของเป้าทั ้งหมด ให้ มีระยะ 25 ถึง 60 เมตร และ 20% ของเป้าทั ้งหมด ให้
มีระยะ 60 ถึง 120 เมตร
1.2.2

โจทย์การยิงพิเศษ:
1.2.2.1 “Classifiers” – โจทย์การยิงที่มีการอนุมตั ิโดย RD และ/หรื อ IPSC ซึง่ ใช้ แบ่งคลาสผู้แข่งขัน ระดับภาค หรือ ระดับ
นานาชาติ โดยรวม โจทย์การยิงที่เป็ น Classifier (Classifier Stage) จะต้ องสร้ างให้ เป็ นไปตามกฎฉบับนี ้ และต้ อง
เข้ มงวดเรื่ องรูปผังโจทย์การยิงและข้ อความให้ ชดั เจน ผลการแข่งขันของโจทย์การยิงดังกล่าวจะต้ องพิมพ์ และจัดส่งใน
รูปแบบที่กําหนด (อาจมีค่าธรรมเนียม) เพื่อให้ มีผลกับคลาสผู้แข่งขัน
1.2.2.2 “Shoot-Off” การแข่งขันที่กําหนดขึ ้นแยกออกจากการแข่งขันหลัก ผู้แข่งขันที่มีสิทธิ 2 คน ทําการยิงพร้ อมกันด้ วยเป้ า 2
ชุด เหมือนกันและถูกจัดให้ อยู่ติดกัน ตามระบบแพ้ คดั ออก (ดูภาคผนวก A3) จะต้ องไม่ใช้ กระสุนมากกว่า 12 นัดในการ
ยิงให้ จบ และต้ องมีการบังคับให้ เปลี่ยนซองกระสุน (แม็กกาซีน) (Mandatory Reload) 1 ครัง้ ระหว่างทําการยิงตัง่ แต่
เป้าแรกถึงเป้าสุดท้ าย

1.3

การรั บรองอย่ างเป็ นทางการ (IPSC Sanctioning)

1.3.1

คณะผู้จดั แข่งขัน ที่ต้องการการรับรองอย่างเป็ นทางการจาก IPSC จะต้ องปฏิบตั ิตามหลักพื ้นฐานในการออกแบบสนาม และสร้ าง
สนาม ให้ เป็ นไปตามกฎข้ อบังคับ IPSC ฉบับที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั และระเบียบข้ อปฏิบตั ิ สนาม IPSC ที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดจะ
ไม่ได้ รับการรับรอง และจะไม่ได้ รับการประกาศเผยแพร่ เหมือนการแข่งขันที่ได้ รับการรับรอง

1.3.2

หาก IPSC เห็นว่าการจัดวางเป้าและ รูปแบบการนําเสนอในโจทย์การยิงของการแข่งขันที่นําเสนอต่อ IPSC นันไม่
้ เป็ นที่เหมาะสม
หรื อไม่สามารถจัดการได้ การแข่งขันจะไม่ได้ รับรอง

1.3.3

ประธาน IPSC หรือตัวแทน หรื อเจ้ าหน้ าที่ของสมาพันธ์ (ที่ได้ รับมอบอํานาจ) อาจเพิกถอนการรับรองการแข่งขันได้ หากเห็นว่าการ
แข่งขันนัน้ หรือ องค์ประกอบต่างๆซึง่ :
1.3.3.1 ขัดแย้ งต่อจุดประสงค์ หรือเจตนาของหลักการในการออกแบบสนาม หรื อ
1.3.3.2 สร้ างเปลี่ยนแปลงไปจากแบบที่รับการรับรองอย่างมีนยั ยะสําคัญ หรื อ
1.3.3.3 ฝ่ าผืนกฎฉบับปั จจุบนั ข้ อหนึง่ ข้ อใด ของ IPSC หรือ
1.3.3.4 อาจก่อให้ เกิดความเสื่อมเสียต่อกีฬาการยิงปื นแบบ IPSC

1.3.4

ระดับของการแข่งขัน IPSC (Match Levels) และข้ อกําหนด แสดงไว้ ในภาคผนวก 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 : การสร้ างสนาม และ การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์การสร้ างสนาม ต่อไปนี ้ให้ ใช้ เป็ นบรรทัดฐาน ความรับผิดชอบและข้ อจํากัดที่นําไปใช้ ในสนาม สําหรับการแข่งขันยิงปื น
IPSC ผู้ออกแบบสนาม เจ้ าภาพการแข่งขัน และเจ้ าหน้ าที่ จะอยู่ภายใต้ กฎเกณฑ์เหล่านี ้
2.1
กฎทั่วไป
2.1.1 การก่อสร้ างองค์ประกอบสนามทางกายภาพ – การออกแบบต้ องคํานึงถึงความปลอดภัย การสร้ างสนามและข้ อกําหนดของสนาม
IPSC เป็ นความรับผิดชอบของเจ้ าภาพการแข่งขัน โดยการอนุมตั ิของนายสนาม (Range Master) จะต้ องหลีกเลี่ยง ความเป็ นไป
ได้ ต่างๆ ที่อาจจะก่อให้ เกิดการบาดเจ็บแก่ผ้ แู ข่งขัน เจ้ าหน้ าที่ หรือผู้เข้ าชมการแข่งขัน ตลอดการแข่งขัน การออกแบบ โจทย์การยิง
ควรหลีกเลี่ยง ความได้ เปรียบเสียเปรียบ และความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ จะต้ องพิจารณาถึงการปฏิบตั ิงานของทุกโจทย์
การยิงเพื่อให้ เหมาะสมในการที่เจ้ าหน้ าที่จะดูแลผู้แข่งขัน
2.1.2 มุมยิงที่ปลอดภัย – สนาม IPSC ควรสร้ างให้ มีมมุ ยิงที่ปลอดภัยเสมอ การพิจารณาจะต้ องดูความปลอดภัยของเป้ า และ
องค์ประกอบในการสร้ าง และความเป็ นไปได้ ของมุมในการแฉลบของกระสุน ขนาดและความเหมาะสมของแนวหยุดกระสุน
(Backstops) และเนินด้ านข้ าง (Side Berms) ควรพิจารณาเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการสร้ างสนาม หากไม่มีอะไรระบุเพิ่มเติม
เป็ นพิเศษ แนวลํากล้ องจะถูกห้ ามวาดเกินมุม 90 องศาในทุกทิศทาง โดยวัดจากด้ านหน้ า ผู้ยิงซึง่ หันตรงไปในกลางแนวยิง การฝ่ า
ฝื นเป็ นไปตามกฏข้ อ 10.5.2
2.1.2.1 การกําหนดองศาแนวลํากล้ องของแต่ละ สเตจ หรื อ สถานี (น้ อยลงหรือมากขึ ้น) อาจได้ รับอนุญาติจาก RD1 ฝ่ าฝื นให้
ปฎิบตั ิตามกฏ 10.5.2 รายละเอียดระบุเพิ่มเติมเรื่ ององศาของแนวลํากล้ องและ เงื่อนไขปั จจัยอื่นๆ นั ้น (เช่น การกําหนด
องศาแนวลํากล้ องในทางตั ้งให้ น้อยลงจะปฎิบตั ิเริ่มบังคับใช้ เมื่อนิ ้วเข้ าโกร่งไก) จะต้ องถูกระบุ อย่างเปิ ดเผยเป็ นการ
ล่วงหน้ าก่อนการแข่งขัน และต้ องเขียนระบุรวมอยูใ่ นคําอธิบายสนาม (Stage Briefings) (ดู ข้ อ 2.3 ประกอบ)
2.1.3 ระยะขันตํ
้ ่า – เมื่อใดที่ใช้ เป้าโลหะ หรือฮาร์ ดคัฟเวอร์ ทําจากโลหะ ต้ องป้องกันไม่ให้ ผ้ แู ข่งบันและเจ้ าหน้ าที่สนาม อยู่ใกล้ กว่า 5
เมตร จากจุดที่กําลังยิง หากเป็ นไปได้ อาจทําโดยใช้ ฉากกั ้น หากใช้ เส้ น Fault Line เพื่อจํากัดระยะเข้ าถึงเป้าโลหะ ต้ องกําหนดไว้
อย่างน้ อย 6 เมตร จากเป้า ทั ้งนี ้เพื่อว่าหากผู้แข่งขันทําฟาล์ว โดยการลํ ้าเส้ น ก็ยงั เกินกว่าระยะขันตํ
้ ่า 5 เมตร (ดูกฎ 10.4.7) และ
ควรเก็บอุปกรณ์สนามที่ทําจากโลหะไม่ให้ อยู่ในบริ เวณพื ้นที่แนวทําการยิง
2.1.4 ตําแหน่งของเป้ า – เมื่อโจทย์การยิงถูกสร้ างเพื่อต้ องการกําหนดตําแหน่งเป้า รวมไปถึงการพิจารณาแนวยิง ผู้จดั แข่งขัน และ
เจ้ าหน้ าที่จะต้ องป้องกัน หรือ จํากัดขอบเขตให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ ผู้ชม หรือ ผู้แข่งขันที่เข้ าไป ผู้แข่งขันแต่ละคนจะต้ อง ได้ รับอนุญาตให้
แก้ ปัญหาการยิงด้ วยตนเอง และต้ องไม่ถกู กีดขวางโดยการกระทําใดๆ อันอาจก่อให้ เกิดความไม่ปลอดภัย เป้าควรจะจัดให้ อยู่ใน
พื ้นฐานที่ให้ ยิงตามที่ปรากฎ และวางมุมองศาใน ลักษณะที่ปลอดภัยด้ วย
2.1.5 พื ้นผิวสนาม – หากเป็ นไปได้ ผิวของสนามต้ องตระเตรี ยมปรับปรุงก่อนการแข่งขัน ควรกําจัดเศษซากสิ่งของ ก้ อนหิน ให้ เรียบร้ อย
พอสมควร เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยเพียงพอแก่ผ้ แู ข่งขันและเจ้ าหน้ าที่ พิจารณาถึงสภาวะอากาศ และการเคลื่อนไหว ของผู้
แข่งขัน เจ้ าหน้ าที่สนาม (Match Official2) อาจใช้ กรวด ทรายหรือวัสดุอื่นใด ซ่อมแซมพื ้นผิว สนามที่เสียหายได้ ทกุ เมื่อ ผู้แข่งขัน
อาจไม่ สามารถประท้ วงในการซ่อมแซมพื ้นผิวสนามในกรณีนี ้ได้
2.1.6 สิ่งกีดขวาง – สิ่งกีดขวางโดยธรรมชาติหรื อที่สร้ างขึ ้นในโจทย์การยิง ควรสมเหตุสมผลต่อความแตกต่างทางสรีระ รูปร่างและ ความ
สูง ของผู้แข่งขันแต่ละคน ในขณะที่สร้ างแล้ วใช้ งานได้ อย่างปลอดภัยแก่ผ้ แู ข่งขัน เจ้ าหน้ าที่การแข่งขัน และผู้ชมทังหมด
้
2.1.7 แนวยิงร่วม – สนาม IPSC ที่มีผ้ แู ข่งขันหลายคนยิงพร้ อมๆ กันในเวลาเดียวกัน (ต.ย. Shoot-Off) ต้ องมีระยะห่าง ระหว่างตัวผู้
แข่งขันด้ วยกันไม่น้อยกว่า 3 เมตร
2.1.8 การตั ้งเป้ า – จะต้ องระมัดระวังในการตังเป
้ ้ ากระดาษ เพื่อหลีกเลีย่ ง “การยิงทะลุผ่าน” (shoot throughs)
2.1.8.1 ตําแหน่งเป้า ควรจะมีเครื่ องหมายชัดเจนที่ขาตั ้งเป้า เพื่อให้ มนั่ ใจในเรื่องตําแหน่งเป้าจะอยู่ที่เดิมตลอดเวลาการแข่งขัน
เมื่อมีการเปลี่ยนเป้า และควรมีเครื่ องหมายชัดเจนที่พื ้นสนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดของเป้าควรจะระบุและกําหนดไว้
บนขาตั ้งเป้าก่อนเริ่มการแข่งขัน เพื่อไมให้ เกิดการสับเปลี่ยนเป็ นเป้าห้ ามยิงเมื่อเริ่มแข่งขัน

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 เมื่อเป้ากระดาษและเป้าโลหะวางใกล้ กนั ควรระมัดระวังเรื่องความเสีย่ งของเศษโลหะที่กระเด็นจากเป้าโลหะมาโดนเป้า
กระดาษ
2.1.8.3 เมื่อเป้าโลหะ IPSC Popper ถูกใช้ ในสนาม ควรแน่ใจว่า พื ้นที่บริ เวณนันแน่
้ นพอที่รองรับการทํางานของเป้าได้ ตลอดการ
แข่งขัน
2.1.8.4 เป้าที่อยู่กบั ที่ (ไม่ได้ เป็ นเป้าเคลื่อนไหว)ยกเว้ น เป้า Universal ห้ ามติดเป้าเอียงเกิน 90 องศาจากแนวดิ่ง
2.1.9

คันดินกันแนวกระสุน (Berm) ทั ้งหลายเป็ นเขตหวงห้ ามสําหรับทุกคน ตลอดเวลา ยกเว้ นได้ รับอนุญาตจาก RO (ดูกฎส่วน 10.6)

2.2
บรรทัดฐานในการสร้ างสนาม
ในการจัดสร้ างสนาม IPSC ความหลากหลายของสิ่งกีดขวางทางกายภาพอาจถูกนํามาใช้ เพื่อจํากัดการเคลื่อนไหวของผู้แข่งขัน และเพิม่
ความท้ าทายให้ แก่การแข่งขัน ดังนี ้:
2.2.1

Fault Lines – การเคลื่อนไหวของผู้แข่งขันควรถูกจํากัดโดยใช้ เครื่ องกีดขวางทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม การใช้ Fault Line ได้ รับ
การอนุญาตให้ ใช้ ได้ ดงั นี ้
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4

ใช้ ป้องกันการพุ่งเข้ าหา หรือถอยออกจากเป้า ที่ไม่ปลอดภัย และ/หรือ ในลักษณะที่ไม่พงึ ประสงค์
ใช้ เพื่อจําลองการใช้ งานทางกายภาพของเครื่ องกีดขวาง และ/หรื อ ที่กําบัง
เพื่อกําหนดขอบเขตในการยิงโดยทัว่ ไป หรือเป็ นบางส่วนโดยเฉพาะ
Fault Line ต้ องติดตั ้งในตําแหน่งแน่นหนาต้ องมีความสูงอย่างน้ อย 2 ซ.ม. ควรทําจากไม้ หรือวัสดุอื่น ที่เหมาะสมเหนือ
ระดับพื ้นดิน และควรมีสีสมํ่าเสมอกัน(เห็นควรเป็ นสีแดง)ในทุกบริเวนที่ทําการยิงของ การแข่งขัน ต้ องมีความยาวอย่าง
น้ อย 1.5 ม. และควรมีความยาวรวมครอบคลุมพื ้นที่ซงึ่ ผู้แข่งขัน น่าจะใช้ ทําการยิง ในทุกกรณีให้ ถือเสมือนว่าเส้ นนี ้มี
ความยาวไม่ร้ ูจบ (Infinity) (ดูกฎข้ อ 4.4.1)

2.2.1.5 หากโจทย์การยิงมีทางเดินที่ลากเส้ นให้ เห็นโดย Fault lines และ/หรื อพื ้นที่การยิงที่แบ่งเขตอย่างชัดเจน ผู้แข่งขันใดที่ลดั
ออกนอกทางเดิน และ/หรือพื ้นที่ยิง จะได้ รับโทษหนึง่ ผิดวิธีตอ่ การยิงแต่ละนัดหลังจากเริ่มลัดออก
2.2.2

ไม่ใช้ Not Applicable

2.2.3

ที่กําบัง – ต้ องสร้ างในลักษณะดังนี ้:
2.2.3.1 ที่กําบังจะต้ องสูงและแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับวัตถุประสงค์ในการใช้ งาน ในกรณีที่ที่กําบัง มีความสูงอย่างน้ อย 1.8ม.
ให้ ถือเสมือนว่าที่กําบังนั ้นมีความยาวไม่ร้ ูจบ (Infinity) เว้ นแต่มีสว่ นเสริ มด้ วยแท่นยิง หรื อ สิ่งอื่นๆเพื่อใช้ ทําการยิง (ดูกฎ
10.2.11 ประกอบ)
2.2.3.2 ควรจะมี Fault Lines ที่พื ้นจากขอบด้ านข้ างพุง่ ไปข้ างหลังจากขอบด้ านข้ าง

2.2.4

ไม่ใช้ Not Applicable

2.2.5

“Cooper3” Tunnels – เป็ นอุโมงค์ ประกอบด้ วยเสาไม้ และระแนงที่ทําไว้ อย่างหลวมๆ เหนือศีรษะ (ตย. ไม้ ระแนง) หากขยับหลุด
ออกโดยผู้แข่งขัน ชนหรื อกระทบ (ดูกฎข้ อ 10.2.5) อุโมงค์สามารถมีความสูงเท่าได้ ก็ได้ แต่วสั ดุเหนือศรีษะนัน้ ต้ องไม่มีนํ ้าหนัก
มากจนเสีย่ งต่อการก่อให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อไม่ปลอดภัย

2.2.6

อุปกรณ์สนาม – สิ่งเหล่านี ้มีไว้ เพื่อรองรับ ผู้แข่งขันในขณะเคลื่อนไหว หรื อ ทําการยิงที่เป้า และจะต้ องสร้ างให้ ปลอดภัยแก่ผ้ ู
แข่งขัน และเจ้ าหน้ าที่การแข่งขันเป็ นอันดับแรก ควรเตรี ยมการให้ เจ้ าหน้ าที่การแข่งขันเฝ้าระวัง ความปลอดภัย และควบคุม
ท่าทางของ ผู้แข่งขันได้ ตลอดเวลา อุปกรณ์เหล่านี ้ควรจะแข็งแรงพอที่จะรองรับ การใช้ ของผู้แข่งขันทั ้งหมด

2.2.7

้
งที่สามารถยิงได้ โดยผู้แข่งขันส่วนใหญ่ และต้ องเตรี ยมแท่นเสริ ม ที่แข็งแรงสําหรับ
หน้ าต่าง และช่องต่างๆ – ต้ องติดตังในความสู
ทําการยิง เมื่อมีการร้ องขอโดยไม่มีการปรับโทษ

3

Cooper มาจากชื่อ เจฟ คุปเปอร์ ผู้ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นผู้บกุ เบิกและก่อตังกี
้ ฬาไอพีเอสซีคนแรก(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:

2.3.4

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.

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

การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงสิ่งก่ อสร้ างในสนาม

2.3.1

เจ้ าหน้ าที่การแข่งขันอาจปรับปรุ งสิ่งก่อสร้ าง หรือขั ้นตอนการยิงในสนามได้ ในเหตุผลด้ านความปลอดภัยโดยการอนุมตั ิของ RM4.
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพใดๆ ของสนาม หรือการเพิ่มเติมจากผังสนามที่เผยแพร่ไป ควรจะดําเนินการให้ เรี ยบร้ อยก่อน เริ่ม
การแข่งขัน

2.3.2

ผู้แข่งขันทั ้งหมด จะต้ องได้ รับการแจ้ งให้ ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงสนามทันทีที่เป็ นไปได้ อย่างน้ อยก็ต้องได้ รับแจ้ งด้ วยวาจา จาก
เจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในสนาม โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของการอธิบายสนาม

2.3.3

ถ้ า RM อนุญาตให้ มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการแข่งขันเริ่มไปแล้ ว จะต้ องทําอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้

2.3.4

้ ผลกับการ
2.3.3.1 ดําเนินการแข่งขันต่อไปในสนามที่เปลี่ยนแปลง เฉพาะผู้แข่งขันที่ยงั ไม่ได้ ทําการยิง ถ้ าการเปลี่ยนแปลงนันมี
ทํา การยิงของผู้แข่งขันคนใด ผู้แข่งขันผู้นนต้
ั ้ องถูกขอให้ ทําการยิงใหม่ในสนามที่ปรับเปลี่ยนไปนัน้ ร่วมถึงกฎข้ อ 2.3.4.1
หรื อ
้
โดยยกเลิกคะแนนเดิมทังหมด
้
2.3.3.2 ถ้ าเป็ นไปได้ ให้ ผ้ แู ข่งขันทั ้งหมดยิงในสนามที่ปรับเปลี่ยนนันใหม่
2.3.3.3 ผู้แข่งขันที่ปฏิเสธในการยิงใหม่ (Re-Shoot) ตามข้ อนี ้ หรื อข้ ออื่นๆ เมื่อเป็ นคําสัง่ ของ RO จะได้ คะแนน ศูนย์ในสนามนั ้น
โดยไม่คํานึงถึงการยิงครัง้ ที่ผ่านมา
หาก RM (โดยหารื อร่วมกับ MD5) เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโจทย์การยิง หรื อวิธีการยิงทําให้ เกิดความไม่ยตุ ิธรรม
และเป็ นไปไม่ได้ ที่จะให้ ผ้ แู ข่งขันทั ้งหมดกลับมายิงใหม่ในสถานีนนั ้ หรื อ โจทย์การยิงนั ้นยังคงไม่เหมาะสมหรื อยังใช้ ไม่ได้ สถานีนั ้น
้
นี ้จะถูกลบออกจากคะแนนการแข่งขัน
จะถูกตัดออกจากการแข่งขัน ในกรณีนี ้ คะแนนของผู้แข่งขันทังหมดในสถานี
2.3.4.1 ผู้แข่งขันที่ถกู ตัดสิทธิการแข่งขันในสถานีที่ยกเลิก อาจได้ รับสิทธิการแข่งขันต่อได้ หากผู้พิจารณาคําอุทธรณ์ขั ้นสูงสุด ที่
ยื่นขอโดยผู้แข่งขัน (ได้ แก่ RM หรือ คณะกรรมการชี ้ขาด ตามแต่กรณี) เห็นว่าการตัดสิทธิ์ถือว่าเป็ นผล โดยตรงจากเหตุที่
ทําให้ สถานีถกู ยกเลิก

2.3.5

ในกรณีสภาพอากาศไม่เอื ้ออํานวย RM อาจสัง่ ให้ คลุมเป้าด้ วยวัสดุโปร่งใส และหรือ ที่กําบังเหนือเป้า คําสัง่ นี ้ผู้แข่งขันไม่สามารถ
ประท้ วงได้ (ดูกฎ 6.6.1) ของที่เอาคลุมเป้าดังกล่าวต้ องคงอยู่ที่เป้าที่ถกู ผลกระทบจากสภาพอากาศ ในช่วงเวลาเดียวกัน จนกว่า
จะมีคําสัง่ ยกเลิก RM

2.3.6

ถ้ า RM (โดยหารื อร่วมกับ MD) เชื่อว่าสภาพอากาศ หรื อสภาพแวดล้ อมอื่นใด มีผลกระทบต่อความปลอดภัย และ/หรื อกระทบต่อ
แมทช์ที่กําลังดําเนินอยู่ RM อาจสัง่ พักหรื อยุติการแข่งชัว่ คราวจนกว่าเห็นสมควร

2.4
2.4.1

พืน้ ที่ปลอดภัย (Safety Areas)
เจ้ าภาพการแข่งขัน มีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดและสร้ างพื ้นที่ปลอดภัย สําหรับการแข่งขันไว้ อย่างพอเพียง ควรจะเป็ นสถานที่
สะดวกสบาย และมีเครื่ องหมายชัดเจน
พื ้นที่ปลอดภัยต้ องมีโต๊ ะ หันอยู่ในทิศทางลํากล้ องที่ปลอดภัย และมีขอบเขตที่ชดั เจน หากมีแนวกันด้ านหลัง หรื อกําแพงประกอบ
จะต้ องทํามาจากวัสดุที่สามารถหยุดกระสุนได้ ควรมีราวปื นหรื อราวต่างๆที่เหมาะสม แต่อยู่นอกพื ้นที่ปลอดภัย ที่ให้ ใช้ ได้ ตาม
ระเบียบของ IPSC โดยเฉพาะเจาะจงได้ ตลอดการแข่งขัน
ผู้แข่งขันจะได้ รับอนุญาตให้ ใช้ พื ้นที่ปลอดภัย (Safety Areas) ได้ โดยไม่ต้องมีการกํากับดูแล สําหรับกิจกรรม ต่างๆ ดังต่อไปนี ้ได้
ตราบเท่าที่ยงั อยู่ในขอบเขตของพื ้นที่ปลอดภัย และชี ้ปื นไปในทิศทางที่ปลอดภัย การฝ่ าฝื นอาจเป็ นเหตุให้ ถกู ตัดสิทธิ์จากการ
แข่งขัน (DQ – Disqualification) (ดูกฎ 10.5.1)
2.4.3.1 นําปื นที่ไม่บรรจุกระสุนเข้ า-ออก จากกระเป๋ า และเอาปื นใส่ซองพก
2.4.3.2 ฝึ กซ้ อมการชักปื นเข้ าออก ยิงแห้ ง (Dry-Firing) กับปื นที่ไม่บรรจุกระสุน
2.4.3.3 ฝึ กการเปลี่ยนเข้ าออกแม็กกาซีนเปล่า และ/หรื อ ดึงดูรอบการทํางานของสไลด์ปืน
2.4.3.4 ทําการตรวจสอบ ถอดชิ ้นส่วน ทําความสะอาด ซ่อมแซม บํารุงรักษา ปื น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ

2.4.2

2.4.3

4
5

Range Master
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
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.7
2.7.1

ห้ ามไม่ให้ จบั ต้ อง กระสุนดัมมี่ และกระสุนปกติ ไม่เว้ นแม้ จะอยู่ในบรรจุภณ
ั ฑ์ แม็กฯที่บรรจุกระสุน สปี ดโหลดที่ใส่กระสุนไว้ และ
กระสุนปื นที่ยงั ใช้ ได้ ในบริ เวณ Safety Area ไม่ว่ากรณีใดๆ (ดูกฎ 10.5.12)
การยิงทดสอบ/ช่ องยิงสอบศูนย์
หากกําหนดให้ มีช่องยิงทดสอบในการแข่งขัน ช่องยิงทดสอบต้ องมี RO ควบคุมการปฎิบตั ิในขณะให้ บริ การ
ผู้แข่งขันอนุญาตให้ ทําการยิงทดสอบปื น และกระสุนได้ ภายใต้ กฎความปลอดภัย ระยะเวลา รวมถึงขอบังคับ
อื่นๆ ตามที่ RO กําหนด
ในการแข่งขัน Level III หรือสูงกว่านั ้น หรือการแข่งขันที่ใช้ ระยะเวลาหลายวัน ผู้จดั การแข่งขันควรจัดให้ มีเป้า และเป้ าโลหะ ที่ได้
มาตรฐาน IPSC (หากเป็ นไปได้ ควรเป็ นเป้าส่งสัญญาณได้ หรื อเป้าที่ตั ้งได้ เอง)ใว้ ให้ ผ้ แู ข่งขันใช้ ในการทดสอบศูนย์
บริเวณจัดจําหน่ ายสินค้ า (Vendor Areas)
ผู้จดั จําหน่ายสินค้ า (เช่น บุคคลใด บริษัทห้ างร้ าน หรื อการแสดง หรื อขายสินค้ าใดๆ ในการแข่งขันยิงปื นระบบ IPSC) มีหน้ าที่ๆ
จะรับผิดชอบในความปลอดภัยในทุกด้ าน ในผลิตภัณฑ์ของตนเอง และต้ องทําให้ มนั่ ใจได้ วา่ การแสดงสินค้ า ต้ องอยู่ในสถานะที่ไม่
อาจทําอันตรายแก่บคุ คลใด ปื นที่ได้ รับการประกอบสําเร็จ ควรจะมีการทําให้ ใช้ งานไม่ได้ ก่อนการจัดแสดง
RM (โดยหารื อร่วมกับ MD) จะต้ องกําหนดบริเวณจัดจําหน่ายสินค้ า (Vendor Areas) ไว้ อย่างชัดเจน และอาจจะออก “แนวทาง
ปฏิบตั ิเพื่อการยอมรับ” แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายทุกราย ซึง่ จะต้ องรับผิดชอบในสินค้ าตนเอง
ผู้แข่งขันอาจถือปื นที่ไม่ได้ บรรจุกระสุน ของผู้จดั จําหน่ายได้ ระหว่างอยู่ในบริ เวณจัดจําหน่ายสินค้ า แต่ก็ต้องมีความระมัดระวัง
เพียงพอที่จะไม่ชี ้ปากกระบอกปื นไปยังบุคคลใดบุคคลหนึง่ ระหว่างที่ถือปื นนั ้น
บริเวณสุขอนามัย (Hygiene Areas)
ผู้จดั การแข่งขันควรจัดบริ เวณสุขอนามัย พร้ อมด้ วยนํ ้ายาล้ างมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ในบริเวณพื ้นที่สขุ า หรื อใกล้ จดุ บริการ อาหาร
สําหรับให้ ผ้ แู ข่งขัน
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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 : ข้ อมูลสนาม (Course Information)
3.1

