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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Σχεδιασμός Σταδίων
Οι ακόλουθες γενικές αρχές σχεδιασμού σταδίων απαριθμούν τα κριτήρια, ευθύνες και περιορισμούς που
διέπουν τους σχεδιαστές σταδίων 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 του αγώνα της σκοποβολής IPSC προσδιορίζεται από την ποιότητα της
πρόκλησης που παρουσιάζεται στο σχεδιασμό των σταδίων. Τα στάδια θα σχεδιάζονται με
προτεραιότητα την δοκιμασία των σκοπευτικών ικανοτήτων του αγωνιζόμενου και όχι την φυσική
τους δύναμη ή τις γυμναστικές τους ικανότητες.

1.1.3

Ισορροπία – Ακρίβεια, ισχύς και ταχύτητα είναι τα ισότιμα στοιχεία της σκοποβολής IPSC και
εκφράζονται με τις Λατινικές λέξεις "Diligentia, Vis, Celeritas" (“DVC”). Ένα σωστά ζυγισμένο
στάδιο θα εξαρτάται σε μεγάλο μέρος από την φύση των προκλήσεων που παρουσιάζονται μέσα
σ’ αυτό, όμως, τα στάδια θα σχεδιάζονται και οι αγώνες σκοποβολής IPSC θα 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 νέα στάδια για κάθε αγώνα, κανένα στάδιο δεν θα επαναλαμβάνεται ώστε να
επιτρέπεται με την χρήση του 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. Μετά το σήμα εκκίνησης, τα
στάδια 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 Level I και Level II δεν απαιτείται να συμμορφώνονται αυστηρά με τις
απαιτήσεις Ελεύθερου Στυλ ή τους περιορισμούς αριθμού βολών (βλ. Κεφάλαιο 1.2.).

1.1.5.2

Οι Standard Exercises και τα Classifiers μπορεί να περιλαμβάνουν υποχρεωτικές
επαναγεμίσεις και μπορεί να υπαγορεύουν θέση, σημείο ή στάση βολής, όμως,
υποχρεωτικές επαναγεμίσεις δεν πρέπει ποτέ να απαιτούνται σε άλλα Long Courses.

1.1.5.3

Οι Standard Exercises και τα Classifiers δεν μπορεί να ορίζουν ότι το όπλο θα επωμίζεται
στον αδύναμο ώμο όταν βάλλει..

1.1.6

Difficulty –Δυσκολία – Οι αγώνες σκοποβολής IPSC παρουσιάζουν ποικίλους βαθμούς δυσκολίας.
Καμία σκοπευτική πρόκληση ή χρονικό όριο δεν μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ότι είναι
απαγορευτική. Αυτό δεν εφαρμόζεται σε προκλήσεις που δεν συμπεριλαμβάνουν βολή
(non-shooting challenges), οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν επαρκώς υπ’ όψη τις διαφορές στο
ύψος και την σωματική κατασκευή των αγωνιζομένων.

1.1.7

Πρόκληση – Οι αγώνες σκοποβολής IPSC αναγνωρίζουν την δυσκολία της χρήσης όπλων μεγάλης
ισχύος στην δυναμική σκοποβολή και πάντα θα απαιτούν να επιτυγχάνεται ένα ελάχιστο
διαμέτρημα και επίπεδο ισχύος από όλους τους αγωνιζόμενους, ώστε να αναδεικνύεται αυτή η
πρόκληση.

1.2

Είδη Σταδίων

Οι αγώνες σκοποβολής IPSC μπορούν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα είδη σταδίων:
1.2.1 Βασικά Είδη Σταδίων:
1.2.1.1

“Μικρά Στάδια” - “Short Courses” δεν πρέπει να απαιτούν περισσότερα από 5 φυσίγγια
για να ολοκληρωθούν και όχι περισσότερες από δύο (2) θέσεις βολής. Σε περίπτωση που
απαιτούνται 2 βολές ανα χάρτινο στόχο, ο αριθμός των φυσιγγίων αυξάνεται στα 10.
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1.2.2

1.2.3

1.2.1.2

“Μεσαία Στάδια” - “Medium Courses” δεν πρέπει να απαιτούν περισσότερα από 10
φυσίγγια να ολοκληρωθούν και όχι περισσότερες από 3 θέσεις βολής. Ο σχεδιασμός και
η κατασκευή του σταδίου δεν πρέπει να δίνει την δυνατότητα για περισσότερους από 5
στόχους να είναι δυνατόν να βληθούν από οποιαδήποτε θέση. Σε περίπτωση που πάνω
από 5 στόχοι μπορούν να βληθούν από μια θέση, οι επιπλέον στόχοι θα πρέπει να
μπορούν να βληθούν και από μια άλλη θέση. Σε περίπτωση που απαιτούνται 2 βολές
ανα χάρτινο στόχο, ο αριθμός των φυσιγγίων αυξάνεται στα 20.

1.2.1.3

“Μεγάλα Στάδια” - "Long Courses" δεν πρέπει να απαιτούν περισσότερα από 20 φυσίγγια
για να ολοκληρωθούν. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του σταδίου δεν πρέπει να δίνει
την δυνατότητα για περισσότερους από 5 στόχους να είναι δυνατόν να βληθούν από
οποιαδήποτε θέση. Σε περίπτωση που πάνω από 5 στόχοι μπορούν να βληθούν από μια
θέση, οι επιπλέον στόχοι θα πρέπει να μπορούν να βληθούν και από μια άλλη θέση. Σε
περίπτωση που απαιτούνται 2 βολές ανα χάρτινο στόχο, ο αριθμός των φυσιγγίων
αυξάνεται στα 40.

1.2.1.4

Η προτεινόμενη αναλογία για ένα αγώνα σκοποβολής IPSC είναι η σχέση τριών (3) Short
Courses με δύο (2) Medium Courses με ένα (1) Long Course. Όπου είναι εφικτό,
προτείνεται περαιτέρω, κανένα Στάδιο σε έναν αγώνα να μην αντιπροσωπεύει
περισσότερο από το 15% των συνολικών βαθμών του αγώνα.

1.2.1.5

Η προτεινόμενη αναλογία για ένα αγώνα IPSC Ραβδωτού Τυφεκίου, όσον αφορά την
απόσταση των στόχων, είναι: 30% όλων των στόχων να είναι κάτω των 60 μέτρων, 50%
να είναι από 60 εώς 150 μέτρα και 20% από 150 εώς 300 μέτρα.

Ειδικά Στάδια:
1.2.2.1

Σε περίπτωση που απαιτούνται 2 βολές ανα χάρτινο στόχο, Οι “Standard Exercises" δεν
πρέπει να απαιτούν περισσότερα από είκοσι τέσσερα (24) φυσίγγια να ολοκληρωθούν. Τα
επί μέρους σκέλη δεν πρέπει να απαιτούν περισσότερα από 6 φυσίγγια (12 φυσίγγια εάν
ορίζεται υποχρεωτική επαναγέμιση). Η χρήση του αδύναμου ώμου, δεν μπορεί να
επιβάλλεται.

1.2.2.2

Σε περίπτωση που απαιτείται 1 βολή ανα χάρτινο στόχο, Οι “Standard Exercises" δεν
πρέπει να απαιτούν περισσότερα από δώδεκα (12) φυσίγγια να ολοκληρωθούν. Τα επί
μέρους σκέλη δεν πρέπει να απαιτούν περισσότερα από 3 φυσίγγια (6 φυσίγγια εάν
ορίζεται υποχρεωτική επαναγέμιση). Υποχρεωτικές επαναγεμίσεις, θέσεις βολής και
στάσεις, μπορούν να επιβληθούν. Η χρήση του αδύναμου ώμου, δεν μπορεί να
επιβάλλεται.

1.2.2.3

Τα "Classifiers" – Στάδια που δημοσιεύονται από το Συμβούλιο της Περιφέρειας και/ή
από την IPSC, τα οποία υπάρχουν για τους αγωνιζόμενους που επιθυμούν Εθνική και/ή
Διεθνή Κατάταξη. Τα Classifiers πρέπει να στήνονται σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς
και να διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με τις σημειώσεις και διαγράμματα που τα
συνοδεύουν. Τα αποτελέσματα πρέπει να υποβάλλονται στην Αρχή που τα εξέδωσε και
με την απαιτούμενη φόρμα (με τα ανάλογα παράβολα, εάν ορίζονται), προκειμένου να
τύχουν αναγνώρισης.

Συμπληρωματικά Στάδια:
1.2.3.1

Τα “Shoot-Off” δεν πρέπει να απαιτούν περισσότερα από έξι (6) φυσίγγια στις κατηγορίες
επαναληπτικών και δώδεκα (12) φυσίγγια στις κατηγορίες ημιαυτομάτων για να
ολοκληρωθούν.

1.3

Έγκριση IPSC

1.3.1

Διοργανωτές Αγώνων που επιθυμούν να έχουν έγκριση της IPSC πρέπει να συμμορφώνονται με
τις γενικές αρχές του σχεδιασμού και κατασκευής σταδίων καθώς και με όλους τους υπόλοιπους
ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς της IPSC που είναι σχετικές με την κατηγορία του
αγωνίσματος. Στάδια που δεν πληρούν τις απαιτήσεις αυτές δεν θα εγκρίνονται και δεν θα
δημοσιοποιούνται ή ανακοινώνονται ως εγκεκριμένοι από την IPSC αγώνες.
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1.3.2

Ο Πρόεδρος της IPSC, ο εκπρόσωπός του, ή ένας αξιωματούχος της συνομοσπονδίας (με αυτή
την σειρά) έχουν δικαίωμα να αποσύρουν της έγκριση της IPSC από έναν αγώνα. Τέτοια ενέργεια
μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, όταν κατά την γνώμη του / τους ένας αγώνας έρχεται σε αντίθεση με
τον σκοπό ή το πνεύμα των αρχών του σχεδιασμού σταδίων ή είναι σε αντίθεση με οποιονδήποτε
από τους ισχύοντες κανονισμούς της IPSC ή είναι πιθανό να δυσφημίσει το άθλημα της
σκοποβολής IPSC.

1.3.3

Οι απαιτήσεις και οι προτάσεις για κάθε επίπεδο αγώνα IPSC ορίζονται στο Παράρτημα Α1.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: – Κατασκευή και Τροποποίηση Σταδίων
Οι ακόλουθες γενικές αρχές κατασκευής σταδίων απαριθμούν τα κριτήρια, ευθύνες και περιορισμούς που
εφαρμόζονται στα στάδια των αγώνων σκοποβολής IPSC. Οι σχεδιαστές σταδίων, οι οργανωτές σύλλογοι
και οι κριτές διέπονται από αυτούς τους κανονισμούς.

2.1

Γενικοί Κανονισμοί

2.1.1

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

2.1.2

Ασφαλείς Γωνίες Πυρός – Τα στάδια 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 εξοστρακισμών. Όπου είναι απαραίτητο, οι διαστάσεις και
καταλληλότητα των πίσω και πλευρικών βληματοδόχων θα θεωρούνται μέρος της διαδικασίας
κατασκευής.

2.1.3

Ελάχιστες Αποστάσεις – Οποτεδήποτε χρησιμοποιούνται μεταλλικοί στόχοι ή μεταλλικά εμπόδια
(Hard Covers) σε ένα στάδιο, πρέπει να παίρνονται προφυλάξεις έτσι ώστε οι αγωνιζόμενοι και οι
κριτές του αγώνα να διατηρούν μια ελάχιστη απόσταση των 50 μέτρων (164,04 πόδια) από αυτά
από το σημείο που βάλλονται. Όπου είναι δυνατόν, αυτό πρέπει να γίνεται με φυσικά εμπόδια. Εάν
χρησιμοποιούνται Charge Lines, αυτές πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον 55 μέτρα (180,45
πόδια) από τους στόχους έτσι ώστε εάν ο αγωνιζόμενος παραβιάσει αθέλητα την γραμμή, να
εξακολουθεί να είναι έξω από την ελάχιστη απόσταση των 50 μέτρων (164,04 πόδια) (βλ. Άρθρο
10.4.7). Μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται επίσης σε ό,τι αφορά τις μεταλλικές κατασκευές στην
γραμμή πυρός.

2.1.4

Θέσεις Στόχων - Όταν ένα στάδιο κατασκευάζεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει θέσεις στόχων σε
άλλα σημεία πέρα από κατευθείαν προς το βάθος του πεδίου, οι οργανωτές και οι κριτές πρέπει να
προστατεύσουν και να περιορίσουν τις γύρω περιοχές στις οποίες οι κριτές, θεατές ή αγωνιζόμενοι
έχουν πρόσβαση. Κάθε αγωνιζόμενος πρέπει να έχει την ελευθερία 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 δεν θα αναγκάσει τους αγωνιζόμενους να παραβιάσουν τις
ασφαλείς γωνίες πυρός.

2.1.5

Επιφάνεια Σταδίου – Όπου είναι εφικτό, η επιφάνεια του σταδίου θα προετοιμάζεται πριν τον
αγώνα, και θα διατηρείται σχετικά καθαρή κατά την διάρκεια του αγώνα, ώστε να προσφέρει
επαρκή ασφάλεια για τους αγωνιζόμενους και τους κριτές. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη το
αποτέλεσμα που επιφέρει η κακοκαιρία και οι ενέργειες των αγωνιζομένων. Οι κριτές μπορούν να
προσθέτουν χαλίκι, άμμο ή άλλα υλικά σε μία κατεστραμμένη επιφάνεια πεδίου οποιαδήποτε
στιγμή, για λόγους ασφαλείας. Οι αγωνιζόμενοι δεν μπορούν να προσβάλουν αυτές τις ενέργειες
συντήρησης του πεδίου.

2.1.6

Εμπόδια – Φυσικά ή τεχνητά εμπόδια σε ένα στάδιο θα πρέπει να εξυπηρετούν κατά το δυνατόν τις
διαφοροποιήσεις σε ύψος και σωματική διάπλαση των αγωνιζομένων και πρέπει να
κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να παρέχουν επαρκή ασφάλεια για όλους τους
αγωνιζόμενους, Kριτές και θεατές.

2.1.7

Κοινή Γραμμή Πυρός – Στάδια στα οποία οι αγωνιζόμενοι πρέπει να βάλουν ταυτόχρονα από μία
κοινή γραμμή πυρός (π.χ. Τυποποιημένες Ασκήσεις - Standard Exercises, Shoot-Off), πρέπει να
παρέχουν ελάχιστη ελεύθερη απόσταση 3 μέτρων (9,84 πόδια) μεταξύ των αγωνιζομένων.

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”).
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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
σταδίου για να εξασφαλίζεται η ακριβής θέση 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 στόχοι βαθμολογίας δεν
αντικαταστάθηκαν με στόχους ποινής μετά την έναρξη του αγώνα.

2.1.8.2

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

2.1.8.3

Όταν χρησιμοποιούνται σε ένα στάδιο IPSC Poppers, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα
ώστε το σημείο τοποθέτησής 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), με εξαίρεση τον Ενιαίο
(Universal) και Μετρικό στόχο, δεν πρέπει να τοποθετούνται σε γωνία μεγαλύτερη των 90
μοιρών από το κάθετο όρθιο.

2.1.9

Όλα τα προφράγματα (berms) είναι «εκτός ορίων» για όλους και συνεχώς, εκτός εάν η άνοδος σε
αυτούς επιτραπεί ρητά από τον Κριτή (βλ. Άρθρο 10.6.1).

2.2

Κριτήρια Κατασκευής Σταδίων

Κατά την κατασκευή ενός σταδίου, μία ποικιλία φυσικών εμποδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
εμποδίσει την κίνηση του αγωνιζομένου και να προσφέρει πρόσθετες αγωνιστικές προκλήσεις, ως
παρακάτω:
2.2.1

Γραμμές Πυρός (Charge Lines), Γραμμές Κάλυψης (Fault Lines) και Βαλβίδες (Shooting Boxes) –
Είναι προτιμότερο να εμποδιστεί η κίνηση του αγωνιζόμενου με φυσικά εμπόδια, όμως, η χρήση
των charge lines, fault lines και shooting boxes επιτρέπεται. Οι Charge Lines, Fault Lines και
Shooting Boxes θα πρέπει να κατασκευάζονται από ξύλινες βέργες ή άλλο κατάλληλο υλικό και θα
πρέπει να εξέχουν τουλάχιστον 2 εκατοστά (0.79 inches) πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Αυτό
θα παρέχει οπτική και φυσική πληροφορία στους αγωνιζόμενους ώστε να αποφευχθεί αθέλητη
παραβίαση της γραμμής. Οι Fault lines, Charge lines και Shooting Boxes πρέπει να
σταθεροποιούνται καλά στην θέση τους, ώστε να είναι βέβαιο ότι παραμένουν αμετάβλητες σε όλη
την διάρκεια του αγώνα. Τα Shooting Boxes μπορεί να χρησιμοποιούνται για να αναγκάσουν τον
αγωνιζόμενο να βάλλει μια συγκεκριμένη ομάδα στόχων από μια συγκεκριμένη θέση.
2.2.1.1

Οι Charge lines χρησιμοποιούνται να εμποδίσουν μη λογική κίνηση του αγωνιζόμενου
προς και από τους στόχους.

2.2.1.2

Οι Fault lines χρησιμοποιούνται να εξαναγκάσουν τον αγωνιζόμενο να βάλει κατά τον
στόχων πίσω από φυσικά εμπόδια. Μπορούν να τοποθετούνται υπό οποιαδήποτε γωνία
και να εκτείνονται προς τα πίσω από τα εμπόδια αυτά. Οι Fault lines θα πρέπει να έχουν
ελάχιστο μήκος 1 μέτρου (3.28 πόδια) και, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην
ενημέρωση σταδίου, θεωρείται ότι εκτείνονται στο άπειρο.

2.2.2

Not Applicable – Δεν Εφαρμόζεται.

2.2.3

Φράγματα – Πρέπει να κατασκευάζονται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

2.2.4

2.2.3.1

Πρέπει να είναι αρκετά ψηλά και αρκετά ισχυρά, ώστε να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον
οποίο προορίζονται.

2.2.3.2

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

Not Applicable – Δεν Εφαρμόζεται.
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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 κτυπήσει αθέλητα (βλ. Άρθρο 10.2.5). Οι σήραγγες αυτές μπορούν να
κατασκευασθούν σε οποιοδήποτε ύψος, αλλά τα οριζόντια υλικά δεν πρέπει να είναι βαριά ώστε να
προκαλούν τραυματισμό με την πτώση τους.

2.3

Τροποποιήσεις στην Κατασκευή Σταδίου

2.3.1

Οι Κριτές μπορούν, για οποιονδήποτε λόγο, να τροποποιήσουν την φυσική κατασκευή ή την
διαδικασία ενός σταδίου, υπό τον όρο της προηγούμενης έγκρισης του Αγωνάρχη. Οποιεσδήποτε
τέτοιες φυσικές αλλαγές ή προσθήκες σε ένα ανακοινωθέν στάδιο, 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 τον επικεφαλής κριτή του σταδίου 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

Είτε να επιτρέψει να συνεχιστεί το στάδιο με την τροποποίηση να επηρεάζει μόνο τους
αγωνιζόμενους που δεν ολοκλήρωσαν το στάδιο. Εάν ενέργειες αγωνιζόμενου
προκάλεσαν την αλλαγή, ο αγωνιζόμενος αυτός πρέπει να κάνει re-shoot το
τροποποιημένο στάδιο; ή

2.3.3.2

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

2.3.3.3

Αγωνιζόμενος που μετά από εντολή του Κριτή αρνείται να κάνει re-shoot κάποιο στάδιο,
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.

2.3.4

Εάν ο Αγωνάρχης (σε συνεννόηση με τον Διευθυντή Αγώνα) πιστεύει ότι οι φυσικές ή διαδικαστικές
αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της αγωνιστικής ισότητας και είναι αδύνατον όλοι οι
αγωνιζόμενοι να αγωνισθούν στο αναθεωρημένο στάδιο, ή εάν το στάδιο έχει καταντήσει
ακατάλληλο ή δεν μπορεί να λειτουργήσει, το στάδιο αυτό και όλα τα συναφή με αυτό
αποτελέσματα θα διαγραφούν από τον αγώνα.

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 στόχους και η εντολή
αυτή δεν προσβάλλεται με ένσταση από τους αγωνιζόμενους (βλ. Άρθρο 6.6.1). Τα αντικείμενα
αυτά πρέπει να τοποθετούνται και να παραμένουν στους στόχους για όλη την διάρκεια, μέχρις ότου
η εντολή αυτή ανακληθεί από τον Αγωνάρχη.

2.3.6

Εάν ο Αγωνάρχης (σε συνεννόηση με τον Διευθυντή 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 σκοπευτικής
δραστηριότητας, μέχρι να εκδώσει την εντολή «συνεχίστε βολές».

2.4

Ζώνες Ασφαλείας

Ο οργανωτής σύλλογος έχει την ευθύνη για την κατασκευή και προσδιορισμό ικανού αριθμού Ζωνών
Ασφαλείας για τον αγώνα. Θα πρέπει να είναι σε κατάλληλες θέσεις και θα πρέπει να διακρίνονται εύκολα με
πινακίδες. Οι Ζώνες Ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα τραπέζι και τα όρια και η ασφαλής
κατεύθυνση πρέπει να δείχνονται καθαρά. Οι Ζώνες Ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν έναν ή
περισσότερους οπλοβαστούς, καθώς προορίζονται να χρησιμοποιούνται από όλα τα αγωνίσματα της IPSC,
ειδικά κατά την διάρκεια Τουρνουά.
2.4.1

Οι Αγωνιζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τις Ζώνες Ασφαλείας 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 του κανόνα αυτού μπορεί να έχουν
ως αποτέλεσμα την ποινή της αποβολής από τον αγώνα (DQ) (Βλ. Άρθρα 10.5.1 & 10.5.12).
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2.4.1.1

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

2.4.1.2

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

2.4.1.3

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

2.4.1.4

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

2.4.2

Απομιμήσεις πυρομαχικών, (συμπεριλαμβάνονται πυρομαχικά εξοικείωσης ή εξάσκησης, κάλυκες
με ελατήριο και άδειοι κάλυκες), γεμάτοι γεμιστήρες, γεμάτοι ταχυγεμιστήρες και κανονικά
πυρομαχικά δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται στην Ζώνη Ασφαλείας ποτέ και κάτω από καμία
προϋπόθεση (βλ. Άρθρο 10.5.12).

2.5

Ζώνες Εκθετών

2.5.1

Εκθέτες (π.χ. ιδιώτες, οργανισμοί 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 πρέπει να βεβαιώνονται ότι εκτίθενται με τρόπο που δεν βάζει
σε κίνδυνο οποιοδήποτε άτομο. Συνιστάται να απενεργοποιούνται τα όπλα πριν τοποθετηθούν
προς έκθεση.

2.5.2

Ο Αγωνάρχης (σε συνεννόηση με τον Διευθυντή Αγώνα) πρέπει να οροθετήσει 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 ό,τι αφορά τα εμπορεύματά τους.

2.5.3

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

Ειδικός Χώρος Απογέμισης/Γέμισης

2.6.1

Εάν υπάρχει πιθανότητα ορισμένοι αγωνιζόμενοι να φτάσουν στο Πεδίο στο οποίο θα διεξαχθεί
αγώνας σκοποβολής IPSC μεταφέροντας πάνω τους γεμάτο όπλο (π.χ. αστυνομικοί κ.λπ.), οι
διοργανωτές θα πρέπει να μεριμνήσουν για την παροχή Ειδικού Χώρου Απογέμισης/Γέμισης,
προκειμένου οι αγωνιζόμενοι αυτοί να μπορούν να απογεμίσουν τα όπλα τους με ασφάλεια πριν
εισέλθουν στο χώρο του Πεδίου και με ασφάλεια να επαναγεμίσουν τα όπλα τους πάλι κατά την
αναχώρησή τους από το Πεδίο. Ο χώρος Απογέμισης/Γέμισης θα πρέπει να είναι δίπλα στην
είσοδο του Πεδίου (ή έξω από το τμήμα του Πεδίου που προορίζεται για τον αγώνα IPSC), θα
πρέπει να οριοθετείται σαφώς με πινακίδες και πρέπει να περιλαμβάνει και κατάλληλο σημείο
πρόσπτωσης των βολίδων (βληματοδόχο).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες Σταδίου
3.1

Γενικοί Κανονισμοί

Ο αγωνιζόμενος είναι πάντα υπεύθυνος να εκπληρώσει με ασφάλεια τις απαιτήσεις ενός σταδίου, 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 προς τους αγωνιζόμενους τις απαιτήσεις. Οι
πληροφορίες σταδίου μπορούν ευρέως να διαχωριστούν στους ακόλουθους τύπους:
3.1.1

Δημοσιευμένα Στάδια – Οι εγγεγραμμένοι αγωνιζόμενοι και/ή το Συμβούλιο της Περιφέρειάς τους
θα εφοδιαστούν με τις ίδιες πληροφορίες για τα στάδια, στην ίδια χρονική περίοδο, πριν από τον
αγώνα. Η πληροφόρηση μπορεί να παρέχεται με φυσικά ή ηλεκτρονικά μέσα ή με παραπομπή σε
Δικτυακό τόπο (βλ. επίσης Κεφάλαιο 2.3).

3.1.2

Μη Δημοσιευμένα Στάδια – Ομοίως όπως το άρθρο 3.1.1 εκτός του ότι οι λεπτομέρειες των
σταδίων δεν δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων. Οι οδηγίες του σταδίου παρέχονται με την
γραπτή ενημέρωση σταδίου.

3.2

Γραπτή Ενημέρωση Σταδίου:

3.2.1

Μία γραπτή ενημέρωση σταδίου, εγκεκριμένη από τον Αγωνάρχη πρέπει να αναρτάται σε κάθε
στάδιο, πριν την έναρξη του αγώνα. Η ενημέρωση αυτή θα υπερισχύει κάθε άλλης πληροφορίας
σταδίου που εκδόθηκε ή με άλλο τρόπο ανακοινώθηκε στους αγωνιζόμενους πριν την έναρξη του
αγώνα και πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες:








Μέθοδος Βαθμολογίας:
Στόχοι (είδη & αριθμός):
Ελάχιστος αριθμός φυσιγγίων:
Κατάσταση ετοιμότητας όπλου:
Θέση εκκίνησης:
Αρχή χρόνου: ηχητικό ή οπτικό σήμα:
Διαδικασία:

3.2.2

Ο επικεφαλής κριτής κάθε σταδίου πρέπει να αναγιγνώσκει την γραπτή ενημέρωση επί λέξει σε
κάθε ομάδα.

