กฎการแข่งขัน IPSC Mini Rifle ฉบับ January 2012 Edition ฉบับต้นแบบในภาษาอังกฤษ ได้ถูกประกาศเริ่ มใช้เป็ นทางการ จาก
สมาพันธ์กีฬายิงปื นรณยุทธนานาชาติ (International Practical Shooting Confederation – IPSC) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 โดยบรรจุ
เพิ่มเป็ นประเภทปื นแข่งขันชนิดหนึ่งของสมาพันธ์ฯ และได้ถูกแปลโดย คุณสุทศั น์ ทองสว่าง จากชมรมกีฬายิงปื นอัดลมเบารณยุทธไทย
(Thai Action Air Practical Shooting – TAPS) รวมทั้งเรี ยบเรี ยงโดย คุณบุญชัย ลาภวัฒนกิจ พร้อมทั้งตรวจทานขัดเกลา ข้อความโดย
ข้าพเจ้า ในฐานะ ประธานสถาบันผูต้ ดั สิ นกีฬายิงปื นรณยุทธแห่งประเทศไทย (NROI of Thailand) ให้เป็ นสานวนแนวทาง เดียวกันกับ
ฉบับแปลกฏกติกาปื นสั้น ซึ่งได้ถูกแปลไว้ก่อนหน้าแล้ว และให้ง่ายขึ้นต่อความเข้าใจ รวมทั้งเรี ยบเรี ยง ปรับปรุ งด้านภาษา ให้ได้ความ
ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษมากที่สุด ซึ่งข้าพเจ้าได้ตรวจทานและจัดพิมพ์ ประกอบควบกันไปทั้งสองภาษา เพื่อความสะดวก ในการ
เทียบเคียงตีความตามกฏต่อไป
หากมีขอ้ สงสัยใดที่เกี่ยวกับภาษาหรื อการแปล ขอให้ยนื ตามกฎข้อ 12.2
กฎ IPSC ฉบับภาษาไทยนี้ จะสามารถ Download ได้จาก www.ipscthailand.com ส่วนฉบับภาษาอังกฤษ สามารถ Download ได้
จาก www.ipsc.org/rules.htm
อนึ่ง ยังมีกฎ IPSC ฉบับปรับปรุ งใหม่ปี 2012 Edition สาหรับ IPSC ปื นลูกซอง, IPSC ปื นไรเฟิ ล, ทัวนาเม้นท์ (ปื นสองประเภทขึ้น
ไป) และ IPSC Action Air รวมทั้งเพิม่ ประเภท IPSC ปื นสั้น เป็ นกฎแยกฉบับไปต่างหาก บางประเภทมีการจัดแข่งขันอย่างแพร่ หลาย ใน
ประเทศไทยอยูแ่ ล้ว ซึ่งจะได้มีการแปลเป็ นภาษาไทย และก็จะได้เริ่ มมีการเปิ ดอบรมกฏกติกา เพิ่มเติมเป็ นประเภทๆไป หากสนใจ ก็
สามารถ Download เฉพาะฉบับภาษาอังกฤษได้จาก www.ipsc.org/rules.hlm
จตุพล ปรัชญาภรณ์
Thai National Range Officers Institute
22 พฤษภาคม 2555
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สารบัญ
การออกแบบสนาม (Course Design)

หมวด 1
1.1

หลักทัว่ ไป
General Principles
1.1.1 ความปลอดภัย
Safety
1.1.2 คุณภาพ
Quality
1.1.3 ความสมดุล
Balance
1.1.4 ความหลากหลาย
Diversity
1.1.5 ความอิสระ
Freestyle
1.1.6 ความยาก Difficulty
1.2
ประเภทของสนาม
Types of Courses
1.2.1 สนามทัว่ ไป
General Courses of Fire
1.2.2 สนามพิเศษ
Special Courses of Fire
1.3
การลงทะเบียนเพื่อรับรองอย่างเป็ นทางการ
IPSC Sanctioning
หมวด 2 สนาม & การสร้ างสนาม (Range and Course Construction)
2.1
กฎทัว่ ไป
General Regulations
2.1.1 ทางกายภาพ
Physical Construction
2.1.2 มุมยิงที่ปลอดภัย
Safe Angles of Fire
2.1.3 ระยะชั้นต่า
Minimum Distances
2.1.4 ตาแหน่งของเป้ า
Target Location
2.1.5 พื้นผิวสนาม
Range Surface
2.1.6 สิ่ งกีดขวาง
Obstacles
2.1.7 แนวยิงร่ วม
Common Firing Lines
2.1.8 การตั้งเป้ า
Target Placement
2.1.9 คันดิน
Berms
2.2
บรรทัดฐานในการสร้างสนาม
Course Construction Criteria
2.2.1 แนวจากัดการยิง
Fault Lines
2.2.2 ไม่นามาใช้
Not Applicable
2.2.3 ที่กาบัง
Barriers
2.2.4 ไม่นามาใช้
Not Applicable
2.2.5 อุโมงค์ “คุปเปอร์”
“Cooper” Tunnels
2.2.6 อุปกรณ์สนาม
Stage Props
2.2.7 หน้าต่างและช่องต่างๆ
Windows and Ports
2.3
การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงสิ่ งก่อสร้างในสนาม Modifications of Course Construction
2.4
พื้นที่ปลอดภัย
Safety Areas
2.5
การยิงทดสอบ/การตั้งศูนย์
Test Firing/Sighting-In Bay
2.6
บริ เวณจัดจาหน่ายสิ นค้า
Vendor Areas
2.7
บริ เวณเพื่อสุขลักษณะ
Hygiene Areas

หมวด 3 ข้ อมูลสนาม (Course Information)
3.1
3.2
3.3

กฎทัว่ ไป
3.1.1 ผังสนามประเภทที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
3.1.2 ผังสนามประเภทที่ไม่เปิ ดเผย
การเขียนคาอธิบายสนาม
กฎระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับชาติ

หมวด 4 อุปกรณ์ ในสนามยิง (Range Equipment)
4.1
เป้ า – หลักพื้นฐานทัว่ ไป
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1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6

General Regulations
Published Courses of Fire
Non-Published Courses of Fire
Written Stage Briefings
Local, Regional and National Rules

7
7
7
7
7

Targets – General Principles

8
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4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

เป้ าที่ได้รับอนุมตั ิ – ประเภทกระดาษ
เป้ าที่ได้รับอนุมตั ิ – ประเภทโลหะ
เป้ าที่แตกได้หรื อเป้ าแบบพิเศษ
การจัดอุปกรณ์สนามหรื อปรับพื้นสนามใหม่
อุปกรณ์สนามบกพร่ อง และปั ญหาอื่นๆ
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IPSC Approved Rifle Targets – Paper
IPSC Approved Rifle Targets – Metal
Frangible and Synthetic Targets
Rearrangement of Range Equipment or Surface
Range Equipment Failure and Other Issues

10
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8
9
9
10

หมวด 5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

อุปกรณ์ ของผู้แข่ งขัน (Competitor Equipment)
ปื น Mini Rifles
การนาพา จัดเก็บ และอุปกรณ์อื่นของผูแ้ ข่งขัน
เครื่ องแต่งกายที่เหมาะสม
การป้ องกันตาและหู
กระสุนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าความแรงกระสุน
การขัดข้อง – อุปกรณ์ของผูแ้ ข่งขัน

Mini Rifles
Carry and Storage and Competitor Equipment
Appropriate Dress
Eye and Ear Protection
Ammunition and Related Equipment
Power Factors
Malfunctions – Competitor’s Equipment