กฎทั่วไป
ผู้แข่งขันจะต้ องรับผิดชอบในความปลอดภัยตามข้ อกําหนดของสนามเสมอ โดยเฉพาะเจาะจงตามที่ได้ ระบุด้วยวาจา หรื อ ให้
ทราบตามคําเขียนบรรยายโจทย์การยิง (stage briefing) ของสนามที่อธิบายให้ ผ้ แู ข่งขันทราบถึงข้ อกําหนดต่างๆ ข้ อมูลสนาม
สามารถระบุแยกประเภทได้ ดงั นี ้:

3.1.1

ผังสนามประเภทที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ – ผู้แข่งขันทั ้งที่ลงทะเบียน และ/หรื อ RD ของพวกเขา จะต้ องได้ รับรายละเอียดสนาม
IPSC อย่างเดียวกันในช่วงเดียวกัน และจํานวนวันที่แน่นอนก่อนกําหนดการแข่งขัน ข้ อมูลอาจส่งโดยเป็ นเอกสาร หรื อ เอกสาร
อีเลคทรอนิค หรื อผ่านเวปไซต์ (ดูกฎข้ อ 2.3)

3.1.2

ผังสนามประเภทที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ – เหมือนกับ 3.1.1 ยกเว้ นรายละเอียดของสนาม จะไม่เผยแพร่ก่อนล่วงหน้ า ข้ อแนะนํา
การปฏิบตั ิจะทราบเมื่อได้ รับฟั งคําอธิบายสนามที่เขียนอธิบายไว้

3.2

การเขียนคําอธิบายสนาม

3.2.1

ข้ อความคําอธิบายโจทย์การยิงที่ได้ รับการอนุมตั ิจากนายสนาม (Range Master) ต้ องติดประกาศไว้ ในแต่ละสนาม ก่อนเริ่มการ
แข่งขัน คําอธิบายนี ้จะมีความสําคัญกว่าข้ อมูลสนามใดๆ ที่ได้ เผยแพร่ไปแล้ ว หรื อ ที่ได้ แจ้ งให้ ผ้ แู ข่งขันทราบไปแล้ วก่อนการ
แข่งขัน และต้ องมีข้อกําหนดอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
-

ประเภท และ จํานวนเป้า
จํานวนกระสุนขันตํ
้ ่า
สภาวะเตรี ยมพร้ อมของปื น
ตําแหน่ง ท่า เริ่มต้ น
เวลาเริ่ มยิง (เสียง หรื อ การมองเห็น)
ขั ้นตอนการยิง

3.2.2

RO ผู้ปฏิบตั ิงานในสนาม ต้ องอ่านข้ อความที่เขียนไว้ ในคําอธิบายการยิง (stage briefing) ทุกถ้ อยคําสําหรับแต่ละสควอท RO
อาจแสดงตัวอย่างท่าทางเริ่มต้ นและเงื่อนไขการเตรียมปื นที่ถกู ต้ องและยอมรับได้ ให้ เห็นจริง

3.2.3

RM อาจให้ มีการปรับปรุงข้ อความในคําอธิบายสนามได้ ทกุ เวลาเพือ่ ความชัดเจน ความลงตัว หรื อความปลอดภัย (ดู 2.3)

3.2.4

หลังจากอ่านคําอธิบายโจทย์การยิงให้ ผ้ แู ข่งขันทราบ และคําถามต่างๆ ได้ ถกู ตอบจนหมดแล้ ว ผู้แข่งขันจะได้ รับอนุญาตให้ เดิน
สํารวจ เส้ นทางการยิงได้ เป็ นลําดับ ระยะเวลาที่ให้ เดินสํารวจดูโจทย์การยิงจะกําหนดโดย RO ซึง่ ให้ เวลาที่เท่าๆ กันกับผู้แข่งขันทุก
คน ถ้ าโจทย์การยิงมีเป้าเคลื่อนที่ หรื อทํานองเดียวกับเป้าเคลื่อนที่ ควรจะทําให้ มนั ทํางานให้ ผ้ แู ข่งขันทุกคนดูพร้ อมๆ กันในจํานวน
ครัง้ ที่เท่ากันด้ วย

3.3

กฎ ท้ องถิ่น ระดับภาค และ ระดับชาติ

3.3.1

การแข่งขันกีฬายิงปื น IPSC อยู่ภายใต้ กฎตามข้ อบังคับฉบับนี ้ องค์กรผู้จดั แข่งขันไม่อาจใช้ กฎท้ องถิ่นมาบังคับใช้ ยกเว้ นกฎความ
ปลอดภัยของชมรมนัน้ หรื อสนามนัน้ หรือข้ อกฎหมาย หรือคําพิพากษาที่มีมาก่อน การนํากฎใดๆ มาใช้ ที่เข้ ากับกฎ IPSC ไม่ได้
จะไม่นํามาใช้ ในการแข่งขัน 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

4.1.2

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.

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

4.2.2

The Universal, the A4/A and the A3/B targets may be included together with other paper targets in
the same course of fire.

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 : อุปกรณ์ ในแนวยิง
4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3
4.1.4

4.1.5
4.2
4.2.1

4.2.2

เป้า – หลักพืน้ ฐานโดยทั่วไป
เป้าที่ผ่านการอนุมตั ิจากการประชุม IPSC Assembly และเป็ นไปตามข้ อระบุในภาคผนวก B และ C C และเป้าที่แตกได้ เท่านั ้น
(ดูกฎ 4.4.1) จึงจะถูกใช้ ในการแข่งขันยิงปื นมินิไรเฟิ ล้ IPSC
4.1.1.1 หากเป้าใดเป้าหนึง่ หรือมากกว่านั ้น ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดที่ระบุดงั กล่าว และไม่สามารถจัดหามาเปลี่ยนให้ ถกู ต้ องได้
RM ต้ องตัดสินใจว่าเป้าเหล่านันจะสามารถยอมรั
้
บในการแข่งขันได้ หรือไม่ และตามข้ อกําหนดพิจารณาในแง่ใด ของ
หมวด 2.3 ของกฎข้ อบังคับนี ้ หากมีระบุไว้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของ RM จะมีผลเฉพาะแมทช์แข่งขันนั ้นเท่านั ้น จะ
ไม่เป็ นแบบอย่างในภายหน้ าของแมทช์ในพื ้นที่นนๆ
ั ้ หรื อแม้ แต่เป็ นเป้ าทดแทนตายตัวของแมทช์อื่นๆ ต่อไป
เป้าที่นบั คะแนน ที่ใช้ ในการแข่งขันยิงปื น IPSC ทั ้งหมดจะเป็ นสีเดียวดังนี ้:
4.1.2.1 บริ เวณที่นบั คะแนนของ เป้าขนาดมินิ และเป้ามาตรฐานต้ องเป็ นสีแทน เว้ นแต่ RM เห็นว่ากลมกลืนไปกับพื ้นที่แวดล้ อม
มีความต่างจากฉากหลังน้ อย เป้าสีอนื่ สามารถนํามาใช้ แทนได้
4.1.2.2 ด้ านหน้ าเป้าโลหะที่นบั คะแนน หรือเป้าอื่นที่ไม่ใช้ กระดาษ ต้ องทาด้ วยสีเดียว เน้ นไปทางสีขาว
เป้า No-shoot หรื อเป้าห้ ามยิง ต้ องมีเครื่ องหมาย “X” ไว้ อย่างชัดเจน หรื อเป็ นสีเดียวที่แตกต่างจากเป้าที่นบั คะแนน ตลอดทั ้งการ
แข่งขัน หรื อทัวร์ นาเมนท์ (ตย.หากเป้า No-shoot เป็ นสีเหลืองให้ ใช้ สีเหลืองทั ้งการแข่งขัน หรือทัวร์ นาเมนท์)
เป้าทําการยิง อาจให้ มีการปกปิ ดหรื อซุกซ่อนเป้า ในสนาม IPSC โดยอาจกระทําได้ บางส่วนหรือทังตั
้ วเป้าโดยการใช้ ซอฟคัฟเวอร์
(Soft Cover) หรื อ ฮาร์ ดคัฟเวอร์ (Hard Cover) ดังนี ้:
4.1.4.1 สิ่งปกคลุมทั ้งหมดเพื่อบังเป้า หรื อบางส่วนของเป้า จะพิจารณาเป็ นฮาร์ ดคัฟเวอร์ ได้ ฮาร์ ดคัฟเวอร์ ไม่ควรจะสมมุติเอา
แต่ควรจะสร้ างโดยใช้ วสั ดุที่กระสุนยิงไม่ทะลุ(ดูกฎ 2.1.3) และจะใช้ เป้ากระดาษทําเป็ นฮาร์ ดคัพเวอร์ แต่เพียงอย่างเดียว
ไม่ได้
4.1.4.2 สิ่งปกคลุมที่ทําให้ มองเห็นเป้าลางๆ จะพิจารณาเป็ นซอฟคัฟเวอร์ การยิงผ่านซอฟคัฟเวอร์ และถูกเป้านับคะแนน จะนับ
คะแนนให้ การยิงผ่านซอฟคัฟเวอร์ แล้ วไปถูกเป้าทําโทษ (no-shoot) จะถูกทําโทษ โซนคะแนนทังหมด
้
ของเป้าที่
ซอฟคัฟเวอร์ บงั นี ้ สามารถเห็นเป้าทั ้งแผ่นผ่านซอฟคัฟเวอร์ ก็ได้ หรื อเห็นบางโซนคะแนนของเป้าโดยไม่มอง ผ่าน
ซอฟคัฟเวอร์ ก็ได้ ด้วย
ห้ ามใช้ เป้าแผ่นเดียว จําลองแบ่งออกเป็ น 2 เป้าหรื อหลายเป้าด้ วยวิธีปิดเทป ทาสี หรื อแบ่งด้ วยวิธีแบ่งอืน่ ใด
เป้าไรเฟิ ้ ลที่ได้ รับการอนุมัตจิ าก IPSC – เป้ากระดาษ
มีเป้ากระดาษเพียงห้ าแบบ ที่ได้ รับการอนุมตั ิให้ ใช้ ในการแข่งขัน IPSC ประเภทไรเฟิ ล้ (ดูภาคผนวก B) เป้ามินิ (Mini Target) มี
เจตนาที่จะจําลองเป้าปกติเสมือนว่าไกลกว่า เป้าทังสองขนาด
้
สามารถใช้ ร่วมกันในสนามเดียวกัน โดยเป้ามินิ(Mini Target)
จะต้ องในระยะอย่างน้ อย 2เมตร ไปทางด้ านหลัง ไกลกว่าเป้าปกติที่ไกลที่สดุ (ตย. ถ้ าเป้าปกติอยู่ที่ 15เมตร เป้ามินิที่ใกล้ ที่สดุ
จะต้ องอยู่ที่ระยะ17เมตร)
4.2.1.1 เป้ า Universal, เป้า A4/A และ เป้า A3/B สามารถใช้ ร่วมกันกับเป้ากระดาษอื่นในสนามเดียวกัน
เป้ากระดาษจะต้ องมีเส้ นคะแนน และเส้ นขอบนอกส่วนที่ไม่มีคะแนนอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามเส้ นเหล่านี ้ไม่ควรจะมองเห็น ใน
ระยะที่เลย 10 เมตร ขึ ้นไป
4.2.2.1 ด้ านหน้ าของเป้า no-shoot ที่เป็ นกระดาษจะต้ องทําให้ เห็นเส้ นไม่นบั คะแนนอย่างชัดเจนเพียงพอเป้าทําโทษที่ไม่มีเส้ น
ชัดเจนหรื อเครื่ องหมายไม่เหมาะสม RM ต้ องให้ มีการแก้ ไขหรือเปลี่ยนออกไปทันที
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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

4.3.2

4.3.3

4.3.4

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.

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).

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.

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

4.2.4

เมื่อส่วนที่นบั คะแนนของเป้ากระดาษถูกปกปิ ดบางส่วน ผู้ออกแบบสนามต้ องสมมติให้ เป็ นฮาร์ ดคัฟเวอร์ ในแนวทางต่อไปนี ้:
4.2.3.1 โดยการปกปิ ดจริ งๆ ที่บางส่วนของเป้า (ดูกฎ 4.1.4.1) หรื อ
4.2.3.2 โดยการตัดเป้า เพื่อเอาส่วนที่หมายถึงส่วนที่ถกู บังโดยฮาร์ ดคัฟเวอร์ ออกไป เป้านั ้นต้ องทําเส้ นขอบเขตไม่นบั คะแนน ต่อ
ออกไปเต็มความกว้ างของแนวที่ตดั เป้า (ดูกฎ 4.2.2) หรือ
4.2.3.3 โดยการทาสีหรือปิ ดเทปที่บางส่วนของเป้า เพื่อสมมุติเป็ นฮาร์ ดคัฟเวอร์ โดยใช้ สีที่เห็นชัด สีเดียว
้
้า
ฮาร์ ดคัฟเวอร์ และเป้า no-shoot ที่ใช้ บงั ต้ องไม่บงั โซนคะแนนสูงสุดทังหมดของเป

4.3

เป้า Rifle ที่ได้ รับอนุมติจาก IPSC – โลหะ

4.3.1

กฎทัว่ ไป
4.3.1.1 เป้าโลหะ และเป้าห้ ามยิงที่ยิงแล้ วหมุนออกด้ านข้ าง หรื อไม่ล้ม หากนํามาใช้ จะไม่ได้ รับการรับรองอย่างเป็ นทางการ

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.1.2 เป้าโลหะ และเป้าห้ ามยิงซึง่ RO เห็นว่าล้ มเอง หรื อ ล้ มโดยการยิงโดนส่วนที่ไม่ไช่เป้า หรื อ จากเหตุอื่น (ตย. ลม การ
กระดอน [ricochet6] ) จะถือว่าเป็ นการล้ มเหลวของอุปกรณ์ (Range Equipment Failure) (ดูกฎ 4.6.1)
4.3.1.3 เป้าโลหะ และเป้าห้ ามยิงจะไม่มีเส้ นไม่นบั คะแนน
4.3.1.4 เป้าโลหะจะนับคะแนนเมื่อยิงแล้ วล้ มเท่านัน้
เป้า POPPER ของ IPSC (IPSC POPPER)
4.3.2.1 เป้า Popper และเป้ามินิ Popper ของ IPSC จะต้ องเป็ นโลหะ ทั ้งต้ องแสดงให้ เห็นความต่างของค่าความแรง(Power)
และต้ องคาลิเบลท(Calibrated)ตามรายละเอียดในภาคผนวก C1.
4.3.2.2 เป้าPopper เล็ก(Mini Popper) มีเจตนาที่จะจําลองเป้าเป้าPopper ปกติเสมือนว่าไกลกว่า เป้าทังสองขนาดสามารถใช้
้
ร่วมกันในสนามเดียวกันได้ โดยเป้ าPopper เล็ก(Mini Popper) จะต้ องในระยะอย่างน้ อย 2 เมตร ไปทางด้ านหลัง ไกล
กว่าเป้าปกติที่ไกลที่สดุ (ตย. ถ้ าเป้าเป้าPopper ปกติอยู่ที่ 15 เมตร เป้าPopper เล็กที่ใกล้ ที่สดุ จะต้ องอยู่ที่ระยะ17
เมตร)
เป้าเพลท IPSC (IPSC Plates)
4.3.3.1 เป้า Plates โลหะขนาดต่างๆ อาจให้ ใช้ ได้ (ดูภาคผนวก C3)
4.3.3.2 เป้า Plates โลหะไม่ต้องสะท้ อนค่าความต่างของความแรง และเป้า Plates จะไม่สามารถทําการร้ องขอเพื่อการทดสอบ
ได้ (Calibration) หากยิงโดนเพียงพอ (ตย.ยิงโดนกระสุนเต็มขนาดหัวกระสุน7) แต่เป้าไม่ล้ม หรื อหันข้ างออกเมื่อยิงโดน
RO จะถือว่าเป็ นความล้ มเหลวของเป้า ให้ ผ้ แู ข่งขันยิงใหม่ หลังจากแก้ ไขเป้าเพลทโลหะนั ้นแล้ ว
4.3.3.3 เป้า Plates โลหะที่ไม่ล้มในการยิงครัง้ แรก แต่ล้มเนื่องจากยิงซํ ้า จะไม่ถือเป็ นเหตุ ให้ ทําการยิงใหม่
4.3.3.4 เป้า Plates โลหะจะต้ องไม่ถกู ใช้ เพียงอย่างเดียวในสนามยิง ต้ องจัดให้ มีเป้ากระดาษ หรื อเป้าโลหะ Popper ที่นบั
คะแนนได้ อย่างน้ อย 1 เป้ า (นอกเหนือจากการมี เป้าห้ ามยิงโลหะ หรื อกระดาษ) รวมอยู่ในสนามที่ทําการยิง
เป้าห้ ามยิง (No-Shoots)
4.3.4.1 เป้าโลหะที่เป็ นเป้าห้ ามยิง Popper และแบบเพลท (Plate) ทั ้งที่ออกแบบให้ ล้ม หรื อ ที่ออกแบบให้ ไม่ล้ม ไม่ว่าจะกรณี
ใดๆ จะต้ องทาสีใหม่ทกุ ครัง้ หลังจากผู้แข่งขันแต่ละคนยิงเสร็จ
4.3.4.2 เป้าห้ ามยิงโลหะสามารถมีขนาด และรูปร่างตามแบบเป้าปกติได้
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Ricochet ขยายความโดยผผู้แปล

7

การยิงโดนด้วยหัวกระสุ นที่ไม่ได้เกิดจากการสะเก็ดหัวกระสุ น
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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

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

4.6.3

The declaration and/or use of any firearm as "range equipment" is prohibited.

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

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).
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4.4

เป้าที่แตกหักได้ หรื อ เป้าแบบพิเศษ (Frangible and Synthetic Targets)

4.4.1

เป้าที่แตกหักได้ เช่น เป้าดินเหนียว กระเบื ้อง อาจใช้ เป็ นเป้าคิดคะแนน หรื อเป้าห้ ามยิง ในการแข่งขัน IPSC Mini Rifle แต่ไม่
สามารถนํามาใช้ เป็ นเส้ นการยิง (Fault line) หรือ สิ่งอืน่ ที่กําหนดให้ มีการทําโทษได้

4.5

การจัดอุปกรณ์ สนามหรื อปรับพืน้ สนามใหม่

4.5.1

ผู้แข่งขันไม่สามารถปรับเปลี่ยนพื ้นผิวสนาม เก็บเศษวัสดุธรรมชาติ สิ่งก่อสร้ าง คํ ้ายัน พื ้นสนาม หรืออุปกรณ์สนามใดๆ (รวมถึง
เป้า อุปกรณ์ยึดเป้า อุปกรณ์กระตุ้นเป้าให้ ทํางาน) ไม่วา่ ในเวลาใด การฝ่ าฝื นจะถูกทําโทษ 1 Procedure ต่อการกระทํา 1 ครัง้ โดย
ในดุลยพินิจของ RO

4.5.2

ผู้แข่งขันอาจร้ องขอให้ เจ้ าหน้ าที่ ทําการใดๆ เพื่อความถูกต้ อง ของผิวสนาม การตั ้งเป้าหรือเรื่ องอื่นใด RM จะเป็ นผู้ชี ้ขาดเกี่ยวกับ
การร้ องขอดังกล่าว

4.6

อุปกรณ์ สนามบกพร่ อง และปั ญหาอื่นๆ

4.6.1

อุปกรณ์สนามต้ องแสดงออกถึงความท้ าทายอย่างตรงไปตรงมา และเสมอภาคกับผู้แข่งขันทังหมด
้
อุปกรณ์สนามที่ล้มเหลวหมาย
รวมถึง โดยไม่จํากัดกรณีวา่ เป็ น เป้ากระดาษสลับที่ เป้าโลหะที่ล้มก่อน หรื อเป้าเคลื่อนไหวที่ขยับก่อน การขัดข้ องทางอุปกรณ์
เครื่ องกลหรือเครื่ องใช้ ไฟฟ้า และความล้ มเหลวของอุปกรณ์ที่สร้ างขึ ้นเช่น ช่อง เปิ ด ท่อ, ปล่อง หรือเครื่ องกันต่
้ างๆ
4.6.1.1 ไม่อนุญาติให้ การประกาศให้ ใช้ หรือใช้ ปืนว่าเป็ นอุปกรณ์สนามโดยเด็ดขาด

4.6.2

ผู้แข่งขันที่ไม่อาจยิงจนจบในโจทย์การยิงนั ้นได้ อันเนื่องมาจากอุปกรณ์ล้มเหลว เป้าโลหะหรื อเป้าเคลื่อนไหวไม่ได้ ตั ้งไว้ ต้ องให้ ทํา
การยิงใหม่หลังจากดําเนินการซ่อมแซมแล้ วเสร็จ
4.6.2.1 เป้ากระดาษที่ไม่ได้ รับการซ่อมเป้า8 ไม่ถือเป็ นอุปกรณ์สนามบกพร่อง(ดูกฎข้ อ 9.1.4)

4.6.3

8

อุปกรณ์ขดั ข้ องซํ ้าซาก สนามนั ้นจะถูกถอนออกจากการแข่งขัน (ดูกฎ 2.3.4)

เป้าที่ถกู ยิงแต่ยงั ไม่ได้ รับการซ่อมรอยยิง
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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 : อุปกรณ์ ของผู้แข่ งขัน
5.1

ปื น Mini Rifles

5.1.1

ปื นไรเฟิ ล้ ให้ บงั คับใช้ แข่งไปตามดิวิชนั่ (ดูภาคผนวก D) อย่างไรก็ตามสนามแข่งขันก็ยงั คงใช้ สําหรับทุกดิวิชนั่

5.1.2

กําหนดขนาดกระสุนขนาด .22 LR สําหรับการแข่งขัน IPSC Mini Rifle

5.1.3

ศูนย์ปืน – ศูนย์ปืนกําหนดโดย IPSC มีดงั นี ้
5.1.3.1 “ศูนย์เปิ ด” เป็ นเครื่องเล็งที่ติดปื นที่ไม่มีส่วนประกอบทางไฟฟ้า และ/หรื อ เลนส์ ศูนย์เส้ นรวมแสง (Fiber Optic) ไม่ถือว่า
เป็ นเลนส์
5.1.3.2 “ศูนย์วตั ถุเชิงแก้ ว/อีเลคโทรนิค” เป็ นเครื่องเล็งที่ติดปื น (รวมถึงไฟฉาย) ใช้ วงจรไฟฟ้าและ/หรื อเลนส์
5.1.3.3 RM เป็ นผู้ชี ้ขาดในการแยกแยะประเภทศูนย์ การอนุโลมตามกฎ รวมถึงดิวิชนั่ ต่างๆ ตามภาคผนวก D

5.1.4

ไม่มีข้อกําหนดเข้ มงวดเรื่ องนํ ้าหนักไกปื น เว้ นแต่ว่าจะถูกกําหนดโดยดิวิชนั่ อย่างไรก็ตามระบบกลไกของไกปื นจะต้ องทํางานได้
อย่างปลอดภัยตลอดเวลา

5.1.5

ไก และ/หรื อ ที่เสริ มหน้ าไกปื น ที่ยื่นเกินความหนาของโกร่งไกถูกห้ ามใช้ เด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ปื นไรเฟิ ล้ ที่ติดตัง้ โกร่งไกสําหรับฤดู
หนาวอาจนํามาใช้ ได้ เมื่อโกร่งไกได้ ถกู ออกแบบ, สร้ าง และจัดเป็ นส่วนหนึง่ ของปื น และให้ ใช้ เมื่อสภาพอากาศเอื ้อให้ เกิดการใช้
นั ้น

5.1.6

ปื นจะต้ องใช้ งานได้ และปลอดภัย RO อาจขอทดสอบปื น และ/หรื อ อุปกรณ์อื่นๆ ของผู้แข่งขันได้ ตลอดเวลา เพื่อทดสอบดูการ
ทํางานอย่างปลอดภัย ถ้ าอุปกรณ์ใดไม่สามารถทํางานได้ หรื อไม่ปลอดภัย ต้ องนําออกจากการแข่งขัน จนกว่าจะซ่อมแซมแก้ ไขจน
เป็ นที่พอใจของ RM (ดูกฎข้ อ 5.7.5)

5.1.7

ผู้แข่งขันจะต้ องใช้ ปืนกระบอกเดียวกัน ศูนย์อนั เดียวกันในทุกโจทย์การยิงตลอดการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ปืน หรือศูนย์
ปื น ของผู้แข่งขันใช้ การไม่ได้ หรื อไม่ปลอดภัยในระหว่างการแข่งขัน จะต้ องขออนุญาตจาก RM ในการอนุมตั ิใช้ ปืนสํารองแทน
ตามแนวทางดังนี ้

5.1.8
5.1.9

5.1.7.1 ปื นสํารองจะต้ องเป็ นไปตามดิวิชนั่ ที่แจ้ งไว้ และเป็ นปื นชนิดและมีขนาดกระสุน และติดตั ้งศูนย์เล็งเช่นเดิม และ
5.1.7.2 การใช้ ปืนสํารองของผู้เข้ าแข่งขัน จะต้ องไม่ทําให้ ได้ เปรียบในการแข่งขัน และ
ผู้แข่งขันที่เปลี่ยนปื น หรื อปรับปรุงปื น/ศูนย์ปืนในระหว่างการแข่งขัน โดยไม่ได้ รับอนุมตั ิจาก RM จะเป็ นเหตุให้ ถกู ดําเนินการตาม
ข้ อ 10.6.1
ผู้แข่งขันต้ องไม่ใช้ หรื อพกพาปื นมากกว่า 1 กระบอก ในขณะทําการยิงในหนึง่ โจทย์การยิง (ดูกฎ 10.5.7)

5.1.10 ปื นไรเฟิ ล้ ต้ องมีพานท้ าย เพื่อให้ สามารถประทับยิงได้ จากไหล่ (ดูกฎ 10.5.15)
5.1.11 ห้ ามใช้ ปื นไรฟิ ล้ ที่ยิง “รัว”และ/หรื อ ยิงแบบอัตโนมัติ (คือการยิงออกไปมากกว่า 1 นัด ในการเหนี่ยวไกเพียงครัง้ เดียว) (ดูกฎ
10.5.15)
5.1.12 ห้ ามใช้ ปืนที่มีกําล้ องเพิ่ม หรื อหลายลํากล้ อง ที่ไม่ใช้ ลํากล้ องเดิมของปื นไรเฟิ ล้ (เช่น ปื นไรเฟิ ล้ และ ลูกซอง รวมกัน)

IPSC Mini Rifles Rules, January 2012 Edition.:

11

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

ซองปื น และอุปกรณ์ อ่ นื ๆ ของผู้แข่ งขัน

5.2.1

การนําพาและการเก็บ - ต้ องนําพาปื นที่ไม่บรรจุกระสุนโดยใส่กล่องปื น ในกระเป๋ าปื น หรื อในซองพกที่คาดอยู่ที่เอว (ดูกฎ
10.5.13)
5.2.1.1 ผู้แข่งขันที่มาถึงการแข่งขัน IPSC แต่นําพาหรื อพกปื นที่บรรจุลกู ต้ องแจ้ งต่อ RO โดยทันที เพื่อให้ RO ทําการควบคุม
การเลิกบรรจุ ผู้แข่งขันที่ไม่ปฎิบตั ิตามให้ ใช้ กฎข้ อ 10.5.13
5.2.1.2 การนําพาปื นไปโดยใส่ซองพก ต้ องไม่มีแม็กกาซีนอยู่ในปื น นกต้ องไม่ง้าง การฝ่ าฝื นจะถูกเตือนในครัง้ แรก แต่จะมีผล
ตามข้ อ 10.6.1 ในการแข่งขัน ถ้ ามีการกระทําดังกล่าวซํ ้าในการแข่งขันเดิม

5.2.2

ไม่ใช้ Not Applicable

5.2.3

ห้ ามการใช้ แท่นคํ ้ายิง หรือที่คล้ ายกัน

5.2.4

กระสุน และ อุปกรณ์โหลดลูกเร็ว ต้ องนําพา หรื อสวมไว้ กบั ผู้แข่งขัน หรือยึดกับปื น ในซอง, กระเป๋ า หรืออุปกรณ์เก็บอย่าง
เหมาะสมที่ออกแบบอย่างปลอดภัย หากไม่มีการระบุไว้ ในคําอธิบายสนาม

5.3

เครื่ องแต่ งกายที่เหมาะสม

5.3.1

ไม่ควรสวมใส่ชดุ พรางหรื อคล้ ายคลึงกับเครื่ องแบบตํารวจ ทหาร ยกเว้ นผู้แข่งขันที่เป็ นตํารวจ ทหาร ซึง่ MD เป็ นผู้ชี ้ขาดในเรื่ อง
เครื่ องแต่งกายของผู้แข่งขัน

5.4

การป้องกันตาและหู

5.4.1

ผู้แข่งขันทั ้งหมด จะถูกเตือนให้ สวมใส่เครื่องป้องกันหู และตาอย่างถูกต้ อง และถือเป็ นสิ่งสําคัญที่สดุ เพื่อหลีกเลีย่ งการบาดเจ็บ
โดยไม่จําเป็ น เป็ นข้ อแนะนําอย่างเข้ มงวดที่ให้ เตือนให้ สวมใส่เครื่ องป้องกัน หู และตา ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสนามยิง

5.4.2

เจ้ าภาพการแข่งขันควรให้ ทกุ คนใช้ เครื่องป้องกันดังกล่าว และเป็ นเงื่อนไขในการที่จะอยู่ในบริเวณสนามยิง ดังนั ้น เจ้ าหน้ าที่สนาม
จะต้ องพยายามให้ แน่ใจว่าทุกคนได้ สวมใส่เครื่องป้องกันอย่างเหมาะสม

5.4.3

ถ้ า RO พบเห็นว่าเครื่ องป้องกันหูและตาของผู้แข่งขันหลุดหรื อไม่ได้ ใส่ ในระหว่างที่ทําการยิงในสนาม RO จะต้ องทําการหยุด ผู้
แข่งขันทันที และให้ ทําการยิงใหม่หลังจากสวมใส่เป็ นที่เรียบร้ อย

5.4.4

ผู้แข่งขันที่ไม่ตงใจที
ั ้ ่จะทําให้ อปุ กรณ์ป้องกันเสียงและตา หลุดออกระหว่างที่ทําการยิง หรือได้ ทําการยิงโดยที่ไม่ได้ ใส่อปุ กรณ์
ดังกล่าวไว้ มีสิทธิ์ที่จะหยุดทําการยิงเอง และชี ้ปื นไปในทิศทางที่ปลอดภัย พร้ อมทั ้งแจ้ งปั ญหาให้ RO ทราบ กรณีนี ้จะถูกพิจารณา
ตามข้ อบังคับที่ผ่านมา

5.4.5

การทําอุปกรณ์ป้องกันหลุดออกโดย ตั ้งใจในระหว่างทําการยิง เพื่อเป็ นการเอาเปรี ยบการแข่งขัน จะถือว่าเป็ นผู้ไม่มีนํ ้าใจ เป็ น
นักกีฬา จะถูกใช้ กฎ 10.6.2

5.4.6

ถ้ า RO เห็นว่า ผู้แข่งขันใส่เครื่ องป้ องกันหูตาที่ไม่เหมาะสม RO อาจสัง่ ให้ ปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสมก่อนให้ ทําการยิง ความเห็นชี ้
ขาดในเรื่องนี ้อยู่ที่ RM

5.5

กระสุนปื น และ อุปกรณ์ ท่ เี กี่ยวข้ อง

5.5.1

ผู้แข่งขันในการแข่งยิงปื น IPSC เป็ นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของเครื่ องกระสุนใดๆ ที่นํามาใช้ ในการแข่งขันแต่เพียงผู้เดียว
IPSC, เจ้ าหน้ าที่ IPSC, องค์กรที่เกี่ยวพันกับ IPSC, เจ้ าหน้ าที่ขององค์กรใดที่เกี่ยวข้ องกับ IPSC ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น ไม่วา่
อะไรก็ตามในเรื่ องดังกล่าว รวมถึงการสูญเสีย การเสียหาย บาดเจ็บ หรือตาย จากกระสุนใดๆ ไม่วา่ จะถูกหรื อผิดกฎหมาย
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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

ลูกกระสุนของผู้แข่งขัน และแม็กกาซีนและสปี ดโหลดเดอร์ ที่เกี่ยวข้ อง ต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนด ของดิวิชนั่ ที่เกี่ยวข้ อง (ดู
ภาคผนวก D)

5.5.3

แม็กกาซีนสํารอง หรื อเครื่ องช่วยบรรจุอนื่ ใด ที่ตกหล่นโดยไม่ตั ้งใจหรื อ ผู้แข่งขันทําหล่นหลังสัญญาณเริ่ มยิง อาจเก็บขึ ้นมาได้
อย่างไรก็ตาม การเก็บอุปกรณ์เหล่านี ้จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎแห่งความปลอดภัยตลอดเวลา

5.5.4

กระสุนปื นเจาะเกราะ หัวระเบิด หรื อกระสุนส่องแสง (tracer) ถูกห้ ามใช้ ในการแข่งขันยิงปื น IPSC (ดู 10.5.15)

5.5.5

กระสุนต้ องไม่สามารถยิงออกได้ เป็ นหลายหัว หรื อทําคะแนนได้ หลายตําแหน่ง จากการยิงกระสุนเพียงหนึ่งนัด

5.5.6
5.6
5.6.1
5.7
5.7.1

กระสุนปื นใดๆ ที่ RO เห็นว่าไม่ปลอดภัย ต้ องนําออกจากการแข่งขันทันที (ดู 10.5.15)
การวัดความเร็ ว และ ค่ าความแรง พาวเวอร์ แฟกเตอร์ (Chronograph & Power Factor)
ไม่มีการกําหนดระดับค่าความรุนแรง Power Factor ขั ้นน้ อยสุด หรื อขั ้นมากสุด ในการแข่งขัน IPSC Mini Rifle
การขัดข้ อง – อุปกรณ์ ของผู้แข่ งขัน
ในกรณีที่ปืนของผู้แข่งขันขัดข้ อง หลังจากสัญญาณเริ่ มยิง ผู้แข่งขันอาจใช้ ความพยายามแก้ ไขปั ญหาอย่างปลอดภัย และทําการ
ยิงต่อไปได้ ในระหว่างที่ทําการแก้ ไขนั ้น ผู้แข่งขันจะต้ องให้ ปากกระบอกปื นชี ้ไปในแนวยิงที่ปลอดภัยตลอดเวลา ผู้แข่งขันต้ องไม่ใช้
อุปกรณ์ หรื อ แท่งอืน่ ใด เพื่อแก้ ไขการฝ่ าฝื นจะได้ คะแนนศูนย์ในสนามนั ้น
5.7.1.1 ผู้แข่งขันใดที่เกิดพบความผิดปรกติของปื นขณะมีคําสัง่ “Load And Make Ready” หรือ “Make Ready” แต่ต้องก่อน
ออกตัวภายใต้ เสียงสัญญาณ (Start Signal) ผู้นั ้นสามารถใช้ สทิ ธิบอกเลิกได้ ภายใต้ ดลุ พินิจของ RO เพื่อซ่อมปื น โดยไม่
ถูกทําโทษ โดยนํากฎ 5.7.4 และ 8.3.1.1 และกฎความปลอดภัยอื่นมาใช้ เป็ นการชัว่ คราว และหลังจากซ่อมปื นเรียบร้ อย
(ดูลกั ษณะปื นตามกฎ 5.1.7 ประกอบ) ผู้แข่งขันสามารถกลับเข้ าแข่งตามเดิม ตามที่ RO หรื อ RM กําหนด

5.7.2

ในขณะที่ทําการแก้ ไขการขัดข้ องนั ้น ผู้แข่งขันต้ องลดปื นลงจากเป้า นิ ้วของผู้แข่งขันจะต้ องออกจากโกร่งไกอย่างชัดเจน (ดูกฎ
10.5.8)

5.7.3

ในกรณีที่ ปื นขัดข้ องจนผู้แข่งขันไม่สามารถแก้ ไขได้ ภายใน 2 นาที ผู้แข่งขันจะชี ้ปื นไปในแนวยิงที่ปลอดภัย และ ปรึกษา RO RO
จะยุติการยิงในสนามนัน้ และสนามนั ้นจะถูกนับคะแนนตามปกติโดยรวม Miss ทั ้งหมด และทําโทษในการยิงผิดวิธี

5.7.4

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ผู้แข่งขันไม่ได้ รับอนุญาตให้ ออกจากสนามในขณะที่ยงั ครอบครองปื นที่บรรจุ กระสุนอยู่ (ดูกฎ
10.5.13)

5.7.5

ปื นที่ชํารุดข้ างต้ น ผู้แข่งขันจะไม่ได้ รับการยิงใหม่ในสนามนัน้ ในกรณีนี ้ ให้ ปืนถูกจัดว่าเป็ นปื นที่ใช้ งานไม่ได้ หรื อ ไม่ปลอดภัย ใน
ระหว่างที่ทําการยิง (ดูกฎข้ อ 5.1.6)

5.7.6

ในกรณีที่ RO ยุติการยิงในสนาม IPSC อันเนื่องมาจากข้ อสงสัยว่าปื นหรือกระสุนปื นของผู้แข่งขันไม่ปลอดภัย (ต.ย. “squib”
load) RO จะทําการตามขั ้นตอนที่จําเป็ น เพือ่ ให้ ทงผู
ั ้ ้ แข่งขัน และสนามอยู่ในสภาวะปลอดภัย RO จะทําการตรวจสอบปื น หรื อ
้
งต่อไปนี ้:
กระสุนปื น และทําตามขันตอนดั
5.7.6.1 ถ้ า RO พบว่าเป็ นไปตามข้ อปั ญหาที่สงสัยแต่ต้น ผู้แข่งขันจะไม่ได้ รับการยิงใหม่ และจะถูกสัง่ ให้ ไปแก้ ไขปั ญหา สําหรับ
ใบคะแนน ให้ บนั ทึกเวลาและลงคะแนนตามที่ “ยิงได้ ” พร้ อมกับ Miss และ การทําโทษ (ถ้ ามี) ลงในใบบันทึกคะแนน (ดู
กฎ 9.5.6)
5.7.6.2 ถ้ าเจ้ าหน้ าที่สนาม (RO) พบว่าปั ญหาดังกล่าวไม่ใช่ดงั ที่สงสัยไว้ ผู้แข่งขันจะได้ รับอนุญาตให้ ยิงใหม่ในสนามนั ้น
5.7.6.3 ผู้แข่งขันที่ทําการหยุดตัวเอง ตามข้ อสงสัยดังกล่าวข้ างต้ น ไม่สามารถร้ องขอทําการยิงใหม่ได้
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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.
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หมวดที่ 6 : โครงสร้ างของการแข่ งขัน
6.1
หลักโดยทั่วไป
คําจํากัดความต่ อไปนีจ้ ะใช้ เพื่อให้ เกิดความชัดเจน:
6.1.1 Course of Fire (รวมถึง คอร์ ส และ COF) – คือโจทย์การยิง หรื อห้ วงการยิง แยกคะแนน แยกเวลายิง ตามการยิงแบบ IPSC ซึง่
ออกแบบ จัดวาง สร้ างขึ ้น ให้ เป็ นไปตามหลักการพื ้นฐานของการออกแบบสนาม IPSC รวมถึงเป้าต่างๆ และโจทย์การยิงที่ให้
ความท้ าทาย ซึง่ ผู้แข่งขันแต่ละคนรับรู้ได้ และใช้ ทกั ษะการยิงเอาชนะ หรื อตอบโจทย์การยิงได้ อย่างปลอดภัย
6.1.2 Stage (สเตจ9) - คือส่วนหนึง่ ของการแข่งขันที่มี 1 Course of Fire (โจทย์การยิง หรื อ ห้ วงการยิง) เป็ นส่วนประกอบร่วมกับ สิง่
อํานวยการยิง ป้าย เต้ นท์ และอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ Stage ต้ องใช้ สําหรับหนึง่ ประเภทของปื น (เช่น ปื นสัน้ หรือ ปื นยาว หรื อ
ปื นลูกซอง) เท่านั ้น
6.1.3 Match (แมทช์) – ประกอบไปด้ วยอย่างน้ อย 3 Stages ขณะที่ทกุ Stages ใช้ ปืนเพียงประเภทเดียวในการแข่งขัน ผลรวมของผล
การแข่งขันแต่ละ Stage จะเป็ นผลการแข่งขันที่จะบอกว่าใครเป็ นผู้ชนะใน Match นั ้น
6.1.4 Not Applicable ไม่ใช้
6.1.5 Not Applicable ไม่ใช้
6.1.6 League – (ลีค) ประกอบด้ วย 2 Match หรือมากกว่า ในแต่ละประเภทปื นจัดแข่งขันต่างสถานที่และต่างเวลา โดยผลการแข่งขัน
ร่วมทังหมดของแต่
้
ละผู้แข่งขันใน Match ที่ระบุโดยผู้จดั นํามาสะสมและเป็ นตัวกําหนด ผู้ชนะของ League.
6.2
ดิวชิ ่ ัน (Division) ของการแข่ งขัน
6.2.1 Division ของการแข่งขัน IPSC จําแนกโดยข้ อแตกต่างของปื นและอุปกรณ์ (ดูภาคผนวก D) แต่ละ Match ต้ องกําหนดให้ มีอย่าง
น้ อย 1 Division เมื่อการแข่งขันมีให้ แข่งหลาย Division แต่ละ Division ต้ องคิดคะแนนแยกออกจากกัน และผลคะแนนรวมต้ อง
แยกผู้ชนะในแต่ละ Division
6.2.2 ในการแข่งขันที่ IPSC รับรองอย่างเป็ นทางการ จํานวนผู้แข่งขันในแต่ละ Division ขั ้นตํ่าที่ต้องยิงให้ จบการแข่งขัน ต้ องเป็ นไปตาม
ภาคผนวก A2 เพื่อให้ เป็ นผลที่รับรอง ถ้ าจํานวนไม่ถึง MD อาจให้ ทําการแข่งได้ แต่จะไม่มี ผลในการรับรองอย่างเป็ นทางการ
6.2.3 ก่อนเริ่ มการแข่งขัน ผู้แข่งขันต้ องแจ้ งดิวิชนั่ หนึง่ ดิวิชนั่ สําหรับคิดคะแนนในการแข่งขันครัง้ นั ้น และเจ้ าหน้ าที่ควรตรวจสอบ
อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้แข่งขันตามดิวิชนั่ ที่แจ้ งไว้ ก่อนที่ผ้ แู ข่งขันจะเข้ าทําการยิง การปฎิบตั ินี ้จะช่วย ผู้แข่งขันตรวจอุปกรณ์ของตน ว่า
เป็ นไปตามข้ อกําหนดดิวิชนั่ ตามที่ได้ แจ้ งไว้ อย่างไรก็ตามผู้แข่งขัน ยังคงให้ ปฎิบตั ิตามกฎในข้ อ 6.2.5.1
6.2.3.1 หากผู้แข่งขันไม่เห็นด้ วยกับข้ อกําหนดอุปกรณ์ ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้แข่งขันเอง ก่อนที่เข้ าทําการยิงของผู้แข่งขัน
ข้ างต้ น ต้ องให้ เหตุผล และหลักฐานที่ยอมรับแก่ผ้ ตู รวจอุปกรณ์ หากปฎิเสธ หรื อไม่แสดงเหตุ หรื อหลักฐานข้ างต้ น ให้ RM
เป็ นผู้ตดั สินชี ้ขาด
6.2.3.2 ปื นของผู้แข่งขัน และอุปกรณ์อื่นที่สามารถหยิบใช้ ได้ ระหว่างโจทย์การยิง อาจถูกขอให้ ตรวจได้ จาก เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
6.2.4 ผู้แข่งขันสามารถยิงในหลายดิวิชน่ั ได้ แต่ต้องได้ รับอนุมตั ิจาก MD ก่อน อย่างไรก็ตามผู้แข่งขันจะได้ คะแนนผลการแข่งขัน อย่าง
สมบูรณ์เพียงดิวิชนั่ เดียว และต้ องเป็ นดิวิชนั่ ที่ผ้ แู ข่งขันยิงครัง้ แรกเท่านั ้น ดิวิชนั่ อืน่ ที่ยิงภายหลังจะไม่นบั ในผลการแข่งขัน หรื อ
ได้ รับรางวัลอืน่ ๆ
6.2.5

เมื่อดิวิชนั่ ใดไม่สามารถดําเนินการแข่งได้ หรื อถูกถอดออกจากการแข่งขัน หรือผู้แข่งขันไม่ได้ แจ้ งดิวิชนั่ ก่อนเริ่ มทําการแข่งขัน ผู้
้ าการยิง โดยไม่ได้ รับการคิด
แข่งขันจะถูกจัดเข้ าดิวิชนั่ ที่ RM เห็นสมควร หากไม่มีดิวิชนั่ ที่เหมาะสมที่จะจัดให้ ลง ผู้แข่งขันนันจะทํ
คะแนน
6.2.5.1 หากอุปกรณ์ของผู้แข่งขันไม่ผ่านข้ อกําหนดของดิวิชนั่ ที่แจ้ งไว้ หลังจากเสียงสัญญาณเริ่ม (Start Signal) ผู้แข่งขันจะถูก
จัดเข้ าไปอยู่ใน Open Division (หากมี) มิฉะนั ้นผู้แข่งขันยิงโดยไม่มีการคิดคะแนนให้ หากผู้แข่งขันนั ้น ลงแข่งอยู่ใน
Open Division อยู่แล้ ว และไม่ผา่ นข้ อกําหนดของอุปกรณ์ดงั กล่าว ผู้แข่งขันนั ้นจะทําการยิง โดยไม่ได้ รับการคิดคะแนน

9

อาจเรียกว่า 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).

6.4.2

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.

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 ผู้แข่งขันที่ถกู จําแนกดิวิชนั่ ใหม่ตามข้ างต้ น ต้ องได้ รับการแจ้ งให้ ทราบทันทีที่เป็ นไปได้ การตัดสินของ RM ในกรณีนี ้ถือ
เป็ นที่สิ ้นสุด
6.2.5.3 ผู้แข่งขันที่ถกู จัดเข้ าไปอยู่ใน Open Division ตามกฎข้ อ 6.2.5.1 ให้ ปฎิบตั ิตามภาคผนวก D1 แต่ยงั ต้ องใช้ ปืน และศูนย์
เดิม นอกจากปฎิบตั ิตามกฎข้ อ 5.1.7.
6.2.6

การตัดสิทธิ์การแข่งขัน (DQ) ที่เกิดขึ ้น โดยผู้แข่งขันไม่ว่าเวลาใดในระหว่างที่ทําการแข่งขัน จะไม่ให้ ผ้ แู ข่งขันได้ แข่งต่อ ในการ
แข่งขันและ Division อื่นใดในภายหลัง อย่างไรก็ตามจะไม่มีผลย้ อนหลังกับการแข่งขันใน Division ที่เสร็จสิ ้นไปแล้ ว และมีสิทธิ์
ได้ รับรางวัลใน Division นันที
้ ่เสร็จไปแล้ ว

6.2.7

การจําแนกผู้แข่งขันในแต่ละ Division จะไม่เกี่ยวข้ องกับการจําแนกแคททิกอรี่ (Category) หรื อ จากการเป็ นสมาชิกของภูมิภาค
หรื อ ทีมอื่นใด

6.3

แคททิกอรี่ (Category) ของการแข่ งขัน

6.3.1

การแข่งขันยิงปื น IPSC อาจประกอบไปด้ วย Categories ที่แตกต่างกันใน Division เพื่อที่จะแบ่งกลุ่มประเภทของผู้แข่งขัน ผู้
แข่งขันอาจระบุเพียงหนึง่ Category สําหรับ Match

6.3.2

การไม่ผ่านข้ อกําหนดใน Category ที่แจ้ งไว้ หรื อไม่ได้ แจ้ งไว้ ก่อนเริ่ มทําการแข่งขัน จะมีผลให้ เสียสิทธิ์ใน Category นั ้น
รายละเอียด Categories ที่ได้ รับการอนุมตั ิ แสดงไว้ ไนภาคผนวก A2

6.4

ทีมของประเทศ

6.4.1

ในกรณีที่มีตําแหน่งว่างในทีม ทีมของประเทศหนึง่ ในแต่ละดิวิชนั่ อาจเลือกจากคนที่ดีที่สดุ เข้ าเสริ ม สําหรับการแข่งขัน IPSC
Level 4 ขึ ้นไป ประเภทของทีมอนุมตั ิในแต่ละดิวิชนั่ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ โดยการประชุมสมาพันธ์ (ดูภาคผนวก A2)
6.4.1.1 ในการแข่งขัน Level 4 เฉพาะทีมจากประเทศซึง่ ตั ้งอยู่ในภาคพื ้นทวีปที่จดั การแข่งขันเท่านัน้ ที่ได้ รับอนุญาตให้ ส่งเข้ า
แข่ง (เช่น ใน European Championship ทีมที่เป็ นตัวแทนของทวีปยุโรปเท่านั ้นที่สามารถลงแข่งได้ )
6.4.1.2 ในการแข่งขัน Level 4 หรือสูงกว่านั ้น ทีมที่เป็ นทางการจากประเทศต่างๆ จะต้ องถูกจัดวางตามวัตถุประสงค์ การจัดสค
วอด์ และจัดอันดับไปตามลําดับที่ทีมเคยได้ รับตําแหน่งในการแข่งระดับเดียวกันก่อนหน้ านั ้น แม้ ว่าทีม จะมีสมาชิกที่ตา่ ง
ไปจากเดิม

6.4.2

คะแนนบุคคลของผู้แข่งขัน จะใช้ กบั ทีมได้ เพียงทีมเดียวในการแข่งขัน และในทีมเดียวกันจะต้ องมีแต่ผ้ แู ข่งขันในดิวิชนั่ เดียวกัน
6.4.2.1 ดิวิชนั่ หรื อ แคททิกอรีของแต่ละผู้แข่งขันจะเป็ นตัวกําหนดสิทธิร่วมทีม (เช่น ผู้แข่งขันแข่งขันใน Production ดิวิชนั่ จะไม่
มีสิทธิร่วมทีม Open ดิวิชนั่ )ผู้แข่งขันสตรีบคุ คลที่ลงทะเบียน ในแคททีกรอรี่ เลดี ้ ไม่สามารถเข้ าร่วมในทีมที่แบ่งตามอายุ
หรื อกลับกัน ผู้แข่งขันบุคคลที่ลงแข่งขัน ใน แคททีกรอรี่ อาจจัดในทีมรวม overall ในดิวิชนั่ เดียวกัน

6.4.3

ทีมจะประกอบด้ วยจํานวนผู้แข่งขันสูงสุด สี่ (4) คน อย่างไรก็ตามจะใช้ คะแนนสาม (3) คนที่สงู สุดเท่านั ้น มารวมเป็ นคะแนนของ
ทีม

6.4.4

ในกรณีที่สมาชิกในทีมไม่สามารถยิงได้ หรื อ ออกจากการแข่งขันในระหว่างการแข่งขัน คะแนนที่ทําโดยผู้แข่งขันคนนั ้นจะยังคง
เป็ นคะแนนของทีมต่อไป ทีมที่ได้ รับผลกระทบดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวสมาชิกที่ถกู ออกไปได้

6.4.5

สมาชิกในทีมที่ไม่สามารถเข้ าแข่งขันก่อนเริ่ มทําการแข่งขัน อาจถูกเปลี่ยนตัวได้ ก่อนการเริ่มแข่งขัน ซึง่ MD เป็ นผู้อนุมตั ิ

6.4.6

ถ้ าสมาชิกในทีมถูก Disqualified จากการแข่งขัน คะแนนของสมาชิกในทีมที่ถกู Disqualified จะเป็ นศูนย์ในทุกสนาม ทีมจะไม่มี
สิทธิ์เปลีย่ นตัวสมาชิกที่ 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

6.5.2

6.5.3

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.

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.

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 "prematch" 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

6.6.3

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.

