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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.
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.
∆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).
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).
Μόνο στόχοι IPSC, και µηχανισµοί που λειτουργούν µηχανικά ή
ηλεκτρικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενεργοποίηση
κινούµενων στόχων.
∆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).
Όταν χάρτινοι στόχοι έχουν καλυφθεί µερικώς, κοπεί, βαφτεί ή
επικαλυφθεί µε ταινία τουλάχιστον ένα µέρος όλων των ζωνών
βαθµολόγησης θα πρέπει να παραµένει ορατή.
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).
Αν ο Αγωνάρχης κρίνει ότι ένας οι περισσότεροι στόχοι σε µια
διαδροµή βολής είναι ελλατωµατικοί και/ή έχουν παρουσιαστεί µε
τρόπο σηµαντικά διαφοροποιηµένο σε σχέση µε προηγούµενες
παρουσιάσεις, µπορεί να προσφέρει επανεκτέλεση (reshoot)
στον/στους επηρεασµένο/ους αγωνιζόµενο/ους
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Όπλα µε περισσότερες της µίας κάνης απαγορεύονται.
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.
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.
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.
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.
Γλωσσάριο Όρων – ∆ιάφορες Προσθήκες & ∆ιορθώσεις.
Junior - Αγωνιζόµενοι που είναι κάτω των 18 ετών την πρώτη
ηµέρα του αγώνα.
Αναγνώριση Εθνικών Οµάδων Παλαιµάχων (Super Senior) στις
Υποκατηγορίες όλων των Κατηγοριών.
Πίνακας Εγκεκριµένων Αναλογιών Σταδίων (3-2-1)
Ο αγωνιζόµενος βάζει και βγάζει το όπλο από το κουτί.
Το .357SIG παρατείνεται έως 31/12/2017.
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. Οι υποδοχές γεµιστήρα δεν µπορούν να υπερβαίνουν
το µέγιστο εξωτερικό πλάτος των 35 mm. Η συµµόρφωση
ελέγχεται µέσο µιας 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.
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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.
Άλλες τροποποιήσεις που επιτρέπονται περιλαµβάνουν της
διακοσµητικής
φύσης
(π.χ.
κατά
παραγγελία
λαβές,
αντιολισθητικές ή άλλες χαράξεις, αυλακώσεις κ.λπ.).
Αυτό σηµαίνει ότι Classic έγινε µόνιµη !
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 το µέτρηµα του
µήκους της κάνης περιγράφεται στο Παρ. Ε4b.
∆ιαγράφονται όλα / και άρα επιτρέπονται όλα στα Revolver.
Σχεδιάγραµµα που δείχνει το όπλο χαµηλότερα από την πάνω
µεριά της ζώνης. ∆ΕΝ επιτρέπεται.
Πρωτόκολλο Μέτρησης του Μήκους της Κάνης.
∆είγµα Φύλλου Ελέγχου Οπλισµού.