11
12
12
12
12
13
13

หมวด 6 โครงสร้ างของการแข่ งขัน (Match Structure)
6.1
หลักทัว่ ไป
General Principles
6.1.1 โจทย์การยิง
Course Of Fire
6.1.2 สเตจ
Stage
6.1.3 แมทช์
Match
6.1.4 ไม่นามาใช้
Not Applicable
6.1.5 ไม่นามาใช้
Not Applicable
6.1.6 ลีก
League
6.2
“ดีวชิ นั่ ” การแข่ง
Match Division
6.3
“แคททิกอรี่ ” การแข่ง
Match Categories
6.4
ทีมของประเทศ
Regional Teams
6.5
สถานภาพผูเ้ ข้าแข่งขันและหนังสือแนะนาตัว Competitor Status and Credentials
6.6
ตารางและการแบ่งกลุ่มการแข่งขัน
Competitor Scheduling and Squadding
6.7
การจัดคลาสระบบสากล หรื อ “ไอซีเอส”
InternationalClassificationSystem(ICS)
หมวด 7 การจัดการด้ านงานสนาม (Match Management)
7.1
เจ้าหน้าที่จดั การแข่งขัน
Match Officials
7.1.1 อาร์โอ
Range Officer
7.1.2 ซีอาร์โอ
Chief Range Officer
7.1.3 เอสโอ
Stats Officer
7.1.4 ควอเตอร์มาสเตอร์
Quartermaster
7.1.5 อาร์เอ็ม
Range Master
7.1.6 แมทช์ไดเร็ กเตอร์
Match Director
7.2
ระเบียบวินยั ของเจ้าหน้าที่
Discipline of Match Officials
7.3
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
Appointment of Officials
หมวด 8 ห้ วงการยิง (The Course of Fire)
8.1
เงื่อนไขเตรี ยมปื นพร้อมยิง
Rifle Ready Conditions
8.2
เงื่อนไขพร้อมยิงของผูแ้ ข่งขัน
Competitor Ready Condition
8.3
การสื่ อสารในสนาม
Range Communication
8.3.1 “โหลด แอนด์ เม็ค เรดี้”
“Load And Make Read”
8.3.2 “อาร์ ยู เรดี้”
“Are You Ready”
8.3.3 “สแตนบาย”
“Standby”
8.3.4 เสี ยงสัญญาณ
“Start Signal”
8.3.5 “สต๊อป”
“Stop”
8.3.6 “อิฟยัวฟิ นิช อันโหลด แอนด์ โชว์เคลียร์” “If You Are Finished, Unload And Show Clear”
8.3.7 “อิฟเคลียร์ เซคเคียว แชมเบอร์ ”
“If Clear, Secure Chamber”
8.3.8 “เรนจ์อิสเคลียร์”
“Range is Clear”
8.3.9 การให้สญ
ั ญาณทางกาย/ทางการเห็น Visual and/or Physical Signals
8.3.10 สถานี ตรวจปื นและ อุปกรณ์
Equipment Compliance Check
8.4
การบรรจุกระสุน การบรรจุใหม่ หรื อ การเลิกบรรจุระหว่างห้วงการยิง
(Loading, Reload or Unloading During a Course of Fire)
8.5
การเคลื่อนที่
Movement
8.6
การช่วยเหลือ หรื อรบกวน
Assistance or Interference
8.7
การจัดตั้งศูนย์เล็ง การยิงแห้งและ การสารวจสนาม Sight Pictures, Dry Firing and Course Inspection
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หมวด 9 การนับคะแนน (Scoring)
9.1
กฎทัว่ ไป
General Regulations
9.1.1 การเข้าใกล้ตวั เป้ า
Approaching Targets
9.1.2 การสัมผัสเป้ า
Touching Targets
9.1.3 การปิ ดรอยเป้ าก่อนเวลาอันควร
Prematurely Patched Targets
9.1.4 เป้ าไม่พร้อม
Unrestored Targets
9.1.5 ทะลุผา่ นไม่ได้
Impenetrable
9.1.6 ฉากกาบังHard Cover
9.1.7 ไม้ขาเป้ า
Target Sticks
9.2
วิธีการคิดคะแนน
Scoring Methods
9.3
คะแนนเสมอกัน
Scoring Ties
9.4
ค่าคะแนน และการปรับโทษ
Scoring and Penalty Values
9.5
หลักการนับคะแนน
Scoring Policy
9.6
การตรวจสอบคะแนนและการแสดงความเห็นขัดแย้ง Score Verification and Challenge
9.7
ใบบันทึกคะแนน
Score Sheets
9.8
ความรับผิดชอบในการนับคะแนน
Scoring Responsibility
9.9
การให้คะแนนสาหรับเป้ าเห็นชัว่ ขณะ
Scoring Disappearing Targets
9.10 เวลาอย่างเป็ นทางการ
Official Time
9.11 โปรแกรมคานวณคะแนน
Scoring Programs

24

หมวด 10 การทาโทษ (Penalties)
10.1 การทาโทษยิงผิดวิธี – กฎทัว่ ไป
Procedural Penalties – General Regulations
10.2 การทาโทษยิงผิดวิธี – กรณี ตวั อย่าง
Procedural Penalties – Specific Examples
10.3 การตัดสิ ทธิ์การแข่งขัน – กฎทัว่ ไป
Disqualification – General Regulations
10.4 การตัดสิ ทธิ์การแข่งขัน – การลัน่ โดยไม่ต้ งั ใจ Disqualification – Accidental Discharge
10.5 การตัดสิ ทธิ์การแข่งขัน – ใช้ปืนในลักษณะไม่ปลอดภัย Disqualification – Unsafe Gun Handling
10.6 การตัดสิ ทธิ์การแข่งขัน – ประพฤติตนไม่สมกับการเป็ นนักกีฬา Disqualification – Unsportsmanlike Conduct
10.7 การตัดสิ ทธิ์การแข่ง – เนื่องจากใช้สิ่งต้องห้าม Match Disqualification – Prohibited Substances
32
หมวด 11 การชีข้ าด และการตีความกฎ (Arbitrations and Interpretation of Rules)
11.1 หลักทัว่ ไป
General Principles
11.1.1 การบริ หาร
Administration
11.1.2 การร้องขอให้ช้ ีขาด
Access
11.1.3 การอุทธรณ์
Appeals
11.1.4 การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
Appeal to Committee
11.1.5 การสงวนไว้ซ่ ึงหลักฐาน
Retain Evidence
11.1.6 การเตรี ยมอุทธรณ์
Preparing the Appeal
11.1.7 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่จดั แข่ง
Match Official’s Duty
11.1.8 หน้าที่ของ MD
Match Director’s Duty
11.1.9 หน้าที่ของคณะกรรมการชี้ขาด
Arbitration Committee’s Duty
11.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
Composition of Committee
11.2.1 ระดับ Level lll และสูงกว่า
Level lll and Higher Matches
11.2.2 ระดับ Level l และ Level ll
Level l and Level ll Matches
11.3 กาหนดเวลาและขั้นตอน
Time Limits and Sequences
11.3.1 กาหนดเวลาสาหรับการอุทธรณ์ให้มีการชี้ขาด Time Limit for Appeal to Arbitration
11.3.2 กาหนดเวลาในการตัดสิ น
Decision Time Limit
11.4 ค่าธรรมเนียม
Fees
11.4.1 จานวนเงิน
Amount
11.4.2 การชาระเงิน
Disbursement
11.5 ลาดับของกระบวนการตัดสิ น
Rules of Procedure
11.5.1 หน้าที่และขั้นตอนขององค์คณะ
Committee’s Duty and Procedure
11.5.2 การยืน่ เรื่ องให้พิจารณา
Submissions
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11.6

