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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Σχεδιασµός ∆ιαδροµών
Οι ακόλουθες γενικές αρχές σχεδιασµού διαδροµών απαριθµούν τα κριτήρια, ευθύνες και περιορισµούς που
διέπουν τους σχεδιαστές διαδροµών ως αρχιτέκτονες του αθλήµατος της σκοποβολής IPSC.

1.1

Γενικές Αρχές

1.1.1

Ασφάλεια– Οι αγώνες IPSC πρέπει να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και διεξάγονται µε την ανάλογη
επιµέλεια στην ασφάλεια.

1.1.2

Ποιότητα – Η αξία ενός αγώνα της IPSC προσδιορίζεται από την ποιότητα της πρόκλησης που
παρουσιάζεται στο σχεδιασµό των διαδροµών. Οι διαδροµές βολής θα σχεδιάζονται µε προτεραιότητα
την δοκιµασία των σκοπευτικών ικανοτήτων του αγωνιζόµενου, όχι την φυσική τους δύναµη ή τις
γυµναστικές τους ικανότητες.

1.1.3

Ισορροπία – Ακρίβεια, ισχύς και ταχύτητα είναι ισότιµα στοιχεία της σκοποβολής IPSC και εκφράζονται
µε τις Λατινικές λέξεις "Diligentia, Vis, Celeritas" (“DVC”). Μία σωστά ζυγισµένη διαδροµή βολής θα
εξαρτάται σε µεγάλο µέρος από την φύση των προκλήσεων που παρουσιάζονται µέσα σ’ αυτήν.
Ωστόσο, οι διαδροµές πρέπει να σχεδιάζονται και οι αγώνες IPSC πρέπει να διεξάγονται µε τέτοιο
τρόπο, ώστε να αξιολογούνται όλα αυτά τα στοιχεία εξ ίσου.

1.1.4

Ποικιλία – Οι προκλήσεις στην σκοποβολή IPSC θα είναι ποικίλες. Ενώ δεν είναι αναγκαίο να
κατασκευάζονται νέες διαδροµές για κάθε αγώνα, καµία διαδροµή δεν θα επαναλαµβάνεται ώστε να
επιτρέπεται µε την χρήση της να θεωρηθεί σαν καθοριστικός τρόπος µέτρησης των σκοπευτικών
ικανοτήτων στην σκοποβολή IPSC.

1.1.5

Ελεύθερο Στυλ – Οι αγώνες IPSC είναι ελεύθερου στυλ. Οι αγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν την ελευθερία
να αντιµετωπίσουν την πρόκληση µε ελεύθερο τρόπο και, για αγώνες όπλων χειρός και αγώνες
λειόκανου, να πυροβολήσουν προς τους στόχους στη βάση της αρχής "όταν και από όπου είναι ορατοί".
Μετά το σήµα εκκίνησης, οι διαδροµές βολής δεν πρέπει να επιβάλλουν υποχρεωτικές επαναγεµίσεις,
ούτε να υπαγορεύουν θέση, σηµείο ή στάση βολής, εκτός των όσων ορίζονται κατωτέρω. Παρόλα αυτά,
µπορούν να δηµιουργηθούν συνθήκες και να κατασκευαστούν φράγµατα ή άλλοι φυσικοί περιορισµοί,
ώστε να αναγκάζεται ο αγωνιζόµενος σε θέσεις, σηµεία ή στάσεις βολής.
1.1.5.1

Οι αγώνες Επιπέδου I και Επιπέδου II δεν απαιτείται να συµµορφώνονται αυστηρά µε τις
απαιτήσεις ελεύθερου στυλ ή τους περιορισµούς αριθµού βολών (βλ. Κεφ. 1.2).

1.1.5.2

Οι Μικρές ∆ιαδροµές και τα Classifiers µπορούν να περιλαµβάνουν υποχρεωτικές
επαναγεµίσεις και µπορούν να υπαγορεύουν θέση, σηµείο και/ή στάση βολής. Όταν απαιτείται
υποχρεωτική επαναγέµιση, θα πρέπει αυτή να ολοκληρώνεται αφού ο αγωνιζόµενος βάλλει
κατά του πρώτου στόχου, και πριν βάλλει κατά του τελευταίου στόχου. Παραβάσεις υπόκεινται
σε µία διαδικαστική ποινή.

1.1.5.3

Τα Βασικά Είδη ∆ιαδροµών Βολής και τα Classifiers µπορούν να ορίζουν βολές δυνατού ή
αδύναµου χεριού µόνο, χωρίς την ανάγκη επιβολής - συµµόρφωσης µε φυσικούς τρόπους
(π.χ. γάντζους, σχοινιά, χειροπέδες κλπ.). Το οριζόµενο χέρι πρέπει να χρησιµοποιείται
αποκλειστικά από το σηµείο που ορίσθηκε και για το υπόλοιπο του σταδίου.

1.1.5.4

Αν η γραπτή ενηµέρωση σταδίου καθορίζει δυνατό ή αδύναµο χέρι µόνο, ο Καν.10.2.8 θα
ισχύει. Αν ο αγωνιζόµενος καλείτε απλά να κουβαλάει, κρατάει ή πιάνει κάποιο αντικείµενο
κατά την εκτέλεση διαδροµής βολής, ο Καν.10.2.2 θα ισχύει.

1.1.5.5

Οι σχεδιαστές διαδροµών µπορούν να δώσουν την ελευθερία στους αγωνιζόµενους να
αναµένουν το Σήµα Εκκίνησης οπουδήποτε εντός των ορίων µιας καλά οριοθετηµένης ζώνης
πυρός.

1.1.6

∆υσκολία – Οι αγώνες IPSC παρουσιάζουν ποικίλους βαθµούς δυσκολίας. Καµία σκοπευτική πρόκληση
δεν µπορεί να προσβληθεί µε ένσταση ότι είναι απαγορευτική. Αυτό δεν εφαρµόζεται σε προκλήσεις
που δεν πρέπει να προσβληθούν (non-shooting challenges), οι οποίες πρέπει να λαµβάνουν επαρκώς
υπ’ όψη τις διαφορές στο ύψος και την σωµατική κατασκευή των αγωνιζόµενων.

1.1.7

Πρόκληση – Οι αγώνες IPSC αναγνωρίζουν την πρόκληση που παρουσιάζεται όταν γίνεται χρήση
όπλων µεγάλης ισχύος στην δυναµική σκοποβολή και πάντα θα απαιτούν να επιτυγχάνεται ένας
ελάχιστος συντελεστής ισχύος από όλους τους αγωνιζόµενους, ώστε να αντικατοπτρίζεται αυτή η
πρόκληση.
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1.2

Είδη ∆ιαδροµών

Οι αγώνες IPSC µπορούν να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα είδη διαδροµών:
1.2.1

1.2.2

Βασικά Είδη ∆ιαδροµών Βολής:
1.2.1.1

Μικρές ∆ιαδροµές (Short Courses) - ∆εν πρέπει να απαιτούν περισσότερα από 12 φυσίγγια
για να ολοκληρωθούν. Ο σχεδιασµός και η κατασκευή της διαδροµής δεν πρέπει να απαιτεί
πάνω από 9 βαθµολογούµενες βολές από µία µόνο θέση ή σηµείο.

1.2.1.2

Μεσαίες ∆ιαδροµές (Medium Courses) - ∆εν πρέπει να απαιτούν περισσότερα από 24
φυσίγγια να ολοκληρωθούν. Ο σχεδιασµός και η κατασκευή της διαδροµής δεν πρέπει να
απαιτεί πάνω από 9 βαθµολογούµενες βολές από µία µόνο θέση ή σηµείο, ούτε να επιτρέπει
στον αγωνιζόµενο να βάλλει όλους τους στόχους της διαδροµής βολής από µία µόνο θέση ή
σηµείο.

1.2.1.3

Μεγάλες ∆ιαδροµές (Long Courses) - ∆εν πρέπει να απαιτούν περισσότερα από 32 φυσίγγια
να ολοκληρωθούν. Ο σχεδιασµός και η κατασκευή της διαδροµής δεν πρέπει να απαιτεί πάνω
από 9 βαθµολογούµενες βολές από µία µόνο θέση ή σηµείο, ούτε να επιτρέπει στον
αγωνιζόµενο να βάλλει όλους τους στόχους της διαδροµής βολής από µία µόνο θέση ή σηµείο.

1.2.1.4

Η εγκεκριµένη αναλογία για ένα αγώνα µε έγκριση IPSC είναι η σχέση 3 Μικρές ∆ιαδροµές µε
2 Μεσαίες ∆ιαδροµές µε 1 Μεγάλη ∆ιαδροµή (βλ. Πίνακα Εγκεκριµένων Αναλογιών Σταδίων
στο Παρ. Α4).

1.2.1.5

Η κατάσταση ετοιµότητας όπλου χειρός µε άδεια θαλάµη και/ή άδεια υποδοχή
γεµιστήρας/βυκίου (βλ. Κεφ. 8), δεν θα πρέπει να απαιτείται για περισσότερο από το 25% των
διαδροµών βολής σε ένα αγώνα.

Ειδικές ∆ιαδροµές Βολής:
1.2.2.1

Classifiers – ∆ιαδροµές βολής εγκεκριµένες από τον Περιφερειάρχη και/ή από την IPSC, οι
οποίες διατίθενται στους αγωνιζόµενους που επιθυµούν Εθνική και/ή ∆ιεθνή Κατάταξη. Τα
Classifiers πρέπει να κατασκευάζονται, και να διεξάγονται, αυστηρά σύµφωνα µε τις
σηµειώσεις και τα διαγράµµατα που τα συνοδεύουν. Τα αποτελέσµατα πρέπει να
υποβάλλονται στην Αρχή που τα έχει εγκρίνει και µε την απαιτούµενη φόρµα (µε τα ανάλογα
παράβολα, εάν ορίζονται), προκειµένου να τύχουν αναγνώρισης.

1.2.2.2

Shoot-Off – Γεγονός που διεξάγεται χωριστά από τον αγώνα. ∆ύο επιλεγµένοι αγωνιζόµενοι
βάλλουν ταυτόχρονα σε όµοια και διπλανή διάταξη στόχων σε διαδικασία µίας ή
περισσότερων σειρών εξουδετέρωσης (βλ. Παρ. Α3). Η κάθε διάταξη στόχων δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 12 φυσίγγια και κάθε αγωνιζόµενος πρέπει να εκτελέσει υποχρεωτική
επαναγέµιση αφού βάλλει κατά του πρώτου στόχου, και πριν βάλλει κατά του τελευταίου
στόχου. Παραβάσεις υπόκεινται σε αυτόµατο αποκλεισµό από την σειρά.

1.3

Έγκριση IPSC

1.3.1

∆ιοργανωτές Αγώνων που επιθυµούν να λάβουν έγκριση της IPSC πρέπει να συµµορφώνονται µε τις
γενικές αρχές του σχεδιασµού και κατασκευής διαδροµών καθώς και µε όλους τους υπόλοιπους
ισχύοντες κανόνες και κανονισµούς της IPSC που είναι σχετικές µε το αγώνισµα. ∆ιαδροµές βολής που
δεν πληρούν τις απαιτήσεις αυτές δεν θα εγκρίνονται, και οι αγώνες δεν θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται
ή ανακοινώνονται ως εγκεκριµένοι από την IPSC.

1.3.2

∆ιάταξη στόχων και παρουσιάσεις ή κατασκευές που περιλαµβάνονται σε διαδροµές που έχουν
υποβληθεί στην IPSC, αλλά που κρίθηκαν από την IPSC παράλογες ή µη πρακτικές, δεν θα εγκρίνονται
(βλ. τελευταία έκδοση του ξεχωριστού Εγχειριδίου ∆ιάταξης Στόχων – Target Array Book).

1.3.3

Ο Πρόεδρος της IPSC, ο εκπρόσωπός του, ή ένας αξιωµατούχος της Συνοµοσπονδίας (µε αυτή την
σειρά) έχει το δικαίωµα να ανακαλέσει την έγκριση της IPSC από έναν αγώνα όταν, κατά την γνώµη του,
ένας αγώνας ή µέρος του:

1.3.4

1.3.3.1

Είναι σε αντίθεση µε το σκοπό ή το πνεύµα των αρχών του σχεδιασµού διαδροµών; ή

1.3.3.2

Έχει κατασκευαστεί µε σηµαντική απόκλιση από το εγκεκριµένο σχέδιο; ή

1.3.3.3

Βρίσκεται σε παραβίαση κάποιου ενεργού Κανονισµού της IPSC; ή

1.3.3.4

Ενδέχεται να φέρει το αγώνισµα της σκοποβολής IPSC σε ανυποληψία; ή

1.3.3.5

Εάν τα προβλεπόµενα του Καν. 6.5.1.1 δεν τηρήθηκαν.

Οι απαιτήσεις και οι προτάσεις για κάθε επίπεδο αγώνα IPSC ορίζονται στο Παράρτηµα Α1.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κατασκευή Πεδίων και ∆ιαδροµών
Οι ακόλουθες γενικές αρχές κατασκευής διαδροµών απαριθµούν τα κριτήρια, ευθύνες και περιορισµούς που
εφαρµόζονται στις διαδροµές βολής των αγώνων IPSC. Οι σχεδιαστές διαδροµών, οι διοργανωτές και τα µέλη της
∆ιοίκησης διέπονται από αυτούς τους κανονισµούς.

2.1

Γενικοί Κανονισµοί

2.1.1

Φυσική Κατασκευή – Οι κανόνες Ασφαλείας στον σχεδιασµό, φυσική κατασκευή και απαιτήσεις της κάθε
διαδροµής βολής είναι ευθύνη του διοργανωτή και υπόκεινται στην έγκριση του Αγωνάρχη. Η δέουσα
προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί ώστε να αποκλείεται τραυµατισµός αγωνιζόµενων, µελών της
∆ιοίκησης και θεατών κατά την διάρκεια του αγώνα. Ο σχεδιασµός της διαδροµής πρέπει να αποκλείει
αθέλητες ανασφαλείς ενέργειες όσο αυτό είναι δυνατόν. Πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη στην λειτουργία
της κάθε διαδροµής η δυνατότητα κατάλληλης πρόσβασης των µελών της ∆ιοίκησης που επιβλέπουν
τους αγωνιζόµενους.

2.1.2

Ασφαλείς Γωνίες Πυρός – Οι διαδροµές βολής πρέπει να κατασκευάζονται πάντα λαµβάνοντας υπ’ όψη
τις ασφαλείς γωνίες πυρός. Πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη η ασφαλής κατασκευή των στόχων και των
πλαισίων και η γωνία των πιθανών θραυσµάτων. Όπου είναι απαραίτητο, οι διαστάσεις και
καταλληλότητα των πίσω και πλευρικών βληµατοδόχων θα θεωρούνται µέρος της διαδικασίας
κατασκευής. Εκτός εάν καθορίζεται µε άλλο τρόπο, η αρχική µέγιστη γωνία του στοµίου της κάνης είναι
90 µοίρες προς όλες τις κατευθύνσεις, µετρηµένη από το µπροστινό µέρος του αγωνιζόµενου όταν είναι
κεντρικά στραµµένος ακριβώς προς το βάθος του πεδίου. Οι παραβιάσεις υπόκεινται στο Καν. 10.5.2.
2.1.2.1. Υπό την καθοδήγηση και έγκριση του Περιφερειάρχη, συγκεκριµένες γωνίες στοµίου κάνης
διαδροµής(ων) ή πεδίου (µειωµένες ή αυξηµένες) δύναται να επιτρέπονται. Παραβιάσεις
υπόκεινται στο Καν. 10.5.2. Πλήρης λεπτοµέρειες των εφαρµοζόµενων γωνιών και τυχόν
περιορισµών (π.χ. µειωµένη οριζόντια γωνία ισχύει µόνο όταν τα δάκτυλα είναι εντός του
υποφυλακτήρα της σκανδάλης), πρέπει να δηµοσιεύονται πριν τον αγώνα και πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται στις γραπτές ενηµερώσεις σταδίων (επίσης βλ. Κεφ. 2.3).

2.1.3

Ελάχιστες Αποστάσεις – Οποτεδήποτε χρησιµοποιούνται µεταλλικοί στόχοι ή αδιαπέραστα µεταλλικά
καλύµµατα (hard cover) σε διαδροµή βολής, πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι αγωνιζόµενοι και τα
µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα να διατηρούν µία ελάχιστη απόσταση 7 µέτρων από αυτούς, όταν
προσβάλλονται. Όπου είναι δυνατό, αυτό είναι σκόπιµο να γίνεται µε φυσικά εµπόδια. Εάν
χρησιµοποιούνται Οριογραµµές Σφάλµατος για να εµποδίσουν το πλησίασµα των µεταλλικών στόχων,
αυτές πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον 8 µέτρα από τους στόχους, ώστε εάν ο αγωνιζόµενος
παραβιάσει αθέλητα την γραµµή, να είναι ακόµη έξω από την ελάχιστη απόσταση των 7 µέτρων (βλ.
Καν. 10.4.7). Μέριµνα πρέπει να λαµβάνεται επίσης σε ότι αφορά τις µεταλλικές κατασκευές στην
γραµµή πυρός.

2.1.4

Θέσεις Στόχων - Όταν µία διαδροµή κατασκευάζεται έτσι ώστε να περιλαµβάνει θέσεις στόχων σε άλλα
σηµεία πέρα από κατευθείαν προς το βάθος του πεδίου, οι διοργανωτές και τα µέλη της ∆ιοίκησης
πρέπει να προστατεύσουν και να περιορίσουν τις γύρω περιοχές στις οποίες οι αγωνιζόµενοι, τα µέλη
της ∆ιοίκησης, ή οι θεατές έχουν πρόσβαση. Κάθε αγωνιζόµενος επιτρέπεται να επιλύσει το αγωνιστικό
πρόβληµα µε τον δικό του τρόπο και δεν πρέπει να επηρεάζεται και εξωθείται να ενεργήσει µε τέτοιο
τρόπο που µπορεί να προκαλέσει ανασφαλή ενέργεια. Οι στόχοι θα είναι τοποθετηµένοι µε τέτοιο τρόπο
ώστε η βολή προς αυτούς όπως παρουσιάζονται δεν θα αναγκάσει τους αγωνιζόµενους να
παραβιάσουν τις ασφαλείς γωνίες πυρός.

2.1.5

Επιφάνεια Πεδίου – Όπου είναι εφικτό, η επιφάνεια του πεδίου θα προετοιµάζεται ή διαφοροποιείται
πριν τον αγώνα και θα διατηρείτε σχετικά καθαρή κατά την διάρκεια του αγώνα, ώστε να προσφέρει
επαρκή ασφάλεια για τους αγωνιζόµενους και τα µέλη της ∆ιοίκησης. Θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη
το αποτέλεσµα που επιφέρει η κακοκαιρία και οι ενέργειες των αγωνιζόµενων. Τα µέλη της ∆ιοίκησης
Αγώνα µπορούν να προσθέτουν χαλίκι, άµµο ή άλλα υλικά σε µία κατεστραµµένη επιφάνεια πεδίου
οποιαδήποτε στιγµή, και οι αγωνιζόµενοι δεν µπορούν να προσβάλουν αυτές τις ενέργειες συντήρησης
του πεδίου.

2.1.6

Εµπόδια – Φυσικά ή τεχνητά εµπόδια σε µία διαδροµή βολής θα πρέπει να εξυπηρετούν κατά το
δυνατόν τις διαφοροποιήσεις σε ύψος και σωµατική διάπλαση των αγωνιζόµενων και πρέπει να
κατασκευάζονται και χρησιµοποιούνται έτσι ώστε να παρέχουν επαρκή ασφάλεια για όλους τους
αγωνιζόµενους, µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα και θεατές.
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2.1.7

Κοινή Γραµµή Πυρός – ∆ιαδροµές βολής στις οποίες δύο ή περισσότεροι αγωνιζόµενοι πρέπει να
βάλουν ταυτόχρονα από µία κοινή γραµµή πυρός (π.χ. Shoot-Off), πρέπει να παρέχουν ελάχιστη
ελεύθερη απόσταση 3 µέτρων µεταξύ των αγωνιζόµενων.

2.1.8

Τοποθέτηση Στόχων – Πρέπει να δίδεται προσοχή στην τοποθέτηση των χάρτινων στόχων για να
αποφεύγονται οι διαµέσου αυτών βολές σε άλλον στόχο (shoot through).
2.1.8.1

Οι θέσεις των στόχων θα πρέπει να σηµειώνονται καθαρά πάνω στους στοχοδόχους για την
αντικατάστασή τους και οι στοχοδόχοι θα πρέπει να είναι ασφαλώς σταθεροποιηµένοι στη
θέση τους ή οι θέσεις τους να σηµειώνονται καθαρά πάνω στην επιφάνεια του πεδίου για να
εξασφαλίζεται η ακριβής θέση τους σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Περαιτέρω, τα είδη των
στόχων θα πρέπει να καθορίζονται και να σηµειώνονται στους στοχοδόχους πριν την έναρξη
του αγώνα, προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι στόχος βαθµολογίας δεν αντικαταστάθηκε µε
στόχο ποινής, ή αντίθετα, µετά την έναρξη του αγώνα.

2.1.8.2

Όταν χάρτινοι και µεταλλικοί στόχοι χρησιµοποιούνται σε κοντινή απόσταση µεταξύ τους σε
µια διαδροµή βολής, πρέπει να λαµβάνεται φροντίδα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος
ζηµίας από τους εξοστρακισµούς των µεταλλικών στόχων.

2.1.8.3

Όταν χρησιµοποιούνται IPSC Poppers σε µια διαδροµή βολής, θα πρέπει να λαµβάνεται
µέριµνα ώστε το σηµείο τοποθέτησής τους (η βάση τους) να προσφέρει σταθερή και
αµετάβλητη λειτουργία τους κατά την διάρκεια του αγώνα.

2.1.8.4

Οι σταθεροί στόχοι (δηλ. αυτοί που δεν ενεργοποιούνται), δεν πρέπει να τοποθετούνται σε
γωνία µεγαλύτερη των 90 µοιρών από το κατακόρυφο.

2.1.9

Αναχώµατα - Όλα τα αναχώµατα (berms) είναι “εκτός ορίων” για όλους και συνεχώς, εκτός εάν η άνοδος
σε αυτά επιτραπεί ρητά από τον Κριτή (βλ. Kεφ. 10.6).

2.2

Κριτήρια Κατασκευής ∆ιαδροµής

Κατά την κατασκευή µιας διαδροµής βολής, µία ποικιλία φυσικών εµποδίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
περιορίσει την κίνηση του αγωνιζόµενου και να προσφέρει πρόσθετες αγωνιστικές προκλήσεις, ως παρακάτω:
2.2.1

2.2.2

Οριογραµµές Σφάλµατος (Fault Lines) – Είναι προτιµότερο να εµποδιστεί η κίνηση του αγωνιζόµενου µε
φυσικά εµπόδια. Ωστόσο, η χρήση Οριογραµµής Σφάλµατος επιτρέπεται ως ακολούθως :
2.2.1.1

Για να εµποδίσει την ανασφαλή και/ή εξωπραγµατική κίνηση προς, ή αποµάκρυνση από
στόχους;

2.2.1.2

Για την προσοµοίωση της χρήσης φυσικού εµποδίου και/ή επικάλυψης;

2.2.1.3

Για τον ορισµό ορίων µιας γενικής περιοχής βολής ή µέρος αυτής.

2.2.1.4

Οι Οριογραµµές Σφάλµατος πρέπει να είναι καλά σταθεροποιηµένες στο έδαφος, θα πρέπει
να ανυψώνονται τουλάχιστον 2 εκατοστά από τα έδαφος, θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες
από ξύλο ή άλλο σκληρό και ανθεκτικό υλικό, και θα πρέπει να είναι του ίδιου χρώµατος (κατά
προτίµηση κόκκινο), σε κάθε διαδροµή βολής του αγώνα. Εκτός και αν χρησιµοποιούνται σε
σειρά για τον ορισµό ορίων µιας γενικής περιοχής βολής, οι οριογραµµές σφάλµατος θα
πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 1,5 µέτρο σε µήκος, αλλά θεωρούνται ότι επεκτείνονται στο
άπειρο (βλ. επίσης Καν. 4.4.1).

2.2.1.5

Αν µία διαδροµή βολής έχει διάδροµο εµφανώς χαραγµένο από Οριογραµµές Σφάλµατος και/ή
καθαρά οριοθετηµένη περιοχή βολής, όποιος αγωνιζόµενος “κόψει” δρόµο (παρακάµψει) και/ή
βγει έξω από τα όρια θα επιβαρυνθεί µε µία διαδικαστική ποινή για κάθε βολή µετά την
παράκαµψη.

Εµπόδια – Οι διαδροµές βολής µπορούν να περιλαµβάνουν την χρήση µεγάλων εµποδίων που πρέπει
να υπερπηδηθούν από τους αγωνιζόµενους. Τα εµπόδια που χρησιµοποιούνται µε αυτόν τον τρόπο δεν
πρέπει να ξεπερνούν σε ύψος τα 2 µέτρα. Εµπόδια ύψους πάνω από 1 µέτρο, θα είναι εφοδιασµένα µε
βοηθήµατα αναρρίχησης για να υποβοηθηθούν οι αγωνιζόµενοι και θα κατασκευάζονται να παρέχουν
ασφάλεια στους αγωνιζόµενους µε τον ακόλουθο τρόπο:
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2.2.3

2.2.2.1

Τα εµπόδια θα είναι σταθερά αγκυρωµένα και στερεωµένα για να παρέχουν επαρκή
υποστήριξη όταν χρησιµοποιούνται. Όπου είναι δυνατόν, έντονα κοφτερές ή άγριες επιφάνειες
πρέπει να εξοµαλύνονται ώστε να µειώνεται η πιθανότητα τραυµατισµού των αγωνιζόµενων
και/ή των µελών της ∆ιοίκησης Αγώνα.

2.2.2.2

Η πλευρά καθόδου κάθε εµποδίου θα είναι ελεύθερη εµποδίων και φυσικών κινδύνων.

2.2.2.3

Οι αγωνιζόµενοι πρέπει να επιτρέπεται να δοκιµάσουν τα εµπόδια αυτά πριν την εκτέλεση της
διαδροµής βολής.

2.2.2.4

Οι αγωνιζόµενοι δεν πρέπει να απαιτείται να τοποθετήσουν το όπλο στη θήκη πριν ανέβουν τα
εµπόδια αυτά.

Φράγµατα – Πρέπει να κατασκευάζονται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
2.2.3.1

Πρέπει να είναι αρκετά ψηλά και αρκετά ισχυρά, ώστε να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον
οποίο προορίζονται. Εκτός αν συµπληρώνονται από πλατφόρµα βολής ή παρόµοιο (π.χ.
σκάλα), φράγµατα ύψους τουλάχιστον 1,8 µέτρα θεωρούνται ότι εκτείνονται προς τα επάνω εις
το άπειρο (βλ. επίσης Καν. 10.2.11).

2.2.3.2

Θα πρέπει να περιλαµβάνουν Οριογραµµές Σφάλµατος που θα εκτείνονται στο επίπεδο του
εδάφους προς τα πίσω από τα πλευρικά άκρα.

2.2.4

Σήραγγες – Σήραγγα στην οποία ο αγωνιζόµενος πρέπει να µπει ή να διασχίσει, θα κατασκευάζεται σε
οποιοδήποτε µήκος και µε κατάλληλα υλικά. Πρέπει όµως να αφήνονται αρκετά ανοίγµατα ώστε να
µπορούν τα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα να ελέγχουν µε ασφάλεια τις ενέργειες του αγωνιζόµενου. Οι
άκρες των σηράγγων θα είναι επεξεργασµένες ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα τραυµατισµού
στους αγωνιζόµενους και τα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα. Οι σχεδιαστές των διαδροµών πρέπει να
επισηµαίνουν σαφώς την είσοδο και την έξοδο της σήραγγας καθώς και τις παραµέτρους για την
προσβολή των στόχων µέσα από την σήραγγα (π.χ. Οριογραµµές Σφάλµατος). Επίσης βλ. Καν. 10.5.4.

2.2.5

Σήραγγες “Cooper” – Είναι σήραγγες που αποτελούνται από σταθερά κάθετα στελέχη που
υποστηρίζουν χαλαρά οριζόντια υλικά (π.χ. ξύλινες σανίδες) τα οποία µπορεί να πέσουν εάν ο
αγωνιζόµενος τα ακουµπήσει αθέλητα (βλ. Καν. 10.2.5). Οι σήραγγες αυτές µπορούν να
κατασκευασθούν σε οποιοδήποτε ύψος, αλλά τα οριζόντια υλικά δεν πρέπει να είναι τόσο βαριά ώστε
να προκαλούν τραυµατισµό αν πέσουν. Επίσης βλ. Καν. 10.5.4.

2.2.6

Κατασκευές ∆ιαδροµής – Όπου αυτά τα αντικείµενα έχουν σαν σκοπό να στηρίξουν τον αγωνιζόµενο
ενώ είναι σε κίνηση ή ενώ βάλλει κατά στόχων, πρέπει να κατασκευάζονται θέτοντας ως προτεραιότητα
την ασφάλεια του αγωνιζόµενου και των µελών της ∆ιοίκησης Αγώνα. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για
τα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα ώστε να µπορούν µε ασφάλεια να ελέγχουν τις ενέργειες του
αγωνιζόµενου συνεχώς. Οι κατασκευές πρέπει να είναι τόσο ισχυρές, ώστε να αντέξουν την χρήση από
όλους τους αγωνιζόµενους.

2.2.7

Παράθυρα και Θυρίδες – Πρέπει να είναι τοποθετηµένα σε ύψος προσβάσιµο από τους περισσότερους
αγωνιζόµενους, µε σταθερή βάση διαθέσιµη για χρήση από άλλους, εάν ζητηθεί, χωρίς ποινή.

2.3

Τροποποιήσεις στην Κατασκευή ∆ιαδροµής

2.3.1

Τα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα µπορούν, για οποιονδήποτε λόγο, να τροποποιήσουν την φυσική
κατασκευή ή την διαδικασία σταδίου για µία διαδροµή βολής, υπό τον όρο της προηγούµενης έγκρισης
των αλλαγών από τον Αγωνάρχη. Οποιεσδήποτε τέτοιες φυσικές αλλαγές ή προσθήκες σε µία
δηµοσιευµένη διαδροµή βολής, θα πρέπει να ολοκληρώνονται πριν την έναρξη του σταδίου.

2.3.2

Όλοι οι αγωνιζόµενοι πρέπει να ενηµερωθούν για τις όποιες αλλαγές το συντοµότερο δυνατόν. Κατ’
ελάχιστο, πρέπει να ενηµερωθούν προφορικά από το µέλος της ∆ιοίκησης Αγώνα υπεύθυνο για την
διαδροµή βολής κατά την διάρκεια της ενηµέρωσης σταδίου για την οµάδα.

2.3.3

Εάν ο Αγωνάρχης εγκρίνει τέτοιες ενέργειες µετά την έναρξη του αγώνα πρέπει:
2.3.3.1

Να επιτρέψει να συνεχιστεί η διαδροµή βολής µε την τροποποίηση να επηρεάζει µόνο τους
αγωνιζόµενους που δεν ολοκλήρωσαν το στάδιο. Εάν ενέργειες αγωνιζόµενου προκάλεσαν
την αλλαγή, ο αγωνιζόµενος αυτός πρέπει να επανεκτελέσει την τροποποιηµένη διαδροµή
βολής, υπό τις συνθήκες του Καν. 2.3.4.1; ή
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2.3.4

2.3.3.2

Εάν είναι δυνατόν, να απαιτήσει από όλους τους αγωνιζόµενους να ολοκληρώσουν την
διαδροµή βολής όπως τροποποιήθηκε, µε την διαγραφή όλων των προηγούµενων
προσπαθειών από τα αποτελέσµατα του αγώνα.

2.3.3.3

Αγωνιζόµενος που µετά από εντολή Κριτή αρνείται να επανεκτελέσει κάποια διαδροµή βολής,
είτε κατά τις διατάξεις του παρόντος, είτε κατά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Κεφαλαίου,
θα λάβει µηδενική βαθµολογία στο στάδιο αυτό, ασχέτως του αποτελέσµατος της όποιας
προηγούµενης προσπάθειας.

Εάν ο Αγωνάρχης (σε συνεννόηση µε τον ∆ιευθυντή Αγώνα) προσδιορίσει ότι οι φυσικές ή διαδικαστικές
αλλαγές έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια της αγωνιστικής ισότητας και είναι αδύνατον όλοι οι
αγωνιζόµενοι να αγωνισθούν στο τροποποιηµένο στάδιο, ή εάν το στάδιο καθίσταται ακατάλληλο ή
δυσλειτουργικό για οποιοδήποτε λόγο, το στάδιο αυτό θα ακυρωθεί και όλες οι σχετικές βαθµολογίες
αγωνιζόµενων θα διαγραφούν από τα αποτελέσµατα του αγώνα.
2.3.4.1

Αγωνιζόµενος που θα αποβληθεί σε στάδιο που αργότερα ακυρώθηκε, µπορεί να δικαιούται
αγωνιστική επαναφορά, εάν ο υψηλότερος βαθµός ενστάσεως που θα επιδιώξει ο
αγωνιζόµενος (π.χ. ο Αγωνάρχης ή η Επιτροπή Ενστάσεων, ανάλογα), κρίνει ότι η αποβολή
του σχετιζόταν άµεσα µε τους λόγους που οδήγησαν στην ακύρωση του σταδίου.

2.3.5

Κατά την διάρκεια επιδείνωσης του καιρού, ο Αγωνάρχης µπορεί να δώσει την εντολή να τοποθετηθούν
διαφανή προστατευτικά καλύµµατα και/ή στέγαστρα στους χάρτινους στόχους και η εντολή αυτή δεν
προσβάλλεται µε ένσταση από τους αγωνιζόµενους (βλ. Καν. 6.6.1). Τέτοια αντικείµενα πρέπει να
τοποθετούνται και να παραµένουν στους επηρεαζόµενους στόχους για την ίδια χρονική διάρκεια, µέχρι
να ανακληθεί η εντολή αυτή από τον Αγωνάρχη.

2.3.6

Εάν ο Αγωνάρχης (σε συνεννόηση µε τον ∆ιευθυντή Αγώνα) θεωρεί ότι οι κλιµατολογικές συνθήκες ή
άλλες καταστάσεις έχουν επηρεάσει σοβαρά, ή είναι πιθανό ότι θα επηρεάσουν σοβαρά, την ασφάλεια
και/ή την διεξαγωγή του αγώνα, µπορεί να διατάξει την αναστολή κάθε αγωνιστικής δραστηριότητας,
µέχρι ο ίδιος να εκδώσει την εντολή “Συνεχίστε Βολές”.

2.4

Ζώνες Ασφαλείας

2.4.1

Οι διοργανωτές έχουν την ευθύνη κατασκευής και τοποθέτησης επαρκούς αριθµού Ζωνών Ασφαλείας
για τον αγώνα. Θα πρέπει να είναι σε βολικά σηµεία τοποθετηµένες και εύκολα αναγνωρίσιµες µε
πινακίδες.

2.4.2

Οι Ζώνες Ασφαλείας θα πρέπει να περιλαµβάνουν ένα τραπέζι που να τονίζει εµφανώς τις ασφαλείς
γωνίες στοµίου κάνης και τα ασφαλή όρια. Αν υπάρχει πλάτη και πλάγιοι τοίχοι, αυτά θα πρέπει να είναι
κατασκευασµένα από υλικά ικανά να συγκρατήσουν µία βολίδα. Οι Ζώνες Ασφαλείας σε τουρνουά και
αγώνες για µακρύκανα όπλα πρέπει να παρέχουν αρκετούς οπλοβαστούς δίπλα, αλλά όχι µέσα, στη
Ζώνη Ασφαλείας για ασφαλή φύλαξη µε την κάνη στραµµένη πάνω για τα λειόκανα και ραβδωτά όπλα.

2.4.3

Οι αγωνιζόµενοι επιτρέπεται να χρησιµοποιούν Ζώνες Ασφαλείας χωρίς επίβλεψη για τις οριζόµενες
κατωτέρω δραστηριότητες, µε την προϋπόθεση ότι παραµένουν εντός των ορίων της Ζώνης Ασφαλείας
και το όπλο είναι στραµµένο σε ασφαλή κατεύθυνση. Οι παραβάσεις µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα
την αποβολή (βλ. Καν. 10.5.1).

2.4.4

2.4.3.1

Τοποθέτηση ή βγάλσιµο από το κουτί ή τη τσάντα και τοποθέτηση στη θήκη άδειων όπλων.

2.4.3.2

Επώµιση όπλου, τράβηγµα εξάσκησης, ξηρά προπόνηση και επανατοποθέτηση στη θήκη
άδειων όπλων.

2.4.3.3

Εξάσκηση στην εισαγωγή και αφαίρεση άδειων γεµιστήρων και/ή δοκιµή του κύκλου
λειτουργίας του όπλου.

2.4.3.4

Να διεξάγουν ελέγχους, λύσιµο, καθάρισµα, επισκευές και συντήρηση των όπλων, επί µέρους
εξαρτηµάτων και άλλου εξοπλισµού.

Αποµιµήσεις πυροµαχικών και κανονικά πυροµαχικά, είτε χύµα, συσκευασµένα ή που βρίσκονται µέσα
σε γεµιστήρες ή ταχυγεµιστήρες, σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χειρίζονται µέσα στην Ζώνη
Ασφαλείας (βλ. Καν. 10.5.12).
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2.5

Πεδίο ∆οκιµής Όπλων / Ρύθµισης Σκοπευτικών

2.5.1

Όταν είναι διαθέσιµο σε αγώνα, το πεδίο δοκιµής όπλων θα πρέπει να λειτουργεί υπό την επίβλεψη και
τον έλεγχο Κριτή.

2.5.2

Οι αγωνιζόµενοι θα µπορούν να δοκιµάσουν την λειτουργία των όπλων και των πυροµαχικών τους, θα
υπόκεινται σε όλους τους κανονισµούς ασφαλείας και τυχόν χρονικούς περιορισµούς ή άλλους
περιορισµούς που θα επιβάλλει ο Κριτής.

2.5.3

Σε τουρνουά Επιπέδου ΙΙΙ ή υψηλότερου και αγώνες µακρύκανων όπλων, εγκεκριµένοι IPSC χάρτινοι
και µεταλλικοί στόχοι (όπου είναι δυνατόν, ηλεκτρονικής ένδειξης ή αυτόµατης επαναφοράς ή
αυτοαποκαθιστούµενοι), θα πρέπει να διατίθενται προς χρήση στους αγωνιζόµενους για να τους
βοηθούν στην ρύθµιση των σκοπευτικών τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παρ. C3.

2.6

Ζώνες Εκθετών

2.6.1

Εκθέτες (π.χ. ιδιώτες, επιχειρήσεις και άλλα νοµικά πρόσωπα που εκθέτουν ή πωλούν εµπορεύµατα
κατά την διάρκεια ενός αγώνα IPSC) είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον ασφαλή χειρισµό και
ασφάλεια των προϊόντων τους και των υπολοίπων αντικειµένων που έχουν στην φροντίδα τους και
πρέπει να βεβαιώνονται ότι εκτίθενται µε τρόπο που δεν βάζει σε κίνδυνο οποιοδήποτε άτοµο. Τα
συναρµολογηµένα όπλα θα απενεργοποιούνται πριν τοποθετηθούν προς έκθεση.

2.6.2

Ο Αγωνάρχης (σε συνεννόηση µε τον ∆ιευθυντή Αγώνα) πρέπει να οριοθετήσει σαφώς την ζώνη
εκθετών και µπορεί να εκδίδει “Κανόνες Αποδεκτής Συµπεριφοράς” προς όλους τους εκθέτες, οι οποίοι
και είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή τους σε ότι αφορά τα εµπορεύµατά τους.

2.6.3

Οι αγωνιζόµενοι µπορούν να χειρίζονται άδεια όπλα εκθετών, αποκλειστικά εντός της ζώνης εκθετών,
εφόσον φυσικά έχει ληφθεί κάθε δυνατή και λογική µέριµνα ώστε η κάνη να µην στραφεί σε
οποιοδήποτε άτοµο ενώ γίνεται ο χειρισµός.