3.2.3

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

3.2.4

Αφού η γραπτή ενημέρωση σταδίου έχει αναγνωσθεί 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") του σταδίου. 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 και 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
διοργανώτριες οργανώσεις 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 εφαρμόζονται στους αγώνες της IPSC χωρίς την ρητή συγκατάθεση του
Συμβουλίου Διοίκησης της Περιφέρειας (Regional Directorate) και το Εκτελεστικό Συμβούλιο 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 Γενική Συνέλευση της IPSC και οι οποίοι
συμμορφώνονται πλήρως με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα Παραρτήματα Β και C και
θρυμματιζόμενοι στόχοι (Βλ. Άρθρο 4.4.1) θα χρησιμοποιούνται στους αγώνες ραβδωτών τυφεκίων
της IPSC (βλ. Κεφάλαιο 9.4).

4.1.2

Οι στόχοι βαθμολογίας που χρησιμοποιούνται σε όλους τους αγώνες ραβδωτών τυφεκίων της
IPSC θα έχουν ένα μόνο απλό χρώμα ως ακολούθως:
4.1.2.1

Η ζώνες βαθμών των χάρτινων στόχων βαθμολογίας πρέπει να έχουν ένα τυπικό απλό
χρώμα χαρτονιού ή άσπρο.

4.1.2.2

Όλη η εμπρόσθια όψη των μεταλλικών στόχων βαθμολογίας ή άλλων μη-χάρτινων
στόχων πρέπει να είναι βαμμένη με ένα απλό χρώμα, κατά προτίμηση λευκό.

4.1.3

Οι στόχοι ποινής πρέπει να είναι ευδιάκριτα σημειωμένοι ή να έχουν ένα απλό χρώμα διαφορετικό
από αυτό των στόχων βαθμολογίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταλλικοί στόχοι ποινής στο
γενικό μέγεθος και σχήμα εγκεκριμένων χάρτινων στόχων. Οι μεταλλικοί στόχοι ποινής δεν
διαθέτουν μη βαθμολογήσιμο περιθώριο.

4.1.4

Οι στόχοι που χρησιμοποιούνται σε ένα στάδιο μπορούν να είναι μερικώς ή ολικώς κρυμμένοι με
την χρήση αδιαπέραστου (“hard cover”), ή διαπερατού («soft cover”) καλύμματος, ως ακολούθως:
4.1.4.1

Κάλυμμα που τοποθετείται για να αποκρύψει ολικά ή μερικά τον στόχο θα θεωρείται
αδιαπέραστο (“hard” cover). Όπου είναι δυνατόν, το “hard” cover δεν θα πρέπει να
εξομοιώνεται αλλά να κατασκευάζεται με την χρήση μη διαπερατών υλικών (βλ. Άρθρο
2.1.3). Ολόκληροι χάρτινοι στόχοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνοι τους ως
Hard Cover.

4.1.4.2. Κάλλυμα που τοποθετείται απλα για να συγκαλύψει στόχους, θα θεωρείται διαπερατό
(“soft cover”). Οι βολές οι οποίες έχουν περάσει μέσα από soft cover και έχουν βάλει
στόχο βαθμολογίας, θα βαθμολογηθούν. Οι βολές οι οποίες έχουν περάσει μέσα από soft
cover και έχουν βάλει στόχο ποινής, θα επιφέρουν την ποινή. Όλες οι ζώνες βαθμολογίας
σε στόχους οι οποίοι καλλύπρονται από soft cover, πρέπει να είναι ολόκληρες. Οι στόχοι
οι οποίοι καλλύπτονται από soft cover πρέπει να είναι είτε ορατοί μέσα από το soft cover,
ή τουλάχιστον ένα μέρος του καλλυμλένου στόχου(ων) να είναι ορατό γύρω από το soft
cover.
4.1.5

Η θεώρηση ενός απλού, ανέπαφου στόχου ότι αντιπροσωπεύει δύο η περισσότερους στόχους, με
την χρήση ταινίας, χρώματος ή οποιουδήποτε άλλου μέσου απαγορεύεται.

4.2

Εγκεκριμένοι IPSC Στόχοι για Ραβδωτά Τυφέκια – Χάρτινοι

4.2.1

Υπάρχουν πέντε είδη χάρτινων στόχων, εγκεκριμένων για χρήση σε αγώνες IPSC με Ραβδωτά
Τυφέκια (βλ. Παράρτημα Β). Ο Μετρικός Στόχος, ο Κλασσικός Στόχος και ο Γενικός (Universal)
Στόχος, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται ταυτόχρονα σε ένα Στάδιο. Οι IPSC στόχοι Α3/Β και Α4/Α,
μπορούν να περιλαμβάνονται ταυτόχρονα με άλλους χάρτινους στόχους σε οποιοδήποτε στάδιο.

4.2.2

Οι χάρτινοι στόχοι πρέπει να έχουν γραμμές βαθμολογίας και μη βαθμολογήσιμα περιθώρια που
θα είναι ευκρινώς σημειωμένα στην επιφάνεια βαθμολογίας, όμως οι γραμμές βαθμολογίας και τα
περιθώρια δεν θα πρέπει να είναι ορατά πέρα από την απόσταση των 10 μέτρων (32.81 feet). Οι
ζώνες βαθμολογίας αμοίβουν την Ισχύ στους αγώνες σκοποβολής IPSC.
4.2.2.1

4.2.3

Η εμπρόσθια όψη των χάρτινων στόχων ποινής, πρέπει να περιλαμβάνει ένα επαρκώς
διακρινόμενο μη βαθμολογήσιμο περιθώριο. Σε απουσία διατρήσεως ή άλλης κατάλληλης
σήμανσης, ο Αγωνάρχης πρέπει να δώσει εντολή σε όλους τους στόχους αυτούς να
κατασκευασθεί εναλλακτικό περιθώριο με σχεδίαση ή με τοποθέτηση επάνω τους.

Οι χάρτινοι στόχοι δεν πρέπει ποτέ να έχουν περισσότερες από δώδεκα (12) βολές πριν να
βαθμολογηθούν και κλείσουν.
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4.2.4

Όταν η ζώνη βαθμολογίας ενός χάρτινου στόχου πρόκειται να καλυφθεί μερικώς, οι σχεδιαστές του
σταδίου πρέπει να εξομοιώσουν το hard cover με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
4.2.4.1

Με το να καλύψουν πραγματικά ένα μέρος του στόχου (βλ. Άρθρο 4.1.4.1).

4.2.4.2

Με το να κόψουν και αφαιρέσουν το τμήμα του στόχου που θεωρείται ότι κρύβεται από το
hard cover. Σε τέτοιους στόχους πρέπει να αντικαθίσταται το μη βαθμολογήσιμο
περιθώριο, το οποίο πρέπει να εκτείνεται σε όλο το μήκος της αποκομμένης ζώνης
βαθμολογίας. (βλ. Άρθρο 4.2.2).

4.2.4.3

Με το να βάψουν ή να μασκάρουν το τμήμα του στόχου που θεωρείται ότι κρύβεται από
το hard cover με ένα απλό και διακριτά διαφορετικό χρώμα.

4.2.4.4

Το Hard cover (και οι επικαλύπτοντες στόχοι ποινής) δεν πρέπει να καλύπτουν πλήρως
την υψηλότερη ζώνη βαθμολογίας ενός μερικώς καλυμμένου χάρτινου στόχου.

4.3 Εγκεκριμένοι IPSC Στόχοι για Ραβδωτά Τυφέκια – Μεταλλικοί
4.3.1

Οι εγκεκριμένοι μεταλλικοί στόχοι που είναι εγκεκριμένοι για χρήση σε αγώνες IPSC με ραβδωτά
τυφέκια συμπεριλαμβάνουν οποινδήποτε μεταλλικό στόχο ο οποίος παρέχει μια ικανοποιητική
μέθοδο για τον προσδιορισμό επιτυχημένων ή άστοχων βολών, πέραν από το πέσιμο του στόχου.
Βαθμολογία μεταλλικών στόχων με την ακοή, δεν επιτρέπεται.
4.3.1.1

Τα IPSC Poppers, τα οποία πρέπει να ρυθμίζονται όπως ορίζεται στο Παράρτημα C, είναι
εγκεκριμένοι μεταλλικοί στόχοι, σχεδιασμένοι να αναγνωρίζουν την ισχύ.

4.3.1.2

Τα IPSC Mini Poppers, τα οποία πρέπει να ρυθμίζονται όπως ορίζεται στο Παράρτημα C,
είναι εγκεκριμένοι μεταλλικοί στόχοι, σχεδιασμένοι να αναγνωρίζουν την ισχύ και σκοπό
έχουν να προσομοιώνουν Poppers κανονικού μεγέθους τοποθετημένα σε μεγαλύτερη
απόσταση.

4.3.1.3

Τα Pepper Poppers και τα Classic Poppers μπορούν να περιλαμβάνονται στο ίδιο στάδιο.
Συνιστάται η χρήση IPSC poppers που πέφτουν προς τα εμπρός.

4.3.1.4

Διάφορα μεγέθη metal plates μπορούν να χρησιμοποιηθούν (βλ. Παράρτημα C3).

4.3.1.5

Οι Μεταλλικοί στόχοι βαθμολογίας πρέπει να βληθούν και να πέσουν ή να περιστραφούν,
ή να παρέχουν κάποια ένδειξη της βολής (βλ. Άρθρο 4.3.1) για να βαθμολογηθούν.
Μεταλλικοί στόχοι βαθμολογίας οι οποίοι τυχαία στρέφονται στο πλάι ή λοξά ή τους
οποίους ο Κριτής θεωρεί ότι έπεσαν ή γύρισαν ή παρείχαν ένδειξη βολής εξ αιτίας βολής
στο σύστημα συγκράτησης ή για οποιονδήποτε άλλο τυχαίο λόγο, θα αντιμετωπίζονται
ως βλάβη εξοπλισμού πεδίου (βλ. Άρθρο 4.6.1).

4.3.1.6

Δεν εφαρμόζεται - Not applicable.

4.3.1.7

Οι μεταλλικοί στόχοι ποινής (no-shoot) πρέπει να βληθούν και να πέσουν ή να
περιστραφούν ή να παρέχουν ένδειξη βολής (βλ. Άρθρο 4.3.1) για να επιφέρουν
βαθμολογία. Μεταλλικοί στόχοι ποινής οι οποίοι τυχαία στρέφονται στο πλάι ή λοξά ή
τους οποίους ο Κριτής θεωρεί ότι έπεσαν ή γύρισαν ή παρείχαν ένδειξη βολής εξ αιτίας
βολής στο σύστημα συγκράτησης ή για οποιονδήποτε άλλο τυχαίο λόγο, θα
αντιμετωπίζονται ως βλάβη εξοπλισμού πεδίου (βλ. Άρθρο 4.6.1).

4.4

Θρυμματιζόμενοι Στόχοι

4.4.1

Θρυμματιζόμενοι (Θρυμματιζόμενοι) στόχοι, όπως πήλινοι δίσκοι ή πλακάκια επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται σε αγώνες IPSC με Ραβδωτά Τυφέκια.
4.4.1.1

4.5

Οι θρυμματιζόμενοι στόχοι πρέπει να σπάσουν με ένα ευδιάκριτο κομμάτι τους να λείπει
ή να αποκολληθεί από τον αρχικό στόχο για να επιφέρουν βαθμούς.

Αναδιάταξη του Εξοπλισμού ή της Επιφάνειας του Σταδίου
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4.5.1

Ο αγωνιζόμενος δεν μπορεί να επηρεάσει την επιφάνεια του σταδίου, την φυσική διάταξη,
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 τους Κριτές να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες ώστε να
διασφαλίζεται η ομοιομορφία σε ό,τι αφορά την επιφάνεια του πεδίου, την παρουσίαση των στόχων
και/ή οποιοδήποτε άλλο θέμα. Ο Αγωνάρχης θα έχει την τελική εξουσία σε ό,τι 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 και δεν περιορίζεται σε αυτά, την
αλλαγή θέσης 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. Ο χαρακτηρισμός και/ή η χρήση οποιουδήποτε γεμάτου
(βλ. Άρθρο 10.5.13) ή άδειου όπλου ως «εξοπλισμός πεδίου» απαγορεύεται.

4.6.2

Αγωνιζόμενος που δεν μπορεί να ολοκληρώσει το στάδιο εξ αιτίας βλάβης εξοπλισμού πεδίου, ή
εάν ένας μεταλλικός ή κινούμενος στόχος δεν έχει αποκατασταθεί πριν από την προσπάθειά του σε
ένα στάδιο, πρέπει να επαναλάβει την προσπάθεια του (να κάνει «reshoot» το στάδιο), αφού
γίνουν οι διορθωτικές ενέργειες.

4.6.3

Διαρκής δυσλειτουργία εξοπλισμού σε ένα στάδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση του
σταδίου αυτού από τα αποτελέσματα του αγώνα (βλ. Άρθρο 2.3.4).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Εξοπλισμός Αγωνιζομένου
5.1

Ραβδωτά Τυφέκια

5.1.1

Τα Ραβδωτά Τυφέκια διακρίνονται και διαχωρίζονται σε Κατηγορίες (βλ. Παράρτημα D).

5.1.2

Δεν υπάρχει ελάχιστο διαμέτρημα για τα Ραβδωτά Τυφέκια που χρησιμοποιούνται σε αγώνες
IPSC.

5.1.3

Σκοπευτικά – 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.

5.1.3.2

«Οπτικά/Ηλεκτρονικά Σκοπευτικά» ("Optical/electronic sights") είναι συσκευές σκόπευσης
(συμπεριλαμβανομένων και των φακών φωτισμού), τοποθετημένες πάνω στο όπλο, που
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά κυκλώματα και/ή φακούς.

5.1.3.3

Ο Αγωνάρχης έχει την τελική εξουσία σε ό,τι 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 όπως ορίζονται στο
Παράρτημα D.

5.1.4

Εκτός εάν ορίζεται για την κατηγορία (βλ. Παραρτήματα), δεν υπάρχει περιορισμός στο βάρος
σκανδάλης ενός Όπλου, όμως, 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. Όμως, Ραβδωτά Τυφέκια που έχουν «χειμερινή
σκανδάλη/υποφυλακτήρα» - “winter triggers/guards” μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν, με
την προϋπόθεση ότι η τοποθέτηση αυτή σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε ως μέρος
του ραβδωτού τυφεκίου και μόνο όταν το συγκεκριμένο κλίμα ή οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν
την χρήση τους.

5.1.6

Τα Όπλα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και ασφαλή. Ο Αγωνάρχης μπορεί οποτεδήποτε να
απαιτήσει τον έλεγχο του όπλου και του συναφούς εξοπλισμού του αγωνιζομένου, προκειμένου να
διαπιστώσει εάν λειτουργούν με ασφάλεια. Εάν οποιοδήποτε εξάρτημα κριθεί σε κακή κατάσταση
και ανασφαλές από κάποιο Κριτή, πρέπει να αποσυρθεί από τον αγώνα, έως ότου το εξάρτημα
αυτό επισκευασθεί σε βαθμό που να ικανοποιεί τον Αγωνάρχη.

5.1.7

Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο ραβδωτό τυφέκιο και είδος σκοπευτικών σε όλα
τα στάδια του αγώνα. Στην περίπτωση όμως που το αρχικό όπλο και/ή τα σκοπευτικά του
αγωνιζόμενου πάθουν βλάβη ή καταστούν 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:
5.1.7.1

Το εφεδρικό ραβδωτό τυφέκιο πληροί τις προδιαγραφές της σχετικής Κατηγορίας και είναι
του ίδιου τύπου, τρόπου λειτουργίας και διαμετρήματος και έχει τον ίδιο τύπο
σκοπευτικών.

5.1.7.2

Με την χρήση του εφεδρικού ραβδωτού τυφεκίου ο αγωνιζόμενος δεν θα έχει αγωνιστικό
πλεονέκτημα.

5.1.7.3

Τα πυρομαχικά του αγωνιζόμενου, ελεγχόμενα με το εφεδρικό ραβδωτό τυφέκιο,
πετυχαίνουν τον ελάχιστο συντελεστή ισχύος στον επίσημο Ταχογράφο του αγώνα (βλ.
Άρθρο 5.6.3.9).

5.1.8

Αγωνιζόμενος ο οποίος αντικαθιστά ή τροποποιεί σημαντικά το ραβδωτό τυφέκιο του κατά την
διάρκεια ενός αγώνα χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Αγωνάρχη, θα υπόκειται στις
διατάξεις του Κεφαλαίου 10.6.

5.1.9

Ο αγωνιζόμενος δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιεί ή φέρει επάνω του περισσότερα από ένα όπλα
κατά την διάρκεια του σταδίου (βλ. Άρθρο 10.5.7).
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5.1.10

Το ραβδωτό τυφέκιο πρέπει να έχει υποκόπανο, ώστε να μπορεί να πυροδοτηθεί επωμισμένο.

5.1.11

Ραβδωτά τυφέκια που έχουν επιλογή «ριπής» και/ή πλήρως αυτόματη λειτουργία (δηλ. όταν
περισσότερα από ένα φυσίγγια μπορούν να πυροδοτηθούν με ένα μόνο τράβηγμα ή ενεργοποίηση
της σκανδάλης) απαγορεύονται.

5.1.12

Όπλα συνδυασμού (combination guns) που έχουν πρόσθετη κάνη, ή κάνες οι οποίες δεν είναι
συμβατικές ραβδωτές κάνες, π.χ. όπλο με συνδυασμό λείας και ραβδωτής κάνης, απαγορεύονται.

5.2

Μεταφορά και Φύλαξη του Εξοπλισμού του Αγωνιζομένου

5.2.1

Μεταφορά και Φύλαξη – Εκτός από τις περιπτώσεις που βρίσκονται εντός των ορίων της Ζώνης
Ασφαλείας ή κάτω από την επίβλεψη και εντολή ενός Κριτή, το ραβδωτό τυφέκιο του αγωνιζόμενου
πρέπει να είναι άδειο και να μεταφέρεται ή φυλάσσεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις.
Κατά την διακριτική ευχέρεια του Κριτή, μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει προειδοποίηση ή
μπορεί να εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Άρθρο 10.5.1.
5.2.1.1

Κρεμασμένο με ιμάντα από τον ώμο, με το ραβδωτό τυφέκιο όσο το δυνατόν κάθετο. Το
κλείστρο μπορεί να είναι ανοικτό, ή κλειστό, ή

5.2.1.2

Μεταφερόμενο/Επωμισμένο, με το ραβδωτό τυφέκιο όσο το δυνατόν κάθετο. Το κλείστρο
μπορεί να είναι ανοιχτό ή κλειστό. Οι Διευθυντές Αγώνα μπορούν να ορίζουν «κάθετο με
κάνη προς τα πάνω» ή «κάθετο με κάνη προς τα κάτω», με την προϋπόθεση ότι αυτό
έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους αγωνιζόμενους με εύλογα μέσα, ή

5.2.1.3

Τοποθετημένο σε οπλοβαστούς, ή οπουδήποτε, με την κάνη σε κατεύθυνση που θα
υποδειχθεί από τον Κριτή. Το κλείστρο μπορεί να είναι ανοιχτό ή κλειστό. Οι Διοργανωτές
του Αγώνα πρέπει να έχουν διαθέσιμους, σε λογική απόσταση από τα στάδια, επαρκείς
οπλοβαστούς για τον αριθμό των αγωνιζομένων που συμμετέχουν στον αγώνα, ή

5.2.1.4

Μεταφερόμενο σε θήκη ή βαλίτσα (προτιμάται να μεταφέρεται το ραβδωτό τυφέκιο όσο το
δυνατόν σε κάθετη θέση).

5.2.1.5

Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν σημαιάκι ασφαλείας στην θαλάμη, ή άλλο
εξάρτημα, που να είναι εμφανώς ορατό από έξω στο όπλο, καθ’ όλη την διάρκεια που το
ραβδωτό τυφέκιο δεν είναι σε χρήση (εκτός των στιγμών που διενεργούνται ενέργειες που
επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 2.4.1).

5.2.1.6

Σε καμία περίπτωση, εκτός εάν υπό την επίβλεψη και σε ανταπόκριση σε άμεση εντολή
του Κριτή, δεν πρέπει το ραβδωτό τυφέκιο να γεμίσει (βλ. Άρθρο 10.5.13) ή να έχει άδειες
αποσπώμενες γεμιστήρες τοποθετημένες πάνω του, εκτός της περίπτωσης που ο
αγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να εξασκείται στην τοποθέτηση και αφαίρεση άδειων
αποσπώμενων γεμιστήρων μέσα στην Ζώνη Ασφαλείας.

5.2.1.7

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5.2.1 δεν επιτρέπονται πυρομαχικά οποιουδήποτε
είδους επάνω στο όπλο, ή σε γεμιστήρες ή σε θηλιές προσαρμοσμένες στο όπλο, ή σε
αορτήρα που είναι προσαρμοσμένος στο όπλο εκτός κάτω από την επίβλεψη και σε
ανταπόκριση σε σαφή εντολή που δόθηκε από κριτή.

5.2.2

Δεν εφαρμόζεται - Not applicable.

5.2.3

Δεν εφαρμόζεται - Not applicable.

5.2.4

Τα πυρομαχικά και οι ταχυγεμιστήρες πρέπει να μεταφέρονται ή να είναι περασμένα πάνω στον
αγωνιζόμενο ή να είναι προσαρμοσμένα στο ραβδωτό τυφέκιο σε ασφαλείς θήκες, τσέπες, ή άλλες
κατάλληλες συσκευές συγκράτησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην περιγραφή του σταδίου.

5.3

Κατάλληλο Ένδυμα

5.3.1

Η χρήση ενδύματος παραλλαγής ή άλλου συναφούς με στρατιωτική ή αστυνομική ένδυση πρέπει
να αποθαρρύνεται. Η εξαίρεση γίνεται για αγωνιζόμενους που είναι αστυνομικό ή στρατιωτικό
προσωπικό. Ο διευθυντής Αγώνα θα έχει την τελική εξουσία σχετικά με το ένδυμα που επιτρέπεται
να φορούν οι αγωνιζόμενοι.
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5.4

Προστασία Ματιών και Αυτιών

5.4.1

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

5.4.2

Οι διοργανωτές σύλλογοι μπορούν να ορίσουν πως χρήση αυτών των προστατευτικών είναι
απαράβατος όρος για την παραμονή στο χώρο του πεδίου. Στην περίπτωση αυτή, οι Κριτές 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 ακοής κατά την διάρκεια του σταδίου ή ότι άρχισε το στάδιο χωρίς αυτά, ο Κριτής πρέπει
να σταματήσει αμέσως τον αγωνιζόμενο, ο οποίος στη συνέχεια πρέπει να επαναλάβει την
προσπάθεια του (να κάνει reshoot) το στάδιο και αφού ο εξοπλισμός προστασίας έχει
αποκατασταθεί.

5.4.4

Ο αγωνιζόμενος που αθέλητα χάνει τα προστατευτικά ματιών και ακοής κατά την διάρκεια του
σταδίου, ή αρχίζει το στάδιο 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 ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την εκούσια αφαίρεση
γυαλιών ή ωτοασπίδων κατά την διάρκεια του σταδίου θα θεωρείται αντιαθλητική συμπεριφορά
(βλ. Άρθρο 10.6.2).

5.4.6

Εάν ο Κριτής θεωρήσει ότι ο αγωνιζόμενος που πρόκειται να αρχίσει την προσπάθειά του στο
στάδιο φορά ανεπαρκή εξοπλισμό προστασίας ματιών και αυτιών, μπορεί να απαιτήσει από τον
αγωνιζόμενο να διορθώσει την κατάστασή του πριν το επιτρέψει να συνεχίσει. Ο Αγωνάρχης έχει
την τελική εξουσία κρίσης για το θέμα αυτό.

5.5

Πυρομαχικά και Συναφής Εξοπλισμός

5.5.1

Οι Αγωνιζόμενοι σε έναν αγώνα IPSC είναι μοναδικοί και αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια
όλων των πυρομαχικών που φέρουν στον αγώνα. Ούτε η IPSC ούτε οποιοιδήποτε Επίσημοι της
IPSC, ούτε οποιοσδήποτε οργανισμός μέλος της IPSC, ούτε οι επίσημοι 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

Οι γεμιστήρες και οι συσκευές ταχυγεμίσεως πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της
αντίστοιχης Κατηγορίας.

5.5.3

Εφεδρικοί γεμιστήρες ή συσκευές επαναγέμισης που έπεσαν τυχαία ή έριξε ο αγωνιζόμενος μετά
το σήμα εκκίνησης μπορούν να περισυλλεχθούν με ασφάλεια, όμως, η περισυλλογή τους θα
γίνεται πάντα σύμφωνα με όλους τους κανόνες ασφαλείας.

5.5.4

Διατρητικά, εμπρηστικά και/ή τροχιοδεικτικά πυρομαχικά απαγορεύονται σε αγώνες σκοποβολής
IPSC (βλ. Άρθρο 10.5.15).

5.5.5

Όλα τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται από τον αγωνιζόμενο πρέπει να ικανοποιούν όλες τις
προδιαγραφές της σχετικής Κατηγορίας, όπως ορίζονται στο Παράρτημα D.

5.5.6

Οποιαδήποτε πυρομαχικά κριθούν ανασφαλή από τον Κριτή πρέπει άμεσα να αποσυρθούν από
τον αγώνα (βλ. Άρθρο 10.5.15).

5.5.7

Τα πυρομαχικά δεν πρέπει να εκτοξευουν πάνω από μία βολίδα από ένα φυσίγγιο.