11.7
11.8

11.5.3 การรับฟัง
34
11.5.4 พยาน
11.5.5 การสอบสวน
11.5.6 ความคิดเห็น
11.5.7 การตรวจสอบพื้นที่
11.5.8 การใช้อานาจชักจูง
11.5.9 การสรุ ปผลพิจารณา
คาวินิจฉัย และวิธีการปฏิบตั ิ
11.6.1 การตัดสิ นของคณะกรรมการ
11.6.2 วิธีการตัดสิ น
11.6.3 การตัดสิ นถือเป็ นสิ้นสุด
11.6.4 ร่ างบันทึก
การอุทธรณ์โดยบุคคลที่สาม
การตีความ และแปรญัตติกฎ

หมวด 12 เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Matters)
12.1 ภาคผนวก
12.2 ภาษา
12.3 การเสี ยสิ ทธิ์
12.4 เพศ
12.5 เกี่ยวกับคาศัพท์เฉพาะ
12.6 การวัด

Hearing
Witnesses
Questions
Opinions
Inspect Area
Undue Influence
Deliberation
Verdict and Subsequent Action
Committee Decision
Implement Decision
Decision is Final
Minutes
Third Party Appeals
Interpretation of Rules

34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35

Appendices
Language
Disclaimers
Gender
Glossary
Measurements

36
36
36
36
36
37

ภาคผนวก A1 ระดับการแข่ งขัน
Appendix A1 – IPSC Match Levels
ภาคผนวก A2 การแบ่ งประเภทการแข่ งขัน
Appendix A2 – IPSC Recognition
ภาคผนวก A3 ตารางการคัดออก Shoot-Off
Shoot-Off Elimination Table
ภาคผนวก B1 การติดเป้า Appendix B1 – Target Presentation
ภาคผนวก B2 เป้ากระดาษคลาสสิค
Appendix B2 – IPSC Target
ภาคผนวก B3 เป้ากระดาษคลาสสิค
Appendix B3 – IPSC Mini Target
ภาคผนวก B4 เป้ากระดาษคลาสสิค
Appendix B4 – IPSC Universal Target
ภาคผนวก B5 เป้ากระดาษคลาสสิค
Appendix B5 – IPSC A4/A Target
ภาคผนวก B6 เป้ากระดาษคลาสสิค
Appendix B6 – IPSC A3/B Target
ภาคผนวก C1 การทดสอบ (คาลิเบรท) เป้าป๊ อปเปอร์ Appendix C1 – Calibration of IPSC Popper
ภาคผนวก C2 แบบเป้าป๊ อปเปอร์
Appendix C2 –IPSC Popper
ภาคผนวก C3 แบบเป้าเพลทโลหะ
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หมวดที่ 1 : การออกแบบสนาม
บรรทัดฐานในการออกแบบสนามดังต่อไปนี้ เป็ นความรับผิดชอบ และความเข้มงวดของผูอ้ อกแบบสนามซึ่งเสมือนหนึ่งเป็ น
สถาปนิกของการแข่งขันกีฬายิงปื นระบบ IPSC
1.1
หลักการทัว่ ไป
1.1.1 ความปลอดภัย – การแข่งขัน IPSC จะต้องออกแบบ, สร้าง และปฏิบตั ิ โดยคานึงถึงความปลอดภัย
1.1.2 คุณภาพ – ระดับคุณภาพของการแข่งขันยิงปื น IPSC ถูกวัดได้จากคุณภาพของความท้าทาย ที่นาเสนอในการออกแบบโจทย์การ
ยิง โจทย์การยิงควรจะถูกออกแบบเพื่อวัดทักษะการยิงปื น IPSC ของผูแ้ ข่งขันเป็ น อันดับแรก ไม่ใช่เพื่อวัดสมรรถภาพทาง
ร่ างกาย
1.1.3 ความสมดุล – ความแม่นยา ความรุ นแรง และความรวดเร็ ว เป็ นองค์ประกอบในการยิงปื นระบบ IPSC ซึ่งมาจากคาในภาษา
ลาตินว่า “Diligentia, Vis, Celeritas” (DVC) ความสมดุลอย่างลงตัวในโจทย์การยิง จะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะความท้าทายที่นาเสนอ
เข้าไปเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม โจทย์การยิงควรจะถูกออกแบบที่ทาให้การแข่งขันยิงปื น IPSC เป็ นไปในแนวทางที่ให้ใช้
องค์ประกอบเหล่านี้อย่างเสมอภาค
1.1.4 ความหลากหลาย – ในการยิงแข่งขันยิงปื น IPSC ควรจะมีความหลากหลาย ในขณะที่ไม่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งสร้างโจทย์การยิง
แบบใหม่ๆ สาหรับแต่ละการแข่งขัน แต่ก็ไม่ควรมีโจทย์การยิงใดๆ ที่ถูกใช้ซ้ ามามากเสี ยจนไม่สามารถใช้วดั ทักษะในการยิงปื น
IPSC ได้
1.1.5 ความอิสระ – การแข่งขันยิงปื น IPSC เป็ นการยิงได้อย่างอิสระ ผูแ้ ข่งขันต้องได้รับอิสระในการวางแผนการยิงในหลักการที่วา่
“ยิงเมื่อเห็นเป้ า” หลังจากเสี ยงสัญญาณดัง ต้องไม่บงั คับการเปลี่ยนแม็กฯ ไม่บงั คับตาแหน่งยิง กรอบพื้นที่ หรื อบังคับระยะยิง
ยกเว้นข้อกาหนดพิเศษข้างล่าง อย่างไรก็ตาม ข้อกาหนดเหล่านั้น สามารถทาได้โดยการสร้างกาบังหรื อขอบเขตอย่างอื่นทาง
กายภาพ เพื่อที่จะบังคับผูแ้ ข่งขันให้ยงิ ตามระยะ กรอบพื้นที่ หรื อตาแหน่งที่ตอ้ งการได้
1.1.5.1 การแข่งขันระดับ Level I และ Level II ไม่มีความเข็มงวดมากนักในเรื่ องอิสระของการยิง และเรื่ องจานวนกระสุน (ดู
ข้อ 1.2 ประกอบ)
1.1.5.2 สนาม Short Courses และ Classifiers อาจให้มีการบังคับให้เปลี่ยนซองกระสุน (แม็กกาซีน) Mandatory Reload หรื อมี
การบังคับตาแหน่ง บังคับบริ เวณ และ/หรื อการยืน
1.1.5.3 สนาม Short Courses และ Classifiers อาจระบุให้ใช้ไหล่ขา้ งไม่ถนัดยิงก็ได้
1.1.5.4 หากมีคาอธิบายสนามเขียนระบุ (Stage Brifing) กาหนดให้ถือ หรื อ ดึง หรื อ จับ วัตถุที่กาหนดในระหว่างห้วงการยิง
ให้ปฎิบตั ิตามกฎข้อ 10.2.2
1.1.5.5 ผูอ้ อกแบบสนามสามารถกาหนดให้ผยู ้ งิ มีอิสรในเลือกจุดเริ่ มยิง ที่ใดก็ได้ในบริ เวณพื้นที่เขตการยิง ที่กาหนดไว้
1.1.6 ความยาก – การแข่งขันยิงปื นระบบ IPSC จะนาเสนอระดับความยากต่างระดับกันไป จะไม่ใช้การที่ไม่มีความท้าทาย ในการยิง
ทั้งนี้ไม่รวมถึงความท้าทายโดยที่ไม่ตอ้ งทาการยิง (Non-shooting Challenges) ซึ่งยอมให้มีความเสมอภาคต่อความสูง และความ
แตกต่างทางสรี ระของผูแ้ ข่งขันแต่ละคน อย่างสมเหตุสมผล
1.2
ประเภทของสนามยิง - การแข่ งขันยิงปื น IPSC อาจประกอบไปด้วยสนาม IPSC หลายอย่ างดังต่ อไปนี้
1.2.1 โจทย์การยิงทัว่ ไป:
1.2.1.1 “โจทย์การยิงสั้น” (Short Courses) ต้องไม่เกิน 8 นัดในการยิงให้จบ
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1.2.1.2 “โจทย์การยิงกลาง” (Medium Courses) ต้องไม่เกิน 16 นัดในการยิงให้จบ การออกแบบและสร้างสนามต้องไม่ให้ยงิ
ได้มากกว่า 5 เป้ านับคะแนนในตาแหน่งเดียว หรื อหนึ่งมุมมองเดียว หรื อทาให้ผแู ้ ข่งขันสามารถยิงเป้ าที่มีอยู่ จนหมด
ได้จากตาแหน่ง เดียว หรื อจากมุมมองเดียว
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1.2.1.3 “โจทย์การยิงยาว” (Long Courses) ต้องไม่เกิน 28 เป้ า และต้องจากัดให้ไม่เกิน 32 นัดนับคะแนน การออกแบบสนาม
และสร้างสนามต้องไม่สามารถให้ยงิ ได้มากว่า 8 เป้ ายิง หรื อ 10 นัดนับคะแนนในตาแหน่งเดียว หรื อมุมมองเดียว
โจทย์การยิงที่กาหนดให้ยงิ 24 นัด หรื อมากกว่า จะต้องไม่กาหนดเงื่อนไขให้ปืนไม่โหลดกระสุนในการเริ่ มโจทย์การ
ยิง
1.2.1.4 ความสมดุลของสัดส่วนสนาม ที่แนะนาสาหรับการแข่งขันยิงปื น IPSC ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็ นทางการ คือ 3
สนามสั้น ต่อ 2 สนามกลาง ต่อ 1 สนามยาว หากสัดส่วนสนามมี ความแตกต่างจากสัดส่วนที่แนะนาอย่างมีนยั ยะ
สาคัญ จะไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็ นทางการจาก IPSC
1.2.2