2.6.4

Οι αγωνιζόµενοι δεν πρέπει να τραβήξουν ή να επανατοποθετήσουν στη θήκη το όπλο τους µέσα στη
ζώνη εκθετών (βλ. Καν. 10.5.1). Οι αγωνιζόµενοι που θέλουν εργασίες οπλουργού για τα όπλα τους,
πρέπει πρώτα να τα τοποθετήσουν σε κουτί ή τσάντα σε µία ζώνη ασφαλείας, πριν τα παραδώσουν σε
κάποιον εκθέτη στη ζώνη εκθετών.

2.7

Χώροι Υγιεινής

2.7.1

Επαρκείς αριθµός Χώρων Υγιεινής, µε προϊόντα καθαρισµού των χεριών και νιπτήρες, θα πρέπει να
διατίθενται δίπλα στα αποχωρητήρια και κοντά στην είσοδο του χώρου εστίασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες ∆ιαδροµής
3.1

Γενικοί Κανονισµοί

Ο αγωνιζόµενος είναι πάντα υπεύθυνος να εκπληρώσει µε ασφάλεια τις απαιτήσεις µιας διαδροµής βολής, αλλά
λογικά πρέπει να αναµένεται να γίνει αυτό αφού λάβει γνώση, προφορικά ή µε επίδειξη, της γραπτής ενηµέρωσης
σταδίου, η οποία πρέπει να εξηγεί επαρκώς τις απαιτήσεις στους αγωνιζόµενους. Οι πληροφορίες διαδροµών
µπορούν γενικά να διαχωριστούν στους ακόλουθους τύπους:
3.1.1

∆ηµοσιευµένες ∆ιαδροµές Βολής – Οι εγγεγραµµένοι αγωνιζόµενοι και/ή ο Περιφερειάρχης τους θα
πρέπει να εφοδιαστούν µε τις ίδιες πληροφορίες διαδροµών βολής, στην ίδια χρονική περίοδο, πριν από
τον αγώνα. Η πληροφόρηση µπορεί να παρέχεται µε φυσικά ή ηλεκτρονικά µέσα ή µε παραποµπή σε
ιστοσελίδα (βλ. επίσης Κεφ. 2.3).

3.1.2

Μη ∆ηµοσιευµένες ∆ιαδροµές Βολής – Οµοίως όπως τον Καν. 3.1.1 εκτός του ότι οι λεπτοµέρειες των
διαδροµών βολής δεν δηµοσιοποιούνται εκ των προτέρων. Οι πληροφορίες των διαδροµών βολής
παρέχονται στην γραπτή ενηµέρωση σταδίου.

3.2

Γραπτές Ενηµερώσεις Σταδίου

3.2.1

Μία γραπτή ενηµέρωση σταδίου συνεπής µε αυτούς τους κανονισµούς και εγκεκριµένη από τον
Αγωνάρχη πρέπει να αναρτάται σε κάθε διαδροµή βολής, πριν την έναρξη του αγώνα. Η ενηµέρωση
αυτή θα υπερισχύει κάθε άλλης πληροφορίας διαδροµής βολής που εκδόθηκε ή µε άλλο τρόπο
ανακοινώθηκε στους αγωνιζόµενους πριν την έναρξη του αγώνα και πρέπει να παρέχει κατ’ ελάχιστο τις
ακόλουθες πληροφορίες:







Στόχοι (είδη & αριθµός);
Αριθµός φυσιγγίων που θα βαθµολογηθούν;
Κατάσταση ετοιµότητας όπλου;
Θέση και στάση εκκίνησης;
Αρχή χρόνου: ηχητικό ή οπτικό σήµα;
∆ιαδικασία.

3.2.2

Ο Κριτής υπεύθυνος για την διαδροµή βολής πρέπει να διαβάζει δυνατά την γραπτή ενηµέρωση
σταδίου επί λέξη σε κάθε οµάδα. Ο Κριτής µπορεί να επιδείξει την αποδεκτή Θέση και Στάση Εκκίνησης
και την Κατάσταση Ετοιµότητας Όπλου.

3.2.3

Ο Αγωνάρχης έχει δικαίωµα να τροποποιήσει µία γραπτή ενηµέρωση σταδίου οποτεδήποτε για λόγους
σαφήνειας, συνέπειας ή ασφάλειας (βλ. Κεφ. 2.3).

3.2.4

Αφού η γραπτή ενηµέρωση σταδίου έχει διαβαστεί στους αγωνιζόµενους και οι ερωτήσεις που
προέκυψαν απ’ αυτήν έχουν απαντηθεί, θα πρέπει να επιτραπεί στους αγωνιζόµενους να κάνουν µε την
σειρά µία επιθεώρηση (walkthrough) της διαδροµής βολής. Η χρονική διάρκεια της επιθεώρησης πρέπει
να προσδιορισθεί από τον Κριτή και πρέπει να είναι η ίδια για κάθε αγωνιζόµενο. Εάν το στάδιο
περιλαµβάνει κινούµενους στόχους ή παρόµοια αντικείµενα, αυτά θα πρέπει να επιδεικνύονται σε όλους
τους αγωνιζόµενους µε την ίδια διάρκεια και συχνότητα.

3.3

Τοπικοί, Περιφερειακοί και Εθνικοί Κανονισµοί

3.3.1

Οι αγώνες IPSC διέπονται από τους κανονισµούς που εφαρµόζονται για το αγώνισµα. Οι διοργανωτές
δεν µπορούν να επιβάλουν τοπικούς κανόνες, παρά µόνο προκειµένου να συµµορφωθούν µε την
νοµοθεσία ή µε νοµικό δεδικασµένο στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. Οποιοιδήποτε οικειοθελώς
υιοθετούµενοι κανόνες που δεν είναι σε συµφωνία µε τους κανονισµούς του παρόντος, δεν θα πρέπει
να εφαρµόζονται στους αγώνες IPSC χωρίς την ρητή συγκατάθεση του Περιφερειάρχη και του
Εκτελεστικού Συµβουλίου της IPSC.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Εξοπλισµός Πεδίου
4.1

Στόχοι – Γενικές Αρχές

4.1.1

Μόνο στόχοι που έχουν εγκριθεί από την Συνέλευση της IPSC και οι οποίοι συµµορφώνονται πλήρως
µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα Παραρτήµατα Β και C θα χρησιµοποιούνται στους αγώνες
όπλων χειρός IPSC.
4.1.1.1 Αν ένας ή περισσότεροι στόχοι σε έναν αγώνα δεν καλύπτουν επακριβώς τις παραπάνω
προδιαγραφές, και αν δεν µπορούν να βρεθούν στόχοι αντικατάστασης των συγκεκριµένων
προδιαγραφών, ο Αγωνάρχης πρέπει να αποφασίσει αν η απόκλιση είναι αποδεκτή για τον
συγκεκριµένο και µόνο αγώνα, και ποια από τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο 2.3 του
παρόντος Κανονισµού θα ισχύσουν, αν χρειαστεί. Ωστόσο, η απόφαση του Αγωνάρχη θα
επηρεάσει µόνο τον αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, και δεν θα θεωρηθεί ως προδικασµένο
για µελλοντικούς αγώνες που θα γίνουν στην ίδια περιοχή, ή για πιθανή επόµενη χρήση των
ίδιων στόχων σε άλλο αγώνα.

4.1.2

Οι στόχοι βαθµολογίας που χρησιµοποιούνται σε όλους τους αγώνες IPSC θα έχουν ένα µόνο χρώµα,
ως ακολούθως:
4.1.2.1

Η ζώνη βαθµολόγησης των Στόχων IPSC και Στόχων IPSC Mini πρέπει να είναι
σκουρόχρωµη, εκτός όπου ο Αγωνάρχης κρίνει ότι η έλλειψη αντίθεσης µε το περιβάλλον ή τα
αναχώµατα επιβάλλει να χρησιµοποιηθεί άλλο χρώµα.

4.1.2.2

Όλη η εµπρόσθια όψη των µεταλλικών στόχων βαθµολογίας πρέπει να είναι βαµµένη µε ένα
χρώµα, κατά προτίµηση λευκό.

4.1.3

Οι στόχοι ποινής πρέπει να είναι ευδιάκριτα σηµειωµένοι µε “X” ή να έχουν ένα µοναδικό χρώµα
διαφορετικό από αυτό των στόχων βαθµολογίας σε όλο τον αγώνα ή τουρνουά. Χάρτινοι και µεταλλικοί
στόχοι ποινής µπορούν να είναι διαφορετικού χρώµατος σε έναν αγώνα ή τουρνουά αρκεί το επιλεγµένο
χρώµα να είναι το ίδιο για όλους τους στόχους ποινής του ίδιου υλικού (δηλ. αν οι µεταλλικοί στόχοι
ποινής είναι κίτρινοι, θα πρέπει να είναι όλοι κίτρινοι σε ένα αγώνα ή τουρνουά).

4.1.4

Οι στόχοι που χρησιµοποιούνται σε µια διαδροµή βολής µπορούν να είναι µερικώς ή ολικώς κρυµµένοι
µε την χρήση διαπερατού (soft) ή αδιαπέραστου (hard) καλύµµατος, ως ακολούθως:
4.1.4.1

Κάλυµµα που τοποθετείται για να αποκρύψει ολικά ή µερικά τον στόχο θα θεωρείται
αδιαπέραστο (hard) κάλυµµα. Όπου είναι δυνατόν, το αδιαπέραστο κάλυµµα δεν θα πρέπει να
εξοµοιώνεται αλλά να κατασκευάζεται µε την χρήση αδιαπέραστων υλικών (βλ. Καν. 2.1.3).
Ολόκληροι χάρτινοι στόχοι δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνοι τους ως αδιαπέραστο
κάλυµµα.

4.1.4.2

Κάλυµµα που τοποθετείται απλά για να περιορίσει την οπτική επαφή µε τους στόχους θα
θεωρείται διαπερατό (soft) κάλυµµα. Βολές που πέρασαν µέσα από διαπερατό κάλυµµα και
χτύπησαν στόχο βαθµολογίας θα λάβουν τους βαθµούς. Βολές που πέρασαν µέσα από
διαπερατό κάλυµµα και χτύπησαν στόχο ποινής θα επιβαρυνθούν µε την ποινή. Όλες οι ζώνες
βαθµολογίας σε στόχους που περιορίζονται από διαπερατό κάλυµµα θα αφήνονται ανέπαφες.
Στόχοι που περιορίζονται από διαπερατό κάλυµµα πρέπει να είναι ορατοί είτε µέσα από το
διαπερατό κάλυµµα ή τουλάχιστον ένα τµήµα από τους στόχους αυτούς πρέπει να είναι ορατό
έξω από το διαπερατό κάλυµµα.

4.1.5

∆ήλωση ενός, ολόκληρου και ακέραιου στόχου ότι αντιπροσωπεύει δύο ή περισσότερους στόχους µε την
χρήση ταινίας, χρώµατος ή οποιουδήποτε άλλου µέσου και/ή η επικόλληση ενός στόχου mini πάνω σε
κανονικό στόχο απαγορεύεται.

4.1.6

Μόνο στόχοι IPSC, και µηχανισµοί που λειτουργούν µηχανικά ή ηλεκτρικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για την ενεργοποίηση κινούµενων στόχων.

4.2

Εγκεκριµένοι Στόχοι IPSC για Όπλα Χειρός – Χάρτινοι

4.2.1

∆ύο µεγέθη χάρτινων στόχων είναι εγκεκριµένα για χρήση σε αγώνες IPSC Όπλων Χειρός (βλ. Παρ. Β).
Ο Στόχος IPSC Mini προορίζεται να προσοµοιώσει κανονικούς Στόχους IPSC τοποθετηµένους σε
µεγαλύτερες αποστάσεις. Τα δύο µεγέθη µπορούν να χρησιµοποιηθούν µαζί στην ίδια διάταξη στόχων,
αρκεί όλοι οι Στόχοι IPSC Mini να είναι τοποθετηµένοι τουλάχιστον 2 µέτρα πιο πίσω από τον πιο
µακρινό κανονικό Στόχο IPSC σε αυτή τη διάταξη στόχων (δηλ. αν ο πιο µακρινός κανονικός Στόχος
IPSC είναι τοποθετηµένος στα 15 µέτρα στο βάθος του πεδίου, ο πλησιέστερος Στόχος IPSC Mini σε
αυτή την διάταξη στόχων θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος στα 17 µέτρα στο βάθος του πεδίου).

9
Κανονισµοί Αγώνων Σκοποβολής IPSC - Όπλα Χειρός
Έκδοση: Ιανουάριος 2015

4.2.2

Οι χάρτινοι στόχοι πρέπει να έχουν γραµµές βαθµολογίας και 0,5 cm (mini στόχοι 0,3 cm) µη
βαθµολογούµενα περιθώρια που θα είναι ευκρινώς σηµειωµένα στην εµπρόσθια όψη των στόχων.
Ωστόσο, οι γραµµές βαθµολογίας και τα περιθώρια δεν θα πρέπει να είναι ορατά πέρα από την
απόσταση των 10 µέτρων. Οι ζώνες βαθµολογίας ανταµείβουν την ισχύ στους αγώνες IPSC.
4.2.2.1

4.2.3

Η εµπρόσθια όψη των χάρτινων στόχων ποινής, πρέπει να περιλαµβάνει ένα επαρκώς
διακρινόµενο µη βαθµολογούµενο περιθώριο. Σε απουσία διατρήσεως ή άλλης κατάλληλης
σήµανσης, ο Αγωνάρχης πρέπει να εξασφαλίσει ότι σε όλους τους επηρεαζόµενους στόχους
ποινής θα κατασκευασθεί εναλλακτικό 0,5 cm (mini στόχοι 0,3 cm) µη βαθµολογούµενο
περιθώριο µε σχεδίαση ή µε τοποθέτηση επάνω τους.

Όταν η ζώνη βαθµολογίας ενός χάρτινου στόχου πρόκειται να καλυφθεί µερικώς, οι σχεδιαστές
διαδροµής πρέπει να εξοµοιώσουν το αδιαπέραστο κάλυµµα µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
4.2.3.1

Με το να καλύψουν πραγµατικά ένα µέρος του στόχου (βλ. Καν. 4.1.4.1); ή

4.2.3.2

Με το να κόψουν από άκρη σε άκρη και να αφαιρέσουν το τµήµα του στόχου που θεωρείται ότι
κρύβεται από το αδιαπέραστο κάλυµµα. Σε τέτοιους στόχους πρέπει να αντικαθίσταται το 0,5
cm (mini στόχοι 0,3 cm) µη βαθµολογούµενο περιθώριο, το οποίο πρέπει να εκτείνεται σε όλο
το µήκος στην άκρη της αποκοµµένης ζώνης βαθµολογίας. (βλ. Καν. 4.2.2); ή

4.2.3.3

Με το να βάψουν ή να µασκάρουν µε ευκρίνεια το τµήµα του στόχου που θεωρείται ότι
κρύβεται από το αδιαπέραστο κάλυµµα µε ένα έντονα διαφορετικό χρώµα.

4.2.3.4

Όταν χάρτινοι στόχοι έχουν καλυφθεί µερικώς, κοπεί, βαφτεί ή επικαλυφθεί µε ταινία
τουλάχιστον ένα µέρος όλων των ζωνών βαθµολόγησης θα πρέπει να παραµένει ορατή.

4.2.4

Το αδιαπέραστο κάλυµµα (και οι επικαλύπτοντες στόχοι ποινής) δεν πρέπει να καλύπτουν πλήρως την
ζώνη Α ενός µερικώς καλυµµένου χάρτινου στόχου.

4.3

Εγκεκριµένοι Στόχοι IPSC για Όπλα Χειρός – Μεταλλικοί

4.3.1

Γενικοί Κανόνες

4.3.2

4.3.3

4.3.1.1

Μεταλλικοί στόχοι και µεταλλικοί στόχοι ποινής που µπορούν κατά λάθος να γυρίσουν στο
πλάι όταν βληθούν απαγορεύονται ρητά. Η χρήση τους µπορεί να επιφέρει την ανάκληση της
έγκρισης από την IPSC.

4.3.1.2

Μεταλλικοί στόχοι και µεταλλικοί στόχοι ποινής που έκρινε ο Κριτής ότι έπεσαν εξαιτίας βολής
που δέχθηκε ο µηχανισµός συγκράτησής τους, ή κατά λάθος από όποιο άλλο λόγο (π.χ.
κίνηση του αέρα ή εξοστρακισµό), θα θεωρούνται βλάβη εξοπλισµού πεδίου (βλ. Καν. 4.6.1).

4.3.1.3

Οι µεταλλικοί στόχοι και οι µεταλλικοί στόχοι ποινής δεν έχουν µη βαθµολογούµενο περιθώριο.

4.3.1.4

Οι µεταλλικοί στόχοι πρέπει να βληθούν και να πέσουν για να βαθµολογηθούν.

IPSC Poppers (Μέταλλα)
4.3.2.1

Τα IPSC Poppers και τα IPSC Mini Poppers είναι και τα δύο εγκεκριµένοι µεταλλικοί στόχοι
σχεδιασµένοι να αναγνωρίζουν την ισχύ, και πρέπει να ρυθµίζονται όπως ορίζει το Παράρτηµα
C1.

4.3.2.2

Τα IPSC Mini Poppers χρησιµοποιούνται για να προσοµοιώσουν IPSC Poppers τοποθετηµένα
σε µεγαλύτερες αποστάσεις. Τα δύο µεγέθη µπορούν να χρησιµοποιηθούν µαζί στην ίδια
διάταξη στόχων, αρκεί όλα τα IPSC Mini Poppers να είναι τοποθετηµένα τουλάχιστον 2 µέτρα
πιο πίσω από το πιο µακρινό κανονικό βαθµολογούµενο IPSC Popper ή Popper ποινής σε
αυτή τη διάταξη στόχων (δηλ. αν το πιο µακρινό κανονικό βαθµολογούµενο IPSC Popper ή
Popper ποινής είναι τοποθετηµένο στα 15 µέτρα στο βάθος του πεδίου, το πλησιέστερο IPSC
Mini Popper σε αυτή τη διάταξη στόχων θα πρέπει να είναι τοποθετηµένο στα 17 µέτρα στο
βάθος του πεδίου).

IPSC Plates (Πιάτα)
4.3.3.1

IPSC Plates διαφόρων µεγεθών µπορούν να χρησιµοποιηθούν (βλ. Παρ. C3).

4.3.3.2

Τα IPSC Plates δεν αναγνωρίζουν την ισχύ και δεν υπόκεινται σε ρύθµιση ή ενστάσεις
ρύθµισης. Αν ένα IPSC Plate έχει βληθεί επαρκώς και απ’ ευθείας (δηλ. µε ολόκληρη την
διάµετρο βλήµατος), αλλά δεν έπεσε, ο Κριτής µπορεί να κηρύξει βλάβη εξοπλισµού πεδίου
και να διατάξει τον αγωνιζόµενο να επανεκτελέσει την διαδροµή βολής, µετά την
αποκατάσταση του δυσλειτουργικού IPSC Plate.

4.3.3.3

Για IPSC Plates που δεν πέφτουν όταν βληθούν αρχικά, αλλά πέφτουν όταν βληθούν µε
επόµενη(ες) βολή(ές), δεν δικαιούται επανεκτέλεση της διαδροµής βολής ο αγωνιζόµενος.
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4.3.3.4

4.3.4

IPSC Plates δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε µια διαδροµή βολής.
Τουλάχιστον ένας εγκεκριµένος χάρτινος στόχος βαθµολογίας ή popper βαθµολογίας (επί
πλέον µε τυχόν χρησιµοποιούµενους χάρτινους στόχους ποινής ή µεταλλικούς στόχους
ποινής), θα πρέπει να περιλαµβάνεται σε κάθε διαδροµή βολής.

IPSC Popper and Plate No-Shoots (Μέταλλα και Πιάτα Ποινής)
4.3.4.1

Μέταλλα και πιάτα ποινής µπορούν να σχεδιαστούν να πέφτουν όταν βληθούν, ή µπορούν να
σχεδιαστούν να παραµένουν όρθια. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει, εάν βληθούν, να βαφτούν
ξανά κατά την διαδικασία βαθµολόγησης, σε αντίθετη περίπτωση σε επόµενους
αγωνιζόµενους δεν θα επιβληθούν ποινές για ορατές βολές στην επιφάνειά τους.

4.3.4.2

Μεταλλικοί στόχοι ποινής στο γενικό µέγεθος και σχήµα των εγκεκριµένων χάρτινων στόχων
µπορούν να χρησιµοποιηθούν.

4.4

∆ιασπώµενοι και Συνθετικοί Στόχοι

4.4.1

∆ιασπώµενοι στόχοι, όπως πήλινοι δίσκοι ή πλακάκια, δεν είναι εγκεκριµένοι στόχοι για αγώνες IPSC
Όπλων Χειρός, ούτε µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως οριογραµµές σφάλµατος ή ως άλλο αντικείµενο
που επιφέρει ποινές.

4.4.2

Συνθετικοί στόχοι (π.χ. αυτοαποκαθιστούµενοι στόχοι κ.λπ.), που µερικές φορές χρησιµοποιούνται σε
κλειστά πεδία, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται σε αγώνες Επιπέδου ΙΙΙ ή υψηλότερου. Παρόλα
αυτά, µε την προϋπόθεση της προηγούµενης έγγραφης συναίνεσης από τον Περιφερειάρχη, συνθετικοί
στόχοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε αγώνες Επιπέδου Ι και ΙΙ που διεξάγονται µέσα στην
Περιφέρειά του.

4.5

Αναδιάταξη του Εξοπλισµού ή της Επιφάνειας του Πεδίου

4.5.1

Ο αγωνιζόµενος δεν πρέπει να επηρεάσει την επιφάνεια του σταδίου, την φυσική βλάστηση,
κατασκευές, υποστυλώµατα ή άλλο εξοπλισµό του πεδίου (συµπεριλαµβάνονται στόχοι, στοχοδόχοι και
µηχανισµοί στόχων) και σε καµία χρονική στιγµή. Οι παραβιάσεις µπορεί να έχουν σαν συνέπεια µία
διαδικαστική ποινή για κάθε συµβάν, στην διακριτική ευχέρεια του Κριτή.

4.5.2

Ο αγωνιζόµενος µπορεί να ζητήσει από τα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα να προβούν σε διορθωτικές
ενέργειες ώστε να διασφαλίζεται η οµοιοµορφία σε ότι αφορά την επιφάνεια του πεδίου, την
παρουσίαση των στόχων και/ή οποιοδήποτε άλλο θέµα. Ο Αγωνάρχης θα έχει την τελική εξουσία σε ότι
αφορά τέτοια αιτήµατα.

4.6

Βλάβη Εξοπλισµού Πεδίου και Άλλα Θέµατα

4.6.1

Ο εξοπλισµός του πεδίου πρέπει να παρουσιάζει την πρόκληση δίκαια και ίσα σε όλους τους
αγωνιζόµενους. Η βλάβη εξοπλισµού πεδίου περιλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, την αλλαγή
θέσης ή αποκόλληση χάρτινων στόχων, την πρόωρη ενεργοποίηση µεταλλικών ή κινούµενων στόχων,
την δυσλειτουργία µηχανικά ή ηλεκτρικά λειτουργούντος εξοπλισµού και την αστοχία των κατασκευών,
όπως ανοίγµατα, πόρτες και φράγµατα.
4.6.1.1

4.6.2

4.6.3

Ο χαρακτηρισµός και/ή η χρήση οποιουδήποτε όπλου ως “εξοπλισµός πεδίου” απαγορεύεται.

Αγωνιζόµενος που δεν µπορεί να ολοκληρώσει µια διαδροµή βολής εξ αιτίας βλάβης εξοπλισµού
πεδίου, ή εάν ένας µεταλλικός ή κινούµενος στόχος δεν έχει αποκατασταθεί πριν από την προσπάθειά
του σε µία διαδροµή βολής, πρέπει να επανεκτελέσει την διαδροµή βολής, αφού γίνουν οι διορθωτικές
ενέργειες.
4.6.2.1

Μη αποκατασταθέντες χάρτινοι στόχοι δεν είναι βλάβη εξοπλισµού πεδίου (βλ. Καν. 9.1.4.).

4.6.2.2

Αν ο Αγωνάρχης κρίνει ότι ένας οι περισσότεροι στόχοι σε µια διαδροµή βολής είναι
ελαττωµατικοί και/ή έχουν παρουσιαστεί µε τρόπο σηµαντικά διαφοροποιηµένο σε σχέση µε
προηγούµενες παρουσιάσεις, µπορεί να προσφέρει επανεκτέλεση (reshoot) στον/στους
επηρεασµένο/ους αγωνιζόµενο/ους.

∆ιαρκής δυσλειτουργία εξοπλισµού σε µία διαδροµή βολής µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αφαίρεση
του σταδίου αυτού από τα αποτελέσµατα του αγώνα (βλ. Καν. 2.3.4).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Εξοπλισµός Αγωνιζόµενου
5.1

Όπλα Χειρός

5.1.1

Τα όπλα ρυθµίζονται από τις Κατηγορίες (βλ. Παρ. D), αλλά οι διαδροµές βολής πρέπει να παραµένουν
αµετάβλητες για όλες τις Κατηγορίες.

5.1.2

Οι ελάχιστες διαστάσεις κάλυκα για όπλα χειρός που χρησιµοποιούνται σε αγώνες IPSC είναι
x 19 mm. Το ελάχιστο διαµέτρηµα βλήµατος είναι 9 mm (.354 inches).

5.1.3

Σκοπευτικά

9 mm

Τα είδη σκοπευτικών που αναγνωρίζονται από την IPSC είναι:
5.1.3.1

“Ανοιχτά Σκοπευτικά” (Open sights) είναι συσκευές σκόπευσης τοποθετηµένες πάνω στο
όπλο, που δεν χρησιµοποιούν ηλεκτρονικά κυκλώµατα και/ή φακούς. Τα πρόσθετα οπτικής
ίνας δεν θεωρούνται φακοί.

5.1.3.2

“Οπτικά / Ηλεκτρονικά Σκοπευτικά” είναι συσκευές σκόπευσης (συµπεριλαµβανοµένων και
φακών), τοποθετηµένες πάνω στο όπλο, που χρησιµοποιούν ηλεκτρονικά κυκλώµατα και/ή
φακούς.

5.1.3.3

Ο Αγωνάρχης έχει την τελική εξουσία σε ότι αφορά την κατάταξη των σκοπευτικών που θα
χρησιµοποιηθούν σε έναν αγώνα IPSC και/ή την συµµόρφωσή τους µε τους κανονισµούς του
παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων των Κατηγοριών στο Παρ. D.

5.1.4

Εκτός εάν ορίζεται από την Κατηγορία (βλ. Παρ. D), δεν υπάρχει περιορισµός στο βάρος σκανδάλης
ενός όπλου, αλλά ο µηχανισµός της σκανδάλης πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να λειτουργεί µε ασφάλεια.

5.1.5

Σκανδάλες και/ή παπουτσάκια σκανδάλης που εξέχουν από το πλάτος του υποφυλακτήρα της
σκανδάλης απαγορεύονται ρητά.

5.1.6

Τα όπλα πρέπει να είναι λειτουργικά και ασφαλή. Οι Κριτές δικαιούνται οποτεδήποτε να απαιτήσουν τον
έλεγχο του όπλου και του σχετικού εξοπλισµού του αγωνιζόµενου, προκειµένου να διαπιστώσουν εάν
λειτουργούν µε ασφάλεια. Εάν οποιοδήποτε αντικείµενο κριθεί δυσλειτουργικό και ανασφαλές από
κάποιο Κριτή, αυτό θα πρέπει να αποσυρθεί από τον αγώνα, µέχρι το αντικείµενο επισκευασθεί σε
βαθµό που να ικανοποιεί τον Αγωνάρχη (βλ. επίσης Καν. 5.7.5).

5.1.7

Οι αγωνιζόµενοι πρέπει να χρησιµοποιούν το ίδιο όπλο και είδος σκοπευτικών σε όλες τις διαδροµές
βολής του αγώνα. Όµως, στην περίπτωση που το αρχικό όπλο και/ή τα σκοπευτικά του αγωνιζόµενου
καταστούν δυσλειτουργικά ή ανασφαλή κατά την διάρκεια του αγώνα, ο αγωνιζόµενος υποχρεούται,
πριν χρησιµοποιήσει εφεδρικό όπλο και/ή σκοπευτικά, να ζητήσει την άδεια του Αγωνάρχη ο οποίος θα
εγκρίνει την αντικατάσταση, εφόσον ικανοποιηθεί ότι:
5.1.7.1

Το εφεδρικό όπλο πληροί τις προδιαγραφές της σχετικής Κατηγορίας; και

5.1.7.2

Με την χρήση του εφεδρικού όπλου ο αγωνιζόµενος δεν θα αποκτήσει πλεονέκτηµα; και

5.1.7.3

Τα πυροµαχικά του αγωνιζόµενου, ελεγµένα στο εφεδρικό όπλο, πετυχαίνουν τον ελάχιστο
συντελεστή ισχύος.

5.1.8

Αγωνιζόµενος ο οποίος αντικαθιστά ή τροποποιεί σηµαντικά το όπλο και/ή τα σκοπευτικά του κατά την
διάρκεια ενός αγώνα χωρίς την προηγούµενη έγκριση του Αγωνάρχη, θα υπόκειται στις διατάξεις του
Καν. 10.6.1.

5.1.9

Ο αγωνιζόµενος δεν πρέπει ποτέ να χρησιµοποιεί ή φέρει επάνω του περισσότερα από ένα όπλο κατά
την διάρκεια εκτέλεσης διαδροµής βολής (βλ. Καν. 10.5.7).

5.1.10

Όπλα µε υποκόπανους και/ή πρόσθιες λαβές κάθε είδους απαγορεύονται (βλ. Καν. 10.5.15).

5.1.11

Όπλα που βάλλουν µε ριπές και/ή πλήρως αυτόµατη λειτουργία (δηλ. όταν περισσότερες από µία
σφαίρα µπορούν να βληθούν µε ένα απλό τράβηγµα ή ενεργοποίηση της σκανδάλης), απαγορεύονται
(βλ. Καν. 10.5.15).

5.1.12

Όπλα µε περισσότερες της µίας κάνης απαγορεύονται.
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5.2

Θήκη και Λοιπός Εξοπλισµός Αγωνιζόµενου

5.2.1

Μεταφορά και Φύλαξη – Τα όπλα πρέπει να µεταφέρονται άδεια, σε κουτί ή τσάντα κατάλληλου
σχεδιασµού για την ασφαλή µεταφορά όπλων, ή σε θήκη που είναι στερεωµένη µε ασφάλεια στην ζώνη
του αγωνιζόµενου. Παραβάσεις υπόκεινται στον Καν. 10.5.13.
5.2.1.1

Αγωνιζόµενοι που προσέρχονται σε αγώνα IPSC φέροντες γεµάτο όπλο πρέπει άµεσα να το
δηλώσουν σε µέλος της ∆ιοίκησης Αγώνα, ο οποίος θα επιβλέψει την απογέµιση του όπλου.
Αγωνιζόµενοι που δεν θα συµµορφωθούν θα υπόκεινται στον Καν. 10.5.13.

5.2.1.2

Όπλα που µεταφέρονται σε θήκη πρέπει να έχουν άδεια υποδοχή γεµιστήρας, και η σφύρα
πρέπει να είναι κατεβασµένη. Παραβάσεις θα επιβαρύνονται µε µία προειδοποίηση την πρώτη
φορά αλλά θα υπόκεινται στον Καν. 10.6.1 για επαναλήψεις της παράβασης στον ίδιο αγώνα.

5.2.2

Χειρισµός – Εκτός όταν βρίσκονται εντός ορίων ζώνης ασφαλείας, ή υπό την άµεση επίβλεψη και τις
εντολές Κριτή, οι αγωνιζόµενοι δεν πρέπει να χειρίζονται τα όπλα τους. Η λέξη “χειρισµός” περιλαµβάνει
την τοποθέτηση ή την εξαγωγή του όπλου από την θήκη, ακόµα και αν είναι εκτός ορατότητας µε την
βοήθεια καλύµµατος, και/ή επαναφορά και/ή αποµάκρυνση στο/από το σώµα του αγωνιζόµενου ακόµα
και αν αυτό είναι ολικώς ή µερικώς µέσα στην θήκη. Παραβάσεις υπόκεινται στον Καν. 10.5.1.

5.2.3

Εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά στην γραπτή ενηµέρωση σταδίου, η ζώνη µε την θήκη και τον
σχετικό εξοπλισµό πρέπει να φέρεται στο ύψος της µέσης. Η ζώνη ή το υποζώνιο ή και τα δύο πρέπει ή
να είναι µόνιµα ραµµένα στη µέση, ή κατ’ ελάχιστο περασµένα σε τρεις θηλιές ζώνης ραµµένες στο
παντελόνι ή στο σορτς.
5.2.3.1

5.2.4

5.2.5

Γυναίκες αγωνιζόµενες σε όλες τις Κατηγορίες υπόκεινται στους ίδιους όρους όπως
παραπάνω, µε την εξαίρεση η ζώνη που φέρει την θήκη µπορεί να φορεθεί στο ύψος των
γοφών. Αν φέρουν και άλλη ζώνη στο ύψος της µέσης, η θήκη και όλος ο σχετικός εξοπλισµός
θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί στην χαµηλότερη ζώνη.

Εφεδρικά πυροµαχικά, γεµιστήρες και ταχυγεµιστήρες θα πρέπει να φέρονται σε ειδικά
κατασκευασµένες για τον σκοπό αυτό θήκες. Η µεταφορά επιπλέον γεµιστήρων και ταχυγεµιστήρων
στις πίσω τσέπες παντελονιών ή σορτς είναι επίσης αποδεκτή.
5.2.4.1

Όταν η Κατάσταση Ετοιµότητας του Αγωνιζόµενου απαιτεί οι γεµιστήρες ή οι ταχυγεµιστήρες
να τοποθετούνται σε τραπέζι ή παρόµοιο, ο αγωνιζόµενος µπορεί να ανακτήσει και να
µεταφέρει αυτά τα αντικείµενα οπουδήποτε πάνω στο σώµα του µετά το Ηχητικό Σήµα
Εκκίνησης, και αυτό δεν θα θεωρηθεί παραβίαση των κανονισµών τοποθέτησης εξοπλισµού
της εκάστοτε Κατηγορίας.

5.2.4.2

Εκτός εάν προσδιορίζεται στην γραπτή ενηµέρωση σταδίου ή εκτός εάν ζητηθεί από τον Κριτή,
η θέση της θήκης και του σχετικού εξοπλισµού δεν πρέπει να µετακινηθεί ή αλλάξει από τον
αγωνιζόµενο από στάδιο σε στάδιο.

Όπου για την Κατηγορία ορίζεται µέγιστη απόσταση που πρέπει το όπλο και ο εξοπλισµός του
αγωνιζόµενου να έχει από το σώµα του, ο Κριτής µπορεί να ελέγξει την συµµόρφωση ελέγχοντας την
µικρότερη απόσταση µεταξύ του κορµού του αγωνιζόµενου και το κέντρο της µακρύτερης διάστασης της
λαβής του όπλου και/ή οποιωνδήποτε συσκευών επαναγέµισης.
5.2.5.1

Η µέτρηση γίνεται µε τον αγωνιζόµενο να στέκεται όρθιος και χαλαρός (βλ. Παρ. Ε2).

5.2.5.2

Οποιοσδήποτε αγωνιζόµενος αποτύχει στον παραπάνω έλεγχο πριν την Σήµα Εκκίνησης, θα
του ζητηθεί να διορθώσει αµέσως την θήκη ή τον σχετικό εξοπλισµό του ώστε να
συµµορφώνεται µε της απαιτήσεις της σχετικής Κατηγορίας. Ο Αγωνάρχης µπορεί να
επιτρέψει παρεκκλίσεις στις απαιτήσεις αυτές, λόγω ανατοµικών ιδιαιτεροτήτων. Κάποιοι
αγωνιζόµενοι ενδέχεται να µη µπορούν να συµµορφωθούν πλήρως.

5.2.6

Στους αγώνες Όπλων Χειρός δεν θα πρέπει να απαιτείται η χρήση συγκεκριµένης µάρκας ή
τύπου θήκης και σχετικού εξοπλισµού. Όµως, ο Αγωνάρχης µπορεί να κρίνει ότι η θήκη ή ο
σχετικός εξοπλισµός του αγωνιζόµενου είναι ανασφαλής και να διατάξει να βελτιωθεί το
αντικείµενο σε ικανοποιητικό βαθµό, σε περίπτωση δε που δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να
αποσυρθεί από τον αγώνα. Εάν η θήκη ή ο σχετικός εξοπλισµός έχουν ιµάντα συγκρατήσεως
ή καπάκι, αυτός πρέπει να χρησιµοποιηθεί ή να κλείσει πριν την εκφώνηση της εντολής “Σήµα
Ανάµενε” (βλ. Καν. 8.3.3).
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5.2.7

∆εν πρέπει να επιτραπεί στους αγωνιζόµενους να ξεκινήσουν µια διαδροµή βολής φορώντας
περισσότερες από µία θήκες ή:
5.2.7.1

Θήκη µασχάλης ή θήκη µηρού, (ορατή ή µη), µε την εξαίρεση των οριζόµενων στον Καν. 5.2.8;

5.2.7.2

Θήκη στην οποία το πίσω µέρος της λαβής του όπλου βρίσκεται πιο κάτω από την κορυφή της
ζώνης (βλ. Παρ.Ε3b), µε την εξαίρεση των οριζόµενων στον Καν. 5.2.8;

5.2.7.3

Θήκη που επιτρέπει τη κάνη όπλου τοποθετηµένου σε αυτήν να έχει κατεύθυνση σε σηµείο
πέρα του 1 µέτρου από τα πόδια του αγωνιζόµενου όταν αυτός είναι όρθιος σε χαλαρή στάση;

5.2.7.4

Θήκη η οποία δεν αποκλείει εντελώς την επαφή ή την ενεργοποίηση της σκανδάλης του όπλου
όσο αυτό είναι τοποθετηµένο στην θήκη.

5.2.8

Αγωνιζόµενοι οι οποίοι αναγνωρίζονται από τον ∆ιευθυντή Αγώνα ως εν ενεργεία αστυνοµικοί ή
στρατιωτικό προσωπικό, µπορεί να τους επιτραπεί να χρησιµοποιήσουν την υπηρεσιακή τους θήκη και
σχετικό εξοπλισµό. Ωστόσο, ο Αγωνάρχης παραµένει ο αποκλειστικά αρµόδιος να κρίνει σε σχέση µε
την ασφάλεια και την καταλληλότητα της χρήσης τέτοιου εξοπλισµού σε αγώνες IPSC.

5.2.9

Αγωνιζόµενοι που κατά την κρίση του Αγωνάρχη έχουν µόνιµη και σηµαντική ανικανότητα, µπορεί να
λάβουν ειδική εξαίρεση σε σχέση µε τον τύπο και/ή τη θέση της θήκης και του σχετικού εξοπλισµού
τους, και ο Αγωνάρχης παραµένει ο αποκλειστικά αρµόδιος να κρίνει σε σχέση µε την ασφάλεια και την
καταλληλότητα της χρήσης τέτοιου εξοπλισµού σε αγώνα IPSC.

5.2.10

Σε κάποιες Κατηγορίες (βλ. Παρ. D), δεν επιτρέπεται ούτε το όπλο, ούτε τα εξαρτήµατά του, ούτε η
θήκη, ούτε ο σχετικός εξοπλισµός να προεκτείνονται µπρος από την νοητή γραµµή που απεικονίζεται
στο Παρ. Ε2. Όποια τέτοια αντικείµενα κριθούν από Κριτή ότι δεν συµµορφώνονται πρέπει να
διορθωθούν άµεσα, ειδάλλως θα εφαρµοστεί ο Καν. 6.2.5.1.

5.3

Κατάλληλη Ενδυµασία

5.3.1

Η χρήση ενδύµατος παραλλαγής ή άλλου συναφούς µε στρατιωτική ή αστυνοµική ένδυση εκτός από
αγωνιζόµενους που είναι εν ενεργεία αστυνοµικοί ή στρατιωτικό προσωπικό πρέπει να αποθαρρύνεται.
Ο ∆ιευθυντής Αγώνα θα είναι ο αποκλειστικά αρµόδιος για να κρίνει σε σχέση µε το ένδυµα που δεν θα
πρέπει να φορούν οι αγωνιζόµενοι.