5.6

Ταχογράφος και Συντελεστές Ισχύος

IPSC Ραβδωτά Τυφέκια, ΕΚΔΟΣΗ Ιανουάριος 2006

18

5.6.1

5.6.2

5.6.3

Οι συντελεστές ισχύος για κάθε Κατηγορία προσδιορίζονται στο Παράρτημα D. Ένας ή
περισσότεροι επίσημοι ταχογράφοι αγώνα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην
διαπίστωση του συντελεστή ισχύος των πυρομαχικών του κάθε αγωνιζομένου. Στην περίπτωση
όμως απουσίας επίσημου Ταχογράφου, ο δηλωθείς από τον αγωνιζόμενο συντελεστής ισχύος δεν
μπορεί να αμφισβητηθεί.
5.6.1.1

Ο συντελεστής ισχύος ο οποίος επιτρέπει στην βαθμολογία ενός αγωνιζομένου να
συπεριληφθεί στα αποτελέσματα του αγώνα, ονομάζεται «Minor». Το όριο για την
κατάταξη «Minor», και άλλες συγκεκριμένες απαιτήσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε κάθε
κατηγορία, καθορίζονται στο Παράρτημα D.

5.6.1.2

Μερικές κατηγορίες προσφέρουν έναν υψηλότερο συντελεστή ισχύος που ονομάζεται
«Major» και ο οποίος επιτρέπει στον αγωνιζόμενο να κερδίσει περισσότερους πόντους
για βολές εκτός της κεντρικής ζώνης σε χάρτινους στόχους βαθμολογίας. Το όριο για τον
συντελεστή ισχύος «Major», εάν είναι διαθέσιμος, και άλλες συγκεκριμένες απαιτήσεις οι
οποίες εφαρμόζονται σε κάθε κατηγορία, καθορίζονται στο Παράρτημα D.

5.6.1.3

Οι σχετικές τιμές οι οποίες έχουν αποδοθεί για βολές βαθμολογίας «Minor» και «Major»
παρουσιάζονται στο Παραρτήματα B και C. Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για τον
καθορισμό του συντελεστή ισχός εξηγείται παρακάτω.

Ο επίσημος Ταχογράφος(οι) του αγώνα πρέπει να ρυθμισθεί σωστά και να επαληθεύεται κάθε
μέρα από την Διοίκηση του Αγώνα με τον ακόλουθο τρόπο:
5.6.2.1

Στην αρχή της πρώτης μέρας του αγώνα, ο Κριτής θα βάλει 3 φυσίγγια από τα
καθορισμένα για την ρύθμιση των Poppers πυρομαχικά με το καθορισμένο επίσημο όπλο
ρύθμισης στον ταχογράφο και ο μέσος όρος της ταχύτητας των 3 φυσιγγίων θα
καταγραφεί.

5.6.2.2

Κάθε μία από τις επόμενες ημέρες, 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 είναι σε παραδεκτή ανοχή εφόσον ο ημερήσιος μέσος όρος
δεν διαφέρει περισσότερο από +/- 5% από τον εφαρμοστέο ελάχιστο συντελεστή ισχύος.

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.

Διαδικασία Ελέγχου Πυρομαχικών
5.6.3.1

Τα πυρομαχικά πρέπει να δοκιμάζονται με την χρήση του όπλου του αγωνιζομένου.

5.6.3.2

Ένα αρχικό δείγμα 8 φυσιγγίων του ίδιου τύπου λαμβάνονται από τον αγωνιζόμενο, σε
τόπο και χρόνο που προσδιορίζεται από τους Κριτές του αγώνα, οι οποίοι δικαιούνται να
απαιτήσουν επιπρόσθετα τεστ των πυρομαχικών ενός αγωνιζόμενου σε οποιαδήποτε
στιγμή κατά την διάρκεια του αγώνα

5.6.3.3

Από το δείγμα των 8 φυσιγγίων που λήφθηκαν από τους Κριτές του αγώνα, ένα βλήμα
από ένα φυσίγγιο ζυγίζεται για να προσδιορισθεί τα ακριβές βάρος βολίδας και 3
βάλλονται στον ταχογράφο. Σε περίπτωση απουσίας ζυγαριάς, θα χρησιμοποιηθεί το
δηλωθέν από τον αγωνιζόμενο βάρος βλήματος. Τα ψηφία που θα εμφανίζονται στην
επίσημη ζυγαριά του αγώνα και τον ταχογράφο θα χρησιμοποιούνται ως εμφανίζονται,
ανεξάρτητα από τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο
μοντέλο της συσκευής μέτρησης που χρησιμοποιείται στον αγώνα

5.6.3.4

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)
1000

Το τελικό αποτέλεσμα θα αγνοεί όλα τα δεκαδικά ψηφία (π.χ. για την IPSC, το
αποτέλεσμα του 149,9999 δεν είναι 150).
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5.6.3.5

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

5.6.3.6

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

(α)

Να ζυγιστεί και, εάν είναι βαρύτερο από τις βολίδες του πρώτου φυσιγγίου, ο
υπολογισμός του συντελεστή ισχύος του Άρθρου 5.6.3.5 θα γίνει με την χρήση του
μεγαλύτερου βάρους, ή

(β)

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

5.6.3.7

Εάν ο συντελεστής ισχύος που προκύπτει δεν φτάνει το ελάχιστο όριο για Major όπως
ορίζεται για την συγκεκριµένη Κατηγορία, τα αποτελέσµατα του αγωνιζόµενου για όλο τον
αγώνα θα επαναϋπολογισθούν ως Minor, εάν αυτό επιτυγχάνεται.

5.6.3.8

Εάν ο συντελεστής ισχύος που προκύπτει δεν φτάνει το ελάχιστο όριο συντελεστού
ισχύος για την σχετική κατηγορία, ο αγωνιζόμενος μπορεί να συνεχίσει την συμμετοχή
του στον αγώνα, όχι όμως για βαθμολογία ή για αναγνώριση στον αγώνα.

5.6.3.9

Εάν τα πυροµαχικά του αγωνιζόµενου ελεγχθούν και πάλι ή εάν χρησιµοποιηθούν
εγκεκριµένα εφεδρικά πυροµαχικά και σηµειωθούν διαφορετικοί συντελεστές όταν θα
ελεγχθούν σύµφωνα µε τους παραπάνω κανόνες, ο χαµηλότερος συντελεστής πρέπει να
χρησιµοποιηθεί
για
την
βαθµολογία
όλων
των
σταδίων
του
αγώνα,
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί από τον αγωνιζόµενο.

5.6.3.10 Η βαθμολογία 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 τον Κριτή, θα διαγράφεται από τα αποτελέσματα.
5.6.3.11 Εάν ο Αγωνάρχης κρίνει ότι ο Ταχογράφος του αγώνα δεν λειτουργεί πλέον και
περαιτέρω έλεγχος των πυρομαχικών των αγωνιζομένων δεν είναι δυνατός, οι
συντελεστές ισχύος των αγωνιζομένων που ελέγχθηκαν επιτυχώς θα ισχύουν και οι
συντελεστές ισχύος “Major” ή “Minor” που δηλώθηκαν από όλους τους άλλους
αγωνιζόµενους θα γίνουν δεκτοί χωρίς δυνατότητα προσβολής τους, µε την τήρηση
άλλων εφαρµοστέων προδιαγραφών της Κατηγορίας (βλ. Παραρτήµατα).

5.7

Εμπλοκές – Εξοπλισμός Αγωνιζομένων

5.7.1

Στην περίπτωση που το όπλο αγωνιζομένου παρουσιάζει δυσλειτουργία μετά το σήμα εκκίνησης, ο
αγωνιζόμενος μπορεί να προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα με ασφάλεια και να συνεχίσει το
στάδιο. 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
μπορεί να χρησιμοποιήσει βέργες ή άλλα εργαλεία για να διορθώσει την εμπλοκή. Οι παραβάσεις
θα έχουν ως αποτέλεσμα την μηδενική βαθμολογία για το στάδιο.
5.7.1.1

5.7.2

Αγωνιζόμενος που αντιμετωπίζει εμπλοκή όταν ανταποκριθεί στην εντολή «Γεμίστε και
Οπλίστε» ή «Ετοιμαστείτε» ("Load And Make Ready" or "Make Ready") αλλά πριν το σήμα
έναρξης (“Start Signal”), έχει δικαίωμα να αποσυρθεί, υπό την ευθύνη και επιτήρηση του
Κριτή του σταδίου, προκειμένου να επιδιορθώσει το όπλο του, χωρίς ποινή, υπό τον όρο
της τήρησης των οριζομένων στα Άρθρα 5.7.4, 8.3.1.1. και των λοιπών κανόνων
ασφαλείας. Μόλις ολοκληρωθεί η επισκευή (και τα οριζόμενα στο Άρθρο 5.1.7 έχουν
εκπληρωθεί, εφόσον απαιτείται), ο αγωνιζόμενος μπορεί να επιστρέψει για να αγωνιστεί
στο στάδιο, όπως θα του καθορίσουν την σειρά ο Κριτής του σταδίου ή ο Αγωνάρχης.

Κατά την διάρκεια διόρθωσης εμπλοκής που αναγκάζει τον αγωνιζόμενο να μετακινήσει το όπλο
από το να είναι σε σκόπευση προς τον στόχο, τα δάκτυλα του αγωνιζόμενου πρέπει να είναι
καθαρά και ευδιάκριτα έξω από τον Υποφυλακτήρα της σκανδάλης. (βλ. Άρθρο 10.5.8).
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5.7.3

Στην περίπτωση που μία εμπλοκή του όπλου δεν μπορεί να διορθωθεί από τον αγωνιζόμενο μέσα
σε 2 λεπτά, ο αγωνιζόμενος πρέπει να κρατήσει το όπλο στραμμένο με ασφάλεια προς το βάθος
του σταδίου και θα πληροφορήσει τον Κριτή, ο οποίος θα τερματίσει το στάδιο με τον συνήθη
τρόπο (εξαιρώντας τα όποια σκέλη μιας Τυποποιημένης Άσκησης (Standard Exercise) που δεν
άρχισαν ακόμη). Το στάδιο (εξαιρώντας τα σκέλη που δεν επιχειρήθηκαν σε μια Τυποποιημένη
Άσκηση) 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 το στάδιο έχοντας στην
κατοχή του γεμάτο όπλο (βλ. Άρθρο 10.5.13).

5.7.5

Σε οποιαδήποτε περίπτωση όπως ανωτέρω το όπλο είχε αστοχία, ο αγωνιζόμενος δεν έχει
δικαίωμα να κάνει re-shoot το στάδιο ή το σκέλος. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την περίπτωση στην
οποία το όπλο θεωρήθηκε ελαττωματικό ή ανασφαλές κατά την διάρκεια του σταδίου ή του
σκέλους. Όμως οποιαδήποτε σκέλη μιας Τυποποιημένης Άσκησης για τα οποία δεν άρχισε η
προσπάθεια μπορούν να γίνουν από τον αγωνιζόμενο, μετά την επισκευή του όπλου, και προτού
τα αποτελέσματα του αγώνα ανακηρυχθούν οριστικά από τον Διευθυντή Αγώνα.

5.7.6

Στην περίπτωση που ο Κριτής τερματίζει το στάδιο λόγω υποψίας ότι ο αγωνιζόμενος έχει
ανασφαλές όπλο ή πυρομαχικά (π.χ. ελαττωματική γόμωση - “squib” load), ο Κριτής θα κάνει όλες
τις ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες για να αποκατασταθεί η ασφαλής κατάσταση για τον
αγωνιζόμενο και το στάδιο. Ο Κριτής θα επιθεωρήσει κατόπιν το όπλο και τα πυρομαχικά και θα
προχωρήσει τις ενέργειές του ως ακολούθως:
5.7.6.1

Εάν ο Κριτής βρίσκει στοιχεία που επιβεβαιώνουν την υποψία του για πρόβλημα, ο
αγωνιζόμενος δεν δικαιούται να κάνει reshoot, αλλά υποχρεούται να διορθώσει το
πρόβλημα. Στο φύλλο αγώνα του αγωνιζομένου, ο χρόνος θα καταχωρηθεί μέχρι την
τελευταία βολή, και το στάδιο θα βαθμολογηθεί ως έχει ("as shot"), και θα περιληφθούν
όλες οι αστοχίες (misses) και οι ποινές (βλ. Άρθρο 9.5.6).

5.7.6.2

Εάν ο Κριτής ανακαλύψει ότι η υποψία του για πρόβλημα ασφαλείας δεν ευσταθεί, ο
αγωνιζόμενος πρέπει να κάνει re-shoot το στάδιο.

5.8

Επίσημα Πυρομαχικά Αγώνα

5.8.1

Όταν οι διοργανωτές του αγώνα διαθέτουν επίσημα πυρομαχικά αγώνα για πώληση στους
αγωνιζόμενους, ο Διευθυντής Αγώνα πρέπει, και εκ των προτέρων με τα σχετικά έντυπα του
αγώνα (και/ή στο επίσημο site του αγώνα στο Internet) και με το σχετικό έντυπο που θα φέρει την
υπογραφή του και θα αναρτηθεί σε εμφανέστατο σημείο στο χώρο πώλησης, να διαχωρίζει
ξεκάθαρα ποιός κατασκευαστής/μάρκα, συγκεκριμένο διαμετρήμα και περιγραφή γόμωσης
κρίνονται να εκτιμηθούν ανα κατηγορία με συντελεστή ισχύος είτε Minor ή Major, ανάλογω την
περίπτωση. Τα ανωτέρω πυρομαχικά συνήθως θα εξαιρούνται της μέτρησης που ορίζει το Άρθρο
5.6.3 για τον ταχογράφο, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
5.8.1.1

Ο αγωνιζόμενος πρέπει να πάρει και να διατηρήσει σε όλη την διάρκεια του αγώνα,
επίσημη απόδειξη από τους διοργανωτές (ή τον ορισθέντα προμηθευτή) του αγώνα,
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 Κριτή, σε περίπτωση δε αδυναμίας
επίδειξης, τα οριζόμενα στο Άρθρο 5.8.1 δεν έχουν εφαρμογή. Πυρομαχικά που δεν
αγοράστηκαν από τους διοργανωτές (ή τον ορισθέντα προμηθευτή) του αγώνα, δεν θα
απολαύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 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 αγωνιζομένου (βλ. Κεφάλαιο 5.7), επομένως οι εμπλοκές δεν
θα αποτελούν λόγο για reshoot και/ή ένσταση στην Επιτροπή Διαιτησίας.

5.8.1.3

Τα επίσημα πυρομαχικά του αγώνα δεν πρέπει να περιορίζονται για αγορά μόνο 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 και την
Περιφέρεια στην οποία διεξάγεται ο αγώνας.
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5.8.1.5
5.8.2

Οι Κριτές του αγώνα διατηρούν το δικαίωμα να διεξάγουν τεστ ταχογράφου ή άλλα τεστ
σε όλα και οποιαδήποτε πυρομαχικά, οποτεδήποτε, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.

Όπου είναι δυνατόν, οι διοργανωτές (ή ο ορισθείς προμηθευτής του 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: Δομή Αγώνα
6.1

Γενικές Αρχές

Οι ακόλουθοι ορισμοί χρησιμοποιούνται για σαφήνεια:
6.1.1

Σκέλος (String) – Ένα χωριστά χρονομετρούμενο και βαθμολογούμενο επί μέρους στοιχείο μιας
Τυποποιημένης Άσκησης. Η βαθμολογία και οι ποινές καταχωρούνται με την ολοκλήρωση κάθε
Σκέλους και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε κάθε σκέλος αθροίζονται για να αποδώσουν το
τελικό αποτέλεσμα του σταδίου (βλ. επίσης Άρθρο 9.5.5).

6.1.2

Τυποποιημένη Άσκηση (Standard Exercise) – Στάδιο που αποτελείται από περισσότερα του ενός
σκέλη (strings), που χρονομετρούνται χωριστά. Οι βαθμοί, μείον οποιεσδήποτε ποινές,
υπολογίζονται όλα μαζί με την ολοκλήρωση του σταδίου για να προκύψουν τα τελικά
αποτελέσματα του σταδίου. Το στάδιο μπορεί να απαιτεί για κάθε επί μέρους σκέλος (string) μία
συγκεκριμένη στάση βολής, διαδικασία και/ή υποχρεωτική επαναγέμιση. Μόνο μία Τυποποιημένη
Άσκηση με μέγιστο αριθμό φυσιγγίων 24 επιτρέπεται να περιλαμβάνεται σε εγκεκριμένους από την
IPSC αγώνες Level IV ή υψηλότερου επιπέδου.

6.1.3

Στάδιο (Stage) – Ένα χωριστά χρονομετρούμενο και βαθμολογούμενο τμήμα του αγώνα.

6.1.4

Αγώνας (Match) – Αποτελείται από ένα ελάχιστο αριθμό 2 σταδίων. Η συνολική βαθμολογία των
επί μέρους αποτελεσμάτων των σταδίων θα υπολογίζεται για να ανακηρυχθεί ο νικητής του αγώνα.
Ένας αγώνας πρέπει να περιλαμβάνει μόνο έναν τύπο όπλου (π.χ. όπλο χειρός, λειόκανο ή
ραβδωτό τυφέκιο).

6.1.5

Τουρνουά (Tournament) – Αποτελείται από δύο ή περισσότερους αγώνες διαφορετικού όπλου
(π.χ. αγώνας όπλου χειρός και αγώνας λειόκανου, ή αγώνας όπλου χειρός και αγώνας ραβδωτού
τυφεκίου και αγώνας λειόκανου). Τα αποτελέσματα που έφερε ο αγωνιζόμενος σε κάθε επί μέρους
αγώνα χρησιμοποιούνται για να ανακηρυχθεί ο γενικός νικητής του Τουρνουά, σύμφωνα με τους
Κανονισμούς της IPSC για Τουρνουά.

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 σκοπευτή σε κάθε επί μέρους αγώνα
από αυτούς που ορίσθηκαν από τους οργανωτές του Πρωταθλήματος θα υπολογίζεται για να
ανακηρυχθεί ο νικητής του πρωταθλήματος.

6.1.7

Shoot-Off – Ένα γεγονός που διεξάγεται χωριστά από έναν αγώνα. Οι αγωνιζόμενοι που έχουν τα
προσόντα και επελέγησαν αγωνίζονται ευθέως ο ένας εναντίον του άλλου με ταυτόχρονη εμπλοκή
χωριστών αλλά ίσων σε αριθμό μεταλλικών στόχων σε μία διαδικασία αποκλεισμού (βλ.
Παράρτημα E).

6.2

Κατηγορίες Αγωνιζομένων

6.2.1

Οι Κατηγορίες στην IPSC αναγνωρίζουν τα διαφορετικά όπλα και εξοπλισμό (βλ. Παράρτημα D).
Σε κάθε αγώνα πρέπει να αναγνωρίζεται τουλάχιστον μία Κατηγορία. Όταν υπάρχουν 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 αγωνιζομένων όπως ορίζεται στο
Παράρτημα A2 πρέπει να αγωνισθεί σε κάθε Κατηγορία προκειμένου να αναγνωρισθεί. Εάν ο
αριθμός των αγωνιζομένων σε κάποια Κατηγορία είναι ανεπαρκής, ο Διευθυντής 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 οι Κριτές θα πρέπει να ελέγχουν την συμμόρφωση του εξοπλισμού του αγωνιζομένου με την
δηλωθείσα Κατηγορία, πριν την έναρξη της προσπάθειάς του σε οποιοδήποτε στάδιο.
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6.2.4

Με τον όρο της προηγούμενης έγκρισης του Διευθυντή 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. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες προσπάθειες σε μία άλλη Κατηγορία δεν
θα μετρούν για αναγνώριση στον αγώνα.

6.2.5

Όπου μία Κατηγορία δεν υπάρχει 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
αγωνιζομένου. Εάν κατά την γνώμη του Αγωνάρχη δεν υπάρχει κατάλληλη Κατηγορία, ο
αγωνιζόμενος θα συμμετάσχει στον αγώνα χωρίς βαθμολογία (εκτός ανταγωνισμού).
6.2.5.1

Όμως, εάν ο αγωνιζόμενος δεν πληροί τις απαιτήσεις εξοπλισμού ή τις λοιπές απαιτήσεις
της δηλωθείσης Κατηγορίας κατά την διάρκεια ενός σταδίου, ο αγωνιζόμενος θα
καταταγεί στην Κατηγορία Open, εάν υπάρχει, άλλως ο αγωνιζόμενος θα συμμετάσχει
στον αγώνα χωρίς βαθμολογία (εκτός ανταγωνισμού).

6.2.5.2

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

6.2.6

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

6.2.7

Αναγνώριση του αγωνιζομένου 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 Αγωνιζομένων

6.3.1

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

6.3.2

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την δηλωθείσα Υποκατηγορία ή σε
περίπτωση που δεν δηλωθεί η Υποκατηγορία πριν την έναρξη του αγώνα, θα έχει ως αποτέλεσμα
τον αποκλεισμό από αυτήν την Υποκατηγορία. Λεπτομέρειες των υφιστάμενων εγκεκριμένων
Υποκατηγοριών και οι σχετικές απαιτήσεις αναφέρονται στο Παράρτημα A2.

6.4

Εθνικές Ομάδες

6.4.1

Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμων θέσεων, μία Εθνική Ομάδα για κάθε Κατηγορία μπορεί
να επιλεγεί με βάση την αξία από κάθε Περιφέρεια (Χώρα) για αγώνα IPSC Επιπέδου IV ή
υψηλότερου Επιπέδου. Είναι στην διακριτική ευχέρεια των Οργανωτών του Αγώνα να επιτρέψουν
την ύπαρξη άλλων ομάδων, αλλά αυτές δεν θα δικαιούνται αναγνώριση ή βράβευση. Εγκεκριμένες
Ομάδες Υποκατηγοριών ορίζονται με ψήφο στην Γενική Συνέλευση (βλ. Παράρτημα A2).

6.4.2

Η βαθμολογία ενός αγωνιζόμενου θα χρησιμοποιείται για μία μόνο ομάδα στον αγώνα.

6.4.3

Οι ομάδες πρέπει να αποτελούνται από έναν μέγιστο αριθμό 4 μελών, όμως μόνο οι βαθμοί των 3
μελών της ομάδας με την υψηλότερη βαθμολογία 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, η βαθμολογία που επιτεύχθηκε από τον αγωνιζόμενο αυτό εξακολουθεί να ισχύει σε
ό,τι αφορά την βαθμολογία της ομάδας, όμως, η ομάδα αυτή δεν έχει δικαίωμα να αντικαταστήσει
το αποσυρθέν μέλος της.

6.4.5

Ένα μέλος ομάδας που δεν μπορεί να ξεκινήσει τον αγώνα, μπορεί να αντικατασταθεί πριν την
έναρξή του με άλλον αγωνιζόμενο, μετά από έγκριση του Διευθυντή Αγώνα.

IPSC Ραβδωτά Τυφέκια, ΕΚΔΟΣΗ Ιανουάριος 2006

24

6.4.6

Εάν ένα μέλος ομάδας αποβληθεί από τον αγώνα, οι βαθμοί του αποβληθέντος θα μηδενισθούν
για όλα τα στάδια. Οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα να αντικαταστήσουν το μέλος τους που
αποβλήθηκε.

6.5

Νομική Κατάσταση και Πιστοποίηση Αγωνιζομένου

6.5.1

Όλοι οι αγωνιζόμενοι πρέπει να είναι μέλη της Περιφέρειας IPSC στην οποία κανονικά κατοικούν. 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 Η νομική κατάσταση κατοικίας σχετίζεται με την πραγματική
κατάσταση φυσικής παρουσίας και δεν έχει σχέση με την υπηκοότητα ή με οποιαδήποτε
δηλωθείσα διεύθυνση ευκολίας. Οι 183 ημέρες δεν χρειάζεται να είναι συνεχόμενες, ή οι πλέον
πρόσφατες 183 ημέρες της περιόδου των δώδεκα μηνών. Σε κάθε περίπτωση, οι διοργανωτές του
αγώνα δεν πρέπει να αποδέχονται οποιονδήποτε αγωνιζόμενο από ξένη Περιφέρεια, εκτός εάν ο
Περιφερειάρχης της Περιφέρειας αυτής έχει πιστοποιήσει την ικανότητα του αγωνιζόμενου να
συμμετάσχει στον εν λόγω αγώνα.
6.5.1.1

6.5.2

6.5.3

Αγωνιζόμενοι οι οποίοι κατοικούν σε Χώρα ή γεωγραφική περιοχή που δεν έχει σύνδεση
με την IPSC, μπορούν να γίνουν μέλη Χώρας που έχει σύνδεση με την IPSC και μπορούν
να αγωνίζονται υπό την κάλυψη της Χώρας αυτής, εφόσον εγκριθεί η σύνδεση αυτή από
το Εκτελεστικό Συμβούλιο της IPSC και την Διοίκηση της Χώρας (Region-Περιφέρειας)
αυτής. Εάν η Χώρα ή το γεωγραφικό διαμέρισμα ενός αγωνιζόμενου υποβάλει αίτηση για
σύνδεση με την IPSC, ο αγωνιζόμενος πρέπει να γίνει μέλος της υπό ένταξη Περιφέρειας
από την έναρξη 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 ο αγωνιζόμενος που 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.

6.5.2.2

Αγωνιζόμενος που εμπίπτει στους ορισμούς του 6.5.1.1 μπορεί να εκπροσωπεί την
Χώρα της οποίας είναι μέλος, μετά από γραπτή έγκριση του Περιφερειάρχη (Regional
Director).