โจทย์การยิงพิเศษ:
1.2.2.1 “Classifiers” – โจทย์การยิงที่มีการอนุมตั ิโดย RD และ/หรื อ IPSC ซึ่งใช้แบ่งคลาสผูแ้ ข่งขัน ระดับภาค หรื อ ระดับ
นานาชาติ โดยรวม โจทย์การยิงที่เป็ น Classifier (Classifier Stage) จะต้องสร้างให้เป็ นไปตามกฎฉบับนี้ และต้อง
เข้มงวดเรื่ องรู ปผังโจทย์การยิงและข้อความให้ชดั เจน ผลการแข่งขันของโจทย์การยิงดังกล่าวจะต้องพิมพ์ และจัดส่ง
ใน รู ปแบบที่กาหนด (อาจมีค่าธรรมเนียม) เพื่อให้มีผลกับคลาสผูแ้ ข่งขัน
1.2.2.2 “Shoot-Off” การแข่งขันที่กาหนดขึ้นแยกออกจากการแข่งขันหลัก ผูแ้ ข่งขันที่มีสิทธิ 2 คน ทาการยิงพร้อมกันด้วยเป้า
2 ชุด เหมือนกันและถูกจัดให้อยูต่ ิดกัน ตามระบบแพ้คดั ออก (ดูภาคผนวก A3) จะต้องไม่ใช้กระสุนมากกว่า 8 นัดใน
การยิงให้จบ และต้องมีการบังคับให้เปลี่ยนซองกระสุน (แม็กกาซีน) (Mandatory Reload) 1 ครั้ง ระหว่างทาการยิงตัง่
แต่เป้ าแรกถึงเป้ าสุดท้าย

1.3

การรับรองอย่ างเป็ นทางการ (IPSC Sanctioning)

1.3.1

คณะผูจ้ ดั แข่งขัน ที่ตอ้ งการการรับรองอย่างเป็ นทางการจาก IPSC จะต้องปฏิบตั ิตามหลักพื้นฐานในการออกแบบสนาม และ
สร้างสนาม ให้เป็ นไปตามกฎข้อบังคับ IPSC ฉบับที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั และระเบียบข้อปฏิบตั ิ สนาม IPSC ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดจะไม่ได้รับการรับรอง และจะไม่ได้รับการประกาศเผยแพร่ เหมือนการแข่งขันที่ได้รับการรับรอง

1.3.2

หาก
IPSC
เห็นว่าการจัดวางเป้ าและ
รู ปแบบการนาเสนอในโจทย์การยิงของการแข่งขันที่นาเสนอต่อ
นั้นไม่เป็ นที่เหมาะสม หรื อไม่สามารถจัดการได้ การแข่งขันจะไม่ได้รับรอง

1.3.3

ประธาน IPSC หรื อตัวแทน หรื อเจ้าหน้าที่ของสมาพันธ์ (ที่ได้รับมอบอานาจ) อาจเพิกถอนการรับรองการแข่งขันได้ หากเห็นว่า
การแข่งขันนั้น หรื อ องค์ประกอบต่างๆซึ่ง:
1.3.3.1 ขัดแย้งต่อจุดประสงค์ หรื อเจตนาของหลักการในการออกแบบสนาม หรื อ
1.3.3.2 สร้างเปลี่ยนแปลงไปจากแบบที่รับการรับรองอย่างมีนยั ยะสาคัญ หรื อ
1.3.3.3 ฝ่ าผืนกฎฉบับปัจจุบนั ข้อหนึ่งข้อใด ของ IPSC หรื อ
1.3.3.4 อาจก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อกีฬาการยิงปื นแบบ IPSC