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

สถานภาพผู้แข่ งขัน และ หลักฐานประจําตัว

6.5.1

ผู้แข่งขันในทีมทั ้งหมด จะต้ องเป็ นสมาชิกของ IPSC Region ที่พํานักอาศัยอยู่โดยปกติ การพํานักอาศัย หมายถึง Region ที่ซงึ่
เป็ นภูมิลําเนาปกติ อย่างน้ อย 183 วันของ 12 เดือนก่อนเดือนที่เริ่ มทําการแข่งขัน เงื่อนไขของภูมิลําเนาปกติ คือการพํานักอาศัย
โดยกายภาพ และไม่เกี่ยวข้ องกับการเป็ นพลเมืองหรือ การมีที่อยู่อาศัย จํานวน 183 วัน ไม่จําเป็ นต้ องต่อเนื่องกัน กรณีผ้ แู ข่งขัน
ต่างชาติที่ RD ชาตินั ้นไม่ได้ รับรองความถูกต้ อง ห้ ามผู้จดั การแข่งรับสมัคร
6.5.1.1 หากผู้แข่งขันอาศัยอยู่ในพื ้นที่หรื อประเทศที่ไม่ปรากฏในข้ อมูล IPSC ผู้แข่งขันสามารถเข้ าร่วมเป็ นผู้อาศัยของพื ้นที่
ใกล้ เคียง โดยต้ องได้ รับการรับรองก่อน และหากพื ้นที่นั ้นๆ กําลังร้ องขอเพื่อให้ IPSC รับรองให้ ผ้ แู ข่งขัน แจ้ งว่าอาศัยใน
พื ้นที่นนไป
ั้

6.5.2

ผู้แข่งขัน และ/หรือสมาชิกของทีม อาจเป็ นตัวแทนเฉพาะ IPSC Region ที่เขาพํานักอาศัยอยู่ ยกเว้ น
6.5.2.1 ผู้แข่งขันอาศัยอยู่ที่หนึ่ง แต่ต้องการแข่งขันในนามของภูมิภาคที่ตนเองเป็ นพลเมือง Region Director ของภูมิภาคที่ผ้ ู
แข่งขันพํานักอยู่ และ Region Director ที่ผ้ แู ข่งขันเป็ นพลเมืองอยู่ ต้ องทําการตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ก่อนที่การ
แข่งขันจะเริ่มต้ น
6.5.2.2 ผู้แข่งขันตามข้ อ 6.5.1.1 อาจจะเป็ นตัวแทนของภูมิภาคที่ตนเองเป็ นสมาชิกอยู่ได้ แต่จะต้ องได้ รับรองจาก Region
Director เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ก่อนทําการแข่งขัน

6.5.3

การแข่งขันระดับประเทศหรื อระดับภูมิภาค ผู้แข่งขันที่ได้ แจ้ งประเทศของตนล่วงหน้ าตามกฎ 6.5.1 แล้ วเท่านัน้ จึงจะได้ รับการ
รับรองเป็ นแชมป์เปี ย้ นของประเทศ หรือระดับภูมิภาคนั ้น เป็ นแชมป์เปี ย้ นของดิวิชนั่ นัน้ และ/หรือ แคททิกอรี่นั ้น ตามผลที่ได้
อย่างไรก็ตามเมื่อการแข่งสรุปผล ผู้แข่งขันจากนานาประเทศ หรือภูมิภาคอื่นต้ องไม่ถกู ลบออกจากผลการแข่งขัน โดยจะยังคง
ปรากฏผู้แข่งขันทั ้งหมดของทุกชาติไว้ ตามเดิม ตัวอย่าง :
การแข่งขันประเทศ ๑ ผู้ชนะเลิศโอเพ่นดิวิชนั่

6.6

100% นักกีฬา ก. จากประเทศ ๒ (คงแสดงผลเป็ นชนะเลิศโอเวอร์ ออล และชนะเลิศดิวิชนั่ นี ้ไว้ )
99% นักกีฬา ข. จากประเทศ ๖
95% นักกีฬา ค. จากประเทศ ๑ (คือผู้ชนะเลิศของประเทศ ๑)
ตารางการแข่ งของผู้แข่ งขัน และ การแบ่ งกลุ่ม (Squadding)

6.6.1

ผู้แข่งขันต้ องทําการแข่งขันตามกลุ่มตามตารางวันเวลาที่กําหนด หากไม่ได้ มาปรากฏตัวตามตารางวันเวลาที่ต้องยิง Stage นั ้น
อาจไม่อนุญาตให้ ยิง โดยต้ องได้ รับการอนุมตั ิจาก Match Director เสียก่อน มิฉะนั ้นจะได้ รับคะแนนศูนย์สําหรับ Stage นั ้น

6.6.2

เฉพาะเจ้ าหน้ าที่จดั แข่งขัน ผู้สนับสนุนการแข่งขัน และบุคคลสําคัญเกี่ยวข้ องกับประเทศจัดแข่ง รวมทั ้งเจ้ าหน้ าที่ของ IPSC
(ตามที่ระบุในข้ อ 6.1 ขององค์ประกอบ IPSC) จึงสามารถลงทําการแข่งล่วงหน้ า (Pre-Match) ได้ ภายใต้ การอนุมตั ิของ MD
คะแนนที่เกิดขึ ้นสามารถนําไปคิดรวมในการแข่งขันได้ ภายใต้ การอนุมตั ิของ MD เช่นกัน กําหนดวันที่มีการแข่งขันล่วงหน้ า (PreMatch) จะถูกประกาศเป็ นทางการล่วงหน้ าอยู่ในปฏิทินของการแข่งขัน โดยผู้แข่งขันอื่นๆ ทัว่ ไปสามารถเข้ าชมการแข่งได้
6.6.2.1 ในการแข่งขัน Level 4 หรื อสูงกว่านั ้น ผู้แข่งขันในประเภททีมต้ องลงทําการแข่งขันในวันจริ งเท่านัน้

6.6.3

การเริ่มการแข่งขัน จะนับโดยใช้ วนั แรกของการยิง (รวม 6.6.2 ด้ วย) และสิ ้นสุดลงเมื่อผลการแข่งขันได้ รับการ ประกาศให้ เป็ นที่
สิ ้นสุดโดย 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

การแบ่ งคลาสระบบสากล หรือ “ไอซีเอส” International Classification System (“ICS”)

6.7.1

สภา IPSC จะเป็ นผู้ประสานและประกาศกฎกติกา และขันตอนในการจั
้
ดการและดําเนินการแบ่งคลาส (ICS) ต่อไป

6.7.2

ผู้แข่งขันที่ต้องการ ICS ต้ องใช้ โจทย์การยิง (Course Of Fire) ที่ได้ รับการรับรองเท่านั ้น (ซึง่ แสดงไว้ ใน 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 : การจัดการด้ านงานสนาม
7.1

เจ้ าหน้ าที่แข่ งขัน – หน้ าที่ และ ความสันพันธ์ เกี่ยวกับการแข่ งขันกําหนดไว้ ดงั นี:้

7.1.1

“อาร์ โอ” (Range Officer – RO) – เป็ นเจ้ าหน้ าที่ผ้ อู อกคําสัง่ ในสนาม ดูแลผู้แข่งขันให้ ปฏิบตั ิตามคําอธิบายการยิงของสนาม และ
ดูแลความปลอดภัยในการยิงของผู้แข่งขันอย่างใกล้ ชิด เป็ นผู้แจ้ งเวลา คะแนน การทําโทษ ตรวจสอบ และบันทึกคะแนนลงในใบ
บันทึกคะแนน (ภายใต้ การบังคับบัญชาของ CRO และ RM)

7.1.2

“ซีอาร์ โอ” (Chief Range Officer – CRO) – เป็ นเจ้ าหน้ าที่สงู สุด ที่ควบคุมทุกคน และ ทุกกิจกรรมในสนาม ดูแลในเรื่ อง ความ
ยุติธรรม ความถูกต้ องให้ เป็ นไปตามกฎ (ภายใต้ การบังคับบัญชาของ RM)

7.1.3

“เอสโอ” (Stat Officer – SO) – รับผิดชอบงานด้ านเก็บ เรี ยบเรียง ป้องกันข้ อมูล และเก็บรักษาใบบันทึกคะแนนทังหมด
้
และทํา
หน้ าที่คํานวณ ตรวจสอบ และปิ ดประกาศผลคะแนน ผลการแข่งขัน และข้ อมูลสถิติต่างๆ (ภายใต้ การบังคับบัญชาโดยตรงของ
RM)

7.1.4

“ควอเตอร์ มาสเตอร์ ” (Quartermaster – QM) – จัดส่ง ซ่อมแซม ดูแลรักษาอุปกรณ์ในสนามทุกชนิด (เช่น เป้ า กระดาษปิ ดเป้ า สี
ขาเป้า ฯลฯ) ดูแลและจัดสรรเครื่ องมือประจําตัวของ RO (เช่น เครื่ องจับเวลา ถ่าน แม็กยิง แผ่นรองเขียน ฯลฯ) และ เสบียงอาหาร
ของ RO (ภายใต้ การบังคับบัญชาโดยตรงของ RM)

7.1.5

“อาร์ เอ็ม” (Range Master – RM) – ดูแลคนที่มีกิจกรรมทุกคนในสนาม รับผิดชอบในเรื่ องความปลอดภัยของสนาม และความ
ปลอดภัยในการใช้ สนาม ให้ เป็ นไปตามกฎ การ DQ การประท้ วง ที่ต้องใช้ อนุญาโตตุลาการ จะต้ องผ่าน RM โดยปรกติ RM ได้ รับ
การแต่งตั ้งโดย MD และทํางานร่วมกัน อย่างไรก็ตามในการแข่งขันที่ IPSC รับรองอย่างเป็ นทางการระดับ Level IV ขึ ้นไป การ
แต่งตั ้ง RM ต้ องขออนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับ IPSC Executive Council
7.1.5.1 การอ้ างถึง “Rang Master” ในหนังสือกฎเล่มนี ้หมายความถึงบุคคลที่รับหน้ าที่ปฎิบตั ิเป็ น RM ในการแข่งขัน (หรื อ ตัว
แทนที่มีอํานาจในงานหนึง่ ๆ) มิใช่ตําแหน่งในระดับสากลหรือภูมิภาค

7.1.6

“แมทช์ไดเร็กเตอร์ ” (Match Director – MD) – ดูแลการแข่งขันทั ้งหมด รวมถึง การบริหารจัดการ การจัดกลุม่ ตารางเวลา การ
สร้ างสนาม และประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่ทกุ ฝ่ าย และการเตรียมการด้ านบริการ มีอํานาจและการตัดสินใจในกรณีตา่ งๆ สูงสุด
ยกเว้ นการใช้ กรณีที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ กฎที่เป็ นอํานาจของ RM, MD ถูกแต่งตั ้งโดยองค์กรที่จดั แข่ง และทํางานร่วมกับ RM

7.2

ระเบียบวินัย ของเจ้ าหน้ าที่

7.2.1

RM มีอํานาจเหนือเจ้ าหน้ าที่การแข่งขันทุกคน นอกจาก MD (ยกเว้ นในกรณี MD เข้ าร่วมทําการแข่งขันในแมทช์ด้วย และอยู่ใน
ฐานะนักกีฬาผู้แข่งขัน) และรับผิดชอบตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบวินยั ของเจ้ าหน้ าที่

7.2.2

ในกรณีที่ เจ้ าหน้ าที่มีเรื่ องเกี่ยวกับความประพฤติ RM จะส่งรายงานและรายละเอียดของเหตุความผิดนัน้ ให้ RD ของภูมิภาคที่
เป็ นเจ้ าภาพการแข่งขัน และประธานของ International Range Officers Association (IROA)

7.2.3

เจ้ าหน้ าที่การแข่งขันที่ถกู DQ จากการแข่งขัน โดยฝ่ าฝื นความปลอดภัย ในขณะที่มีการแข่งขันอยู่ ยังจะมีคณ
ุ สมบัติในการเป็ น
เจ้ าหน้ าที่การแข่งขัน สําหรับการแข่งขันนั ้น RM จะเป็ นผู้วินิจฉัยเกี่ยวกับการเข้ าร่วมของเจ้ าหน้ าที่ทั ้งหลาย

7.3

การแต่ งตัง้ เจ้ าหน้ าที่

7.3.1

เจ้ าภาพผู้จดั การแข่งขัน ต้ องแต่งตั ้ง Match Director และ Range Master ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ ้น เพื่อที่จะเป็ นผู้ที่รับหน้ าที่
และภาระงานตามรายละเอียดของกฎฉบับนี ้ ผู้ที่ได้ รับการแต่งตั ้ง RM ควรมีความสามารถและประสบการณ์จาก เจ้ าหน้ าที่ที่ผ่าน
การอบรม (ดูกฎ 7.1.5 ประกอบ) สําหรับ Level 1 และ Level 2 เพียงคนเดียวอาจเป็ นได้ สองตําแหน่งทั ้ง 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

อ้ างอิงตามกฎฉบับนี ้ เจ้ าหน้ าที่สนามหรือ Match Officials (เช่น RO, CRO, RM และ อืน่ ๆ) หมายถึงบุคคลที่ได้ รับการแต่งตัง้
อย่างเป็ นทางการจากเจ้ าภาพผู้จดั การแข่งขัน ซึง่ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพในการแข่งขัน บุคคลที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่สนามที่
ได้ รับการรับรอง (Certified Match Officials) แต่ได้ มาเข้ าร่วมการแข่งขัน ในลักษณะของผู้แข่งขันทัว่ ไป จะไม่มีฐานะ หรือ อํานาจ
หน้ าที่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่สนาม (Match Officials) ในการแข่งขันครัง้ นั ้น และบุคคลดังกล่าวไม่ควรเข้ าร่วมการแข่งขันโดยสวมใส่เครื่อง
แต่งกายที่มีตราประจําตําแหน่งต่างของการของการแข่งขัน
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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.

8.2.3

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.

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 : สนามยิง (The Course of Fire)
8.1

สภาพของปื นพร้ อมยิง (Gun Ready Condition)
เงื่อนไขสภาพพร้ อมของปื นที่ใช้ ในการแข่งขันโดยทัว่ ไป จะเป็ นไปตามข้ อต่อไปนี ้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ ผู้
แข่งขันไม่ได้ บรรจุกระสุนเข้ ารังเพลิง ตามคําอธิบายการยิง โดยตั ้งใจหรื อไม่ก็ตาม RO ต้ องไม่กระทําการใดๆ โดยผู้แข่งขันจะ ต้ อง
รับผิดชอบตนเองเสมอสําหรับการครอบครองปื นอยู่

8.1.1

ปื นไรเฟิ ล้ :
8.1.1.1 โหลด (อ็อปชัน่ 1): แม๊ กกาซีนมีลกู และยึดกับปื น, ลูกอยู่ในรังเพลิง, นกสับ และ/หรื อเซียร์ ขึ ้นไว้ และปรับขึ ้นคันเซฟ (ถ้ า
ปื นถูกออกแบบให้ มี)
8.1.1.2 โหลด (อ็อปชัน่ 2): แม๊ กกาซีนมีลกู และยึดกับปื น, รังเพลิงไม่มีลกู , ลูกเลื่อนปิ ด
8.1.1.3 อันโหลด (อ็อปชัน่ 3): แม๊ กกาซีนที่ยดึ กับปื นต้ องไม่มีลกู , แม๊ กกาซีนที่ถอดได้ ให้ แยกจากปื น ลูรังเพลิงไม่มีลกู , ลูกเลื่อน/
โบลท์อาจเปิ ด หรือปิ ด

8.1.2

ไม่ใช้ Not Applicable

8.1.3

โจทย์การยิง อาจกําหนดเงื่อนไขสภาพพร้ อม (Ready Condition) แบบอืน่ การกําหนดดังกล่าวจะต้ อง บรรยายอย่างชัดเจนใน
คําอธิบายโจทย์การยิง
8.1.3.1 ในกรณีที่คําอธิบายสนามเขียนระบุให้ ปืนของผู้แข่งขัน และ/หรืออุปกรณ์พว่ งอื่นๆ ต้ องว่างอยู่บนโต๊ ะหรื อพื ้นผิวอื่น ก่อน
สัญญาณเริ่ มยิง(Start Signal) ผู้แข่งขันต้ องวางปื นและอุปกรณ์ตามที่คําอธิบายสนามเขียนระบุ โดยมีเพียงแค่อปุ กรณ์ที่
ยึดติดกับตัวปื น(เช่น ที่พกั นิ ้ว เซฟ ก้ านขึ ้นลําเลื่อน) ห้ ามใช้ อปุ กรณ์อื่นในทําเกิดระดับที่ต่างไป (ดูกฎข้ อ 5.1.8)

8.1.4

ยกเว้ นจะระบุไว้ ในเงื่อนไขของดิวิชนั่ (ดูภาคผนวก D) ผู้แข่งขันต้ องไม่ถกู จํากัดในเรื่ องจํานวนกระสุนที่บรรจุในปื น คําอธิบายสนาม
อาจกําหนดแค่บรรจุหรื อไม่บรรจุ และการเปลีย่ นแม็กเท่านัน้ ภายใต้ กฎ 1.1.5.2

8.2

สภาพความพร้ อมของผู้แข่ งขัน

เมื่อมีลักษณะที่เตรียมพร้ อมรั บคําสั่ง จาก RO
8.2.1

ปื นถูกตระเตรี ยมตามที่กําหนดในคําอธิบายโจทย์การยิง และเป็ นไปตามข้ อกําหนดของดิวิชนั่

8.2.2

ผู้แข่งขัน จัดท่าทางตามท่าเริ่มต้ นที่ตําแหน่งกําหนดไว้ ในคําอธิบายการยิง ถ้ าไม่กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ผู้แข่งขันต้ องยืนตรง โดย
ปื นในสภาพเตรี ยมพร้ อม ถูกถือด้ วยมือทั ้งสองข้ าง พานท้ ายแตะตัวผู้แข่งขันที่ระดับสะโพก โกร่งไกหันลงพื ้น ปากลํากล้ องชี ้เข้ าใน
สนาม และให้ นิ ้วอยู่นอกโกร่งไก
8.2.2.1 หากไม่ได้ ระบุไว้ ในคําบรรยายสนาม ห้ ามไม่ให้ ถือปื นชี ้ปลายลง
8.2.2.2 ผู้แข่งขันใดได้ เริ่มหรื อจบทําการยิงไปแล้ ว แต่เริ่มจากลักษณะท่าสตาร์ ทที่ผิดไปจากคําอธิบายสนาม RO อาจสัง่ ให้ ทําการ
ยิงใหม่
8.2.2.3 แต่ละสเตจสเตจอาจให้ ท่าเริ่ ม เป็ นท่านอน, คุกเข่า, นัง่ หรือ ตามที่ระบุในคําบรรยายสนาม อย่างไรก็ตาม ท่าเตรี ยมพร้ อม
ของปื นที่ระบุที่ระบุไว้ นี ้ และคําสรุปความทัว่ ไปของ ท่าเริ่ม จะนํามาใช้ ก่อน
8.2.2.4 โจทย์การยิงต้ องไม่อนุญาตให้ ผ้ แู ข่งขันเริ่มด้ วยการให้ ปืนไรเฟิ ล้ ประทับบ่าและชี ้ไปยังเป้า

8.2.3

โจทย์การยิงจะต้ องไม่กําหนดให้ ผ้ แู ข่งขัน สัมผัส หรื อถือปื น เครื่ องช่วยบรรจุหรื อกระสุนปื น หลังจากคําสัง่ “Stand By” และก่อน
สัญญาณเริ่ มยิง (ยกเว้ นการสัมผัสด้ วยท่อนแขนส่วนล่างที่ไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ )
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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

8.3.5

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.

"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

การสื่อสารในสนาม – คําสั่งที่อนุญาต ใช้ ในสนามยิง และลําดับการสั่งมีดงั นี ้

8.3.1

“Load and Make Ready” (หรื อ “Make Ready” กรณีท่าสตาร์ ทเริ่ มจากปื นไม่บรรจุ) คําสัง่ นี ้บ่งบอกถึง การเริ่ มโจทย์การยิงใน
สนาม IPSC ภายใต้ การกํากับดูแลของ RO ผู้แข่งขันต้ องหันหน้ าไปในแนวยิง หรือในแนวที่ปลอดภัยตามที่ RO ระบุ สวมใส่เครื่อง
ป้องกัน ตา และหู และเตรียมปื น ตามคําอธิบายสนาม แล้ วผู้แข่งขันจะจัดท่าทางของตัวเองในท่าที่กําหนดไว้ ณ จุดนี ้ RO จะ
ดําเนินการสัง่ การต่อไป
ั ญาณเริ่ มยิงโดยไม่ได้ รับอนุญาตจาก RO
8.3.1.1 เมื่อมีการออกคําสัง่ ผู้แข่งขันต้ องไม่เคลื่อนตัวออกจากจุดเริ่มต้ น ก่อนที่จะมีสญ
ที่กํากับดูแลอยู่ การฝ่ าฝื นจะถูกตักเตือนในครัง้ แรก และอาจถูกใช้ กฎข้ อ 10.6.1 เมื่อกระทําอีก ในการแข่งขันคราว
เดียวกัน

8.3.2

“Are You Ready?” ถ้ าไม่มีปฏิกิริยาปฎิเสธใดๆของผู้แข่งขันที่ตอบสนองคําสัง่ นี ้ ให้ ถือว่าเขาเข้ าใจวิธีการยิงเป็ นอย่างดีแล้ ว และ
พร้ อมที่จะเริ่ มยิง ถ้ าผู้แข่งขันยังไม่พร้ อมเมื่อได้ รับคําสัง่ จะต้ องตะโกนว่า “Not Ready” เมื่อผู้แข่งขันได้ ทําท่า เตรียมพร้ อมตามท่า
ที่กําหนดไว้ ในคําอธิบายการยิง จะถือบ่งบอกถึงความพร้ อมยิงแก่เจ้ าหน้ าที่สนาม (RO)

8.3.3

“Standby” คําสัง่ นี ้จะตามด้ วยสัญญาณเริ่มยิงภายใน 1 ถึง 4 วินาที (ดูกฎ 10.2.6)

8.3.4

“Start Signal” คือสัญญาณที่ให้ ผ้ แู ข่งขันเริ่ มทําการยิง ถ้ าผู้แข่งขันไม่มีปฏิกิริยาสนองตอบต่อสัญญาณเริ่ มยิงไม่วา่ ด้ วยเหตุใด RO
จะยืนยันว่าผู้แข่งขันพร้ อมทําการยิง โดยกลับไปเริ่มที่คําสัง่ Are You Ready? อีกครัง้
8.3.4.1 ในกรณีที่ผ้ แู ข่งขันเริ่ มทําการยิงก่อนสัญญาณโดยไม่เจตนา (False Start) RO จะต้ องทําการ
ที่สดุ และให้ เริ่ มทําการยิงใหม่ เมื่อเตรี ยมสนามกลับมาพร้ อมอีกครัง้

8.3.5

หยุดนักกีฬาโดย เร็ว

“Stop” คําสัง่ นี ้จะถูกใช้ โดย RO ได้ ทกุ เวลา ผู้แข่งขันจะต้ องหยุดยิงทันที ยืนอยู่กบั ที่ และ รอรับคําแนะนําจาก RO
8.3.5.1 ในกรณีจดั แข่งขัน 2 สนาม หรือมากกว่า หรือ ถูกจัดแบ่งยิงอยูใ่ นพื ้นที่ร่วมกัน RO อาจออกคําสัง่ ชัว่ คราว เมื่อจบโจทย์
การยิงแรกเพื่อให้ ผ้ แู ข่งขันเตรียมยิงในโจทย์การยิงลําดับต่อไป (เช่น “Reload If Required”) คําสัง่ ชัว่ คราวนี ้ ต้ องระบุไว้
ในคําอธิบายการยิง ของสนามนันด้
้ วย

8.3.6

“If You Are Finished, Unload And Show Clear” เมื่อผู้แข่งขันได้ ทําการยิงจบในสนาม IPSC แล้ ว ผู้แข่งขันต้ องลดปื นลง และ
แสดงปื นให้ RO ตรวจสอบ โดยแนวปื นยังชี ้ไปในแนวยิง ถอดแม็กกาซีนออก ค้ างสไลด์ หรือดึงเปิ ดไว้ เพื่อแสดงรังเพลิงว่างไม่มี
กระสุนค้ าง

8.3.7

“If Clear, Secure Chamber” หลังจากคําสัง่ นี ้ ผู้แข่งขันต้ องไม่กลับไปยิงอีก (ดูกฎ 10.6.1) ในขณะที่ยงั ชี ้ปื นไปในแนวยิงที่
ปลอดภัย จากนันผู
้ ้ แข่งขันต้ องสวม Safety Flag ถือเป็ นการสิ ้นสุดการยิง ลูกเลื่อนสามารถที่เปิ ดค้ างหรื อปิ ดก็ได้ แต่ผ้ แู ข่งขันต้ อง
ปฎิบตั ิตามกฎข้ อ 5.2.1

8.3.8

“Range Is Clear” – ผู้แข่งขัน หรื อเจ้ าหน้ าที่สนาม ต้ องไม่เคลื่อนที่เข้ าไปหา หรือถอยออกมาจากเขตแนวยิง หรือจุดสุดท้ ายที่ยิง
จนกว่าจะมีคําสัง่ นี ้โดย RO และเมื่อมีคําสัง่ นี ้ เจ้ าหน้ าที่และผู้แข่งขัน จึงเข้ าไปนับคะแนน ปิ ดเป้า ตั ้งเป้า ฯลฯ

8.3.9

ผู้แข่งขันที่ความบกพร่ องทางการได้ ยิน สามารถขอได้ รับสัญญาณคําสัง่ พิเศษเพิ่ม สําหรับคําสัง่ การยิง ทั ้งทางภาพ และ/หรื อทาง
กายภาพ โดยต้ องได้ รับการอนุมตั ิจาก RM ก่อนจะใช้
8.3.9.1 สัญญาณทางกายภาพที่แนนําคือ การแตะที่ไหล่ผ้ แู ข่งขันด้ านไม่ถนัด โดยใช้ วิธีการนับถอยหลัง เช่น แตะ3ครัง้ สําหรับ
“Are You Ready”, แตะ2ครัง้ สําหรับ “Standby” และ แตะ1ครัง้ สําหรับ “Start Signal”
8.3.9.2 หากผู้แข่งขันต้ องการจะใช้ อปุ กรณ์สง่ สัญญาณเป็ นของตัวเอง จะต้ องนําอุปกรณ์ให้ ทดสอบ ทดลอง อนุมติโดย RM
ก่อนที่จะนํามาใช้
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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

8.6.2

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.