5.4

Προστασία Ματιών και Ακοής

5.4.1

Εφιστάται η προσοχή όλων πως η σωστή χρήση προστατευτικών µατιών και ακοής είναι προς ίδιο
συµφέρον και µέγιστης σηµασίας για να αποφευχθεί βλάβη της όρασης και της ακοής. Συνιστάται µε
επίφαση ότι τα προστατευτικά των µατιών και της ακοής πρέπει να χρησιµοποιούνται από όλους καθ’
όλη την διάρκεια παραµονής τους στο χώρο του πεδίου.

5.4.2

Οι διοργανωτές µπορούν να ορίσουν πως χρήση αυτών των προστατευτικών είναι απαράβατος όρος
για την παραµονή στο χώρο του πεδίου. Στην περίπτωση αυτή, τα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα πρέπει να
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουν ότι όλοι φέρουν επαρκή προστατευτικό
εξοπλισµό.

5.4.3

Εάν ο Κριτής παρατηρήσει ότι ένας αγωνιζόµενος έχει χάσει ή τυχαία βγήκαν τα προστατευτικά µατιών
και/ή ακοής κατά την διάρκεια της εκτέλεσης διαδροµής βολής ή ότι άρχισε την διαδροµή βολής χωρίς
αυτά, ο Κριτής πρέπει να σταµατήσει αµέσως τον αγωνιζόµενο, ο οποίος στη συνέχεια, και εφόσον έχει
ανακτήσει τα προστατευτικά του, πρέπει να επανεκτελέσει την διαδροµή βολής.

5.4.4

Αγωνιζόµενος που αθέλητα χάνει τα προστατευτικά µατιών και/ή ακοής κατά την διάρκεια της εκτέλεσης
διαδροµής βολής, ή αρχίζει την διαδροµή βολής χωρίς αυτά, έχει δικαίωµα να σταµατήσει µόνος του, να
κρατήσει το όπλο του στραµµένο σε ασφαλή κατεύθυνση και να επισηµάνει το πρόβληµα στον Κριτή,
στην περίπτωση δε αυτή θα εφαρµοσθούν τα προβλεπόµενα από την προηγούµενη παράγραφο.

5.4.5

Οποιαδήποτε προσπάθεια να κερδηθεί επανεκτέλεση µε την ηθεληµένη αφαίρεση προστατευτικών
µατιών και/ή ακοής κατά την διάρκεια εκτέλεσης διαδροµής βολής θα θεωρείται αντιαθλητική
συµπεριφορά (βλ. Καν. 10.6.2).

5.4.6

Εάν ο Κριτής θεωρήσει ότι ο αγωνιζόµενος που πρόκειται να αρχίσει την προσπάθειά του στη διαδροµή
βολής φορά ανεπαρκή προστατευτικά µατιών και ακοής, µπορεί να απαιτήσει από τον αγωνιζόµενο να
διορθώσει την κατάσταση πριν του επιτρέψει να συνεχίσει. Ο Αγωνάρχης παραµένει ο αποκλειστικά
αρµόδιος να κρίνει για το θέµα αυτό.
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5.5

Πυροµαχικά και Σχετικός Εξοπλισµός

5.5.1

Οι αγωνιζόµενοι σε έναν αγώνα IPSC είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια
όλων των πυροµαχικών που φέρουν στον αγώνα. Ούτε η IPSC ούτε οποιοιδήποτε Αξιωµατούχοι της
IPSC, ούτε οποιοσδήποτε οργανισµός συνεργαζόµενος µε την IPSC, ούτε οι αξιωµατούχοι
οποιουδήποτε οργανισµού µέλους της IPSC αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη επί του θέµατος αυτού,
αναφορικά µε οποιαδήποτε απώλεια, ζηµία, ατύχηµα, τραυµατισµό ή θάνατο που θα επισυµβεί σε
οποιονδήποτε ως αποτέλεσµα της νόµιµης ή παράνοµης χρήσης τέτοιων πυροµαχικών.

5.5.2

Όλα τα πυροµαχικά και οι γεµιστήρες και οι ταχυγεµιστήρες του αγωνιζόµενου πρέπει να
συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα της αντίστοιχης Κατηγορίας (βλ. Παρ. D).

5.5.3

Εφεδρικοί γεµιστήρες, ταχυγεµιστήρες ή πυροµαχικά που έπεσαν τυχαία ή έριξε ο αγωνιζόµενος µετά
την Σήµα Εκκίνησης µπορούν να περισυλλεχθούν. Ωστόσο, η περισυλλογή τους θα γίνεται, πάντα,
σύµφωνα µε όλους τους κανόνες ασφαλείας.

5.5.4

∆ιατρητικά, εµπρηστικά και/ή τροχιοδεικτικά πυροµαχικά απαγορεύονται σε αγώνες IPSC (βλ. Καν.
10.5.15).

5.5.5

Πυροµαχικό που βάλλει παραπάνω από µία βολίδα ή άλλο βλήµα από ένα κάλυκα απαγορεύεται (βλ.
Καν. 10.5.15).

5.5.6

Πυροµαχικά που κρίθηκαν ανασφαλή από τον Κριτή πρέπει άµεσα να αποσυρθούν από τον αγώνα (βλ.
Καν. 10.5.15).

5.6

Ταχογράφος και Συντελεστές Ισχύος

5.6.1

Οι συντελεστές ισχύος για κάθε Κατηγορία προσδιορίζονται στο Παρ. D. Ένας ή και περισσότεροι
επίσηµοι ταχογράφοι του αγώνα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να βοηθήσουν στον προσδιορισµό του
συντελεστής ισχύος των πυροµαχικών κάθε αγωνιζόµενου. Στην απουσία ταχογράφων, ο δηλωθείς από
τον αγωνιζόµενο συντελεστής ισχύος δεν µπορεί να αµφισβητηθεί.

5.6.2

5.6.1.1

Η διαβάθµιση συντελεστή ισχύος που επιτρέπει η βαθµολογία του αγωνιζόµενου να
περιληφθεί στα αποτελέσµατα του αγώνα αποκαλείται "Minor". Ο κατώτερος συντελεστής
ισχύος για διαβάθµιση Minor και άλλες ειδικές προδιαγραφές που ισχύουν για κάθε Κατηγορία,
προσδιορίζονται στο Παρ. D.

5.6.1.2

Ορισµένες Κατηγορίες προσφέρουν µια υψηλότερη διαβάθµιση συντελεστή ισχύος που
αποκαλείται "Major", που επιτρέπει στους αγωνιζόµενους να κερδίσουν περισσότερους
βαθµούς για τις περιφερειακές βολές σε χάρτινους στόχους βαθµολογίας. Ο κατώτερος
συντελεστής ισχύος για διαβάθµιση Major, εάν υπάρχει, και άλλες ειδικές προδιαγραφές που
ισχύουν για κάθε Κατηγορία προσδιορίζονται στο Παρ. D.

5.6.1.3

Η αντιστοιχία των βαθµών που δίδονται για Minor και Major βολές βαθµολογίας αναφέρονται
στα Παρ. B και Παρ. C. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για να προσδιορισθεί ο συντελεστής
ισχύος επεξηγείται στα ακόλουθα άρθρα.

Ο ταχογράφος πρέπει να ρυθµιστεί σωστά σύµφωνα µε τις συστάσεις του κατασκευαστή και να
επαληθεύεται η σωστή λειτουργία του κάθε µέρα από τα µέλη της ∆ιοίκηση Αγώνα µε τον ακόλουθο
τρόπο:
5.6.2.1

Στην αρχή της πρώτης µέρας του αγώνα, ο Κριτής θα βάλει 3 φυσίγγια από τα επίσηµα
πυροµαχικά ρύθµισης µε το επίσηµο όπλο ρύθµισης πάνω από τον ταχογράφο και ο µέσος
όρος της ταχύτητας των 3 φυσιγγίων θα καταγραφεί;

5.6.2.2

Κάθε µία από τις επόµενες ηµέρες του αγώνα, η διαδικασία θα επαναλαµβάνεται µε την χρήση
του ίδιου όπλου και πυροµαχικών (το ιδανικό είναι από την ίδια εργοστασιακή παρτίδα);

5.6.2.3

Ο ταχογράφος θεωρείται ότι βρίσκεται εντός ανοχής εφόσον ο ηµερήσιος µέσος όρος
ταχύτητας δεν διαφέρει περισσότερο από +/- 5% της µέσης ταχύτητας που επιτεύχθει στον
Καν. 5.6.2.1;

5.6.2.4

Εάν η διαφορά µιας ηµέρας ξεπερνά την επιτρεπτή ανοχή που ορίζεται ανωτέρω, ο
Αγωνάρχης θα προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες θεωρεί αναγκαίες να διορθώσει την
κατάσταση. Ένα δείγµα φόρµας κατάλληλης για καταγραφή της ηµερήσιας αναφοράς
εµφανίζεται στο Παρ. C4;
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5.6.2.5

5.6.3

Η επίσηµα ζυγαριά βολίδων θα πρέπει να ρυθµιστεί αρχικά, σύµφωνα µε τις συστάσεις του
κατασκευαστή, όταν φτάσει η πρώτη οµάδα για έλεγχο κάθε µέρα και πάλι αµέσως πριν
αρχίσει ο έλεγχος της κάθε επόµενης οµάδας (βλ. Καν. 5.6.3);

∆ιαδικασία Ελέγχου Πυροµαχικών Αγωνιζόµενων
5.6.3.1

Τα πυροµαχικά πρέπει να ελέγχονται χρησιµοποιώντας το όπλο του αγωνιζόµενου. Επίσης,
πριν από και/ή κατά την διάρκεια του ελέγχου, το όπλο του αγωνιζόµενου (και τα εξαρτήµατά
του) δεν πρέπει να µεταβάλλεται ή να τροποποιείται µε κανένα τρόπο από την κατάσταση που
χρησιµοποιείται (ή θα χρησιµοποιηθεί) στον αγώνα. Οι παραβάσεις θα υπόκεινται στο Κεφ.
10.6.

5.6.3.2

Ένα αρχικό δείγµα 8 φυσιγγίων για τον έλεγχο του ταχογράφου λαµβάνονται από κάθε
αγωνιζόµενο, σε τόπο και χρόνο που προσδιορίζεται από τα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα, οι
οποίοι δικαιούνται να απαιτήσουν επιπρόσθετους ελέγχους των πυροµαχικών ενός
αγωνιζόµενου σε οποιαδήποτε στιγµή κατά την διάρκεια του αγώνα.

5.6.3.3

Από το δείγµα των 8 φυσιγγίων που ελήφθησαν από τα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα, 1 βλήµα
αφαιρείται και ζυγίζεται για να προσδιορισθεί τα ακριβές βάρος βλήµατος, και 3 φυσίγγια
βάλλονται πάνω από τον ταχογράφο. Αν ο αγωνιζόµενος έχει φυσίγγια µε διάφορα βάρη
βλήµατος στην κατοχή του, 8 φυσίγγια µπορούν να παρθούν ως δείγµα από κάθε διαφορετικό
βάρος βλήµατος για εξέταση. Ο χαµηλότερος συντελεστής ισχύος που θα επιτευχθεί κατά την
δοκιµή θα εφαρµοστεί σε όλες τις βαθµολογίες του αγωνιζόµενου στον αγώνα. Όλοι οι αριθµοί
που φαίνονται στην οθόνη της ζυγαριάς και του ταχογράφου πρέπει να χρησιµοποιηθούν ως
έχουν (δηλ. δεν στρογγυλοποιούµε ή περικόπτουµε), για τους υπολογισµούς της επόµενης
παραγράφου. Εάν δεν υπάρχει σφυράκι αφαίρεσης βολίδων και/ή ζυγαριά, θα χρησιµοποιηθεί
το δηλωθέν από τον αγωνιζόµενο βάρος βλήµατος.

5.6.3.4

Εάν ζυγίζονται οι βολίδες πριν φτάσουν οι αγωνιζόµενοι για έλεγχο, οι ζυγισµένες βολίδες θα
κρατούνται στον σταθµό ταχογράφου µαζί µε τα υπόλοιπα δείγµατα πυροµαχικών του
αγωνιζόµενου, µέχρι να έρθει ο αγωνιζόµενος ή ο εκπρόσωπός του στον σταθµό ταχογράφου
και ολοκληρωθεί ο έλεγχός του. Αν ο αγωνιζόµενος αµφισβητήσει το βάρος βολίδας που έχει
ζυγιστεί πριν την άφιξή του, δικαιούται να ζητήσει να ρυθµιστεί η ζυγαριά εκ νέου, και η βολίδα
να ζυγιστεί ξανά ενώπιόν του.

5.6.3.5

Ο συντελεστής ισχύος υπολογίζεται µε την χρήση του βάρους βλήµατος και της µέσης
ταχύτητας των 3 φυσιγγίων που βλήθηκαν, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:
Συντελεστής ισχύος = βάρος βλήµατος (grains) X µέσο όρο ταχύτητας (πόδια ανά δευτερόλεπτο)

1.000
Το τελικό αποτέλεσµα θα αγνοεί όλα τα δεκαδικά ψηφία (π.χ. για τους σκοπούς της IPSC, το
αποτέλεσµα του 124,9999 δεν είναι 125).
5.6.3.6

Εάν ο συντελεστής ισχύος που προκύπτει δεν επιτυγχάνει το ελάχιστο όριο για τον συντελεστή
ισχύος που δηλώθηκε, άλλα 3 φυσίγγια θα βάλλονται πάνω από τον ταχογράφο. Ο
συντελεστής ισχύος θα επαναϋπολογισθεί µε την χρήση του βάρους βλήµατος και τον µέσο
όρο ταχύτητας των 3 φυσιγγίων µε τις υψηλότερες ταχύτητες από το σύνολο των 6 φυσιγγίων
που βλήθηκαν.

5.6.3.7

Εάν ο συντελεστής ισχύος είναι ακόµη ανεπαρκής, ο αγωνιζόµενος µπορεί να επιλέξει για το
τελευταίο του φυσίγγιο:

5.6.3.8

(α)

Να ζυγιστεί το βλήµα και, εάν είναι βαρύτερο από το πρώτο βλήµα, ο υπολογισµός του
συντελεστή ισχύος του Καν. 5.6.3.5 να γίνει µε την χρήση του µεγαλύτερου βάρους
βλήµατος; ή

(β)

Να βληθεί πάνω από τον ταχογράφο και ο συντελεστής ισχύος να επαναϋπολογισθεί µε
την χρήση του βάρους του αρχικού βλήµατος και τον µέσο όρο ταχύτητας των 3
φυσιγγίων µε τις υψηλότερες ταχύτητες από το σύνολο των 7 φυσιγγίων που βλήθηκαν.

Εάν ο συντελεστής ισχύος που προκύπτει δεν φτάνει το όριο για συντελεστή ισχύος Major
όπως ορίζεται για την σχετική Κατηγορία, οι βαθµολογίες του αγωνιζόµενου θα
επαναϋπολογισθούν ως Minor, εάν αυτό επιτυγχάνεται.
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5.6.3.9

Εάν ο συντελεστής ισχύος που προκύπτει δεν φτάνει το ελάχιστο όριο συντελεστή ισχύος για
την αντίστοιχη Κατηγορία, ο αγωνιζόµενος µπορεί να συνεχίσει την συµµετοχή του στον
αγώνα, αλλά οι βαθµολογίες του δεν περαστούν στα αποτελέσµατα του αγώνα ούτε θα
µετρήσουν για αναγνώριση του αγώνα και για απονοµές.

5.6.3.10 Εάν τα πυροµαχικά του αγωνιζόµενου ελεγχθούν και πάλι, ή εάν χρησιµοποιηθούν
εγκεκριµένα εφεδρικά πυροµαχικά και σηµειωθούν διαφορετικοί συντελεστές ισχύος όταν θα
ελεγχθούν σύµφωνα µε τους παραπάνω κανόνες, ο χαµηλότερος συντελεστής ισχύος πρέπει
να χρησιµοποιηθεί για να βαθµολογηθούν όλες οι διαδροµές βολής, συµπεριλαµβανοµένων
και εκείνων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί από τον αγωνιζόµενο.
5.6.3.11 Η βαθµολογίες του αγωνιζόµενου ο οποίος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιάζει το όπλο
του για έλεγχο στον καθορισµένο χρόνο και τόπο και/ή δεν δίνει δείγµα φυσιγγίων για έλεγχο
όποτε του ζητηθεί από µέλος της ∆ιοίκησης Αγώνα, θα αφαιρούνται από τα αποτελέσµατα του
αγώνα.
5.6.3.12 Εάν ο Αγωνάρχης κρίνει ότι ο ταχογράφος δεν λειτουργεί πλέον και περαιτέρω έλεγχος των
πυροµαχικών των αγωνιζόµενων δεν είναι δυνατός, οι συντελεστές ισχύος των αγωνιζόµενων
που ελέγχθηκαν επιτυχώς θα ισχύουν και οι συντελεστές ισχύος “Major” ή “Minor” που
δηλώθηκαν από όλους τους άλλους αγωνιζόµενους που δεν ελέγχθηκαν θα γίνουν δεκτοί
χωρίς δυνατότητα προσβολής τους, υπό τον όρο της τήρησης άλλων εφαρµοστέων
προδιαγραφών της Κατηγορίας (βλ. Παρ. D).

5.7

Εµπλοκές – Εξοπλισµός Αγωνιζόµενου

5.7.1

Αν το όπλο αγωνιζόµενου παρουσιάζει δυσλειτουργία ή εµπλοκή µετά το Σήµα Εκκίνησης, ο
αγωνιζόµενος µπορεί να προσπαθήσει να λύσει το πρόβληµα µε ασφάλεια και να συνεχίσει την
εκτέλεση της διαδροµής βολής. Κατά την διάρκεια της διορθωτικής αυτής ενέργειας, ο αγωνιζόµενος θα
διατηρήσει την κάνη του όπλου στραµµένη µε ασφάλεια προς το βάθος του πεδίου διαρκώς. Ο
αγωνιζόµενος δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει βέργες ή άλλα εργαλεία για να επαληθεύσει ή να
διορθώσει την εµπλοκή. Οι παραβάσεις θα έχουν ως αποτέλεσµα την µηδενική βαθµολογία για το
στάδιο.
5.7.1.1

Αγωνιζόµενος που αντιµετωπίζει δυσλειτουργία ή εµπλοκή όπλου όταν ανταποκριθεί στην
εντολή “Γέµισε, Όπλισε και Ετοιµάσου” ή “Ετοιµάσου” αλλά πριν το “Σήµα Εκκίνησης”, έχει
δικαίωµα να αποσυρθεί, υπό την ευθύνη και επιτήρηση του υπεύθυνου Κριτή, προκειµένου να
επιδιορθώσει το όπλο του, χωρίς ποινή, υπό τον όρο της τήρησης των οριζόµενων στο Καν.
5.7.4, Καν. 8.3.1.1 και των λοιπών κανόνων ασφαλείας. Μόλις ολοκληρωθεί η επισκευή (και τα
οριζόµενα στο Καν. 5.1.7 έχουν εκπληρωθεί, εφόσον απαιτείται), ο αγωνιζόµενος µπορεί να
επιστρέψει για να εκτελέσει την διαδροµή βολής, όπως θα του καθορίσουν την σειρά ο Κριτής
ή ο Αγωνάρχης.

5.7.2

Κατά την διάρκεια διόρθωσης εµπλοκής που αναγκάζει τον αγωνιζόµενο να µετακινήσει το όπλο µακριά
από στόχευση προς τον στόχο, τα δάκτυλα του αγωνιζόµενου πρέπει να είναι καθαρά και ευδιάκριτα
έξω από τον υποφυλακτήρα της σκανδάλης. (βλ. Καν. 10.5.8).

5.7.3

Στην περίπτωση που εµπλοκή όπλου δεν µπορεί να διορθωθεί από τον αγωνιζόµενο µέσα σε 2 λεπτά,
ή σταµατήσει µόνος του για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ο αγωνιζόµενος θα πρέπει να κρατήσει το όπλο
στραµµένο µε ασφάλεια προς το βάθος του πεδίου και να πληροφορήσει τον Κριτή, ο οποίος θα
τερµατίσει την διαδροµή βολής µε τον συνήθη τρόπο. Η διαδροµή βολής θα βαθµολογηθεί κανονικά και
θα περιληφθούν όλες οι αστοχίες (misses) και οι ποινές.

5.7.4

Σε καµία περίπτωση δεν θα επιτραπεί στον αγωνιζόµενο να φύγει από την διαδροµή βολής έχοντας
στην κατοχή του γεµάτο όπλο (βλ. Καν. 10.5.13).

5.7.5

Σε οποιαδήποτε περίπτωση όπως ανωτέρω το όπλο έχει δυσλειτουργία, δεν πρέπει να επιτραπεί στον
αγωνιζόµενο να επανεκτελέσει την διαδροµή βολής. Αυτό συµπεριλαµβάνει και την περίπτωση στην
οποία το όπλο κριθεί ελαττωµατικό ή ανασφαλές κατά την διάρκεια εκτέλεσης της διαδροµής βολής (βλ.
Καν. 5.1.6).

5.7.6

Στην περίπτωση που ο Κριτής τερµατίσει την εκτέλεση διαδροµής βολής λόγω υποψίας ότι ο
αγωνιζόµενος έχει ανασφαλές όπλο ή πυροµαχικά (π.χ. ελαττωµατική γόµωση - “squib” load), ο Κριτής
θα λάβει όλα τα µέτρα που θεωρεί απαραίτητα για να επιστρέψει σε ασφαλής κατάσταση ο
αγωνιζόµενος και η διαδροµή βολής. Στην συνέχεια ο Κριτής θα επιθεωρήσει το όπλο και τα
πυροµαχικά και θα προχωρήσει ως ακολούθως:
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5.7.6.1

Εάν ο Κριτής βρει στοιχεία που επιβεβαιώνουν την υποψία του για πρόβληµα, ο αγωνιζόµενος
δεν θα δικαιούται επανεκτέλεση, αλλά θα υποχρεωθεί να διορθώσει το πρόβληµα. Στο φύλλο
αγώνα του αγωνιζόµενου, θα καταχωρηθεί ο χρόνος µέχρι την τελευταία βολή, η διαδροµή
βολής θα βαθµολογηθεί ως έχει, και θα περιληφθούν όλες οι αστοχίες και οι ποινές (βλ. Καν.
9.5.6).

5.7.6.2

Εάν ο Κριτής ανακαλύψει ότι η υποψία του για πρόβληµα ασφαλείας δεν ευσταθεί, θα
απαιτηθεί από τον αγωνιζόµενο να επανεκτελέσει την διαδροµή βολής.

5.7.6.3

Ο αγωνιζόµενος που σταµατά µόνος του λόγω υποψίας ή πραγµατικής ελαττωµατικής
γόµωσης δεν δικαιούται επανεκτέλεση.

5.8

Επίσηµα Πυροµαχικά Αγώνα

5.8.1

Όταν οι διοργανωτές του αγώνα διαθέτουν επίσηµα πυροµαχικά αγώνα για πώληση στους
αγωνιζόµενους, ο ∆ιευθυντής Αγώνα πρέπει, και εκ των προτέρων µε τα σχετικά έντυπα του αγώνα
(και/ή στην επίσηµη ιστοσελίδα του αγώνα), αλλά και µε σχετική επιγραφή που θα φέρει την υπογραφή
του και θα αναρτηθεί σε εµφανέστατο σηµείο στο χώρο πώλησης, να διαχωρίζει ξεκάθαρα ποιού
κατασκευαστή/µάρκας, συγκεκριµένα φυσίγγια και γοµώσεις θεωρούνται ότι κατατάσσονται, ανά
Κατηγορία, είτε ως Minor είτε ως Major συντελεστή ισχύος, κατά περίπτωση. Τα ανωτέρω πυροµαχικά
συνήθως θα εξαιρούνται του ελέγχου που ορίζει ο Καν. 5.6.3 από τον ταχογράφο, υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

5.8.2

5.8.1.1

Ο αγωνιζόµενος πρέπει να ζητήσει να του δοθεί, και να διατηρήσει σε όλη την διάρκεια του
αγώνα, επίσηµη απόδειξη από τους διοργανωτές (ή τον ορισθέντα προµηθευτή), όπου θα
είναι καταχωρηµένα µε λεπτοµέρεια η ποσότητα και η περιγραφή των αγορασµένων
πυροµαχικών στον αγώνα, και η εν λόγω απόδειξη πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση
οποιουδήποτε µέλους της ∆ιοίκησης Αγώνα, σε περίπτωση δε αδυναµίας επίδειξης, τα
οριζόµενα στο Καν. 5.8.1 δεν θα έχουν εφαρµογή. Πυροµαχικά που δεν αγοράστηκαν από
τους διοργανωτές (ή τον ορισθέντα προµηθευτή) στον αγώνα, δεν θα απολαύουν τα οριζόµενα
στο Καν. 5.8.1, ανεξάρτητα του εάν τα πυροµαχικά αυτά φαίνονται, σε όλες τους τις
λεπτοµέρειες, ότι είναι πανοµοιότυπα µε τα επίσηµα πυροµαχικά του αγώνα.

5.8.1.2

Τα επίσηµα πυροµαχικά του αγώνα που αγοράστηκαν από τους αγωνιζόµενους, θεωρούνται
εξοπλισµός του αγωνιζόµενου (βλ. Κεφ. 5.7), εποµένως οι τυχόν εµπλοκές δεν θα αποτελούν
λόγο για επανεκτέλεση και/ή ένσταση προς την Επιτροπή ∆ιαιτησίας.

5.8.1.3

Τα επίσηµα πυροµαχικά του αγώνα δεν πρέπει να περιορίζονται για αγορά µόνο από, και/ή
χρήση από, τους αγωνιζόµενους που εκπροσωπούν την χώρα που φιλοξενεί τον αγώνα και/ή
τον προµηθευτή.

5.8.1.4

Τα επίσηµα πυροµαχικά του αγώνα πρέπει να εγκριθούν από τον Περιφερειάρχη της
Περιφέρειας στην οποία διεξάγεται ο αγώνας (και από τον Πρόεδρο της IPSC σε αγώνες
Επιπέδου IV και υψηλότερου).

5.8.1.5

Τα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα διατηρούν το δικαίωµα να διεξάγουν ελέγχους ταχογράφου ή
άλλους ελέγχους σε όλα και οποιαδήποτε πυροµαχικά, οποτεδήποτε, χωρίς να απαιτείται
αιτιολόγηση.

Όπου είναι δυνατόν, οι διοργανωτές (ή ο ορισθείς προµηθευτής στον αγώνα) θα πρέπει να έχουν
διαθέσιµο ένα στάδιο δοκιµών, επιβλεπόµενο από Κριτή, όπου οι αγωνιζόµενοι µπορούν να δοκιµάσουν
µικρή ποσότητα των επίσηµων πυροµαχικών του αγώνα και της ίδιας παρτίδας, µε τα όπλα τους, πριν
την αγορά τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ∆οµή Αγώνα
6.1

Γενικές Αρχές

Οι ακόλουθοι ορισµοί χρησιµοποιούνται για σαφήνεια:
6.1.1

∆ιαδροµή Βολής (Course of Fire, COF, course) – Ένα χωριστά χρονοµετρούµενο και βαθµολογούµενο
στοιχείο µιας σκοπευτικής πρόκλησης IPSC, σχεδιασµένο και κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις αρχές
σχεδιασµού διαδροµών της IPSC, που περιλαµβάνει στόχους και δοκιµασίες που ο κάθε αγωνιζόµενος
πρέπει να διαπραγµατευτεί µε ασφάλεια.

6.1.2

Στάδιο (Stage) – Τµήµα ενός αγώνα IPSC που περιλαµβάνει µία διαδροµή βολής και σχετικές
υποστηρικτικές υποδοµές, ανέσεις, πάγκους, σκέπαστρα και σήµανση. Ένα στάδιο πρέπει να
χρησιµοποιεί ένα τύπο όπλου (π.χ. όπλο χειρός, ραβδωτό τουφέκι ή λειόκανο) αποκλειστικά.

6.1.3

Αγώνας (Match) – Αποτελείται από ένα ελάχιστο αριθµό 3 σταδίων όπου όλα τα στάδια χρησιµοποιούν
τον ίδιο τύπο όπλου. Το άθροισµα των αποτελεσµάτων των επί µέρους σταδίων θα υπολογίζεται για να
ανακηρυχθεί ο νικητής του αγώνα.

6.1.4

Τουρνουά (Tournament) – Ένας ειδικός αγώνας όπου τα στάδια σχεδιάζονται για διαφορετικούς τύπους
όπλων (π.χ. Στάδια 1-4 Όπλα Χειρός, Στάδια 5-8 Ραβδωτά Τουφέκια και Στάδια 9-12 Λειόκανα). Το
άθροισµα των αποτελεσµάτων των επί µέρους σταδίων θα υπολογίζεται για να ανακηρυχθεί ο νικητής
του τουρνουά.

6.1.5

Μεγάλο Τουρνουά (Grand Tournament) – Αποτελείται από δύο ή περισσότερους αγώνες για
διαφορετικού τύπου όπλα ο κάθε ένας (π.χ. αγώνας για όπλα χειρός και αγώνας για λειόκανα ή αγώνας
για όπλα χειρός, αγώνας για ραβδωτά τουφέκια και αγώνας για λειόκανα). Τα αποτελέσµατα από τον
κάθε αγώνα χωριστά που πέτυχε ο αγωνιζόµενος θα χρησιµοποιούνται για την ανακήρυξη του νικητή
του µεγάλου τουρνουά, σύµφωνα µε τους κανονισµούς Μεγάλου Τουρνουά της IPSC.

6.1.6

Πρωτάθληµα (League) – Αποτελείται από δύο οι περισσότερους αγώνες IPSC του ίδιου τύπου όπλου
που διεξάγονται σε διαφορετικούς τόπους και σε διαφορετικές ηµεροµηνίες. Το τελικό άθροισµα των
αποτελεσµάτων που επιτεύχθηκαν από κάθε αγωνιζόµενο σε κάθε επί µέρους αγώνα από αυτούς που
ορίσθηκαν από τους οργανωτές του Πρωταθλήµατος θα υπολογίζεται για να ανακηρυχθεί ο νικητής του
Πρωταθλήµατος.

6.2

Κατηγορίες Αγωνιζόµενων

6.2.1

Οι Κατηγορίες στην IPSC αναγνωρίζουν τα διαφορετικά όπλα και εξοπλισµό (βλ. Παρ. D). Σε κάθε
αγώνα πρέπει να αναγνωρίζεται τουλάχιστον µία Κατηγορία. Όταν αναγνωρίζονται πολλές Κατηγορίες
σε έναν αγώνα, κάθε Κατηγορία πρέπει να βαθµολογείται χωριστά και ανεξάρτητα, και τα αποτελέσµατα
του αγώνα πρέπει να ανακηρύσσουν ένα νικητή σε κάθε Κατηγορία.

6.2.2

Σε αγώνες που έχουν την έγκριση της IPSC, ο ελάχιστος αριθµός αγωνιζόµενων όπως ορίζεται στο
Παρ. A2 πρέπει να αγωνισθεί σε κάθε Κατηγορία προκειµένου αυτή να αναγνωρισθεί. Εάν ο αριθµός
των αγωνιζόµενων σε κάποια Κατηγορία είναι ανεπαρκής, ο ∆ιευθυντής Αγώνα µπορεί να επιτρέψει να
αγωνισθεί η Κατηγορία αυτή χωρίς επίσηµη αναγνώριση από την IPSC.

6.2.3

Πριν την έναρξη του αγώνα, κάθε αγωνιζόµενος πρέπει να δηλώσει µία Κατηγορία για βαθµολογία, και
τα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα θα πρέπει να ελέγχουν την συµµόρφωση του εξοπλισµού του
αγωνιζόµενου µε την δηλωθείσα Κατηγορία, πριν την έναρξη της προσπάθειάς του σε οποιαδήποτε
διαδροµή βολής. Αυτή είναι µια παροχή βοήθειας προς τους αγωνιζόµενους να πιστοποιήσουν ότι ο
εξοπλισµός τους, στην διάταξη που παρουσιάζεται, είναι σύµφωνος µε τις απαιτήσεις της δηλωθείσας
από αυτούς Κατηγορίας. Ωστόσο, οι αγωνιζόµενοι υπόκεινται πάντα στα προβλεπόµενα από του Καν.
6.2.5.1.
6.2.3.1

Αν ο αγωνιζόµενος διαφωνεί µε απόφαση για την συµµόρφωση του εξοπλισµού του, η ευθύνη
είναι δική του, πριν εκτελέσει οποιαδήποτε διαδροµή βολής, να παρέχει αποδεκτές αποδείξεις
στον εξεταστή σε υποστήριξη του ισχυρισµού του. Στην απουσία ή απόρριψη τέτοιων
αποδεικτικών στοιχείων, θα ισχύει η αρχική απόφαση, µε την επιφύλαξη µόνο της ένστασης
προς τον Αγωνάρχη, του οποίου η απόφαση θα είναι τελεσίδικη.
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6.2.3.2

Το όπλο του αγωνιζόµενου και όλος ο σχετικός εξοπλισµός που του είναι διαθέσιµος κατά την
εκτέλεση διαδροµής βολής, υπόκεινται σε έλεγχο συµµόρφωσης, αν ζητηθεί από µέλος της
∆ιοίκησης Αγώνα.

6.2.4

Με τον όρο της προηγούµενης έγκρισης του ∆ιευθυντή Αγώνα, ο αγωνιζόµενος µπορεί να συµµετάσχει
στον αγώνα σε περισσότερες από µία Κατηγορίες. Όµως, ο αγωνιζόµενος µπορεί να αγωνισθεί για
βαθµολογία µόνο σε µία Κατηγορία, και αυτή πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση η πρώτη του
προσπάθεια. Τυχόν µεταγενέστερες προσπάθειες σε µία άλλη Κατηγορία δεν θα καταχωρηθούν στα
αποτελέσµατα του αγώνα ούτε θα µετρήσουν για αναγνώριση του αγώνα και τις βραβεύσεις.

6.2.5

Όπου µία Κατηγορία δεν αναγνωρίζεται ή διεγράφη, ή στην περίπτωση που ο αγωνιζόµενος δεν
δήλωσε µία συγκεκριµένη Κατηγορία πριν την έναρξη του αγώνα, ο αγωνιζόµενος θα καταταγεί στην
Κατηγορία που κατά την γνώµη του Αγωνάρχη βρίσκεται πλησιέστερα στον εξοπλισµό του
αγωνιζόµενου. Εάν, κατά την γνώµη του Αγωνάρχη, δεν υπάρχει κατάλληλη Κατηγορία, ο αγωνιζόµενος
θα συµµετάσχει στον αγώνα χωρίς βαθµολογία (εκτός ανταγωνισµού).
6.2.5.1

Αγωνιζόµενος που δεν πληροί τις απαιτήσεις εξοπλισµού ή τις λοιπές απαιτήσεις της
δηλωθείσης Κατηγορίας µετά το Σήµα Εκκίνησης, θα καταταγεί στην Κατηγορία Open, εάν
υπάρχει, άλλως οι βαθµολογίες του αγωνιζόµενου δεν θα καταχωρηθούν στα αποτελέσµατα
του αγώνα. Αγωνιζόµενοι που ήδη δηλώθηκαν στην Κατηγορία Open και δεν πληρούν τις
απαιτήσεις της Κατηγορίας Open µετά το Σήµα Εκκίνησης δεν θα καταχωρηθούν οι
βαθµολογίες τους στα αποτελέσµατα του αγώνα.

6.2.5.2

Ο αγωνιζόµενος που θα καταχωρηθεί ή αλλάξει Κατηγορία σύµφωνα µε τα παραπάνω, πρέπει
να ενηµερωθεί το δυνατόν συντοµότερο. Η απόφαση του Αγωνάρχη σε αυτά τα θέµατα θα
είναι τελεσίδικη.

6.2.5.3

Αγωνιζόµενος που θα αλλάξει Κατηγορία και θα καταχωρηθεί στην Κατηγορία Open σύµφωνα
µε τον Καν. 6.2.5.1 στη συνέχεια θα υπόκειται στα προβλεπόµενα του Παρ. D1, αλλά θα
απαιτείται να συνεχίσει να χρησιµοποιεί το ίδιο όπλο και τα ίδια σκοπευτικά, εκτός και αν ισχύει
ο Καν. 5.1.7. Αν τα πυροµαχικά του αγωνιζόµενου πληρούν τις απαιτήσεις για συντελεστή
ισχύος Open Major, οι βαθµολογίες του για το σύνολο του αγώνα θα προσαρµοστούν
αναλόγως.

6.2.6

Μία αποβολή που επιβλήθηκε σε αγωνιζόµενο, οποιαδήποτε στιγµή κατά την διάρκεια του αγώνα, θα
αποκλείει τον αγωνιζόµενο από περαιτέρω συµµετοχή στον αγώνα, περιλαµβανοµένων και των
επόµενων προσπαθειών σε άλλη Κατηγορία. Όµως αυτό δεν έχει αναδροµική ισχύ. Οποιαδήποτε
προηγούµενη και ολοκληρωµένη βαθµολογία από µία άλλη Κατηγορία θα καταχωρηθεί στα
αποτελέσµατα του αγώνα για αναγνώριση και βράβευση σε εκείνη την Κατηγορία.

6.2.7

Αναγνώριση του αγωνιζόµενου σε µία Κατηγορία δεν θα αποκλείει την περαιτέρω αναγνώρισή του σε
µία Υποκατηγορία ή την συµµετοχή του ως µέλους Εθνικής ή άλλης Οµάδας.

6.3

Υποκατηγορίες Αγωνιζόµενων

6.3.1

Οι αγώνες IPSC µπορούν να περιλαµβάνουν διάφορες Υποκατηγορίες µέσα σε κάθε Κατηγορία για να
αναγνωρίζουν διαφορετικές οµάδες αγωνιζόµενων. Ο αγωνιζόµενος µπορεί να δηλώσει µόνο µία
Υποκατηγορία σε έναν αγώνα ή τουρνουά.

6.3.2

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται από τον αγωνιζόµενο οι απαιτήσεις για την δηλωθείσα
Υποκατηγορία ή αµελήσει να δηλώσει Υποκατηγορία πριν την έναρξη του αγώνα, θα έχει ως
αποτέλεσµα τον αποκλεισµό του από αυτήν την Υποκατηγορία. Λεπτοµέρειες των υφιστάµενων
εγκεκριµένων Υποκατηγοριών και οι σχετικές απαιτήσεις αναφέρονται στο Παρ. A2.

6.4

Εθνικές Οµάδες

6.4.1

Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιµων θέσεων (slots), µόνο µία Επίσηµη Εθνική Οµάδα για κάθε
Κατηγορία και/ή Κατηγορία / Υποκατηγορία µπορεί να επιλεγεί µε βάση αξιοκρατικά κριτήρια από κάθε
Περιφέρεια για αγώνα IPSC Επιπέδου IV ή υψηλότερου. Εγκεκριµένες Οµάδες Υποκατηγοριών
ορίζονται από την Συνέλευση της IPSC (βλ. Παρ. A2).
6.4.1.1

Σε αγώνες Επιπέδου IV, επιτρέπονται µόνο οι οµάδες που εκπροσωπούν Περιφέρειες της
Ζώνης στην οποία διεξάγεται ο αγώνας (π.χ. στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα, µόνο οµάδες
που εκπροσωπούν Περιφέρειες που καθορίζεται από την IPSC ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή
Ζώνη µπορούν να πάρουν µέρος στον αγώνα).
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6.4.2

6.4.1.2

Σε αγώνες Επιπέδου IV και υψηλότερου, οι επίσηµες Οµάδες Περιφερειών θα “κατατάσσονται”
για λόγους οµαδοποίησης (squadding) βάση της κατάταξης που έλαβε η οµάδα στον
προηγούµενο αντίστοιχο αγώνα, εάν υπάρχει, ακόµη και αν απαρτίζεται από διαφορετικά
µέλη.

6.4.1.3

Σε αγώνες Επιπέδου IV και υψηλότερου, όλα τα µέλη της ίδιας επίσηµης Οµάδας Περιφέρειας
(Εθνικής Οµάδας) πρέπει να αγωνισθούν µαζί, στην ίδια οµάδα (squad) στον κυρίως αγώνα.