1.3.4

ระดับของการแข่งขัน IPSC (Match Levels) และข้อกาหนด แสดงไว้ในภาคผนวก A1
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หมวดที่ 2 : การสร้ างสนาม และ การปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
กฎเกณฑ์การสร้างสนาม ต่อไปนี้ให้ใช้เป็ นบรรทัดฐาน ความรับผิดชอบและข้อจากัดที่นาไปใช้ในสนาม สาหรับการแข่งขันยิง
ปื น IPSC ผูอ้ อกแบบสนาม เจ้าภาพการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ จะอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์เหล่านี้
2.1
กฎทัว่ ไป
2.1.1 การก่อสร้างองค์ประกอบสนามทางกายภาพ – การออกแบบต้องคานึงถึงความปลอดภัย การสร้างสนามและข้อกาหนดของ
สนาม IPSC เป็ นความรับผิดชอบของเจ้าภาพการแข่งขัน โดยการอนุมตั ิของนายสนาม (Range Master) จะต้องหลีกเลี่ยง ความ
เป็ นไปได้ต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บแก่ผแู ้ ข่งขัน เจ้าหน้าที่ หรื อผูเ้ ข้าชมการแข่งขัน ตลอดการแข่งขัน การออกแบบ
โจทย์การยิงควรหลีกเลี่ยง ความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบ และความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จะต้องพิจารณาถึงการปฏิบตั ิงาน
ของทุกโจทย์การยิงเพื่อให้เหมาะสมในการที่เจ้าหน้าที่จะดูแลผูแ้ ข่งขัน
2.1.2 มุมยิงที่ปลอดภัย – โจทย์การยิง IPSC ควรสร้างให้มีมุมยิงที่ปลอดภัยเสมอ การพิจารณาจะต้องดูความปลอดภัยของเป้ า และ
องค์ประกอบในการสร้าง และความเป็ นไปได้ของมุมในการแฉลบของกระสุน ขนาดและความเหมาะสมของแนวหยุดกระสุน
(Backstops) และเนินด้านข้าง (Side Berms) ควรพิจารณาเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างโจทย์การยิง หากไม่มีอะไรระบุ
เพิ่มเติมเป็ นพิเศษ แนวลากล้องจะถูกห้ามวาดเกินมุม 90 องศาในทุกทิศทาง โดยวัดจากด้านหน้า ผูย้ งิ ซึ่งหันตรงไปในกลางแนว
ยิง การฝ่ าฝื นเป็ นไปตามกฏข้อ 10.5.2
2.1.2.1 การกาหนดองศาแนวลากล้องของแต่ละ สเตจ หรื อ สถานี (น้อยลงหรื อมากขึ้น) อาจได้รับอนุญาติจาก RD1 ฝ่ าฝื นให้
ปฎิบตั ิตามกฏ 10.5.2 รายละเอียดระบุเพิ่มเติมเรื่ ององศาของแนวลากล้องและ เงื่อนไขปัจจัยอื่นๆ นั้น (เช่น การกาหนด
องศาแนวลากล้องในทางตั้งให้นอ้ ยลงจะปฎิบตั ิเริ่ มบังคับใช้เมื่อนิ้วเข้าโกร่ งไก) จะต้องถูกระบุ อย่างเปิ ดเผยเป็ นการ
ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน และต้องเขียนระบุรวมอยูใ่ นคาอธิบายสนาม (Stage Briefings) (ดู ข้อ 2.3 ประกอบ)
2.1.3 ระยะขั้นต่า – เมื่อใดที่ใช้เป้ าโลหะ หรื อฮาร์ดคัฟเวอร์ทาจากโลหะ ต้องกาหนดระยะยิงใกล้ที่สุดเพื่อป้ องกันผูแ้ ข่งขันและ
เจ้าหน้าที่สนาม หากเป็ นไปได้อาจทาโดยใช้ฉากกั้น ถ้า Fault Lines ถูกใช้เพื่อกันไม่ให้เข้าใกล้เป้ าโลหะ ควรจัดวางให้ระยะห่าง
จากเป้ ามากขึ้น ทั้งนี้เพื่อว่าหากผูแ้ ข่งขันล้ าออกจาก Fault Line แต่ก็ยงั อยูใ่ นระยะยิงที่ปลอดภัย หากใช้เส้น Fault Line เพื่อจากัด
ระยะเข้าถึงเป้ าโลหะ (ดูกฎ 10.4.7) และควรเก็บอุปกรณ์สนามที่ทาจากโลหะไม่ให้อยูใ่ นบริ เวณพื้นที่แนวทาการยิง
2.1.3.1 ระยะยิงใกล้สุดสาหรับกระสุน Birdshot และ Buckshot (ลูกปลาย) คือไม่นอ้ ยกว่า 5 เมตร เส้น Fault Lines จะต้องมี
ระยะห่างจากเป้ าโลหะ หรื อ ฉากโลหะ ไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร
2.1.3.2 ระยะยิงใกล้สุดสาหรับกระสุน Slug (ลูกโดด) คือ ไม่นอ้ ยกว่า 40 เมตร เส้น Fault Lines จะต้องมีระยะห่างจากเป้ า
โลหะ หรื อ ฉากโลหะ ไม่นอ้ ยกว่า 41 เมตร
2.1.4 ตาแหน่งของเป้ า – เมื่อโจทย์การยิงถูกสร้างเพื่อต้องการกาหนดตาแหน่งเป้ า รวมไปถึงการพิจารณาแนวยิง ผูจ้ ดั แข่งขัน และ
เจ้าหน้าที่จะต้องป้ องกัน หรื อ จากัดขอบเขตให้กบั เจ้าหน้าที่ ผูช้ ม หรื อ ผูแ้ ข่งขันที่เข้าไป ผูแ้ ข่งขันแต่ละคนจะต้อง ได้รับอนุญาต
ให้แก้ปัญหาการยิงด้วยตนเอง และต้องไม่ถูกกีดขวางโดยการกระทาใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย เป้ าควรจะจัดให้อยู่
ในพื้นฐานที่ให้ยงิ ตามที่ปรากฎ และวางมุมองศาใน ลักษณะที่ปลอดภัยด้วย
2.1.5 พื้นผิวสนาม – หากเป็ นไปได้ ผิวของสนามต้องตระเตรี ยมปรับปรุ งก่อนการแข่งขัน ควรกาจัดเศษซากสิ่ งของ ก้อนหิ น ให้
เรี ยบร้อยพอสมควร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพียงพอแก่ผแู ้ ข่งขันและเจ้าหน้าที่ พิจารณาถึงสภาวะอากาศ และการเคลื่อนไหว
ของผูแ้ ข่งขัน เจ้าหน้าที่สนาม (Match Official2) อาจใช้กรวด ทรายหรื อวัสดุอื่นใด ซ่อมแซมพื้นผิว สนามที่เสี ยหายได้ทุกเมื่อ ผู ้
แข่งขันอาจไม่ สามารถประท้วงในการซ่อมแซมพื้นผิวสนามในกรณี น้ ีได้
2.1.6 สิ่ งกีดขวาง – สิ่ งกีดขวางโดยธรรมชาติหรื อที่สร้างขึ้นในโจทย์การยิง ควรสมเหตุสมผลต่อความแตกต่างทางสรี ระ รู ปร่ างและ
ความสูง ของผูแ้ ข่งขันแต่ละคน ในขณะที่สร้างแล้วใช้งานได้อย่างปลอดภัยแก่ผแู ้ ข่งขัน เจ้าหน้าที่การแข่งขัน และผูช้ มทั้งหมด
2.1.7 แนวยิงร่ วม – สนาม IPSC ที่มีผแู ้ ข่งขันหลายคนยิงพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน (ต.ย. Shoot-Off) ต้องมีระยะห่าง ระหว่างตัวผู ้
แข่งขันด้วยกันไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร
2.1.8 การตั้งเป้ า – จะต้องระมัดระวังในการตั้งเป้ ากระดาษ เพื่อหลีกเลี่ยง “การยิงทะลุผา่ น” (shoot throughs)