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 เนื่องจากไม่มีข้อกําหนดอุปกรณ์สื่อสารระหว่างสถานีทดสอบกระสุน หรือสถานีตรวจอุปกรณ์(ซึง่ อาจจะอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่
ทําการยิงแข่งขัน) ผู้แข่งขันต้ องไม่นํา Safety Flag ค้ างรังเพลิงสําหรับปื นยาวออก จนกว่าผู้ตรวจสอบจะเรียกให้ สง่ Safety Flag
ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใดจนกว่าผู้ตรวจอุปกรณ์ หรื อผู้ทดสอบอุปกรณ์แจ้ ง หรือให้ ปฎิบตั ิตามคําแนะนํา หากฝ่ าผืนให้ ปฎิบตั ิตามกฎข้ อ
10.5.1
8.4

การบรรจุกระสุน การบรรจุใหม่ หรือ การเลิกบรรจุ ในช่ องยิง

8.4.1

การบรรจุกระสุน การบรรจุใหม่ หรื อ การเลิกบรรจุ ในระหว่างอยู่ในสนามยิง นิ ้วของผู้แข่งขันจะต้ องออกมานอกโกร่งไก ให้ เห็น
อย่างชัดเจน ยกเว้ นแต่มีข้ออนุญาตพิเศษอื่นใด (ดูข้อ 8.1.2.5 และ 8.3.7.1) และปื นต้ องชี ้ไปในแนวยิง หรื อในทิศทางที่ปลอดภัยที่
RO กําหนดไว้ (ดูกฎ 10.5.1 และ10.5.2)

8.5

การเคลื่อนที่

8.5.1

การเคลื่อนที่ทกุ อย่างจะต้ องทําโดยที่ต้องนิ ้วออกนอกโกร่งไกปื นให้ เห็นอย่าง
นอกจากผู้แข่งขันกําลังทําการเล็งหรื อยิงไปที่เป้า
ชัดเจน ปื นจะต้ องชี ้ไปในทิศทางที่ปลอดภัย และควรจะเข้ าเซฟไว้ “การเคลื่อนที่” หมายถึงท่าทางใดๆ ตามข้ างล่างนี ้:
8.5.1.1 การก้ าวออกไปในทิศทางใดๆ มากกว่าหนึง่ ก้ าว
8.5.1.2 เปลี่ยนท่ายิง (ต.ย. จากท่ายืน มา คุกเข่า หรื อ จากนัง่ มายืน ฯลฯ)

8.5.2

ห้ ามปรับสายสะพายปื นระหว่างการยิง

8.6

การช่ วยเหลือ หรือ รบกวน

8.6.1

จะไม่มีการให้ ความช่วยเหลือไม่ว่ารูปแบบใดๆแก่ผ้ แู ข่งขันในระหว่างที่กําลังอยู่ในสนามยิง ยกเว้ นคําแนะนําจาก RO ที่อาจเตือนผู้
แข่งขันได้ ตลอดเวลาในเรื่ องความปลอดภัย การเตือนดังกล่าวไม่ถือเป็ นเหตุให้ ได้ รับการยิงใหม่
8.6.1.1 ผู้แข่งขันพิการที่อยู่ในรถเข็น หรื อรถสําหรับคนพิการ อาจได้ รับอนุญาตจาก RM ให้ มีผ้ ชู ่วยเพือ่ เข็นรถให้ เคลื่อนที่ แต่อาจ
พิจารณาให้ อยู่ภายใต้ กฎ 10.2.10

8.6.2

บุคคลใด หากทําตัวเป็ นผู้ชว่ ย หรือให้ การช่วยเหลือผู้แข่งขันขณะอยู่ในโจทย์การยิง โดยไม่รับอนุญาตการจาก RO (และผู้แข่งขัน
ตอบรับความช่วยเหลือนั ้นๆ) อาจจะถูก RO ปรับโทษทําผิดขั ้นตอนในสนามนั ้น และ/หรื อ อาจได้ รับการปฏิบตั ิตามหมวด 10.6
8.6.2.1 บุคคลใดใช้ คําพูด หรื อกระทําสิ่งอื่นใดที่เป็ นการรบกวนผู้แข่งขันในระหว่างที่อยู่ในโจทย์การยิง อาจจะถูกปฎิบตั ิ ตามกฎ
หมวด 10.6
หาก RO เชื่อว่าการรบกวนนั ้นมีผลต่อผู้แข่งขัน จะต้ องรายงานให้ RM ทราบ ซึง่ อาจตัดสินให้ สิทธิทํา
การ (Re-Shoot) แก่ผ้ แู ข่งขันนั ้นได้

8.6.3

ในกรณีที่มีการสัมผัสระหว่าง RO และผู้แข่งขันโดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ หรื อมีสิ่งรบกวนภายนอกที่มีผลรบกวนผู้แข่งขัน ในระหว่างโจทย์การ
ยิง RO อาจเสนอให้ ผ้ แู ข่งขันยิงใหม่ได้ ผู้แข่งขันต้ องตอบรับ หรื อปฏิเสธ ก่อนจะทราบคะแนน หรือเวลายิง อย่างไรก็ตาม หากผู้
แข่งขันทําผิดในเรื่ องความปลอดภัยในช่วงที่มีเหตุรบกวนนั ้น บทบัญญัติในข้ อ 10.4 และ 10.5 ยังคงใช้ บงั คับอยู่

8.7

การจัดศูนย์ เล็งเป้า การยิงแห้ ง และ การสํารวจสนาม (Sight Picture, Dry Firing and Course Inspection)

8.7.1

ก่อนสัญญาณเริ่ มยิง ผู้แข่งขันจะต้ องไม่ยกปื นที่บรรจุแล้ ว ทําการจัดศูนย์เล็งเป้าโดยเด็ดขาด หากฝ่ าฝื นจะได้ รับการเตือนสําหรับ
การกระทําครัง้ แรก และในการแข่งขันเดียวกันนั ้น ผู้แข่งขันทําผิดซํ ้าจะถูกหักคะแนนครัง้ ละ 1 การผิดวิธี
8.7.1.1 หากผู้จดั การแข่งขันห้ ามใช้ ปืนที่ยงั ไม่บรรจุทําการจัดศูนย์เล็งเป้า ก่อนสัญญาณเริ่ ม ผู้เข้ าแข่งขันต้ องได้ รับการชี ้แจงข้ อ
ห้ ามนี ้ในคําอธิบายสนาม การฝ่ าฝื นจะได้ รับการเตือนสําหรับการกระทําครัง้ แรก และในการแข่งขันเดียวกันนัน้ ผู้แข่งขัน
ทําผิดซํ ้าจะถูกหักคะแนนครัง้ ละ 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 หากอนุญาตให้ ผ้ แู ข่งขันใช้ ปืนที่ยงั ไม่บรรจุทําการจัดศูนย์เล็งเป้าได้ ก่อนสัญญาณเริ่ ม ผู้แข่งขันจะต้ องวัดศูนย์กบั เป้ า
้
งไปยัง
เพียงเป้าเดียวเท่านัน้ เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่าศูนย์ได้ เตรี ยมพร้ อมเพื่อใช้ งานแล้ ว ผู้แข่งขันที่ทดลองขันตอนการยิ
เป้าต่าง ๆ รวมไปถึงเปลีย่ นตําแหน่งจุดยืนยิงระหว่างทําการจัดศูนย์เล็งเป้า จะถูกตัดคะแนนครัง้ ละ 1 การผิดวิธี
8.7.2

ขณะที่ผ้ แู ข่งขันทําการสํารวจสนามนัน้ ไม่อนุญาตให้ ผ้ แู ข่งขันใช้ อปุ กรณ์ใดๆ ในการจัดศูนย์เล็งเป้า (เช่น ส่วนใดส่วนหนึง่ หรื อ
ทั ้งหมดของปื นจําลอง ปื นจริง และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ) อนุญาตให้ ใช้ มือของผู้แข่งขันระหว่างเดินสํารวจดูสนามเท่านั ้น หากฝ่ า
ฝื นจะถูกตัดจํานวนครัง้ ละ 1 การผิดวิธี (ดู 10.5.1 ประกอบ)

8.7.3

ก่อนได้ รับอนุญาตจาก RM หรือ RO ประจําสนามนั ้นๆ ผู้หนึง่ ผู้ใดจะต้ องไม่เข้ าไปในขอบเขตของสนามโดยเด็ดขาด จะมีการ
ตักเตือนในการกระทําครัง้ แรก และอาจมีโทษตามข้ อ 10.6 ถ้ ามีการกระทําซํ ้าอีก
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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.

9.1.5

9.1.6

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.

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.

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

การเข้ าถึงเป้า – ระหว่างการนับคะแนนกําลังดําเนินการอยู่ ผู้แข่งขัน หรื อตัวแทนของผู้แข่งขันต้ องอยู่ห่างจากเป้านับคะแนน หรื อ
เป้าทําโทษ ไม่น้อยกว่า หนึง่ (1) เมตร ทั ้งนี ้ต้ องได้ รับอนุญาตจาก RO จึงจะเข้ าไปได้ การฝ่ าฝื นจะเป็ นเหตุให้ ถกู ตักเตือน ในการฝ่ า
ฝื นครัง้ แรก แต่ผ้ แู ข่งขัน หรื อตัวแทนของผู้แข่งขัน อาจจะได้ รับการพิจารณาจาก RO ให้ ได้ รับการปรับโทษ ยิงผิดวิธี ถ้ าหากมีการ
ฝ่ าฝื นในกรณีเดิมอีก ในการแข่งขันเดียวกัน

9.1.2

สัมผัสเป้า – ระหว่างการนับคะแนนกําลังดําเนินการอยู่ ผู้แข่งขัน หรื อตัวแทนของผู้แข่งขัน จะไม่สมั ผัส วัดรอยกระสุน หรือการ
รบกวนอื่นใด กับเป้านับคะแนน หรื อเป้าทําโทษใดๆ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจาก RO หาก RO เห็นว่าผู้แข่งขัน หรือตัวแทนของผู้
แข่งขัน รบกวนเป้า ทําให้ เกิดผลการเปลีย่ นแปลง เกี่ยวกับกระบวนการนับคะแนน RO อาจจะ
9.1.2.1 นับคะแนนเป้าที่มีผลกระทบนันเป็
้ นเป้า Miss หรื อ
9.1.2.2 ปรับโทษ สําหรับเป้าทําโทษ (No-Shoot) ที่มีผลกระทบ

9.1.3

การปิ ดรอยเป้า ก่อนเวลาอันควร – ถ้ าเป้าถูกปิ ดรอยยิงก่อนเวลาอันควร ทําให้ เป็ นไปไม่ได้ ที่จะนับคะแนนที่แท้ จริ ง RO จะต้ องสัง่
ให้ ผ้ แู ข่งขันทําการยิงใหม่ในสนามนั ้น (Re-Shoot)

9.1.4

เป้าไม่พร้ อม – ถ้ าหากปรากฏว่ามีเป้าไม่ได้ ซอ่ มรอยกระสุน หรือไม่ได้ ติดตังไว้
้ ในลักษณะเดิมก่อนทําการยิงจากผู้แข่งขันคนก่อน
หน้ านี ้ รวมทั ้งกรณีเห็นว่ามีคะแนนเกิน หรือการทําโทษเป้าห้ ามยิงอย่างหน้ าสงสัย โดยไม่สามารถแยกออกหรือชี ้ขาดได้ ว่ารอย
กระสุนเกิดจากคนก่อนหรือคนหลัง มีผลให้ ผ้ แู ข่งขันทําการยิงใหม่ในสนามนั ้น (Re-Shoot)
9.1.4.1 ในกรณีแผ่นหรือเทปซ่อมเป้าเกิดหลุดด้ วยอุบตั ิเหตุ ด้ วยลม แรงอัดปากกระบอกปื น หรือ เหตุอนื่ ใด และในลักษณะที่ไม่
แน่ชดั ว่ารอยกระสุนใด เกิดจากคนก่อน หรือคนปั จจุบนั ผู้แข่งขันจะได้ รับการยิงใหม่ในสนามนั ้น (Re-Shoot)
9.1.4.2 ผู้แข่งขันที่ลงั เล หรื อหยุดด้ วยตนเองระหว่างโจทย์การยิง ด้ วยเชื่อว่าเป้ากระดาษบางเป้า หรื อมากกว่า ยังไม่ได้ ทํา การ
ซ่อม10 จะไม่ได้ รับสิทธิการยิงใหม่ (Re-Shoot)

9.1.5

ทะลุผ่านไม่ได้ – พื ้นที่ๆ คิดคะแนนของเป้ากระดาษ IPSC (Scoring Area) ทั ้งหมดให้ ถือว่าไม่สามารถยิงทะลุได้ ถ้ าหาก
9.1.5.1 กระสุนยิงถูกพื ้นที่คิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ากระดาษ เต็มนัด และยังทะลุผ่านไปโดนพื ้นที่คิดคะแนนของเป้า
กระดาษอันอื่น รอยกระสุนในเป้ากระดาษในเป้ากระดาษอันหลัง จะไม่ได้ รับคะแนน หรื อการทําโทษใดๆ ทั ้งสิ ้น
9.1.5.2 กระสุนยิงถูกพื ้นที่คิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ากระดาษ เต็มนัด และยังทะลุผ่านไปโดนเป้ าโลหะล้ มลง ในกรณีนี ้
ให้ ถือว่าเป็ นการบกพร่องของอุปกรณ์สนาม (Range Equipment Failure) ผู้แข่งขันจะต้ องทําการยิงใหม่ในสนามนั ้น
(Re-Shoot) หลังจากข้ อบกพร่ องได้ รับการแก้ ไขแล้ ว
9.1.5.3 กระสุนยิงถูกพื ้นที่คิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ากระดาษ หรือ เป้าโลหะ เพียงบางส่ วน และยังทะลุผ่านไปโดน
พื ้นที่คิดคะแนนของเป้ากระดาษอันอื่น รอยกระสุนในเป้ากระดาษในเป้ากระดาษอันหลัง จะได้ รับคะแนน หรือ การทํา
โทษที่เกิดขึ ้น
9.1.5.4 กระสุนยิงถูกพื ้นที่คิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ากระดาษ หรือ เป้าโลหะ เพียงบางส่ วน และยังทะลุผ่านไปโดน
เป้าโลหะล้ มลง (หรือโดนพื ้นที่คิดคะแนนของเป้าโลหะ) อันอื่น เป้าโลหะอันหลัง จะได้ รับคะแนน หรื อการทําโทษที่เกิดขึ ้น

9.1.6

ฮาร์ ดคัฟเวอร์ ถ้ าหากว่าไม่มีการระบุอย่างชัดเจนในคําอธิบายสนาม (Stage Briefing) ว่า เป็ นซอฟคัฟเวอร์ (ดูกฎข้ อง 4.1.4.2) ให้
ถือว่า กําแพง เครื่องกีดขวาง ฉากบังตา และสิ่งก่อสร้ างทั ้งหมดในสนาม เป็ นฮาร์ ดคัฟเวอร์ ซึง่ ไม่สามารถยิงทะลุได้ ถ้ าหากว่า:9.1.6.1 กระสุนยิงถูกฮาร์ ดคัฟเวอร์ เต็มนัด และยังทะลุผ่านไปโดนพื ้นที่คิดคะแนนของเป้ากระดาษ หรือ เป้าห้ ามยิงอืน่ ใด
กระสุนนัดนั ้นจะไม่ได้ คะแนน หรื อโดนทําโทษใด
9.1.6.2 กระสุนยิงถูกฮาร์ ดคัฟเวอร์ เต็มนัด และยังทะละผ่านไปโดนเป้าโลหะอืน่ ล้ มลง หรื อโดนเป้าแตก หรือเป้าที่แสดงผลทางอี
เล็คทรอนิคเพื่อไปเริ่มให้ อปุ กรณ์สนามอื่นทํางาน ในกรณีนี ้ให้ ถือว่าเป็ นการบกพร่อง ของอุปกรณ์สนาม (Range
Equipment Failure) ผู้แข่งขันจะต้ องทําการยิงใหม่ในสนามนั ้น (Re-shoot) หลังจากข้ อบกพร่ องได้ รับการแก้ ไขแล้ ว
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9.1.7

9.2
9.2.1

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.

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.

Scoring Method
"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 กระสุนยิงถูกฮาร์ ดคัฟเวอร์ เพียงบางส่ วน และยังทะลุผ่านไปโดนพื ้นที่คิดคะแนนของเป้ากระดาษ หรื อ เป้าห้ ามยิงอื่นใด
กระสุนนัดนั ้นจะได้ นบั คะแนน หรือ โดนทําโทษด้ วย
9.1.6.4 กระสุนยิงถูกฮาร์ ดคัฟเวอร์ เพียงบางส่ วน และยังทะลุผ่านไปโดนเป้าโลหะอื่นล้ มลง การล้ มลงของเป้าโลหะ จะได้
คะแนน และกรณีถกู ฮาร์ ดคัฟเวอร์ เพียงบางส่วน และทะลุผ่านไปโดนเป้ าห้ ามยิงโลหะล้ มหรือแต่เพียงยิงโดน (ไม่
จําเป็ นต้ องล้ ม) ก็ถกู ทําโทษด้ วย
9.1.7

้ ดหรื อแต่บางส่วนของขาไม้ ไปยังเป้ ากระดาษ หรื อ
ขาไม้ ที่ติดเป้า ไม่นบั เป็ นฮาร์ ดคัฟเวอร์ และไม่เป็ นซอฟคัฟเวอร์ นัดที่ยิงผ่านทังนั
เป้าโลหะใด ให้ นบั คะแนนหรื อถูกทําโทษตามนัน้

9.2

วิธีการคิดคะแนน

9.2.1

“Comstock” ไม่กําหนดเวลาที่ใช้ ยิง เวลาจะหยุดที่การยิงนัดสุดท้ าย ไม่กําหนดจํานวนกระสุนที่ใช้ ทําการยิง กําหนดจํานวนกระสุน
ต่อเป้าที่ใช้ นบั คะแนน
9.2.1.1 คะแนนของผู้แข่งขัน จะถูกคํานวณโดยการใช้ คะแนนสูงสุดของจํานวนกระสุนที่กําหนดให้ ยิงต่อเป้า หักด้ วยคะแนน การ
ทําโทษ หารด้ วยเวลาทั ้งหมดที่ใช้ ในการยิง จนเสร็จในสนามนั ้นๆ (การบันทึกเวลาให้ บนั ทึก ด้ วยทศนิยม 2 ตําแหน่ง) ซึง่
จะทําให้ ค่าที่เรี ยกว่า “Hit Factor” สําหรับผู้แข่งขันแต่ละคน ผู้แข่งขันที่มี “Hit Factor” สูงสุด จะได้ คะแนนสูงสุดของ
สนามนันๆ
้ โดยผู้แข่งขันคนอืน่ ๆ จะได้ คะแนนลดหลัน่ ลงมาตามสัดส่วน

9.2.2
9.2.3
9.3
9.3.1

9.4
9.4.1

คะแนนของแต่ละสนาม (Stage Results) จะต้ องเป็ นการจัดอันดับของผู้แข่งขันในแต่ละ Division โดยเรียงจากคะแนนมากไปหา
น้ อย และแยกคะแนนตามสนาม คะแนนที่ได้ ต้องคํานวณออกมาเป็ นทศนิยม 4 ตําแหน่ง
คะแนนรวมของการแข่งขัน (Match Results) จะต้ องเป็ นการจัดอันดับของผู้แข่งขันในแต่ละ Division รวมคะแนนจากทุกสนาม
เรี ยงจากคะแนนมากไปหาน้ อย และคะแนนที่ได้ ต้องคํานวณออกมา เป็ นทศนิยม 4 ตําแหน่ง
คะแนนเสมอกัน
ถ้ าหากว่า Match Director เห็นว่าต้ องมีการตัดสินแพ้ ชนะ ระหว่างผู้แข่งขันที่มีคะแนนเสมอกัน ผู้แข่งขันที่มีผลกระทบ ในกรณีนี ้
ต้ องทําการยิงเพิม่ อีก 1 สนาม หรือมากกว่า จนกว่าจะรู้ผลแพ้ ชนะ โดยสนามดังกล่าวจะถูกกําหนด หรื อสร้ างโดย Match Director
ซึง่ ผลแพ้ ชนะนี ้จะใช้ ในการพิจารณาขั ้นสุดท้ ายในการจัดอันดับเฉพาะคูท่ ี่มีคะแนนเสมอกันเท่านัน้ คะแนน (Match Points) ดั ้งเดิม
ของผู้แข่งขันดังที่กล่าวมา จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั ้งสิ ้น การตัดสินแพ้ ชนะคูท่ ี่คะแนนเท่ากัน จะไม่ใช้ วิธีเสี่ยงทาย
ค่ าคะแนน และ การทําโทษ
การยิงบนเป้า IPSC และเป้ าห้ ามยิง ที่กําหนดไว้ โดย IPSC General Assembly (ดูภาคผนวก B และ C) เป้าที่แตกได้ โดยปกติจะ
ได้ 5 คะแนน
9.4.1.1 แนะนําว่าเป้าโลหะ Disappearing และเป้ าที่แตกได้ Disappearing ให้ มีค่า 10 คะแนน ต่อเป้า
9.4.1.2 เป้าโลหะ และเป้าที่แตกได้ ที่ยิงยาก อาจมีคา่ 10 คะแนน ต่อเป้า
9.4.1.3 Not Applicable ไม่ใช่
9.4.1.4 เป้าที่คิดคะแนนตามที่อ้างถึงในข้ อ 9.4.1.1 และ 9.4.1.2 ถูกจํากัดให้ ไม่เกิน 10% ของจํานวนเป้าในการแข่งขัน การคิด
คะแนนดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิระหว่างการพิจารณาสนาม
บรรยายสนาม

9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.5
9.5.1

และการคิดคะแนนต้ องถูกระบุไว้ อย่างชัดเจนในคํา

รอยยิงทั ้งหมดที่เห็นบนบริ เวณคะแนนของเป้าทําโทษที่เป็ นกระดาษ จะถูกทําโทษ หักออก 10 คะแนน ไม่เกิน 2 รอยยิงต่อ 1 เป้า
ห้ ามยิง
เป้าโลหะห้ ามยิง ต้ องถูกยิง และล้ ม หรื อ แสดงผล เพือ่ คิดคะแนน และจะถูกปรับโทษ – 10 คะแนน
การยิงพลาด (Miss) แต่ละครัง้ จะโดนทําโทษโดยการตัดคะแนน หักออก 10 คะแนน ยกเว้ นในกรณีที่เป็ นเป้า Disappearing
Target (ดูกฎข้ อ 9.9.2)
หลักการนับคะแนน
เว้ นแต่จะระบุเป็ นอย่างอื่นในคําอธิบายสนาม เป้ากระดาษที่นบั คะแนนทังหมด
้
ต้ องยิงอย่างน้ อยหนึง่ นัดในแต่ละเป้า โดยจะนับ
เอาคะแนนสูงสุด 2 นัดที่ปรากฏบนเป้า ส่วนเป้าโลหะที่นบั คะแนน ต้ องยิงอย่างน้ อย 1 นัด และต้ องล้ มเพื่อนับคะแนน
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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

ในกรณีที่เส้ นผ่าศูนย์กลางของรอยกระสุน แตะเส้ นแบ่งคะแนนระหว่าง 2 พื ้นที่ หรื อแตะเส้ นประขอบเป้า (Non-scoring Border)
กับพื ้นที่คะแนน กระสุนนั ้นคร่อมอยู่ระหว่าง พื ้นที่คิดคะแนน 2 พื ้นที่ ให้ นบั เอาคะแนนสูงสุดเป็ นคะแนนที่ผ้ เู ข้ าแข่งขันจะได้

9.5.3

ถ้ ารอยกระสุนแตะส่วนที่เป็ น พื ้นที่คิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้าคิดคะแนน และเป้าห้ ามยิง ผู้เข้ าแข่งขันจะได้ ทั ้งคะแนน
และได้ รับโทษไปพร้ อมๆ กัน

9.5.4

รัศมีของรอยฉีกที่นอกเหนือจาก เส้ นผ่าศูนย์กลางของรอยกระสุน จะไม่ได้ รับคะแนน หรือรับโทษนั ้น
9.5.4.1 รูกระสุนที่โตเกินกว่าขนาดหัวกระสุนที่ผ้ แู ข่งขันผู้นนใช้
ั ้ จะไม่ได้ คะแนนหรื อทําโทษตามนั ้น เว้ นแต่ประจักษ์ โดยหลักฐาน
ชัดเจน (เช่น มีรอยดําที่เกิดเป็ นขอบกลมรอบรูกระสุน) จนตัดประเด็นได้ ว่าไม่ใช่รอย “ริ โกเช่” (Ricochet) หรื อ สะท้ อน
กระเด็นจากที่อื่น

9.5.5

คะแนนตํ่าสุด ในแต่ละสถานีที่ยิงคือ ศูนย์ (0)

9.5.6

กรณีที่ผ้ เู ข้ าแข่งขัน ไม่ได้ ทําการยิงบนผิวหน้ าเป้าคิดคะแนน เป้าละอย่างน้ อย 1 นัด ในการยิงในแต่ละสนาม จะได้ รับโทษ โดยการ
ตัดคะแนนการยิง ผิดวิธี 1 ครัง้ ในแต่ละเป้าที่ไม่ได้ ทําการยิงดังกล่าว และยังได้ รับโทษโดยการตัดคะแนนที่ยิงพลาด (Miss) (ดูกฎ
ข้ อ 10.2.7)

9.5.7

การยิงทะลุเป้ากระดาษทั ้งเป้ าคะแนนหรื อเป้าห้ ามยิง ทะลุไปยังเป้าคะแนนหรื อเป้าห้ ามยิงอื่น และ/หรื อ รอยการยิง ที่ไม่มีรูปร่างรู
กระสุนที่สงั เกตได้ ชดั เจนสมบูรณ์ ผ่านผิวหน้ าของเป้าคิดคะแนน หรื อเป้าห้ ามยิง จะไม่นบั คะแนน หรื อโทษจากเป้าห้ ามยิงนัน้

9.5.8

เป้าที่แตกได้ ต้ องแตกออกเป้นชิ ้นๆที่เห็นได้ หรือแยกออกจากเป้าเดิม จึงจะถูกคิดคะแนน

9.6

การตรวจสอบคะแนน และ การแสดงความเห็นขัดแย้ ง

9.6.1

หลังจาก RO ออกคําสัง่ “Range Clear” ผู้แข่งขัน หรื อผู้แทนของผู้แข่งขัน จะได้ รับอนุญาตให้ เข้ าไปร่วม กับเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบ
เรื่ องการบันทึกคะแนน เพื่อตรวจสอบคะแนนได้

9.6.2

RO ที่รับผิดชอบในสนาม อาจวางเงื่อนไขให้ กระบวนการนับคะแนนเริ่มในขณะที่ ผู้แข่งขันกําลังยิงในสนาม ในกรณีนี ้ ตัวแทนของ
ผู้แข่งขันจะต้ องเข้ าไปร่วมกับเจ้ าหน้ าที่ ที่รับผิดชอบการนับคะแนน เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง ผู้แข่งขันจะต้ อง ได้ รับแจ้ งเรื่ องนี ้ใน
ระหว่างที่ฟังคําอธิบายสนาม

9.6.3

ผู้แข่งขัน หรื อตัวแทน ที่ไม่ได้ ตรวจสอบเป้า ในระหว่างที่กระบวนการนับคะแนนนี ้ดําเนินการอยู่ จะไม่สามารถแสดงความ เห็น
ขัดแย้ ง หรือประท้ วงเป้านั ้น

9.6.4

การคัดค้ านในการนับคะแนน หรื อคะแนนทําโทษ ผู้แข่งขันหรือตัวแทนจะต้ องแสดงความเห็นขัดแย้ งทันทีตอ่ RO ก่อนที่เป้าที่เป็ น
ปั ญหานั ้นจะถูกซ่อม โดยการทาสี ซ่อมรอยบนเป้า หรื อตั ้งใหม่ มิฉะนั ้นการประท้ วงใดๆ จะไม่ได้ รับการพิจารณา

9.6.5

ในกรณี RO ยังยืนยันในคะแนน หรื อ การทําโทษเดิม และผู้แข่งขันยังไม่พอใจ พวกเขาอาจร้ องขอให้ หวั หน้ า CRO และส่งต่อไปยัง
RM เพื่อวินิจฉัย

9.6.6

การวินิจฉัยโดย RM ในเรื่ องการคิดคะแนนบนเป้าคิดคะแนน และเป้าห้ ามยิง ถือเป็ นที่สดุ ไม่อนุญาตร้ องเรียน การพิจารณานับ
คะแนนนันในกระบวนการใดอี
้
ก

9.6.7

ในระหว่างที่มีความเห็นขัดแย้ งนัน้ เป้าที่มีปัญหาจะไม่ถกู ปิ ด หรื อทําอืน่ ใดที่รบกวนเป้านั ้นจนกว่า ข้ อโต้ แย้ งนั ้นจะยุติ (หากต่างไป
นี ้ให้ ดกู ฎข้ อ 9.1.3) RO อาจถอดเป้ ากระดาษที่มีปัญหานั ้นออกจากสนาม เพื่อไม่ให้ เกิดความล่าช้ ากับการแข่งขัน ทั ้งผู้แข่งขัน
และ RO จะลงลายมือที่เป้า และชี ้จุดที่รอยยิงที่มีปัญหานันไว้
้ อย่างชัดเจน

9.6.8

Scoring Overlays (แผ่นใสสําหรับวัดรูกระสุน) ที่ได้ รับการอนุมตั ิจาก RM เท่านันที
้ ่จะใช้ ในการแข่งขันได้ เมื่อต้ องการการยืนยัน
หรื อระบุคะแนนรอยกระสุนบนเป้ากระดาษ

9.6.9

ข้ อมูลการนับคะแนนอาจจะคลาดเคลื่อนต่างไปเนื่องจากการใช้ สญ
ั ญาณมือ (ดูภาคผนวก F1) หากมีข้อโต้ แย้ ง เป้าที่มีการ
โต้ แย้ งต้ องไม่ได้ รับการซ่อมจนกว่า ได้ รับการยืนยันจากผู้แข่งขัน หรื อตัวแทน ตามแต่จะมีการกําหนดข้ อตกลงอื่นกับ RM (ดูกฎข้ อ
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

ใบบันทึกคะแนน

9.7.1

RO ควรต้ องแน่ใจว่า ข้ อมูลคะแนนทังหมดที
้
่ใส่ลงไปในใบบันทึกคะแนนของผู้แข่งขันแต่ละคน (รวมทั ้งคําตักเตือนใด) ครบถ้ วน
สมบูรณ์ ก่อนลงลายมือชื่อ หลังจากที่ RO ได้ ลงลายมือในใบบันทึกคะแนนแล้ ว และกรอก วัน เวลา ผู้แข่งขันจะลงลายมือไว้ ในที่ที่
จัดไว้ ลายเซ็นใน Electronic Score sheet จะได้ รับการยอมรับ ถ้ าหากได้ รับการอนุมตั ิจาก RD ภูมิภาคนั ้นๆ ควรจะลงตัวเลข
ทั ้งหมดสําหรับคะแนน หรื อการทําโทษ เวลาที่ผ้ แู ข่งขันใช้ ยิงในสนาม จะใช้ ทศนิยมไม่น้อยกว่าสองหลัก

9.7.2

ถ้ าต้ องมีการแก้ ไขใบบันทึกคะแนน จะต้ องทําอย่างชัดเจนในใบต้ นฉบับ และสําเนาอันอื่นๆ ด้ วย ผู้แข่งขันและ RO ควรลงชื่อกํากับ
ทุกการแก้ ไข