Σε Εθνικούς και Ηπειρωτικούς αγώνες, μόνο οι αγωνιζόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις
κατοικίας που ορίζονται στο Άρθρο 6.5.1. δικαιούνται να αναγνωρισθούν ως ο Εθνικός ή
Ηπειρωτικός Πρωταθλητής, ανά Κατηγορία και/ή ανά Κατηγορία/Υποκατηγορία, αναλόγως της
περιπτώσεως. Παρόλα αυτά, όταν ανακηρύσσεται ο Εθνικός ή Ηπειρωτικός Πρωταθλητής, οι
αγωνιζόμενοι εκτός της Χώρας ή της Ηπείρου δεν πρέπει να διαγράφονται από τα αποτελέσματα
του αγώνα, τα οποία πρέπει να παραμένουν στο σύνολό τους ανέπαφα. Για παράδειγμα:
Πρωτάθλημα Χώρας 1, Κατηγορία Open
100% Αγωνιζόμενος Α – Χώρας 2 (ανακηρύσσεται Νικητής του Αγώνα και της Κατηγορίας)
99% Αγωνιζόμενος Β – Χώρας 6
95% Αγωνιζόμενος Γ – Χώρας 1 (ανακηρύσσεται Πρωταθλητής Χώρας 1)

6.6

Καθορισμός και Προγραμματισμός Ομάδων Αγωνιζομένων

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 μπορεί να κάνει προσπάθεια στο στάδιο αυτό
χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Διευθυντή Αγώνα, και εφόσον αυτή δεν δοθεί, η βαθμολογία
του αγωνιζόμενου για το στάδιο αυτό θα είναι μηδέν.
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6.6.2

Κριτές, Χορηγοί, Επίσημοι της IPSC (όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο 6.1 του Καταστατικού της
IPSC) και άλλα άτομα, μπορούν να αγωνισθούν για βαθμολογία σε ένα "pre-match", υπό τον όρο
της προηγούμενης έγκρισης του Διευθυντή Αγώνα. Οι αγωνιζόμενοι στον κύριο αγώνα δεν πρέπει
να εμποδίζονται από το να παρακολουθήσουν το pre-match. Όλα τα μέλη των Εθνικών Ομάδων
πρέπει να αγωνισθούν στον κυρίως αγώνα. Η βαθμολογία που επιτεύχθηκε στο "pre-match"
μπορεί, στην διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή Αγώνα, να περιλαμβάνεται στα γενικά τελικά
αποτελέσματα του αγώνα, εφόσον οι ημερομηνίες του "pre-match" έχουν δημοσιοποιηθεί με το
επίσημο πρόγραμμα του αγώνα. (βλ. επίσης Κεφάλαιο 2.3).

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
Διευθυντή Αγώνα.

6.7

Σύστημα Διεθνούς Κατάταξης - International Classification System ("ICS")

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 Διεθνούς Κατάταξης.

6.7.2

Οι αγωνιζόμενοι που επιθυμούν διεθνή κατάταξη πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα εγκεκριμένα
στάδια που είναι διαθέσιμα από το website της IPSC.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Διοίκηση Αγώνα
7.1

Επίσημοι της Διοίκησης Αγώνα

Τα καθήκοντα και η ορολογία για τους επίσημους της Διοίκησης του Αγώνα ορίζονται ως ακολούθως:
7.1.1

Κριτής - Range Officer (“RO”) – Δίνει τις εντολές του σταδίου, επιβλέπει την συμμόρφωση του
αγωνιζόμενου με την γραπτή ενημέρωση σταδίου και παρακολουθεί στενά τις ενέργειες του
αγωνιζομένου εάν είναι ασφαλείς. Επίσης ανακοινώνει τον χρόνο, την βαθμολογία και τις ποινές
που πέτυχε κάθε αγωνιζόμενος και επαληθεύει την σωστή καταγραφή τους στο φύλλο αγώνα του
αγωνιζομένου (κάτω από την εξουσία 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 στα στάδια που είναι υπό τον έλεγχό του και επιβλέπει την δίκαιη, σωστή και
συνεπή εφαρμογή των Κανονισμών (κάτω από την εξουσία του Αγωνάρχη).

7.1.3

Υπεύθυνος Αποτελεσμάτων - Stats Officer (“SO”) – Συγκεντρώνει, ταξινομεί, επαληθεύει,
καταχωρεί και φυλάσσει όλα τα φύλλα αγώνα και τελικά εκδίδει προσωρινά και τελικά
αποτελέσματα. Οποιαδήποτε μη σωστά συμπληρωμένα ή ανακριβή φύλλα αγώνα πρέπει άμεσα
να φέρονται εις γνώση του Αγωνάρχη (κάτω από την άμεση εξουσία του Αγωνάρχη).

7.1.4

Επιμελητής Πεδίου - Quartermaster (“QM”) – Διανέμει, επισκευάζει και συντηρεί όλο τον εξοπλισμό
του Πεδίου (π.χ. στόχους, κολλητικά, μπογιά, κατασκευές κ.λπ.), συσκευές των Κριτών (π.χ.
χρονόμετρα, μπαταρίες, καρφωτικά, καρφάκια, ντοσιέ κ.λπ.) και φροντίζει για την διατροφή των
Κριτών. (κάτω από την άμεση εξουσία του Αγωνάρχη).

7.1.5

Αγωνάρχης - Range Master (“RM”) – Έχει την γενική εξουσία για όλα τα πρόσωπα και τις ενέργειες
σε όλο το Πεδίο, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ασφαλείας πεδίου, την λειτουργία των σταδίων
και την εφαρμογή των Κανονισμών. Όλες οι αποβολές αγώνα (DQ) και οι ενστάσεις πρέπει να του
γνωστοποιούνται. Ο Αγωνάρχης συνήθως ορίζεται και εργάζεται με τον Διευθυντή Αγώνα, όμως,
σε ό,τι αφορά εγκεκριμένους αγώνες IPSC Επιπέδου IV ή υψηλότερου Επιπέδου, ο ορισμός του
Αγωνάρχη υπόκειται στην προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της IPSC.

7.1.6

Διευθυντής Αγώνα - Match Director (“MD”) – Χειρίζεται την γενική διοίκηση του αγώνα,
συμπεριλαμβανομένων του καταρτισμού των ομάδων, την εκπόνηση χρονοδιαγράμματος, την
κατασκευή των σταδίων, 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 κυρίαρχος ο Αγωνάρχης. Ο Διευθυντής Αγώνα
ορίζεται από τον διοργανωτή οργανισμό και εργάζεται με τον Αγωνάρχη.

7.2

Πειθαρχική Κατάσταση των Κριτών του Αγώνα

7.2.1

Ο Αγωνάρχης έχει την εξουσία πάνω σε όλους τους Κριτές του Αγώνα, εκτός από τον Διευθυντή
Αγώνα (εξαιρουμένης της περιπτώσεως που ο Διευθυντής Αγώνα αγωνίζεται ως αγωνιζόμενος
στον αγώνα) και είναι υπεύθυνος για τις αποφάσεις σε θέματα που αφορούν συμπεριφορά και
πειθαρχία.

7.2.2

Στην περίπτωση που κάποιος Κριτής τιμωρηθεί πειθαρχικά, ο Αγωνάρχης πρέπει να στείλει
αναφορά για το περιστατικό και λεπτομέρειες για τις πειθαρχικές κυρώσεις στον Περιφερειάρχη της
Περιφέρειας του Κριτή, στον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας στην οποία διεξήχθη ο αγώνας και
στον Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Κριτών (IROA).

7.2.3

Κριτής ο οποίος αποβλήθηκε από τον αγώνα για παραβίαση κανόνα ασφαλείας ενώ αγωνιζόταν,
συνεχίζει να θεωρείται κατάλληλος να εργασθεί ως Κριτής στον αγώνα. Ο Αγωνάρχης παίρνει τις
αποφάσεις που αφορούν την συμμετοχή ενός Κριτή.
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7.3

Διορισμός των Κριτών

7.3.1

Οι διοργανωτές αγώνων πρέπει, πριν την έναρξη ενός αγώνα, να διορίσουν έναν Διευθυντή Αγώνα
και έναν Αγωνάρχη για να αναλάβουν τα καθήκοντα που περιγράφονται με λεπτομέρεια στους
Κανονισμούς. Ο διοριζόμενος Αγωνάρχης θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση ο πιο ικανός και
πεπειραμένος πιστοποιημένος Κριτής από τους παρόντες (βλ. επίσης Άρθρο 7.1.5). Σε αγώνες
Επιπέδου I και II το ίδιο πρόσωπο μπορεί να ορισθεί να είναι ταυτόχρονα ο Διευθυντής Αγώνα και
ο Αγωνάρχης.

7.3.2

Η αναφορά στους Κανονισμούς σε Κριτές (π.χ. «Κριτής», «Αγωνάρχης» κ.λπ.) σημαίνει πρόσωπα
που έχουν ορισθεί επίσημα από τον διοργανωτή να εργασθούν με επίσημη ιδιότητα στον αγώνα.
Πρόσωπα που είναι πιστοποιημένοι Κριτές αλλά συμμετέχουν στον αγώνα ως κοινοί αγωνιζόμενοι,
δεν έχουν καμία θέση ή εξουσία ως Κριτές για τον αγώνα αυτό. Τα πρόσωπα αυτά δεν θα πρέπει
να συμμετέχουν στον αγώνα φορώντας ρούχα με τα διακριτικά των Κριτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Διαδικασία Βολής
8.1

Καταστάσεις Ετοιμότητας Ραβδωτού Τυφεκίου

Η κατάσταση ετοιμότητας για τα ραβδωτά τυφέκια θα είναι κανονικά όπως αναφέρεται παρακάτω. Όμως,
στην περίπτωση που ο αγωνιζόμενος δεν γεμίζει 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 ραβδωτό τυφέκιο.
8.1.1

Ραβδωτά Τυφέκια:
8.1.1.1

Γεμάτο (Επιλογή 1): Γεμιστήρας γεμάτος και τοποθετημένος (εάν εφαρμόζεται), θαλάμη
γεμάτη, σφύρα και/ή επικρουστήρας οπλισμένος και ασφάλεια ενεργοποιημένη (εάν το
ραβδωτό τυφέκιο έχει εκ σχεδίασης ασφάλεια).

8.1.1.2

Γεμάτο (Επιλογή 2): Γεμιστήρας γεμάτος και τοποθετημένος (εάν εφαρμόζεται), θαλάμη
άδεια και το κλείστρο κλειστό.

8.1.1.3

Άδειο (Επιλογή 3): Η γεμιστήρες που είναι ενσωματωμένες στο τυφέκιο πρέπει να είναι
άδειες, οι αποσπώμενες να μην είναι τοποθετημένες, και η θαλάμη πρέπει να είναι άδεια.
Το κλείστρο μπορεί να είναι ανοιχτό ή κλειστό.

8.1.2

Δεν εφαρμόζεται - Not applicable.

8.1.3

Τα στάδια μπορεί να απαιτούν καταστάσεις ετοιμότητας διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται
ανωτέρω. Στις περιπτώσεις αυτές, η απαιτούμενη κατάσταση ετοιμότητας πρέπει να αναφέρεται
καθαρά στην γραπτή ενημέρωση σταδίου.

8.1.4

Εκτός της περιπτώσεως που απαιτείται για την συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Κατηγορίας (βλ.
Παραρτήματα), ο αγωνιζόμενος δεν πρέπει να περιορίζεται στον αριθμό των φυσιγγίων που θα
γεμίσει ή θα επαναγεμίσει στο ραβδωτό τυφέκιο. Η γραπτή ενημέρωση σταδίου μπορεί μόνο να
ορίσει πότε θα γεμίσει το όπλο ή πότε απαιτούνται υποχρεωτικές επαναγεμίσεις, όπου αυτό
επιτρέπεται σύμφωνα με το Άρθρο 1.1.5.2

8.2

Θέση Ετοιμότητας Αγωνιζομένου

Είναι η κατάσταση κατά την οποία, μετά από την εντολή του Κριτή:
8.2.1

Το ραβδωτό τυφέκιο είναι έτοιμο, ασφαλές και κρατιέται ή είναι τοποθετημένο όπως ορίζεται από
την γραπτή ενημέρωση σταδίου.

8.2.2

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την γραπτή ενημέρωσνη του σταδίου, η στάση του
αγωνιζομένου πρίν την έναρξη του σταδίου πρέπει να είναι η όρθια θέση, με τα χέρια χαλαρά στο
πλάι, με το ραβδωτό τυφέκιο στην κατάσταση ετοιμότητας, να κρατείται και στα δύο χέρια, το
κοντάκι να αγγίζει το σώμα στο ύψος του γοφού, η κάνη να έχει κατεύθυνση προς το βάθος του
πεδίου και το δάκτυλο εκτός του υποφυλακτήρα της σκανδάλης. Αγωνιζόµενος που ξεκινά ή
ολοκληρώνει το στάδιο ενώ ήταν σε λανθασµένη στάση εκκίνησης, θα πρέπει, µε εντολή
οποιουδήποτε Κριτή, να κάνει reshoot το στάδιο.
Διαφορετικά στάδια μπορεί να απαιτούν τη θέση έναρξης να είναι πρηνηδόν, γονυπετώς,
καθίμενος, ή ως άλλως δηλώνεται στην γραπτή ενημέρωση σταδίου. Παρ’ όλα αυτά, η «κατάσταση
ετοιμότητας» του ραβδωτού τυφεκίου που καθορίζεται εδώ και η βασική «θέση έναρξης», θα
επικρατούν.
Ένα στάδιο δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπει τον αγωνιζόμενο να ξεκινήσει το στάδιο με το όπλο
επωμισμένο και με κατεύθυνση προς τους στόχους.

8.2.3

Ένα στάδιο δεν πρέπει ποτέ να απαιτεί ή να επιτρέπει στον αγωνιζόμενο να αγγίζει ή να κρατά
γεμιστήρα, συσκευή γέμισης ή πυρομαχικά, εκτός του γεμιστήρα που είναι τοποθετημένος στο
ραβδωτό τυφέκιο, μετά την εντολή «Αναμείνατε σήμα» - "Standby" και πριν το «Σήμα εκκίνησης» "Start Signal" (εκτός τυχόν αναπόφευκτης επαφής με τους βραχίονες).
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8.3

Εντολές Πεδίου

Οι εγκεκριμένες εντολές πεδίου και η συνέχειά τους έχει ως ακολούθως:
8.3.1

«Γεμίστε και Ετοιμαστείτε» - "Load And Make Ready" (ή «Ετοιμαστείτε» - "Make Ready" για
εκκίνηση με άδειο όπλο) – Η εντολή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη του σταδίου. 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 γυαλιά
και ωτοασπίδες και θα προετοιμάσει το όπλο στην κατάσταση ετοιμότητας που ορίζεται στην
ενημέρωση σταδίου. Στη συνέχεια ο αγωνιζόμενος θα λάβει την απαιτούμενη στάση εκκίνησης.
Μετά το σημείο αυτό ο Κριτής θα συνεχίσει.
8.3.1.1

Από την στιγμή που δόθηκε η εντολή «Γεμίστε και Ετοιμαστείτε» - "Load and Make
Ready" (ή «Ετοιμαστείτε» - "Make Ready" για εκκίνηση με άδειο όπλο), ο αγωνιζόμενος
δεν πρέπει να μετακινηθεί από την θέση εκκίνησης, πριν το «Σήμα Εκκίνησης» -"Start
Signal" 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 κανόνα του Άρθρου 10.6.1 σε επανάληψη της παράβασης στον
ίδιο αγώνα.

8.3.2

«Είστε Έτοιμος;» - "Are You Ready?" – Η έλλειψη οποιασδήποτε αρνητικής απάντησης εκ μέρους
του αγωνιζόμενου σημαίνει ότι έχει κατανοήσει πλήρως το στάδιο και είναι έτοιμος να συνεχίσει.
Εάν ο αγωνιζόμενος δεν είναι έτοιμος στην εντολή «Είστε Έτοιμος;», πρέπει να δηλώσει «Δεν είμαι
έτοιμος» - "Not Ready". Συνιστάται ο αγωνιζόμενος να παίρνει την απαιτούμενη θέση εκκίνησης
όταν είναι έτοιμος, για να επιδείξει την ετοιμότητά του προς τον Κριτή.

8.3.3

«Αναμείνατε Σήμα» - "Standby" – Η εντολή αυτή θα πρέπει να ακολουθηθεί από το σήμα εκκίνησης
σε 1 μέχρι 4 δευτερόλεπτα. (βλ. επίσης Άρθρο 10.2.6).

8.3.4

«Σήμα Εκκίνησης» - "Start Signal" – Το σήμα για τον αγωνιζόμενο να αρχίσει την προσπάθειά του
στο στάδιο. Εάν ο αγωνιζόμενος για οποιονδήποτε λόγο δεν αντιδράσει στο σήμα εκκίνησης, ο
Κριτής θα βεβαιωθεί ότι ο αγωνιζόμενος είναι έτοιμος να αρχίσει την προσπάθεια στο στάδιο και θα
επαναλάβει τις εντολές πεδίου από το σημείο «Είστε Έτοιμος;» - "Are You Ready?"
8.3.4.1

8.3.5

Στην περίπτωση που ο αγωνιζόμενος αρχίσει από λάθος να βάλλει πρόωρα («λάθος
εκκίνηση»), ο Κριτής πρέπει, το δυνατόν συντομότερο, να τον σταματήσει και να ξεκινήσει
ξανά τον αγωνιζόμενο μόλις το στάδιο αποκατασταθεί.

«Στοπ» - "Stop" – Οποιοσδήποτε από τους Κριτές ενός σταδίου μπορεί να δώσει την εντολή αυτή
οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του σταδίου. 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 διεξάγονται Standard Exercises, οι Κριτές μπορούν να δίνουν άλλες ενδιάμεσες
εντολές μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους, προκειμένου να προετοιμάσουν τον
αγωνιζόμενο για το δεύτερο και επόμενα σκέλη (π.χ. «Επαναγεμίστε εάν χρειάζεστε»). Οι
ενδιάμεσες αυτές εντολές πρέπει να ορίζονται καθαρά στην γραπτή ενημέρωση σταδίου.

8.3.6

«Εάν Τελειώσατε, Απογεμίστε και Δείξτε όπλο Καθαρό» - "If You Are Finished, Unload And Show
Clear" – Εάν ο αγωνιζόμενος έχει τελειώσει να βάλλει, πρέπει να κατεβάσει το όπλο του και να το
παρουσιάσει για έλεγχο από τον Κριτή, με την κάνη να δείχνει προς το βάθος του πεδίου, την
ενσωματωμένη γεμιστήρα άδεια ή τον αφαιρούμενο γεμιστήρα εκτός όπλου και την θαλάμη άδεια,
το κλείστρο κρατημένο ή αγκιστρωμένο ανοιχτό.

8.3.7

«Εάν το Όπλο είναι Άδειο, Σφύρα κατεβάστε, Ανοίξτε Κλείστρο» - "If Clear, Hammer Down, Open
Action” – Μετά την εντολή αυτή, ο αγωνιζόμενος δεν πρέπει να συνεχίσει να βάλλει. (βλ. Άρθρο
10.6.1). Συνεχίζοντας να κρατάει το ραβδωτό τυφέκιο στραμμένο προς το βάθος του πεδίου, ο
αγωνιζόμενος πρέπει να κλείσει το κλείστρο, να τραβήξει την σκανδάλη για να απελευθερωθεί η
σφύρα (επικρουστήρας) και να ανοίξει πάλι το κλείστρο. Η ασφάλεια(ες) πρέπει στη συνέχεια να
ενεργοποιηθεί (εάν ο τύπος του όπλου επιτρέπει να ενεργοποιηθεί με το κλείστρο ανοιχτό) και το
σημαιάκι ασφαλείας πρέπει να τοποθετηθεί. Το κλείστρο μπορεί να παραμείνει ανοιχτό ή κλειστό.
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Εάν το όπλο δεν αποδεικνύεται άδειο, ο Κριτής θα επαναλάβει τις εντολές από το Άρθρο 8.3.6 (βλ.
επίσης Άρθρο 10.4.3).
Η πλήρης συμμόρφωση του αγωνιζόμενου με τα οριζόμενα στο Άρθρο 8.3.7, σηματοδοτεί το τέλος
του σταδίου. Ο αγωνιζόμενος στη συνέχεια πρέπει να συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στο Άρθρο
5.2.1.
8.3.8

«Πεδίο Ελεύθερο» - "Range Is Clear" – Οι αγωνιζόμενοι ή οι Κριτές δεν πρέπει να κινηθούν
μπροστά ή μακριά από την γραμμή πυρός ή την τελική θέση βολής, μέχρις ότου γίνει αυτή η
ανακοίνωση από τον Κριτή. Από την στιγμή που θα γίνει η ανακοίνωση, οι κριτές και οι
αγωνιζόμενοι μπορούν να κινηθούν μπροστά για να βαθμολογήσουν, κλείσουν στόχους,
αποκαταστήσουν στόχους κ.λπ.

8.4

Γέμιση, Επαναγέμιση ή Απογέμιση κατά την διάρκεια του Σταδίου

8.4.1

Κατά την διάρκεια γέμισης, επαναγέμισης ή απογέμισης κατά την διάρκεια ενός σταδίου, τα
δάχτυλα του αγωνιζόμενου πρέπει να είναι εμφανώς έξω από τον υποφυλακτήρα της σκανδάλης
και το όπλο πρέπει να είναι στραμμένο σε ασφαλή κατεύθυνση προς το βάθος του πεδίου, ή προς
άλλη κατεύθυνση που έχει εγκρίνει ως ασφαλή ο Κριτής (βλ. Κεφάλαιο 10.5).

8.5.

Μετακίνηση

8.5.1

Με την εξαίρεση της περίπτωσης που ο αγωνιζόμενος στοχεύει ή βάλλει κατά των στόχων, όλες οι
μετακινήσεις πρέπει να γίνονται με τα δάχτυλα εμφανώς έξω από τον υποφυλακτήρα της
σκανδάλης και η ασφάλεια συνιστάται να ενεργοποιείται. Το όπλο πρέπει να είναι στραμμένο σε
ασφαλή κατεύθυνση. «Κίνηση» 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

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

Αγωνιζόμενοι που περιορίζονται από αναπηρικά καρότσια ή παρόμοιες συσκευές,
μπορούν να τύχουν ειδικής εξαίρεσης από τον Αγωνάρχη σε θέματα βοήθειας για την
κίνησή τους, παρόλα αυτά όμως, τα οριζόμενα στο Άρθρο 10.2.11 μπορεί ακόμη και τότε
να έχουν εφαρμογή, κατά την διακριτική ευχέρεια του Αγωνάρχη.

8.6.2

Κάθε άτομο που παρέχει βοήθεια ή παρεμβαίνει σε αγωνιζόμενο κατά την διάρκεια ενός σταδίου
(και ο αγωνιζόμενος που λαμβάνει τέτοια βοήθεια) μπορεί, κατά την διακριτική ευχέρεια του Κριτή,
να λάβει μία διαδικαστική ποινή στο στάδιο αυτό και/ή να υπόκειται στα όσα ορίζονται στο
Κεφάλαιο 10.6.

8.6.3

Στην περίπτωση που μη ηθελημένη επαφή του Κριτή ή άλλη εξωτερική επίδραση έχει επηρεάσει
τον αγωνιζόμενο κατά την διάρκεια του σταδίου, ο Κριτής μπορεί να προσφέρει στον αγωνιζόμενο
την δυνατότητα να κάνει re-shoot το στάδιο. Ο αγωνιζόμενος πρέπει να δεχθεί ή να απορρίψει την
προσφορά πριν να δει είτε τον χρόνο είτε την βαθμολογία της αρχικής προσπάθειας. Πάντως, στην
περίπτωση που ο αγωνιζόμενος παραβιάσει κανόνα ασφαλείας κατά την διάρκεια οποιασδήποτε
τέτοιας επίδρασης, τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 10.3 μπορεί να έχουν εφαρμογή.

8.7

Δοκιμαστική Στόχευση (Sight Pictures) και Επιθεώρηση Σταδίου

8.7.1

Δεν επιτρέπεται στους αγωνιζόμενους να σκοπεύουν δοκιμαστικά με γεμάτο όπλο 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.
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8.7.2

Εάν οι διοργανωτές επίσης απαγορεύουν την δοκιμαστική στόχευση και με άδειο όπλο πριν το
σήμα εκκίνησης, οι αγωνιζόμενοι πρέπει να ενημερωθούν με την γραπτή ενημέρωση σταδίου. Η
παράβαση θα έχει ως αποτέλεσμα μία προειδοποίηση την πρώτη φορά και μία διαδικαστική ποινή
για κάθε επόμενη φορά στον ίδιο αγώνα.

8.7.3

Όπου επιτρέπεται, οι αγωνιζόμενοι που κάνουν δοκιμαστική στόχευση με άδειο όπλο πριν το σήμα
εκκίνησης, πρέπει να το κάνουν μόνο σε έναν στόχο, για να επαληθεύουν ότι τα σκοπευτικά τους
είναι έτοιμα ως απαιτείται. Οι αγωνιζόμενοι που δοκιμάζουν με δοκιμαστική στόχευση την
σκοπευτική σειρά των στόχων από μία θέση, θα επισύρουν μία διαδικαστική ποινή σε κάθε τέτοια
περίπτωση.

8.7.4

Απαγορεύεται στους αγωνιζόμενους να χρησιμοποιούν 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 κάνουν την επιθεώρηση του
σταδίου ("walkthrough"). Οι παραβάσεις θα επισύρουν μία διαδικαστική ποινή κάθε φορά (βλ.
επίσης Άρθρο 10.5.1).

8.7.5

Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να εισέλθει ή να κινηθεί μέσα σε ένα στάδιο χωρίς την προηγούμενη
άδεια από τον Κριτή του σταδίου αυτού ή τον Αγωνάρχη. Οι παραβιάσεις θα επισύρουν μία
προειδοποίηση την πρώτη φορά αλλά οι επόμενες παραβιάσεις μπορεί να υπόκεινται στα
προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 10.6.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Βαθμολογία
9.1

Γενικοί Κανονισμοί

9.1.1

Πλησίασμα των Στόχων – Κατά την διάρκεια της βαθμολογίας, οι αγωνιζόμενοι ή οι εκπρόσωποί
τους δεν πρέπει να πλησιάζουν οποιονδήποτε στόχο περισσότερο από 1 μέτρο (3.28 feet) χωρίς
την έγκριση του Κριτή. Η παράβαση θα έχει ως αποτέλεσμα μία προειδοποίηση την πρώτη φορά
αλλά ο αγωνιζόμενος ή ο εκπρόσωπός τους μπορεί να δεχθούν μία διαδικαστική ποινή σε
περίπτωση επανάληψης του περιστατικού στον ίδιο αγώνα.

