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ประกาศสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ที่ 1/2562 
เร่ือง เกณฑ์การปรับ Classification ของนักกีฬาปืนสั้นรณยุทธ  

 
ตามท่ี สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ประกาศการจัด Classification ของนักกีฬาปืนสั้นรณยุทธ 

(IPSC Handgun) (ประกาศสมาคมฯ ท่ี 6/2559) และ มีประกาศบทเฉพาะกาลท่ี 1 และ 2 (ประกาศสมาคมฯ ท่ี 
7/2559 และ 4/2560) นั้น สมาคมฯ ขอประกาศสิ้นสุดการใช้บทเฉพาะกาล ท่ี 2 และ ให้ใชเ้กณฑ์การปรับ 
Classification ตามประกาศสมาคมฯ ท่ี 6/2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 
การแข่งขันที่จะมีการปรับ Classification ต้องมีองค์ประกอบดังน้ี 

1. การแข่งขันท่ี จัดโดยสมาคมฯ หรือชมรมท่ีเป็นสมาชิก ในระดับ Level II ข้ึนไป ตามประกาศในปฏิทินการ
แข่งขันสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย 

2. ต้องมีนักกีฬาใน Classification สูงสุดมาร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 
3. ต้องมีการวัดค่าความแรงของกระสุน (Chronograph) 

 
เม่ือองค์ประกอบของการแข่งชันครบถ้วน ให้ด าเนินการปรับ Class ตามเกณฑ์ดังน้ี 
 
เกณฑ์การปรับ Classification ใน Open, Standard, Production, และ Revolver Division 

- GM class 100 % - 95% 
- M class 94.99% - 90% 
- A class 89.99% - 80% 
- B class 79.99% - 70% 
- C class 69.99% - 60% 
- D class 59.99% - 0.00% 

 
เกณฑ์การปรับ Classification ใน Classic Division 

- A class 100% - 85% 
- B class 84.99% - 70% 
- C class 69.99% - 55% 
- D class 54.99% - 0.00% 
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นักกีฬาที่ไม่เคยเข้าแข่งระบบ IPSC Handgun 
- นักกีฬาต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยตามประกาศสมาคมฯ ท่ี 7/2561 
- เมื่อนักกีฬาท าการแข่งขันใน Match ท่ีครบองค์ประกอบในระดับ Level II ข้ึนไป เมื่อท าการแข่งขันครั้งนั้น

แล้วนักกีฬาท าการยิงได้เปอร์เซ็นต์เท่าใดจากผลการตัดสิน Overall Standing ก็จะน าไปเทียบกับเปอร์เซ็นต์ 
ท่ีใช้ในการแบ่ง Class หากเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ใน Class ใด ก็จะได้รับการจัดชั้นให้อยู่ Class นั้น ในการแข่งขัน
คราวต่อไป หลังจากนี้ ถ้านักกีฬาคนดังกล่าวไปยิงใน Division อื่นท่ียังไม่เคยยิง ก็จะต้องลงใน Class U อีก
ครั้ง และปรับคลาส ตามเกณฑ์ท่ีกล่าวไว้ข้างบน 

- นักกีฬา Class U ท่ี Disqualify จากการแข่งขันไม่มีการปรับ Class และ ให้ท าการแข่งขันใน Class U ในการ
เข้าร่วมแข่งขันครั้งต่อไป 

 
นักกีฬาที่มี Classification อยู่แล้ว จะได้รับการปรับคลาส เม่ือเข้าเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

- เมื่อนักกีฬาท าการแข่งขันใน Match ท่ีครบองค์ประกอบในระดับ Level II แล้วติด อันดับ 1 ใน 
Classification ของตัวเอง สมาคมฯ จะน าผลการยิงของแต่ละคนมาตรวจสอบว่าได้เปอร์เซ็นต์จาก Overall 
Standing เท่าใด หาก นักกีฬาผู้นัน้ได้เปอร์เซ็นต์อยู่ใน Class เดิม ก็จะไม่มีการปรับ Class แต่หากได้
เปอร์เซ็นต์สูงกว่า Class เดิม ก็จะได้รับการปรับ Class ให้ไปอยู่ใน Class ท่ีสูงกว่า 1 ข้ัน 

- เมื่อนักกีฬาท าการแข่งขันใน Match ท่ีครบองค์ประกอบในระดับ Level III ข้ึนไป สมาคมฯ จะน าผลการยิง
ของแต่ละคนมาตรวจสอบว่าได้เปอร์เซ็นต์จาก Overall Standing เท่าใด หากนักกีฬาผู้นัน้ได้เปอร์เซ็นต์อยู่ใน 
Class เดิม ก็จะไม่มีการปรับ Class แต่หากได้เปอร์เซ็นต์สูงกว่า Class เดิม ก็จะได้รับการปรับ Class ให้ไปอยู่
ใน Class ตามผลการแข่งขันเปอร์เซ็นต์ท่ีได้รับ 
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ประกาศสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ที่ 2/2562 
เร่ือง บทเฉพาะกาล ที่ 3 เกณฑ์การปรับ Classification ของ Classic Division ของนักกีฬาปืนสั้นรณยุทธ  

 
ตามท่ี สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ประกาศการจัด Classification ของนักกีฬาปืนสั้นรณยุทธ 

(IPSC Handgun) (ประกาศสมาคมฯ ท่ี 6/2559) และ มีประกาศเกณฑ์การปรับ Classification ของนักกีฬาปืนสัน้รณ
ยุทธท่ี 1/2562 นั้น สมาคมฯ ขอประกาศบทเฉพาะกาลท่ี 3 ส าหรับการปรับ Classification ของ Classic Division ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้  
 
การแข่งขันที่จะมีการปรับ Classification ต้องมีองค์ประกอบดังน้ี 

1. การแข่งขันท่ี จัดโดยสมาคมฯ หรือชมรมท่ีเป็นสมาชิก ในระดับ Level II ข้ึนไป ตามประกาศในปฏิทินการ
แข่งขันสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย 

2. มีนักกีฬาใน Classification สูงสุดมาร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ให้ปรับ Class ในทุก Class ตามเกณฑ์  
3. กรณีที่มีมีนักกีฬาใน Classification สูงสุดมาร่วมการแข่งขัน 1 ท่าน ให้ปรับ Class B-U ตามเกณฑ์ 
4. ต้องมีการวัดค่าความแรงของกระสุน (Chronograph) 

 
ข้อก าหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศสมาคมท่ี 1/2562  

 
            ประกาศ ณ. วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2562 
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