9.7.3

ผู้แข่งขันอาจปฏิเสธการลงชื่อ หรือ เซ็นต์กํากับในใบบันทึกคะแนน ไม่วา่ เหตุผลใดๆ เหตุการณ์ดงั กล่าวจะถูกส่งไปให้ RM ถ้ าหาก
RM เห็นว่าการจัดการในการยิง และการจดบันทึกคะแนนเป็ นไปโดยดีแล้ ว ใบบันทึกคะแนนที่ไม่ได้ ลงชื่อ หรือ เซ็นต์กํากับ จะถูก
ส่งไปบันทึกคะแนนรวมกับในบันทึกคะแนนอื่นๆ ตามกระบวนการปรกติ

9.7.4

ใบบันทึกคะแนนที่มีลายมือชื่อทั ้งของผู้แข่งขันและ RO จะเป็ นหลักฐานข้ อสรุ ปว่าสนาม IPSC นั ้นได้ ยิงเสร็จสมบูรณ์แล้ ว เวลา
คะแนน และการทําโทษที่ผ้ แู ข่งขัน ที่บนั ทึกในใบบันทึกคะแนนนัน้ ถูกต้ องบริ บรู ณ์ปราศจากข้ อโต้ แย้ ง ลายมือชื่อทั ้งหมด ที่ลงถือ
ว่าเป็ นเอกสารที่สมบูรณ์ เป็ นการยอมรับซึง่ กันและกัน ระหว่างผู้เข้ าแข่งขัน และเจ้ าหน้ าที่สนามผู้ซงึ่ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อ หรื อ โดย
การตัดสินชี ้ขาด ใบบันทึกคะแนนจะถูกแก้ ไขได้ ในกรณีที่เป็ นตัวเลขที่ผิดพลาดหรื อเพิ่มโทษภายใต้ หวั ข้ อที่ 8.6.2

9.7.5

ถ้ าพบว่าใบบันทึกคะแนนใส่ข้อมูลขาดหรื อเกิน หรื อไม่ได้ ลงเวลาไว้ จะต้ องแจ้ ง RM ให้ ทราบ ซึง่ จะเป็ นผู้ตดั สินให้ ผู้แข่งขันจะถูก
ขอให้ ทําการยิงใหม่ในโจทย์การยิงนั ้น

9.7.6

ในกรณีที่การยิงใหม่เป็ นไปไม่ได้ หรื อ ไม่ได้ รับอนุญาตไม่วา่ เหตุผลใด ให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้:9.7.6.1
9.7.6.2
9.7.6.3
9.7.6.4
9.7.6.5

ถ้ าเวลาขาดหายไป ผู้แข่งขันจะได้ คะแนนศูนย์ (0) ในสนามนั ้น
ถ้ าจํานวนคะแนนยิง หรื อ Miss ในใบบันทึกคะแนนลงไว้ ไม่ครบ จะถือว่ายิงได้ ตามนัน้
ถ้ าจํานวนคะแนนยิง หรื อ Miss ที่บนั ทึกไว้ เกิน จะใช้ เฉพาะค่าคะแนนที่ได้ สงู สุดเท่าที่ลงไว้
การตัดคะแนนยิงผิดวิธี ที่บนั ทึกในใบบันทึกคะแนน ถือว่าถูกต้ องแล้ ว ข้ อยกเว้ น ดูกฎข้ อ 8.6.2
ถ้ าหากใบบันทึกคะแนน ไม่มีชื่อ หรื อสิ่งบ่งชี ้ใดๆ ว่าใบบันทึกคะแนนเป็ นของผู้แข่งขันผู้ใด RM จะเป็ นผู้ตดั สินใจว่าจะ
กระทําการใด เพื่อเป็ นการแก้ ไขสถานการณ์ดงั กล่าว

9.7.7

กรณีใบคะแนนต้ นฉบับสูญหาย RM สามารถใช้ ใบสําเนาฉบับของผู้แข่งขัน หรือการบันทึกอื่นใดทังการเขี
้
ยนหรื ออุปกรณ์ทาง
Electronic แทนได้ หากบันทึกเหล่านี ้ไม่มี และไม่สามารถหาบันทึกจากแหล่งใดที่ RM เห็นว่าน่าเชื่อได้ อีก ผู้แข่งขันจะต้ องทําการ
ยิงใหม่ (Re-Shoot) ในสนามนั ้น หาก RM เห็นว่าการยิงใหม่ (Re-Shoot) สุดวิสยั ที่จะทําได้ อีก ไม่วา่ เหตุใด ผู้แข่งขันจะได้ รับ
คะแนนเป็ นศูนย์ (0) ในสถานีนั ้น

9.7.8

ไม่อนุญาตให้ บคุ คลใดที่ไม่ใช่เจ้ าหน้ าที่การแข่งขันยุ่งเกี่ยวกับใบคะแนนต้ นฉบับ ขณะอยู่ที่สถานียิง หรื อที่อื่นใด หลังจากที่ผ้ ู
แข่งขัน และ ROได้ ลงลายมือชื่อ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจาก RO หรื อเจ้ าหน้ าที่ด้าน Stat ฝ่ าผืนในครัง้ แรกจะได้ รับการเตือน แต่
จะปฎับตั ิตามกฎหมวด 10.6 หากกระทําอีกในแมทช์เดียวกัน

9.8

ความรั บผิดชอบในการนับคะแนน

9.8.1

ผู้แข่งขันแต่ละคนจะต้ องรับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้ องในการบันทึกคะแนนของตนเอง ที่ได้ ปิดประกาศให้ ตรวจสอบโดย SO

9.8.2

หลังจากที่ผ้ แู ข่งขันทังหมดได้
้
ทําการยิงจบการแข่งขัน ผลการแข่งเบื ้องต้ นของแต่ละสนาม ควรจะเผยแพร่ และปิ ดประกาศไว้ ที่
สนามอย่างเห็นเด่นชัด ในการแข่งขันระดับ 4 (Level IV) หรือสูงกว่า ให้ ติดไว้ ที่โรงแรมที่พกั อย่างเป็ นทางการ เพื่อให้ ผ้ แู ข่งขันได้
ตรวจสอบ ผู้จดั ต้ องแจ้ งวัน และเวลาที่ประกาศผลให้ ทราบเด่นชัด ในแต่ละสถานที่ของการจัดการแข่งขัน (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.

IPSC Mini Rifle Rules, January 2012 Edition

28

9.8.3

9.8.4

9.8.5

9.9
9.9.1

9.9.2

9.9.3

9.9.4
9.10
9.10.1

9.10.2
9.10.3
9.11
9.11.1

ถ้ าผู้แข่งขัน พบว่ามีข้อผิดพลาดในผลการแข่งขันเบื ้องต้ นหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ ้น เขาต้ องยื่นคําร้ อง ประท้ วงต่อ SO ภายใน
หนึง่ (1) ชัว่ โมง หลังจากปิ ดประกาศไว้ ถ้ าการประท้ วงไม่ได้ ยื่นภายในเวลาที่กําหนด จะถือเอาตามผลคะแนนเดิมที่ประกาศไว้
และการประท้ วงจะไม่รับการพิจารณา
ผู้แข่งขันคนใดที่ทําการยิงเสร็จก่อนตารางเวลาที่กําหนดไว้ (หรือผู้ที่ได้ รับอนุญาตพิเศษจาก MD) เช่น เสร็จภายใน 1 วันจากวัน
แข่ง 3 วัน ต้ องทําการตรวจสอบผลคะแนนด้ วยวิธีที่แตกต่างออกไป (เช่น ทางเวปไซท์ในอินเตอร์ เน็ท) โดย MD กําหนดระยะเวลา
จํากัดไว้ กรณีนี ้จะไม่รับอุทธรณ์หากมีคะแนนใดที่สญ
ู ไป ซึง่ ขั ้นตอนนี ้จะต้ องพิมพ์แจ้ งไว้ ในใบปลิวของแมทช์แข่ง และหรื อ ประกาศ
ไว้ ชดั เจนที่สนามก่อนเริ่มแข่ง (ดู 6.6 ประกอบ)
MD (Match Director) อาจเลือกที่จะประกาศทางอีเล็คโทนิคส์ (เช่น ทางเว็บไซต์) เป็ นทางเลือกเพิม่ เติม หรือแทนการพิมพ์
ประกาศผลปกติ หากเลือกที่จะประกาศผลตามวิธีข้างต้ น จะต้ องแจ้ งล่วงหน้ าในคูม่ ือการแข่งขัน และ/หรื อ ติดประกาศแจ้ งให้
เห็นเด่นชัดที่สนามตลอดการแข่งขัน ผู้จดั ต้ องจัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ ในการตรวจสอบผลการแข่งขัน(เช่น คอมพิวเตอร์ ) หาก MD
เลือกที่จะประกาศผลทางอีเล็กโทนิคส์เพียงอย่างเดียว
การนับคะแนนเป้าเคลื่อนหาย11 (Scoring of Disappearing Targets)
เป้าเคลื่อนไหว ที่แสดงให้ เห็นอย่างน้ อยบางส่วนของพื ้นที่คะแนนสูงสุดขณะหยุดเคลื่อนไหว (ทั ้งก่อนและหลังเคลื่อนไหว) หรื อ
หลบและไม่หลบอย่างต่อเนื่องกันตลอดในช่วงทําการยิงของผู้แข่งขันในสนามนั ้นไม่นบั เป็ นเป้าเคลื่อนหาย
และจะต้ องมีการ
ลงโทษโดยการตัดคะแนนในการที่ไม่ได้ ทําการยิง หรื อ การยิงพลาด (Miss)
เป้าเคลื่อนไหวซึง่ ไม่เข้ ากับข้ อกําหนดข้ างบน ให้ นบั เป็ นเป้าเคลื่อนหาย (disappearing target) ไม่มีการลงโทษโดยการตัดคะแนน
ในการที่ไม่ได้ ทําการยิง หรือ การยิงพลาด (Miss) นอกจากเป็ นข้ อผิดพลาดของผู้แข่งขันเอง ในการควบคุมให้ อปุ กรณ์นั ้นๆ ทํางาน
ให้ เป้าเคลื่อนไหว ก่อนที่จะทําการยิงนัดสุดท้ ายของโจทย์การยิงนั ้น
เป้าอยู่กบั ที่ซงึ่ แสดงอย่างน้ อยบางส่วนของพื ้นที่คะแนนสูงสุด ไม่วา่ ก่อนหรื อหลังการเคลื่อนไหว และ/หรือถูกซ่อน โดยเป้าห้ ามยิง
ขณะเคลื่อนไหว หรือ กําบังที่ทะลุได้ ไม่นบั เป็ นเป้าเคลื่อนหาย (disappearing target) และจะต้ องมีการลงโทษโดยการตัดคะแนน
ในการที่ไม่ได้ ทําการยิง หรื อ การยิงพลาด (Miss)
เป้าซึง่ แสดงให้ เห็นอย่างน้ อยบางส่วนของพื ้นที่คะแนนสูงสุดในแต่ละครัง้ ที่ผ้ แู ข่งขันเริ่มสลักกลไกของเป้านันๆ
้ (เช่น เชือก ที่บีบ
12
ก้ านถีบ ที่ดงึ ประตู และอืนๆ) ไม่ใช้ เป้าในหมวดนี ้
เวลาอย่ างเป็ นทางการ
เวลาจากอุปกรณ์การจับเวลาที่ใช้ โดย RO เท่านั ้น ที่จะใช้ ในการจดบันทึกเวลาที่ผ้ แู ข่งขันใช้ ในโจทย์การยิง ถ้ า RO ผู้รับผิดชอบต่อ
โจทย์การยิงนั ้น (หรื อ เจ้ าหน้ าที่อนื่ ที่อาวุโสกว่า) เห็นว่าอุปกรณ์จบั เวลาบกพร่อง จนผู้แข่งขันที่ยิงในขณะนั ้น ไม่ได้ รับเวลาที่
ถูกต้ อง จะได้ รับการร้ องขอให้ ยิงใหม่ในโจทย์การยิงนั ้น (Re-Shoot)
ถ้ าหากคณะกรรมการตัดสินชี ้ขาด (Arbitration Committee) เห็นว่า เวลาที่ผ้ เู ข้ าแข่งขันได้ รับการบันทึกจากโจทย์การยิง ใดโจทย์
การยิงหนึง่ ไม่สามารถเป็ นไปได้ ในความเป็ นจริ ง ผู้แข่งขันจะได้ รับการร้ องขอให้ ยิงใหม่ (Re-Shoot)(ดูกฎข้ อ 9.7.4)
ถ้ าหากว่าผู้เข้ าแข่งขันตอบสนองต่อสัญญาณเริ่ มยิง แต่ไม่วา่ เหตุผลใด ไม่ได้ ทําการยิงต่อไป และล้ มเหลวที่จะได้ รับการบันทึก
เวลาอย่างเป็ นทางการบนอุปกรณ์การจับเวลาที่ใช้ โดย RO ผู้เข้ าแข่งขันจะได้ รับคะแนนเป็ นศูนย์ และเวลาเป็ นศูนย์ในสถานีนั ้น
โปรแกรมการคิดคะแนน
โปรแกรมการคิดคะแนนที่ได้ รับการรับรองจาก IPSC คือ โปรแกรม Match Scoring System (MSS) และ Window Match
Scoring System (WinMSS) ห้ ามใช้ โปรแกรมอื่นในการแข่งขันทุกแมทช์ที่รับรองโดย IPSC โดยไม่ได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์
อักษรจาก Region Director ของภูมิภาคที่เป็ นเจ้ าภาพในการแข่งขันก่อน กรณีที่ใช้ โปรแกรม MSS หรื อ WinMSS ให้ ใช้ รุ่นใหม่สดุ
ที่มีใน Website ของ IPSC

11

Disappearing Target

12

ไม่ใช้เป้ าในกลุ่มเป้ าเคลื่อนหาย (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 : การทําโทษ
10.1 การทําโทษ ยิงผิดวิธี – กฎทั่วไป
10.1.1 การทําโทษยิงผิดวิธี ใช้ กบั ผู้แข่งขันที่บกพร่ อง ในการปฏิบตั ิตามขันตอนการวิ
้
ธียิงที่กําหนดไว้ ในคําเขียนอธิบายสนาม
และ/หรื อพบว่าผู้เข้ าแข่งขันได้ ผ่าฝื นกฎข้ อบังคับอืน่ ๆ RO ที่กําหนดโทษยิงผิดวิธี ต้ องตัดสินใจเกี่ยวกับจํานวนการลงโทษ และ
เหตุผลในใบบันทึกคะแนน อย่างชัดเจน
10.1.2 โทษการยิงผิดวิธีคือ ถูกหัก 10 คะแนน ต่อครัง้
10.1.3 ผู้แข่งขัน ที่ไม่เห็นด้ วยเกี่ยวกับการลงโทษ หรื อจํานวนการลงโทษยิงผิดวิธี อาจอุทธรณ์ต่อ CRO และ/หรื อ RM ถ้ าการอุทธรณ์ยงั
ไม่ได้ ข้อยุติ ผู้แข่งขันอาจอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการตัดสินชี ้ขาดได้
10.1.4 โทษยิงผิดวิธี ไม่เป็ นโมฆะหรื อไม่สามารถยกเลิกด้ วยการแก้ ไขของผู้แข่งขันได้ เช่น ผู้แข่งขันคนหนึง่ ยิงเป้าขณะที่เหยียบนอก Fault
Line จะได้ รับการลงโทษผิดวิธี แม้ วา่ เขาจะกลับมายืนใน Fault Line และยิงซ่อมเป้านันใหม่
้ อีกครัง้ ก็ตาม
10.2 การทําโทษ ยิงผิดวิธี – กรณีตวั อย่ าง
10.2.1 ถ้ าผู้แข่งขันปล่อยให้ สว่ นหนึง่ ส่วนใดของร่างกายสัมผัสพื ้น หรื อส่วนใด เกินเส้ น Fault Line และทําการยิงออกไปในขณะ ทํา
ผิดพลาดนันอยู
้ ่ จะถูกลงโทษ หนึง่ (1) ยิงผิดวิธี ต่อการกระทําหนึง่ ครัง้
10.2.1.1 อย่างไรก็ตาม ถ้ าการกระทําของผู้แข่งขันนัน้ ก่อให้ เกิดการได้ เปรี ยบในการยิงต่อเป้ านั ้นขณะลํ ้าเส้ นอย่างชัดเจน ผู้
แข่งขันจะถูกทําโทษหนึง่ (1) ยิงผิดวิธี ต่อหนึง่ นัดที่ยิงออกไป และจะไม่ทําโทษเรื่ องลํ ้าเส้ นหากไม่ได้ ทําการยิงออกไป
ยกเว้ นเมื่อมีการบังคับใช้ กฏข้ อ 2.2.1.5
10.2.2 ถ้ าผู้แข่งขันทําผิด หรือไม่ปฏิบตั ิตามขั ้นตอนการยิงที่ระบุไว้ ในคําอธิบายสนาม ผู้แข่งขันจะได้ รับการทําโทษหนึง่ (1) ยิงผิดวิธี ต่อ
ครัง้ ที่ทําผิดหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม อย่างไรก็ตาม ถ้ าเจ้ าหน้ าที่สนาม (RO) เห็นว่าการกระทําของผู้แข่งขันนั ้น ก่อให้ เกิดการได้ เปรี ยบใน
การแข่งขันอย่างชัดแจ้ ง ผู้แข่งขันจะถูกทําโทษหนึ่ง (1) ยิงผิดวิธี ต่อหนึง่ นัดที่ยิงออกไป แทนที่จะลงโทษเพียงครัง้ เดียว
(ตัวอย่างเช่น ผู้แข่งขันทําการยิงผิดท่าหรือผิดตําแหน่งจากที่กําหนดไว้ ในคําอธิบายสนาม)
10.2.3 ในสถานการณ์ที่มีการทําโทษ มากกว่าหนึง่ ยิงผิดวิธีตามข้ อข้ างต้ น จะไม่มีการทําโทษเกินกว่าจํานวนนัดที่ใช้ ยิง เช่น ผู้แข่งขันที่ทํา
ผิดพลาด Fault Line ในกรณีที่มีเป้าโลหะ สี่ (4) ตัว ที่มองเห็นในจุดนั ้น จะได้ รับโทษยิงผิดวิธีสงู สุดไม่เกิน สี่ (4) ครัง้ โดยไม่สนใจ
จํานวนนัดที่แท้ จริ ง ที่เขายิงขณะผิดพลาด
10.2.4 ผู้แข่งขันที่ไม่ทําการเปลีย่ นซองกระสุน ในสนามที่บงั คับให้ มีการเปลี่ยนซองกระสุน ผู้แข่งขันจะได้ รับโทษยิงผิดวิธี หนึง่ (1) ครัง้
สําหรับแต่ละนัดที่ยิงออกไปจากจุดที่ไม่ได้ เปลี่ยนซองกระสุน จนกว่าจะถึงจุดที่ได้ ทําการเปลี่ยน
10.2.5 ในกรณีของอุโมงค์ (Cooper Tunnel) ถ้ าผู้แข่งขันทําการกระทบกระเทือน ชิ ้นส่วนที่อยู่เหนือศีรษะ โดยการชนหรื อปะทะ และ วัสดุ
นั ้นหล่นลงมา ผู้แข่งขันจะได้ รับการทําโทษยิงผิดวิธี หนึง่ (1) ครัง้ ต่อชิ ้น ของวัสดุที่หล่นลงมา วัสดุที่อยู่เหนือศีรษะที่หล่น
เนื่องมาจากผู้แข่งขันชน หรื อปะทะกับเสาของอุโมงค์ หรื อหล่นเนื่องจากก๊ าซพ่นจากปากกระบอกปื น จะไม่ถกู ทําโทษ
10.2.6 ถ้ าผู้แข่งขันขยับ (เคลื่อนมือไปหาปื น หรือเครื่ องช่วยบรรจุ หรือเครื่องกระสุน) หรือเคลื่อนไหวทางร่างกายใดๆ อันทําให้ เป็ นการ
ได้ เปรียบ หลังคําสัง่ “Standby” และก่อนสัญญาณเริ่มยิง ผู้แข่งขันจะได้ รับการลงโทษ ยิงผิดวิธี หนึง่ (1) ครัง้ ในครัง้ แรกถ้ า RO
สามารถหยุดผู้แข่งขันได้ ทนั ก่อนสัญญาณเริ่ มต้ น ให้ ตกั เตือนผู้แข่งขัน และให้ เริ่ มขั ้นตอนการยิงใหม่ โดยจะไม่มีการลงโทษ ยิงผิด
วิธี
10.2.7 ถ้ าผู้แข่งขันไม่เข้ าทําการยิงเป้าใดก็ตามเป็ นอย่างน้ อยหนึง่ นัด ผู้แข่งขันจะได้ รับการลงโทษ ยิงผิดวิธี หนึง่ ครัง้ สําหรับแต่ละเป้า ที่
ไม่ได้ เข้ ายิงนั ้น รวมทังโดนลงโทษจากการยิ
้
งไม่โดน (Miss) ที่เกิดขึ ้นด้ วย ยกเว้ นในกรณีที่กฎข้ อ 9.9.2 ถูกนํามาใช้
10.2.8 ไม่ใช้ Not Applicable
10.2.9 ผู้แข่งขันสามารถที่จะออกจากตําแหน่งยิงและกลับมายังตําแหน่งเดิมได้ แต่ต้องกระทําในลักษณะที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ใน
คําอธิบายสนาม ในคําอธิบายสนาม สําหรับสนาม Classifier และการแข่งขัน Level I และ II สามารถห้ ามไม่ให้ กระทําการ
ดังกล่าวได้ ถ้ ามีการทําผิดในลักษณะนี ้จะทําโทษ ยิงผิดวิธี หนึง่ ครัง้ สําหรับแต่ละนัดที่ยิงออกไป
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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: ถ้ าผู้แข่งขันไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของสนามได้ ไม่ว่าจะในส่วนใดๆของสนามก็ตาม อัน
เนื่องมาจากความไร้ ความสามารถ หรื อได้ รับบาดเจ็บก่อนทําการยิงในสนามนั ้นๆ ผู้แข่งขันอาจร้ องขอ RM ให้ ทําโทษแบบพิเศษ
แทนได้
10.2.10.1 หากคําข้ อนันได้
้ รับการอนุมตั ิโดย Range Master และจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ แู ข่งขันทราบถึงบทลงโทษหักแต้ มเพิ่มเติม
ซึง่ มีช่วงตั ้งแต่หกั 1% - 20% จากคะแนนที่ผ้ เู ข้ าแข่งขันทําได้ ก่อนผู้แข่งขัน จะเริ่ มโจทย์การยิง
10.2.10.2 RM สามารถเลือกที่จะไม่ทําโทษการทําผิดวิธีการยิง เพื่อให้ เกียรติแก่ผ้ แู ข่งขัน ที่ไม่สามารถปฎิบตั ิตามวิธีการยิง
ที่กําหนดได้ เนื่องด้ วยข้ อจํากัดทางกายภาพที่เห็นได้ ชดั
10.2.10.3 หากคําร้ องขอถูกปฏิเสธโดย RM การตัดสินโทษการทําผิดวิธีจะบังคับใช้ ตามปกติ
10.2.11 ผู้เข้ าแข่งขันที่ทําการยิงเหนือเครื่ องกีดขวางที่สงู กว่า หรื อ เท่ากับ 1.80 เมตร จะได้ รับโทษการทําผิดวิธีการยิง ต่อนัด (ดูกฎข้ อ
2.2.3.1)
10.3 การตัดสิทธิ์การแข่ งขัน (DQ) – กฎทั่วไป
10.3.1 ผู้แข่งขัน ที่กระทําผิดในการฝ่ าฝื นความปลอดภัย หรือการกระทําที่ต้องห้ ามอื่นๆในระหว่างที่อยู่ในการแข่งขันยิงปื น IPSC จะถูก
ตัดสิทธิ์ให้ ออกจากการแข่งขัน (DQ) ในทันที และจะถูกห้ ามยิงในสนามอืน่ ๆ ที่เหลือ ในการแข่งขันเดียวกัน โดยไม่คํานึงถึง
ตารางเวลา หรือผังการแข่งขันใดๆ
10.3.2 เมื่อมีการตัดสิทธิ์การแข่งขัน เจ้ าหน้ าที่สนาม (RO) จะใส่เหตุผลสําหรับการ DQ พร้ อมกับลงวัน เวลา ในใบบันทึกคะแนนของผู้
แข่งขัน และแจ้ งให้ นายสนาม (RM) ในทันที
10.3.3 ผู้แข่งขัน ที่ถกู ตัดสิทธิ์ให้ ออกจากการแข่งขัน จะต้ องไม่มีการถอนคะแนนออกจากผลการแข่งขัน และผลการแข่งขัน จะไม่มีการ
ประกาศให้ สิ ้นสุดโดย MD จนกว่าเวลาที่ให้ ในกฎข้ อ 11.3.1 จะสิ ้นสุด ซึง่ จะเป็ นการสิ ้นสุดสิทธิ์ในการอุทธรณ์ใดๆ ต่อ RM หรือ
ตัวแทนของ RM
10.3.4 ในกรณีที่มีการประท้ วง ของผู้แข่งขันที่ถกู ตัดสิทธิ์ให้ ออกจากการแข่งขัน ภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ ในกฎข้ อ 11.3.1 ให้ ใช้ กฎข้ อ
11.3.2 ในการตัดสิน
10.3.5 ถ้ าผู้แข่งขันเสร็จสิ ้นการแข่งขันใน Pre-Match หรื อ Main Match โดยไม่ถกู ตัดสิทธิ์ (DQ) แต่เกิดมีการ DQ ในระหว่างการ Shootoff หรื อแมทช์เสริ มข้ างเคียงในภายหลัง คะแนนของผู้แข่งขันจะไม่ถกู ถอดจากการแข่งขัน
10.4 การตัดสิทธิ์การแข่ งขัน (DQ) – การลั่นโดยไม่ ตงั ้ ใจ (Accidental Discharge)
ในกรณีที่เกิดการลัน่ โดยไม่ตงใจ
ั ้ RO จะหยุดผู้แข่งขันทันทีที่เป็ นไปได้ โดยให้ ถือว่าเป็ นปื นลัน่ โดยไม่ได้ ตั ้งใจในกรณีดงั ต่อไปนี ้
10.4.1 การยิงออกไปนัดใดๆ ที่ออกนอกขอบเขตเนินดินป้องกัน (Backstop) หรื อ ทิศทางใดๆ ที่ถกู ระบุไว้ ในคําอธิบายสนามว่าไม่
ปลอดภัย แต่ถ้าผู้แข่งขันตั ้งใจยิงเป้ าอย่างสุจริ ต แล้ วแนวของลูกกระสุนออกไปใน แนวที่ไม่ปลอดภัย จะไม่ถกู ตัดสิทธิ์ให้ ออกจาก
การแข่งขัน อย่างไรก็ตาม กฎข้ อ 2.3 อาจถูกนํามาใช้ ได้ ในกรณีนี ้
10.4.2 การยิงออกไปนัดใดๆ ที่พงุ่ ลงดิน ภายในระยะ 3 (สาม) เมตร จากผู้แข่งขัน เว้ นแต่วา่ เป็ นการยิงไปที่เป้าที่อยู่ใกล้ กว่า 3 (สาม) เมตร
จะไม่ถือเป็ นการลัน่ โดยไม่ตงใจ
ั ้ ยกเว้ นในกรณีที่กระสุนพุง่ ลงดินภายในระยะ 3 (สาม) เมตร จากการยิงลูกที่เบาผิดปกติ (Squib
Load)
10.4.3 การลัน่ ใดๆ ในขณะที่บรรจุกระสุน เปลี่ยนซองกระสุน เลิกบรรจุกระสุน กรณีนี ้รวมถึงการยิงหรือลัน่ ในระหว่างการลดนก ตามกฎ
ข้ อ 8.3.1 และ8.3.7(ดูกฎข้ อ 10.5.9)
ั ้ อย่างไรก็ตาม
10.4.3.1 ข้ อยกเว้ น – การลัน่ ของกระสุน ในระหว่างการเอากระสุนออกจากรังเพลิง ไม่ถือเป็ นการลัน่ โดยไม่ตงใจ
กฎข้ อ 5.1.6 อาจถูกนํามาใช้
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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 การลัน่ ใดๆ ในระหว่างที่ทําการแก้ ไขปื นที่ขดั ข้ อง
10.4.5 การลัน่ ใดๆ ในระหว่างย้ ายปื นไรเฟิ ล้ ระหว่างมือ 2 ข้ าง
10.4.6 การลัน่ ใดๆ ในระหว่างที่เคลื่อนไหว ยกเว้ นในขณะที่เล็งยิงไปยังแนวเป้า
10.4.7 การยิงไปที่เป้าโลหะในระยะน้ อยกว่า 5(ห้ า) เมตร วัดจากด้ านหน้ าของเป้า จนถึงส่วนที่ใกล้ ที่สดุ ที่ติดพื ้นของผู้แข่งขัน(ดูกฎ 2.1.3)
10.4.8 ในหมวดนี ้ : เมื่อสามารถพิสจู น์ได้ ว่า สาเหตุของการลัน่ เกิดมาจากการชํารุดของส่วนประกอบของปื น และผู้แข่งขันได้ ปฏิบตั ิ ตาม
ั้
นศูนย์
หลักความปลอดภัยอย่างดีแล้ ว การตัดสิทธิ์การแข่งขันจะไม่นํามาใช้ อย่างไรก็ตาม คะแนนของผู้แข่งขันสถานีนนจะเป็
10.4.8.1 การตรวจสอบปื น จะต้ องทําในทันทีที่เกิดเหตุ โดย RM หรือตัวแทนของ RM ผู้ที่จะตรวจสอบปื นโดยละเอียด เพื่อหา
สาเหตุวา่ การลัน่ นัน้ มาจากการชํารุดของส่วนประกอบของปื น หรือไม่ ผู้แข่งขันไม่มีสิทธิ์ ที่จะประท้ วงภายหลังถ้ าของผู้
แข่งขันออกจากสนามไป โดยที่ไม่ได้ ส่งมอบปื นให้ RM หรือตัวแทนตรวจสอบปื นก่อน
10.5