9.1.2

Άγγιγμα των Στόχων – Κατά την διάρκεια της βαθμολογίας, οι αγωνιζόμενοι ή οι εκπρόσωποί 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 ή έχει μεταβάλει την διαδικασία βαθμολογίας 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 Κλεισμένοι Στόχοι – Εάν ένας στόχος κλείσει πρόωρα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να
προσδιορισθεί η βαθμολογία, ο Κριτής πρέπει να δώσει εντολή στον Αγωνιζόμενο να κάνει reshoot το στάδιο.

9.1.4

Μη αποκατασταθέντες Στόχοι – Εάν, μετά την ολοκλήρωση του σταδίου από έναν προηγούμενο
αγωνιζόμενο, ένας ή περισσότεροι στόχοι δεν έχουν κλείσει σωστά στην προετοιμασία για τον
επόμενο 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 αγωνιζόμενο που βαθμολογείται, πρέπει να
δοθεί εντολή στον αγωνιζόμενο αυτόν να κάνει reshoot το στάδιο.
9.1.4.1

9.1.5

9.1.6

Στην περίπτωση που κολλητικά που έχουν κολληθεί σε έναν αποκατεστημένο 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 κάνει reshoot το στάδιο.

Αδιαπέραστοι – Η ζώνη βαθμολογίας όλων των χάρτινων στόχων βαθμολογίας και ποινής της
IPSC θεωρούνται ότι είναι αδιαπέραστοι. Εάν:
9.1.5.1

Η βολίδα τρυπήσει με όλη της την διάμετρο στην ζώνη βαθμολογίας ενός χάρτινου
στόχου και συνεχίσει και τρυπήσει την ζώνη βαθμολογίας ενός άλλου χάρτινου στόχου, η
βολή στον επόμενο χάρτινο στόχο δεν θα υπολογίζεται για βαθμολογία ή ποινή,
αντίστοιχα σε κάθε περίπτωση.

9.1.5.2

Η βολίδα τρυπήσει με όλη της την διάμετρο στην ζώνη βαθμολογίας ενός χάρτινου
στόχου και συνεχίσει και κτυπήσει ή ρίξει κάτω έναν μεταλλικό στόχο, ή ένα
θρυμματιζόμενο στόχο ή έναν ηλεκτρονικά βαθμολογούμενο στόχο ο οποίος ενεργοποιεί
περαιτέρω εξοπλισμό του πεδίου, θα θεωρείται ως βλάβη εξοπλισμού πεδίου. Ο
αγωνιζόμενος πρέπει να κάνει reshoot το στάδιο, αφού αποκατασταθεί.

9.1.5.3

Η βολίδα τρυπήσει μερικώς την ζώνη βαθμολογίας ενός χάρτινου στόχου ή έναν
μεταλλικό στόχο και συνεχίσει και τρυπήσει την ζώνη βαθμολογίας ενός άλλου χάρτινου
στόχου βαθμολογίας ή μεταλλικού στόχου, η βολή στον επόμενο χάρτινο στόχο θα
υπολογίζεται επίσης για βαθμολογία ή ποινή, αντίστοιχα σε κάθε περίπτωση.

9.1.5.4

Η βολίδα τρυπήσει μερικώς την ζώνη βαθμολογίας ενός χάρτινου στόχου ή έναν
μεταλλικό στόχο και συνεχίσει και ρίξει έναν άλλο μεταλλικό στόχο βαθμολογίας ή
ποινής, ο πεσμένος επόμενος μεταλλικός στόχος θα υπολογίζεται επίσης για βαθμολογία
ή ποινή, αντίστοιχα σε κάθε περίπτωση.

Εκτός εάν ειδικά αναφέρονται ως «soft cover» - διαπερατά καλλύματα (βλ. Κεφάλαιο 4.1.4.2) στην
γραπτή ενημέρωση σταδίου, όλες οι κατασκευές, τοίχοι, φράγματα, καλύμματα και άλλα εμπόδια
θεωρούνται ως «αδιαπέραστα» - "hard cover". Εάν:
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9.1.6.1

Η βολίδα τρυπήσει με όλη της την διάμετρο το hard cover, και συνεχίσει και τρυπήσει την
ζώνη βαθμολογίας οποιουδήποτε στόχου βαθμολογίας ή ποινής, η βολή στον χάρτινο
στόχο δεν θα υπολογίζεται για βαθμολογία ή ποινή, αντίστοιχα σε κάθε περίπτωση.

9.1.6.2

Η βολίδα τρυπήσει με όλη της την διάμετρο το hard cover, και συνεχίσει και ρίξει κάτω
έναν μεταλλικό στόχο βαθμολογίας ή ποινής, ή χτυπήσει ένα θρυμματιζόμενο στόχο,
στόχο ή έναν ηλεκτρονικά βαθμολογούμενο στόχο ο οποίος ενεργοποιεί περαιτέρω
εξοπλισμό του πεδίου, θα θεωρείται ως βλάβη εξοπλισμού πεδίου (βλ. Κεφάλαιο.4.6). Ο
αγωνιζόμενος πρέπει να κάνει reshoot το στάδιο, αφού αποκατασταθεί.

9.1.6.3

Η βολίδα τρυπήσει μερικώς το hard cover, και συνεχίσει και τρυπήσει την ζώνη
βαθμολογίας ενός χάρτινου στόχου βαθμολογίας ή ποινής, η βολή στον στόχο αυτό θα
υπολογίζεται για βαθμολογία ή ποινή, αντίστοιχα σε κάθε περίπτωση.

9.1.6.4

Η βολίδα τρυπήσει μερικώς το hard cover, και συνεχίσει και ρίξει κάτω έναν μεταλλικό
στόχο βαθμολογίας, ο πεσμένος μεταλλικός στόχος θα υπολογίζεται για βαθμολογία. Εάν
η βολίδα τρυπήσει μερικώς το hard cover και συνεχίσει και ρίξει κάτω ή κτυπήσει ένα
μεταλλικό στόχο ποινής, η πεσμένος ή χτυπημένος στόχος no-shoot θα υπολογίζεται ως
ποινή.

9.1.7

Οι ξύλινοι ορθοστάτες των στόχων δεν είναι ούτε Hard Cover, ούτε Soft Cover. Βολές που
πέρασαν είτε ολικώς είτε μερικώς μέσα από τους ορθοστάτες και οι οποίες κτύπησαν χάρτινο ή
μεταλλικό στόχο, θα υπολογίζονται για βαθμολογία ή ποινή, αντίστοιχα σε κάθε περίπτωση.

9.2

Μέθοδοι Βαθμολογίας

9.2.1

Η γραπτή ενημέρωση σταδίου πρέπει να προσδιορίζει σε κάθε στάδιο μία από τις ακόλουθες
μεθόδους βαθμολογίας:

9.2.2

"Comstock" – Απεριόριστος χρόνος που σταματά με την τελευταία βολή, απεριόριστος αριθμός
βολών, ορισμένος αριθμός βολών ανά στόχο που υπολογίζονται για βαθμολογία.
9.2.2.1

9.2.3

9.2.4

Η βαθμολογία του αγωνιζόμενου θα υπολογισθεί από το άθροισμα του συνόλου των
καλύτερων βαθμών των βολών που ορίσθηκαν ανά στόχο, μετά την αφαίρεση των
βαθμών ποινών, διαιρούμενο με τον συνολικό χρόνο (που καταγράφεται μέχρι δύο
δεκαδικά ψηφία) που έκανε ο αγωνιζόμενος για να ολοκληρώσει το στάδιο, για να
καταλήξει σε έναν «συντελεστή επιτυχίας» (“hit factor”). Τα αποτελέσματα του σταδίου
διαμορφώνονται με τον αγωνιζόμενο με το υψηλότερο “hit factor” να λαμβάνει το σύνολο
των βαθμών του σταδίου, με όλους τους άλλους αγωνιζόμενους να κατατάσσονται
συγκριτικά κάτω από τον νικητή του σταδίου.

"Virginia Count" – Απεριόριστος χρόνος που σταματά με την τελευταία βολή, ορισμένος αριθμός
βολών, ορισμένος αριθμός βολών ανά στόχο που υπολογίζονται για βαθμολογία.
9.2.3.1

Η βαθμολογία του αγωνιζόμενου θα υπολογισθεί από το άθροισμα του συνόλου των
καλύτερων βαθμών των βολών που ορίσθηκαν ανά στόχο, μετά την αφαίρεση των
βαθμών ποινών, διαιρούμενο με τον συνολικό χρόνο (που καταγράφεται μέχρι δύο
δεκαδικά ψηφία) που έκανε ο αγωνιζόμενος για να ολοκληρώσει το στάδιο, για να
καταλήξει σε έναν «συντελεστή επιτυχίας» (“hit factor”). Τα αποτελέσματα του σταδίου
διαμορφώνονται με τον αγωνιζόμενο με το υψηλότερο “hit factor” να λαμβάνει το σύνολο
των βαθμών του σταδίου, με όλους τους άλλους αγωνιζόμενους να κατατάσσονται
συγκριτικά κάτω από τον νικητή του σταδίου.

9.2.3.2

Το Virginia Count πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε Standard Exercises, Classifiers ή
Short Courses.

9.2.3.3

Το Virginia Count δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αγώνες Επιπέδου Level IV ή
υψηλότερου Επιπέδου, εκτός της περίπτωσης του Standard Exercise (βλ. Άρθρο 6.1.2).

"Fixed Time" – Καθορισμένος χρόνος, ορισμένος αριθμός βολών, ορισμένος αριθμός βολών ανά
στόχο που υπολογίζονται για βαθμολογία.
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9.2.4.1

Η βαθμολογία του αγωνιζόμενου θα υπολογισθεί από το άθροισμα του συνόλου των
καλύτερων βαθμών των βολών που ορίσθηκαν ανά στόχο, μετά την αφαίρεση των
βαθμών ποινών. Τα αποτελέσματα του σταδίου δεν διαμορφώνονται, αλλά οι
αγωνιζόμενοι κατατάσσονται με τους τελικούς βαθμούς που συγκέντρωσαν.

9.2.4.2

Στο Fixed Time, εάν χρησιμοποιούνται χάρτινοι στόχοι θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να
είναι εξαφανιζόμενοι στόχοι.

9.2.4.3

Το Fixed Time πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε Standard Exercises, Classifiers ή
Short Courses.

9.2.4.4

Το Fixed Time δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αγώνες Επιπέδου Level IV ή
υψηλότερου Επιπέδου, εκτός της περίπτωσης του Standard Exercise (βλ. Άρθρο 6.1.2).

9.2.4.5

Τα στάδια με Fixed Time δεν έχουν ποινές για μη προσβολή στόχου ή για αστοχίες
(miss).

9.2.5

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

9.2.6

Τα αποτελέσματα του αγώνα πρέπει να κατατάσσουν τους αγωνιζόμενους της ίδιας Κατηγορίας
κατά φθίνουσα σειρά των συνολικά συγκεντρωθέντων βαθμών, όπως διαμορφώθηκαν σε κάθε
στάδιο, υπολογισμένες μέχρι 4 δεκαδικά ψηφία.

9.3

Ισοβαθμία

9.3.1

Όπου, κατά την γνώμη του Διευθυντή Αγώνα, μία ισοβαθμία στα αποτελέσματα πρέπει να
επιλυθεί, οι εμπλεκόμενοι αγωνιζόμενοι πρέπει να αγωνισθούν σε ένα ή περισσότερα στάδια, τα
οποία θα υποδείξει ή θα δημιουργήσει ο Διευθυντής Αγώνα, μέχρις ότου επιλυθεί η ισοβαθμία. Το
αποτέλεσμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί μόνο για να προσδιορίσει την τελική κατάταξη των
εμπλεκομένων αγωνιζομένων και οι αρχικοί βαθμοί του αγώνα θα παραμείνουν αμετάβλητοι. Οι
ισοβαθμίες δεν πρέπει ποτέ να επιλύονται με παιχνίδια της τύχης (κλήρωση).

9.4

Τιμές Βαθμών και Ποινών

9.4.1

Οι τιμές βαθμολογίας στους στόχους της IPSC θα βαθμολογούνται σύμφωνα με τις τιμές που
εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση της IPSC. (Βλ. Παραρτήματα B και C). Οι Θρυμματιζόμενοι
Στόχοι θα βαθμολογούνται συνήθως με 5 βαθμούς.
9.4.1.1

Προκειμένου να αναγνωρισθεί η δυσκολία μιας βολής σε ένα στάδιο, ένας μικρός αριθμός
μεταλλικών και/ή θρυμματιζόμενων στόχων μπορεί να βαθμολογείται με διπλάσια αξία για
κάθε επιτυχία. Η χρήση τέτοιων στόχων περιορίζεται σε μέγιστο 10% του συνολικού
αριθμού των στόχων του αγώνα. Η χρήση τους πρέπει να έχει εγκριθεί κατά την
διαδικασία του ελέγχου και έγκρισης των σταδίων και πρέπει να επισημαίνονται ξεκάθαρα
στην γραπτή ενημέρωση σταδίου.

9.4.2

Κάθε ορατή βολή στην κύρια περιοχή ενός χάρτινου στόχου ποινής θα λαμβάνει ποινή ίση με το
διπλάσιο της μέγιστης αξίας βολής σε χάρτινο στόχο βαθμολογίας, μέχρι το μέγιστο των 2 βολών
ανά στόχο ποινής.

9.4.3

Οι μεταλλικοί στόχοι ποινής πρέπει να βληθούν και πέσουν ή περιστραφούν για να επιφέρουν
βαθμολογία και θα λαμβάνουν βαθμούς ποινής το διπλάσιο της μέγιστης αξίας βολής επιτυχίας.

9.4.4

Κάθε αστοχία (miss) θα λαμβάνει ποινή ίση με το διπλάσιο της μέγιστης αξίας βολής του στόχου
αυτού, εκτός της περίπτωσης των εξαφανιζόμενων στόχων (βλ. Άρθρα 9.2.4.5 και 9.9.2).

9.4.5

Σε ένα στάδιο Virginia Count ή Fixed Time:
9.4.5.1

Επιπλέον βολές (δηλ. Βολές επιπλέον του αριθμού που ορίζεται για ένα επί μέρους
σκέλος ή ένα στάδιο), θα επιφέρει, κάθε μία, διαδικαστική ποινή. Επιπλέον, στην
βαθμολογία, θα δοθούν βαθμοί μέχρι του ορισμένου αριθμού και των καλύτερων βολών.

9.4.5.2

Επιπλέον επιτυχίες (δηλ. τρύπες στην ζώνη βαθμολογίας των χάρτινων στόχων επιπλέον
του αριθμού που ορίσθηκε για το στάδιο), θα επιφέρει, κάθε μία, διαδικαστική ποινή.
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Σημειώνεται ότι τρύπες σε hard cover και/ή στόχους ποινής δε θεωρούνται ως επιπλέον
επιτυχίες.
9.4.5.3

9.4.6

Συσσωρευμένες βολές (δηλ. Σωστός αριθμός βολών σε ένα σκέλος, αλλά σε λιγότερους
στόχους από όσους ορίζονται στο στάδιο), θα επισύρουν μία διαδικαστική ποινή κάθε
μία. Η ποινή αυτή δεν θα επιβάλλεται εάν στην γραπτή ενημέρωση σταδίου ειδικά
επιτρέπει συσσωρευμένες βολές.

Σε ένα στάδιο Fixed Time:
9.4.6.1

Βολές εκτός χρόνου είναι οι βολές που βλήθηκαν προς τους στόχους μετά το σήμα
παύσης των βολών. Οι βολές εκτός χρόνου δεν υπολογίζονται για βαθμολογία.

9.4.6.2

Όπου χρησιμοποιούνται σταθεροί χάρτινοι στόχοι βαθμολογίας, θεωρείται ότι οι βολές
εκτός χρόνου είναι οι βολές με την μεγαλύτερη αξία, από αυτές που είναι ορατές στους
στόχους, και επομένως δεν υπολογίζονται στην βαθμολογία. Για παράδειγμα, σε ένα
στάδιο με επιτυχίες 1xΑ, 6xC και 1xD, με 2 βολές εκτός χρόνου, οι δύο μεγαλύτερες
επιτυχίες (δηλ. 1xA και 1xC) δεν θα υπολογισθούν, και η τελική βαθμολογία θα είναι 5xC
και 1xD.

9.4.6.3

Όπου χρησιμοποιούνται σταθεροί χάρτινοι στόχοι ποινής, θεωρείται ότι όλες οι βολές σ’
αυτούς έγιναν εντός χρόνου και θα υπολογίζονται στην βαθμολογία, με την τήρηση των
διατάξεων του Άρθρου 9.4.2.

9.4.6.4

Όπου χρησιμοποιούνται στατικοί μεταλλικοί ή θρυμματιζόμενοι στόχοι, οποιοσδήποτε
στόχος(οι) που έχει(ουν) βληθεί μετά το σήμα παύσης βολής, θα αγνοηθεί(ούν) κατά την
βαθμολογία.

9.5

Διαδικασία Βαθμολογίας

9.5.1

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην γραπτή ενημέρωση σταδίου, οι χάρτινοι στόχοι βαθμολογίας
πρέπει να βάλλονται με ελάχιστο μία βολή ο καθένας. Οι μεταλλικοί στόχοι πρέπει να βάλλοντια με
ελάχιστο μια βολή ο καθένας και πρέπει να πέσουν για να βαθμολογηθούν. Οι θρυμματιζόμενοι
στόχοι πρέπει να σπάσουν και ένα ευδιάκριτο τμήμα τους να λείπει ή να έχει αποκολληθεί από τον
αρχικό στόχο για να μετρήσουν για βαθμολογία.

9.5.2

Εάν η διάμετρος μιας επιτυχίας με βολίδα σε βαθμολογούμενο στόχο 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 μιας επιτυχίας με βολίδα αγγίζει ταυτόχρονα την ζώνη βαθμολογίας και ενός
στόχου βαθμολογίας και ενός στόχου ποινής, θα λάβει και τον βαθμό και την ποινή.

9.5.4

Ακτινωτά σκισίματα που εκτείνονται προς τα έξω από την διάμετρο της τρύπας που δημιούργησε
βολίδα μονόβολου ή εννιάβολου δεν θα υπολογίζονται για να επιφέρουν βαθμούς ή ποινή.
9.5.4.1

Υπερμεγέθεις τρύπες που ξεπερνούν την διάμετρο της βολίδας που βάλλει α
αγωνιζόμενος 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 βάλλει προς την εμπρόσθια όψη κάθε στόχου βαθμολογίας σε ένα στάδιο
με τουλάχιστον μία βολή, θα λαμβάνει μία διαδικαστική ποινή ανά στόχο για την παράλειψη βολής
του, καθώς επίσης και τις αντιστοιχούσες ποινές για αστοχία (misses) (βλ. Άρθρο 10.2.7).

9.5.7

Βολές σε χάρτινο στόχο βαθμολογίας ή στόχο ποινής, που είναι αποτέλεσμα βολών που βλήθηκαν
προς την οπίσθια όψη του στόχου βαθμολογίας ή ποινής, δεν θα επιφέρουν βαθμολογία ή ποινή,
αντίστοιχα σε κάθε περίπτωση.

9.6

Επαλήθευση και Αμφισβήτηση Βαθμολογίας
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9.6.1

Μετά την δήλωση του Κριτή «Πεδίο Ελεύθερο» - “Range is Clear”, ο αγωνιζόμενος ή εκπρόσωπός
του έχει δικαίωμα να συνοδεύσει τον Κριτή που είναι υπεύθυνος για την βαθμολογία ώστε να την
επαληθεύσει. Όμως, αυτό μπορεί να μην εφαρμόζεται σε στάδια που αποτελούνται μόνο από
αντιδρώντες στόχους (σημ. Μετ. π.χ. μέταλλα) ή αυτό-αποκαθιστούμενους στόχους και/ή στόχους
με ηλεκτρονική καταγραφή βαθμολογίας.

9.6.2

Ο υπεύθυνος κριτής ενός σταδίου μπορεί να ορίσει ότι η διαδικασία βαθμολογίας θα αρχίζει ενώ ο
αγωνιζόμενος ακόμη ολοκληρώνει το στάδιο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπρόσωπος του
αγωνιζόμενου έχει δικαίωμα να συνοδεύσει του υπεύθυνο για την βαθμολογία κριτή προκειμένου
να την επαληθεύσει. Οι αγωνιζόμενοι θα ενημερώνονται για την διαδικασία αυτή κατά την διάρκεια
της ενημέρωσης σταδίου της ομάδας.

9.6.3

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

9.6.4

Κάθε αντίρρηση για βαθμό ή ποινή πρέπει να δηλώνεται στον Κριτή από τον αγωνιζόμενο (ή τον
εκπρόσωπό του) πριν ο στόχος αυτός βαφεί, ταπωθεί ή αποκατασταθεί, σε περίπτωση δε
παράλειψης, οι αντιρρήσεις 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 απευθυνθεί στον Επικεφαλής Κριτή και κατόπιν στον Αγωνάρχη
για να αποφασίσει.

9.6.6

Η απόφαση του Αγωνάρχη θα είναι τελική. Δεν επιτρέπονται περαιτέρω ενστάσεις σε ό,τι αφορά
την απόφαση για την βαθμολογία.

9.6.7

Κατά την διάρκεια της αμφισβήτησης για την βαθμολογία, ο υπό αμφισβήτηση στόχος(οι) δεν
πρέπει να κλειστούν με ταινία ή άλλο τρόπο και δεν θα πειραχθούν με άλλο τρόπο μέχρις ότου
επιλυθεί το θέμα. Ο Κριτής μπορεί να αφαιρέσει τον υπό αμφισβήτηση στόχο από το στάδιο για
περαιτέρω εξέταση για να αποφευχθεί καθυστέρηση στον αγώνα. Και ο αγωνιζόμενος και ο
αρμόδιος 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 επαληθεύσουν και/ή να προσδιορίσουν την σωστή
ζώνη βαθμολογίας για βολές σε χάρτινους στόχους.

9.7

Φύλλα Αγώνα

9.7.1

Ο Κριτής πρέπει να καταχωρήσει όλες τις πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν
προειδοποιήσεων) στο φύλλο αγώνα κάθε αγωνιζόμενου, προτού 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 έχει εγκριθεί
από το Εθνικό Συμβούλιο Περιφέρειας. Αριθμοί πρέπει να χρησιμοποιούνται για να καταχωρούνται
οι βαθμοί ή οι ποινές. Ο χρόνος που χρειάστηκε ο αγωνιζόμενος για να ολοκληρώσει το στάδιο
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 αγωνιζομένου. Ο αγωνιζόμενος και ο
Κριτής θα πρέπει να μονογράψουν οποιεσδήποτε 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 το στάδιο διεξήχθη και βαθμολογήθηκε κανονικά, το ανυπόγραφο φύλλο αγώνα
θα υποβληθεί ως κανονικό για να συνυπολογισθεί στην βαθμολογία του αγώνα.

9.7.4

Φύλλο αγώνα το οποίο έχει υπογραφεί και από τον αγωνιζόμενο και από τον Κριτή θα είναι πλήρης
απόδειξη ότι το στάδιο ολοκληρώθηκε και ότι ο χρόνος, οι βαθμοί και οι ποινές που έλαβε ο
αγωνιζόμενος 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 το Άρθρο 8.6.2.
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9.7.5

Εάν ένα φύλλο αγώνα βρεθεί να έχει ανεπαρκείς ή επιπλέον καταχωρήσεις ή ο χρόνος δεν
καταχωρήθηκε, ο αγωνιζόμενος απαιτείται να κάνει re-shoot το στάδιο.

9.7.6

Στην περίπτωση που το re-shoot είναι αδύνατο ή μη επιτρεπτό για οποιονδήποτε λόγο, οι
ακόλουθες ενέργειες πρέπει να γίνουν:
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 (misses) στο φύλλο αγώνα, αυτές που
έχουν καταχωρηθεί θα θεωρηθούν πλήρεις και ολοκληρωμένες.

9.7.6.3

Εάν έχουν καταχωρηθεί επιπλέον βολές επιτυχίας ή ποινές για αστοχία (miss), οι
μεγαλύτερης αξίας από τις καταχωρημένες βολές βαθμών θα χρησιμοποιηθούν.

9.7.6.4

Διαδικαστικές ποινές που καταχωρήθηκαν στο φύλλο αγώνα θα θεωρούνται πλήρεις και
ολοκληρωμένες, εκτός όπου εφαρμόζεται το Άρθρο 8.6.2.

9.7.6.5

Εάν το όνομα 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.

9.7.7

Στην περίπτωση που το πρωτότυπο φύλλο αγώνος ενός σταδίου έχει χαθεί ή δεν είναι για
οποιονδήποτε λόγο διαθέσιμο, θα χρησιμοποιηθεί το αντίγραφο του αγωνιζομένου ή οποιοδήποτε
άλλο γραπτό ή ηλεκτρονικό αρχείο που θα είναι αποδεκτό από τον Αγωνάρχη. Εάν το αντίγραφο
του αγωνιζομένου ή οποιοδήποτε άλλο γραπτό ή ηλεκτρονικό αρχείο δεν είναι διαθέσιμο, ή ο
Αγωνάρχης θεωρεί ότι δεν είναι επαρκώς διασαφηνιστικά, ο αγωνιζόμενος πρέπει να κάνει reshoot το στάδιο. Εάν ο Αγωνάρχης θεωρεί ότι το re-shoot δεν είναι δυνατόν για οποιονδήποτε
λόγο, ο αγωνιζόμενος θα λάβει μηδενική βαθμολογία και χρόνο στο επηρεαζόμενο στάδιο.

9.8.

Ευθύνη Βαθμολογίας

9.8.1

Κάθε αγωνιζόμενος είναι υπεύθυνος να κρατήσει ακριβές αρχείο της βαθμολογίας του προκειμένου
να την επαληθεύσει από τις καταστάσεις που αναρτώνται από τον Υπεύθυνο Αποτελεσμάτων
Κριτή.

9.8.2

Αφού όλοι οι αγωνιζόμενοι έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα, τα προσωρινά αποτελέσματα σταδίων
θα πρέπει να εκδίδονται και αναρτώνται από τον Υπεύθυνο Αποτελεσμάτων Κριτή σε εμφανές
σημείο στο σκοπευτήριο, με σκοπό την επαλήθευση από τους αγωνιζόμενους.