Η βαθµολογίες ενός αγωνιζόµενου πρέπει να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για µία οµάδα
στον αγώνα, και κάθε οµάδα πρέπει να απαρτίζεται από αγωνιζόµενους που ανήκουν στην ίδια
Κατηγορία.
6.4.2.1

Η καταχωρηµένη Κατηγορία και/ή Υποκατηγορία κάθε αγωνιζόµενου καθορίζει την
επιλεξιµότητά του σε σχέση µε τις οµάδες (π.χ. αγωνιζόµενος στην Κατηγορία Standard δεν
µπορεί να συµµετάσχει σε οµάδα της Κατηγορίας Open). Μία γυναίκα καταχωρηµένη ως
“Lady” δεν µπορεί να συµµετάσχει σε οµάδα που βασίζεται στην ηλικία, ή αντίθετα.
Αγωνιζόµενος καταχωρηµένος σε Υποκατηγορία µπορεί να είναι µέλος οµάδας “overall” στην
ίδια Κατηγορία.

6.4.3

Οι οµάδες αποτελούνται από µέγιστο αριθµό 4 µελών. Ωστόσο, µόνο οι τελικοί βαθµοί των 3 µελών της
οµάδας µε τις υψηλότερες βαθµολογίες θα χρησιµοποιηθούν για να υπολογισθούν τα αποτελέσµατα της
οµάδας.

6.4.4

Εάν µέλος µιας οµάδας αποσυρθεί από τον αγώνα για οποιονδήποτε λόγο πριν να ολοκληρώσει όλα τα
στάδια, οι βαθµολογίες που επιτεύχθηκαν από τον αγωνιζόµενο θα εξακολουθούν να ισχύουν σε ότι
αφορά την βαθµολογία της οµάδας. Ωστόσο, η οµάδα αυτή δεν έχει δικαίωµα να αντικαταστήσει το
αποσυρθέν µέλος της.

6.4.5

Ένα µέλος οµάδας που αδυνατεί να ξεκινήσει τον αγώνα, µπορεί να αντικατασταθεί πριν την έναρξη του
αγώνα µε άλλον αγωνιζόµενο, µετά από έγκριση του ∆ιευθυντή Αγώνα.

6.4.6

Εάν ένα µέλος οµάδας αποβληθεί, οι βαθµολογίες του αποβληθέντος µέλους θα µηδενισθούν για όλα τα
στάδια. Οι οµάδες δεν έχουν δικαίωµα να αντικαταστήσουν το µέλος που αποβλήθηκε.

6.5

Νοµική Κατάσταση και Πιστοποίηση Αγωνιζόµενων

6.5.1

Όλοι οι αγωνιζόµενοι και τα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα πρέπει να είναι µέλη της Περιφέρειας IPSC στην
οποία κατοικούν µόνιµα. Η κατοικία προσδιορίζεται από την Περιφέρεια στην οποία ο καθένας διαµένει
για ένα ελάχιστο 183 ηµερών µέσα στους δώδεκα µήνες που προηγούνται άµεσα από τον µήνα στον
οποίο αρχίζει ο αγώνας. Η κανονική κατοικία είναι η φυσική παρουσία και δεν σχετίζεται µε την
υπηκοότητα ή µε όποια πλασµατική διεύθυνση ευκολίας. Οι 183 ηµέρες δεν χρειάζεται να είναι
συνεχόµενες, ή οι πλέον πρόσφατες 183 ηµέρες της περιόδου των δώδεκα µηνών.

6.5.2

6.5.1.1

Σε κάθε περίπτωση, οι διοργανωτές δεν πρέπει να αποδέχονται οποιονδήποτε αγωνιζόµενο ή
µέλος της ∆ιοίκησης Αγώνα από άλλη Περιφέρεια, εκτός εάν ο Περιφερειάρχης της
Περιφέρειας αυτής έχει πιστοποιήσει την ικανότητα του αγωνιζόµενου ή του µέλους της
∆ιοίκησης Αγώνα να συµµετάσχει στον εν λόγω αγώνα

6.5.1.2

Αγωνιζόµενοι οι οποίοι κατοικούν σε χώρα ή γεωγραφική περιοχή που δεν έχει σύνδεση µε
την IPSC, µπορούν να εγγραφούν µέλη Περιφέρειας που έχει σύνδεση µε την IPSC και
µπορούν να αγωνίζονται υπό την κάλυψη της Περιφέρειας αυτής, εφόσον εγκριθεί η εγγραφή
αυτή από το Εκτελεστικό Συµβούλιο της IPSC και τον Περιφερειάρχη αυτής. Εάν µελλοντικά η
χώρα ή το γεωγραφικό διαµέρισµα ενός αγωνιζόµενου υποβάλει αίτηση για σύνδεση µε την
IPSC, ο αγωνιζόµενος πρέπει να γίνει µέλος της υπό ένταξης Περιφέρειας κατά την διάρκεια
της διαδικασίας ένταξης.

Ένας αγωνιζόµενος και/ή ένα µέλος οµάδας µπορεί να εκπροσωπεί µόνο τη Περιφέρεια της IPSC στην
οποία κατοικεί, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
6.5.2.1

Στην περίπτωση που αγωνιζόµενος κατοικεί σε µία Περιφέρεια, αλλά επιθυµεί να εκπροσωπεί
την Περιφέρεια της οποίας είναι υπήκοος, οι Περιφερειάρχες του τόπου κατοικίας και του
τόπου υπηκοότητας πρέπει να έχουν έγγραφη µεταξύ τους συµφωνία πριν την έναρξη του
αγώνα.
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6.5.2.2
6.5.3

Αγωνιζόµενος που εµπίπτει στα προβλεπόµενα του Καν. 6.5.1.2 µπορεί να εκπροσωπεί την
Περιφέρεια της οποίας είναι µέλος, µετά από γραπτή έγκριση του Περιφερειάρχη.

Σε Περιφερειακούς και Ηπειρωτικούς αγώνες, µόνο οι αγωνιζόµενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις
κατοικίας που ορίζονται στο Καν. 6.5.1. δικαιούνται να αναγνωρισθούν ως ο Περιφερειακός ή
Ηπειρωτικός Πρωταθλητής, ανά Κατηγορία και/ή ανά Κατηγορία / Υποκατηγορία, ανάλογα την
περίπτωση. Ωστόσο, όταν ανακηρύσσεται ο Περιφερειακός ή Ηπειρωτικός Πρωταθλητής, τα
αποτελέσµατα αγωνιζόµενων εκτός της Περιφέρειας ή της Ηπείρου δεν πρέπει να διαγράφονται από τα
αποτελέσµατα του αγώνα, τα οποία πρέπει να παραµένουν στο σύνολό τους ανέπαφα. Για παράδειγµα:
Περιφέρεια 1 Πρωτάθληµα Κατηγορίας Open
100% Αγωνιζόµενος Α – Περιφέρεια 2 (ανακηρύσσεται Πρωταθλητής Αγώνα και Κατηγορίας)
99% Αγωνιζόµενος Β – Περιφέρεια 6
95% Αγωνιζόµενος Γ – Περιφέρεια 1 (ανακηρύσσεται Πρωταθλητής Περιφέρειας 1)

6.6

Καθορισµός και Προγραµµατισµός Οµάδων Αγωνιζόµενων

6.6.1

Οι αγωνιζόµενοι πρέπει να αγωνίζονται για βαθµολογία σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που
δηµοσιοποιήθηκε ως προς τον αγώνα και τις οµάδες. Αγωνιζόµενος που δεν είναι παρών την
καθορισµένη ηµέρα και ώρα για κάποιο στάδιο, δεν δικαιούται να εκτελέσει προσπάθεια στο στάδιο
αυτό χωρίς την προηγούµενη έγκριση του ∆ιευθυντή Αγώνα, και εφόσον αυτή δεν δοθεί, η βαθµολογία
του αγωνιζόµενου για το στάδιο αυτό θα είναι µηδενική.

6.6.2

Μόνο τα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα (που έχουν την έγκριση του Αγωνάρχη), χορηγοί, “Πάτρωνες” της
IPSC και αξιωµατούχοι (που έχουν την έγκριση του ∆ιευθυντή Αγώνα), διακεκριµένοι στην Περιφέρεια
κατοικίας τους, και Αξιωµατούχοι της IPSC (όπως ορίζονται στο Κεφ. 6.1 του Καταστατικού της IPSC),
µπορούν να αγωνισθούν σε ένα pre-match. Οι βαθµολογίες που επιτεύχθησαν στο pre-match θα
περιλαµβάνονται στα γενικά τελικά αποτελέσµατα του αγώνα, εφόσον οι ηµεροµηνίες του pre-match
έχουν προηγουµένως δηµοσιοποιηθεί µε το επίσηµο πρόγραµµα του αγώνα. Οι αγωνιζόµενοι του
κυρίως αγώνα δεν πρέπει να εµποδίζονται να παρακολουθήσουν το pre-match.

6.6.3

Ένας αγώνας, τουρνουά ή πρωτάθληµα θεωρείται ότι έχει ξεκινήσει την πρώτη ηµέρα που οι
αγωνιζόµενοι (περιλαµβανοµένων και αυτών που αναφέρθηκαν ανωτέρω) αγωνίζονται για βαθµολογία
και θεωρείται ότι έχει τελειώσει όταν τα αποτελέσµατα κηρυχθούν οριστικά από τον ∆ιευθυντή Αγώνα.

6.7

Σύστηµα ∆ιεθνούς Κατάταξης - International Classification System ("I.C.S.")

6.7.1

Το Εκτελεστικό Συµβούλιο της IPSC µπορεί να συντονίσει και να εκδώσει ειδικούς κανονισµούς και
διαδικασίες προκειµένου να διαχειριστεί και να διευθύνει το Σύστηµα ∆ιεθνούς Κατάταξης.

6.7.2

Οι αγωνιζόµενοι που επιθυµούν διεθνή κατάταξη πρέπει να χρησιµοποιήσουν τις εγκεκριµένες
∆ιαδροµές Βολής (Classifiers) που είναι διαθέσιµες από την ιστοσελίδα της IPSC (www.ipsc.org).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ∆ιοίκηση Αγώνα
7.1

Μέλη ∆ιοίκησης Αγώνα

Τα καθήκοντα και η ορολογία για τα Μέλη της ∆ιοίκηση Αγώνα ορίζονται ως ακολούθως:
7.1.1

Κριτής - Range Officer (“RO”) – Εκφωνεί τις εντολές πεδίου, επιβλέπει την
αγωνιζόµενου µε την γραπτή ενηµέρωση σταδίου και παρακολουθεί στενά
αγωνιζόµενου να είναι ασφαλείς. Επίσης ανακοινώνει τον χρόνο, τις βαθµολογίες
πέτυχε κάθε αγωνιζόµενος και επιβεβαιώνει την σωστή καταγραφή τους στο
αγωνιζόµενου (υπό την εποπτεία του Επικεφαλής Κριτή και του Αγωνάρχη).

7.1.2

Επικεφαλής Κριτής - Chief Range Officer (“CRO”) – Είναι η πρωταρχική αρχή για όλα τα πρόσωπα και
τις ενέργειες στις διαδροµές βολής που είναι υπό τον έλεγχό του και επιβλέπει την δίκαιη, σωστή και
συνεπή εφαρµογή των Κανονισµών (υπό την άµεση εποπτεία του Αγωνάρχη).

7.1.3

Κριτής Αποτελεσµάτων - Stats Officer (“SO”) – Εποπτεύει την οµάδα του γραφείου αποτελεσµάτων,
που συγκεντρώνει, ταξινοµεί, επαληθεύει, καταχωρεί και φυλάσσει όλα τα φύλλα αγώνα και τελικά
εκδίδει προσωρινά και οριστικά αποτελέσµατα (υπό την άµεση εποπτεία του Αγωνάρχη).

7.1.4

Επιµελητής Πεδίου - Quartermaster (“QM”) – ∆ιανέµει, επισκευάζει και συντηρεί όλο τον εξοπλισµό του
πεδίου (π.χ. στόχους, κολλητικά, µπογιά, κατασκευές κ.λπ.), άλλες ανάγκες του πεδίου (π.χ.
χρονόµετρα, µπαταρίες, καρφωτικά, καρφάκια, ντοσιέ κ.λπ.) και αναπληρώνει τα νερά / αναψυκτικά των
Κριτών (υπό την άµεση εποπτεία του Αγωνάρχη).

7.1.5

Αγωνάρχης - Range Master (“RM”) – Έχει τη γενική εξουσία για όλα τα πρόσωπα και τις ενέργειες σε
όλο το πεδίο, συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων ασφαλείας πεδίου, την λειτουργία των διαδροµών βολής
και την εφαρµογή των Κανονισµών. Όλες οι αποβολές και οι ενστάσεις πρέπει να του γνωστοποιούνται.
Ο Αγωνάρχης συνήθως διορίζεται από, και συνεργάζεται µε, τον ∆ιευθυντή Αγώνα. Ωστόσο, σχετικά µε
εγκεκριµένους από την IPSC αγώνες Επιπέδου IV ή υψηλότερου, ο διορισµός του Αγωνάρχη υπόκειται
στην προηγούµενη έγγραφη έγκριση του Εκτελεστικού Συµβουλίου της IPSC.
7.1.5.1

συµµόρφωση
τις ενέργειες
και τις ποινές
φύλλο αγώνα

του
του
που
του

Αναφορές στο “Αγωνάρχης” σε όλο τον Κανονισµό εννοεί το άτοµο που υπηρετεί την θέση του
Αγωνάρχη στον αγώνα ( ή τον εξουσιοδοτηµένο από αυτόν εκπρόσωπο για µία ή
περισσότερες αρµοδιότητες), ανεξάρτητα από τον τυχόν ∆ιεθνή ή Περιφερειακό βαθµό του.

7.1.6

∆ιευθυντής Αγώνα - Match Director (“MD”) – Χειρίζεται την γενική διοίκηση του αγώνα,
συµπεριλαµβανοµένων του καταρτισµού των οµάδων, την εκπόνηση χρονοδιαγράµµατος, την
κατασκευή του πεδίου, τον συντονισµό του προσωπικού υποστήριξης και των διοικητικών υπηρεσιών.
Η εξουσία και οι αποφάσεις του υπερισχύουν σε όλα τα θέµατα, εκτός από αυτά για τα οποία σύµφωνα
µε τους Κανονισµούς αυτούς είναι αρµόδιος ο Αγωνάρχης. Ο ∆ιευθυντής Αγώνα διορίζεται από τον
διοργανωτή και συνεργάζεται µε τον Αγωνάρχη.

7.2

Πειθαρχική Κατάσταση των Μελών της ∆ιοίκησης Αγώνα

7.2.1

Ο Αγωνάρχης έχει την εξουσία πάνω σε όλα τα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα, εκτός από τον ∆ιευθυντή
Αγώνα (εξαιρουµένης της περιπτώσεως που ο ∆ιευθυντής Αγώνα αγωνίζεται ως αγωνιζόµενος στον
αγώνα) και είναι υπεύθυνος για αποφάσεις σε θέµατα που αφορούν συµπεριφορά και πειθαρχία.

7.2.2

Στην περίπτωση που κάποιος µέλος της ∆ιοίκησης Αγώνα τιµωρηθεί πειθαρχικά, ο Αγωνάρχης πρέπει
να στείλει αναφορά για το περιστατικό και λεπτοµέρειες για τις πειθαρχικές κυρώσεις στον
Περιφερειάρχη της Περιφέρειας του µέλους της ∆ιοίκησης Αγώνα, στον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας
στην οποία διεξάγεται ο αγώνας και στον Πρόεδρο της ∆ιεθνούς Ένωσης Κριτών (IROA).

7.2.3

Μέλος της ∆ιοίκησης Αγώνα ο οποίος αποβλήθηκε από αγώνα για παραβίαση κανόνα ασφαλείας ενώ
αγωνιζόταν, συνεχίζει να θεωρείται κατάλληλος να εργασθεί ως µέλος της ∆ιοίκησης Αγώνα. Ο
Αγωνάρχης θα λάβει τις αποφάσεις που αφορούν στην συµµετοχή ενός µέλους της ∆ιοίκησης.
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7.3

∆ιορισµός των Μελών της ∆ιοίκησης Αγώνα

7.3.1

Οι διοργανωτές πρέπει, πριν την έναρξη ενός αγώνα, να διορίσουν έναν ∆ιευθυντή Αγώνα και έναν
Αγωνάρχη για να αναλάβουν τα καθήκοντα που περιγράφονται µε λεπτοµέρεια στους Κανονισµούς. Ο
διοριζόµενος Αγωνάρχης θα πρέπει να είναι κατά προτίµηση το πιο ικανό και πεπειραµένο
πιστοποιηµένο µέλος της ∆ιοίκησης Αγώνα από τους παρόντες (βλ. επίσης Καν. 7.1.5). Σε αγώνες
Επιπέδου I και II το ίδιο πρόσωπο µπορεί να ορισθεί να είναι ταυτόχρονα ο ∆ιευθυντής Αγώνα και ο
Αγωνάρχης.

7.3.2

Αναφορές στους Κανονισµούς σε µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα (π.χ. “Κριτής”, “Αγωνάρχης” κ.λπ.)
σηµαίνουν πρόσωπα που έχουν ορισθεί επίσηµα από τον διοργανωτή να εργασθούν µε επίσηµη
ιδιότητα στον αγώνα. Πρόσωπα που είναι πιστοποιηµένα µέλη ∆ιοίκησης Αγώνα αλλά συµµετέχουν
στον αγώνα ως κοινοί αγωνιζόµενοι, δεν έχουν καµία θέση ή εξουσία µέλους της ∆ιοίκησης Αγώνα για
τον αγώνα αυτό. Συνεπώς, τα πρόσωπα αυτά δεν θα πρέπει να συµµετέχουν στον αγώνα φορώντας
στολή µε τα διακριτικά των µελών της ∆ιοίκησης Αγώνα.

7.3.3

Ένα άτοµο που ενεργεί ως µέλος της ∆ιοίκησης Αγώνα απαγορεύεται να φέρει απάνω του όπλο σε
θήκη ενώ συνοδεύει και χρονοµετρά αγωνιζόµενο κατά την διάρκεια εκτέλεσης διαδροµής βολής. Οι
παραβάσεις θα υπόκεινται στον Καν. 7.2.2.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ∆ιαδροµή Βολής
8.1

Καταστάσεις Ετοιµότητας Όπλου

Η κατάσταση ετοιµότητας για τα όπλα χειρός θα είναι συνήθως όπως αναφέρεται παρακάτω. Όµως, στην
περίπτωση που ο αγωνιζόµενος δεν γεµίσει την θαλάµη του όπλου όταν επιτρέπεται από την γραπτή ενηµέρωση
σταδίου, είτε ακούσια είτε ηθεληµένα, ο Κριτής δεν πρέπει να προβεί σε καµία ενέργεια, καθόσον ο αγωνιζόµενος
είναι πάντα ο υπεύθυνος να χειριστεί το όπλο.
8.1.1

8.1.2

8.1.3

Περίστροφα:
8.1.1.1

Μονής Ενέργειας Μόνο (Single Action Only): δεν είναι εγκεκριµένα για αγώνες IPSC.

8.1.1.2

∆ιπλής / Επιλεκτικής Ενέργειας (Double / Selective Action): σφύρα πλήρως κατεβασµένη και
βυκίο κλειστό. Αν τα αυτογεµή ετοιµάζονται “χωρίς γεµιστήρα και θαλάµη άδεια”, τα
περίστροφα θα ετοιµάζονται µε άδειο και κλειστό βυκίο, αλλιώς τα περίστροφα θα ετοιµάζονται
µε γεµάτο και κλειστό βυκίο.

8.1.1.3

Μη παραδοσιακά περίστροφα (π.χ. αυτά που λειτουργούν µε διαδικασία “αυτο-όπλισης”)
υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες και/ή σε άλλες απαιτήσεις που θα ορίζονται από τον
Αγωνάρχη (βλ. επίσης Παρ. D5).

Αυτογεµή Πιστόλια:
8.1.2.1

Μονής Ενέργειας (Single Action): θαλάµη γεµάτη, σφύρα οπλισµένη, µε την εξωτερική
ασφάλεια εφαρµοσµένη.

8.1.2.2

∆ιπλής Ενέργειας (Double Action): θαλάµη γεµάτη, σφύρα πλήρως κατεβασµένη ή
αφοπλισµένη (decocked).

8.1.2.3

Επιλεκτικής Ενέργειας (Selective Action): θαλάµη γεµάτη, σφύρα πλήρως κατεβασµένη ή
αφοπλισµένη (decocked), ή θαλάµη γεµάτη, σφύρα οπλισµένη, µε την εξωτερική ασφάλεια
εφαρµοσµένη.

8.1.2.4

Για τα Αυτογεµή Πιστόλια, ο όρος “εξωτερική ασφάλεια” εννοεί τον κύριο ορατό µοχλό πάνω
στο όπλο (π.χ. την ασφάλεια του αντίχειρα σε τύπου “1911” όπλα). Αν υπάρχουν αµφιβολίες,
ο Αγωνάρχης είναι ο αποκλειστικά αρµόδιος να κρίνει.

8.1.2.5

Αν το όπλο διαθέτει µοχλό αφόπλισης (decocking lever), µόνο αυτός θα χρησιµοποιείται για
τον αφοπλισµό του όπλου, χωρίς να ακουµπά ο αγωνιζόµενος την σκανδάλη. Αν το όπλο δεν
διαθέτει µοχλό αφόπλισης, η σφύρα πρέπει να κατέβει χειροκίνητα και µε ασφάλεια µέχρι
τέρµα εµπρός (δηλ. όχι µέχρι την ηµιαφοπλισµένη (halfcock notch) θέση).

Αν µια διαδροµή βολής απαιτεί τα Αυτογεµή Πιστόλια να ετοιµαστούν µε άδεια θαλάµη, το κλείστρο
πρέπει να βρίσκεται τέρµα εµπρός και η σφύρα, αν υπάρχει, πρέπει είναι τέρµα εµπρός ή αφοπλισµένη
(βλ. επίσης Καν. 8.1.1.2).
8.1.3.1

Όταν η γραπτή ενηµέρωση σταδίου απαιτεί το όπλο και ο σχετικός εξοπλισµός του
αγωνιζόµενου να τοποθετούνται πάνω σε τραπέζι ή άλλη επιφάνεια πριν το Σήµα Εκκίνησης,
αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται όπως αναφέρεται στην γραπτή ενηµέρωση σταδίου. Εκτός
από εξαρτήµατα στερεωµένα ήδη πάνω τους (π.χ. βάση συγκράτησης αντίχειρα, µοχλό
όπλισης κλείστρου, προστατευτικό πατάκι κλπ.), αλλά αντικείµενα δεν πρέπει να
χρησιµοποιούνται για την τεχνητή ανύψωσή τους (βλ. επίσης Καν. 5.1.8).

8.1.4

Εκτός και αν συµµορφώνεται στις απαιτήσεις Κατηγορίας (βλ. Παρ. D), ο αγωνιζόµενος δεν πρέπει να
περιορίζεται στον αριθµό των φυσιγγίων που θα γεµίσει ή θα επαναγεµίσει στο όπλο. Οι γραπτές
ενηµερώσεις σταδίου µπορούν µόνο να ορίσουν πότε θα γεµίζει το όπλο ή πότε απαιτούνται
υποχρεωτικές επαναγεµίσεις, όπου αυτό επιτρέπεται σύµφωνα µε το Καν. 1.1.5.2.

8.1.5

Σχετικά µε τα όπλα χειρός που χρησιµοποιούνται σε αγώνες IPSC, εφαρµόζονται οι κάτωθι ορισµοί:
8.1.5.1

“Μονής Ενέργειας” σηµαίνει ότι η ενεργοποίηση της σκανδάλης προκαλεί ένα µόνο
αποτέλεσµα (δηλ. η σφύρα ή ο επικρουστήρας πέφτουν).

8.1.5.2

“∆ιπλής Ενέργειας” σηµαίνει ότι η ενεργοποίηση της σκανδάλης προκαλεί περισσότερα από
ένα αποτελέσµατα (δηλ. η σφύρα ή ο επικρουστήρας σηκώνεται ή οπισθοχωρεί και µετά
πέφτει).

8.1.5.3

“Επιλεκτικής Ενέργειας” σηµαίνει ότι το όπλο µπορεί να λειτουργήσει είτε ως “Μονής
Ενέργειας”, είτε ως “∆ιπλής Ενέργειας”.
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8.2

Κατάσταση Ετοιµότητα Αγωνιζόµενου

Προσδιορίζει πότε, υπό την άµεση εντολή και επίβλεψη του Κριτή:
8.2.1

Το όπλο επέρχεται σε κατάσταση ετοιµότητας όπως ορίζεται στην γραπτή ενηµέρωση σταδίου και είναι
σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της σχετικής Κατηγορίας.

8.2.2

Ο αγωνιζόµενος λαµβάνει την θέση εκκίνησης όπως ορίζεται στην γραπτή ενηµέρωση σταδίου. Εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά, ο αγωνιζόµενος πρέπει να στέκεται σε όρθια θέση, πρόσωπο προς το βάθος
του πεδίου, µε τα χέρια χαλαρά στο πλάι (βλ. Παρ. Ε2). Αγωνιζόµενος που ξεκινά ή ολοκληρώνει την
διαδροµή βολής ενώ ήταν σε λανθασµένη θέση και/ή στάση εκκίνησης, µπορεί να του ζητηθεί από
οποιοδήποτε µέλος της ∆ιοίκησης Αγώνα να επανεκτελέσει την διαδροµή βολής.

8.2.3

Μια διαδροµή βολής δεν πρέπει ποτέ να απαιτεί ή να επιτρέπει σε αγωνιζόµενο να αγγίζει ή να κρατά
όπλο, συσκευή γέµισης ή πυροµαχικά µετά την εντολή “Σήµα Ανάµενε” και πριν το “Σήµα Εκκίνησης”
(εκτός της αναπόφευκτης επαφής µε τους βραχίονες).

8.2.4

Μια διαδροµή βολής δεν πρέπει ποτέ να απαιτεί ο αγωνιζόµενος να τραβήξει το όπλο από την θήκη µε
το αδύναµο χέρι.

8.2.5

Μια διαδροµή βολής δεν πρέπει ποτέ να απαιτεί ο αγωνιζόµενος να επανατοποθετήσει το όπλο στη
θήκη µετά το Σήµα Εκκίνησης. Όµως, ο αγωνιζόµενος µπορεί να επανατοποθετήσει το όπλο στη θήκη,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται µε ασφάλεια και το όπλο είναι είτε άδειο ή σε κατάσταση
ετοιµότητας όπως ορίζεται στο Κεφ. 8.1. Οι παραβάσεις υπόκεινται σε αποβολή (βλ. Καν. 10.5.11).

8.3

Επικοινωνία Πεδίου

Οι εγκεκριµένες εντολές πεδίου και η σειρά τους έχουν ως ακολούθως:
8.3.1

“Γέµισε, Όπλισε και Ετοιµάσου” (Load and Make Ready) (ή “Ετοιµάσου” (Make Ready) για εκκίνηση µε
άδειο όπλο) - Η εντολή αυτή σηµατοδοτεί την έναρξη της “∆ιαδροµής Βολής”. Κάτω από την άµεση
επίβλεψη του Κριτή, ο αγωνιζόµενος πρέπει να στραφεί προς το βάθος του πεδίου ή προς ασφαλή
κατεύθυνση που θα υποδειχθεί από τον Κριτή, θα τοποθετήσει τα προστατευτικά µατιών και ακοής, και
θα φέρει το όπλο στην κατάσταση ετοιµότητας που ορίζεται στην γραπτή ενηµέρωση σταδίου. Στη
συνέχεια ο αγωνιζόµενος θα λάβει την απαιτούµενη στάση και θέση εκκίνησης. Στο σηµείο αυτό ο
Κριτής θα συνεχίσει.
8.3.1.1

Από την στιγµή που δόθηκε η κατάλληλη εντολή, ο αγωνιζόµενος δεν πρέπει να µετακινηθεί
από την θέση εκκίνησης πριν το “Σήµα Εκκίνησης” χωρίς την προηγούµενη έγκριση και την
άµεση επιτήρηση του Κριτή. Η παράβαση θα έχει ως αποτέλεσµα µία προειδοποίηση την
πρώτη φορά και µπορεί να επιφέρει την επιβολή του Καν. 10.6.1 σε επανάληψη της
παράβασης στον ίδιο αγώνα.

8.3.2

“Είσαι Έτοιµος;” (Are You Ready?) - Η έλλειψη οποιασδήποτε αρνητικής απάντησης εκ µέρους του
αγωνιζόµενου σηµαίνει ότι έχει κατανοήσει πλήρως τις απαιτήσεις της διαδροµής βολής και είναι έτοιµος
να συνεχίσει. Εάν ο αγωνιζόµενος δεν είναι έτοιµος σε αυτή την εντολή, πρέπει να δηλώσει “∆εν είµαι
έτοιµος” (Not Ready). Όταν ο αγωνιζόµενος είναι έτοιµος θα πρέπει να λαµβάνει την απαιτούµενη θέση
εκκίνησης, για να επιδείξει την ετοιµότητά του προς τον Κριτή.

8.3.3

“Σήµα Ανάµενε” (Standby) - Η εντολή αυτή θα πρέπει να ακολουθηθεί από το σήµα εκκίνησης σε χρόνο
από 1 µέχρι 4 δευτερόλεπτα (βλ. επίσης Καν. 10.2.6).

8.3.4

“Σήµα Εκκίνησης” (Start Signal) - Το σήµα για τον αγωνιζόµενο να αρχίσει την προσπάθειά του στην
διαδροµή βολής. Εάν ο αγωνιζόµενος για οποιονδήποτε λόγο δεν αντιδράσει στο σήµα εκκίνησης, ο
Κριτής θα επιβεβαιώσει ότι ο αγωνιζόµενος είναι έτοιµος να αρχίσει την προσπάθεια στη διαδροµή
βολής και θα επαναλάβει τις εντολές πεδίου από το σηµείο “Είσαι Έτοιµος;” (Are You Ready?).
8.3.4.1

Στην περίπτωση που ο αγωνιζόµενος αρχίσει από λάθος να βάλλει πρόωρα (“λάθος εκκίνηση”
(false start)), ο Κριτής πρέπει, το δυνατόν συντοµότερο, να σταµατήσει τον αγωνιζόµενο και να
τον ξεκινήσει ξανά µόλις η διαδροµή βολής αποκατασταθεί.

8.3.4.2

Αγωνιζόµενος που θα αντιδράσει σε Σήµα Εκκίνησης αλλά, για οποιονδήποτε λόγο, δεν
συνεχίσει την προσπάθεια εκτέλεσης διαδροµής βολής και αποτυγχάνει να καταγράψει
επίσηµο χρόνο στην επίσηµη συσκευή καταγραφής χρόνου που χειρίζεται ο Κριτής, θα
λαµβάνει µηδενικό χρόνο και µηδενική βαθµολογία για αυτό το στάδιο.
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8.3.5

“Στοπ” (Stop) - Οποιοσδήποτε από τους Κριτές ενός σταδίου µπορεί να δώσει την εντολή αυτή
οποτεδήποτε κατά την διάρκεια εκτέλεσης της διαδροµής από αγωνιζόµενο. Ο αγωνιζόµενος πρέπει
αµέσως να σταµατήσει να βάλλει, να σταµατήσει κάθε κίνηση και να αναµένει περαιτέρω οδηγίες από
τον Κριτή.
8.3.5.1

Όταν δύο ή περισσότερες διαδροµές βολής µοιράζονται το ίδιο πεδίο, τα µέλη της ∆ιοίκησης
Αγώνα µπορούν να εκφωνούν άλλες ενδιάµεσες εντολές µετά την ολοκλήρωση της πρώτης
διαδροµής βολής, προκειµένου να προετοιµάσουν τον αγωνιζόµενο για την δεύτερη και
επόµενες διαδροµές βολής (π.χ. “Επαναγέµισε εάν χρειάζεται”). Οι ενδιάµεσες αυτές εντολές
πρέπει να ορίζονται καθαρά στην γραπτή ενηµέρωση σταδίου.

8.3.6

“Εάν Τελείωσες, Απογέµισε και ∆είξε Όπλο Καθαρό” (If You Are Finished, Unload and Show Clear) Εάν ο αγωνιζόµενος έχει ολοκληρώσει τις βολές, πρέπει να κατεβάσει το όπλο του και να το
παρουσιάσει για έλεγχο από τον Κριτή, µε την κάνη στραµµένη προς το βάθος του πεδίου, την
γεµιστήρα αφαιρεµένη, το κλείστρο κλειδωµένο ή κρατηµένο ανοιχτό και την θαλάµη άδεια. Τα
περίστροφα πρέπει να παρουσιάζονται µε το βυκίο ανοικτό και άδειο.

8.3.7

“Εάν το Όπλο είναι Καθαρό, Σφύρα Κατέβασε, Όπλο στη Θήκη” (If Clear, Hammer Down, Holster) Μετά την εντολή αυτή, ο αγωνιζόµενος δεν επιτρέπεται να συνεχίσει να βάλλει. (βλ. Καν. 10.6.1).
Συνεχίζοντας να κρατάει το όπλο στραµµένο µε ασφάλεια προς το βάθος του πεδίου, ο αγωνιζόµενος
πρέπει να κάνει έναν τελικό έλεγχο ασφαλείας ως ακολούθως:
8.3.7.1

Αυτογεµή – απελευθερώνει το κλείστρο και τραβάει την σκανδάλη (χωρίς να αγγίζει την σφύρα
ή τον µοχλό αφόπλισης, εάν υπάρχει). Αν το όπλο έχει µηχανισµό που απαιτεί την ύπαρξη
γεµιστήρας για να τραβήξει την σκανδάλη, ο αγωνιζόµενος πρέπει, µε την εκφώνηση της
παραπάνω εντολής, να ενηµερώσει τον Κριτή, ο οποίος θα κατευθύνει και θα επιβλέψει την
χρήση, και στη συνέχεια την αφαίρεση, όποιας άδειας γεµιστήρας χρησιµοποιηθεί για αυτή τη
διαδικασία.

8.3.7.2

Περίστροφα - κλείσιµο του άδειου βυκίου (χωρίς να αγγίζει την σφύρα, εάν υπάρχει).

8.3.7.3

Εάν το όπλο αποδειχθεί άδειο, ο αγωνιζόµενος πρέπει να το τοποθετήσει στην θήκη. Από την
στιγµή που τα χέρια του αγωνιζόµενου αποµακρυνθούν από το όπλο που είναι στη θήκη, η
διαδροµή βολής θεωρείται ότι έχει τελειώσει.

8.3.7.4

Εάν το όπλο δεν αποδειχθεί άδειο, ο Κριτής θα επαναλάβει τις εντολές από τον Καν. 8.3.6 (βλ.
επίσης Καν. 10.4.3).

8.3.8

“Πεδίο Ελεύθερο” (Range Is Clear) – Οι αγωνιζόµενοι ή τα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα δεν πρέπει να
κινηθούν µπροστά, ή µακριά, από την γραµµή πυρός ή την τελική θέση βολής, µέχρι να γίνει αυτή η
ανακοίνωση από τον Κριτή. Από την στιγµή που θα γίνει η ανακοίνωση, τα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα
και οι αγωνιζόµενοι µπορούν να κινηθούν µπροστά για να βαθµολογήσουν, αποκαταστήσουν στόχους
κ.λπ.

8.3.9

Αγωνιζόµενος µε σοβαρή αναπηρία ακοής µπορεί, µετά από έγκριση του Αγωνάρχη, να δικαιούται οι
παραπάνω προφορικές Επικοινωνίες Πεδίου να συµπληρώνονται από οπτικά σήµατα και/ή σήµατα
επαφής.

8.3.10

8.3.9.1

Τα προτεινόµενα σήµατα επαφής είναι κτυπήµατα στον ώµο της αδύναµης πλευράς του
αγωνιζόµενου χρησιµοποιώντας πρωτόκολλο αντίστροφης µέτρησης, δηλαδή 3 κτυπήµατα για
“Είσαι Έτοιµος”, 2 κτυπήµατα για “Σήµα Ανάµενε” και 1 κτύπηµα ταυτόχρονα µε το “Σήµα
Εκκίνησης”.

8.3.9.2

Αγωνιζόµενοι που επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν δική τους ηλεκτρονική συσκευή ή άλλη
συσκευή πρέπει πρώτα να την προσκοµίσουν για έλεγχο και έγκριση από τον Αγωνάρχη πριν
χρησιµοποιηθεί.

∆εν υπάρχουν προκαθορισµένες επικοινωνίες πεδίου για τον σταθµό ταχογράφου ή για τον έλεγχο
συµµόρφωσης εξοπλισµού (ο οποίος µπορεί να διεξαχθεί µακριά από το πεδίο). Οι αγωνιζόµενοι δεν
πρέπει να χειρίζονται τα όπλα τους, ή να αφαιρούν τις σηµαίες ασφαλείας από τα µακρύκανα όπλα,
ανάλογα την περίπτωση, µέχρι ο εξεταστής να ζητήσει να του δοθούν, ακολουθώντας τις οδηγίες του.
Παραβάσεις υπόκεινται στον Καν. 10.5.1.
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8.4

Γέµιση, Επαναγέµιση ή Απογέµιση κατά την Εκτέλεσης ∆ιαδροµής Βολής

8.4.1

Κατά την γέµιση, επαναγέµιση ή απογέµιση στην διάρκεια εκτέλεσης µιας διαδροµής βολής, τα δάχτυλα
του αγωνιζόµενου πρέπει να είναι εµφανώς έξω από τον υποφυλακτήρα της σκανδάλης εκτός όπου
ρητά επιτρέπεται (βλ. Καν. 8.1.2.5 και 8.3.7.1), και το όπλο πρέπει να είναι στραµµένο σε ασφαλή
κατεύθυνση προς το βάθος του πεδίου, ή προς άλλη ασφαλή κατεύθυνση που έχει εγκρίνει ο Κριτής (βλ.
Καν. 10.5.1 και 10.5.2).

8.5.

Μετακίνηση

8.5.1

Με την εξαίρεση της περίπτωσης που ο αγωνιζόµενος στοχεύει ή βάλλει κατά στόχων, όλες οι
µετακινήσεις πρέπει να γίνονται µε τα δάχτυλα εµφανώς έξω από τον υποφυλακτήρα της σκανδάλης και
η εξωτερική ασφάλεια συνιστάται να εφαρµόζεται. Το όπλο πρέπει να είναι στραµµένο σε ασφαλή
κατεύθυνση. “Μετακίνηση” ορίζεται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
8.5.1.1

Περισσότερα από ένα βήµα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

8.5.1.2

Αλλαγή σκοπευτικής στάσης (π.χ. από όρθιος σε γονυπετώς, από καθισµένος σε όρθιος
κ.λπ.).

8.6

Βοήθεια ή Παρέµβαση

8.6.1

∆εν θα δίδεται καµία βοήθεια οποιουδήποτε είδους στον αγωνιζόµενο κατά την διάρκεια εκτέλεσης
διαδροµής βολής, εκτός από προειδοποιήσεις ασφαλείας που οποιοσδήποτε Κριτής του σταδίου µπορεί
να δώσει οποτεδήποτε. Αυτές οι προειδοποιήσεις δεν αποτελούν λόγο να δοθεί επανεκτέλεση
διαδροµής βολής στον αγωνιζόµενο.
8.6.1.1

Αγωνιζόµενοι που περιορίζονται σε αναπηρικά καρότσια ή παρόµοιες συσκευές, µπορούν να
τύχουν ειδικής εξαίρεσης από τον Αγωνάρχη σε θέµατα βοήθειας για την κίνησή τους. Όµως,
τα οριζόµενα στον Καν. 10.2.10 µπορεί ακόµη και τότε να έχουν εφαρµογή, κατά την διακριτική
ευχέρεια του Αγωνάρχη.

8.6.2

Κάθε άτοµο που παρέχει βοήθεια σε αγωνιζόµενο κατά την διάρκεια εκτέλεσης διαδροµής βολής χωρίς
την προηγούµενη έγκριση του Κριτή (και ο αγωνιζόµενος που λαµβάνει τέτοια βοήθεια) µπορεί, κατά την
διακριτική ευχέρεια του Κριτή, να λάβει µία διαδικαστική ποινή για αυτό το στάδιο και/ή να υπόκειται στα
όσα ορίζονται στο Κεφ. 10.6.