การตัดสิทธิ์การแข่ งขัน (DQ) – ใช้ ปืนในลักษณะไม่ ปลอดภัย

ตัวอย่างของการใช้ ปืนอย่างไม่ปลอดภัย:
10.5.1 การจับถือปื นในทุกเวลา ยกเว้ นเมื่ออยู่ใน Safety Area หรื อที่อนื่ ที่ RO เห็นว่าปลอดภัย หรื ออยู่ภายใต้ การควบคุม และได้ รับคําสัง่
จาก RO ที่ควบคุม อาจเป็ นเหตุให้ ถกู ตัดสิทธิ์ กฎนี ้ไม่มีผลเมื่อถือปื น ตามกฎข้ อ 5.2.1 การฝ่ าฝื นกฎข้ อ 5.2.1 อาจเป็ นเหตุให้ ถกู
ตัดสิทธืการแข่งขัน
10.5.2 ในระหว่างที่ทําการยิงในสนาม ผู้แข่งขันปล่อยแนวปื นชี ้ไปในแนวสนาม โดยผ่านส่วนห้ าม ยกเว้ นเมื่อจะสวม Safety Flag ตามกฎ
ข้ อ 8.3.7.2 ปากกระบอกปื นอาจชี ้เข้ าไปในสนามภายในรัศมี 50 ซมจากเท้ าผู้แข่งขัน
10.5.3 ในระหว่างที่อยู่ในโจทย◌์การยิง หรื อในขณะที่บรรจุ หรือเลิกบรรจุกระสุน ผู้แข่งขันทําปื นตกโดยปื นจะบรรจุกระสุนหรื อไม่ อย่างไร
ก็ตาม ถ้ าในระหว่างโจทย◌์การยิงผู้แข่งขันตั ้งใจที่จะวางปื นลงบนพื ้น หรื อสิ่งรองรับอืน่ ที่มนั่ คงพอ ในลักษณะที่ปลอดภัย ผู้แข่งขัน
จะไม่ถกู DQ ถ้ า:
10.5.3.1 ผู้แข่งขัน จับถือปื นอย่างมัน่ คงอยู่ตลอดเวลา จนกระทัง่ ได้ วางปื นลงบนพื ้น หรื อสิ่งรองรับอืน่ ที่มนั่ คงพอ ในลักษณะ ที่
ปลอดภัย และ
10.5.3.2 ผู้แข่งขัน ออกห่างจากปื นไม่เกินกว่า 1 เมตร ตลอดเวลา (เว้ นแต่วา่ ระยะที่ไกลกว่านี ้ มี RO ดูแล เป็ นต้ นว่า ทําตามท่า
เริ่มยิง หรื อเป็ นจุดสตาร์ ทการแข่ง) และ
10.5.3.3 กฎข้ อ 10.5.2 ไม่ถกู นํามาใช้ และ
10.5.3.4 ปื นอยู่ในลักษณะเตรียมพร้ อมตามกฎข้ อ 8.1 หรื อ
10.5.3.5 ปื นต้ องไม่บรรจุ และ ลําเลื่อนหรือโม่ต้องถูกเปิ ดค้ างไว้
10.5.4 ไม่ใช้ Not Applicable
10.5.5 ปล่อยให้ แนวลํากล้ องปื น ชี ้ไปที่สว่ นใดๆของร่างกายผู้แข่งขัน ในระหว่างที่ทําการยิงในสนาม (ต.ย. การวาดปื นผ่าน)
10.5.6 ไม่ใช้ Not Applicable
10.5.7 ใช้ ปืนมากกว่าหนึ่งกระบอก ระหว่างโจทย์การยิง
10.5.8 ไม่เอานิ ้วออกนอกโกร่งไก ในขณะที่แก้ ไขปื นติดขัดที่ผ้ แู ข่งขันลดปื นจากแนวเล็งที่เป้าลงแล้ ว
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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 ไม่เอานิ ้วออกนอกโกร่งไก ในระหว่างที่บรรจุ เปลี่ยนแม็กกาซีน หรื อเลิกบรรจุ ยกเว้ นตามที่ระบุอนุญาต เมื่อทําการลัน่ ไกเพื่อ “ยิง
แห้ ง” Dry Fire หรื อเพื่อปลดการทํางาน หรื อลดนก ขณะทําการเตรี ยมพร้ อมก่อนสัญญาณเริ่ ม ในเหตุการณ์ที่ปืนลัน่ ระหว่างการ
กระทําดังกล่าว จะนํากฎข้ อ 10.4.3 มาใช้
10.5.10 ไม่เอานิ ้วออกนอกโกร่งไก ในระหว่างที่เคลื่อนที่ ตามกฎข้ อ 8.5.1
10.5.11 ไม่ใช้ Not Applicable
10.5.12 จับต้ องกระสุนจริ ง หรือกระสุนหลอกในพื ้นที่ Safety Area ตรงกับกฎข้ อ 2.4.4
10.5.12.1 ความหมายของการ “จับต้ อง (Handling)” ไม่ได้ หมายถึงผู้แข่งขันที่เดินเข้ า Safety Area ด้ วยแม็กกาซีน หรื อสปี ดโหลด
คาดที่เข็มขัด อยู่ในกระเป๋ ากางเกง ในกระเป๋ ายิงปื น ตราบใดที่สรี ระยังไม่ได้ หยิบถือขึ ้นมา
10.5.13 ทําการบรรจุกระสุน โดยที่ยงั ไม่ได้ รับคําสัง่ จาก RO
10.5.14 การเก็บปื นที่ตกหล่นนอกสนามยิงปื น ปื นที่ตกจะต้ องถูกเก็บโดย RO เท่านั ้น และ RO จะต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ปื นไม่มีกระสุน
บรรจุอยู่ ถ้ ามีต้องเอากระสุนออกทันที หลังจากนันจึ
้ งนําปื นเก็บในกล่องปื น หรื อซองปื น การตกหล่นของปื น ที่ไม่บรรจุกระสุน ไม่
ถือเป็ นการทําผิด แต่การเก็บปื นที่ตกด้ วยตนเองจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน (DQ)
10.5.15 ใช้ กระสุนต้ องห้ าม และ/หรื อกระสุนไม่ปลอดภัยทุกประเภท(ดูกฎ 5.5.4, 5.5.5 และ5.5.6) และ/หรือ การใช้ ปืนต้ องห้ ามทุกประเภท
(ดูกฎ 5.1.10 หรื อ 5.1.11)
10.6

การตัดสิทธิ์การแข่ งขันใน Match – กรณีประพฤติไม่ สมกับการเป็ นนักกีฬา

10.6.1 นักกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน (DQ) ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ RO เห็นว่านักกีฬาประพฤติตวั ไม่สมกับการเป็ นนักกีฬา เช่นการโกง
การโกหก การไม่เชื่อฟั งคําสัง่ จากเจ้ าหน้ าที่ หรือมีพฤติกรรมที่ออกไปในทางที่จะทําให้ กีฬาเสื่อมเสีย RM จะต้ องได้ รับแจ้ งให้ ทราบ
ทันที
10.6.2 ผู้แข่งขันที่เชื่อว่าตั ้งใจถอด หรื อหาเหตุแกล้ งต้ องถอด เครื่ องป้องกันหู และตา เพื่อจะเอาประโยชน์ในการ (Re-Shoot) หรื อ
ได้ เปรียบจากการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน (DQ)
10.6.3 บุคคลอืน่ ที่ไม่ใช่นกั กีฬาอาจจะถูกให้ ออกจากสนามในกรณีที่ RO เห็นว่าประพฤติไม่เหมาะสม เช่น การไม่เชื่อฟั งคําสัง่ ที่มีเหตุผล
จากเจ้ าหน้ าที่ การขัดขวางการทําหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ และ/หรื อ ของนักกีฬา หรือมีพฤติกรรมที่ออกไปในทางที่จะทําให้ กีฬาเสื่อม
เสีย
10.7

การตัดสิทธิ์การแข่ งขันใน Match – เนื่องจากใช้ สารต้ องห้ าม

10.7.1 ผู้แข่งขันทั ้งหมด และเจ้ าหน้ าที่การแข่งขัน จะต้ องควบคุมตัวเองได้ ทงจิ
ั ้ ตใจ และร่างกายอย่างสมบูรณ์ ในระหว่างทําการแข่งขันยิง
ปื น IPSC
10.7.2 IPSC พิจารณาว่าการใช้ ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เกินขนาด ผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้ อยู่ในคําแนะนําของแพทย์ และ ไม่ใช่ยาประจําตัว
และการใช้ ยาที่ผิดกฎหมาย หรือยากระตุ้นเป็ นการกระทําผิดที่รุนแรงที่สดุ โดยจะไม่คํานึงถึงการได้ มา หรือการใช้ ผลิตภัณฑ์ยานัน้
10.7.3 ยกเว้ นด้ วยเหตุผลทางการแพทย์ นักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ จะต้ องไม่ได้ อยู่ภายใต้ ผลกระทบจากการใช้ ยาหรือสารต้ องห้ ามอื่นๆ
รวมทังแอลกอฮอล์
้
ในระหว่างการแข่งขัน RM มีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การแข่งขัน หรื อให้ ออกจากสนาม ถ้ าเห็นว่าบุคคลใดก็ตามอยู่
ภายใต้ ผลกระทบจากการใช้ สารต้ องห้ ามดังกล่าว
10.7.4 IPSC สงวนไว้ ซงึ่ สิทธิ์ ในการห้ ามใช้ สารต้ องห้ ามต่างๆ และในการทดสอบบุคคลสําหรับสารดังกล่าวได้ ทกุ เวลา (ดูกฎ การต่อต้ าน
ของมึนเมา IPSC แยกต่างหาก)
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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:

11.2.2

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.

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 : การชีข้ าด และการแปรญัตติกฎ
11.1 หลักการโดยทั่วไป
11.1.1 การบริ หาร – การโต้ แย้ งอันหลีกเลีย่ งไม่ได้ ในบางโอกาส ในกิจกรรมของผู้แข่งขันที่ถกู ควบคุมโดยกฎกติกา ให้ ตระหนักว่า ผลของ
การบริ หารการแข่งขันโดยรวม มีความสําคัญเป็ นอันดับแรก มากกว่าผู้แข่งขันแต่ละคน อย่างไรก็ตามการบริหาร และการวาง
แผนการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมป้องกันการโต้ แย้ งส่วนใหญ่ได้
11.1.2 การร้ องขอให้ มีการชี ้ขาด – เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎกติกาใดๆสามารถทําได้ ยกเว้ นว่ามีการปฏิเสธโดยกฎเกณฑ์ข้ออืน่ เมื่อมีการ
ร้ องขอให้ ชี ้ขาด ในกรณีที่มีการ Disqualification (DQ) จากการฝ่ าฝื นกฎแห่งความปลอดภัย จะได้ รับการพิจารณาต่อเมื่อมี
หลักฐานชัดเจนว่า ในบางสภาวะควรจะมีการยกเว้ นการลงโทษ DQ อย่างไรก็ตาม ผลของการละเมิด ที่ถกู ให้ รายละเอียดโดย
เจ้ าหน้ าที่สนาม RO ไม่สามารถแสดงข้ อคิดเห็นขัดแย้ ง หรื อร้ องขอให้ พิจารณาใหม่ได้
11.1.3 การอุทธรณ์ – ก่อนอืน่ RO จะทําการตัดสินในเบื ้องต้ น ถ้ าผู้ประท้ วงไม่เห็นด้ วยในการตัดสินใจนั ้น CRO สําหรับสนามนั ้นๆ หรื อ
บริเวณนั ้นๆ จะต้ องเข้ ามาชี ้ขาด ถ้ าผู้ประท้ วงยังไม่พอใจในตัดสินของ CRO RM จะต้ องเป็ นผู้ที่เข้ ามาชี ้ขาด
11.1.4 การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ – ในกรณีที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ยงั ไม่เห็นด้ วยกับการตัดสินโดย RM ผู้อทุ ธรณ์ก็สามารถอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการชี ้ขาดได้ โดยเป็ นการยื่นประท้ วงโดยบุคคลที่หนึง่ (First party Appeal)
11.1.5 การสงวนไว้ ซงึ่ หลักฐาน – ผู้อทุ ธรณ์ต้องแจ้ งไปยัง RM ว่ามีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตุลาการชี ้ขาด และอาจ
ร้ องขอให้ เจ้ าหน้ าที่ เก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง เอกสาร หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อการพิจารณา การบันทึกเสียง และ/
หรื อ การบันทึกวีดีโอภาพใดๆ ไม่สามารถใช้ เป็ นหลักฐานในการพิจารณาได้
11.1.6 การเตรียมอุทธรณ์ ผู้อทุ ธรณ์ต้องรับผิดชอบในการเตรี ยม และส่งมอบเอกสารการอุทธรณ์ พร้ อมกับค่าธรรมเนียมในอัตรา ที่
เหมาะสม ทั ้ง 2 อย่างที่กล่าวมาต้ องส่งมอบแก่ RM ในระยะเวลาที่ได้ กําหนดไว้
11.1.7 หน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ดแู ลการแข่งขัน – ต้ องรับคําร้ องการอุทธรณ์ และแจ้ งให้ RM ทราบโดยทันที และจะต้ องจดบันทึกชื่อ ของ
พยาน และเจ้ าหน้ าที่ๆ เกี่ยวข้ อง และส่งมอบข้ อมูลนี ้ให้ แก่ RM
11.1.8 หน้ าที่ของ Match Director – ทันทีที่มีผ้ ยู ื่นอุทธรณ์ต่อ RM, MD จะต้ องเข้ าร่วมกับคณะกรรมการชี ้ขาด เป็ นการภายในโดยเร็ว
11.1.9 หน้ าที่ของคณะกรรมการชี ้ขาด – คือปฏิบตั ิตาม และพิจารณาใช้ กฎกติกาปั จจุบนั ของ IPSC และให้ ตดั สินชี ้ขาดออกมาเป็ น ที่
ชัดเจนตามกฎข้ อนันๆ
้ หากมีข้อหนึง่ ข้ อใดที่ต้องมีการแปลความหมายของกฎ หรื อในกรณีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ไม่มีกฎกติกา ข้ อ
ใดๆ ครอบคลุมโดยเฉพาะ คณะกรรมการต้ องใช้ วิจารณญาณของตนเองในการตัดสิน โดยคํานึงถึงเจตนาของกฎกติกาข้ อนั ้นๆ
11.2 องค์ ประกอบของคณะกรรมการชีข้ าด
11.2.1 คณะกรรมการชี ้ขาดในการแข่งขันระดับ Level III หรือสูงกว่า คณะกรรมการชี ้ขาดจะต้ องมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
11.2.1.1 ประธาน IPSC หรือผู้แทน หรื อ RO ที่ได้ รับการรับรอง ซึง่ แต่งตั ้งโดย Match Director (เพื่อทําการนี ้) จะทําหน้ าที่เป็ น
ประธานในคณะกรรมการนัน้ ซึง่ จะไม่มีการออกเสียง
11.2.1.2 ผู้ชี ้ขาด 3 คน ที่ได้ รับการแต่งตั ้งจาก ประธาน IPSC หรือผู้แทน หรือ Match Director (เพื่อทําการนี ้) มีคะแนนออกเสียง
คนละหนึง่ เสียง
11.2.1.3 ถ้ าหากเป็ นไปได้ ผู้ชี ้ขาดควรจะเป็ นผู้แข่งขันในการแข่งขันนั ้น และควรเป็ น RO ได้ รับการรับรอง
11.2.1.4 ประธาน หรือกรรมการใดๆ ในคณะกรรมการชี ้ขาด ไม่ควรเป็ นผู้ที่ร่วมการตัดสินในครัง้ แรก หรือในการอุทธรณ์ใดๆ ที่จะ
นําพาไปสู่การตัดสินชี ้ขาด
11.2.2 คณะกรรมการชี ้ขาด – สําหรับการแข่งขันในระดับ Level l หรือ Level ll ทาง Match Director สามารถแต่งตั ้งคณะกรรมการชี ้ขาด
ขึ ้นมาจากผู้เข้ าแข่งขันที่มีประสบการณ์ 3 คน ผู้ซงึ่ จะต้ องไม่เป็ นส่วนหนึง่ ของเรื่ องที่อทุ ธรณ์ และไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ในผลที่จะ
ตัดสินออกมาโดยตรง หรือถ้ าเป็ นไปได้ คณะกรรมการชี ้ขาด ควรเป็ นเจ้ าหน้ าที่สนามที่ได้ รับการรับรอง (Certified Match Official)
สมาชิกในคณะกรรมการทุกคนต้ องทําการออกเสียง เจ้ าหน้ าที่สนามอาวุโส หรือนักกีฬาอาวุโส จะเป็ นประธานในคณะกรรมการได้
ในกรณีที่ไม่มีเจ้ าหน้ าที่สนาม
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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 กําหนดเวลา และขัน้ ตอน
11.3.1 กําหนดเวลาสําหรับการอุทธรณ์ให้ มีการชี ้ขาด – เอกสารในการอุทธรณ์ให้ มีการชี ้ขาด ในรูปแบบที่เหมาะสม พร้ อมเงินวางประกัน
จะต้ องส่งมอบให้ แก่ RM ภายใน 1 ชัว่ โมง หลังจากมีข้อโต้ แย้ งเกิดขึ ้น ซึง่ บันทึกโดยเจ้ าหน้ าที่จดั การแข่งขัน ถ้ าหากไม่สามารถส่ง
มอบเอกสารดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่มีการดําเนินการใดๆ เกิดขึ ้น RM ต้ องบันทึกวัน
และเวลาในเอกสารทันทีที่มีการอุทธรณ์
11.3.2 กําหนดเวลาในการตัดสิน – คณะกรรมการต้ องตัดสินภายใน 24 ชัว่ โมง หลังจากได้ รับการร้ องขอให้ มีการชี ้ขาด หรื อก่อนที่ Match
Director จะประกาศให้ ผลการแข่งขันเป็ นเด็ดขาด แล้ วแต่กรณีใดจะเกินขึ ้นก่อน ถ้ าหากคณะกรรมการไม่สามารถตัดสินได้ ใน
เวลาที่กําหนด ให้ ถือว่าการประท้ วงโดยบุคคลที่หนึง่ และสาม (ตามข้ อ 11.7.1) ประสบผลตามการอุทธรณ์ไปโดยปริยาย และเงิน
ค่าธรรมเนียมที่วางไว้ จะถูกคืนให้
11.4 ค่ าธรรมเนียม
11.4.1 จํานวนเงิน – สําหรับการแข่งขันระดับ Level lll หรือสูงกว่า ค่าธรรมเนียมที่จะทําให้ ผ้ ปู ระท้ วงมีสิทธิในการประท้ วงคือ US$
100.00 หรือเท่ากับเงินท้ องถิ่นสูงสุดที่ใช้ ในการสมัครแข่งขันสําหรับผู้แข่งขัน 1 คน (แล้ วแต่กรณีใดจะตํ่ากว่า) ค่าธรรมเนียม
อุทธรณ์สําหรับการแข่งขันระดับ Level l และ Level ll สามารถกําหนดโดยผู้จดั การแข่งขัน (Match Organizer) แต่ต้องไม่เกิน
US$ 100.00 หรื อ จํานวนเงินเท่ากันในสกุลเงินท้ องถิ่น การประท้ วงเกิดจาก RM ซึง่ มีสว่ นกับการแข่งขัน จะไม่มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียม
11.4.2 การชําระเงิน – ถ้ าการตัดสินของคณะกรรมการชี ้ขาด เห็นด้ วยตามที่อทุ ธรณ์นั ้น ค่าธรรมเนียมจะถูกคืนให้ ถ้ าคณะกรรมการชี ้ขาด
ปฏิเสธการอุทธรณ์นนั ้ ค่าธรรมเนียม และผลการตัดสินจะถูกส่งต่อไปยัง Regional หรื อ National Range Officers Institute
(RROI หรื อ NROI) ในกรณีของการแข่งขันระดับ Level l หรือ Level ll หรือถูกส่งไปยัง International Range Officer –
Association (IROA) ในกรณีที่เป็ นการแข่งขันในระดับ Level lll หรือสูงกว่า
11.5 ลําดับของกระบวนการตัดสิน
11.5.1 หน้ าที่และขั ้นตอนขององค์คณะ – คณะกรรมการต้ องพิจารณาเอกสารการร้ องขอ และเก็บรักษาเงินที่จ่ายโดยผู้ประท้ วงในนาม
ของผู้จดั การแข่งขัน จนกระทัง่ มีการตัดสิน
11.5.2 การยื่นเรื่ องให้ พิจารณา – จะต้ องให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ ให้ ข้อมูลในการเสนอให้ พิจารณาเพิ่มเติม แก่คณะกรรมการเป็ นการส่วนตัวโดยตรง
และคณะกรรมการ อาจซักถามเกี่ยวกับประเด็นในการอุทธรณ์เพื่อประโยชน์ต่อการไต่สวน
11.5.3 การรับฟั ง – ผู้อทุ ธรณ์อาจถูกขอให้ ออกไปจากที่ประชุม ระหว่างที่คณะกรรมการกําลังรับฟั งหลักฐานอื่นใดเพิ่มเติม
11.5.4 พยานผู้เห็นเหตุการณ์ – คณะกรรมการ จะรับฟั งจากเจ้ าหน้ าที่การแข่งขัน และพยานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการอุทธรณ์
คณะกรรมการจะตรวจสอบหลักฐานทุกอย่างที่ถกู ส่งเข้ ามา
11.5.5 การสอบสวน – คณะกรรมการ อาจตังคํ
้ าถามกับพยาน หรื อเจ้ าหน้ าที่ในประเด็นใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการอุทธรณ์
11.5.6 ความคิดเห็น – สมาชิกในคณะกรรมการต้ องละเว้ นที่จะแสดงความคิดเห็น หรื อสรุปตัดสินใดๆ ระหว่างที่การอุทธรณ์ กําลัง
ดําเนินการอยู่
11.5.7 การตรวจสอบพื ้นที่ – คณะกรรมการอาจเข้ าไปตรวจสอบสนาม หรือพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องกับการประท้ วง และอาจให้ เจ้ าหน้ าที่ หรื อ
บุคคลใดที่พิจารณาว่าเป็ นประโยชน์ในกระบวนการ เข้ าร่วมการตรวจสอบพื ้นที่ได้ ด้วย
11.5.8 การใช้ อํานาจชักจูง – บุคคลใดก็ตาม ที่พยายามที่จะชักจูง หรื อโน้ มน้ าวให้ สมาชิกของคณะกรรมการชี ้ขาดไปในทิศทางอื่น
นอกเหนือจากที่หลักฐานแสดงไว้ อาจจะถูกพิจารณาระเบียบวินยั ในการทํางาน จากการที่โน้ มน้ าวให้ คณะกรรมการชี ้ขาด ไม่มี
อิสระในการตัดสิน
11.5.9 การสรุปผลพิจารณา – เมื่อคณะกรรมการ พึงพอใจในข้ อมูล และหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการอุทธรณ์ที่ได้ รับแล้ ว ก็จะร่วมกัน
พิจารณาเฉพาะคณะกรรมการอย่างรอบคอบ และตัดสินด้ วยเสียงข้ างมาก
11.6 คําวินิจฉัย และ วิธีการปฏิบตั ิ
11.6.1 การตัดสินของคณะกรรมการ – เมื่อคณะกรรมการได้ มีคําตัดสินออกมาแล้ ว ก็จะมีการเรียกผู้อทุ ธรณ์รับฟั งผล พร้ อมกับเจ้ าหน้ าที่
และ RM
11.6.2 วิธีการตัดสิน – เป็ นความรับผิดชอบส่วนหนึง่ ของ RM ที่มีหน้ าที่เป็ นผู้ช่วยของคณะกรรมการในการตัดสิน RM จะเป็ น ให้ ปิด
ประกาศคําตัดสิน ในที่ที่ผ้ แู ข่งขันทั ้งหมดสามารถเห็นได้ การตัดสินไม่มีผลย้ อนหลัง และไม่มีผลต่อเหตุที่เกิดขึ ้นก่อนหน้ านี ้
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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 การตัดสินถือเป็ นที่สดุ – การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็ นที่สิ ้นสุด และไม่สามารถอุทธรณ์ต่อได้ อกี นอกจาก RM เห็นว่ามี
การส่งหลักฐานใหม่ๆให้ หลังการตัดสินดังกล่าว แต่จะต้ องก่อนที่ผลการตัดสินสุดท้ ายจะมีการประกาศโดย MD
11.6.4 ร่างบันทึก – การตัดสินของคณะกรรมการชี ้ขาด จะต้ องถูกบันทึก และถือไว้ เป็ นแบบอย่างสําหรับเหตุการณ์คล้ ายคลึงกันที่จะเกิด
ตามมาภายหลังระหว่างการแข่งขัน
11.7

การอุทธรณ์ โดยบุคคลที่สาม

้
้มีผลบังคับ
11.7.1 การอุทธรณ์ อาจจะเกิดขึ ้นโดยบุคคลอื่นได้ ในพื ้นฐานการอุทธรณ์โดยบุคคลที่สาม ในกรณีนี ้ ข้ อกําหนดทังหมดในบทนี
ใช้
11.8