9.8.3

Εάν κάποιος αγωνιζόμενος ανακαλύψει λάθος στα προσωρινά αποτελέσματα στο τέλος του
αγώνα, πρέπει να υποβάλει ένσταση ενώπιον του Υπεύθυνου Αποτελεσμάτων όχι αργότερα από
μία (1) ώρα από την στιγμή που αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα. Εάν δεν υποβληθεί ένσταση 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 Αγωνάρχη) να
ολοκληρώσουν όλα τα στάδια του αγώνα σε χρόνο μικρότερο από την πλήρη διάρκεια του αγώνα
(π.χ. σε 1 ημέρα σε έναν αγώνα 3 ημερών κ.λπ.), έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τα ανηρτημένα
προσωρινά αποτελέσματα σύμφωνα με την ειδική διαδικασία και τα χρονικά περιθώρια που θα
ορίσει ο Διευθυντής Αγώνα (π.χ. μέσα από το Internet), και σε περίπτωση μη τήρησής τους 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 Κεφάλαιο 6.6).

9.9

Βαθμολογία Κινούμενων Στόχων

Οι κινούμενοι στόχοι θα βαθμολογούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα:
9.9.1

Κινούμενοι στόχοι στους οποίους φαίνεται τουλάχιστον ένα τμήμα της υψηλότερης ζώνης
βαθμολογίας όταν βρίσκονται σε ακινησία (πριν ή μετά την ενεργοποίηση τους), ή στόχοι που
εμφανίζονται και εξαφανίζονται διαρκώς, πάντα θα επισύρουν ποινές για μη εμπλοκή στόχου και/ή
αστοχίες - miss (εξαίρεση βλ. Άρθρο 9.2.4.5).

9.9.2

Κινούμενοι στόχοι που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, δεν θα επισύρουν ποινές για μη
εμπλοκή στόχου ή αστοχίες (misses) εκτός όπου έχει εφαρμογή το Άρθρο 9.9.3.
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9.9.3

Οι κινούμενοι στόχοι πάντα θα επιφέρουν ποινές για μη εμπλοκή και ποινές για αστοχία στην
περίπτωση που ο αγωνιζόμενος δεν ενεργοποιήσει τον μηχανισμό που ξεκινά την κίνηση του
στόχου.

9.10

Επίσημος Χρόνος

9.10.1

Μόνο η συσκευή χρονομέτρησης που χρησιμοποιεί ο Κριτής πρέπει να χρησιμοποιείται για να
καταγράψει τον χρόνο της προσπάθειας του αγωνιζόμενου στο στάδιο. Εάν μία συσκευή
χρονομέτρησης είναι ελαττωματική, ο αγωνιζόμενος του οποίου η προσπάθεια δεν μπορεί να
χρεωθεί με έναν ακριβή χρόνο, θα απαιτηθεί να κάνει re-shoot το στάδιο.

9.10.2

Εάν, κατά την γνώμη της Επιτροπής Διαιτησίας, ο χρόνος που αποδόθηκε σε έναν αγωνιζόμενο
θεωρείται μη ρεαλιστικός, ο αγωνιζόμενος θα απαιτηθεί να κάνει reshoot το στάδιο (βλ. Άρθρο
9.7.4).

9.10.3

Αγωνιζόμενος ο οποίος αντιδρά στο σήμα εκκίνησης αλλά, για οποιονδήποτε λόγο, δεν συνεχίζει
την προσπάθειά του και δεν έχει καταχωρημένο χρόνο στο χρονόμετρο του Κριτή, θα λάβει
μηδενικό χρόνο και μηδενική βαθμολογία στο στάδιο εκείνο.

9.11

Προγράμματα Βαθμολογίας

9.11.1

Τα εγκεκριμένα από την IPSC προγράμματα βαθμολογίας είναι το Match Scoring System (MSS)
και το Windows® Match Scoring System (WinMSS). Κανένα άλλο πρόγραμμα βαθμολογίας δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται σε εγκεκριμένο από την IPSC αγώνα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
έγκριση του Περιφερειάρχη της διοργανώτριας Περιφέρειας. Στην περίπτωση των MSS και
WinMSS πρέπει να χρησιμοποιούνται οι πιο πρόσφατες εκδόσεις, διαθέσιμες από το website της
IPSC.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Ποινές
10.1

Διαδικαστικές Ποινές – Γενικοί Κανονισμοί

10.1.1

Διαδικαστικές ποινές επιβάλλονται όταν ο αγωνιζόμενος δεν συμμορφώνεται με τις διαδικασίες που
ορίζονται στην γραπτή ενημέρωση σταδίου. Οι Κριτές που επιβάλλουν την διαδικαστική ποινή,
πρέπει να σημειώσουν στο φύλλο αγώνα του αγωνιζομένου καθαρά τον αριθμό των ποινών και
τον λόγο που επιβλήθηκαν.

10.1.2

Οι διαδικαστικές ποινές υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας του μέγιστου βαθμού επιτυχίας σε
χάρτινο στόχο IPSC, όπως ορίζεται στο Παράρτημα B. Εάν ο μέγιστος βαθμός επιτυχίας σε ένα
χάρτινο στόχο IPSC είναι 5 πόντοι, κάθε διαδικαστική ποινή θα είναι μείον 10 πόντοι.

10.1.3

Αγωνιζόμενος που αμφισβητεί την επιβολή ή τον αριθμό των διαδικαστικών ποινών μπορεί να
προσβάλει την απόφαση στον Επικεφαλής Κριτή και/ή στον Αγωνάρχη. Αγωνιζόμενος που
συνεχίζει να νοιώθει αδικημένος, μπορεί να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή Διαιτησίας.

10.1.4

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

10.2

Διαδικαστικές Ποινές – Ειδικά Παραδείγματα

10.2.1

Αγωνιζόμενος που βάλλει βολές ενώ κάποιο μέρος τους σώματός του αγγίζει το έδαφος έξω από
μια Fault ή Charge Line, θα λάβει μία διαδικαστική ποινή για κάθε παραβίαση. Όμως, εάν ο
αγωνιζόμενος έχει αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα για κάποιο στόχο (ή στόχους) ενώ έκανε την
παραβίαση, τότε μπορεί να επιβληθεί 1 διαδικαστική ποινή για κάθε βολή που βλήθηκε στον στόχο
αυτόν (ή στόχους), ενώ διαρκούσε η παραβίαση. Δεν επιβάλλεται ποινή εάν ο αγωνιζόμενος δεν
βάλει κατά την στιγμή που παραβιάζει την γραμμή.

10.2.2

Αγωνιζόμενος που δεν ακολουθεί την διαδικασία που ορίζεται στην γραπτή ενημέρωση σταδίου, θα
δέχεται 1 διαδικαστική ποινή σε κάθε παράβαση. Όμως, εάν ο αγωνιζόμενος απέκτησε σημαντικό
πλεονέκτημα με την παράβαση της διαδικασίας, μπορεί να πάρει 1 διαδικαστική ποινή για κάθε
βολή που έκανε, αντί της μίας ποινής (π.χ. πολλαπλές βολές με θέση ή στάση αντίθετη από την
απαιτούμενη).

10.2.3

Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις επιβληθούν πολλαπλές ποινές, δεν πρέπει να ξεπερνούν τον
μέγιστο αριθμό των βολών επιτυχίας που μπορεί να επιτευχθούν από τον αγωνιζόμενο. Για
παράδειγμα, ο αγωνιζόμενος που αποκτά πλεονέκτημα ενώ παραβιάζει Fault Line ή Charge Line
όπου μόνο 4 μεταλλικοί στόχοι είναι ορατοί, θα λάβει μία 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 έκανε.

10.2.4.

Αγωνιζόμενος που δεν κάνει υποχρεωτική επαναγέμιση, θα δεχθεί 1 διαδικαστική ποινή για κάθε
βολή που πραγματοποιήθηκε από το σημείο που έπρεπε να γίνει η επαναγέμιση, μέχρις ότου αυτή
η επαναγέμιση πραγματοποιηθεί.

10.2.5

Σε ένα Cooper Tunnel, αγωνιζόμενος που μετακινεί 1 ή περισσότερα κομμάτια του υλικού της
επάνω πλευράς και πέσουν, ο αγωνιζόμενος θα λάβει 1 διαδικαστική ποινή για κάθε κομμάτι
υλικού που πέφτει. Κομμάτια από το υλικό της επάνω πλευράς που πέφτουν επειδή ο
αγωνιζόμενος χτύπησε και 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 κάνει «creeping» (π.χ. κίνηση των χεριών προς το όπλο ή συσκευή
επαναγέμισης ή πυρομαχικά) ή μετακινείται σε πιο πλεονεκτική θέση ή στάση μετά την εντολή
«Αναμείνατε Σήμα» - “Standby” και πριν το σήμα εκκίνησης, θα δέχεται 1 διαδικαστική ποινή. Εάν ο
Κριτής μπορεί να σταματήσει έγκαιρα τον αγωνιζόμενο, θα δίδεται μία προειδοποίηση για την
πρώτη περίπτωση και ο αγωνιζόμενος θα ξεκινά πάλι.

10.2.7

Αγωνιζόμενος που παραλείπει να βάλει κατά οποιουδήποτε στόχου βαθμολογίας με τουλάχιστον
μία βολή, θα λάβει 1 διαδικαστική ποινή για κάθε στόχο, επί πλέον και τον ανάλογο αριθμό ποινών
για αστοχία, εκτός της περίπτωσης που εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 9.2.4.5 ή
9.9.2.
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10.2.8

Δεν εφαρμόζεται - Not Applicable.

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,
Standard Exercises and Αγώνες Επιπέδου I & II μπορούν να απαγορεύουν τέτοιες ενέργειες, στην
οποία περίπτωση θα επιβάλλεται 1 διαδικαστική ποινή για κάθε βολή.

10.2.10 Εάν ένας αγωνιζόμενος βάλλει κατά στόχου ή στόχων με ριπή ή με αυτόματη βολή (δηλ. όταν
πυροδοτεί περισσότερα του ενός φυσσίγγια με ένα χειρισμό επί της σκανδάλης) η βαθμολογία του
για το στάδιο εκείνο θα είναι μηδέν. Σε περίπτωση που ο πυροβολισμός γίνει προς ανασφαλή
κατεύθυνση ή όπως καθορίζεται στο άρθρο 10.3.1, θα ισχύουν όσα ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο
(βλ. και 10.4.8).
10.2.11 Ειδική Ποινή: Αγωνιζόμενος που βρίσκεται σε αδυναμία να εκτελέσει πλήρως οποιοδήποτε μέρος
του σταδίου λόγω προβλημάτων κινητικότητας ή λόγω τραυματισμού, μπορεί, πριν κάνει την
προσπάθειά του στο στάδιο, να ζητήσει από τον Αγωνάρχη να του επιβάλει μια ποινή αντί της
εκτέλεσης των απαιτήσεων του σταδίου.
10.2.11.1 Εάν το αίτημα γίνει δεκτό από τον Αγωνάρχη, ένα ελάχιστο μιας διαδικαστικής ποινής,
μέχρι μέγιστη ποινή την αφαίρεση του 20% από τους βαθμούς σταδίου του αγωνιζόμενου
όπως προέκυψαν (“as shot”) (με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω στον πλησιέστερο
ακέραιο αριθμό) θα αφαιρεθεί από την βαθμολογία του αγωνιζόμενου. Για παράδειγμα,
εάν το στάδιο έχει μέγιστο 100 βαθμούς και ο αγωνιζόμενος συγκεντρώνει 90 βαθμούς, η
ειδική ποινή είναι μία μείωση 18 βαθμών. Όμως, ο Αγωνάρχης έχει δικαίωμα να
απαλλάξει από κάποια ή από όλες τις διαδικαστικές ποινές κάποιον αγωνιζόμενο που
έχει σημαντική σωματική ανικανότητα, προτού ο αγωνιζόμενος αυτός να αρχίσει την
προσπάθειά του στο στάδιο.

10.3

Αποβολή από τον Αγώνα – Γενικοί Κανονισμοί

10.3.1

Αγωνιζόμενος που διαπράττει παράβαση κανόνα ασφαλείας ή κάποιας άλλης απαγορευμένης
δραστηριότητας στην διάρκεια ενός αγώνα IPSC θα αποβάλλεται από τον αγώνα αυτό και θα του
απαγορευθεί να προσπαθήσει στα υπολειπόμενα στάδια του αγώνα, αδιάφορο του ποιο είναι το
πρόγραμμα ή η φυσική διάταξη του αγώνα.

10.3.2

Όπου επιβάλλεται η ποινή της αποβολής από τον αγώνα, ο Κριτής πρέπει να καταχωρήσει τους
λόγους της αποβολής και την ώρα και ημερομηνία του συμβάντος στο φύλλο αγώνα του
αγωνιζομένου, και ο Αγωνάρχης πρέπει να ενημερωθεί το δυνατόν συντομότερο.

10.3.3

Η βαθμολογία ενός αγωνιζόμενου που αποβλήθηκε από τον αγώνα δεν πρέπει να διαγραφεί από
τα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα δεν πρέπει να ανακηρυχθούν τελικά από τον Διευθυντή
Αγώνα, μέχρι να εξαντληθεί το χρονικό όριο που ορίζεται στο Άρθρο 11.3.1, εφόσον δεν έχει
υποβληθεί ένσταση για οποιοδήποτε θέμα στον Αγωνάρχη (ή τον εκπρόσωπό του).

10.3.4

Εάν υποβληθεί ένσταση εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται στο Άρθρο 11.3.1, θα κατισχύουν
τα οριζόμενα στο Άρθρο 11.3.2.

10.3.5

Η βαθμολογία ενός αγωνιζόμενου που ολοκλήρωσε ένα "pre-match" ή ένα κύριο αγώνα χωρίς
αποβολή, δεν θα επηρεάζεται από μία αποβολή που του επιβλήθηκε αργότερα, ενώ ο
αγωνιζόμενους συμμετείχε σε ένα Shoot-Off ή σε άλλον παράλληλο αγώνα.

10.4

Αποβολή από τον Αγώνα – Αθέλητος Πυροβολισμός
Αγωνιζόμενος που προκάλεσε αθέλητο πυροβολισμό πρέπει να σταματηθεί από τον Κριτή το δυνατόν
συντομότερο. Ο αθέλητος πυροβολισμός ορίζεται ως ακολούθως:

10.4.1

Μία βολή που περνάει πάνω από το πίσω ανάχωμα (βληματοδόχο - backstop), ένα πλαϊνό
ανάχωμα (berm) 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 από τον αγώνα, αλλά τα
οριζόμενα στο 2.3 μπορεί να έχουν εφαρμογή.
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10.4.2

Βολή η οποία χτυπάει στο έδαφος σε απόσταση 3 μέτρων (9.84 feet) από τον αγωνιζόμενο, πλην
της περίπτωσης που βάλλεται χάρτινος στόχος που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 3
μέτρων (9.84 feet) από τον αγωνιζόμενο. Βλήμα που χτυπάει στο έδαφος σε απόσταση μικρότερη
των 3 μέτρων (9.84 feet) από τον αγωνιζόμενο λόγων ελλιπούς ("squib") γόμωσης, εξαιρείται από
τον κανόνα αυτό.

10.4.3

Βολή που συμβαίνει ενώ προετοιμάζεται ή ενώ γεμίζεται, επαναγεμίζεται ή απογεμίζεται ένα όπλο.
Αυτό περιλαμβάνει κάθε βολή που συμβαίνει κατά την διάρκεια της διαδικασίας που περιγράφεται
στο Άρθρο 8.3.7.
10.4.3.1 Εξαίρεση – Μία έκρηξη που συμβαίνει όταν απογεμίζεται ένα όπλο, δεν θεωρείται
πυροβολισμός που υπόκειται στην ποινή της αποβολής από τον αγώνα, όμως το Άρθρο
5.1.6 μπορεί να εφαρμόζεται.

10.4.4

Βολή που συμβαίνει κατά την διάρκεια διορθωτικής μιας εμπλοκής ενέργειας.

10.4.5

Βολή που συμβαίνει κατά την διάρκεια μεταφοράς του όπλου μεταξύ χεριών.

10.4.6

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

10.4.7

Βολή που βάλλεται σε μεταλλικό στόχο από απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων (164.04 πόδια). Η
απόσταση μετράται από την εμπρόσθια όψη του στόχου μέχρι το κοντινότερο σημείο του σώματος
του αγωνιζόμενου που βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος (βλ. Άρθρο 2.1.3).

10.4.8

Εάν ένας αγωνιζόμενος βάλλει κατά στόχου ή στόχων με ριπή ή με αυτόματη βολή (δηλ. όταν
πυροδοτεί περισσότερα του ενός φυσσίγγια με ένα χειρισμό επί της σκανδάλης) η βαθμολογία του
για το στάδιο εκείνο θα είναι μηδέν. Επίσης θα δίδεται μία προειδοποίηση. Σε περίπτωση νέας
παράβασης ο αγωνιζόμενος θα αποβάλλεται από τον αγώνα.

10.4.9

Εξαίρεση: Όταν μπορεί να εξακριβωθεί ότι το αίτιο του πυροβολισμού ήταν συνέπεια βλάβης ή
ελαττώματος κάποιου εξαρτήματος του όπλου και ο αγωνιζόμενος δεν είχε υποπέσει σε παράβαση
κανόνα ασφαλείας που ορίζεται στο Κεφάλαιο αυτό, η αποβολή από τον αγώνα δεν θα
επιβάλλεται, όμως, η βαθμολογία του αγωνιζόμενου για το στάδιο εκείνο θα είναι μηδέν. Το όπλο
πρέπει να παρουσιαστεί άμεσα στον Αγωνάρχη ή τον εκπρόσωπό του για έλεγχο, ο οποίος θα
επιθεωρήσει το όπλο και θα κάνει όποια τεστ είναι απαραίτητα, για να προσδιορίσει εάν βλάβη ή
ελαττωματικό εξάρτημα προκάλεσε τον πυροβολισμό. Ο αγωνιζόμενος δεν μπορεί να κάνει
ένσταση αργότερα για μία αποβολή από τον αγώνα για ανασφαλή πυροβολισμό με λόγο την βλάβη
ή ελάττωμα εξαρτήματος του όπλου, εάν δεν φροντίσει να παρουσιάσει το όπλο του για
επιθεώρηση πριν να εγκαταλείψει το στάδιο.

10.5

Αποβολή από τον Αγώνα – Ανασφαλής Χειρισμός Όπλου
Παραδείγματα ανασφαλούς χειρισμού όπλου περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

10.5.1 Χειρισμός του όπλου οπουδήποτε, εκτός όταν γίνεται σε καθορισμένη ζώνη ασφαλείας ή
οπουδήποτε αλλού που θεωρείται ως ασφαλές από τον Κριτή, ή όταν γίνεται υπό τον έλεγχο Κριτή
και είναι αποτέλεσμα εντολής που δόθηκε από τον Κριτή, μπορεί να επιφέρει ποινή αποβολής από
τον αγώνα (DQ). Αυτό δεν ισχύει για την μεταφορά του όπλου, όπου το Άρθρο 5.2.1 έχει εφαρμογή.
Αποβολή από τον αγώνα μπορεί να επιβληθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)Παράβαση του να
μεταφέρεται το όπλο σε όσο το δυνατόν πιο κάθετη θέση, όπως ορίζουν τα Άρθρα 5.2.1.1 και
5.2.1.2, ή β)Παράβαση των όσων ορίζονται για την κατεύθυνση της κάνης από το Άρθρο 5.2.1.3, ή
γ)Μη συμμόρφωση με όσα ορίζονται στο Άρθρο 5.2.1.5., ή δ) Μη συμμόρφωση με όσα ορίζονται
στο Άρθρο 5.2.1.7.
10.5.2

Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια σταδίου, ο αγωνιζόμενος στρέψει την κάνη του
όπλου του προς τα πίσω, δηλαδή περισσότερο από 90 μοίρες από την μέση τομή του πίσω
αναχώματος (βληματοδόχου), ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει βληματοδόχος, στρέψει την
κάνη του όπλου του προς την αντίθετη κατεύθυνση από το στάδιο, αδιάφορο εάν το όπλο είναι
οπλισμένο ή όχι.
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10.5.3

Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια σταδίου, ή κατά την διάρκεια γέμισης ή απογέμισης
ο αγωνιζόμενος ρίξει το όπλο του ή αυτό πέσει κάτω, γεμάτο ή όχι. Σημειώστε ότι ο αγωνιζόμενος ο
οποίος, για οποιονδήποτε λόγο κατά την διάρκεια ενός σταδίου, ηθελημένα και με ασφάλεια
τοποθετεί το όπλο του στο έδαφος ή σε άλλο σταθερό αντικείμενο δεν θα αποβληθεί από τον
αγώνα εφόσον:
10.5.3.1 Ο αγωνιζόμενος διατηρεί συνεχή φυσική επαφή με το όπλο έως ότου τοποθετηθεί
σταθερά και με ασφάλεια στο έδαφος ή πάνω σε άλλο σταθερό, και
10.5.3.2 Ο αγωνιζόμενος παραμένει σε απόσταση 1 μέτρου (3.28 feet) από το όπλο συνεχώς
(εκτός εάν το όπλο έχει τοποθετηθεί σε μεγαλύτερη απόσταση, υπό την επιτήρηση του
Κριτή, προκειμένου να λάβει την θέση εκκίνησης), και
10.5.3.3 Τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 10.5.2 δεν συντρέχουν, και
10.5.3.4 Το όπλο είναι σε κατάσταση ετοιμότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 8.1.1

10.5.4

Δεν εφαρμόζεται - Not Applicable.

10.5.5

Εάν η κάνη του όπλου στραφεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος του αγωνιζομένου κατά την
διάρκεια του σταδίου (δηλ. sweeping).

10.5.6

Δεν εφαρμόζεται - Not Applicable.

10.5.7

Εάν ο αγωνιζόμενος χρησιμοποιεί περισσότερα του ενός όπλα σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την
διάρκεια του σταδίου.

10.5.8

Εάν παραλείψει να βγάλει το δάκτυλο 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 το δάκτυλο έξω από τον υποφυλακτήρα της σκανδάλης κατά την
διάρκεια γέμισης, επαναγέμισης, ή απογέμισης.

10.5.10 Εάν παραλείψει να βγάλει το δάκτυλο έξω από τον υποφυλακτήρα της σκανδάλης κατά την
διάρκεια μετακίνησης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8.5.
10.5.11 Δεν εφαρμόζεται - Not Applicable.
10.5.12 Εάν χειρίζεται πραγματικά ή εικονικά πυρομαχικά, (συμπεριλαμβάνονται πυρομαχικά εξοικείωσης ή
εξάσκησης, κάλυκες με ελατήριο και άδειοι κάλυκες), γεμάτους γεμιστήρες ή γεμάτους
ταχυγεμιστήρες στην Ζώνη Ασφαλείας, ή δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 2.4.1. Η
έκφραση «χειρίζεται» δεν εμποδίζει τους αγωνιζόμενους να εισέρχονται στην Ζώνη Ασφαλείας με
πυρομαχικά σε γεμιστήρες ή σε ταχυγεμιστήρες στη ζώνη τους, στις τσέπες τους, ή στην τσάντα
τους υπό την προϋπόθεση ότι ο αγωνιζόμενος δεν θα βγάλει οικειοθελώς τους γεμάτους
γεμιστήρες ή ταχυγεμιστήρες από τις θήκες τους ή όπου φυλάσσονται, όσο βρίσκεται μέσα στην
Ζώνη Ασφαλείας.
10.5.13 Εάν έχει γεμάτο όπλο σε οποιαδήποτε περίπτωση, χωρίς να δοθεί εντολή από τον Κριτή. Γεμάτο
όπλο ορίζεται το όπλο που έχει ενεργό ή εικονικό φυσίγγι στην θαλάμη, ή έχει ενεργό ή εικονικό
φυσίγγι στην αποθήκη φυσιγγίων που είναι σταθερά (μη αποσπώμενη) περασμένη στο όπλο.
10.5.14 Εάν σηκώσει πεσμένο όπλο. Τα πεσμένα όπλα πρέπει πάντοτε να σηκώνονται από έναν Κριτή ο
οποίος, αφού ελέγξει και/ή αδειάσει το όπλο, θα το επιστρέψει στον αγωνιζόμενο σε ασφαλή
κατάσταση. Το να πέσει το όπλο τυχαία ή ως αποτέλεσμα ενέργειας, εφόσον συνέβη εκτός σταδίου
δεν είναι παράβαση, όμως, αγωνιζόμενος που σηκώνει το πεσμένο όπλο θα δεχθεί ποινή
αποβολής αγώνα.
10.5.15 Εάν χρησιμοποιήσει διατρητικά, εμπρηστικά και/ή τροχιοδεικτικά πυρομαχικά (βλ. Άρθρο 5.5.4),
και/ή εάν χρησιμοποιήσει πυρομαχικά που έχουν χαρακτηρισθεί ως ανασφαλή από τον Κριτή (βλ.
Άρθρο 5.5.6).

10.6

Αποβολή από τον Αγώνα – Αντιαθλητική Συμπεριφορά
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10.6.1

Οι αγωνιζόμενοι θα αποβάλλονται από τον αγώνα για συμπεριφορά που ο κριτής θεωρεί
αντιαθλητική. Παραδείγματα αντιαθλητικής συμπεριφοράς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι το
κλέψιμο, η ανειλικρίνεια, η μη συμμόρφωση με τις λογικές οδηγίες του Κριτή, ή όποια συμπεριφορά
που μπορεί να δυσφημίσει το άθλημα. Ο Αγωνάρχης πρέπει να ενημερωθεί το δυνατόν
συντομότερο.

10.6.2

Αγωνιζόμενος που θεωρεί ο Κριτής πως σκόπιμα αφαίρεσε ή προκάλεσε την απώλεια των
προστατευτικών των ματιών και αυτιών προκειμένου να αποκτήσει αγωνιστικό πλεονέκτημα θα
αποβάλλεται από τον αγώνα.