8.6.3

Κάθε άτοµο που προφορικά ή αλλιώς παρεµβαίνει ή παρεµποδίζει τον αγωνιζόµενο κατά την διάρκεια
εκτέλεσης διαδροµής βολής θα υπόκειται σε όσα ορίζονται στο Κεφ. 10.6. Αν ο Κριτής πιστεύει ότι η
παρέµβαση επηρέασε σηµαντικά τον αγωνιζόµενο, πρέπει να αναφέρει το γεγονός στον Αγωνάρχη,
που δικαιούται, στην διακριτική του ευχέρεια, να προσφέρει στον επηρεαζόµενο αγωνιζόµενο την
δυνατότητα να επανεκτλέσει την διαδροµή βολής.

8.6.4

Στην περίπτωση που µη ηθεληµένη επαφή µε τον Κριτή ή άλλη εξωτερική επίδραση έχει επηρεάσει τον
αγωνιζόµενο κατά την διάρκεια εκτέλεσης διαδροµής βολής, ο Κριτής µπορεί να προσφέρει στον
αγωνιζόµενο την δυνατότητα να επανεκτελέσει την διαδροµή βολής. Ο αγωνιζόµενος πρέπει να δεχθεί ή
να απορρίψει την προσφορά πριν δει είτε τον χρόνο είτε την βαθµολογία της αρχικής προσπάθειας.
Όµως, αν ο αγωνιζόµενος παραβιάσει κανόνα ασφαλείας κατά την διάρκεια οποιασδήποτε τέτοιας
επίδρασης, τα προβλεπόµενα στα Κεφ. 10.4 και 10.5 µπορεί να έχουν εφαρµογή.

8.7

∆οκιµαστική Στόχευση (Sight Picture), Ξηρά Βολή (Dry Firing) και Επιθεώρηση
Σταδίου (Course Inspection)

8.7.1

∆εν επιτρέπεται στους αγωνιζόµενους να στοχεύουν δοκιµαστικά και/ή να κάνουν ξηρά βολή πριν το
σήµα έναρξης. Η παράβαση θα έχει ως αποτέλεσµα µία προειδοποίηση την πρώτη φορά και µία
διαδικαστική ποινή για κάθε επόµενη φορά στον ίδιο αγώνα. Οι αγωνιζόµενοι µπορούν, ενώ έχουν το
όπλο στραµµένο απευθείας στο έδαφος µπροστά τους, να ρυθµίσουν ηλεκτρονικά σκοπευτικά.

8.7.2

Απαγορεύεται στους αγωνιζόµενους να χρησιµοποιούν οποιαδήποτε σκοπευτικά βοηθήµατα (π.χ.
ολόκληρο ή τµήµα αποµίµησης όπλου, οποιοδήποτε τµήµα αληθινού όπλου, συµπεριλαµβανοµένων και
των παρελκόµενων τους κ.λπ.), εκτός από τα ίδια τους τα χέρια, όταν διεξάγουν την επιθεώρηση της
διαδροµής βολής (walkthrough). Οι παραβάσεις θα επισύρουν µία διαδικαστική ποινή κάθε φορά (βλ.
επίσης Καν. 10.5.1).

8.7.3

Κανένα άτοµο δεν επιτρέπεται να εισέλθει ή να κινηθεί µέσα σε µία διαδροµή βολής χωρίς την
προηγούµενη άδεια από τον Κριτή υπεύθυνο για αυτήν την διαδροµής βολής ή τον Αγωνάρχη. Οι
παραβάσεις θα επισύρουν µία προειδοποίηση την πρώτη φορά, αλλά οι επόµενες παραβάσεις µπορεί
να υπόκεινται στα προβλεπόµενα του Κεφ. 10.6.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Βαθµολογία
9.1

Γενικοί Κανονισµοί

9.1.1

Πλησίασµα Στόχων – Κατά την διάρκεια της διαδικασίας βαθµολόγησης, οι αγωνιζόµενοι ή ο
εκπρόσωπός τους δεν πρέπει να πλησιάζουν οποιονδήποτε στόχο σε απόσταση λιγότερη του 1 µέτρου
χωρίς την έγκριση του Κριτή. Η παράβαση θα έχει ως αποτέλεσµα µία προειδοποίηση την πρώτη φορά
αλλά ο αγωνιζόµενος ή ο εκπρόσωπός τους µπορεί, στην διακριτική ευχέρεια του Κριτή, να δεχθούν µία
διαδικαστική ποινή σε περίπτωση επανάληψης του περιστατικού στον ίδιο αγώνα.

9.1.2

Άγγιγµα Στόχων – Κατά την διάρκεια της διαδικασίας βαθµολόγησης, οι αγωνιζόµενοι ή ο εκπρόσωπός
τους δεν πρέπει να αγγίζουν, µετρούν µέγεθος τρύπας ή µε άλλο τρόπο παρεµβαίνουν σε
οποιονδήποτε στόχο χωρίς την έγκριση του Κριτή. Εάν ο Κριτής θεωρήσει ότι ο αγωνιζόµενος ή ο
εκπρόσωπός του έχει επηρεάσει στην διαδικασία βαθµολόγησης λόγω κάποιας τέτοιας παρέµβασης, ο
Κριτής έχει δικαίωµα:
9.1.2.1

Να βαθµολογήσει τον στόχο που επηρεάστηκε ως στόχο χωρίς επιτυχίες; ή

9.1.2.2

Να υπολογίσει ποινές σε όσους στόχους ποινής επηρεάστηκαν.

9.1.3

Πρόωρα Αποκατασταθέντες Στόχοι – Εάν ένας στόχος αποκατασταθεί πρόωρα, µε αποτέλεσµα να µην
µπορεί να προσδιορισθεί η ακριβείς βαθµολογία, ο Κριτής πρέπει να διατάξει τον αγωνιζόµενο να
επανεκτελέσει την διαδροµή βολής.

9.1.4

Μη Αποκατασταθέντες Στόχοι – Εάν, µετά την ολοκλήρωση της διαδροµής βολής από προηγούµενο
αγωνιζόµενο, διαπιστωθεί ότι ένας ή περισσότεροι στόχοι δεν έχουν αποκατασταθεί για τον
αγωνιζόµενο που βαθµολογείται, ο Κριτής πρέπει να αποφασίσει εάν µπορεί ή όχι να προσδιοριστεί η
ακριβής βαθµολογία. Εάν υπάρχουν περισσότερες βολές ή αµφισβητήσιµες βολές ποινής και δεν είναι
ξεκάθαρο ποιες βολές έγιναν από τον αγωνιζόµενο που βαθµολογείται, πρέπει να διαταχθεί ο
αγωνιζόµενος να επανεκτελέσει την διαδροµή βολής.

9.1.5

9.1.6

9.1.4.1

Στην περίπτωση που κολλητικά που έχουν κολληθεί σε έναν αποκαταστηµένο στόχο,
αποκολληθούν τυχαία από άνεµο, αέρια κάνης ή για κάποιο άλλο λόγο, και δεν είναι προφανές
στον Κριτή ποιες βολές έγιναν από τον αγωνιζόµενο που βαθµολογείται, θα απαιτηθεί από τον
αγωνιζόµενο να επανεκτελέσει την διαδροµή βολής.

9.1.4.2

Αγωνιζόµενος που θα διστάσει ή θα σταµατήσει µόνος του κατά την διάρκεια εκτέλεσης
διαδροµής βολής, πιστεύοντας ότι ένας ή περισσότεροι στόχοι δεν έχουν αποκατασταθεί ή
επαναφερθεί, δεν δικαιούται να επανεκτελέσει την διαδροµής βολής.

Αδιαπέραστοι (Impenetrable) – Η ζώνη βαθµολόγησης όλων των στόχων βαθµολογίας και ποινής της
IPSC θεωρείται ότι είναι αδιαπέραστη. Εάν:
9.1.5.1

Το βλήµα τρυπήσει µε όλη του την διάµετρο την ζώνη βαθµολόγησης ενός χάρτινου στόχου
και συνεχίσει και τρυπήσει την ζώνη βαθµολόγησης ενός άλλου χάρτινου στόχου, η βολή στον
επόµενο χάρτινο στόχο δεν θα υπολογίζεται για βαθµολογία ή ποινή, αντίστοιχα.

9.1.5.2

Το βλήµα τρυπήσει µε όλη του την διάµετρο την ζώνη βαθµολόγησης ενός χάρτινου στόχου
και συνεχίσει και χτυπήσει ή ρίξει κάτω έναν µεταλλικό στόχο, θα θεωρείται ως βλάβη
εξοπλισµού πεδίου. Θα απαιτειθεί από τον αγωνιζόµενο να επανεκτελέσει την διαδροµή
βολής, αφού αυτή αποκατασταθεί.

9.1.5.3

Το βλήµα τρυπήσει µερικώς την ζώνη βαθµολόγησης ενός χάρτινου στόχου ή ενός µεταλλικού
στόχου και συνεχίσει και τρυπήσει την ζώνη βαθµολόγησης ενός άλλου χάρτινου στόχου, η
βολή στον επόµενο χάρτινο στόχο θα υπολογίζεται επίσης για βαθµολογία ή ποινή, αντίστοιχα.

9.1.5.4

Το βλήµα τρυπήσει µερικώς την ζώνη βαθµολόγησης ενός χάρτινου στόχου ή ενός µεταλλικού
στόχου και συνεχίσει και ρίξει κάτω (ή χτυπήσει την ζώνη βαθµολόγησης) ενός άλλου
µεταλλικού στόχου, ο πεσµένος (ή χτυπηµένος) επόµενος µεταλλικός στόχος θα υπολογίζεται
επίσης για βαθµολογία ή ποινή, αντίστοιχα.

Αδιαπέραστο Κάλυµµα (Hard Cover) - Εκτός της περίπτωσης που ειδικά περιγράφεται ως “διαπερατό
κάλυµµα” (soft cover) (βλ. Καν. 4.1.4.2) στην γραπτή ενηµέρωση σταδίου, όλες οι κατασκευές, τοίχοι,
φράγµατα, καλύµµατα και άλλα εµπόδια θεωρούνται ως αδιαπέραστο κάλυµµα. Εάν:
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9.1.6.1

Το βλήµα τρυπήσει µε όλη του την διάµετρο το αδιαπέραστο κάλυµµα, και συνεχίσει και
τρυπήσει οποιονδήποτε στόχο βαθµολογίας ή ποινής, η βολή δεν θα υπολογίζεται για
βαθµολογία ή ποινή, αντίστοιχα. Αν δεν µπορεί να διαπιστωθεί ποια τρύπα(ες) σε στόχο
βαθµολογίας ή σε στόχο ποινής είναι αποτέλεσµα βολών που πέρασαν µέσα από
αδιαπέραστο κάλυµµα, ο στόχος βαθµολογίας ή ο στόχος ποινής θα βαθµολογηθεί αγνοώντας
τον αντίστοιχο αριθµό βολών µε την υψηλότερη βαθµολογία.

9.1.6.2

Το βλήµα τρυπήσει µε όλη του την διάµετρο το αδιαπέραστο κάλυµµα, και συνεχίσει και
χτυπήσει ή ρίξει κάτω έναν µεταλλικό στόχο, αυτό θα θεωρείται ως βλάβη εξοπλισµού πεδίου
(βλ. Καν. 4.6.1). Θα απαιτηθεί από τον αγωνιζόµενο να επανεκτελέσει την διαδροµή βολής ,
αφού αυτή αποκατασταθεί.

9.1.6.3

Το βλήµα τρυπήσει µερικώς το αδιαπέραστο κάλυµµα, και συνεχίσει και τρυπήσει την ζώνη
βαθµολόγησης ενός χάρτινου στόχου, η βολή σε αυτόν τον χάρτινο στόχο θα υπολογίζεται για
βαθµολογία ή ποινή, αντίστοιχα.

9.1.6.4

Το βλήµα τρυπήσει µερικώς το αδιαπέραστο κάλυµµα, και συνεχίσει και ρίξει κάτω έναν
µεταλλικό στόχο, ο πεσµένος µεταλλικός στόχος θα υπολογίζεται για βαθµολογία. Εάν το
βλήµα τρυπήσει µερικώς το αδιαπέραστο κάλυµµα, και συνεχίσει και ρίξει κάτω ή χτυπήσει
έναν µεταλλικό στόχο ποινής, ο πεσµένος ή χτυπηµένος στόχος ποινής θα επιφέρει ποινή.

9.1.7

Ξύλινοι Ορθοστάτες Στόχων (Target Sticks) - ∆εν είναι ούτε Αδιαπέραστο Κάλυµµα ούτε ∆ιαπερατό
Κάλυµµα. Βολές που πέρασαν είτε µε όλη την διάµετρο του βλήµατος είτε µερικώς µέσα από τους
ορθοστάτες και οι οποίες χτύπησαν χάρτινο ή µεταλλικό στόχο, θα υπολογίζονται για βαθµολογία ή
ποινή, αντίστοιχα.

9.2

Μέθοδος Βαθµολογίας

9.2.1

"Comstock" – Απεριόριστος χρόνος που σταµατά µε την τελευταία βολή, απεριόριστος αριθµός βολών,
οριζόµενος αριθµός βολών ανά στόχο που υπολογίζονται για βαθµολογία.
9.2.1.1

Η βαθµολογία του αγωνιζόµενου υπολογίζεται αθροίζοντας τους βαθµούς από τις καλύτερες
σε αξία βολές, µέχρι τον οριζόµενο αριθµό βολών ανά στόχο, αφαιρώντας ποινές και
διαιρώντας µε τον συνολικό χρόνο (που καταγράφεται µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία) που
χρειάστηκε ο αγωνιζόµενος για να ολοκληρώσει την διαδροµή βολής, για να καταλήξουµε σε
έναν “συντελεστή επιτυχίας” (hit factor). Τα συνολικά αποτελέσµατα του σταδίου
διαµορφώνονται µε τον αγωνιζόµενο µε τον υψηλότερο συντελεστή επιτυχίας να λαµβάνει το
µέγιστο των διαθέσιµων βαθµών της διαδροµής βολής, και µε όλους τους άλλους
αγωνιζόµενους να κατατάσσονται σχετικά κάτω από τον νικητή του σταδίου.

9.2.2

Τα αποτελέσµατα του σταδίου πρέπει να κατατάσσουν τους αγωνιζόµενους της ίδιας Κατηγορίας κατά
φθίνουσα σειρά των βαθµών σταδίου που πέτυχαν, υπολογισµένοι µέχρι 4 δεκαδικά ψηφία.

9.2.3

Τα αποτελέσµατα του αγώνα πρέπει να κατατάσσουν τους αγωνιζόµενους της ίδιας Κατηγορίας κατά
φθίνουσα σειρά των συνολικά συγκεντρωθέντων βαθµών σταδίου που πέτυχαν, υπολογισµένοι µέχρι 4
δεκαδικά ψηφία.

9.3

Ισοβαθµία

9.3.1

Εάν, κατά την γνώµη του ∆ιευθυντή Αγώνα, µία ισοβαθµία στα αποτελέσµατα του αγώνα πρέπει να
επιλυθεί, οι εµπλεκόµενοι αγωνιζόµενοι πρέπει να αγωνισθούν σε µία ή περισσότερες διαδροµές βολής,
τις οποίες θα υποδείξει ή θα δηµιουργήσει ο ∆ιευθυντής Αγώνα, µέχρι να επιλυθεί η ισοβαθµία. Το
αποτέλεσµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί µόνο για να προσδιορίσει την τελική κατάταξη των εµπλεκοµένων
αγωνιζόµενων και οι αρχικοί βαθµοί του αγώνα θα παραµείνουν αµετάβλητοι. Οι ισοβαθµίες δεν πρέπει
ποτέ να επιλύονται από τύχη (π.χ. κλήρωση).

9.4

Αξίες Βαθµών Στόχων και Ποινών

9.4.1

Βολές στους στόχους βαθµολογίας και στόχους ποινής της IPSC θα βαθµολογούνται σύµφωνα µε τις
αξίες που εγκρίνονται από την Συνέλευση της IPSC. (Βλ. Παρ. B και C και παρακάτω).

9.4.2

Κάθε βολή ορατή στην ζώνη βαθµολόγησης ενός χάρτινου στόχου ποινής θα λαµβάνει ποινή -10
βαθµούς, µέχρι το µέγιστο των 2 βολών ανά στόχο ποινής.
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9.4.3

Κάθε βολή ορατή στην ζώνη βαθµολόγησης ενός µεταλλικού στόχου ποινής θα λαµβάνει ποινή -10
βαθµούς, µέχρι το µέγιστο των 2 βολών ανά στόχο ποινής, ανεξάρτητα του εάν είναι σχεδιασµένος να
πέφτει ή όχι.

9.4.4

Κάθε αστοχία (miss) θα λαµβάνει ποινή -10 βαθµούς, εκτός της περίπτωσης των εξαφανιζόµενων
στόχων (βλ. Καν. 9.9.2).

9.5

∆ιαδικασία Βαθµολογίας Στόχων

9.5.1

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην γραπτή ενηµέρωση σταδίου, οι χάρτινοι στόχοι βαθµολογίας
πρέπει να βάλλονται µε ελάχιστο µία βολή ο καθένας, µε τις δύο καλύτερες βολές να βαθµολογούνται.
Οι µεταλλικοί στόχοι βαθµολογίας πρέπει να βάλλονται µε ελάχιστο µία βολή ο καθένας και πρέπει να
πέσουν για να βαθµολογηθούν.

9.5.2

Εάν η διάµετρος του βλήµατος µιας βολής σε στόχο βαθµολογίας αγγίζει την διαχωριστική γραµµή
µεταξύ δύο ζωνών βαθµολογίας, ή την γραµµή που διαχωρίζει το µη βαθµολογήσιµο περιθώριο από την
περιοχή βαθµολογίας, ή εάν διασχίζει περισσότερες ζώνες βαθµολογίας, θα βαθµολογείται µε την αξία
της υψηλότερης ζώνης.

9.5.3

Εάν η διάµετρος του βλήµατος αγγίζει ταυτόχρονα την ζώνη βαθµολογίας επικαλυπτόµενων στόχων
βαθµολογίας και/ή στόχων ποινής, θα λάβει όλους τους σχετικούς βαθµούς και όλες τις σχετικές ποινές.

9.5.4

Ακτινωτά σκισίµατα που εκτείνονται προς τα έξω από την διάµετρο της τρύπας που δηµιούργησε το
βλήµα δεν θα υπολογίζονται για βαθµούς ή ποινές.
9.5.4.1

Υπερµεγέθεις τρύπες που ξεπερνούν την διάµετρο του βλήµατος του αγωνιζόµενου, δεν θα
υπολογίζονται για βαθµολογία ή ποινή, εκτός εάν υπάρχουν οφθαλµοφανή στοιχεία στην
τρύπα (π.χ. µαυρίσµατα, γραµµές ή “στεφάνη” κ.λπ.), ώστε να αποκλείεται η υποψία ότι η
τρύπα έγινε από εξοστρακισµό ή θραύσµατα.

9.5.5

Η ελάχιστη συνολική βαθµολογία για ένα στάδιο θα είναι µηδέν.

9.5.6

Αγωνιζόµενος που δεν στοχεύσει προς την εµπρόσθια όψη κάθε στόχου βαθµολογίας σε µία διαδροµή
βολής µε τουλάχιστον µία βολή, θα λαµβάνει µία διαδικαστική ποινή ανά στόχο για την παράλειψη
προσβολής του, καθώς επίσης και τις αντιστοιχούσες ποινές για αστοχία (βλ. Καν. 10.2.7).

9.5.7

Βολές ορατές σε χάρτινο στόχο βαθµολογίας ή στόχο ποινής, που είναι αποτέλεσµα βολών που
βλήθηκαν προς την οπίσθια όψη αυτού ή άλλου χάρτινου στόχου βαθµολογίας ή ποινής, και/ή βολές
που δεν δηµιούργησαν εµφανή τρύπα στην εµπρόσθια όψη χάρτινου στόχου βαθµολογίας ή ποινής, δεν
θα επιφέρουν βαθµολογία ή ποινή, αντίστοιχα.

9.6

Επαλήθευση Βαθµολογίας και Αµφισβήτηση

9.6.1

Μετά την δήλωση του Κριτή “Πεδίο Ελεύθερο”, θα επιτραπεί στον αγωνιζόµενο ή στoν εκπρόσωπό του
να συνοδεύσει τον υπεύθυνο για την βαθµολόγηση Κριτή, ώστε να επαληθεύσει την βαθµολογία.

9.6.2

Το µέλος της ∆ιοίκησης Αγώνα που είναι υπεύθυνο για µία διαδροµή βολής µπορεί να ορίσει ότι η
διαδικασία βαθµολόγησης θα αρχίζει ενώ ο αγωνιζόµενος ακόµη εκτελεί την διαδροµή βολής. Στις
περιπτώσεις αυτές, ο εκπρόσωπος του αγωνιζόµενου πρέπει να έχει δικαίωµα να συνοδεύσει τον
υπεύθυνο για την βαθµολόγηση Κριτή προκειµένου να επαληθεύσει την βαθµολογία. Οι αγωνιζόµενοι
θα πρέπει να ενηµερώνονται για την διαδικασία αυτή κατά την διάρκεια της ενηµέρωσης της οµάδας.

9.6.3

Αγωνιζόµενος (ή ο εκπρόσωπός του) που παραλείπει να επαληθεύσει κάθε στόχο κατά την διάρκεια της
διαδικασίας βαθµολόγησης, χάνει κάθε δικαίωµα ένστασης σχετικά µε την βαθµολογία του στόχου
αυτού.

9.6.4

Κάθε αµφισβήτηση για βαθµό ή ποινή πρέπει να δηλώνεται στον Κριτή από τον αγωνιζόµενο (ή τον
εκπρόσωπό του) πριν ο στόχος αυτός βαφτεί, ταπωθεί ή αποκατασταθεί, ειδάλλως οι αµφισβητήσεις
αυτές δεν θα γίνονται δεκτές.

9.6.5

Στην περίπτωση που ο Κριτής εµµένει στην αρχική βαθµολογία ή την ποινή και ο αγωνιζόµενος δεν
είναι ικανοποιηµένος, µπορεί να εκφράσει ένσταση προς τον Επικεφαλής Κριτή και κατόπιν στον
Αγωνάρχη για να αποφασίσει.
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9.6.6

Η απόφαση του Αγωνάρχη σε θέµατα βαθµολόγησης βολών σε στόχους βαθµολογίας ή ποινής θα είναι
οριστική. ∆εν επιτρέπονται περαιτέρω ενστάσεις σε ότι αφορά αποφάσεις για την βαθµολογία.

9.6.7

Κατά την διάρκεια της αµφισβήτησης για την βαθµολογία, ο υπό αµφισβήτηση στόχος(οι) δεν πρέπει να
αποκατασταθεί µε ταινία ή τάπες και δεν θα πειραχτεί µε άλλο τρόπο µέχρι να επιλυθεί το θέµα,
ειδάλλως ο Καν. 9.1.3 θα ισχύει. Ο Κριτής µπορεί να αφαιρέσει τον υπό αµφισβήτηση χάρτινο στόχο
από την διαδροµή βολής για περαιτέρω εξέταση για να αποφευχθεί καθυστέρηση στον αγώνα. Και ο
αγωνιζόµενος και ο Κριτής πρέπει να υπογράψουν στον στόχο και θα σηµειώσουν καθαρά ποια
βολή(ες) είναι υπό αµφισβήτηση.

9.6.8

Πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά διαφάνειες βαθµολογίας εγκεκριµένες από τον Αγωνάρχη,
όπου και όταν απαιτηθεί, για να επιβεβαιώσουν και/ή να προσδιορίσουν την σωστή ζώνη
βαθµολόγησης για βολές σε χάρτινους στόχους.

9.6.9

Πληροφορίες βαθµολόγησης µπορούν να αναµεταδίδονται µε την χρήση σηµάτων βαθµολόγησης (βλ.
Παρ. F1). Αν µια βαθµολογία αµφισβητηθεί, οι εν λόγο στόχοι δεν πρέπει να αποκατασταθούν µέχρι να
επαληθευθούν από τον αγωνιζόµενο ή τον εκπρόσωπό του, σύµφωνα µε όποιες διαδικασίες έχει εκ των
προτέρων εγκρίνει ο Αγωνάρχης (βλ. επίσης Καν. 9.1.3)

9.7

Φύλλα Αγώνα

9.7.1

Ο Κριτής πρέπει να καταχωρήσει όλες τις πληροφορίες (συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν
προειδοποιήσεων) στο φύλλο αγώνα κάθε αγωνιζόµενου, πριν το υπογράψει. Αφού ο Κριτής
υπογράψει το φύλλο αγώνα, ο αγωνιζόµενος πρέπει να βάλει την δική του υπογραφή στο κατάλληλο
σηµείο. Ηλεκτρονικές υπογραφές στα φύλλα αγώνα θα γίνονται δεκτές εάν έχουν εγκριθεί από τον
Περιφερειάρχη. Ακέραιοι αριθµοί πρέπει να χρησιµοποιούνται για να καταχωρούνται οι βαθµοί και/ή οι
ποινές. Ο χρόνος που χρειάστηκε ο αγωνιζόµενος για να ολοκληρώσει την διαδροµή βολής πρέπει να
καταχωρηθεί στον ανάλογο χώρο µε 2 δεκαδικά ψηφία.

9.7.2

Εάν απαιτούνται διορθώσεις στο φύλλο αγώνα, αυτές θα καταχωρούνται καθαρά τόσο στο πρωτότυπο
όσο και στα αντίγραφα του φύλλου αγώνα του αγωνιζόµενου. Ο αγωνιζόµενος και ο Κριτής θα πρέπει
να µονογράψουν οποιεσδήποτε τυχόν διορθώσεις.

9.7.3

Εάν κάποιος αγωνιζόµενος αρνηθεί να υπογράψει ή να µονογράψει το φύλλο αγώνα για οποιονδήποτε
λόγο, το θέµα πρέπει να αναφερθεί στον Αγωνάρχη. Εάν ο Αγωνάρχης είναι ικανοποιηµένος ότι η
διαδροµή βολής διεξήχθη και βαθµολογήθηκε κανονικά, το ανυπόγραφο φύλλο αγώνα θα υποβληθεί ως
κανονικό για να συνυπολογισθεί στα αποτελέσµατα του αγώνα.

9.7.4

Φύλλο αγώνα το οποίο έχει υπογραφεί και από τον αγωνιζόµενο και από τον Κριτή θα αποτελεί πλήρης
απόδειξη ότι η διαδροµή βολής ολοκληρώθηκε και ότι ο χρόνος, οι βαθµοί και οι ποινές που
κατεγράφησαν σε αυτό, είναι ακριβείς και δεν αµφισβητήθηκαν. Το υπογεγραµµένο φύλλο αγώνα θα
θεωρείται οριστικό αποδεικτικό στοιχείο και, µε εξαίρεση την αµοιβαία συναίνεση του αγωνιζόµενου και
του υπογράψαντος Κριτή, ή µια απόφαση διαιτησίας, µπορεί να αλλάξει µόνο για την διόρθωση
αριθµητικών λαθών ή να προστεθούν διαδικαστικές ποινές κατά τον Καν. 8.6.2.

9.7.5

Εάν ένα φύλλο αγώνα βρεθεί να έχει ανεπαρκείς ή επιπλέον καταχωρήσεις ή ο χρόνος δεν
καταχωρήθηκε πάνω στο φύλλο, πρέπει το συντοµότερο να ενηµερωθεί ο Αγωνάρχης που κανονικά θα
απαιτήσει από τον αγωνιζόµενο να επανεκτελέσει την διαδροµή βολής.

9.7.6

Στην περίπτωση που κάποια επανεκτέλεση δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε λόγο, οι ακόλουθες
ενέργειες θα υπερισχύσουν:
9.7.6.1

Εάν ο χρόνος λείπει, ο αγωνιζόµενος θα λάβει µηδέν βαθµούς για το στάδιο.

9.7.6.2

Εάν έχουν καταχωρηθεί ελλιπείς βολές ή αστοχίες στο φύλλο αγώνα, αυτές που έχουν
καταχωρηθεί θα θεωρηθούν πλήρεις και ολοκληρωµένες.

9.7.6.3

Εάν έχουν καταχωρηθεί επιπλέον βολές ή αστοχίες, οι µεγαλύτερης αξίας από τις
καταχωρηµένες βολές βαθµών θα χρησιµοποιηθούν.

9.7.6.4

∆ιαδικαστικές ποινές που καταχωρήθηκαν στο φύλλο αγώνα θα θεωρούνται πλήρεις και
ολοκληρωµένες, εκτός όπου εφαρµόζεται το Καν. 8.6.2.

9.7.6.5

Εάν το όνοµα ή κάποιο άλλο αναγνωριστικό στοιχείο του αγωνιζόµενου λείπει από το φύλλο
αγώνα, το θέµα πρέπει να αναφερθεί στον Αγωνάρχη, ο οποίος πρέπει να κάνει οποιαδήποτε
ενέργεια θεωρεί αναγκαία για να διορθώσει την κατάσταση.
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9.7.7

Στην περίπτωση που κάποιο πρωτότυπο φύλλο αγώνος έχει χαθεί ή δεν είναι για οποιονδήποτε λόγο
διαθέσιµο, θα χρησιµοποιηθεί το αντίγραφο του αγωνιζόµενου ή οποιοδήποτε άλλο γραπτό ή
ηλεκτρονικό αρχείο αποδεκτό από τον Αγωνάρχη. Εάν το αντίγραφο του αγωνιζόµενου ή οποιοδήποτε
άλλο γραπτό ή ηλεκτρονικό αρχείο δεν είναι διαθέσιµο, ή ο Αγωνάρχης θεωρεί ότι δεν είναι επαρκώς
ευανάγνωστο, ο αγωνιζόµενος πρέπει να επανεκτελέσει την διαδροµή βολής. Εάν ο Αγωνάρχης κρίνει
ότι η επανεκτέλεση δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε λόγο, ο αγωνιζόµενος θα λάβει µηδενική
βαθµολογία και χρόνο στο επηρεαζόµενο στάδιο.

9.7.8

Σε κανένα άτοµο, εκτός από εξουσιοδοτηµένο µέλος της ∆ιοίκησης Αγώνα, δεν επιτρέπεται να χειριστεί
πρωτότυπο φύλλο αγώνα που διατηρείται σε στάδιο, ή όπου αλλού, από τη στιγµή που φέρει τις
υπογραφές του αγωνιζόµενου και του Κριτή, χωρίς την προηγούµενη έγκριση του Κριτή ή του
προσωπικού που σχετίζεται άµεσα µε το Γραφείο Αποτελεσµάτων. Παραβάσεις θα επιφέρουν µία
προειδοποίηση για την πρώτη φορά, αλλά θα υπόκεινται στο Κεφ. 10.6 για επόµενες παραβάσεις στον
ίδιο αγώνα.

9.8

Ευθύνη Βαθµολογίας

9.8.1

Κάθε αγωνιζόµενος έχει ευθύνη να διατηρήσει ακριβές αρχείο της βαθµολογίας του επιβεβαιώνοντας τις
καταστάσεις που αναρτώνται από τον Κριτή Αποτελεσµάτων.

9.8.2

Όταν όλοι οι αγωνιζόµενοι έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα, τα προσωρινά αποτελέσµατα σταδίων
πρέπει να εκδίδονται και να αναρτώνται από τον Κριτή Αποτελεσµάτων σε εµφανές σηµείο στο πεδίο
και, σε αγώνες Επιπέδου IV και υψηλότερου, στο επίσηµο ξενοδοχείο του αγώνα µε σκοπό την
επιβεβαίωση από τους αγωνιζόµενους. Η ηµεροµηνία και ώρα που τα αποτελέσµατα αναρτήθηκαν (όχι
εκτυπώθηκαν) σε κάθε σηµείο πρέπει να σηµειώνεται καθαρά πάνω τους.

9.8.3

Εάν κάποιος αγωνιζόµενος ανακαλύψει κάποιο λάθος σε αυτά τα αποτελέσµατα, πρέπει να υποβάλει
ένσταση ενώπιον του Κριτή Αποτελεσµάτων εντός 1 ώρας από την στιγµή που αναρτήθηκαν τα
αποτελέσµατα. Εάν η ένσταση δεν υποβληθεί µέσα στο χρονικό αυτό όριο, τα ανηρτηµένα
αποτελέσµατα θα ισχύουν και η ένσταση θα απορριφθεί.

9.8.4

Αγωνιζόµενοι που προγραµµατίστηκαν (ή άλλως πήραν άδεια από τον ∆ιευθυντή Αγώνα) να
ολοκληρώσουν όλες τις διαδροµές βολής του αγώνα σε χρόνο µικρότερο από την πλήρη διάρκεια του
αγώνα (π.χ. σε 1 ηµέρα σε έναν αγώνα 3 ηµερών κ.λπ.), απαιτείται να ελέγξουν τα αναρτηµένα
προσωρινά αποτελέσµατα σύµφωνα µε την ειδική διαδικασία και τα χρονικά περιθώρια που θα ορίσει ο
∆ιευθυντής Αγώνα (π.χ. µέσα από ιστοσελίδα), ειδάλλως δεν θα γίνονται δεκτές ενστάσεις για την
βαθµολογία. Η σχετική διαδικασία πρέπει να δηµοσιοποιηθεί εκ των προτέρων µε τα έντυπα του αγώνα
και/ή µε ειδική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί σε εµφανές σηµείο στο πεδίο, πριν την έναρξη του αγώνα
(βλ. Επίσης Κεφ. 6.6).

9.8.5

Ο ∆ιευθυντής Αγώνα µπορεί να επιλέξει να αναρτήσει τα αποτελέσµατα ηλεκτρονικά (π.χ. µέσα από
ιστοσελίδα) είτε συµπληρωµατικά, ή εναλλακτικά της εκτύπωσής τους. Αν επιλεγεί αυτή η µέθοδος, η
σχετική διαδικασία πρέπει να δηµοσιοποιηθεί εκ των προτέρων µε τα έντυπα του αγώνα και/ή µε ειδική
ανακοίνωση που θα αναρτηθεί σε εµφανές σηµείο στο πεδίο, πριν την έναρξη του αγώνα.
Εγκαταστάσεις (π.χ. υπολογιστές) θα πρέπει να παρέχονται στους αγωνιζόµενους για να βλέπουν τα
αποτελέσµατα αν ο ∆ιευθυντής Αγώνα έχει επιλέξει να αναρτώνται τα αποτελέσµατα αποκλειστικά σε
ηλεκτρονική µορφή.

9.9

Βαθµολόγηση Εξαφανιζόµενων Στόχων

9.9.1

Κινούµενοι στόχοι που παρουσιάζουν τουλάχιστον ένα τµήµα της ζώνης Α όταν βρίσκονται σε ακινησία
(είτε πριν ή µετά την αρχική ενεργοποίηση τους), ή που εµφανίζονται και εξαφανίζονται διαρκώς για όλη
την διάρκεια της εκτέλεσης της διαδροµής βολής από τον αγωνιζόµενο, δεν είναι εξαφανιζόµενοι και
πάντα θα επισύρουν ποινές για παράλειψη προσβολής στόχου και/ή αστοχίες.

9.9.2

Κινούµενοι στόχοι, που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, είναι εξαφανιζόµενοι και δεν θα επισύρουν
ποινές για παράλειψη προσβολής στόχου ή αστοχίες εκτός αν αποτύχει ο αγωνιζόµενος να
ενεργοποιήσει τον µηχανισµό που ξεκινά την κίνηση του στόχου πριν ή όταν βάλλει την τελευταία του
βολή για αυτή τη διαδροµή βολής.

9.9.3

Στατικοί (σταθεροί) στόχοι που παρουσιάζουν τουλάχιστον ένα µέρος της ζώνης Α, είτε πριν ή µετά την
ενεργοποίηση ενός κινούµενου και/ή απόκρυψης στόχου ποινής ή οπτικού φράγµατος, δεν είναι
εξαφανιζόµενοι και θα επισύρουν ποινές για παράλειψη προσβολής στόχου και/ή αστοχίες.
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9.9.4

Στόχοι που παρουσιάζουν τουλάχιστον ένα µέρος της ζώνης Α κάθε φορά που αγωνιζόµενος λειτουργεί
τον µηχανισµό ενεργοποίησής τους (π.χ. σχοινί, µοχλό, πετάλι, πτερύγιο, πόρτα κ.λπ.), δεν υπόκεινται
σε αυτό το Κεφάλαιο.

9.9.5

Αν µία διαδροµή βολής απαιτεί από τον αγωνιζόµενο να βρίσκεται περιορισµένος σε κινούµενο
µηχανισµό που ταξιδεύει από ένα σηµείο σε άλλο σηµείο κατά την εκτέλεση διαδροµής βολής, όποιος
στόχος µπορεί να βληθεί µόνο πάνω από τον κινούµενο µηχανισµό για µέρος της διαδροµής του
µηχανισµού, και που δεν µπορεί να βληθεί εκ νέου από άλλο σηµείο, θεωρείτε εξαφανιζόµενος.

9.10

Επίσηµος Χρόνος

9.10.1

Μόνο η συσκευή χρονοµέτρησης που χρησιµοποιεί ο Κριτής πρέπει να χρησιµοποιείται για να
καταγράψει τον επίσηµο χρόνο της προσπάθειας του αγωνιζόµενου στην διαδροµή βολής. Αν ο
υπεύθυνος Κριτής µίας διαδροµής βολής (ή ένα ιεραρχικά ανώτερο µέλος της ∆ιοίκησης Αγώνα) κρίνει
ότι µία συσκευή χρονοµέτρησης είναι ελαττωµατική, θα απαιτηθεί από τον αγωνιζόµενο του οποίου η
προσπάθεια δεν µπορεί να χρεωθεί µε έναν ακριβή χρόνο, να επανεκτελέσει την διαδροµή βολής.

9.10.2

Εάν, κατά την γνώµη της Επιτροπής ∆ιαιτησίας, ο χρόνος που αποδόθηκε σε έναν αγωνιζόµενο
θεωρηθεί µη ρεαλιστικός, θα απαιτηθεί από τον αγωνιζόµενο να επανεκτελέσει την διαδροµή βολής (βλ.
Καν. 9.7.4).

9.11

Προγράµµατα Βαθµολογίας

9.11.1

Το επίσηµο και εγκεκριµένο πρόγραµµα βαθµολογίας για όλους τους αγώνες Επιπέδου IV ή
υψηλότερου είναι η πιο πρόσφατη έκδοση του Windows® Match Scoring System (WinMSS), εκτός και
αν εγκριθεί κάποιο άλλο πρόγραµµα βαθµολογίας από τον Πρόεδρο της IPSC. Για αγώνες άλλων
Επιπέδων, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί άλλο πρόγραµµα βαθµολογίας χωρίς την έγκριση του
Περιφερειάρχη της διοργανώτριας Περιφέρειας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Ποινές & Αποβολές
10.1

∆ιαδικαστικές Ποινές (Procedural Penalties) – Γενικοί Κανονισµοί

10.1.1

∆ιαδικαστικές ποινές επιβάλλονται όταν ο αγωνιζόµενος δεν συµµορφώνεται µε τις διαδικασίες που
ορίζονται στην γραπτή ενηµέρωση σταδίου και/ή βρεθεί σε παράβαση άλλων γενικών κανόνων. Ο
Κριτής που επιβάλλει τις διαδικαστικές ποινές, πρέπει να σηµειώσει στο φύλλο αγώνα του
αγωνιζόµενου καθαρά τον αριθµό των ποινών και τον λόγο που επιβλήθηκαν.

10.1.2

Οι διαδικαστικές ποινές αξιολογούνται µε -10 βαθµούς.

10.1.3

Αγωνιζόµενος που αµφισβητεί την επιβολή ή τον αριθµό των διαδικαστικών ποινών µπορεί να υποβάλει
προφορική ένσταση στον Επικεφαλής Κριτή και/ή στον Αγωνάρχη. Αγωνιζόµενος που συνεχίζει να
διαφωνεί, µπορεί να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή ∆ιαιτησίας.

10.1.4

Οι διαδικαστικές ποινές δεν µπορούν να αναιρεθούν από επόµενη ενέργεια του αγωνιζόµενου. Για
παράδειγµα, αγωνιζόµενος που βάλλει µία βολή σε στόχο ενώ παραβιάζει οριογραµµή σφάλµατος θα
επιβαρυνθεί µε τις ανάλογες ποινές ακόµη και εάν βάλλει τις επόµενες βολές στον ίδιο στόχο χωρίς να
παραβιάζει την οριογραµµή σφάλµατος.