การแปรญัตติกฎ

11.8.1 การแปรญัตติกฎกติกาทั ้งปวง เป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมาธิการสภา IPSC (IPSC Executive Council)
11.8.2 บุคคลใด มีความต้ องการที่จะให้ มีความชัดเจนในกฎข้ อใดๆ สามารถส่งคําถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไปยังสํานักงานใหญ่ของ
IPSC โดยทางจดหมาย โทรสาร หรืออีเมล์
11.8.3 เมื่อแปรญัตติกฎขึ ้น และเผยแพร่ในเวปไซท์ของ IPSC อย่างเป็ นทางการแล้ ว ให้ ถือเป็ นบรรทัดฐานที่ปฏิบตั ิกนั มาว่า ภายใน 7 วัน
ต่อจากนัน้ แมทช์แข่งที่ IPSC อนุมตั ิ (Level lll ขึ ้นไป) จะใช้ กฎใหม่ที่ร่างนี ้ทันที กฎฉบับแก้ ไขหรื อปรับปรุง จะร่างต่อเมื่อมีการ
ประชุมสภา IPSC ครัง้ ถัดไป
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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 : เบ็ดเตล็ด
12.1
12.2
12.3

12.4
12.5

ภาคผนวก – ภาคผนวกทังหลายในกฎฉบั
้
บนี ้เป็ นส่วนประกอบของกฎฉบับนี ้ด้ วย
ภาษา – กฎฉบับภาษาอังกฤษถือเป็ นฉบับที่ใช้ เป็ นทางการ หากมีข้อขัดแย้ งระหว่างกฎฉบับภาษาอื่นๆ ให้ ถือตามกฎ ฉบับ
ภาษาอังกฤษ
การเสียสิทธิ – ผู้แข่งขัน และบุคคลทัว่ ไปที่เข้ าร่วม ถือว่ารับผิดชอบในอุปกรณ์ที่นํามาใช้ ในการแข่งขันตามกฎหมาย ในท้ องถิ่นที่
จัดแข่งขันทังหมดเพี
้
ยงผู้เดียว IPSC หรือเจ้ าหน้ าที่ IPSC หรือองค์กรที่เกี่ยวข้ อง หรือเจ้ าหน้ าที่ขององค์กรที่เกี่ยวกับ IPSC ไม่
รับผิดชอบในการ สูญหาย เสียหาย อุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บ หรือตาย กับบุคคลอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ ที่ไม่ว่าจะถูกหรือผิด
กฎหมายก็ตาม
เพศ – คําที่อ้างอิงในกฎที่พดู ถึงเพศชาย (ต.ย. he, him, his) ให้ หมายความถึงเพศหญิงด้ วย (ต.ย. she, her)
หมวดคําศัพท์ เฉพาะ :Throughout these rules, the following definitions apply:

Aftermarket…………………. ชิ ้นส่วนที่ไม่ได้ ผลิตโดย OFM และ/หรื อ มีเครื่องหมายแสดงของ OFM รายอืน่ .
Aim/Aiming…………………..การเล็งลํากล้ องไปที่เป้า
Berm…………………………โครงสร้ างที่ยกขึ ้นของทราย, ดิน หรื อวัสดุอื่นที่ใช้ เพื่อกันลูกกระสุน และ/หรื อแยกช่องยิงหนึง่ และ/หรือสนาม
หนึง่ ออกจากอีกช่องยิง/สนามหนึง่
Bullet………………………..หัวกระสุนที่ยิงไปยังเป้า
Caliber……………………...ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางของหัวกระสุนที่วดั เป็ นมิลลิเมตร (หรื อส่วนพันของนิ ้ว)
Cartridge case…………….ตัวกระสุนทั ้งนัด
Chamber Safety Flag……..อุปกรณ์ที่มีสีสว่าง ที่ไม่มีส่วนใดส่วนหนึง่ ของกระสุนประกอบ, Flag ต้ องไม่สามารถใส่ไปในปื นที่รังเพลิงบรรจุ
กระสุน และเมื่อสวม Flag แล้ ว ต้ องป้องกันการบรรจุกระสุนในรังเพลิง Flagต้ องมีแถบ หรื อสายยื่นออกมา
ชัดเจนจากปื น
Compensator………...........อุปกรณ์ที่ยดึ กับปลายกระบอกของลํากล้ องเพื่อต้ านการยกของปลายกระบอก (โดยปกติจะเปลีย่ นการไหล
ออกของแก๊ ส)
Detonation…………………การระเบิด(ประทุ) ของกระสุนที่ไม่ได้ อยู่ในลํากล้ อง ที่ไม่ใช้ เกิดจากเข็มแทงชนวน (ตย เมื่อสไลด์ถกู มือดัน เพื่อ
ขับกระสุนออก)
Discharge………………….See Shot ดู Shot
Downrange……………… ..พื ้นที่ทวั่ ไปของสเตจ, ช่องยิง หรื อสนาม ที่ซงึ่ ปากลํากล้ องปื นอาจชี ้เข้ าไปอย่างปลอดภัยระหว่างการยิง และ/
หรื อที่ซงึ่ กระสุนถูกตั ้งใจ หรื อน่าจะยิงไปกระทบ
Dry firing……………………การเหนี่ยวไก และ/หรื อ การปฎิบตั ิของปื นที่ไม่มีลกู กระสุนโดยเด็ดขาด
Dummy Ammunition……...ลูกซ้ อมหรื อฝึ ก, ลูกไม่มีหวั กระสุน, จานกระสุน และปลอกกระสุน
Engage…………………….การยิงกระสุนไปที่เป้า การยิงกระสุนแต่พลาดเป้า ไม่ถือเป็ นการไม่ทําการยิงเป้า การบกพร่ องของปื นและ
กระสุนทําให้ ไม่สามารถยิงได้ ให้ ถือเป็ นการไม่ทําการยิงเป้ า
Face (facing) uprange……หน้ า, อก และนิ ้วเท้ าของผู้แข่งขัน หันเข้ าสนามทั ้งหมด
False start…………… ……การเริ่มยิงในโจทย์การยิงก่อนสัญญาณเริ่ ม (ดู กฎ 8.3.4)
Grain………………………..หน่วยการวัดที่ใช้ หานํ ้าหนักของหัวกระสุน (1 เกรน = 0.0648 กรัม)
Holster…………………….. ซองใส่ปืนสั ้นที่สวมบนเข็มขัดผู้แข่งขัน
Loaded…………………….ปื นที่มีลกู กระสุนจริง หรือลูกกระสุนหลอกในรังเพลิง หรือกระบอก หรือมีกระสุนจริงหรือกระสุนหลอกในซอง
กระสุนที่สวมหรือยึดไว้ ในปื น
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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…………………….การใส่ลกู กระสุนเข้ าไปในปื น
Location…………………… สถานที่ภมู ิศาสตร์ ภายในโจทย์การยิง
Match Official……………...บุคคลที่มีหน้ าที่ หรืองานอย่างเป็ นทางการในการแข่งขัน แต่ไม่จําเป็ นต้ องมีคณ
ุ สมบัติ เป็ น หรื อทําหน้ าที่ใน
ฐานะเจ้ าหน้ าที่สนาม
May………………………… ทางเลือกอย่างแท้ จริ ง
Must………………………... ต้ อง(ทําตาม)
No-shoot(s)………………..เป้าที่ทําให้ เกิดโทษเมื่อถูกยิง
Not Applicable……………. กฎหรื อข้ อกําหนดที่ไม่ใช้ เพื่อระเบียบ, ดิวิชนั่ หรื อระดับแข่งขัน โดยเฉพาะ
OFM………………………..ผู้ผลิตปื นเดิม
Primer………….................. เชื ้อประทุ
Props……………………….สิ่งของที่นอกเหนือจากเป้า หรือ fault lines ที่ใช้ ในการสร้ าง, ดําเนินการ หรื อตกแต่งสนามยิง
Prototype………………….ปื นในรูปร่างที่ไม่อยู่ในการผลิตจํานวนมาก และ/หรือยังไม่มีให้ แก่บคุ คลทัว่ ไป
Region…………………….. ประเทศหรื อพื ้นที่ทางภูมิภาคอื่นที่ยอมรับโดย IPSC
Regional Director…………. บุคคลที่ยอมรับโดย IPSC ให้ เป็ นตัวแทนของคณะกรรมการภูมิภาค
Reloading………………….การเติม หรื อการใส่ลกู กระสุนเพิ่มเข้ าไปในปื น
Reshoot……………………การยิงซ่อมของผู้แข่งขันที่ได้ รับอนุญาตล่วงหน้ าโดย RO หรือคณะกรรมการตัดสินชี ้ขาด
Round……………………..กระสุน
Shooting position………..การแสดงทางกายภาพของร่างกายบุคคล (เช่น ยืน, นัง่ , คุกเข่า, นอน)
Shot…………………………กระสุนที่ผ่านลํากล้ องของปื นออกไปแล้ วอย่างสมบูรณ์
Should………………..........ทางเลือก แต่แนะนําเป็ นอย่างยิ่ง
Sight picture……………….การเล็งไปที่เป้า โดยไม่ได้ ยิงจริ งที่เป้า (ดูหวั ข้ อ 8.7)
Snap Cap…………………..ลูกหลอก (ดัมมี่)
Squib……………………….การยิง ”ปุด” หรือการยิงที่หวั กระสุนไม่พ้นลํากล้ อง
Stance……………………... การแสดงทางกายภาพของมือบุคคล (เช่น มือข้ างลําตัว, แขนไขว้ )
Start position………………ตําแหน่ง, ท่ายิง และลักษณะมือที่กําหนดโดยโจทย์การยิงก่อนให้ “สัญญาณ เริ่ ม” (ดู กฎ 8.3.4)
Sweeping………………….การชี ้ปากลํากล้ องของปื นไปที่สว่ นใดๆของร่างกายบุคคลใดๆ (ดู กฎ 10.5.5)
Target(s)…………………...คําที่สามารถรวมทั ้งเป้าคิดคะแนนและเป้าห้ ามยิง หากกฎ (เช่น 4.1.3) ไม่ได้ แยกความแตกต่างระหว่างเป้าทั ้ง
สอง
Unloaded…………………..ปื นที่ไม่มีลกู กระสุนจริ ง หรื อกระสุนหลอกในรังเพลิง และ/หรือในซองกระสุนที่เสียบหรือยึดกับปื น
Unloading………………… การนําลูกกระสุนออกจากปื น
Uprange……………………พื ้นที่ทวั่ ไปของสเตจ, ช่องยิง หรือสนาม ที่อยู่หลังแนวมุมยิงมากสุดที่ปลอดภัย (ดูกฎ 2.1.2) ที่ปากลํากล้ องปื น
ต้ องไม่ชี ้เข้ าไประหว่างการยิง (ยกเว้ น ให้ ดกู ฎ 10.5.2)
Will………………………….ต้ อง(ทํา)
12.6 การวัด – ตามกฎนี ้ เมื่อมีการวัด ตัวเลขในวงเล็บที่แสดงไว้ ก็เพื่อเป็ นแนวทางเท่านั ้น

IPSC Mini Rifles Rules, January 2012 Edition.:

37

APPENDIX A1: IPSC Mini Rifle Match Levels
Key: R = Recommended, M = Mandatory

1. Must follow latest edition IPSC rules
2. Competitors must be individual members of
their IPSC Region of residence (see Section 6.5)
3. Match Director
4. Range Master (actual or designated)
5. Range Master approved by Regional Director
6. Range Master approved by IPSC Executive Council
7. One Chief Range Officer per Area
8. One NROI official per stage
9. One IROA official per stage
10. IROA Stats Officer
11. One Range Staff (target restorer) for each 6 rounds
12. COF approval by Regional Director
13. COF approval by IPSC committee
14. IPSC sanctioning (see Point 24 below)
15. Not applicable
16. Three month advance registration with IPSC
17. IPSC Assembly approval on three year cycle
18. Inclusion in IPSC Match Calendar
19. Post match reports to IROA
20. Recommended minimum rounds
21. Recommended minimum stages
22. Recommended minimum competitors
23. Match rating (points)

Level
I
M

Level
II
M

Level
III
M

Level
IV
M

Level
V
M

R

M

M

M

M

M
M
R

M
M
R

M
M
M

R
R

R
R

R
R

R
R

R
M
R
R
R
M
M
M
R
M

M
M
R
M
M
M
M
M
R

M
M
R
M
M
M
M
M
R

M
M
M

M
M
M

M
M
M
200
24
200
4

M
M
M
250
30
300
5

R

40
3
10
1

80
6
50
2

M
M
150
12
120
3

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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ภาคผนวก A1 (Appendix A1)
ระดับของการแข่ งขัน IPSC (IPSC Mini Rifle Match Levels)
อักษรย่อ: R = แนะนํา, M = บังคับใช้
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Description
ต้ องใช้ กฎของ IPSC ฉบับล่าสุด
ผู้แข่งขันต้ องเป็ นสมาชิกของสมาคม IPSC ในภูมิภาคของตนเอง
ผู้อํานวยการแข่งขัน (Match Director)
นายสนาม (Range Master)
นายสนามต้ องได้ รับการรับรองจาก คณะกรรมการภูมิภาค
นายสนามต้ องได้ รับการรับรองจาก คณะกรรมการ IPSC สากล
หัวหน้ าสนาม (Chief Range Officer)
เจ้ าหน้ าที่ NROI หนึง่ คนต่อหนึ่งสนาม
เจ้ าหน้ าที่ IROA หนึง่ คนต่อหนึ่งสนาม
IROA State Officer
One Range Staff (target restorer) for each 6 rounds
สนามยิงได้ รับการอนุมตั ิจาก Reginal Director
สนามยิงได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ IPSC
IPSC รับรองการแข่งขัน*
การวัดกระสุน (Chronograph)
การลงทะเบียนการแข่งขันกับ IPSC ล่วงหน้ า 3 เดือน
การรับรองจากคณะกรรมการ IPSC ทุก 3 ปี
การรวมอยู่ในตารางการแข่งขันของ IPSC
รายงานการแข่งขันไปยัง IROA
จํานวนกระสุนตํา่ สุดที่แนะนํา
จํานวนสนามตํ่าสุดที่แนะนํา
จํานวนผู้แข่งขันตํ่าสุดที่แนะนํา
อันดับของการแข่งขัน (คะแนน)

Level Level Level Level Level
l
ll
lll
IV
V
M
M
M
M
M
R
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
R
R
M
R
R
M
M
R
R
R
M
M
R
R
M
M
M
R
M
M
R
M
M
R
R
R
R
R
R
R
M
M
M
M
M
M
M
R
R
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
40
80 150 200 250
3
6
12
24
30
10
50 120 200 300
1
2
3
4
5

* ข้ อ 24 : การแข่งขันในระดับ ระดับ Level l และ Level ll ไม่ต้องขอการรับรอง อย่างไรก็ตาม RD แต่ละประเทศกําหนดกฎเกณฑ์ตลอดจน
ขันตอนได้
้
เองสําหรับการรับรอง Level l และ Level ll เพื่อใช้ ในประเทศตน
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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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ภาคผนวก A2 (Appendix A2)
การจําแนกประเภทของ IPSC
ก่อนการแข่งขัน ผู้จดั แข่งขันจะต้ องระบุ Division ที่จะมีการจัดขึ ้น
การแข่งขันที่ได้ รับการรับรองจาก IPSC จะต้ องจําแนก Division และ Categories (ประเภท) โดยใช้ พื ้นฐานของจํานวนผู้แข่งขันที่ลงทะเบียน
และเข้ าร่วมในการแข่งขันจริง รวมถึงผู้แข่งขันที่ DQ ระหว่างการแข่งขัน (เช่น ดิวิชนั่ ในการแข่งขัน Level 3 มีผ้ แู ข่งขัน 10 คน แต่มีผ้ แู ข่งขัน
DQ หนึง่ คน หรือมากกว่า ดิวิชนั่ นั ้นจะยังคงรับรองต่อไป) และอยู่บนพื ้นฐานของกฎเกณฑ์ข้างล่างนี ้
1. Division (ประเภทของปื นที่ใช้ แข่งขัน)
Level l และ Level ll………..
Level lll……………………..
Level lv และ Level V……...

แนะนํา ให้ มีผ้ แู ข่งขันขันตํ
้ ่า 5 คนต่อ Division
บังคับ ให้ มีผ้ แู ข่งขันขั ้นตํ่า 10 คนต่อ Division
บังคับ ให้ มีผ้ แู ข่งขันขั ้นตํ่า 20 คนต่อ Division

2. Categories (ประเภทของผู้แข่งขัน)
ต้ องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ Division ให้ ถกู ต้ องเสียก่อนการแบ่งประเภท (Categories) จึงจะได้ รับการรับรองการแข่งขันทุก
Level ต้ องมีผ้ แู ข่งขันอย่างน้ อย 5 คนในแต่ละ Division Categories (ดูรายละเอียดข้ างล่าง)
3. กฎเกณฑ์ในแต่ละ Categories
การแบ่งประเภทผู้แข่งขันที่ได้ รับการรับรอง ตามแต่ดิวิชนั่ มีดงั นี ้:(a) - Lady- คือ ผู้แข่งขันที่มีเพศหญิง
(b) - Junior – คือ ผู้แข่งขันที่มีอายุตํ่ากว่า 21 ปี ในวันแรกของการแข่งขัน
(c) - Senior - คือ ผู้แข่งขันที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ในวันแรกของการแข่งขัน
(d) - Super Senior - คือ ผู้แข่งขันที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ในวันแรกของการแข่งขัน ผู้แข่งขันมีสิทธิเลือกที่จะลงแข่งSenior หรื อ
Super Senior อย่างใดอย่างหนึง่ หากแมทช์แข่งขันใดไม่สามารถจัด Super Senior ต่างหากได้ Super Senior อาจถูกนําไปรวม
กับ Senior
4. Team Categories (ประเภทของทีม) การแข่งขัน IPSC อาจดําเนินการจัดแข่งประเภททีมได้ ดงั นี ้
(a) - Regional Team แบ่งตาม Division
(b) - Regional Team แบ่งตาม Division สําหรับผู้แข่งขันประเภท Lady
(c) - Regional Team แบ่งตาม Division สําหรับผู้แข่งขันประเภท Junior
(d) - Regional Team แบ่งตาม Division สําหรับผู้แข่งขันประเภท Senior
(หมายเหตุ – Regional Team คือ ทีมของผู้แข่งขันของประเทศต่างๆ 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
A
C
D
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5
3
1
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APPENDIX B3: IPSC Mini Target

Scoring
Zone
A
C
D
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Points
5
3
1
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APPENDIX B4: IPSC Universal Target

Scoring
Zone
A
C
D
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5
3
1
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APPENDIX B5: IPSC A4/A Target

Scoring
Zone
A
C
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Points
5
3
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APPENDIX B6: IPSC A3/B Target

Scoring
Zone
A
C
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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:

7.

(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.

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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ภาคผนวก C1 (Appendix C1)
การทดสอบเป้า IPSC Popper
1. RM จะต้ องกําหนดกระสุน และปื นที่จะใช้ เป็ นเครื่ องมือในการทดสอบเป้า IPSC Popper อย่างเป็ นทางการ ซึง่ จะถูกใช้ โดย
เจ้ าหน้ าที่ๆได้ รับมอบหมายจาก RM เพื่อที่จะเป็ นเจ้ าหน้ าที่ทดสอบเป้า
2. Not Applicable ไม่ใช้
3. หลังจากการทดสอบและอนุมตั ิจาก RM แล้ ว กระสุนและปื นที่กําหนดไว้ จะไม่สามารถถูกอุทธรณ์โดยผู้แข่งขันได้
4. RM ต้ องมีการจัดให้ ทดสอบ Popper ทุกตัว ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ ้น หรื อเมื่อใดก็ตามระหว่างการแข่งขัน
5. การทดสอบเบื ้องต้ น Popper ทุกตัวต้ องได้ รับการจัดให้ ล้มลง เมื่อมีการยิง 1 นัดในบริ เวณทดสอบ (Calibration Zone) จากปื นที่
กําหนดไว้ โดยใช้ กระสุนที่ถกู กําหนดไว้ การยิงทดสอบจะต้ องยิงจากจุดยิงที่ไกลที่สดุ เท่าที่ผ้ แู ข่งขันจะเห็นเป้าได้ ของโจทย์การยิง
นันๆ
้ บริเวณทดสอบ (Calibration Zone) แสดงไว้ ในแผนภาพในหน้ าต่อไป
6. ถ้ าระหว่างการยิง Popper ไม่ล้มลงเมื่อยิงโดนแล้ ว ผู้แข่งขันมีทางเลือก 3 ทาง
(a)
(b)
(c)

(d)

Popper ถูกยิงซํ ้าจนกระทัง่ ล้ มลง ในกรณีนี ้ ไม่ต้องดําเนินการใดๆ ทั ้งสิ ้น และสนามนั ้นจะถูกบันทึกคะแนนตามที่ยิงได้
้ ้น และสนามนั ้น
Popper ยังตั ้งอยู่ แต่ผ้ แู ข่งขันไม่ได้ ร้องขอให้ มีการทดสอบ (Calibrate) ในกรณีนี ้ ไม่ต้องดําเนินการใดๆทังสิ
จะถูกบันทึกคะแนนตามที่ยิงได้ และให้ บนั ทึกคะแนน Popper เป็ น “ยิงพลาด” (Miss)
Popper ยังตังอยู
้ ่ และผู้แข่งขันร้ องขอให้ มีการทดสอบ (Calibrate) ในกรณีนี ้ Popper และ บริเวณโดยรอบต้ องไม่ถกู แตะ
ต้ อง หรื อรบกวนโดยบุคคลใด ถ้ าเจ้ าหน้ าที่การแข่งขันละเมิดกฎนี ้ ผู้แข่งขันจะต้ องทําการยิงใหม่ (Re-shoot) ถ้ าผู้แข่งขัน
หรื อบุคคลอื่นใดละเมิดกฎนี ้ ให้ บนั ทึกคะแนน popper เป็ น”ยิงพลาด” (Miss) และบันทึกคะแนนส่วนที่เหลือของสนาม
ตามที่ยิงได้ จริ ง
หากเป้า Popper ล้ มลงเองจากปั จจัยภายนอก (เช่น กระทําโดยลม) ก่อนที่จะทําการทดสอบเป้า ต้ องทําการยิงใหม่ทงั ้
สนาม

7. ถ้ าไม่มีการรบกวนใดเกิดขึ ้น เจ้ าหน้ าที่ทดสอบต้ องกระทําการทดสอบ Popper ที่เป็ นปั ญหา (เมื่อต้ องการตาม ข้ อ 6 (c) ข้ างบน)
จากตําแหน่งที่ใกล้ เคียงกับตําแหน่งที่ผ้ แู ข่งขันทําการยิงให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยใช้ เกณฑ์ดงั นี ้:(a)
(b)
(c)

ถ้ าการยิงนัดแรกของเจ้ าหน้ าที่ทดสอบ ยิงโดนบริเวณทดสอบ (Calibration Zone) หรื อตํ่ากว่า และ Popper ล้ มลง
Popper นั ้นถือว่าได้ ถกู ทําการทดสอบที่ถกู ต้ องมาแล้ ว และให้ บนั ทึกคะแนน Popper เป็ น “ยิงพลาด” (Miss)
ถ้ าการยิงนัดแรกของเจ้ าหน้ าที่ทดสอบ ยิงโดนบริเวณทดสอบ (Calibration Zone) หรือตํ่ากว่าแต่ Popper ไม่ล้มให้ ถือว่า
Popper นันบกพร่
้
อง และผู้แข่งขันจะถูกสัง่ ให้ ทําการยิงใหม่ (Re-shoot) หลังจาก Popper ได้ ถกู ทดสอบใหม่อีกครัง้ แล้ ว
ถ้ าการยิงนัดแรกของเจ้ าหน้ าที่สนาม ยิงไม่โดน Popper ให้ ทําการยิงใหม่จนกระทัง่ เหตุการณ์ข้อใดข้ อหนึ่งในข้ อ 7(a) หรื อ
7(b) เกิดขึ ้น

8. หมายเหตุ เป้า Metal Plate ที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ไม่สามารถจะร้ องขอให้ ทําการทดสอบได้ (ดูข้อ 4.3.1.6)
9. Pepper Poppers จะค่อยๆเลิกใช้ และจะหยุดใช้ หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 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
Penalty
Miss / No-Shoot

5 or 10 points
(Rules 9.4.1.1 & 9.4.1.2)
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 และเป้ าห้ ามยิง ซึง่ อาจหมุน หรื อ หันเมื่อโดนยิงนันไม่
้ อนุญาตให้ ใช้ หากใช้ จะยกเลิกการรับรองจาก IPSC
ดูกฎ 4.3.1.1
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APPENDIX C3: IPSC Mini Rifle Metal Plates
5 or 10 points
(Rules 9.4.1.1 & 9.4.1.2)

Scoring
Penalty
Miss / No-Shoot
Dimensions
Minimum
Maximum

Minus 10 points
Round
7cm Ø
15cm Ø

Rectangular
5x5cm
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)
Minus 10 points

Round
7cm Ø
15cm Ø

Rectangular
5x5cm
15x15cm

Scoring
Penalty
Miss / No-Shoot
Dimensions
Minimum
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 และเป้ าห้ ามยิง ซึง่ อาจหมุน หรือ หันเมื่อโดนยิงนั ้นไม่อนุญาตให้ ใช้
หากใช้ จะยกเลิกการรับรองจาก IPSC
ดูกฎ 4.3.1.1
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APPENDIX D: Mini Rifle Divisions
Mini Rifle Open
1.

Minimum/maximum caliber

2.
3.

Detachable magazines
Maximum
ammunition
capacity
(maximum to be loaded)
Speed loaders
Modifications/attachments
Maximum distance of magazines and
speed loaders from body
Compensators
Ports
Optical or Electronic sights
Bipods
Vertical front grip permitted, max
length 152mm (6 inches) from the
centerline of the barrel

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mini Rifle Standard

Commercially manufactured .22LR
Yes
31 rounds (30 in magazine)
Yes
Yes – No restrictions

Restricted – See below

50mm

50mm

Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No
No

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: ดิวชิ ่ ัน Mini Rifle
Mini Rifle Open
1

ขนาดกระสุนขั ้นตํ่า/สูงสุด

2

อนุญาตแม๊ กกาซีนถอดเปลี่ยนได้

3

ความจุกระสุนมากสุด (จํานวนกระสุนมากสุดที่

Mini Rifle Standard

.22 LR ที่ผลิตจําหน่าย
ใช่
31 นัด (30 ในแม๊ กกาซีน)

บรรจุ)
4

อนุญาตสปี ด โหลดเดอร์

5

การดัดแปลง/ ติดอุปกรณ์เพิ่ม

6

ระยะห่างของแม๊ กกาซีน/สปี ด โหลดเดอร์ จาก

ใช่
ได้ -ไม่จํากัด

จํากัด-ดูด้านล่าง

50 มม

50 มม

ร่างกายมากสุด
7

อนุญาตตัวชดเชย

ได้

ไม่

8

อนุญาตเจาะพอร์ ท

ได้

ไม่

9

อนุญาตศูนย์เล็งออฟติคอล/อีเล็คทรอนิค

ได้

ไม่

10

อนุญาตขาตั ้ง

ได้

ไม่

11

อนุญาตมือจับด้ านหน้ า, ยาวสุด 152 มม (6 นิ ้ว)

ไม่ระบุ

ได้

จากแนวศูนย์กลางลํากล้ อง

เงื่อนไขพิเศษ
ดิวชิ ่ ัน แสตนดาร์ ด
12.

ปื น Mini Rifle ทังกระบอก
้
หรือส่วนประกอบใดๆ ที่ผลิตโดยโรงงาน และมีจําหน่ายอยู่ทวั่ ไป

13.

ไม่อนุญาตปื นต้ นแบบที่ทํามาเฉพาะ

14.

ไม่อนุญาตการดัดแปลงภายนอก เช่นการเพิ่มนํ ้าหนัก หรือติดอุปกรณ์เพื่อควบคุมหรื อลดรี คอยล์โดยเฉพาะ ยกเว้ นแผ่นรองรีคอยล์
ที่ติดบนพานท้ ายของปื น 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.
ให้ สญ
ั ญาลักษณ์ ทั ้ง 2 นัดให้ ใช้ ทั ้งสองแขน
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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

52

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
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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
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