10.6.3

Άλλα πρόσωπα μπορεί να αποβληθούν από το πεδίο για συμπεριφορά που ο Κριτής θεωρεί
απαράδεκτη. Παραδείγματα απαράδεκτης συμπεριφοράς περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται
σε, μη συμμόρφωση στις λογικές οδηγίες ενός μέλους της Διοίκησης Πεδίου, παρενόχληση στην
λειτουργία του σταδίου και/ή την προσπάθεια ενός αγωνιζόμενου εξ αιτίας της, και κάθε άλλη
συμπεριφορά που μπορεί να δυσφημίσει το άθλημα.

10.7

Αποβολή από τον Αγώνα – 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 χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς, οι αγωνιζόμενοι και οι κριτές σε
αγώνες 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 περιγραφομένων ουσιών, θα αποβάλλεται
από τον αγώνα 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 τεστ για την ανίχνευση των ουσιών αυτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Διαιτησία και Ερμηνεία των Κανονισμών
11.1

Γενικές Αρχές

11.1.1

Διοίκηση - 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 τα ακόλουθα κεφάλαια
για κάθε θέμα, πλην θεμάτων για τα οποία ειδικά απαγορεύεται από κάποιο άλλο άρθρο του
παρόντος. Ενστάσεις με θέμα αποβολή από τον αγώνα για παραβίαση κανόνα ασφαλείας θα
γίνονται δεκτές μόνο για να προσδιορισθεί εάν ειδικές συνθήκες δίνουν λόγους αναθεώρησης της
απόφασης αποβολής από τον αγώνα. Όμως, η διάπραξη της παραβίασης όπως περιγράφεται από
τον Κριτή δεν επιδέχονται αμφισβήτηση και δεν προσβάλλονται με ένσταση.

11.1.3

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

11.1.4

Ένσταση στην Επιτροπή - Εφόσον ο παραπονούμενος συνεχίζει να διαφωνεί με την απόφαση,
μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή Διαιτησίας υποβάλλοντας ένσταση πρώτου προσώπου.

11.1.5

Διατήρηση Αποδεικτικών Στοιχείων - Ο παραπονούμενος μπορεί να πληροφορήσει τον Αγωνάρχη
για την πρόθεσή του να φέρει το θέμα στην Επιτροπή Διαιτησίας και μπορεί να ζητήσει οι Κριτές 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 των Αρχόντων του Αγώνα - Οποιοδήποτε μέλος της Διοίκησης Πεδίου λάβει γνώση
αιτήματος για διαιτησία οφείλει, χωρίς καθυστέρηση, να πληροφορήσει τον Αγωνάρχη και να
σημειώσει τα ονόματα όλων των μαρτύρων και κριτών που εμπλέκονται και να διαβιβάσει τις
πληροφορίες αυτές στον Αγωνάρχη.

11.1.8

Καθήκοντα του Διευθυντή Αγώνα - Ο Διευθυντής Αγώνα, μόλις του παραδοθεί από τον Αγωνάρχη
η ένσταση, θα οδηγήσει την Επιτροπή Διαιτησίας σε ιδιαίτερο χώρο συνεδρίασης το δυνατόν
συντομότερο.

11.1.9

Καθήκοντα της Επιτροπής Διαιτησίας – Η Επιτροπή Διαιτησίας δεσμεύεται να τηρεί και να
εφαρμόζει του 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 Διαιτησίας θα χρησιμοποιήσει την
καλύτερη κρίση της μέσα στο πνεύμα των Κανονισμών.

11.2

Σύνθεση της Επιτροπής

11.2.1

Επιτροπή Διαιτησίας – Στους αγώνες Επιπέδου III ή υψηλότερου επιπέδου, η σύνθεση της
Επιτροπής Διαιτησίας θα γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:
11.2.1.1 Ο Πρόεδρος της IPSC, ή ο εκπρόσωπός του, ή ένας πιστοποιημένος Κριτής που
ορίσθηκε από τον Διευθυντή 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, ‘η
τον Διευθυντή 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 πιστοποιημένοι Κριτές.
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11.2.1.4 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής
Διαιτησίας να έχουν συμμετάσχει στην αρχική απόφαση ή μεταγενέστερες αμφισβητήσεις
που οδήγησαν στην διαιτησία.
11.2.2

Επιτροπή Διαιτησίας – Στους αγώνες Επιπέδου I και II ο Διευθυντής Αγώνα μπορεί να ορίσει
Επιτροπή Διαιτησίας από τρεις έμπειρους σκοπευτές που δεν έχουν σχέση με την ένσταση και δεν
έχουν άμεση σύγκρουση συμφερόντων ή όφελος από το αποτέλεσμα της υπόθεσης. Οι διαιτητές
θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κριτές όπου είναι δυνατόν. Όλα τα μέλη της επιτροπής θα έχουν
ψήφο. Ο γηραιότερος Κριτής, ή ο γηραιότερος σκοπευτής, εάν δεν υπάρχουν Κριτές, θα είναι ο
πρόεδρος.

11.3

Χρονικά Όρια και Επιπτώσεις

11.3.1

Χρονικό Όριο για Αίτημα Διαιτησίας - Έγγραφες ενστάσεις για διαιτησία πρέπει να υποβάλλονται
στον Αγωνάρχη μέσα σε μία ώρα από το αμφισβητούμενο περιστατικό ή γεγονός. Σε περίπτωση
που δεν υποβληθούν τα έγγραφα μέσα στον καθορισμένο χρόνο, η ένσταση είναι άκυρη και δεν
απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.

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 Διευθυντή Αγώνα τελικά τα
αποτελέσματα του αγώνα, ο,τιδήποτε από τα δύο επέρχεται πρώτο. Εάν η Επιτροπή δεν
παραδώσει απόφαση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, η ένσταση πρώτου και τρίτου
προσώπου (βλ. Κεφάλαιο 11.7) θα είναι αυτομάτως επιτυχείς, και το παράβολο θα επιστραφεί

11.4

Παράβολα

11.4.1

Ποσό – Σε αγώνες Επιπέδου III ή υψηλότερου επιπέδου, το παράβολο ένστασης που θα δώσει
δικαίωμα 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 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 δεχθεί 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 Τοπική ή Εθνική Επιτροπή Κριτών (RROI
or NROI) σε ό,τι αφορά αγώνες Επιπέδου I και II, και στην Διεθνή Ένωση Κριτών (IROA) σε ό,τι
αφορά αγώνες Επιπέδου III και υψηλότερου επιπέδου.

11.5

Κανόνες Διαδικασίας

11.5.1

Καθήκοντα και Διαδικασία Επιτροπής – Η Επιτροπή θα μελετήσει την γραπτή ένσταση και θα
κρατήσει για λογαριασμό των οργανωτών τα χρήματα που καταβλήθηκαν από τον ενιστάμενο,
μέχρις ότου 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 – Δύναται 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 τους Κριτές 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 τους Κριτές 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.

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 κριτή κρίνει ότι θα είναι χρήσιμος να τους
συνοδεύσει.
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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 Διαιτησίας.

11.5.9

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

11.6

Απόφαση και Ακόλουθες Ενέργειες

11.6.1

Απόφαση Επιτροπής - Όταν η Επιτροπή καταλήξει σε απόφαση, θα καλέσουν τον ενιστάμενο, τον
Κριτή και τον Αγωνάρχη για να ανακοινώσουν για την κρίση τους.

11.6.2

Εκτέλεση της Απόφασης - Είναι ευθύνη του Αγωνάρχη να εκτελεσθεί η απόφαση της Επιτροπής. Ο
Αγωνάρχης θα ενημερώσει το αρμόδιο προσωπικό του Πεδίου το οποίο και 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 καθιστούν αναγκαία της αναθεώρησή της.

11.6.4

Πρακτικά - Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαιτησίας 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 αυτών και των κανόνων 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 e-mail στην IPSC.

11.8.3

Όλες οι ερμηνείες των Κανονισμών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα (website) 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: Διάφορα Θέματα
12.1 Παραρτήματα
Όλα τα Παραρτήματα που περιλαμβάνονται στο παρόν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Κανονισμών
αυτών.

12.2 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 Δήλωση
Οι αγωνιζόμενοι και όλα τα λοιπά πρόσωπα 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 Γένος
Οι αναφορές που γίνονται στο παρόν σε αρσενικό γένος (δηλ. "αυτός", "αυτού", "αυτόν") θεωρούνται ότι
περιλαμβάνουν και το θηλυκό γένος (δηλ.. "αυτή", "αυτήν").

12.5 Γλωσσάριο Όρων
Στους παρόντες Κανονισμούς, οι ακόλουθοι ορισμοί εφαρμόζονται:
Aftermarket - Μη Εργοστασιακά…..…. Εξαρτήματα που δεν κατασκευάζει ή προμηθεύει ο Κατασκευαστής.
Berm – Πρόφραγμα (Ανάχωμα)……… Κατασκευή εμποδίου από άμμο, χώμα ή άλλα υλικά κατάλληλα να
δέχονται τα βλήματα και/ή να διαχωρίζουν ένα χώρο βολής – βαλβίδα
βολής ή στάδιο από ένα άλλο.
Bullet – Βλήµα……………………….… Η βολίδα του φυσιγγίου που κτυπά τον στόχο.
Caliber - Διαµέτρηµα............................Η διάµετρος του βλήµατος που µετράται σε χιλιοστά (ή χιλιοστά ίντσας).
Cartridge Case – Κάλυκας…………… Το κύριο µέρος του φυσιγγίου, το οποίο περιέχει όλα τα εξαρτήµατα.
Compensator..…………………………. Συσκευή τοποθετημένη στην έξοδο της κάνης, προκειμένου να
αντισταθμίσει την ανάκρουση (συνήθως με την διαφυγή αερίων).
Στάδιο..................................………… Στα Αγγλικά χρησιμοποιούνται οι εκφράσεις Course of Fire (Επίσης
“course” and “COF”) εναλλακτικά με την φράση "Stage" (βλ. Άρθρο
6.1.3).
Detonation – Εκπυρσοκρότηση………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
κ.λπ.).
Discharge – Πυροβολισμός ……
Η πράξη της πυροδότησης του όπλου
Dry firing - Ξηρά Προπόνηση…..……. Η ενεργοποίηση της σκανδάλης και/ή του κύκλου λειτουργίας του
όπλου ενώ είναι παντελώς άδειο από πυρομαχικά.
False start - Λάθος Εκκίνηση……..…. Έναρξη της προσπάθειας σε Στάδιο πριν το Σήμα Εκκίνησης (βλ.
Άρθρο 8.3.4).
Grain ……………………………….…... Συνήθης μονάδα μέτρησης βάρους βλήματος (1 grain = 0, 0648
grams).
Loading – Γέμιση………………….…… Η τοποθέτηση (εισαγωγή) πυρομαχικών στο όπλο.
Location - Θέση …………………….…. Γεωγραφικό σημείο μέσα σε ένα στάδιο.
Match Official - Διοίκηση Αγώνα….…. Άτομο που έχει επίσημο καθήκον ή αρμοδιότητα σε κάποιον αγώνα,
αλλά δεν είναι κατ’ ανάγκη ή δεν ενεργεί ως Κριτής Πεδίου.
May……………..……………………….. Απόλυτα προαιρετικό.
Should…………….…………………….. Προαιρετικό, αλλά έντονα προτεινόμενο.
Will………………………………………. Υποχρεωτικό.
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Must…………………………..…………. Απόλυτα υποχρεωτικό.
Σημ. του μεταφραστή:. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να αποδοθούν οι διακρίσεις με
τα «may», «should», «will» και «must» κατά την μετάφραση, πάντα όμως, σε
περίπτωση αβεβαιότητας (ή λάθους), το Αγγλικό κείμενο υπερισχύει για τον
προσδιορισμό της ενέργειας από τους Κανονισμούς ως προαιρετικής ή
υποχρεωτικής.
No-shoot(s)……………………….……. Στόχοι που επιφέρουν ποινές όταν βληθούν.
Not Applicable - Δεν Εφαρμόζεται…... Ο κανόνας ή οι απαιτήσεις δεν εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο
αγώνισμα, Κατηγορία ή Επίπεδο Αγώνα.
OFM – Κατασκευαστής………….……. Το εργοστάσιο που κατασκεύασε το όπλο (Original firearm
manufacturer).
Primer – Καψούλι………………..…….. Το μέρος του φυσιγγίου που προκαλεί την έκρηξη ή την έξοδο του
βλήματος.
Πρωτότυπο ………………………..……Όπλο το οποίο δεν βρίσκεται σε μαζική παραγωγή και/ή δεν είναι
διαθέσιμο στο κοινό.
Range - Official Κριτής…………..……. Άτομο με επίσημο καθήκον σε έναν αγώνα ως Κριτής Πεδίου (βλ.
Κεφάλαιο 7).
Region - Περιφέρεια ........………..…… Μία χώρα ή γεωγραφική περιοχή που αναγνωρίζεται από την IPSC.
Regional Director- Περιφερειάρχης….. Το πρόσωπο που αναγνωρίζεται από την IPSC, ότι εκπροσωπεί στην
IPSC την Περιφέρεια.
Regional Directorate
Συμβούλιο Περιφέρειας………………. Ο οργανισμός που αναγνωρίζεται από την IPSC, ότι διευθύνει τις
δραστηριότητες της σκοποβολής IPSC σε μία Περιφέρεια.
Reloading – Επαναγέμιση……………. Αντικατάσταση ή πρόσθεση επιπλέον πυρομαχικών σε ένα όπλο.
Reshoot…………………………….……Η επανάληψη της προσπάθειας ενός αγωνιζόμενου σε ένα στάδιο, η
οποία προηγουμένως εγκρίθηκε από έναν Κριτή ή μία Επιτροπή
Διαιτησίας.
Round – Φυσίγγι………………………. Μία μονάδα πυρομαχικού από αυτά που χρησιμοποιούνται σε όπλο
χειρός ή ραβδωτό τυφέκιο.
Shooting position - Σκοπευτική στάση Η θέση του σώματος ενός ατόμου (π.χ. ορθίως, γονυπετώς,
πρηνηδόν).
Shot (1) – Βολίδα ………………………Ένα βλήµα που περνάει εξ ολοκλήρου µέσα από την κάνη του όπλου.
Shot (2) - Βολή ...............……………..Η πράξη της πυροδότησης του όπλου
Shot (3) - Έβαλα .............……………..Έχω πυροδοτήσει. Αόριστος του βάλλω.
Sight picture - Δοκιμαστική Στόχευση Η σκόπευση στόχου πριν την έναρξη διαδικασίας βολής (βλ. Κεφάλαιο
8.7).
Snap Cap - Κάλυκες με Ελατήριο….… (Επίσης “spring cap”) Είδος απομίμησης πυρομαχικού.
Squib Load - Ελαττωματική γόμωση Ελαττωματικό φυσίγγι που έχει ως αποτέλεσμα ή βολίδα να μην βγεί
από την κάνη, ή να βγεί από την κάνη με εξαιρετικά μικρή ταχύτητα..
Stance - Στάση………………………..Η θέση των άκρων ενός ατόμου (π.χ. χέρια στο πλάι, χέρια
σταυρωμένα κ.λπ.).
Start position - Θέση εκκίνησης…..…. Η θέση, σκοπευτική και φυσική στάση που ορίζεται σε ένα Στάδιο,
που λαμβάνει ο αγωνιζόμενος πριν το σήμα εκκίνησης (βλ. Άρθρο
8.3.4).
Sweeping……………………………….. Το να στραφεί η κάνη του όπλου σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος
του αγωνιζομένου (βλ. Άρθρο 10.5.5).
Στόχοι ……..…….…................................ Όρος που μπορεί να περιλαμβάνει τόσο στόχους βαθμολογίας όσο
και στόχους ποινής (no-shoots), εκτός εάν κάποιο άρθρο (π.χ. 4.1.3)
κάνει διάκριση μεταξύ τους.
Unloading – Απογέμιση………………. Αφαίρεση των πυρομαχικών από ένα όπλο.

12.6 Μετρήσεις
Μέσα στους κανονισμούς αυτούς, όπου αναφέρονται διαστάσεις, οι αναγραφόμενες εντός παρενθέσεως
παρέχονται μόνον ως οδηγός.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A1
Επίπεδα (Levels) Αγώνων IPSC
Σημ: N/A = Δεν Εφαρμόζεται - Not Applicable, 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. Διευθυντής Αγώνα
04. Αγωνάρχης
05. Αγωνάρχης εγκεκριμένος από το Συμβούλιο
Περιφέρειας
06. Αγωνάρχης εγκεκριμένος από το Συμβούλιο
IPSC
07. Επικεφαλής Κριτές
08. Ένας Εθνικός ή IROA Κριτής ανά στάδιο
09. Έλεγχος Σταδίων από το Συμβούλιο
Περιφέρειας
10. Έλεγχος Σταδίων από την Επιτροπή της IPSC
11. Έγκριση IPSC*
12. Ταχογράφος
13. Ανακοίνωση προ 3 μηνών στην IPSC
14. Έγκριση Συνέλευσης IPSC για τριετή κύκλο
15. Να περιληφθεί στο Αγωνιστικό Ημερολόγιο της
IPSC
16. Αναφορά μετά τον αγώνα στο IROA
17. Προτεινόμενος ελάχιστος αριθμός φυσιγγίων**
18. Προτεινόμενος ελάχιστος αριθμός σταδίων
19. Προτεινόμενος ελάχιστος αριθμός
αγωνιζομένων
20. Βαθμοί Αγώνα

Επίπεδο
I

Επίπεδο
II

Επίπεδο
III

Επίπεδο
IV

Επίπεδο
V

M

M

M

M

M

R

M

M

M

M

M
M

M
M

M
M

M
M

M
M

R

R

M

R

R

N/A

N/A

N/A

M

M

R
R

R
R

R
M

M
M

M
M

R

R

M

N/A

N/A

N/A
N/A
R
N/A
N/A

N/A
N/A
R
N/A
N/A

M
M
M
M
N/A

M
M
M
N/A
M

M
M
M
N/A
M

N/A

N/A

M

M

M

N/A
40
2

N/A
76
5

M
150
12

M
200
20

M
250
25

10

25

50

100

250

1

2

3

4

5

* Σημείο 11: Σημειώστε ότι Ν/Α σημαίνει ότι διεθνής έγκριση για αγώνες Επιπέδου Ι και Επιπέδου ΙΙ δεν
απαιτείται. Παρόλα αυτά όμως, κάθε Συμβούλιο Περιφέρειας έχει δικαίωμα να θεσπίσει τις δικές του
προδιαγραφές και διαδικασίες για την έγκριση αγώνων Επιπέδου Ι και Επιπέδου ΙΙ που τελούνται στην
Περιφέρειά του.
**Σημείο 17: Για κατηγορίες επαναληπτικών, αυτοί οι αριθμοί διαιρούνται δια του 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A2
Αναγνώριση IPSC
Πριν την έναρξη ενός αγώνα, οι διοργανωτές πρέπει να ορίσουν ποιες Κατηγορίες θα αναγνωρισθούν.
Εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά, οι εγκεκριμένοι αγώνες IPSC θα αναγνωρίζουν Κατηγορίες και
Υποκατηγορίες επί τη βάσει των εγγεγραμμένων αγωνιζομένων που αγωνίστηκαν στον αγώνα, 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 αναγνωρισθεί Υποκατηγορία.
Όλα τα Επίπεδα Αγώνων…Ελάχιστο 5 αγωνιζόμενοι ανά Υποκατηγορία (βλ. Εγκεκριμένο πίνακα κατωτέρω)

3. Ατομικές Υποκατηγορίες:
Οι εγκεκριμένες Υποκατηγορίες για ατομική αναγνώριση έχουν ως ακολούθως:
(a) Γυναικών (Lady)
(b) Νέων (Junior)……………………. Αγωνιζόμενοι που δεν είναι 21 ετών την πρώτη ημέρα του αγώνα.
(c) Βετεράνων (Senior)……………… Αγωνιζόμενοι που έχουν συμπληρώσει τα 50 την πρώτη ημέρα του
αγώνα.
(d) Παλαιμάχων (Super Senior)……. Αγωνιζόμενοι που έχουν συμπληρώσει τα 60 την πρώτη ημέρα του
αγώνα. Σκοπευτής που έχει συμπληρώσει την ηλικία των 60 ετών την
πρώτη ημέρα του αγώνα μπορεί να συμπεριληφθεί στην κατηγορία
Βετεράνων (Senior) μόνο εάν η κατηγορία Παλαιμάχων (Super Senior)
δεν αναγνωρίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα (δεν είναι διαθέσιμη).
ΣΗΜ. Μεταφραστή. ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι Έλληνες σκοπευτές και για αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα
κατατάσσονται στις ηλικιακές υποκατηγορίες σύμφωνα με την γενική διάταξη η οποία ορίζει τα εξής:
Αθλητής ο οποίος στις 31/12 του τρέχοντος έτους θα έχει συμπληρώσει την απαιτούμενη από τον κανονισμό
ηλικία λογίζεται στην συγκεκριμένη υποκατηγορία.
Για παράδειγμα: Α.- σκοπευτής που στις 12 Ιουλίου 2006 συμπληρώνει τα 21 έτη, σε αγώνα που διοργανώνεται στις 2 Απριλίου 2006,
δεν λογίζεται ως έφηβος αφού στις 31/12/2006 θα είναι πλέον των 21 ετών. Β.- σκοπευτής που στις 10 Μαΐου 2006 συμπληρώνει τα 50
έτη, σε αγώνα στις 4 Φεβρουαρίου 2006, λογίζεται σαν βετεράνος αφού σύμφωνα με την γενική διάταξη στις 31/12/2006 θα είναι 50
ετών.

Η διαφορά αυτή υπολογισμού αφορά μόνο την εσωτερική κατάταξη στα αποτελέσματα, πίνακες και αρχείο
της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση Διεθνούς αγώνα στα διεθνή ανακοινώσιμα αποτελέσματα ισχύουν οι
Διεθνείς διατάξεις και κανονισμοί.

4. Ομαδικές Υποκατηγορίες:
Στους αγώνες IPSC μπορεί 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 Εφήβων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B1
Παρουσίαση Στόχων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2
Κλασσικός Στόχος IPSC

Βαθμολογία
Major
5
4
2
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Ζώνη
A
C
D

53

Minor
5
3
1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B3
Μετρικός Στόχος IPSC

Βαθμολογία
Major
5
4
4
2
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Ζώνη
A
B
C
D
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Minor
5
3
3
1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B4
Στόχος IPSC Universal

Βαθμολογία
Major
5
4
2
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Ζώνη
A
C
D
55

Minor
5
3
1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B5
Στόχος IPSC A4/A

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
Α Ζώνη: 5 βαθμοί (Major/Minor)
C Ζώνη: 4 βαθμοί (Major)
3 βαθμοί (Minor)

IPSC Ραβδωτά Τυφέκια, ΕΚΔΟΣΗ Ιανουάριος 2006

56

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B6
Στόχος IPSC A3/B

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
Α Ζώνη: 5 βαθμοί (Major/Minor)
C Ζώνη: 4 βαθμοί (Major)
3 βαθμοί (Minor)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C1
Ρύθμιση και Δοκιμή των Poppers
1.

Ο Αγωνάρχης πρέπει να ορίσει μία συγκεκριμένη ποσότητα πυρομαχικών και ένα ή περισσότερα
ραβδωτά τυφέκια που θα χρησιμοποιηθούν ως επίσημα εργαλεία ρύθμισης από τους Κριτές που θα
ορίσει ο ίδιος ως αρμόδιους για την ρύθμιση.

2.

Πρίν την έναρξη ενός αγώνα, τα πυροµαχικά της ρύθµισης πρέπει να ελεγχθούν στον ταχογράφο µε
την διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 5.6.3. Τα πυροµαχικά της ρύθµισης, δοκιµασµένα µε το κάθε
ένα από τα ραβδωτά τυφέκια της ρύθµισης, πρέπει να πετυχαίνουν συντελεστή ισχύος 150 (απόκλιση
+/- 5%) για να χρησιµοποιηθούν.

3.

Από την στιγμή που η ποσότητα των πυρομαχικών και τα καθορισμένα ραβδωτά τυφέκια εγκριθούν
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 χτυπηθεί µέσα
στην ζώνη ρύθµισης, µε µία βολή που θα βληθεί από το ραβδωτό τυφέκιο της ρύθµισης µε τα
πυροµαχικά της ρύθµισης. Η βολή πρέπει να βληθεί από την µακρινότερη θέση βολής του σταδίου
από το popper που ρυθµίζεται. Οι ζώνες ρύθµισης σηµειώνονται στα διαγράµµατα των ακόλουθων
σελίδων.

6.

Εάν, κατά την διάρκεια του σταδίου, ένα popper δεν πέφτει όταν χτυπηθεί από βολή, ο αγωνιζόµενός
έχει τρεις επιλογές:

7.

(α)

Το popper βάλλεται ξανά µέχρι να πέσει. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται περαιτέρω
ενέργεια και το στάδιο βαθµολογείται κανονικά (“as shot”).

(β)

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

(γ)

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 κάποιος
Κριτής παραβεί τον κανόνα αυτό, ο αγωνιζόµενος πρέπει να κάνει Reshoot το στάδιο. Εάν ο
αγωνιζόµενος ή οποιοδήποτε άλλο άτοµο παραβεί τον κανόνα αυτό, το popper θα
βαθµολογηθεί ως αστοχία (miss) και το υπόλοιπο του σταδίου θα βαθµολογηθεί κανονικά (“as
shot”).

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

Εάν η πρώτη βολή που θα βληθεί από τον ελέγχοντα κριτή χτυπήσει την ζώνη ρύθμισης ενός
μεταλλικού στόχου και ο στόχος πέσει, ο στόχος θεωρείται ότι έχει ρυθμιστεί σωστά και θα
βαθμολογηθεί ως αστοχία (miss).

(β)

Εάν η πρώτη βολή που θα βληθεί από τον ελέγχοντα κριτή χτυπήσει την ζώνη ρύθμισης ενός
μεταλλικού στόχου και ο στόχος δεν πέσει, ο στόχος θεωρείται ότι απέτυχε και ο αγωνιζόμενος
είναι υποχρεωμένος να κάνει re-shoot το στάδιο, ευθύς ως ο στόχος έχει επαναρυθμιστεί.