1

Reginal Director

2

Match Official
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2.1.8.1 ตาแหน่งเป้ า ควรจะมีเครื่ องหมายชัดเจนที่ขาตั้งเป้ า เพื่อให้มนั่ ใจในเรื่ องตาแหน่งเป้ าจะอยูท่ ี่เดิมตลอดเวลาการแข่งขัน
เมื่อมีการเปลี่ยนเป้ า และควรมีเครื่ องหมายชัดเจนที่พ้นื สนาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชนิดของเป้ าควรจะระบุและกาหนดไว้
บนขาตั้งเป้ าก่อนเริ่ มการแข่งขัน เพื่อไมให้เกิดการสับเปลี่ยนเป็ นเป้ าห้ามยิงเมื่อเริ่ มแข่งขัน
2.1.8.2 เมื่อเป้ ากระดาษ และเป้ าโลหะถูกใช้ในระยะที่ใกล้กนั ในโจทย์การยิง ควรระมัดระวังเรื่ องความเสี่ ยงของเศษโลหะที่
กระเด็นจากเป้ าโลหะมาโดนเป้ ากระดาษ
2.1.8.3 เมื่อเป้ าโลหะ IPSC Popper ถูกใช้ในสนาม ควรแน่ใจว่า พื้นที่บริ เวณนั้นแน่นพอที่รองรับการทางานของเป้ าได้ตลอด
การแข่งขัน
2.1.8.4 เป้ าไม่เคลื่อนไหว ห้ามติดเป้ าเอียงเกิน 90 องศาจากแนวดิ่ง
2.1.9 คันดินกันแนวกระสุน (Berm) ทั้งหลายเป็ นเขตหวงห้ามสาหรับทุกคน ตลอดเวลา ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก RO (ดูกฎส่วน 10.6)
2.1.10 หมอนรองกระสุน (Detachable Wads) กระสุนลูกโดดบางชนิด และกระสุนลูกปลาย(Buckshot) มีหมอนรองกระสุนแยกจากเม็ด
กระสุน
การจัดเป้ ากระดาษควรมี “เสริ มหลัง” (ตย. ไม้อดั หรื อ วัสดุอื่นที่ความหนาเหมาะสม) หรื อ วางในระยะที่ไกลขึ้น
ระยะที่แนะนาคือ 10 เมตร สาหรับลูกปลาย เพื่อป้ องกันไม่ให้ หมอนรองกระสุนทะลุบนเป้ ากระดาษ
2.1.11 ลูกปลาย (Birdshot) กับเป้ ากระดาษ – ผูแ้ ข่งขันจะต้องไม่ถูกกาหนดให้ยงิ เป้ ากระดาษด้วยลูกปลาย (Birdshot)
2.1.12 กระสุนที่อนุญาตให้ใช้ – ในหนึ่งโจทย์การยิงจะต้องกาหนดเพียง 1 ประเภทกระสุนในการยิง ตย. ลูกปลายยิงนก(Birdshot) หรื อ
ลูกปลายเม็ดใหญ่(Buckshot) หรื อ ลูกโดด
2.2
บรรทัดฐานในการสร้ างสนาม
ในการจัดสร้างสนาม IPSC ความหลากหลายของสิ่ งกีดขวางทางกายภาพอาจถูกนามาใช้ เพื่อจากัดการเคลื่อนไหวของผูแ้ ข่งขัน และเพิม่
ความท้าทายให้แก่การแข่งขัน ดังนี้:
2.2.1

Fault Lines – การเคลื่อนไหวของผูแ้ ข่งขันควรถูกจากัดโดยใช้เครื่ องกีดขวางทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม การใช้ Fault Line ได้รับ
การอนุญาตให้ใช้ได้ดงั นี้
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4

ใช้ป้องกันการพุง่ เข้าหา หรื อถอยออกจากเป้ า ที่ไม่ปลอดภัย และ/หรื อ ในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์
ใช้เพื่อจาลองการใช้งานทางกายภาพของเครื่ องกีดขวาง และ/หรื อ ที่กาบัง
เพื่อกาหนดขอบเขตในการยิงโดยทัว่ ไป หรื อเป็ นบางส่วนโดยเฉพาะ
Fault Line ต้องติดตั้งในตาแหน่งแน่นหนาต้องมีความสูงอย่างน้อย 2 ซ.ม. ควรทาจากไม้หรื อวัสดุอื่น ที่เหมาะสม
เหนือระดับพื้นดิน และควรมีสีสม่าเสมอกัน(เห็นควรเป็ นสี แดง)ในทุกบริ เวนที่ทาการยิงของ การแข่งขัน ต้องมีความ
ยาวอย่างน้อย 1.5 ม. และควรมีความยาวรวมครอบคลุมพื้นที่ซ่ ึงผูแ้ ข่งขัน น่าจะใช้ทาการยิง ในทุกกรณี ให้ถือเสมือนว่า
เส้นนี้มีความยาวไม่รู้จบ (Infinity) (ดูกฎข้อ 4.4.1)

2.2.1.5 หากโจทย์การยิงมีทางเดินที่ลากเส้นให้เห็นโดย Fault lines และ/หรื อพื้นที่การยิงที่แบ่งเขตอย่างชัดเจน ผูแ้ ข่งขันใดที่
ลัดออกนอกทางเดิน และ/หรื อพื้นที่ยงิ จะได้รับโทษหนึ่งผิดวิธีตอ่ การยิงแต่ละนัดหลังจากเริ่ มลัดออก
2.2.2

ไม่ใช้ Not Applicable

2.2.3

ที่กาบัง – ต้องสร้างในลักษณะดังนี้:
2.2.3.1 ที่กาบังจะต้องสูงและแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ในกรณี ที่ที่กาบัง มีความสูงอย่างน้อย 1.8
ม. ให้ถือเสมือนว่าที่กาบังนั้นมีความยาวไม่รู้จบ (Infinity) เว้นแต่มีส่วนเสริ มด้วยแท่นยิง หรื อ สิ่ งอื่นๆเพื่อใช้ทาการยิง
(ดูกฎ 10.2.11 ประกอบ)
2.2.3.2 ควรจะมี Fault Lines ที่พ้นื จากขอบด้านข้างพุง่ ไปข้างหลังจากขอบด้านข้าง

2.2.4

ไม่ใช้ Not Applicable
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2.2.5

“Cooper3” Tunnels – เป็ นอุโมงค์ ประกอบด้วยเสาไม้และระแนงที่ทาไว้อย่างหลวมๆ เหนือศีรษะ (ตย. ไม้ระแนง) หากขยับหลุด
ออกโดยผูแ้ ข่งขัน ชนหรื อกระทบ (ดูกฎข้อ 10.2.5) อุโมงค์สามารถมีความสูงเท่าได้ก็ได้ แต่วสั ดุเหนือศรี ษะนั้น ต้องไม่มีน้ าหนัก
มากจนเสี่ ยงต่อการก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรื อไม่ปลอดภัย

2.2.6

อุปกรณ์สนาม – สิ่ งเหล่านี้มีไว้เพื่อรองรับ ผูแ้ ข่งขันในขณะเคลื่อนไหว หรื อ ทาการยิงที่เป้ า และจะต้องสร้างให้ ปลอดภัยแก่ผู ้
แข่งขัน และเจ้าหน้าที่การแข่งขันเป็ นอันดับแรก ควรเตรี ยมการให้เจ้าหน้าที่การแข่งขันเฝ้าระวัง ความปลอดภัย และควบคุม
ท่าทางของ ผูแ้ ข่งขันได้ตลอดเวลา อุปกรณ์เหล่านี้ควรจะแข็งแรงพอที่จะรองรับ การใช้ของผูแ้ ข่งขันทั้งหมด

2.2.7

หน้าต่าง และช่องต่างๆ – ต้องติดตั้งในความสูงที่สามารถยิงได้โดยผูแ้ ข่งขันส่วนใหญ่
ที่แข็งแรงสาหรับ ทาการยิง เมื่อมีการร้องขอโดยไม่มีการปรับโทษ