10.2

∆ιαδικαστικές Ποινές – Ειδικά Παραδείγµατα

10.2.1

Αγωνιζόµενος που βάλλει βολές ενώ κάποιο µέρος τους σώµατός του αγγίζει το έδαφος ή κάποιο άλλο
αντικείµενο έξω από µια Οριογραµµή Σφάλµατος θα λάβει 1 διαδικαστική ποινή για κάθε περιστατικό.
∆εν επιβάλλεται καµία ποινή εάν ο αγωνιζόµενος δεν βάλει κατά την στιγµή που παραβιάζει την
οριογραµµή εκτός αν ο Καν. 2.2.1.5 έχει εφαρµογή.
10.2.1.1 Ωστόσο, εάν ο αγωνιζόµενος έχει αποκτήσει σηµαντικό πλεονέκτηµα για κάποιο στόχο (ή
στόχους) ενώ έκανε την παραβίαση, τότε µπορεί να του επιβληθεί 1 διαδικαστική ποινή για
κάθε βολή που βλήθηκε στον στόχο αυτόν (ή στόχους), ενώ διαρκούσε η παραβίαση.

10.2.2

Αγωνιζόµενος που παραλείπει να συµµορφωθεί στην διαδικασία που ορίζεται στην γραπτή ενηµέρωση
σταδίου, θα επιβαρύνεται µε 1 διαδικαστική ποινή για κάθε παράλειψη. Ωστόσο, εάν ο αγωνιζόµενος
απέκτησε σηµαντικό πλεονέκτηµα µε την παράλειψη της διαδικασίας, τότε µπορεί να του επιβληθεί 1
διαδικαστική ποινή για κάθε βολή, αντί της µίας ποινής (π.χ. βάλει µία ή περισσότερες βολές σε θέση ή
στάση άλλη από την απαιτούµενη).

10.2.3

Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις επιβληθούν πολλαπλές ποινές, δεν πρέπει να ξεπερνούν τον µέγιστο
αριθµό των βαθµολογήσιµων βολών που µπορούν να επιτευχθούν από τον αγωνιζόµενο. Για
παράδειγµα, ο αγωνιζόµενος που αποκτά πλεονέκτηµα ενώ παραβιάζει Οριογραµµή Σφάλµατος όπου
µόνο 4 µεταλλικοί στόχοι είναι ορατοί θα λάβει 1 διαδικαστική ποινή για κάθε βολή κατά την διάρκεια της
παραβίασης, µέχρι το µέγιστο των 4 διαδικαστικών ποινών, ανεξαρτήτως του αριθµού των βολών που
στην πραγµατικότητα έβαλλε.

10.2.4.

Αγωνιζόµενος που δεν εκτέλεσε υποχρεωτική επαναγέµιση θα δεχθεί 1 διαδικαστική ποινή για κάθε
βολή που πραγµατοποιήθηκε από το σηµείο που έπρεπε να εκτελεστεί η επαναγέµιση, µέχρι αυτή η
επαναγέµιση να πραγµατοποιηθεί.

10.2.5

Σε µία Σήραγγα “Cooper”, αγωνιζόµενος που µετακινεί 1 ή περισσότερα κοµµάτια του υλικού της επάνω
πλευράς θα λάβει 1 διαδικαστική ποινή για κάθε κοµµάτι υλικού που πέφτει. Κοµµάτια από το υλικό της
επάνω πλευράς που πέφτουν επειδή ο αγωνιζόµενος χτύπησε ή κούνησε τα κάθετα στηρίγµατα ή εξ
αιτίας των αερίων από την κάνη ή από την ανάκρουση, δεν θα επιφέρουν ποινή.

10.2.6

Αγωνιζόµενος που κινείται πρόωρα (creeping) (π.χ. κίνηση των χεριών προς το όπλο, συσκευή
επαναγέµισης ή πυροµαχικά) ή µετακινείται σε πιο πλεονεκτική θέση ή στάση µετά την εντολή “Σήµα
Ανάµενε” (Standby) και πριν δοθεί το Σήµα Εκκίνησης, θα επιβαρύνεται µε 1 διαδικαστική ποινή. Εάν ο
Κριτής προλάβει να σταµατήσει έγκαιρα τον αγωνιζόµενο, θα δίδεται µία προειδοποίηση για την πρώτη
περίπτωση και ο αγωνιζόµενος θα επανεκκινεί.

10.2.7

Αγωνιζόµενος που παραλείπει να προσβάλει κατά οποιουδήποτε στόχου βαθµολογίας µε τουλάχιστον
µία βολή θα επιβαρύνεται µε 1 διαδικαστική ποινή για κάθε στόχο, και τον ανάλογο αριθµό αστοχιών,
εκτός της περίπτωσης που εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τον Καν. 9.9.2.
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10.2.8

Εάν µία διαδροµή βολής (ή ένα µέρος της) προσδιορίζει βολή µόνο µε το δυνατό ή µόνο µε το αδύναµο
χέρι, ο αγωνιζόµενος θα επιβαρύνεται µε 1 διαδικαστική ποινή για κάθε φορά που θα ακουµπά το όπλο
(ή που υποβοηθά (scooping) στο πιάσιµο από τραπέζι κ.λπ.) µε το άλλο χέρι µετά το Σήµα Εκκίνησης
(ή από το σηµείο που ορίζονται οι βολές µε το ένα χέρι). Εξαιρέσεις θεωρούνται η απελευθέρωση της
εξωτερικής ασφάλειας (χωρίς υποβοήθηση (scooping) στο πιάσιµο), επαναγέµιση ή διόρθωση
εµπλοκής. Ωστόσο, η διαδικαστική ποινή θα εφαρµόζεται για κάθε βολή όταν ο αγωνιζόµενος θα
χρησιµοποιεί το άλλο χέρι για να:
10.2.8.1 υποστηρίζει το όπλο ή τον οριζόµενο καρπό ή µπράτσο ενώ βάλει;
10.2.8.2 αυξάνει την σταθερότητά του στο έδαφος, σε φράγµα ή άλλο αντικείµενο ενώ βάλει.

10.2.9

Αγωνιζόµενος που εγκαταλείπει µία θέση βολής µπορεί να επιστρέψει και να βάλει πάλι από την ίδια
θέση, εφόσον τούτο γίνει µε ασφάλεια. Όµως, η γραπτή ενηµέρωση σταδίου για Classifiers, και αγώνες
Επιπέδου I & II µπορούν να απαγορεύουν τέτοιες ενέργειες, στην οποία περίπτωση θα επιβάλλεται 1
διαδικαστική ποινή για κάθε βολή.

10.2.10 Ειδική Ποινή: Αγωνιζόµενος που βρίσκεται σε αδυναµία να εκτελέσει πλήρως οποιοδήποτε µέρος της
διαδροµής βολής λόγω προβληµάτων κινητικότητας ή λόγω τραυµατισµού, µπορεί, πριν δοκιµάσει να
εκτελέσει την διαδροµή βολής, να ζητήσει από τον Αγωνάρχη να του επιβάλει ποινή αντί της εκτέλεσης
των απαιτήσεων της διαδροµής.
10.2.10.1 Εάν το αίτηµα γίνει δεκτό από τον Αγωνάρχη, θα πρέπει να ανακοινώσει στον αγωνιζόµενο,
πριν δοκιµάσει να εκτελέσει την διαδροµή βολής, το ύψος της ειδικής ποινής, η οποία θα
κυµαίνεται από 1% έως 20% των βαθµών που “θα λάβει”, που θα αφαιρεθεί.
10.2.10.2 Εναλλακτικά, ο Αγωνάρχης δικαιούται να εξαιρέσει από την εφαρµογή ποινών των
αγωνιζόµενο, επειδή λόγο µεγάλης κινητικής δυσλειτουργίας αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις
οριζόµενες απαιτήσεις της διαδροµής βολής.
10.2.10.3 Αν το αίτηµα απορριφθεί από τον Αγωνάρχη, η συνήθεις διαδικαστικές ποινές θα ισχύουν.
10.2.11 Αγωνιζόµενος που βάλει πάνω από φράγµα κατασκευασµένο σε ύψος τουλάχιστον 1,8 µέτρα θα λάβει
1 διαδικαστική ποινή για κάθε βολή. (βλ. επίσης Καν. 2.2.3.1).

10.3

Αποβολή – Γενικοί Κανονισµοί

10.3.1

Αγωνιζόµενος που διαπράττει παράβαση κανόνα ασφαλείας ή κάποιας άλλης απαγορευµένης
δραστηριότητας στην διάρκεια ενός αγώνα IPSC θα αποβάλλεται και θα του απαγορευθεί να συνεχίσει
τις προσπάθειές του στις εναποµείναντες διαδροµές βολής αδιάφορο του ποιο είναι το πρόγραµµα ή η
φυσική διάταξη του αγώνα, σε αναµονή της ετυµηγορίας για τυχόν ένσταση που έχει κατατεθεί σύµφωνα
µε το Κεφ. 11 αυτών των Κανονισµών.

10.3.2

Όταν επιβάλλεται µία αποβολή, ο Κριτής πρέπει να καταχωρήσει τους λόγους της αποβολής, και την
ώρα και ηµεροµηνία του συµβάντος, στο φύλλο αγώνα του αγωνιζόµενου, και ο Αγωνάρχης πρέπει να
ενηµερωθεί το δυνατόν συντοµότερο.

10.3.3

Οι βαθµολογίες ενός αγωνιζόµενου που του επιβλήθηκε αποβολή δεν πρέπει να διαγραφούν από τα
αποτελέσµατα του αγώνα, και τα αποτελέσµατα του αγώνα δεν πρέπει να ανακηρυχθούν οριστικά από
τον ∆ιευθυντή Αγώνα, µέχρι να εξαντληθεί το χρονικό όριο που ορίζεται στον Καν. 11.3.1, υπό τον όρο
να µην έχει υποβληθεί ένσταση για Επιτροπή ∆ιαιτησίας για οποιοδήποτε θέµα στον Αγωνάρχη (ή τον
εκπρόσωπό του).

10.3.4

Εάν υποβληθεί ένσταση για Επιτροπή ∆ιαιτησίας εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται στον Καν.
11.3.1, θα υπερισχύουν τα οριζόµενα στον Καν. 11.3.2.

10.3.5

Οι βαθµολογίες ενός αγωνιζόµενου που ολοκλήρωσε ένα pre-match ή ένα κύριο αγώνα χωρίς αποβολή,
δεν θα επηρεαστούν από µία αποβολή που θα του επιβληθεί ενώ ο αγωνιζόµενους συµµετάσχει σε ένα
Shoot-Off ή σε άλλον παράλληλο αγώνα.
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10.4

Αποβολή – Αθέλητος Πυροβολισµός

Ο Κριτής πρέπει να σταµατήσει το συντοµότερο δυνατόν τον αγωνιζόµενο που προκάλεσε αθέλητο πυροβολισµό.
Ο αθέλητος πυροβολισµός ορίζεται ως ακολούθως:
10.4.1

Μία βολή, που περνάει πάνω από το πίσω ανάχωµα, ένα πλαϊνό ανάχωµα ή σε κάθε άλλη κατεύθυνση
που ορίζεται στην γραπτή ενηµέρωση σταδίου από τους διοργανωτές ως ανασφαλής. Σηµειώστε ότι
αγωνιζόµενος που ορθά βάλλει κατά στόχου και η βολή αυτή φεύγει µετά σε ανασφαλή κατεύθυνση, δεν
θα αποβληθεί, αλλά τα οριζόµενα στο Κεφ. 2.3 µπορεί να έχουν εφαρµογή.

10.4.2

Βολή η οποία χτυπάει στο έδαφος σε απόσταση µικρότερη των 3 µέτρων από τον αγωνιζόµενο, εκτός
της περίπτωσης που βάλλει σε χάρτινο στόχο που βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 3 µέτρων από
αυτόν. Βλήµα που χτυπάει στο έδαφος σε απόσταση µικρότερη των 3 µέτρων από τον αγωνιζόµενο
λόγο ελλιπούς (squib) γόµωσης, εξαιρείται από τον κανόνα αυτό.

10.4.3

Βολή που συµβαίνει ενώ ο αγωνιζόµενος γεµίζει, επαναγεµίζει ή απογεµίζει ένα όπλο. Αυτό
περιλαµβάνει κάθε βολή που συµβαίνει κατά την διάρκεια της διαδικασίας που περιγράφεται στον Καν.
8.3.1. και 8.3.7 (βλ. επίσης Καν. 10.5.9).
10.4.3.1 Εξαίρεση – µία έκρηξη, που συµβαίνει όταν απογεµίζεται ένα όπλο, δεν θεωρείται
πυροβολισµός ή αθέλητος πυροβολισµός που υπόκειται σε αποβολή. Ωστόσο, ο Καν. 5.1.6
µπορεί να ισχύει.

10.4.4

Βολή που συµβαίνει κατά την διάρκεια διόρθωσης εµπλοκής.

10.4.5

Βολή που συµβαίνει ενώ µεταφέρεται το όπλο από το ένα χέρι στο άλλο.

10.4.6

Βολή που συµβαίνει κατά την διάρκεια κίνησης, εκτός της περίπτωση που βάλλονται σκόπιµα στόχοι.

10.4.7

Βολή που βάλλεται κατά µεταλλικού στόχου από απόσταση µικρότερη των 7 µέτρων, που µετρώνται
από την εµπρόσθια όψη του στόχου µέχρι το πλησιέστερο µέρος του σώµατος του αγωνιζόµενου που
βρίσκεται σε επαφή µε το έδαφος (βλ. Καν. 2.1.3).

10.4.8

Σε ότι αφορά στο Κεφάλαιο αυτό, εάν µπορεί να εξακριβωθεί ότι το αίτιο της βολής ήταν συνέπεια
βλάβης ή ελαττώµατος κάποιου εξαρτήµατος του όπλου, ο αγωνιζόµενος δεν έχει υποπέσει σε
παράβαση κανόνα ασφαλείας που ορίζεται στο Κεφάλαιο αυτό, και η αποβολή δεν θα επιβάλλεται,
όµως, η βαθµολογία του αγωνιζόµενου για το στάδιο εκείνο θα είναι µηδέν.
10.4.8.1 Σε τέτοια περίπτωση το όπλο πρέπει να παρουσιαστεί άµεσα στον Αγωνάρχη ή τον
εκπρόσωπό του για έλεγχο, ο οποίος θα επιθεωρήσει το όπλο και θα κάνει όποιους ελέγχους
είναι απαραίτητοι, για να προσδιορίσει ότι κάποια βλάβη ή ελαττωµατικό εξάρτηµα προκάλεσε
την βολή. Ο αγωνιζόµενος δεν µπορεί να κάνει ένσταση αργότερα για µία αποβολή για
αθέλητο πυροβολισµό µε λόγο την βλάβη ή ελαττωµατικό εξάρτηµα του όπλου, εάν δεν
φροντίσει να παρουσιάσει το όπλο του για επιθεώρηση πριν εγκαταλείψει την διαδροµή βολής.

10.5

Αποβολή – Ανασφαλής Χειρισµός Όπλου

Παραδείγµατα ανασφαλούς χειρισµού όπλου περιλαµβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:
10.5.1

Χειρισµό του όπλου οποτεδήποτε, εκτός όταν γίνεται σε καθορισµένη ζώνη ασφαλείας ή όταν γίνεται
υπό την άµεση επίβλεψη και τον έλεγχο Κριτή και είναι αποτέλεσµα εντολής που δόθηκε από τον Κριτή.

10.5.2

Εάν επιτρέψει να στραφεί η κάνη του όπλου προς τα πίσω στο πεδίο βολής, ή πέρα από τις
ο
ο
προκαθορισµένες (90 ), ή συγκεκριµένες (<90 ) ασφαλείς γωνίες πυρός κατά την εκτέλεση διαδροµής
βολής (περιορισµένες εξαιρέσεις: βλ. Καν. 5.2.7.3 και 10.5.6).

10.5.3

Εάν σε οποιαδήποτε στιγµή κατά την διάρκεια εκτέλεσης διαδροµής βολής ο αγωνιζόµενος ρίξει το όπλο
του ή προκαλέσει την πτώση του, γεµάτο ή όχι. Σηµειώστε ότι ο αγωνιζόµενος ο οποίος, για
οποιονδήποτε λόγο κατά την διάρκεια εκτέλεσης διαδροµής βολής, ηθεληµένα και µε ασφάλεια
τοποθετεί το όπλο του στο έδαφος ή σε άλλο σταθερό αντικείµενο δεν θα αποβληθεί εφόσον:
10.5.3.1 Ο αγωνιζόµενος διατηρεί συνεχή φυσική επαφή µε το όπλο µέχρι αυτό να τοποθετηθεί
σταθερά και µε ασφάλεια στο έδαφος ή πάνω σε άλλο σταθερό αντικείµενο; και
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10.5.3.2 Ο αγωνιζόµενος παραµένει σε απόσταση έως 1 µέτρο από το όπλο συνεχώς (εκτός εάν το
όπλο έχει τοποθετηθεί σε µεγαλύτερη απόσταση, υπό την επιτήρηση Κριτή, προκειµένου να
συµµορφωθεί µε την θέση εκκίνησης); και
10.5.3.3 Τα προβλεπόµενα από το Καν. 10.5.2 δεν συµβούν; και
10.5.3.4 Το όπλο είναι σε κατάσταση ετοιµότητας όπως ορίζεται στο Κεφ. 8.1; ή
10.5.3.5 Το όπλο δεν είναι γεµάτο και το κλείστρο είναι κλειδωµένο ανοιχτό.
10.5.4

Τράβηγµα του όπλου ή τοποθέτησή του στη θήκη µέσα σε σήραγγα.

10.5.5

Εάν η κάνη του όπλου στραφεί σε οποιοδήποτε σηµείο του σώµατος του αγωνιζοµένου κατά την
διάρκεια εκτέλεσης της διαδροµής βολής (δηλ. πέρασµα (sweeping)). Αποβολή δεν επιβάλλεται εάν το
πέρασµα συµβεί κατά την διάρκεια του τραβήγµατος του όπλου από την θήκη ή της επανατοποθέτησής
του στην θήκη, υπό την προϋπόθεση ότι τα δάχτυλα του αγωνιζόµενου είναι εµφανώς έξω από τον
υποφυλακτήρα της σκανδάλης.

10.5.6

Εάν η κάνη του γεµάτου όπλου στραφεί προς τα πίσω στο πεδίο πέραν της ακτίνας 1 µέτρου από τα
πόδια του αγωνιζόµενου κατά την διάρκεια του τραβήγµατος ή της επανατοποθέτησης στην θήκη. Η
εξαίρεση του 1 µέτρου ισχύει µόνο όταν ο αγωνιζόµενος κοιτά κεντρικά προς το βάθος του πεδίου.

10.5.7

Εάν ο αγωνιζόµενος φέρει ή χρησιµοποιεί περισσότερα του ενός όπλου σε οποιαδήποτε στιγµή κατά
την διάρκεια εκτέλεσης διαδροµής βολής.

10.5.8

Εάν παραλείψει να βγάλει τα δάκτυλα έξω από τον υποφυλακτήρα της σκανδάλης κατά την διάρκεια
διόρθωσης εµπλοκής, ενώ ο αγωνιζόµενος εµφανώς έχει κατεβάσει το όπλο από το να είναι στοχευµένο
στους στόχους.

10.5.9

Εάν παραλείψει να βγάλει τα δάκτυλα έξω από τον υποφυλακτήρα της σκανδάλης κατά την διάρκεια
γέµισης, επαναγέµισης, ή απογέµισης εκτός όπου ρητά επιτρέπεται (βλ. Καν. 8.1.2.5 και 8.3.7.1)

10.5.10 Εάν παραλείψει να βγάλει τα δάκτυλα έξω από τον υποφυλακτήρα της σκανδάλης κατά την διάρκεια
µετακίνησης, σύµφωνα µε τον Καν. 8.5.1.
10.5.11 Έχοντας ένα γεµάτο όπλο στη θήκη, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
10.5.11.1Aυτογεµές πιστόλι µονής ενέργειας µε γεµάτη την θαλάµη, χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί η
ασφάλεια.
10.5.11.2 Πιστόλι διπλής ενέργειας ή επιλεκτικής ενέργειας µε την σφύρα οπλισµένη και χωρίς να έχει
ενεργοποιηθεί η ασφάλεια.
10.5.11.3 Περίστροφο µε την σφύρα οπλισµένη.
10.5.12 Εάν χειρίζεται πραγµατικά ή εικονικά πυροµαχικά στην Ζώνη Ασφαλείας, σε αντίθεση µε τον Καν. 2.4.4.
10.5.12.1Η έκφραση “χειρίζεται” δεν αποκλείει τους αγωνιζόµενους από το να εισέρχονται στη Ζώνη
Ασφαλείας µε πραγµατικά ή εικονικά πυροµαχικά σε γεµιστήρες ή σε ταχυγεµιστήρες στη ζώνη
τους, στις τσέπες τους ή στην τσάντα τους, αρκεί να µην βγάλουν οικιοθελώς τους γεµάτους
γεµιστήρες ή ταχυγεµιστήρες από τις θήκες τους ή όπου φυλάσσονται, όσο βρίσκονται µέσα
στη Ζώνη Ασφαλείας.
10.5.13 Εάν έχει γεµάτο όπλο σε οποιαδήποτε περίπτωση εκτός και αν έχει εξουσιοδοτηθεί από Κριτή.
10.5.14 Εάν ανακτήσει πεσµένο όπλο. Τα πεσµένα όπλα πρέπει πάντοτε να ανακτώνται από Κριτή ο οποίος,
αφού ελέγξει και/ή αδειάσει το όπλο, θα το τοποθετήσει κατευθείαν στο κουτί, στην τσάντα ή την θήκη
του αγωνιζόµενου. Το να πέσει το όπλο τυχαία ή ως αποτέλεσµα ενέργειας εφόσον συνέβη εκτός
διαδροµής βολής δεν είναι παράβαση. Ωστόσο, αγωνιζόµενος που ανακτά πεσµένο όπλο θα υποστεί
αποβολή.
10.5.15 Εάν χρησιµοποιήσει απαγορευµένα και/ή ανασφαλή πυροµαχικά (βλ. Καν. 5.5.4, 5.5.5 και 5.5.6), και/ή η
χρησιµοποίηση απαγορευµένου όπλου (βλ. Καν. 5.1.10 και 5.1.11).
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10.6

Αποβολή – Αντιαθλητική Συµπεριφορά

10.6.1

Οι αγωνιζόµενοι θα αποβάλλονται για συµπεριφορά που ο Κριτής κρίνει αντιαθλητική. Παραδείγµατα
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι το κλέψιµο, η ανειλικρίνεια, η µη συµµόρφωση µε τις λογικές
οδηγίες µέλους της ∆ιοίκησης Αγώνα, ή όποια συµπεριφορά που µπορεί να δυσφηµίσει το άθληµα. Ο
Αγωνάρχης πρέπει να ενηµερωθεί το συντοµότερο δυνατόν.

10.6.2

Αγωνιζόµενος που κρίνει ο Κριτής πως σκόπιµα αφαίρεσε ή προκάλεσε την απώλεια των
προστατευτικών των µατιών και/ή ακοής προκειµένου να κερδίσει επανεκτέλεση θα αποβάλλεται.

10.6.3

Άλλα πρόσωπα µπορεί να αποβληθούν από το πεδίο για συµπεριφορά που Κριτής θεωρεί απαράδεκτη.
Παραδείγµατα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι η µη συµµόρφωση στις λογικές οδηγίες ενός µέλους
της ∆ιοίκησης Αγώνα, παρενόχληση στην λειτουργία της διαδροµής βολής και/ή την προσπάθεια ενός
αγωνιζόµενου εξ αιτίας της, και κάθε άλλη συµπεριφορά που µπορεί να δυσφηµίσει το άθληµα.

10.7

Αποβολή – Απαγορευµένες Ουσίες

10.7.1

Όλα τα άτοµα απαιτείται να είναι σε πλήρη έλεγχο, νοητικό και φυσικό, κατά την διάρκεια των αγώνων
IPSC.

10.7.2

Η IPSC θεωρεί την κατάχρηση προϊόντων οινοπνεύµατος, µη συνταγογραφηµένων και µη απαραίτητων
φαρµάκων και την χρήση παράνοµων (ναρκωτικών) ή βελτιωτικών της απόδοσης (αναβολικών)
φαρµάκων, αδιάφορο µε ποιο τρόπο ελήφθησαν ή δόθηκαν, ως µία εξαιρετικά σοβαρή παράβαση.

10.7.3

Εκτός της περίπτωσης που χρησιµοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς, οι αγωνιζόµενοι και τα µέλη της
∆ιοίκησης Αγώνα δεν πρέπει να είναι υπό την επήρεια φαρµάκων (συµπεριλαµβανοµένου του αλκοόλ)
κάθε είδους κατά την διάρκεια του αγώνα. Οποιοδήποτε άτοµο που κατά την γνώµη του Αγωνάρχη είναι
εµφανώς υπό την επήρεια οιουδήποτε των ανωτέρω περιγραφόµενων ουσιών, θα αποβάλλεται και
µπορεί να απαιτηθεί να αποχωρήσει από το πεδίο.

10.7.4

Η IPSC διατηρεί το δικαίωµα να απαγορεύσει οποιεσδήποτε γενικές ή ειδικές ουσίες και σκευάσµατα και
να επιβάλει σε οποιαδήποτε στιγµή έλεγχο για την ανίχνευση των ουσιών αυτών (βλ. χωριστούς
Κανονισµούς Anti-Doping της IPSC).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ∆ιαιτησία και Ερµηνεία των Κανονισµών
11.1

Γενικές Αρχές

11.1.1

∆ιοίκηση - Περιστασιακές διαφωνίες είναι αναπόφευκτες σε οποιαδήποτε ανταγωνιστική δραστηριότητα
που διέπεται από κανόνες. Αναγνωρίζεται ότι στα πιο σηµαντικά επίπεδα αγώνων το αποτέλεσµα είναι
πολύ πιο σηµαντικό για τον αγωνιζόµενο. Όµως, η αποτελεσµατική διοίκηση του αγώνα και ο
σχεδιασµός θα αποτρέψουν τις περισσότερες αν όχι όλες τις διαφωνίες.

11.1.2

Πρόσβαση – Ενστάσεις µπορούν να υποβληθούν για διαιτησία σύµφωνα µε τους ακόλουθους
κανονισµούς για κάθε θέµα πλην θεµάτων για τα οποία ειδικά απαγορεύεται από κάποιο άλλο
κανονισµό. Ενστάσεις µε θέµα αποβολή για παραβίαση κανόνα ασφαλείας θα γίνονται δεκτές µόνο για
να προσδιορισθεί εάν ειδικές συνθήκες δίνουν λόγους αναθεώρησης της απόφασης αποβολής. Όµως, η
διάπραξη της παραβίασης όπως περιγράφεται από το µέλος της ∆ιοίκησης Αγώνα δεν επιδέχεται
αµφισβήτηση και δεν προσβάλλεται µε ένσταση.

11.1.3

Ενστάσεις - Οι αποφάσεις λαµβάνονται αρχικά από τον Κριτή. Εάν ο παραπονούµενος αµφισβητεί µια
απόφαση, ο Επικεφαλής Κριτής του σταδίου ή της περιοχής του πεδίου θα πρέπει να κληθεί για να
αποφασίσει. Εάν η αµφισβήτηση παραµένει ακόµη, ο Αγωνάρχης πρέπει να κληθεί για να δώσει λύση.

11.1.4

Επιτροπή ∆ιαιτησίας - Εφόσον ο παραπονούµενος συνεχίζει να αµφισβητεί την απόφαση, µπορεί να
προσφύγει στην Επιτροπή ∆ιαιτησίας υποβάλλοντας ένσταση πρώτου προσώπου.

11.1.5

∆ιατήρηση Αποδεικτικών Στοιχείων - Ο παραπονούµενος πρέπει να πληροφορήσει τον Αγωνάρχη για
την πρόθεσή του να φέρει το θέµα στην Επιτροπή ∆ιαιτησίας και µπορεί να ζητήσει τα µέλη της
∆ιοίκησης Αγώνα να διαφυλάξουν οποιαδήποτε ή όλα τα αποδεικτικά στοιχεία εκκρεµούσης της
ακροαµατικής διαδικασίας. Ηχογραφήσεις και/ή βιντεοσκοπήσεις δεν θα γίνονται δεκτές ως αποδεικτικά
στοιχεία.

11.1.6

Προετοιµασία της Ένστασης - Ο παραπονούµενος έχει την ευθύνη να ετοιµάσει και να παραδώσει την
έγγραφη ένσταση, µε ταυτόχρονη καταβολή του ανάλογου παραβόλου. Και τα δύο πρέπει να
υποβληθούν στον Αγωνάρχη µέσα στην καθορισµένη χρονική περίοδο.

11.1.7

Καθήκοντα του Μέλους της ∆ιοίκησης Αγώνα - Οποιοδήποτε µέλος της ∆ιοίκησης Αγώνα λάβει γνώση
αιτήµατος για διαιτησία οφείλει, χωρίς καθυστέρηση, να πληροφορήσει τον Αγωνάρχη και να σηµειώσει
τα ονόµατα όλων των µαρτύρων και των µελών της ∆ιοίκησης Αγώνα που εµπλέκονται και να
διαβιβάσει τις πληροφορίες αυτές στον Αγωνάρχη.

11.1.8

Καθήκοντα του ∆ιευθυντή Αγώνα - Μόλις του παραδοθεί από τον Αγωνάρχη η ένσταση, ο ∆ιευθυντής
Αγώνα θα συγκαλέσει την Επιτροπή ∆ιαιτησίας σε ιδιαίτερο χώρο συνεδρίασης το συντοµότερο
δυνατόν.

11.1.9

Καθήκοντα της Επιτροπής ∆ιαιτησίας – Η Επιτροπή ∆ιαιτησίας δεσµεύεται να τηρεί και να εφαρµόζει
τους σε ισχύ Κανονισµούς της IPSC και να εκδώσει απόφαση που να είναι σύµφωνη µε τους
Κανονισµούς αυτούς. Όπου οι Κανονισµοί απαιτούν ερµηνεία ή όπου ένα περιστατικό δεν καλύπτεται
απόλυτα από τους Κανονισµούς, η Επιτροπή ∆ιαιτησίας θα χρησιµοποιήσει την καλύτερη κρίση της
µέσα στο πνεύµα των Κανονισµών.

11.2

Σύνθεση της Επιτροπής

11.2.1

Αγώνες Επιπέδου III ή υψηλότερου - Η σύνθεση της Επιτροπής ∆ιαιτησίας θα γίνεται σύµφωνα µε τους
ακόλουθους κανόνες:
11.2.1.1 Ο Πρόεδρος της IPSC, ή ο εκπρόσωπός του, ή ένα πιστοποιηµένο Μέλος της ∆ιοίκησης
Αγώνα που ορίσθηκε από τον ∆ιευθυντή Αγώνα, (µε αυτή την σειρά) θα ενεργήσει ως
Πρόεδρος της Επιτροπής χωρίς ψήφο.
11.2.1.2 Τρεις διαιτητές που θα ορισθούν από τον Πρόεδρο της IPSC, ή τον εκπρόσωπό του, ή τον
∆ιευθυντή Αγώνα, (µε αυτή την σειρά), µε µία ψήφο ο καθένας.
11.2.1.3 Όπου είναι δυνατόν οι διαιτητές θα πρέπει να είναι αγωνιζόµενοι στον αγώνα και θα πρέπει να
είναι πιστοποιηµένα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα.
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11.2.1.4 Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε µέλος της Επιτροπής ∆ιαιτησίας
να έχουν συµµετάσχει στην αρχική απόφαση ή µεταγενέστερες αµφισβητήσεις, που οδήγησαν
στην διαιτησία.
11.2.2

Αγώνες Επιπέδου I και II - Ο ∆ιευθυντής Αγώνα µπορεί να ορίσει Επιτροπή ∆ιαιτησίας από τρία
έµπειρα άτοµα που δεν έχουν σχέση µε την ένσταση και δεν έχουν άµεση σύγκρουση συµφερόντων ή
όφελος από το αποτέλεσµα της ένστασης. Οι διαιτητές θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα µέλη της
∆ιοίκησης Αγώνα όπου είναι δυνατόν. Όλα τα µέλη της επιτροπής θα έχουν ψήφο. Το γηραιότερο µέλος
της ∆ιοίκησης Αγώνα, ή το γηραιότερο άτοµο, εάν δεν υπάρχουν µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα, θα είναι ο
πρόεδρος.

11.3

Χρονικά Όρια και Σειρά ∆ιαδικασιών

11.3.1

Χρονικό Όριο για Κατάθεση Ένστασης - Έγγραφες ενστάσεις για διαιτησία πρέπει να υποβάλλονται
στον Αγωνάρχη στο κατάλληλο Έντυπο Ένστασης, συνοδευόµενες από το προκαθορισµένο Παράβολο
Ένστασης, εντός µίας ώρας από την ώρα του αµφισβητούµενου περιστατικού ή γεγονότος όπως
σηµειώθηκε από τα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα. Μη συµµόρφωση µε τα παραπάνω καθιστούν την
ένσταση άκυρη και δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια. Ο Αγωνάρχης υποχρεούται να σηµειώσει, πάνω
στο Έντυπο Ένστασης, την ώρα και την ηµεροµηνία αµέσως µόλις την παραλάβει.

11.3.2

Χρονικό Όριο για Έκδοση Απόφασης - Η Επιτροπή πρέπει να καταλήξει σε απόφαση µέσα σε 24 ώρες
από την υποβολή της ένστασης ή πριν ανακηρυχθούν από τον ∆ιευθυντή Αγώνα οριστικά τα
αποτελέσµατα του αγώνα, οτιδήποτε από τα δύο επέρχεται πρώτο. Εάν η Επιτροπή δεν παραδώσει
απόφαση µέσα στην καθορισµένη προθεσµία, η ένσταση πρώτου και τρίτου προσώπου (βλ. Καν.
11.7.1) θα είναι αυτοµάτως επιτυχείς, και το παράβολο θα επιστραφεί.

11.4

Παράβολα

11.4.1

Ύψος Παραβόλου – Σε αγώνες Επιπέδου III ή υψηλότερου, το παράβολο ένστασης που θα επιτρέψει
στον ενιστάµενο να ζητήσει διαιτησία, θα είναι US$100.00 ή το ισόποσο του µέγιστου παραβόλου
ατοµικής συµµετοχής στον αγώνα (οποιοδήποτε είναι χαµηλότερο), σε τοπικό νόµισµα. Το παράβολο
ενστάσεων για άλλους αγώνες µπορεί να καθορίζεται από τους διοργανωτές του αγώνα, αλλά δεν
µπορούν να υπερβαίνουν τα US$100,00 ή το ισόποσο σε τοπικό νόµισµα. Μία ένσταση που έγινε από
τον Αγωνάρχη σχετικά µε θέµα του αγώνα, δεν απαιτεί παράβολο.

11.4.2

Εκκαθάριση Παραβόλου – Εάν η απόφαση της Επιτροπής είναι να αποδεχθεί την ένσταση, το
παράβολο θα επιστραφεί. Εάν η απόφαση της Επιτροπής είναι να απορρίψει της Ένσταση, το
παράβολο και η απόφαση πρέπει να προωθηθούν στην Περιφερειακή ή Εθνική Επιτροπή Κριτών
(RROI or NROI) σε ότι αφορά αγώνες Επιπέδου I και II, και στην ∆ιεθνή Ένωση Κριτών (IROA) σε ότι
αφορά αγώνες Επιπέδου III και υψηλότερου.

11.5

Κανόνες της ∆ιαδικασίας

11.5.1

Καθήκοντα και ∆ιαδικασία της Επιτροπής – Η Επιτροπή θα µελετήσει την γραπτή ένσταση και θα
κρατήσει για λογαριασµό των διοργανωτών τα χρήµατα που καταβλήθηκαν από τον ενιστάµενο, µέχρι
να ληφθεί µία απόφαση.

11.5.2

Υποβολή στοιχείων - Η Επιτροπή στη συνέχεια δύναται να ζητήσει από τον ενιστάµενο να δώσει
προσωπικά περαιτέρω λεπτοµέρειες επί της ενστάσεώς του και µπορεί να κάνει ερωτήσεις για
οποιαδήποτε λεπτοµέρεια σχετική µε την ένσταση.

11.5.3

Ακρόαση – ∆ύναται να ζητηθεί κατόπιν από τον ενιστάµενο να αποχωρήσει ενώ η Επιτροπή εξετάζει τα
αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν.

11.5.4

Μάρτυρες - Η Επιτροπή στη συνέχεια δύναται να ακούσει τα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα καθώς και
όποιους άλλους µάρτυρες εµπλέκονται στην ένσταση. Η Επιτροπή θα εξετάσει όλα τα στοιχεία που
υποβάλλονται.

11.5.5

Ερωτήσεις - Η Επιτροπή µπορεί να κάνει ερωτήσεις στους µάρτυρες και τα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα
για οποιαδήποτε λεπτοµέρεια σχετική µε την ένσταση.

11.5.6

Γνώµες - Τα µέλη της Επιτροπής θα απέχουν από το να εκφράσουν οποιαδήποτε γνώµη ή
συµπέρασµα ενώ µία διαδικασία ένστασης είναι σε εξέλιξη.
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11.5.7

Επισκόπηση Περιοχής - Η Επιτροπή µπορεί να ελέγξει οποιοδήποτε πεδίο ή περιοχή σχετίζεται µε την
ένσταση και να ζητήσει από οποιοδήποτε άτοµο ή µέλος της ∆ιοίκησης Αγώνα κρίνει ότι θα είναι
χρήσιµος να τους συνοδεύσει.

11.5.8

Ανεπίτρεπτος Επηρεασµός - Οποιοδήποτε άτοµο προσπαθήσει να επηρεάσει τα µέλη της Επιτροπής
µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν της υποβολής αποδεικτικών στοιχείων, µπορεί να ελεγχθεί µε
πειθαρχική διαδικασία, κατά την διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής ∆ιαιτησίας.

11.5.9

∆ιαβούλευση - Όταν η Επιτροπή είναι ικανοποιηµένη ότι κατέχει όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία
που σχετίζονται µε την ένσταση, θα διαβουλευθεί κεκλεισµένων των θυρών και θα καταλήξει στην
απόφασή της µε πλειοψηφικό σύστηµα ψηφοφορίας.

11.6

Απόφαση και Επακόλουθες Ενέργειες

11.6.1

Απόφαση Επιτροπής - Όταν η Επιτροπή καταλήξει σε απόφαση, θα καλέσουν τον ενιστάµενο, το
εµπλεκόµενο µέλος της ∆ιοίκησης Αγώνα και τον Αγωνάρχη για να ανακοινώσουν την κρίση τους.

11.6.2

Εκτέλεση της Απόφασης - Είναι ευθύνη του Αγωνάρχη να εκτελεστεί η απόφαση της Επιτροπής. Ο
Αγωνάρχης θα αναρτήσει την απόφαση σε σηµείο προσπελάσιµο από όλους τους αγωνιζόµενους. Η
απόφαση δεν έχει αναδροµικότητα και δεν επηρεάζει οποιαδήποτε περιστατικά προγενέστερα της
απόφασης.

11.6.3

Τελεσιδικία της Απόφασης - Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη και δεν µπορεί να προσβληθεί,
εκτός εάν, κατά την γνώµη του Αγωνάρχη, νέα στοιχεία που προέκυψαν µετά την έκδοση της
απόφασης, αλλά πριν ανακυρηχθούν τα αποτελέσµατα οριστικά από τον ∆ιευθυντή Αγώνα, καθιστούν
αναγκαία της αναθεώρησή της.

11.6.4

Πρακτικά - Οι αποφάσεις της Επιτροπής ∆ιαιτησίας θα καταγράφονται και θα αποτελούν δεδικασµένο
για κάθε παρόµοιο και χρονικά επόµενο περιστατικό κατά την διάρκεια του αγώνα αυτού.

11.7

Ένσταση Τρίτου

11.7.1

Ενστάσεις µπορούν επίσης να υποβληθούν από άλλα πρόσωπα ως ένσταση τρίτου (third party appeal).
Στις περιπτώσεις αυτές, όλα τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο αυτό θα παραµείνουν κατά τα λοιπά σε
ισχύ.

11.8

Ερµηνεία των Κανονισµών

11.8.1

Η ερµηνεία των Κανονισµών και των κανόνων αυτών είναι ευθύνη του Εκτελεστικού Συµβουλίου της
IPSC.

11.8.2

Άτοµα που ζητούν διευκρίνιση οποιουδήποτε κανόνα πρέπει να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους
εγγράφως είτε µε fax, είτε µε επιστολή ή µε email στα κεντρικά γραφεία της IPSC.