(γ)

Εάν η πρώτη βολή που θα βληθεί από τον ελέγχοντα κριτή χτυπήσει πάνω ή κάτω απο την
ζώνη ρύθισης ενός μεταλλικού στόχου, η δοκιμή της ρύθμισης θεωρείται ότι απέτυχε και ο
αγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος κα κάνει re-shoot το στάδιο.

(δ)

Εάν η πρώτη βολή που θα βληθεί από τον ελέγχοντα κριτή αστοχήσει εντελώς, άλλη βολή
πρέπει να βληθεί, μέχρις ότου συμβεί ο,τιδήποτε από τα 7(α), 7(β) ή 7(γ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C2
IPSC Poppers
Αξία: 5 Βαθμοί. Βαθμοί Ποινής: –10 Βαθμοί.
Προκειμένου να εμπλουτιστεί ο σχεδιασμός των σταδίων, είναι επιτρεπτό να υπάρχει ένας μικρός αριθμός
μεταλλικών στόχων που θα βαθμολογούνται με διπλάσια αξία για επιτυχία ή για αστοχία σ’ αυτό το είδος
αγώνων. Τέτοιας κατηγορίας στόχοι πρέπει να χαρακτηρίζονται ξεκάθαρα στην ενημέρωση σταδίου και να
έχει εγκριθεί η χρήση τους κατά την διαδικασία της έγκρισης των σταδίων.
Δύο τύποι των Poppers υφίστανται: το Pepper Popper και το Classic Popper. Οι τύποι αυτοί μπορούν να
περιλαμβάνονται στο ίδιο στάδιο και δύνανται να χρησιμοποιούνται αυτοτελώς σε ένα στάδιο ή σε
συνδυασμό με μεταλλικά πιάτα ή χάρτινους στόχους ή και τα δύο.

Ζώνες ρύθμισης του IPSC Popper
Η ζώνη ρύθμισης για κάθε στόχο υποδεικνύεται με την σκίαση της περιοχής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C3
IPSC ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΙΑΤΑ
Αξία: 5 Βαθμοί. Βαθμοί Ποινής: –10 Βαθμοί.
Προκειμένου να εμπλουτιστεί ο σχεδιασμός των σταδίων, είναι επιτρεπτό να υπάρχει ένας μικρός αριθμός
μεταλλικών στόχων που θα βαθμολογούνται με διπλάσια αξία για επιτυχία ή για αστοχία σ’ αυτό το είδος
αγώνων. Τέτοιας κατηγορίας στόχοι πρέπει να χαρακτηρίζονται ξεκάθαρα στην ενημέρωση σταδίου και να
έχει εγκριθεί η χρήση τους κατά την διαδικασία της έγκρισης των σταδίων.
Μεταλλικά πιάτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνα τους σε ένα στάδιο.
Διάφορα τετράγωνα ή ορθογώνια σχήματα είναι επιτρεπτά, με την προϋπόθεση ή ότι έχουν διαστάσεις
μεταξύ: 15cm x 15cm (ελάχιστο) και 45cm x 30cm (μέγιστο). Κυκλικά μεταλλικά πιάτα είναι επίσης
επιτρεπτά, με ελάχιστη διάμετρο 15cm και μέγιστη διάμετρο 30cm. Προτιμώμενα μεγέθη είναι 15cm x 15cm,
20cm x 15cm, 25cm x 20cm και κυκλικά πιάτα με διάμετρο 20cm, 25cm or 30cm.

Οδηγίες Κατασκευής
Ένα µικρό ξύλο (σηµειώνεται µε σκούρο χρώµα ανωτέρω), περίπου 2cm
x 2cm, και περίπου µε το ίδιο πλάτος µε το plate, θα πρέπει να
στερεωθεί µπροστά στην βάση του plate, για να εµποδίσει το plate να
γυρίσει στο πλάι όταν βληθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C3
IPSC ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΙΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D1
Κατηγορία Ημιαυτόματα Open
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ελάχιστος Συντελεστής Ισχύος για Major
Ελάχιστος Συντελεστής Ισχύος για Minor
Ελάχιστο Βάρος Βολίδας
Ελάχιστη διάμετρος κάλυκα / βολίδας
Ελάχιστο διαμέτρημα για Major
Ελάχιστο Βάρος Σκανδάλης
Μέγιστο μήκος όπλου
Μέγιστο μήκος γεμιστήρας
Μέγιστη χωρητικότητα φυσιγγίων
Μέγιστη απόσταση γεμιστήρων / συσκευών επαναγέμισης από το
σώμα
Περιορισμός τρόπου λειτουργίας
Περιορισμός στην θέση των θηκών και συσκευών συγκράτησης
γεμιστήρων και άλλου εξοπλισμού
Οπτικά ή Ηλεκτρονικά Σκοπευτικά
Χαλινωτές ανάκρουσης (compensators), καταστολείς ήχου και / ή
λάμψης
Οπές κάννης (ports)
Χρήση δίποδα και παρομοίων εξαρτημάτων
Κάθετη εμπρόσθια λαβή
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320
150
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D2
Κατηγορία Ημιαυτόματα Standard
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.

Ελάχιστος Συντελεστής Ισχύος για Major
Ελάχιστος Συντελεστής Ισχύος για Minor
Ελάχιστο Βάρος Βολίδας
Ελάχιστη διάμετρος κάλυκα / βολίδας
Ελάχιστο διαμέτρημα για Major
Ελάχιστο Βάρος Σκανδάλης
Μέγιστο μήκος όπλου
Μέγιστο μήκος γεμιστήρας
Μέγιστη χωρητικότητα φυσιγγίων
Μέγιστη απόσταση γεμιστήρων / συσκευών επαναγέμισης από το
σώμα
Περιορισμός τρόπου λειτουργίας
Περιορισμός στην θέση των θηκών και συσκευών συγκράτησης
γεμιστήρων και άλλου εξοπλισμού
Οπτικά ή Ηλεκτρονικά Σκοπευτικά
Χαλινωτές ανάκρουσης (compensators), καταστολείς ήχου και / ή
λάμψης
Οπές κάννης (ports)
Χρήση δίποδα και παρομοίων εξαρτημάτων
Κάθετη εμπρόσθια λαβή, μέγιστο μήκος 152 χιλ. (6 ίντσες) από το
κέντρο της κάνης
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320
150
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Μέγιστο μέγεθος 26χιλ. x 90χιλ.
Όχι
Όχι
Ναί

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D3
Κατηγορία Επαναληπτικά Open
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ελάχιστος Συντελεστής Ισχύος για Major
Ελάχιστος Συντελεστής Ισχύος για Minor
Ελάχιστο Βάρος Βολίδας
Ελάχιστη διάμετρος κάλυκα / βολίδας
Ελάχιστο διαμέτρημα για Major
Ελάχιστο Βάρος Σκανδάλης
Μέγιστο μήκος όπλου
Μέγιστο μήκος γεμιστήρας
Μέγιστη χωρητικότητα φυσιγγίων
Μέγιστη απόσταση γεμιστήρων / συσκευών επαναγέμισης από το
σώμα
Περιορισμός τρόπου λειτουργίας
Περιορισμός στην θέση των θηκών και συσκευών συγκράτησης
γεμιστήρων και άλλου εξοπλισμού
Οπτικά ή Ηλεκτρονικά Σκοπευτικά
Χαλινωτές ανάκρουσης (compensators), καταστολείς ήχου και / ή
λάμψης
Οπές κάννης (ports)
Χρήση δίποδα και παρομοίων εξαρτημάτων
Κάθετη εμπρόσθια λαβή
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320
150
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι, μόνο επαναληπτικά
Όχι
Ναί
Ναι
Ναι
Ναί
Ναί

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D4
Κατηγορία Επαναληπτικά Standard
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ελάχιστος Συντελεστής Ισχύος για Major
Ελάχιστος Συντελεστής Ισχύος για Minor
Ελάχιστο Βάρος Βολίδας
Ελάχιστη διάμετρος κάλυκα / βολίδας
Ελάχιστο διαμέτρημα για Major
Ελάχιστο Βάρος Σκανδάλης
Μέγιστο μήκος όπλου
Μέγιστο μήκος γεμιστήρας
Μέγιστη χωρητικότητα φυσιγγίων (μέγιστος αριθμός γέμισης)
Μέγιστη απόσταση γεμιστήρων / συσκευών επαναγέμισης από το
σώμα
Περιορισμός τρόπου λειτουργίας
Περιορισμός στην θέση των θηκών και συσκευών συγκράτησης
γεμιστήρων και άλλου εξοπλισμού
Οπτικά ή Ηλεκτρονικά Σκοπευτικά
Χαλινωτές ανάκρουσης (compensators), καταστολείς ήχου και / ή
λάμψης
Οπές κάννης (ports)
Χρήση δίποδα και παρομοίων εξαρτημάτων
Κάθετη εμπρόσθια λαβή, μέγιστο μήκος 152 χιλ (6 ίντσες) από το
κέντρο της κάνης
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320
150
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Όχι
Όχι
6 φυσίγγια
Όχι
Ναι, μόνο επαναληπτικά
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναί

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E1
"J" Σκάλα για 16 Αγωνιζόμενους
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E2
"J" Σκάλα για 8 Αγωνιζόμενους
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΘΕΜΑ
a-z

Άρθρο

A3/B Στόχος
A3/Α Στόχος
Comstock Βαθμολογία
Creeping
Classifiers
DVC
Fixed Time - Βαθμολογία
Fixed Time - Ποινές
ICS
Major
Minor
Plates
Poppers - Βαθμολογία
Poppers - Διαμόρφωση
Poppers - Διαστάσεις και Βαθμολογία
Poppers - Κατασκευή
Poppers - Λειτουργία και Ρύθμιση
Poppers - Μεταλλικοί Στόχοι
Re-shoot - Άρνηση αγωνιζομένου
Shoot-Off
Standard Exercises
Sweeping
Virginia Count - Βαθμολογία
Virginia Count - Ποινές

4.2.1 / ΠΑΡ. Β6
4.2.1 / ΠΑΡ. Β5
9.2.2
10.2.6
1.2.2.3
1.1.3
9.2.4
9.4.5
6.7
5.6.1.2
5.6.1.1
4.3/Παρ. C3
Παρ. C2
Παρ. C2
Παρ. C1
Παρ. C2
Παρ. C1
4.3
2.3.3.3
6.1.7
6.1.2/1.2.2.1/1.2.2.2
10.5.5
9.2.3
9.4.5

Α
Αγωνάρχης
Αγώνας - Pre-Match
Αγώνας - Γενικές Αρχές
Αγώνας - Διευθυντής
Αγώνας - Διοίκηση
Αγώνας - Επίπεδα
Αγώνας - Κατηγορίες
Αγώνας - Ορισμός
Αγώνας - Υποκατηγορίες
Αγωνιζόμενου Αστοχία Εξοπλισμού
Αγωνιζόμενου Νομική Κατάσταση και Διαπιστευτήρια
Αδιαπέραστες Κατασκευές
Αδιαπέραστοι Στόχοι
Αθέλητος Πυροβολισμός
Ακρίβεια
Ακτινωτά Σκισίματα
Αλκοόλ
Αλλαγές Πεδίου και Εξοπλισμού
Αναγνώριση Κατηγοριών, Υποκατηγοριών και Ομάδων
Αναμείνατε Σήμα (Standby)
Ανασφαλής χειρισμός όπλου
Ανάχωμα, εκτός Επιτρεπόμενης περιοχής
Αντιαθλητική Συμπεριφορά
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7.1.5
6.6.2
1.1
7.1.6
7.1
ΠΑΡ. A
6.2/ΠΑΡ. D
6.1.4
6.3/ΠΑΡ. Α2
5.7
6.5
9.1.6
9.1.5
10.4
1.1.3
9.5.4
10.7
2.3
Παρ. A2
8.3.3
10.5
2.1.9
10.6

Απαγορευμένες Ουσίες
Αποβολή (DQ)
Αποβολή (DQ) - Αθέλητος Πυροβολισμός
Αποβολή (DQ) - Ανασφαλής Χειρισμός
Αποβολή (DQ) - Αντιαθλητική Συμπεριφορά
Αποβολή (DQ) - Απαγορευμένες Ουσίες
Αποβολή (DQ) - Δάχτυλο σε Υποφυλακτήρα
Αποβολή (DQ) - Μετακίνηση
Αποβολή στη διάρκεια προσπάθειας σε άλλη Κατηγορία
Αριθμός φυσιγγίων για γέμιση
Ασφάλεια - Γυαλιά
Ασφάλεια - Ευθύνες Διοργανωτή
Ασφάλεια - Μη Πρακτική Συμπεριφορά
Ασφάλεια - Όπλα
Ασφάλεια - Σχεδιασμός Σταδίου
Ασφάλεια – Τοπικοί Κανόνες

10.7
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.5.8/9/10
10.5.10
6.2.6
8.1.4
5.4
2.1.1
2.1.4
5.1.6
1.1.1
3.3

Β
9.2.2.1/9.2.3.1/
9.2.4.1/9.2.5/9.2.6
9.4.4
9.4
9.5
9.6
9.8
9.2
9.4/10
9.11
9.4.1.1
5.7
4.6
8.6
9.4.6.1

Βαθμοί Σταδίου/Αποτελέσματα
Βαθμολογία - Αστοχίες
Βαθμολογία - Βαθμοί
Βαθμολογία - Διαδικασία
Βαθμολογία - Επαλήθευση
Βαθμολογία - Ευθύνη
Βαθμολογία - Μέθοδοι
Βαθμολογία - Ποινές
Βαθμολογία - Προγράμματα
Βαθμολογία – Στόχοι Διπλάσιας Αξίας
Βλάβη Εξοπλισμού Αγωνιζομένου
Βλάβη Πεδίου
Βοήθεια
Βολές – Εκτός χρόνου

Γ
5.5.3
5.5.3
4.2.1/Παρ. Β4
10.2.1
2.3
2.2.1
2.2.3.2
2.3
10.2.1
10.2.1
10.2.1
2.2.1
2.1.7
Παρ. A2
2.1.2

Γεμιστήρες - Εφεδρικοί
Γεμιστήρες - Πεσμένοι
Γενικός Στόχος (Universal Target)
Γραμμές Πυρός - Ποινές
Γραμμές Πυρός - Τοποθέτηση ή Τροποποίηση
Γραμμές Πυρός - Χρήση
Γραμμές Κάλυψης - Φράγματα
Γραμμές Κάλυψης - Τροποποιήσεις
Γραμμές Κάλυψης - Παραβίαση χωρίς βολές
Γραμμές Κάλυψης - Παραβίαση με βολές
Γραμμές Κάλυψης - Ποινές
Γραμμές Κάλυψης - Χρήση
Γραμμή Πυρός
Γυναικών Ομάδες
Γωνίες Πυρός

Δ
3.1.1

Δημοσιευμένα Στάδια
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11.5
3.2.3
10
8.6
9.1.1/9.1.2
5.1.2
ΠΑΡ. D
7
8.7
1.1.6

Διαδικασία Ένστασης
Διαδικασίας Αλλαγή/Αναθεώρηση
Διαδικαστική Ποινή
Διαδικαστική Ποινή - Βοήθεια/Παρενόχληση
Διαδικαστική Ποινή Πλησίασμα/Άγγιγμα Στόχων
Διαμέτρημα - Ελάχιστο
Διαμέτρημα - Κατηγορία
Διοίκηση Πεδίου
Δοκιμαστική Στόχευση
Δυσκολία

Ε
1.3
10.2.11
6.5.2
10.4.7
9.5.5
1.1.5
2.1.6
11.1
8.3.7
5.2/Παρ.D
8.4
1.1.5.2
10.2.9
7.1.2
7.1.4
Παρ. A1
9.4.5.1
9.4.5.2
9.10
11.6
11.5
11.6
11.2
11.3
8.2
8.1/8.2
5.1.7
Παρ. A2

Έγκριση
Ειδική Ποινή
Εκπροσώπηση Περιφέρειας
Ελάχιστη Απόσταση - Παραβίαση
Ελάχιστη Βαθμολογία
Ελεύθερο Στυλ
Εμπόδια
Ενστάσεις
Εντολές μετά την ολοκλήρωση της βολής
Εξοπλισμός Αγωνιζομένου
Επαναγέμιση
Επαναγέμιση - Υποχρεωτική
Επαναπροσβολή στόχων
Επικεφαλής Κριτής
Επιμελητής Πεδίου
Επίπεδα Αγώνων
Επιπλέον Βολές
Επιπλέον Επιτυχίες
Επίσημος Χρόνος
Επιτροπή Διαιτησίας - Απόφαση
Επιτροπή Διαιτησίας - Διαδικασίες
Επιτροπή Διαιτησίας - Ρυθμίσεις
Επιτροπή Διαιτησίας - Σύνθεση
Επιτροπή Διαιτησίας - Χρονικά Όρια
Ετοιμότητας Θέσεις
Ετοιμότητας Καταστάσεις
Εφεδρικό όπλο
Εφήβων Υποκατηγορία

Ζ
Ζώνες Εκθετών
Ζώνη Ασφαλείας - Κατασκευή
Ζώνη Ασφαλείας - Πραγματικά ή Απομιμήσεις Πυρομαχικών
Ζώνη Ασφαλείας - Χρήση

2.5
2.4
2.4.2
2.4.1

Η
Θ
2.1.7

Θέσεις Βολής

Ι
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9.3
1.1.3
1.1.3

Ισοπαλία
Ισορροπία: Ταχύτητα, Ακρίβεια & Ισχύς
Ισχύς

Κ
4.1.4.2
4.1.4.1/4.2.4
10.5.2
11.8
5.3
8.1.1
6.2.1/ΠΑΡ. A
6.2.5
6.2.5
6.2.5
6.2.4
Παρ. D1&D3
Παρ. D2&D4
Παρ. D3&D4
Παρ. D1&D2
9.9
9.9
9.9
ΠΑΡ. B2
2.1.7
7.1.1

Κάλυμμα - Διαπερατό
Κάλυμμα - Μη Διαπερατό
Κάνη - Κατεύθυνση
Κανονισμοί - Ερμηνεία
Κατάλληλο ένδυμα
Καταστάσεις Ετοιμότητας
Κατηγορία - Αναγνώριση
Κατηγορία - Διαγραφή της
Κατηγορία - Μη Δήλωση
Κατηγορία - Μη Συμμόρφωση
Κατηγορία - Περισσότερες από μία
Κατηγορίες Open
Κατηγορίες Standard
Κατηγορίες Επαναληπτικών
Κατηγορίες Ημιαυτομάτων
Κινούμενοι Στόχοι
Κινούμενοι Στόχοι - Βαθμολογία
Κινούμενοι Στόχοι - Ποινές
Κλασσικός Στόχος
Κοινή Γραμμή Πυρός
Κριτής

Λ
8.3.4.1

Λάθος Εκκίνηση

Μ
1.2.1.3
9.2
6.5
6.5.1
6.4.4/.5
6.4.6
1.2.1.2
8.5
Παρ. C3
4.3
4.3
2.1.3
4.3
Παρ. B3
9.9
9.5.6
10.2.7
1.2.1.1

Μεγάλα Στάδια
Μέγιστη Βαθμολογία
Μέλη και Σύνδεση με IPSC
Μέλος IPSC
Μέλος ομάδας - Αντικατάσταση
Μέλος ομάδας - Αποβολή
Μεσαία Στάδια
Μετακίνηση
Μεταλλικά Πιάτα - Διαιρούμενα
Μεταλλικοί Στόχοι - Εγκεκριμένοι
Μεταλλικοί Στόχοι - Είδη
Μεταλλικοί Στόχοι - Ελάχιστη Απόσταση
Μεταλλικοί Στόχοι - Παραλλαγές
Μετρικός Στόχος
Μη Προσβολή Κινούμενου στόχου
Μη Προσβολή Στόχου
Μη Προσβολή Στόχου - Ποινή
Μικρά Στάδια

Ν
10.7

Ναρκωτικά
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Ξ
Ο
6.4.6
Παρ. Α2
6.4
2.4/5.2.1.3
5.1.7
5.1.11
5.1.4
8.2.1
8.1
5.2
5.1.9
5.1.6
5.1.8
5.1.10
10.5.13

Ομάδας Μέλος
Ομάδες - Γυναικών
Ομάδες
Οπλοβαστοί
Όπλο - Αντικατάσταση
Όπλο - Αυτόματο ή Ριπής
Όπλο - Βάρος Σκανδάλης
Όπλο - Θέση Ετοιμότητας
Όπλο - Κατάσταση Ετοιμότητας
Όπλο – Μεταφορά & Φύλαξη
Όπλο - Περισσότερα από ένα
Όπλο - Σε καλή κατάσταση και ασφαλές
Όπλο - Τροποποίηση
Όπλο - Υποκόπανοι
Όπλο Γεμάτο

Π
Παράβολο Ένστασης - Εκκαθάριση
Παράβολο Ένστασης - Ποσό
Παρενόχληση
Πεδίο - Αλλαγές
Πεδίο - Βλάβη εξοπλισμού
Πεδίο - Εντολές
Πεδίο - Εξοπλισμός
Πεδίο - Επιφάνεια
Περιφερειακοί και Εθνικοί Κανόνες
Πεσμένο Όπλο
Πεσμένοι Γεμιστήρες, Συσκευές Ταχείας Γέμισης ή Πυρομαχικών
Πλησίασμα Στόχων
Ποικιλία
Ποινές
Ποινές
Ποινές – Μέγιστος αριθμών ποινών ανα στόχο
Ποιότητα
Πρόγραμμα Αγώνα
Προθεσμία Ένστασης
Προστασία Αυτιών
Προστασία Ματιών
Πρωτάθλημα
Πυρομαχικά - Ανασφαλή
Πυρομαχικά - Απαγορευμένα
Πυρομαχικά - Εφεδρικά
Πυρομαχικά - Χειρισμός

11.4.2
11.4.1
8.6
2.3
4.6
8.3
4.6
2.1.5
3.3
10.5.3/10.5.14
5.5.3
9.1.1
1.1.4
9.4
10
9.4.2
1.1.2
6.6
11.3
5.4
5.4
6.1.6
5.5.6
5.5.4
5.5.3
10.5.12

Ρ
5.1/Παρ. D

Ραβδωτά Τυφέκια

Σ
5.2.1/8.3.7
2.2.5

Σημαιάκι ασφαλείας
Σήραγγα Cooper - Κατασκευή
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Σήραγγα Cooper - Ποινές
Σκανδάλη - Βάρος
Σκανδάλη - Καλυμμένη
Σκανδάλη - Παπουτσάκια
Σκέλος (String)
Σκοπευτικά
Σπασμένο Όπλο
Στάδια – Κατάταξης (Classifiers)
Στάδια - Δημοσίευση
Στάδια - Είδη
Στάδια - Ισορροπία
Στάδιο
Σταδίου Ενημέρωση
Σταδίου Ενημέρωση - Αλλαγές ή Τροποποίηση
Σταδίου Ενημέρωση - Ελάχιστες απαιτήσεις
Σταδίου Ενημέρωση - Πληροφορίες
Σταδίου Κατασκευή - Γενικοί Κανόνες
Σταδίου Κατασκευή - Κριτήρια
Σταδίου Κατασκευή - Τροποποιήσεις
Σταδίου Πληροφορίες - Γενικοί Κανόνες
Σταδίου Σχεδιασμός - Γενικά
Σταδίων Είδη
Στόχοι - Άγγιγμα
Στόχοι - Αδιαπέραστοι
Στόχοι – Αλλοίωση Θέσης
Στόχοι - Βαθμολογία
Στόχοι - Βλάβη Εξοπλισμού Πεδίου
Στόχοι - Γωνία
Στόχοι - Θρυμματιζόμενοι
Στόχοι - Διαστάσεις
Στόχοι - Εγκεκριμένοι
Στόχοι - Εξαφανιζόμενοι
Στόχοι - Μέγιστος αριθμός βολών πριν βαθμολογηθούν
Στόχοι - Μη αποκατασταθέντες
Στόχοι - Παρουσίαση
Στόχοι - Πλησίασμα
Στόχοι - Πρόκληση
Στόχοι - Πρόωρα κλεισμένοι
Στόχοι - Τοποθέτηση
Στόχοι Εξαφανιζόμενοι / Κινούμενοι
Στόχοι Καλυμμένοι
Στόχοι Ποινής (No shoots) - Βολές
Συντελεστής Ισχύος
Συσκευές χρονομέτρησης
Συσσωρευμένες Βολές

10.2.5
5.1.4
5.2.7.4
5.1.5
6.1.1
5.1.3
5.7
1.2.2.3
3.1
1.2
1.2.1.4/1.2.1.5
6.1.3
3.2
3.2.3
3.2.1
3.2
2.1
2.2
2.3
3.1
1.1
6.1
9.1.2
9.1.5
4.6.1
9.4
4.6
2.1.8.4
4.4/9.4.1
Παρ. B&C
4.1.1
9.9.2
4.2.3
9.1.4
2.1.8.4
9.1.1
9.6
9.1.3
2.1.8
9.9
2.3.5
4.3.1.7/9.4.2/9.4.3
5.6.1/Παρ.D
9.10
9.4.5.3

Τ
5.6.3
5.6.2
5.6.2
5.6.3.2
5.6.1
5.5.2

Ταχογράφος - Διαδικασία
Ταχογράφος - Διαθεσιμότητα
Ταχογράφος - Επαλήθευση
Ταχογράφος – Πυρομαχικά προς δοκιμή
Ταχογράφος - Συντελεστής Ισχύος
Ταχυγεμιστήρες
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1.1.3
3.3
10.5.3
6.1.5

Ταχύτητα
Τοπικοί Κανόνες
Τοποθέτηση όπλου στο έδαφος
Τουρνουά

Υ
6.3/ΠΑΡ. A
Παρ. A2
5.1.10

Υποκατηγορία
Υποκατηγορία Βετεράνων (Senior)
Υποκόπανοι

Φ
2.2.3
9.7

Φράγματα
Φύλλα Αγώνα

Χ
2.4/10.5.1
10.5.1

Χειρισμός όπλου - Ζώνη Ασφαλείας
Χειρισμός όπλου - Ανασφαλής

Ψ
Ω
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