2.3

การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงสิ่งก่ อสร้ างในสนาม

2.3.1

เจ้าหน้าที่การแข่งขันอาจปรับปรุ งสิ่ งก่อสร้าง หรื อขั้นตอนการยิงในสนามได้ ในเหตุผลด้านความปลอดภัยโดยการอนุมตั ิของ
RM4. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพใดๆ ของสนาม หรื อการเพิ่มเติมจากผังสนามที่เผยแพร่ ไป ควรจะดาเนินการให้เรี ยบร้อยก่อน
เริ่ มการแข่งขัน

2.3.2

ผูแ้ ข่งขันทั้งหมด จะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุ งสนามทันทีที่เป็ นไปได้ อย่างน้อยก็ตอ้ งได้รับแจ้งด้วยวาจา
จากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสนาม โดยเป็ นส่วนหนึ่งของการอธิบายสนาม

2.3.3

ถ้า RM อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการแข่งขันเริ่ มไปแล้ว จะต้องทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

และต้องเตรี ยมแท่นเสริ ม

2.3.3.1 ดาเนินการแข่งขันต่อไปในสนามที่เปลี่ยนแปลง เฉพาะผูแ้ ข่งขันที่ยงั ไม่ได้ทาการยิง ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกับ
การทา การยิงของผูแ้ ข่งขันคนใด ผูแ้ ข่งขันผูน้ ้ นั ต้องถูกขอให้ทาการยิงใหม่ในสนามที่ปรับเปลี่ยนไปนั้น ร่ วมถึงกฎข้อ
2.3.4.1 หรื อ
2.3.3.2 ถ้าเป็ นไปได้ ให้ผแู ้ ข่งขันทั้งหมดยิงในสนามที่ปรับเปลี่ยนนั้นใหม่ โดยยกเลิกคะแนนเดิมทั้งหมด
2.3.3.3 ผูแ้ ข่งขันที่ปฏิเสธในการยิงใหม่ (Re-Shoot) ตามข้อนี้ หรื อข้ออื่นๆ เมื่อเป็ นคาสัง่ ของ RO จะได้คะแนน ศูนย์ในสนาม
นั้น โดยไม่คานึงถึงการยิงครั้งที่ผา่ นมา
2.3.4 หาก RM (โดยหารื อร่ วมกับ MD5) เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโจทย์การยิง หรื อวิธีการยิงทาให้เกิดความไม่ยตุ ิธรรม
และเป็ นไปไม่ได้ที่จะให้ผแู ้ ข่งขันทั้งหมดกลับมายิงใหม่ในสถานีน้ นั หรื อ โจทย์การยิงนั้นยังคงไม่เหมาะสมหรื อยังใช้ไม่ได้
สถานีน้ นั จะถูกตัดออกจากการแข่งขัน ในกรณี น้ ี คะแนนของผูแ้ ข่งขันทั้งหมดในสถานีน้ ีจะถูกลบออกจากคะแนนการแข่งขัน
2.3.4.1 ผูแ้ ข่งขันที่ถูกตัดสิ ทธิการแข่งขันในสถานีที่ยกเลิก อาจได้รับสิ ทธิการแข่งขันต่อได้ หากผูพ้ ิจารณาคาอุทธรณ์ข้ นั สูงสุด
ที่ยนื่ ขอโดยผูแ้ ข่งขัน (ได้แก่ RM หรื อ คณะกรรมการชี้ขาด ตามแต่กรณี ) เห็นว่าการตัดสิ ทธิ์ถือว่าเป็ นผล โดยตรงจาก
เหตุที่ทาให้สถานีถูกยกเลิก
2.3.5

ในกรณี สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย RM อาจสัง่ ให้คลุมเป้ าด้วยวัสดุโปร่ งใส และหรื อ ที่กาบังเหนือเป้ า คาสัง่ นี้ผแู ้ ข่งขันไม่
สามารถประท้วงได้ (ดูกฎ 6.6.1) ของที่เอาคลุมเป้ าดังกล่าวต้องคงอยูท่ ี่เป้ าที่ถูกผลกระทบจากสภาพอากาศ ในช่วงเวลาเดียวกัน
จนกว่าจะมีคาสัง่ ยกเลิก RM

2.3.6

ถ้า RM (โดยหารื อร่ วมกับ MD) เชื่อว่าสภาพอากาศ หรื อสภาพแวดล้อมอื่นใด มีผลกระทบต่อความปลอดภัย และ/หรื อกระทบ
ต่อแมทช์ที่กาลังดาเนินอยู่ RM อาจสัง่ พักหรื อยุติการแข่งชัว่ คราวจนกว่าเห็นสมควร

2.4

พื้นทีป่ ลอดภัย (Safety Areas)

Cooper มาจากชื่อ เจฟ คุปเปอร์ ผูไ้ ด้รบั การยกย่องให้เป็ นผูบ้ กุ เบิกและก่อตัง้ กีฬาไอพีเอสซีคนแรก(ผูแ้ ปล)
Range Master
5
Match Director
3
4
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2.4.1
2.4.2