11.8.3

Όλες οι ερµηνείες των Κανονισµών που δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της IPSC θεωρούνται ως
νοµολογία και θα εφαρµόζονται σε όλους τους εγκεκριµένους αγώνες IPSC µε έναρξη ισχύος 7 ηµέρες
από την ηµέρα της δηµοσίευσης. Όλες αυτές οι ερµηνείες θα υπόκεινται σε έγκριση ή τροποποίηση στην
επόµενη Παγκόσµια Συνέλευση της IPSC.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ∆ιάφορα Θέµατα
12.1

Παραρτήµατα

Όλα τα Παραρτήµατα που περιλαµβάνονται στο παρόν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Κανονισµών αυτών.

12.2

Επίσηµη Γλώσσα

Τα Αγγλικά είναι η επίσηµη γλώσσα των Κανονισµών της IPSC. Εάν υπάρχουν διαφορές µεταξύ της έκδοσης σε
Αγγλική γλώσσα και εκδόσεων σε άλλες γλώσσες, υπερισχύει η έκδοση της Αγγλικής γλώσσας.

12.3

∆ήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Οι αγωνιζόµενοι και όλα τα λοιπά πρόσωπα που παραβρίσκονται σε έναν αγώνα IPSC είναι καθ’ ολοκληρία,
αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι να βεβαιωθούν ότι οποιοσδήποτε εξοπλισµός που φέρουν στον αγώνα
είναι σε πλήρη συµµόρφωση µε όλους τους ισχύοντες νόµους της γεωγραφικής ή πολιτικής περιοχής που
διεξάγεται ο αγώνας. Ούτε η IPSC ούτε οποιοιδήποτε Αξιωµατούχοι της IPSC, ούτε οποιοσδήποτε οργανισµός
συνδεόµενος µε την IPSC, ούτε οποιοιδήποτε αξιωµατούχοι όποιου οργανισµού συνδέεται µε την IPSC,
αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά µε το θέµα αυτό, ούτε σχετικά µε απώλεια, ζηµία, ατύχηµα,
τραυµατισµό ή θάνατο που θα επέλθει σε άτοµο ή ολότητα ως αποτέλεσµα νόµιµης ή παράνοµης χρήσης τέτοιου
εξοπλισµού.

12.4

Φύλο (Αρσενικό / Θηλυκό)

Οι αναφορές που γίνονται στο παρόν σε αρσενικό φύλο (δηλ. "αυτός", "αυτού", "αυτόν") θεωρούνται ότι
περιλαµβάνουν και το θηλυκό φύλο (δηλ. "αυτή", "αυτήν").

12.5

Γλωσσάριο Όρων

Στους παρόντες Κανονισµούς, οι ακόλουθοι ορισµοί εφαρµόζονται:
Aftermarket…………...

- Μη Εργοστασιακά…………..

Aim / Aiming………….
Allied Equipment…….

- Σκόπευση……………………
- Σχετικός Εξοπλισµός……….

Attempt at (COF)…….

- Εκτέλεση ∆ιαδροµής Βολής.

Berm……………........

- Πρόφραγµα (Ανάχωµα)……

Bullet………………….
Caliber…………………

- Βλήµα………………………..
- ∆ιαµέτρηµα………………….

Cartridge case………..

- Κάλυκας……………………...

Chamber Safety Flag..

- Σηµαία Ασφαλείας…………..

Compensator…………

- Περιοριστής Ανάκρουσης….

Detonation…………….

- Εκπυρσοκρότηση…………..

Discharge……………..

- Πυροβολισµός………………

Downrange……………

- Βάθος Πεδίου……………….

Εξαρτήµατα που δεν κατασκευάζει ή προµηθεύει ο
Κατασκευαστής (OFM), και/ή φέρουν χαρακτηριστικά
σύµβολα άλλου Κατασκευαστή.
Ευθυγράµµιση της κάνης όπλου προς στόχους.
Γεµιστήρες, ταχυγεµιστήρες και/ή αντίστοιχες θήκες τους
(περιλαµβάνει µαγνήτες).
Η χρονική περίοδος από το Σήµα Εκκίνησης µέχρι ο
σκοπευτής να υποδείξει ότι έχει τελειώσει µε τις βολές,
απαντώντας στον Καν. 8.3.6.
Κατασκευή εµποδίου από άµµο, χώµα, ή άλλα υλικά
κατάλληλα να δέχονται τα βλήµατα και/ή να διαχωρίζουν ένα
χώρο βολής – βαλβίδα βολής και/ή στάδιο από ένα άλλο.
Η βολίδα του φυσιγγίου που χτυπά τον στόχο.
Η διάµετρος του βλήµατος που µετράται σε χιλιοστά (ή
χιλιοστά της ίντσας).
Το κύριο µέρος του φυσιγγίου, το οποίο περιέχει όλα τα
εξαρτήµατα.
Έντονο σε χρώµα αντικείµενο, δεν οµοιάζει µε σφαίρα ή
µέρος της. Θα πρέπει να µην µπορεί να χωράει στην γεµάτη
θαλάµη όπλου. Αν βρίσκεται στη θαλάµη όπλου, δεν θα
πρέπει να χωράει σφαίρα σ’ αυτήν. Θα πρέπει να έχει
προεξοχή ή κορδέλα να εξέχει φανερά του όπλου.
Συσκευή τοποθετηµένη στην έξοδο κάνης, προκειµένου να
αντισταθµίσει την ανάκρουση (συνήθως µε διαφυγή αερίων).
Ανάφλεξη του καψυλλίου του φυσιγγίου, χωρίς να έχει γίνει
από τον επικρουστήρα, όπου το βλήµα δεν περνάει µέσα από
την κάνη (π.χ. όταν το κλείστρο τραβηχτεί πίσω µε το χέρι,
εάν πέσει το φυσίγγι, κλπ.).
Ένα βλήµα που περνάει εξ ολοκλήρου µέσα από την κάνη
του όπλου (βλ. επίσης Shot).
Η γενική περιοχή ενός σταδίου όπου η κάνη µπορεί να
στραφεί µε ασφάλεια κατά την διάρκεια εκτέλεσης διαδροµής
βολής, ή το σηµείο όπου µπορούν να καταλήξουν οι σφαίρες.
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Draw (Drawing)……….

- Τράβηγµα……………………

Dry firing………………

- Ξηρά Βολή…………………..

Dummy Ammunition…

- Ψεύτικα Πυροµαχικά……….

Engage………………..

- Προσβολή Στόχου…………..

Face,(facing) uprange..

- Μέτωπο προς τα πίσω……..

False start……………..

- Λάθος Εκκίνηση…………….

Grain…………………..

- Grain…………………………

Holster…………………

- Θήκη………………………….

Loaded………………...

- Γεµάτο………………………..

Loading………………..

- Γέµιση………………………..

Location……………….
Match Personnel……..

- Θέση………………………….
- Προσωπικό του Αγώνα…….

May…………………….
Must……………………
No-shoot(s)……………
Not applicable………...

- Θα µπορούσε / Ίσως……….
- Επιβάλεται / Πρέπει………...
- Στόχος(οι) Ποινής……….….
- ∆εν Ισχύει……………………

OFM……………………

- Κατασκευαστής……………..

Primer………………….

- Καψούλι……………………...

Props…………………..

- Κατασκευές………………….

Prototype……………...

- Πρωτότυπο………………….

Region…………………
Reginal Director………

- Περιφέρεια…………………...
- Περιφερειάρχης……………..

Reloading……………..

- Επαναγέµιση………………..

Reshoot……………….

- Επανεκτέλεση……………….

Round………………….

- Φυσίγγι……………………….

Shooting position……..

- Σκοπευτική Στάση…………..

Shot……………………

- Βολή………………………….

Should…………………
Sight picture…………..

- Θα Πρέπει…………………...
- ∆οκιµαστική Σκόπευση…….

Η ενέργεια αφαίρεσης του όπλου από την θήκη. Το τράβηγµα
τελειώνει όταν το όπλο αποµακρυνθεί εντελώς από την θήκη.
Η ενεργοποίηση της σκανδάλης και/ή του κύκλου λειτουργίας
του όπλου ενώ είναι παντελώς άδειο από πυροµαχικά.
Περιλαµβάνει άσφαιρα, βολίδες προπόνησης και άδειους
κάλυκες.
Πυροβολώ στόχο. Πυροβολώ άλλα αστοχώ δεν είναι
“παράβλεψη προσβολής στόχου”. Η εµπλοκή που δεν
επιτρέπει να βάλλω κατά του στόχου είναι “παράβλεψη
προσβολής στόχου”.
Το πρόσωπο του αγωνιζόµενου, το στήθος και τα δάκτυλα
των ποδιών είναι στραµµένα προς τo πίσω µέρος του σταδίου.
Έναρξη προσπάθειας σε στάδιο πριν το Σήµα Εκκίνησης (βλ.
Καν. 8.3.4).
Συνήθης
µονάδα
µέτρησης
βάρους
βλήµατος
( 1 grain = 0.0648 grams).
Μηχανισµός συγκράτησης όπλου, φέρεται στην ζώνη του
αγωνιζόµενου.
Όπλο µε “ζωντανά” ή ψεύτικα πυροµαχικά στη θαλάµη ή σε
γεµιστήρα εντός του όπλου.
Η τοποθέτηση (εισαγωγή) πυροµαχικών σε όπλο µετά την
εντολή “Γέµισε, όπλισε, ετοιµάσου”. Η γέµιση ξεκινά µόλις ο
αγωνιζόµενος πιάσει ένα φυσίγγιο, µία γεµιστήρα ή
ταχυγεµιστήρα, και τελειώνει όταν το όπλο βρεθεί µε
ασφάλεια στη θήκη (ή τοποθετηθεί αλλού σύµφωνα µε την
γραπτή ενηµέρωση σταδίου), και τα χέρια του αγωνιζόµενου
έχουν αποµακρυνθεί από το όπλο. Για Κατάσταση
Ετοιµότητας Όπλου µε άδεια θαλάµη, η γέµιση τελειώνει
όταν η γεµιστήρα έχει πλήρως κουµπώσει (ή το βυκίο έχει
κλείσει πλήρως).
Γεωγραφικό σηµείο µέσα σε ένα στάδιο.
Άτοµα που έχουν επίσηµο καθήκον ή αρµοδιότητα σε
κάποιον αγώνα, αλλά δεν είναι κατ’ ανάγκη ή δεν ενεργούν
ως Μέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα.
Απόλυτα προαιρετικό.
Απόλυτα υποχρεωτικό.
Στόχος(οι) που επιφέρει ποινές όταν βληθεί.
Ο κανόνας ή οι απαιτήσεις δεν εφαρµόζονται στο
συγκεκριµένο αγώνισµα ή Κατηγορία.
Το εργοστάσιο που κατασκεύασε το όπλο
(Original Firearm Manufacturer).
Το µέρος του φυσιγγίου που προκαλεί την έκρηξη ή την έξοδο
του βλήµατος.
Αντικείµενα άλλα από στόχους ή Οριογραµµές Σφάλµατος,
που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή, λειτουργία ή
διακόσµιση ενός σταδίου.
Όπλο µε διάταξη και προδιαγραφές που δεν βρίσκεται σε
µαζική παραγωγή και/ή δεν είναι διαθέσιµο στο ευρύ κοινό.
Μία χώρα ή γεωγραφική περιοχή που αναγνωρίζει η IPSC.
Το πρόσωπο που αναγνωρίζεται από την IPSC, ότι
εκπροσωπεί την Περιφέρεια.
Αντικατάσταση γεµιστήρας που βρίσκεται ήδη τοποθετηµένη
σε όπλο µε άλλη γεµιστήρα, ή η πρόσθεση επιπλέον
πυροµαχικών σε ένα όπλο ενώ ο αγωνιζόµενος εκτελεί την
διαδροµής βολής. Η επαναγέµιση ξεκινά µόλις ο µοχλός
απελευθέρωσης της γεµιστήρας (ή ανοίγµατος του βυκίου)
ενεργοποιηθεί, και τελειώνει όταν το χέρι του αγωνιζόµενου
έχει αποµακρυνθεί από την νέα τοποθετηµένη γεµιστήρα (ή
έχει κλείσει πλήρως το βυκίο). Εξαίρεση: η ασφαλής βολή του
φυσιγγίου που βρίσκεται στη θαλάµη προς στόχο πριν
τοποθετηθεί η νέα γεµιστήρα στο όπλο.
Η επανάληψη της προσπάθειας ενός αγωνιζόµενου σε µία
διαδροµή βολής, η οποία προηγουµένως εγκρίθηκε από ένα
Κριτή, τον Αγωνάρχη ή µία Επιτροπή ∆ιαιτησίας.
Μία µονάδα πυροµαχικού από αυτά που χρησιµοποιούνται σε
όπλο χειρός ή ραβδωτό τυφέκιο.
Η θέση του σώµατος ενός ατόµου (π.χ. ορθίως, γονυπετώς,
πρηνηδόν).
Ένα βλήµα που περνάει εξ ολοκλήρου µέσα από την κάνη
του όπλου.
Προαιρετικό, αλλά έντονα προτεινόµενο.
Η εικονική στόχευση στόχου χωρίς πραγµατική βολή.
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Snap Cap/Spring Cap.
Squib…………………..

- Κάλυκες µε Ελατήριο……….
- Ελαττωµατική Γόµωση……..

Stance…………………

- Στάση Σώµατος……………..

Start position………….

- Θέση Εκκίνησης…………….

Strong Hand…………..

- ∆υνατό Χέρι………………….

Sweeping……………...

- Πέρασµα……………………..

Target(s)………………

- Στόχος(οι)……………………

Target Array…………..

- ∆ιάταξη Στόχων……………..

Tie-down rig…………..

- Θήκη Μηρού………………...

Unloaded……………...

- Άδειο Όπλο………………….

Unloading……………..

- Απογέµιση…………………...

Uprange……………….

- Πίσω Μέρος Σταδίου……….

View……………………

- Σηµείο………………………..

Will……………………..

- Θα…………………………….

12.6

Είδος αποµίµησης πυροµαχικού.
Όποιο τµήµα της σφαίρας είναι σφηνωµένο στην κάνη του
όπλου και/ή ένα βλήµα που βγαίνει από την κάνη σε
εξαιρετικά χαµηλή ταχύτητα.
Η θέση των άκρων ενός ατόµου (π.χ. χέρια στο πλάι, χέρια
σταυρωµένα, κλπ.).
Η θέση, σκοπευτική και φυσική στάση που ορίζεται σε µία
διαδροµή βολής, που λαµβάνει ο αγωνιζόµενος πριν το Σήµα
Εκκίνησης (βλ. Καν. 8.3.4).
Το χέρι που χρησιµοποιεί ο αγωνιζόµενος για να πιάσει το
όπλο του αρχικά όταν το τραβάει από την θήκη που είναι
στερεωµένη στη ζώνη (το Αδύναµο Χέρι είναι το άλλο χέρι).
Αγωνιζόµενοι µε µόνο ένα χέρι µπορούν να χρησιµοποιήσουν
αυτό το χέρι για διαδροµές βολής µε το ∆υνατό Χέρι και για το
Αδύνατο Χέρι, υπό τους όρους του Καν. 10.2.10.
Το να στραφεί η κάνη του όπλου σε οποιοδήποτε µέρος του
οποιουδήποτε ατόµου κατά την εκτέλεση διαδροµής βολής
όταν ο αγωνιζόµενος χειρίζεται ή ακουµπά το όπλο ενώ αυτό
δεν είναι ασφαλισµένο στην θήκη, ή όταν χειρίζεται ένα
µακρύκανο όπλο χωρίς Σηµαία Ασφαλείας (Chamber Flag)
τοποθετηµένη στην θαλάµη (βλ. Καν. 10.5.5).
Όρος που µπορεί να περιλαµβάνει τόσο στόχο(ους)
βαθµολογίας όσο και στόχο(ους) ποινής (no-shoot(s)), εκτός
εάν κάποιος Καν. (π.χ. 4.1.3) κάνει διάκριση µεταξύ τους.
Μια συλλογή εγκεκριµένων στόχων που είναι ορατοί µόνο
από µία θέση ή ένα σηµείο βολής.
Θήκη της οποίας το κάτω τµήµα είναι δεµένο ή άλλως
σταθερά προσκολληµένο στον µηρό του αγωνιζόµενου µε
ιµάντες ή άλλο τρόπο.
Ένα όπλο εντελώς κενό από πραγµατικά ή ψεύτικα
πυροµαχικά στη θαλάµη και/ή στην τοποθετηµένη γεµιστήρα.
Αφαίρεση των πυροµαχικών από ένα όπλο όταν ο
αγωνιζόµενος έχει ολοκληρώσει την προσπάθειά του στην
διαδροµή βολής ή όταν λάβει σχετικές οδηγίες απογέµισης
από Κριτή. Η απογέµιση ξεκινά µόλις ο µοχλός
απελευθέρωσης της γεµιστήρας (ή ανοίγµατος του βυκίου)
ενεργοποιηθεί, και τελειώνει όταν το όπλο είναι εντελώς κενό
από πυροµαχικά. Σηµειώστε ότι αγωνιζόµενος που, µετά την
ενεργοποίηση του µοχλού απελευθέρωσης της γεµιστήρας (ή
του ανοίγµατος του βυκίου) απαντώντας στην εντολή που του
δόθηκε βάση τον Καν. 8.3.6, βάλλει µε ασφάλεια το φυσίγγιο
που βρίσκεται στη θαλάµη προς στόχο και/ή θα
επανατοποθετήσει πυροµαχικά στο όπλο, θεωρείτε ότι
τερµάτισε την διαδικασία απογέµισης και συνεχίζει τις βολές.
Η γενική περιοχή σταδίου, περιοχής βολών ή σκοπευτηρίου,
πίσω από της µέγιστες επιτρεπτές γωνίες ασφαλείας (βλ.
Καν. 2.1.2), όπου δεν πρέπει να στραφεί η κάνη του όπλου
κατά την διάρκεια εκτέλεσης διαδροµής βολής (εξαίρεση: βλ.
Καν. 10.5.6).
Θέση που προσφέρει οπτική επαφή µε τους στόχους (π.χ.
ένα άνοιγµα – παράθυρο, η άκρη ενός φράγµατος – barricade
κ.λπ.),
Υποχρεωτικό.

Μετρήσεις

Μέσα στους κανονισµούς αυτούς, όπου αναφέρονται διαστάσεις, οι αναγραφόµενες εντός παρενθέσεως
παρέχονται µόνον ως οδηγός.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A1: Επίπεδα Αγώνων IPSC
Σηµ: R = Προτεινόµενο - Recommended, M = Υποχρεωτικό - Mandatory

01. Πρέπει να τηρηθεί ο ισχύων Κανονισµός IPSC
02. Οι αγωνιζόµενοι πρέπει να είναι µέλη της IPSC στην
Περιφέρεια κατοικίας τους (Κεφάλαιο 6.5)
03. ∆ιευθυντής Αγώνα
04. Αγωνάρχης (Φυσικός ή ∆ιορισµένος)
05. Αγωνάρχης εγκεκριµένος από τον Περιφερειάρχη
06. Αγωνάρχης εγκεκριµένος από το
Εκτελεστικό Συµβούλιο της IPSC
07. Ένας Επικεφαλής Κριτής ανά περιοχή
08. Ένας Εθνικός Κριτής (NROI) ανά στάδιο
09. Ένας ∆ιεθνείς Κριτής (IROA) ανά στάδιο
10. IROA Κριτής Αποτελεσµάτων (SO)
11. Ένας Προσωπικό Σταδίου (ταπωτής) για κάθε 6 σφαίρες
12. Έγκριση Σταδίων από τον Περιφερειάρχη

Επίπεδο
I

Επίπεδο
II

Επίπεδο
III

Επίπεδο
IV

Επίπεδο
V

M

M

M

M

M

R

M

M

M

M

M
M
R

M
M
R

M
M
M

M
M
R

M
M
R

M

M

M
M
M
M
R

M
M
M
M
R

M
M
M

M
M
M

M
M

M
M
M

M
M
M

R
R

R
R

R
R

R
R

13. Έγκριση Σταδίων από την Επιτροπή της IPSC
14. Έγκριση IPSC (βλ. Σηµ. 24 παρακάτω)

R

15. Ταχογράφος
16. Ανακοίνωση προ 3 µηνών στην IPSC
17. Έγκριση Συνέλευσης IPSC για τριετή κύκλο
18. Να περιληφθεί στο Αγωνιστικό Ηµερολόγιο της IPSC
19. Αναφορά µετά τον αγώνα στο IROA
20. Προτεινόµενος ελάχιστος αριθµός φυσιγγίων
Όπλα Χειρός
Ραβδωτά Τουφέκια (βλ. Καν. 1.2.1)
Λειόκανα
21. Αριθµός σταδίων
Όπλα Χειρός

R
M
R
R
R
M
M
M
R
M

40
40
40

80
80
80

150
150
150

300
200
200

450
250
250

-

-

-

24

30

3
3
3

6
6
6

12
12
12

24
24

30
30

Λειόκανα

10
10
10

50
50
50

120
120
120

200
200
200

300
300
300

23. Βαθµοί Αγώνα

1

2

3

4

5

Προτεινόµενος ελάχιστος αριθµός σταδίων
Όπλα Χειρός

Ραβδωτά Τουφέκια
Λειόκανα
22. Προτεινόµενος ελάχιστος αριθµός αγωνιζοµένων
Όπλα Χειρός
Ραβδωτά Τουφέκια

24. ∆ιεθνής Έγκριση για αγώνες Επιπέδου Ι και ΙΙ δεν απαιτείται. Ωστόσο, κάθε Περιφερειάρχης δικαιούται
να καθιερώσει δικά του κριτήρια και διαδικασίες για έγκριση τέτοιων αγώνων που διεξάγονται στην
Περιφέρειά του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A2: Αναγνώριση IPSC
Πριν την έναρξη ενός αγώνα, οι διοργανωτές πρέπει να ορίσουν ποια(ες) Κατηγορία(ες) θα αναγνωρισθούν.
Εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά, οι εγκεκριµένοι αγώνες IPSC θα αναγνωρίζουν Κατηγορίες και Υποκατηγορίες επί
τη βάσει των εγγεγραµµένων αγωνιζόµενων που αγωνίστηκαν στον αγώνα, περιλαµβανοµένων και των
αγωνιζόµενων που αποβλήθηκαν κατά την διάρκεια του αγώνα (π.χ. αν µία Κατηγορία σε έναν αγώνα Επιπέδου
ΙΙΙ έχει 10 αγωνιζόµενους, αλλά ένας ή περισσότεροι αποβληθούν, η Κατηγορία θα συνεχίσει να αναγνωρίζεται),
µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Κατηγορίες
Επίπεδο I & II .......……………….... Ελάχιστο 5 αγωνιζόµενοι ανά Κατηγορία (προτεινόµενο)
Επίπεδο III ...........……………..….. Ελάχιστο 10 αγωνιζόµενοι ανά Κατηγορία (υποχρεωτικό)
Επίπεδο IV & V ....……………..….. Ελάχιστο 20 αγωνιζόµενοι ανά Κατηγορία (υποχρεωτικό)

2. Υποκατηγορίες
Η Κατηγορία πρέπει να συµπληρωθεί πριν αναγνωρισθούν Υποκατηγορίες.
Όλα τα Επίπεδα Αγώνων…………..Ελάχιστο 5 αγωνιζόµενοι ανά Υποκατηγορία κάθε Κατηγορίας
(βλ. εγκεκριµένο πίνακα κατωτέρω).

3. Ατοµικές Υποκατηγορίες:
Οι εγκεκριµένες Υποκατηγορίες για ατοµική αναγνώριση σε κάθε Κατηγορία έχουν ως ακολούθως:
(a) Γυναικών (Lady)………………… Αγωνιζόµενοι του γυναικείου φύλλου.
(b) Νέων (Junior)……………………. Αγωνιζόµενοι που είναι κάτω των 18 ετών την πρώτη ηµέρα του αγώνα.
(c) Βετεράνων (Senior)……………… Αγωνιζόµενοι που είναι πάνω από τα 50 έτη την πρώτη ηµέρα του αγώνα.
(d) Παλαιµάχων (Super Senior)……. Αγωνιζόµενοι που είναι πάνω από τα 60 έτη την πρώτη ηµέρα του αγώνα. Ο
Παλαίµαχος έχει την επιλογή να αγωνιστεί στην Υποκατηγορία Βετεράνων,
αλλά όχι και στις δύο. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί αγωνιζόµενοι για την
συµπλήρωση της Υποκατηγορίας Παλαιµάχων, όλοι οι δηλωµένοι
αγωνιζόµενοι της Υποκατηγορίας θα µεταφερθούν αυτόµατα στην
Υποκατηγορία Βετεράνων.

4. Οµαδικές Κατηγορίες / Υποκατηγορίες:
Στους αγώνες IPSC Επιπέδου IV & V µπορούν να αναγνωρισθούν οι ακόλουθες για οµαδική βράβευση:
(a) Εθνικές οµάδες ανά Κατηγορία
(b) Εθνικές οµάδες ανά Κατηγορία για Υποκατηγορία Γυναικών
(c) Εθνικές οµάδες ανά Κατηγορία για Υποκατηγορία Νέων
(d) Εθνικές οµάδες ανά Κατηγορία για Υποκατηγορία Βετεράνων (Senior)
(e) Εθνικές οµάδες ανά Κατηγορία για Υποκατηγορία Παλαιµάχων (Super Senior)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A3: Πίνακας Κλήρωσης Shoot-Off

Πρώτοι 16

Προηµιτελικοί

Ηµιτελικοί

Εξουδετέρωση (1 φορά)

Τελικοί

Βραβεύσεις

2 στα 3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α4: Εγκεκριµένες Αναλογίες Σταδίων

Στάδια

Μικρά

Μεσαία

Μεγάλα

12

6

4

2

13

7

4

2

13

6

5

2

14

7

5

2

14

8

4

2

14

6

6

2

15

8

5

2

15

7

6

2

16

8

6

2

16

9

5

2

17

9

6

2

18

9

6

3

19

10

6

3

19

9

7

3

20

10

7

3

20

11

6

3

20

9

8

3

21

11

7

3

21

10

8

3

22

11

8

3

22

12

7

3

23

12

8

3

24

12

8

4

25

13

8

4

25

12

9

4

26

13

9

4

26

14

8

4

26

12

10

4

27

14

9

4

27

13

10

4

28

14

10

4

28

15

9

4

29

15

10

4

30

15

10

5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B1: Παρουσίαση Στόχων

Κόβοντας τις κορυφές των ξύλινων ορθοστατών των στόχων παρέχει βελτιωµένη οπτική εµφάνιση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B2: Στόχος IPSC

Αξία Ζωνών Βαθµολόγησης
Major
Ζώνη
Minor
5
A
5
4
C
3
2
D
1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B3: Στόχος IPSC Mini

Σηµείωση: Το µη βαθµολογούµενο περιθώριο γύρω από όλο τον mini στόχο είναι 0.3 cm

Αξία Ζωνών Βαθµολόγησης
Major
Ζώνη
Minor
5
A
5
4
C
3
2
D
1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C1: Ρύθµιση των IPSC Poppers
1.

Ο Αγωνάρχης πρέπει να ορίσει µία συγκεκριµένη ποσότητα πυροµαχικών και ένα ή περισσότερα όπλα
χειρός που θα χρησιµοποιηθούν ως επίσηµα εργαλεία ρύθµισης από τα µέλη της ∆ιοίκησης Αγώνα που θα
ορίσει ο ίδιος ως αρµόδιους ρύθµισης.

2.

Πριν την έναρξη ενός αγώνα, ο συντελεστής ισχύος των πυροµαχικών της ρύθµισης πρέπει να µετρηθεί µε
χρήση της διαδικασίας που ορίζεται ο Καν. 5.6.3.3, µε µόνη διαφορά ότι απαιτούνται µόνο 4 φυσίγγια για
κάθε όπλο ρύθµισης. Τα πυροµαχικά της ρύθµισης, ελεγµένα µε το κάθε ένα από τα όπλα της ρύθµισης,
πρέπει να πετυχαίνουν συντελεστή ισχύος από 120 έως 125 για να πληρούν τις προϋποθέσεις.

3.

Από την στιγµή που τα πυροµαχικά και τα καθορισµένα όπλα ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από τον
Αγωνάρχη, δεν µπορούν να αµφισβητηθούν από τους αγωνιζόµενους.

4.

Ο Αγωνάρχης πρέπει να φροντίσει ώστε κάθε popper να ρυθµισθεί πριν την έναρξη του αγώνα και
οποτεδήποτε απαιτηθεί κατά την διάρκεια του αγώνα.

5.

Για την αρχική ρύθµιση, κάθε popper πρέπει να ρυθµισθεί έτσι ώστε να πέφτει όταν βληθεί µέσα στην ζώνη
ρύθµισης, µε µία µόνο βολή που θα βληθεί από το όπλο της ρύθµισης µε τα πυροµαχικά της ρύθµισης. Η
βολή πρέπει να βληθεί από το πιο µακρινό σηµείο της διαδροµής βολής που είναι ορατό στους
αγωνιζόµενους έστω ένα τµήµα της ζώνης ρύθµισης του popper που θα ρυθµιστεί. Οι ζώνες ρύθµισης
σηµειώνονται στα διαγράµµατα στις παρακάτω σελίδες.

6.

Εάν, κατά την διάρκεια εκτέλεσης µιας διαδροµής βολής, ένα popper δεν πέσει όταν βληθεί και χτυπηθεί, ο
αγωνιζόµενος έχει τρεις επιλογές:

7.

8.

(a)

Το popper βάλλεται ξανά µέχρι να πέσει. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται περαιτέρω ενέργεια
και η διαδροµή βολής βαθµολογείται κανονικά (as shot).

(b)

Το popper µένει όρθιο αλλά ο αγωνιζόµενος δεν αµφισβητεί την ρύθµιση. Στην περίπτωση αυτή δεν
χρειάζεται περαιτέρω ενέργεια και η διαδροµή βολής βαθµολογείται κανονικά (as shot), µε το popper
αυτό να βαθµολογείται ως αστοχία.

(c)

Το popper µένει όρθιο και ο αγωνιζόµενος αµφισβητεί την ρύθµιση. Στην περίπτωση αυτή, το popper
και η γύρω περιοχή του δεν πρέπει να αγγιχτεί ή να αλλοιωθεί από κανένα. Εάν κάποιο µέλος της
∆ιοίκησης Αγώνα παραβεί τον κανόνα αυτό, ο αγωνιζόµενος απαιτείτε να επανεκτελέσει την
διαδροµή βολής. Εάν ο αγωνιζόµενος ή οποιοδήποτε άλλο άτοµο παραβεί τον κανόνα αυτό, το
popper θα βαθµολογηθεί ως αστοχία και το υπόλοιπο της διαδροµής βολής θα βαθµολογηθεί
κανονικά (as shot).

(d)

Αν το popper πέσει από οποιαδήποτε άλλη επιρροή (π.χ. φύσηµα του αέρα), πριν αυτό ρυθµιστεί,
απαιτείτε να επανεκτελεστεί η διαδροµή βολής.

Εφόσον δεν υπήρξε αλλοίωση, ο αρµόδιος ρύθµισης πρέπει να κάνει τον έλεγχο της ρύθµισης του
συγκεκριµένου popper (όπου απαιτείται σύµφωνα µε το 6(c) ανωτέρω), από όσο πιο κοντά είναι δυνατό
στο σηµείο που ο αγωνιζόµενος έβαλε κατά του popper, οπότε τα ακόλουθα έχουν εφαρµογή:
(a)

Εάν η πρώτη βολή που βάλλει ο αρµόδιος ρύθµισης χτυπήσει την ζώνη ρύθµισης ή παρακάτω από
αυτήν και το popper πέσει, το popper θεωρείται ότι είναι σωστά ρυθµισµένο και θα βαθµολογηθεί ως
αστοχία.

(b)

Εάν η πρώτη βολή που βάλλει ο αρµόδιος ρύθµισης χτυπήσει την ζώνη ρύθµισης ή παρακάτω και το
popper δεν πέσει, το popper θεωρείται ότι απέτυχε και ο αγωνιζόµενος υποχρεούται να
επανεκτελέσει την διαδροµή βολής, αφού το popper ρυθµισθεί εκ νέου.

(c)

Εάν η πρώτη βολή που βάλλει ο αρµόδιος ρύθµισης δεν πετύχει καθόλου το popper, άλλη µία βολή
πρέπει να βληθεί µέχρι να συµβεί ένα από τα οριζόµενα στο 7(a) ή 7(b).

Σηµειώστε ότι τα εγκεκριµένα metal plates (πιάτα) δεν υπόκεινται σε ρύθµιση ή αµφισβήτηση (βλ. Καν.
4.3.3.2).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C2: IPSC Poppers (Μέταλλα)

ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ
5 βαθµοί
-10 βαθµοί

Αξία Βολής
Minor / Major
Αξία Ποινής
Αστοχία / Στόχος Ποινής

ΡΑΒ∆ΩΤΑ ΤΟΥΦΕΚΙΑ / ΛΕΙΟΚΑΝΑ
5 ή 10 βαθµοί
(Καν. 9.4.1.1 & 9.4.1.2)
-10 βαθµοί

Η ζώνη ρύθµισης (calibration) για κάθε popper είναι η σκιασµένη (σκούρα) περιοχή.

Ανοχή +/- 0.5 cm

Μεταλλικοί στόχοι και µεταλλικοί στόχοι ποινής που µπορούν να γυρίσουν κατά λάθος στο πλάι όταν
βληθούν απαγορεύονται ρητά. Η χρήση τους µπορεί να επιφέρει την ανάκληση της έγκρισης από την
IPSC (βλ. Καν. 4.3.1.1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C3: IPSC Metal Plates (Πιάτα)

ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ
Αξία Βολής
Minor / Major
Αξία Ποινής
Αστοχία / Στόχος Ποινής

5 βαθµοί
-10 βαθµοί
Κυκλικά
20cm Ø
30cm Ø

Ορθογώνια
15x15 cm
30x30 cm

∆ιαστάσεις
Ελάχιστη
Μέγιστη

ΡΑΒ∆ΩΤΑ ΤΟΥΦΕΚΙΑ / ΛΕΙΟΚΑΝΑ
5 ή 10 βαθµοί
(Καν. 9.4.1.1 & 9.4.1.2)
-10 βαθµοί
Κυκλικά
15 cm Ø
30 cm Ø

Ορθογώνια
15x15 cm
45x30 cm

ΡΑΒ∆ΩΤΑ ΤΟΥΦΕΚΙΑ
Απόσταση Στόχου
∆οκιµαστική Βολή (Καν. 2.5.3)
75 – 100 m
15 cm Ø
15x15 cm
101 – 200 m
20 cm Ø
20x20 cm
201 – 300 m
30 cm Ø
30x30 cm
Αποστάσεις και µεγέθη πρέπει να σηµειώνονται ευκρινώς

Σηµαντικές Κατασκευαστικές Σηµειώσεις
Μεταλλικοί στόχοι και µεταλλικοί στόχοι ποινής που µπορούν να γυρίσουν κατά λάθος στο
πλάι όταν βληθούν απαγορεύονται ρητά. Η χρήση τους µπορεί να επιφέρει την ανάκληση της
έγκρισης από την IPSC (βλ. Καν. 4.3.1.1).
Για αγώνες Όπλων Χειρός, τα πιάτα θα πρέπει (προτείνεται) να είναι τοποθετηµένα πάνω σε
αδιαπέραστο κάλυµµα ή µεταλλικούς πασσάλους ύψους τουλάχιστον 1 µ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C4: Φόρµα Ηµερήσιας Αναφοράς Ταχογράφου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D1: Κατηγορία Open

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ελάχιστος συντελεστής ισχύος για Major
Ελάχιστος συντελεστής ισχύος για Minor
Ελάχιστο βάρος βλήµατος
Ελάχιστο διαµέτρηµα βλήµατος / µήκος κάλυκα
Ελάχιστο διαµέτρηµα βλήµατος για Major
Ελάχιστο βάρος σκανδάλης (βλ. Παράρτηµα Ε4a)
Μέγιστο µέγεθος όπλου
Μέγιστο µήκος γεµιστήρα
Μέγιστη χωρητικότητα πυροµαχικών
Μέγιστη απόσταση όπλου και σχετικού εξοπλισµού από τον κορµό
Καν. 5.2.10 / Ισχύει το Παράρτηµα Ε2
Οπτικά / ηλεκτρονικά σκοπευτικά
Περιοριστές ανάκρουσης, θύρες, συµπιεστές κρότου και/ή λάµψης

160
125
120 grain για Major
9 mm (0.354”) / 19 mm (0.748”)
Όχι
Όχι
Όχι
170 mm (βλ. Παράρτηµα Ε1)
Όχι
50 mm (βλ. Καν. 5.2.5)
Όχι
Ναι
Ναι

Ειδικοί όροι:
14.

Πυροµαχικά τα οποία αποτυγχάνουν όσο αφορά το ελάχιστο βάρος βλήµατος ως ορίζεται ανωτέρω, αλλά
τα οποία επιτυγχάνουν στον ταχογράφο συντελεστή ισχύος Major, θα θεωρούνται ανασφαλή και πρέπει να
αποσύρονται (βλ. Καν. 5.5.6). Εάν το βάρος βλήµατος του πρώτου φυσιγγίου που ζυγίζεται υπό τον Καν.
5.6.3.3 αποτυγχάνει όσο αφορά το ελάχιστο βάρος βλήµατος που απαιτείτε για την επίτευξη συντελεστή
ισχύος Major, ο Καν. 5.6.3.6 θα εφαρµόζεται, και θα ζυγίζεται δεύτερο βλήµα ως οριστικός έλεγχος βάρους
βλήµατος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D2: Κατηγορία Standard

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ελάχιστος συντελεστής ισχύος για Major
Ελάχιστος συντελεστής ισχύος για Minor
Ελάχιστο βάρος βλήµατος
Ελάχιστο διαµέτρηµα βλήµατος / µήκος κάλυκα
Ελάχιστο διαµέτρηµα βλήµατος για Major
Ελάχιστο βάρος σκανδάλης (βλ. Παράρτηµα Ε4a)
Μέγιστο µέγεθος όπλου
Μέγιστο µήκος γεµιστήρα
Μέγιστη χωρητικότητα πυροµαχικών
Μέγιστη απόσταση όπλου και σχετικού εξοπλισµού από τον κορµό
Καν. 5.2.10 / Ισχύει το Παράρτηµα Ε2
Οπτικά / ηλεκτρονικά σκοπευτικά
Περιοριστές ανάκρουσης, θύρες, συµπιεστές κρότου και/ή λάµψης

170
125
Όχι
9 mm (0.354”) / 19 mm (0.748”)
10 mm (0.40”), βλ. κατωτέρω
Όχι
Ναι, βλ. κατωτέρω
Ναι, βλ. κατωτέρω
Όχι
50 mm (βλ. Καν. 5.2.5)
Ναι
Όχι
Όχι, βλ. κατωτέρω

Ειδικοί όροι:
14.

Όπλο σε κατάσταση ετοιµότητας (βλ. Κεφ. 8.1), αλλά άδειο και µε άδεια γεµιστήρα περασµένη ή άδειο
βυκίο κλειστό, πρέπει να χωράει πλήρως σε κουτί εσωτερικών διαστάσεων 225 mm x 150 mm x 45 mm
(ανοχή +1 mm, -0 mm). Σηµειώστε ότι όλες οι γεµιστήρες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις.

15.

Το όπλο τοποθετείται µέσα στο κουτί (και αντίστοιχα αφαιρείται) από τον αγωνιζόµενο µε το κλείστρο (ή το
βυκίο περιστρόφου) παράλληλο προς την µακρύτερη πλευρά του κουτιού. Πίσω ρυθµιζόµενα σκοπευτικά
µπορούν να συµπιεστούν ελαφρώς αλλά το κλείστρο θα πρέπει να είναι τέρµα εµπρός, και όλα τα
υπόλοιπα εξαρτήµατα του όπλου (π.χ. αναδιπλούµενα ή καταρέωντα σκοπευτικά (folding and/or collapsible
sights), µοχλοί όπλισης κλείστρου (slide rackers), βάσεις συγκράτησης αντίχειρα (thumb rests), λαβές
κ.λπ.) πρέπει να έχουν αναπτυχθεί πλήρως όταν το όπλο επικάθεται µέσα στο κουτί. Επιπλέον, γεµιστήρες
µε συµπιεζόµενα πατάκια βάσης απαγορεύονται αυστηρά.

16.

Μόνο το άνοιγµα θυρών στην κάνη απαγορεύεται. Το άνοιγµα θυρών στο κλείστρο επιτρέπεται.

17.

Το .357SIG είναι επίσης διαµέτρηµα εγκεκριµένο για Major, υπό την προϋπόθεση να επιτυγχάνει τον
ελάχιστο συντελεστή ισχύος. Αυτή η παραχώρηση έχει παραταθεί έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2017.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D3: Κατηγορία Classic

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ελάχιστος συντελεστής ισχύος για Major
Ελάχιστος συντελεστής ισχύος για Minor
Ελάχιστο βάρος βλήµατος
Ελάχιστο διαµέτρηµα βλήµατος / µήκος κάλυκα
Ελάχιστο διαµέτρηµα βλήµατος για Major
Ελάχιστο βάρος σκανδάλης (βλ. Παράρτηµα Ε4a)
Μέγιστο µέγεθος όπλου
Μέγιστο µήκος γεµιστήρα
Μέγιστη χωρητικότητα πυροµαχικών
Μέγιστη απόσταση όπλου και σχετικού εξοπλισµού από τον κορµό
Καν. 5.2.10 / Ισχύει το Παράρτηµα Ε2
Οπτικά / ηλεκτρονικά σκοπευτικά
Περιοριστές ανάκρουσης, θύρες, συµπιεστές κρότου και/ή λάµψης

170
125
Όχι
9 mm (0.354”) / 19 mm (0.748”)
10 mm (0.40”), βλ. κατωτέρω
Όχι
Ναι, βλ. κατωτέρω
Ναι, βλ. κατωτέρω
Ναι, βλ. κατωτέρω
50 mm (βλ. Καν. 5.2.5)
Ναι
Όχι
Όχι

Ειδικοί όροι:
14.

Όπλο σε κατάσταση ετοιµότητας (βλ. Κεφ. 8.1), αλλά άδειο και µε άδεια γεµιστήρα περασµένη, πρέπει να
χωράει πλήρως σε κουτί εσωτερικών διαστάσεων 225 mm x 150 mm x 45 mm (ανοχή +1 mm, -0 mm).
Σηµειώστε ότι όλες οι γεµιστήρες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις.

15.

Το όπλο τοποθετείται µέσα στο κουτί (και αντίστοιχα αφαιρείται) από τον αγωνιζόµενο µε το κλείστρο
παράλληλο προς την µακρύτερη πλευρά του κουτιού. Πίσω ρυθµιζόµενα σκοπευτικά µπορούν να
συµπιεσθούν ελαφρώς κατά την εισαγωγή αλλά το κλείστρο θα πρέπει να είναι τέρµα εµπρός όταν το όπλο
επικάθεται µέσα στο κουτί.

16.

Τα όπλα πρέπει να βασίζονται στο, και οπτικά να οµοιάζουν µε το προφίλ και το περίγραµµα του κλασσικού
είδους σχεδίου 1911. Αυτό σηµαίνει µονόστηλα, µε ενιαίο µεταλλικό κορµό, µε κοπές στο εµπρός µέρος του
κλείστρου, και προστατευτικό κάλυµµα σκόνης (µε ή χωρίς ράγα εξαρτηµάτων) που να έχει µέγιστο µήκος
75 mm όταν µετριέται από την εµπρός άκρη του προστατευτικού καλύµµατος σκόνης µέχρι τον πίσω πείρο
του αναστολέα του κλείστρου.
16.1

Οι υποδοχές γεµιστήρα δεν µπορούν να υπερβαίνουν το µέγιστο εξωτερικό πλάτος των 35 mm. Η
συµµόρφωση ελέγχεται µέσο µίας εγκοπής 35 mm πλάτος, και τουλάχιστον 5 mm βάθος, που
χαράσσεται στην εξωτερική πλευρά του κουτιού, ή µε την χρήση ρήγας ή µικροµέτρου, αναλόγως
την έγκριση του Αγωνάρχη.

17.

Απαγορευµένες τροποποιήσεις / εξαρτήµατα είναι τα κοψίµατα ελάφρωσης κλείστρου, βάσεις συγκράτησης
αντίχειρα αδύναµου χεριού, και µοχλοί όπλισης κλείστρου.

18.

Επιτρεπτές τροποποιήσεις είναι τα διαµορφωµένα κλείστρα (επίπεδη άνω επιφάνεια, τριγωνική άνω
επιφάνεια κ.λπ.), διαµορφωµένοι υποφηλακτήρες σκανδάλης (τετραγωνισµένοι, υποσκαµµένοι κ.λπ.),
κοµµένες φάλτσο πίσω λαβές, κάνες βαρέου τύπου ή κώνικες, εξωτερικοί εξωλκείς, υποδοχές δακτύλων (µε
µηχανική επεξεργασία, πρόσθετες, πλήρους κάλυψης κ.λπ.), κατά παραγγελία κουµπιά απελευθέρωσης
γεµιστήρα, σκανδάλες, σφύρες, µονές / αµφιδέξιες ασφάλειες αντίχειρα, οποιαδήποτε ανοικτού τύπου
σκοπευτικά (που µπορούν να εµφυτευτούν στο κλείστρο), εκτεταµένοι µοχλοί κλειδώµατος κλείστρου, και
προστατευτικά αντίχειρα αρκεί να µην λειτουργούν ως βάση συγκράτησης αντίχειρα αδύναµου χεριού.
18.1

Άλλες τροποποιήσεις που επιτρέπονται περιλαµβάνουν της διακοσµητικής φύσης (π.χ. κατά
παραγγελία λαβές, αντιολισθητικές ή άλλες χαράξεις, αυλακώσεις κ.λπ.).

19.

Γεµιστήρες διαθέσιµες στον αγωνιζόµενο κατά την διάρκεια εκτέλεσης διαδροµής βολής δεν πρέπει να
περιέχουν περισσότερα από 8 φυσίγγια (για συντελεστή ισχύος Major) ή 10 φυσίγγια (για συντελεστή
ισχύος Minor) στο Σήµα Εκκίνησης.

20.

Το .357SIG είναι επίσης διαµέτρηµα εγκεκριµένο για Major, υπό την προϋπόθεση να επιτυγχάνει τον
ελάχιστο συντελεστή ισχύος. Αυτή η παραχώρηση λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2017.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D4: Κατηγορία Production
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ελάχιστος συντελεστής ισχύος για Major
Ελάχιστος συντελεστής ισχύος για Minor
Ελάχιστο βάρος βλήµατος
Ελάχιστο διαµέτρηµα βλήµατος / µήκος κάλυκα
Ελάχιστο διαµέτρηµα βλήµατος για Major
Ελάχιστο βάρος σκανδάλης (βλ. Παράρτηµα Ε4a)
Μέγιστο µέγεθος όπλου
Μέγιστο µήκος γεµιστήρα
Μέγιστη χωρητικότητα πυροµαχικών
Μέγιστη απόσταση όπλου και σχετικού εξοπλισµού από τον κορµό
Καν. 5.2.10 / Ισχύει το Παράρτηµα Ε2
Οπτικά / ηλεκτρονικά σκοπευτικά
Περιοριστές ανάκρουσης, θύρες, συµπιεστές κρότου και/ή λάµψης

∆εν Ισχύει
125
Όχι
9 mm (0.354”) / 19 mm (0.748”)
∆εν Ισχύει
η
2.27 kg (5 lbs) για 1 βολή
Μέγιστο µήκος κάνης 127 mm
Όχι
Ναι, βλ. κατωτέρω
50 mm (βλ. Καν. 5.2.5)
Ναι
Όχι
Όχι

Ειδικοί όροι:
14.

Μόνο όπλα που βρίσκονται στην λίστα ως εγκεκριµένα στην ιστοσελίδα της IPSC µπορούν να
χρησιµοποιηθούν στην Κατηγορία Production. Σηµειώστε ότι όπλα που κρίνει η IPSC ως µονής ενέργειας
µόνο, απαγορεύονται ρητά. Το επίσηµο Πρωτόκολλο της IPSC που χρησιµοποιείται για τo µέτρηµα του
µήκους της κάνης περιγράφεται στο Παρ. Ε4b.

15.

Όπλα που διαθέτουν εξωτερική σφύρα, θα πρέπει να έχουν την σφύρα πλήρως κατεβασµένη (βλ. Καν.
8.1.2.5), στο Σήµα Εκκίνησης. Η πρώτη βολή που θα επιχειρηθεί πρέπει να είναι διπλής ενέργειας.
Αγωνιζόµενοι στην Κατηγορία αυτή οι οποίοι, µετά το Σήµα Εκκίνησης και πριν βάλλουν την πρώτη βολή,
οπλίσουν την σφύρα όπλου που έχει φυσίγγι στην θαλάµη, θα λάβουν µία διαδικαστική ποινή για κάθε
περίσταση. Σηµειώστε ότι διαδικαστική ποινή δεν θα επιβάλλεται σε διαδροµές βολής όπου η κατάσταση
ετοιµότητας απαιτεί ο αγωνιζόµενος να προετοιµάσει το όπλο µε άδεια θαλάµη. Στις περιπτώσεις αυτές, ο
αγωνιζόµενος δικαιούται να βάλλει την πρώτη βολή µε µονή ενέργεια.

16.

Εργοστασιακά ανταλλακτικά και εξαρτήµατα που διατίθενται από τον Κατασκευαστή ως εξοπλισµός σειράς
ή ως εξοπλισµός επιλογής, για συγκεκριµένο µοντέλο όπλου της εγκεκριµένης από την IPSC λίστας
επιτρέπονται, υπό τους ακόλουθους περιορισµούς:
16.1 Απαγορεύονται οι τροποποιήσεις, εκτός µικρών βελτιωτικών λεπτοµερειών (η αφαίρεση µικρών
αγριάδων, και/ή µικρορυθµίσεις απαραίτητες για την εφαρµογή ανταλλακτικών του Κατασκευαστή.
Άλλες απαγορευµένες τροποποιήσεις περιλαµβάνουν αυτές που εξυπηρετούν ταχύτερη
επαναγέµιση (µεγαλωµένη ή πρόσθετη υποδοχή γεµιστήρας, κ.λπ.), την αλλαγή του αρχικού
χρώµατος και/ή του φινιρίσµατος του όπλου και/ή η προσθήκη γραµµών, χαράξεων ή άλλων
διακοσµήσεων.
16.2 Γεµιστήρες διαθέσιµες στον αγωνιζόµενο κατά την διάρκεια εκτέλεσης διαδροµής βολής δεν πρέπει
να περιέχουν περισσότερα από 15 φυσίγγια στο Σήµα Εκκίνησης. Αναγνωριστικά σηµάδια ή
αυτοκόλλητα, εσωτερικοί περιοριστές χωρητικότητας, προστατευτικά πατάκια και επιπλέον τρύπες,
που προσθέτουν ή αφαιρούν µηδαµινό βάρος στις γεµιστήρες, επιτρέπονται.
16.3 Τα σκοπευτικά µπορούν να ρυθµισθούν και/ή να βαφτούν µε χρώµατα. Στα σκοπευτικά µπορούν
επίσης να προστεθούν οπτικές ίνες και παρόµοια πρόσθετα.

17.

Μη εργοστασιακά ανταλλακτικά, εξαρτήµατα και αξεσουάρ απαγορεύονται, πλην των ακόλουθων:
17.1 Επιτρέπονται µη εργοστασιακές γεµιστήρες, που υπόκεινται στο Σηµ. 16.2 παραπάνω.
17.2 Επιτρέπονται µη εργοστασιακά ανοικτά σκοπευτικά (βλ. Καν. 5.1.3.1), εφόσον η εγκατάσταση και/ή
ρύθµισή τους δεν απαιτεί τροποποίηση του όπλου.
17.3 Επιτρέπονται µη εργοστασιακά πλακάκια λαβών που ταιριάζουν στο προφίλ και περίγραµµα των
γνήσιων ή ανταλλακτικών του Κατασκευαστή για το εγκεκριµένο όπλο και/ή εφαρµογή ταινίας στις
λαβές (βλ. Παράρτηµα Ε3a). Όµως, λαστιχένιες λαβές (κάλτσες) απαγορεύονται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D5: Κατηγορία Revolver

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ελάχιστος συντελεστής ισχύος για Major
Ελάχιστος συντελεστής ισχύος για Minor
Ελάχιστο βάρος βλήµατος
Ελάχιστο διαµέτρηµα βλήµατος / µήκος κάλυκα
Ελάχιστο διαµέτρηµα βλήµατος για Major
Ελάχιστο βάρος σκανδάλης (βλ. Παράρτηµα Ε4a)
Μέγιστο µέγεθος όπλου
Μέγιστο µήκος γεµιστήρα
Μέγιστη χωρητικότητα πυροµαχικών
Μέγιστη απόσταση όπλου και σχετικού εξοπλισµού από τον κορµό
Καν. 5.2.10 / Ισχύει το Παράρτηµα Ε2
Οπτικά / ηλεκτρονικά σκοπευτικά
Περιοριστές ανάκρουσης, θύρες, συµπιεστές κρότου και/ή λάµψης

170
125
Όχι
9 mm (0.354”) / 19 mm (0.748”)
Όχι
Όχι
Όχι
∆εν Ισχύει
Όχι, βλ. κατωτέρω
50 mm
Όχι
Όχι
Όχι

Ειδικοί όροι:
14.

∆εν υπάρχει όριο στην χωρητικότητα του βυκίου. Ένας µέγιστος αριθµός 6 βολών µπορεί να βληθεί πριν
την επαναγέµιση. Οι παραβάσεις θα επιφέρουν µία διαδικαστική ποινή για κάθε πραγµατική βολή επιπλέον
των 6 που θα βληθεί πριν την επαναγέµιση.

15.

Αυτογεµή περίστροφα µε τραβηχτά κλείστρα απαγορεύονται στην Κατηγορία αυτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ∆ιαδικασία Μέτρησης Γεµιστήρα

Η γεµιστήρα τοποθετείται όρθια πάνω σε επίπεδη επιφάνεια, και η µέτρηση ξεκινά από την επίπεδη επιφάνεια
προς τα επάνω µέχρι την πίσω πλευρά των χειλιών τροφοδότησης, όπως απεικονίζεται. Μόνο ίσιες και άκαµπτες
γεµιστήρες επιτρέπονται (δηλ. εύκαµπτες, κυλινδρικές, “J”, “L”, “T” ή παρόµοιου σχήµατος γεµιστήρες
απαγορεύονται).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E2: ∆ιάγραµµα Τοποθέτησης Εξοπλισµού

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Hip Bone: Οστό Ισχίου
Waist: Μέση
Formost limit for gun, holster and all equipment behind the hip bone.:
Όριο προς τα εµπρός για το όπλο, θήκη και όλο τον εξοπλισµό πίσω από το οστό του ισχίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε3a: Κατηγορία Production – Οριοθέτηση Ταινίας στις Λαβές
Η µέγιστη εξωτερική επιτρεπτή επιφάνεια στην οποία µπορεί να τοποθετηθεί ταινία σε µονή επίστρωση
(αναπόφευκτη µικρή επικάλυψη µέχρι 2cm επιτρέπεται), απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραµµα :

Η ταινία µπορεί να τοποθετηθεί µόνο εντός των περιοχών που υποδεικνύονται από τις διακεκοµµένες γραµµές,
που περιλαµβάνουν το εµπρός και πίσω µέρος της λαβής. Ωστόσο, ταινία δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
απενεργοποιήσει ασφάλεια λαβής, ούτε µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο του κορµού,
κλείστρου, σκανδάλης, υποφυλακτήρα της σκανδάλης, απελευθερωτή γεµιστήρας ή άλλο µοχλό ή µπουτόν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε3b: Όλες οι Κατηγορίες– Πίσω Μέρος της Λαβής του Όπλου

Το πίσω µέρος της λαβής του όπλου στην παραπάνω εικόνα ∆ΕΝ είναι σε συµµόρφωση µε τον Καν. 5.2.7.2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε4a: ∆ιαδικασία Ελέγχου Βάρους Σκανδάλης
Όπου ορίζεται ελάχιστο βάρος σκανδάλης για µία Κατηγορία, τα όπλα θα ελέγχονται ως ακολούθως:
1.

Το άδειο όπλο θα ετοιµαστεί ως εάν είναι έτοιµο να βάλλει βολή διπλής ενέργειας;

2.

Το βάρος σκανδάλης ή η ζυγαριά θα τοποθετηθεί όσο το δυνατόν προς το κέντρο της εµπρόσθιας
επιφάνειας του πέλµατος της σκανδάλης;

3.

Η σκανδάλη του όπλου πρέπει είτε:
(a)

Να σηκώσει και να κρατήσει βάρος 2,27 kg (5 lbs), όταν η κάνη του όπλου είναι στραµµένη κάθετα
προς τον ουρανό και το όπλο ανασηκώνεται προσεκτικά; ή

(b)

Να καταγράψει όχι λιγότερο από 2,27 kg (5 lbs) σε ζυγαριά σύµφωνα µε διαδικασία που ορίζει ο
Αγωνάρχης;

4.

Ένας από τους παραπάνω ελέγχους θα διενεργηθεί το µέγιστο 3 φορές;

5.

Εάν η σφύρα ή ο επικρουστήρας δεν πέσουν σε οποιαδήποτε 1 από τις 3 προσπάθειες του 3(a) ανωτέρω,
ή εάν η ζυγαριά καταγράψει όχι λιγότερο από 2,27 kg (5 lbs) στην περίπτωση 3(b) ανωτέρω, το όπλο έχει
περάσει τον έλεγχο.

6.

Εάν η σφύρα ή ο επικρουστήρας πέσουν και στις τρεις (3) προσπάθειες του 3(a) ανωτέρω, ή εάν η ζυγαριά
καταγράψει λιγότερο από 2,27 kg (5 lbs) στην περίπτωση 3(b) ανωτέρω, το όπλο αποτυγχάνει στον έλεγχο
και ο Καν. 6.2.5.1 θα εφαρµοσθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε4b: Πρωτόκολλο Μέτρησης Μήκους Κάνης
Ένα πλήρως συναρµολογηµένο και άδειο όπλο στρέφεται κάθετα προς τον ουρανό, στην συνέχεια ένας πείρος µε
σηµαδεµένη την απόσταση των 127 mm τοποθετείτε µέσα στη κάνη από το στόµιο µέχρι ο πείρος να ακουµπήσει
στον καθρέπτη του κλείστρου (breech face). Αν το σηµάδι των 127 mm βρίσκεται στην απόληξη της κάνης (barrel
crown) από την µεριά του στοµίου ή προεξέχει, το όπλο είναι συµβατό.
Για τα περίστροφα, µετράµε από την µεριά του στοµίου της κάνης µέχρι την άκρη του κώνου προσαρµογής
(forcing cone) όπου τελειώνει η κάνη. Αν το µήκος είναι 127 mm ή λιγότερο, το περίστροφο είναι συµβατό.
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ΠΑΡΑΤΡΗΜΑ Ε5: ∆είγµα Φύλλου Ελέγχου Εξοπλισµού
Όνοµα Αγωνιζοµένου: _______________________________________________________
Αριθµ. Σκοπευτή: ____________

Οµάδα: ________

Κατηγορία: O / S / C / P / R

Υποκατηγορία: L / J / S / SS

Μάρκα Όπλου: _______________ Μοντέλο: _______________ Αριθµ.: ________________
∆ιαµέτρηµα: __________________ ∆ηλωθείς Συντ. Ισχ. (PF): Major / Minor

Εµπρός Μέρος της Ζώνης
(Σύµβολα: Θ=Θήκη Όπλου, Γ=Γεµιστηροθήκες, M=Μαγνήτης)

Στάδιο

Ελέγχθηκε

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Στάδιο

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ελέγχθηκε

Στάδιο

Ελέγχθηκε

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ F1: Σήµατα Βαθµολόγησης

Alpha

Charlie

Delta

Miss

No-Shoot

Re-Score

Όταν απαιτούνται δύο βολές για κάθε στόχο, χρησιµοποιούνται και τα δύο χέρια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ G1: 10 Λόγοι για Eπανεκτέλεση (Reshoot)
G.1 10 Λόγοι για Επανεκτέλεση (Reshoot)
Καθώς φαίνεται να έχουν δοθεί πολλοί λανθασµένοι λόγοι για να τεκµηριωθούν ενστάσεις για επανακτέλεση
(reshoot) διαδροµής βολής, η παρακάτω λίστα λόγων για επανεκτέλεση, όπως απορρέει από τον Κανονισµό,
ίσως σας φανεί χρήσιµη:
G.1.1

Βλάβη Εξοπλισµού Πεδίου

-

Υποχρεωτικό υπό τους Καν. 4.6.2,
9.1.5.2 & 9.1.6.2
Εξαρτάται από την απόφαση του RO
υπό τον Καν. 4.3.1.2

G.1.2

Απώλεια Προστατευτικών Ματιών & Ακοής

-

Υποχρεωτικό υπό τον Καν. 5.4.3

G.1.3

Ελλατωµατική Γώµωση (Squib)

-

Υποχρεωτικό αν ισχύει ο Καν. 5.7.6.2
Εάν σταµατήσεις µόνος σου υπό τον
Καν. 5.7.6.3 -> δεν δικαιούσε “reshoot”

G.1.4

Τροποποιηµένη ∆ιαδροµή Βολής

-

Εξαρτάται από την απόφαση του RM
υπό τους Καν. 2.3.3.1 & 2.3.3.3

G.1.5

Επαφή µε Κριτή / Εξωτερική Επίδραση

-

Εξαρτάται από την απόφαση του RM
υπό τον Καν. 8.6.2.1
Εξαρτάται από την απόφαση του RO
υπό τον Καν. 8.6.3

G.1.6

Θέµατα Στόχων

-

Εξαρτάται από την απόφαση του RO
υπό τους Καν. 9.1.3 & 9.1.4

G.1.7

Θέµατα Φύλλου Αγώνα

-

Εξαρτάται από την απόφαση του RM
υπό τους Καν. 9.7.5 & 9.7.7
(βλ. επίσης τον Καν. 9.7.6)

G.1.8

Ελλατωµατική Συσκευή Χρονοµέτρησης

-

Εξαρτάται από την απόφαση του RO
υπό τον Καν. 9.10.1
Εξαρτάται από την απόφαση της Επιτρ.
Ενστάσεων υπό τον Καν. 9.10.2

G.1.9

Λάθος Θέση και/ή Στάση Εκκίνησης

-

Εξαρτάται από την απόφαση του RO
υπό τον Καν. 8.2.2

G.1.10

Θέµατα Ρύθµισης Popper

-

Βλ. Παράρτηµα C1, Σηµ. 6(c), 6(d) & 7(b)
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Θέµα
Chief Range Officer (Επικεφαλής Κριτής)
Comstock Μέθοδος Βαθµολογίας
Ποινές
Creeping (Πρόωρη Κίνηση)
DVC
ICS - ∆ιεθνές Σύστηµα Κατάταξης
Major Συντελεστής Ισχύος
Minor Συντελεστής Ισχύος
Power Factor - Συντελεστής Ισχύος
Shoot-Off
Sweeping (Πέρασµα)
Αγώνας
Pre-Match
Γενικές Αρχές
∆ιευθυντής (Match Director)
Επίπεδα
Κατηγορίες
Μέλη της ∆ιοίκησης
Ορισµός
Υποκατηγορίες
Άδεια Θαλάµη
Αδιαπέραστα Σκηνικά
Αδιαπέραστο Κάλυµµα
Κρυµµένοι Στόχοι
Αδιαπέραστοι Στόχοι
Αδύναµο Χέρι
Τράβηγµα από τη Θήκη
Αθέλητος Πυροβολισµός
Ακρίβεια
Ακτινωτά Σκισίµατα
Αλκοόλ
Αλλαγές στα Στάδια ή Εξοπλισµό Σταδίου
Αναγνώριση Κατηγοριών, Υποκατηγοριών και Οµάδων
Αναλογίες Σταδίων
Ανάµενε Σήµα
Αναρρίχηση Εµποδίων
Ανασφαλής Χειρισµός Όπλου
Αντιαθλητική Συµπεριφορά
Απαγορευµένες Ουσίες
Αποβολή
Αθέλητος Πυροβολισµός
Ανασφαλής Χειρισµός Όπλου
Αντιαθλητική Συµπεριφορά
Απαγορευµένες Ουσίες
∆άκτυλο Μέσα στον Υποφυλακτήρα της Σκανδάλης
Κίνηση
Μέλος Οµάδας
Άρνηση Επανεκτέλεσης από Αγωνιζόµενο
Ασφάλεια
Γυαλιά
Ευθύνες ∆ιοργανωτή
Μη Πρακτική Συµπεριφορά
Όπλα Χειρός

Άρθ. ή Καν.
7.1.2
9.2.1
9.4
10.2.6
1.1.3
6.7
5.6.1.2
5.6.1.1
5.6
1.2.2.2
10.5.5

6.6.2
6.1
7.1.6
Παρ. Α1
6.2 / Παρ. Α2
7.1
6.1.3
6.3 / Παρ. Α2
1.2.1.5
9.1.6
4.1.4 / 4.2.3
9.1.5
1.1.5.3. / 1.1.5.4
8.2.4
10.4
1.1.3
9.5.4
10.7
2.3
Παρ. Α2
Παρ. Α4
8.3.3
2.2.2
10.5
10.6
10.7
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.5.8 έως 10.5.10
10.5.10
6.4.6
2.3.3.3
5.4
2.1.1
2.1.4
5.1.6
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Σχεδιασµός ∆ιαδροµών
Τοπικοί Κανονισµοί
Βαθµοί Σταδίου / Αποτελέσµατα
Βαθµολογία
Αξίες
Αστοχίες
∆ιαδικασία
Επαλήθευση
Ευθύνη
Ισοπαλίες
Μέθοδος
Ποινές
Προγράµµατα
Σήµατα Βαθµολόγησης
Στόχοι Ποινής (No-Shoots)
Βαθµολογούµενες Βολές
Βλάβη Εξοπλισµού Αγωνιζοµένου
Βλάβη Όπλου
Βοήθεια
Βοηθήµατα Αναρρίχησης
Γεµάτο Όπλο
Γεµιστήρες
Εφεδρικές
Κατηγορία
Πεσµένες
Γραµµή Πυρός
Γωνίες Πυρός
∆ηµοσιευµένες ∆ιαδροµές
∆ιαδικαστική Ποινή
Βοήθεια / Παρέµβαση
Στόχοι - Πλησίασµα / Ακούµπισµα
∆ιαδροµές Βολής
∆ηµοσιοποίηση
Ισορροπία
Ορισµός
Τύποι
∆ιαµέτρηµα
Ελάχιστο
Κατηγορίες
∆ιεθνές Σύστηµα Κατάταξης - ICS
∆ιοίκηση, Αγώνα
∆οκιµαστικές Βολές / Ευθυγράµµιση Σκοπευτικών
∆υνατό Χέρι
∆υσκολία
Έγκριση
Εκπροσώπηση
Ελάχιστη Απόσταση
Μεταλλικοί Στόχοι
Ελάχιστη Βαθµολογία
Ελεύθερο Στυλ
Εµπλοκές - Βλάβες
Εξοπλισµός Αγωνιζοµένου
Εξοπλισµός Πεδίου
Εµπόδια

1.1.1
3.3
9.2
9.4
9.4.4
9.5
9.6
9.8
9.3
9.2
10
9.11
Παρ. F1
9.4.2 / 9.4.3
3.2.1
5.7
5.7
8.6
2.2.2
10.5.13
5.5.3
Παρ. D
5.5.3
2.1.7
2.1.2
3.1.1
10
8.6
9.1.1 / 9.1.2
3.1
1.2.1.4
6.1.1
1.2
5.1.2
Παρ. D
6.7
7
2.5
1.1.5.3 / 1.1.5.4
1.1.6
1.3
6.5.2
2.1.3
9.5.5
1.1.5
5.7
4.6
2.1.6
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Ενηµερώσεις Σταδίων
Αλλαγή ή Τροποποίηση
Απαιτήσεις
Πληροφορίες
Ενστάσεις
∆ιαδικασία
Παράβολο
Κατάπτωση
Ποσό
Χρονικό Όριο
Εξαφανιζόµενοι Στόχοι
Επαναγέµιση
Υποχρεωτική
Επαναπροσβολή
Επανατοποθέτηση στη Θήκη
Επιλογή Αγωνιζοµένου
Σχεδιασµός ∆ιαδροµής
Επικεφαλής Κριτής (Chief Range Officer)
Επιµελητής Πεδίου (Quartermaster)
Επίσηµος Χρόνος
Επιτροπή Ενστάσεων
Ακόλουθες Ενέργειες
Απόφαση
∆ιαδικασίες
Σύνθεση
Χρονικά Όρια
Ερµηνεία των Κανονισµών
Ετοιµότητα
Θέσεις / Στάσεις
Καταστάσεις
Ζώνες Εκθετών
Ζώνη
Γυναίκες
Κατηγορίες και Κανονισµοί
Στερέωση
Ζώνη Ασφαλείας
Κατασκευή
Πραγµατικά ή Ψεύτικα Πυροµαχικά
Χρήση
Θέσεις / Στάσεις Βολής
Θήκες Μηρού
Θήκη
Αλλαγή Θέσης
Εξοπλισµός
Επιλογή
Ζώνη
Θέση
Θήκες Μηρού
Ιµάντας Συγκράτησης
Καλυµµένη Σκανδάλη
Μέσα σε Σήραγγα
Υπηρεσιακές Θήκες
Ισορροπία: Ταχύτητα, Ακρίβεια & Ισχύς
Ισχύς

3.2.3
3.2.1
3.2
11.1
11.5
11.4.2
11.4.1
11.3
9.9.2
8.4
1.1.5.2
10.2.9
8.2.5
8.2.5
7.1.2
7.1.4
9.10
11.6
11.6
11.5
11.2
11.3
11.8
8.2
8.1 / 8.2
2.6
5.2.3.1
Παρ. D
5.2.3
2.4.2
2.4.4
2.4.3
2.1.7
5.2.7.1
5.2.4.2
5.2
5.2.6
5.2.3
5.2.5 / Παρ. Ε2
5.2.7.1
5.2.6
5.2.7.4
10.5.4
5.2.8
1.1.3
1.1.3

71
Κανονισµοί Αγώνων Σκοποβολής IPSC - Όπλα Χειρός
Έκδοση: Ιανουάριος 2015

Κάλυψη
Αδιαπέραστη
∆ιαπερατή
Κάνες (πάνω από µία)
Κάνη
Γωνία Όταν Βρίσκεται στη Θήκη
Κατεύθυνση
Κατάλληλη Ενδυµασία
Κατασκευή ∆ιαδροµών
Γενικοί Κανονισµοί
Κριτήρια
Τροποποίηση
Κατάταξη / Classifiers
Κατηγορία Classic
Κατηγορία Open
Κατηγορία Production
Κατηγορία Standard
Κατηγορίες
Αναγνώριση
Αποβολή
Αποτυχία Συµµόρφωσης
∆ιαγραφή
Πάνω από Μία
Παράλειψη ∆ήλωσης
Κίνηση
Κινούµενοι Στόχοι
Βαθµολόγηση
Ποινές
Κοινή Γραµµή Πυρός
Κοντάκια
Κριτής Αποτελεσµάτων (Stats Officer)
Μεγάλες ∆ιαδροµές
Μεγάλο Τουρνουά
Μέγιστοι Πόντοι
Μέθοδος Βαθµολογίας Comstock
Ποινές
Μέλη της IPSC
Μέλος Οµάδας
Αντικατάσταση
Αποβολή
Μεσαίες ∆ιαδροµές
Μέταλλα (Poppers)
Βαθµολόγηση
∆ιαστάσεις
∆ιάταξη
Λειτουργία & Ρύθµιση
Στόχοι
Μεταλλικοί Στόχοι
Εγκεκριµένοι
Παραλλαγές
Τύποι
Μικρές ∆ιαδροµές
Ναρκωτικά / Φάρµακα
Νοµική Κατάσταση και Πιστοποίηση Αγωνιζοµένων

4.1.4.1 / 4.2.3
4.1.4.2
5.1.12
5.2.7.3
10.5.2
5.3
2.1
2.2
2.3
1.2.2.1
Παρ. D3
Παρ. D1
Παρ. D4
Παρ. D2
6.2
6.2.1 / Παρ. Α2
6.2.6
6.2.5.1
6.2.5
6.2.4
6.2.5
8.5
9.9
9.9
2.1.7
5.1.10
7.1.3
1.2.1.3
6.1.5
9.2
9.2.1
9.4
6.5.1
6.4.4 ή 6.4.6
6.4.6
1.2.1.2
Παρ.
Παρ.
Παρ.
Παρ.

C2
C2
C2
C1
4.3

4.3
4.3
4.3
1.2.1.1
10.7
6.5
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Οµάδες
Οµάδες Βετεράνων (Senior)
Οµάδες Γυναικών (Lady)
Οµάδες Νέων (Junior)
Οµάδες Παλαιµάχων (Super Senior)
Όπλα Χειρός
Όπλο Αντικατάστασης
Όπλο Χειρός
Αντικατάσταση
Απόσταση από το Σώµα
Αυτόµατο ή Ριπές
Βάρος Σκανδάλης
Γωνίες Κάνης
Επανατοποθέτηση στη Θήκη
Επισκευάσιµο και Ασφαλές
Θέση Εκκίνησης
Θήκες Μηρού
Κατάσταση Ετοιµότητας
Κοντάκια
Κριτής
Πάνω από Ένα
Τοποθέτηση στο Έδαφος
Τροποποίηση
Ύψος
Οριογραµµές Σφάλµατος
Εισαγωγή ή Τροποποίηση
Ποινές
Φράγµατα
Χρήση
Παραβίαση Οριογραµµής Σφάλµατος
Με Βολές
Χωρίς Βολές
Παράλειψη Προσβολής
Εξαφανιζόµενοι / Κινούµενοι Στόχοι
Ποινή
Παρέµβαση
Πεδίο
Αγωνάρχης (Range Master)
Αλλαγές
Αλλαγή ∆ιαδικασίας / Αναθεώρηση
Βλάβη Εξοπλισµού
∆ιαδικασίες
Εικονική Στόχευση
Λάθος Εκκίνηση
∆ιοίκηση
Εντολές
Εξοπλισµός
Επιφάνεια
Κριτής (Range Officer)
Πέρασµα (Sweeping)
Περίστροφα
Κατάσταση Ετοιµότητας
Κατηγορία
Μετά την ∆ιαδροµή Βολής
Πεσµένες Γεµιστήρες
Πεσµένο Όπλο
Πιάτα (Plates)
Πίσω Μέρος Λαβής Όπλου

6.4
Παρ. Α2
Παρ. A2
Παρ. Α2
Παρ. Α2
5.1 / Παρ. D / Παρ. E4a
5.1.7
5.1.7
5.2.5
5.1.11
5.1.4
5.2.7.3
2.2.2.4 / 8.2.5
5.1.6
8.2.1
5.2.7.1
8.1
5.1.10
7.3.3
5.1.9
10.5.3
5.1.8
5.2.7.2
2.3
10.2.1
2.2.3.2
2.2.1
10.2.1
10.2.1
10.2.1
9.5.6
9.9
10.2.7
8.6
7.1.5
2.3
3.2.3
4.6
8.7
8.3.4.1
7
8.3
4.6
2.1.5
7.1.1
10.5.5
8.1.1
Παρ. D5
8.3.7
5.5.3
10.5.3 / 10.5.14
4.3 / Παρ. C3
Παρ. E3b
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Πληροφορίες ∆ιαδροµών
Γενικοί Κανονισµοί
Ενηµερώσεις Σταδίων
Τοπικοί, Περιφερειακοί και Εθνικοί Κανονισµοί
Πλησίασµα Στόχων
Ποικιλία
Ποινές
Ποινή για Μη Συµµόρφωση
Ποιότητα
Πρόγραµµα
Πρόκληση
Προστασία Ματιών
Πρόωρη Κίνηση (Creeping)
Πρωτάθληµα (League)
Πρωτόκολλο Μέτρησης Κάνης
Πυροµαχικά
Ανασφαλή
Απαγορευµένα
Επίσηµα του Αγώνα
Εφεδρικά
Χειρισµός
Σκανδάλη
Καλυµµένη
Παπουτσάκια
Τράβηγµα
Σκηνικά
Σκισίµατα Ακτινωτά
Σκοπευτικά
Στάδιο
Στάσεις / Θέσεις Βολής
Στόχοι Ποινής (No-Shoots)
Βολές
Στόχος IPSC
Στόχος IPSC Mini
Στόχος(οι)
Αδιαπέραστοι
Ακούµπησµα
Αµφισβήτηση
Αποτυχία Συµµόρφωσης µε Προδιαγραφές
Βαθµολόγηση
Βλάβη
Γωνία
∆ιαστάσεις
Εγκεκριµένοι
Ενεργοποιητές
Εξαφανιζόµενοι / Κινούµενοι
Εύθραυστοι & ∆ιασπώµενοι
Καλύµµατα
Μη Αποκαταστηθέντες
Παρουσίαση
Πλησίασµα
Πρόωρα Αποκαταστηθέντες
Τοποθέτηση
Συντελεστής Ισχύος - Power Factor
Συντελεστής Ισχύος Major
Συντελεστής Ισχύος Minor

3.1
3.2
3.3
9.1.1
1.1.4
10
10.2.10
1.1.2
6.6
1.1.7
5.4
10.2.6
6.1.6
Παρ. Ε4b
5.5
5.5.6
5.5.4 / 5.5.5
5.8
5.5.3
10.5.12

5.2.7.4
5.1.5
5.1.4 / Παρ. Ε4a
2.2.6
9.5.4
5.1.3
6.1.2
2.1.7
9.4.2 / 9.4.3
Παρ. Β2
Παρ. Β3
9.1.5
9.1.2
9.6
4.1.1.1
9.4
4.6
2.1.8.4
Παρ. Β / Παρ. C
4.1.1
4.1.6
9.9
4.4
2.3.5
9.1.4
2.1.8.4 / 4.6.2.2
9.1.1
9.1.3
2.1.8
5.6
5.6.1.2
5.6.1.1
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Σήραγγα Cooper
Κατασκευή
Ποινές
Σήραγγες
Συσκευές Χρονοµέτρησης
Σχεδιασµός ∆ιαδροµών
Γενικά
Ταινία στις Λαβές
Ταχογράφος
∆ιαδικασία, Αγωνιζόµενος
∆ιαθεσιµότητα
Επαλήθευση
Συντελεστής Ισχύος (PF)
Ταχυγεµιστήρες
Ταχύτητα
Τουρνουά
Τύποι Αγώνων
Υπηρεσιακές Θήκες
Υποκατηγορία Βετεράνων (Senior)
Υποκατηγορία Γυναικών (Lady)
Υποκατηγορία Νέων (Junior)
Υποκατηγορία Παλαιµάχων (Super Senior)
Υποκατηγορίες
Φάρµακα / Ναρκωτικά
Φράγµατα
Φύλλα Αγώνα
Φύλλο Ελέγχου Εξοπλισµού
Φυσίγγια στο Γέµισµα
Χειρισµός Όπλων
Ανασφαλής
Ζώνη Ασφαλείας
Χειρισµός Πυροµαχικών
Χώροι Υγιεινής

2.2.5
10.2.5
2.2.4
9.10
1.1
Παρ. Ε3a
5.6.3
5.6.1
5.6.2
5.6.1
5.5.2
1.1.3
6.1.4
6.1
5.2.7.1 / 5.2.8
Παρ. Α2
Παρ. A2
Παρ. Α2
Παρ. Α2
6.3 / Παρ. A2
10.7
2.2.3
9.7
Παρ. Ε5
8.1.4

10.5.1
2.4 / 10.5.1
10.5.12
2.7
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Ιανουάριος 2015
Μετάφραση από το Αγγλικό κείµενο (Καν. 2006): ∆ηµήτρης Τζίµας & Γιώργος Γιαµαρέλλος
Προσαρµογή του Κανονισµού στις αλλαγές για το 2009, 2012 & 2015: Καραπιδάκης Μαρίνος
Layout & Ψηφιοποίηση - κατασκευή CD: Γιώργος Γιαµαρέλλος & Καραπιδάκης Μαρίνος
 για την Ελληνική γλώσσα: ΣΚ.Ο.Ε. - Σκοπευτική Οµοσπονδία Ελλάδος
 για την Αγγλική γλώσσα: IPSC
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