2.4.3

2.4.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.7
2.7.1

เจ้าภาพการแข่งขัน มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดและสร้างพื้นที่ปลอดภัย สาหรับการแข่งขันไว้อย่างพอเพียง ควรจะเป็ นสถานที่
สะดวกสบาย และมีเครื่ องหมายชัดเจน
พื้นที่ปลอดภัยต้องมีโต๊ะ หันอยูใ่ นทิศทางลากล้องที่ปลอดภัย และมีขอบเขตที่ชดั เจน หากมีแนวกันด้านหลัง หรื อกาแพง
ประกอบ จะต้องทามาจากวัสดุที่สามารถหยุดกระสุนได้ ควรมีราวปื นหรื อราวต่างๆที่เหมาะสม แต่อยูน่ อกพื้นที่ปลอดภัย ที่ให้
ใช้ได้ตามระเบียบของ IPSC โดยเฉพาะเจาะจงได้ตลอดการแข่งขัน
ผูแ้ ข่งขันจะได้รับอนุญาตให้ใช้พ้นื ที่ปลอดภัย (Safety Areas) ได้โดยไม่ตอ้ งมีการกากับดูแล สาหรับกิจกรรม ต่างๆ ดังต่อไปนี้
ได้ ตราบเท่าที่ยงั อยูใ่ นขอบเขตของพื้นที่ปลอดภัย และชี้ปืนไปในทิศทางที่ปลอดภัย การฝ่ าฝื นอาจเป็ นเหตุให้ถูกตัดสิ ทธิ์จากการ
แข่งขัน (DQ – Disqualification) (ดูกฎ 10.5.1)
2.4.3.1 นาปื นที่ไม่บรรจุกระสุนเข้า-ออก จากกระเป๋ า และเอาปื นใส่ซองพก
2.4.3.2 ฝึ กซ้อมการชักปื นเข้าออก ยิงแห้ง (Dry-Firing) กับปื นที่ไม่บรรจุกระสุน
2.4.3.3 ฝึ กการเปลี่ยนเข้าออกแม็กกาซีนเปล่า และ/หรื อ ดึงดูรอบการทางานของสไลด์ปืน
2.4.3.4 ทาการตรวจสอบ ถอดชิ้นส่วน ทาความสะอาด ซ่อมแซม บารุ งรักษา ปื น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ
ห้ามเด็ดขาดไม่ให้จบั ต้อง กระสุนดัมมี่ และกระสุนปกติ ไม่เว้นแม้จะอยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ แม็กฯที่มีกระสุนบรรจุ สปี ดโหลดที่ใส่
กระสุนไว้ และกระสุนปื น ในบริ เวณ Safety Area ไม่วา่ กรณี ใดๆ (ดูกฎ 10.5.12)
การยิงทดสอบ/ช่ องยิงสอบศูนย์
หากกาหนดให้มีช่องยิงทดสอบในการแข่งขัน ช่องยิงทดสอบต้องมี RO ควบคุมการปฎิบตั ิในขณะให้บริ การ
ผูแ้ ข่งขันอนุญาตให้ทาการยิงทดสอบปื น และกระสุนได้ภายใต้กฎความปลอดภัย ระยะเวลา รวมถึงขอบังคับ
อื่นๆ ตามที่ RO กาหนด
ในการแข่งขัน Level III หรื อสูงกว่านั้น หรื อการแข่งขันที่ใช้ระยะเวลาหลายวัน ผูจ้ ดั การแข่งขันควรจัดให้มีเป้ า และเป้ าโลหะ ที่
ได้มาตรฐาน IPSC (หากเป็ นไปได้ ควรเป็ นเป้ าส่งสัญญาณได้ หรื อเป้ าที่ต้งั ได้เอง)ใว้ให้ผแู ้ ข่งขันใช้ในการทดสอบศูนย์
บริเวณจัดจาหน่ ายสินค้ า (Vendor Areas)
ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า (เช่น บุคคลใด บริ ษทั ห้างร้าน หรื อการแสดง หรื อขายสิ นค้าใดๆ ในการแข่งขันยิงปื นระบบ IPSC) มีหน้าที่ๆ
จะรับผิดชอบในความปลอดภัยในทุกด้าน ในผลิตภัณฑ์ของตนเอง และต้องทาให้มนั่ ใจได้วา่ การแสดงสิ นค้า ต้องอยูใ่ นสถานะที่
ไม่อาจทาอันตรายแก่บุคคลใด ปื นที่ได้รับการประกอบสาเร็จ ควรจะมีการทาให้ใช้งานไม่ได้ก่อนการจัดแสดง
RM (โดยหารื อร่ วมกับ MD) จะต้องกาหนดบริ เวณจัดจาหน่ายสิ นค้า (Vendor Areas) ไว้อย่างชัดเจน และอาจจะออก “แนวทาง
ปฏิบตั ิเพื่อการยอมรับ” แก่ผจู ้ ดั จาหน่ายทุกราย ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในสิ นค้าตนเอง
ผูแ้ ข่งขันอาจถือปื นที่ไม่ได้บรรจุกระสุน ของผูจ้ ดั จาหน่ายได้ระหว่างอยูใ่ นบริ เวณจัดจาหน่ายสิ นค้า แต่ก็ตอ้ งมีความระมัดระวัง
เพียงพอที่จะไม่ช้ ีปากกระบอกปื นไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ระหว่างที่ถือปื นนั้น
บริเวณสุขอนามัย (Hygiene Areas)
ผูจ้ ดั การแข่งขันควรจัดบริ เวณสุขอนามัยในจานวนที่เหมาะสม พร้อมด้วยน้ ายาล้างมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ในบริ เวณพื้นที่สุขา
หรื อใกล้จุดบริ การ อาหารสาหรับให้ผแู ้ ข่งขัน
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หมวดที่ 3 : ข้ อมูลสนาม (Course Information)
3.1

กฎทัว่ ไป
ผูแ้ ข่งขันจะต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยตามข้อกาหนดของสนามเสมอ โดยเฉพาะเจาะจงตามที่ได้ระบุดว้ ยวาจา หรื อ ให้
ทราบตามคาเขียนบรรยายโจทย์การยิง (stage briefing) ของสนามที่อธิบายให้ผแู ้ ข่งขันทราบถึงข้อกาหนดต่างๆ ข้อมูลสนาม
สามารถระบุแยกประเภทได้ดงั นี้:

3.1.1

ผังสนามประเภทที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ – ผูแ้ ข่งขันทั้งที่ลงทะเบียน และ/หรื อ RD ของพวกเขา จะต้องได้รับรายละเอียดสนาม
IPSC อย่างเดียวกันในช่วงเดียวกัน และจานวนวันที่แน่นอนก่อนกาหนดการแข่งขัน ข้อมูลอาจส่งโดยเป็ นเอกสาร หรื อ เอกสาร
อีเลคทรอนิค หรื อผ่านเวปไซต์ (ดูกฎข้อ 2.3)

3.1.2

ผังสนามประเภทที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ – เหมือนกับ 3.1.1 ยกเว้นรายละเอียดของสนาม จะไม่เผยแพร่ ก่อนล่วงหน้า
ข้อแนะนาการปฏิบตั ิจะทราบเมื่อได้รับฟังคาอธิบายสนามที่เขียนอธิบายไว้

3.2

การเขียนคาอธิบายสนาม

3.2.1

ข้อความคาอธิบายโจทย์การยิงที่ได้รับการอนุมตั ิจากนายสนาม (Range Master) ต้องติดประกาศไว้ในแต่ละสนาม ก่อนเริ่ มการ
แข่งขัน คาอธิบายนี้จะมีความสาคัญกว่าข้อมูลสนามใดๆ ที่ได้เผยแพร่ ไปแล้ว หรื อ ที่ได้แจ้งให้ผแู ้ ข่งขันทราบไปแล้วก่อนการ
แข่งขัน และต้องมีขอ้ กาหนดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
-

ประเภท และ จานวนเป้ า
จานวนกระสุนขั้นต่า
จานวนคะแนนจากเป้ ากระดาษ
ประเภทกระสุน
สภาวะเตรี ยมพร้อมของปื น
ตาแหน่ง ท่า เริ่ มต้น
เวลาเริ่ มยิง (เสี ยง หรื อ การมองเห็น)
ขั้นตอนการยิง

3.2.2

RO ผูป้ ฏิบตั ิงานในสนาม ต้องอ่านข้อความที่เขียนไว้ในคาอธิบายการยิง (stage briefing) ทุกถ้อยคาสาหรับแต่ละสควอท RO
อาจแสดงตัวอย่างท่าทางเริ่ มต้นและเงื่อนไขการเตรี ยมปื นที่ถูกต้องและยอมรับได้ ให้เห็นจริ ง

3.2.3

RM อาจให้มีการปรับปรุ งข้อความในคาอธิบายสนามได้ทุกเวลาเพื่อความชัดเจน ความลงตัว หรื อความปลอดภัย (ดู 2.3)

3.2.4

หลังจากอ่านคาอธิบายโจทย์การยิงให้ผแู ้ ข่งขันทราบ และคาถามต่างๆ ได้ถูกตอบจนหมดแล้ว ผูแ้ ข่งขันจะได้รับอนุญาตให้เดิน
สารวจ เส้นทางการยิงได้เป็ นลาดับ ระยะเวลาที่ให้เดินสารวจดูโจทย์การยิงจะกาหนดโดย RO ซึ่งให้เวลาที่เท่าๆ กันกับผูแ้ ข่งขัน
ทุกคน ถ้าโจทย์การยิงมีเป้ าเคลื่อนที่ หรื อทานองเดียวกับเป้ าเคลื่อนที่ ควรจะทาให้มนั ทางานให้ผแู ้ ข่งขันทุกคนดูพร้อมๆ กันใน
จานวนครั้ง ที่เท่ากันด้วย

3.3

กฎ ท้ องถิ่น ระดับภาค และ ระดับชาติ

3.3.1

การแข่งขันกีฬายิงปื น IPSC อยูภ่ ายใต้กฎตามข้อบังคับฉบับนี้ องค์กรผูจ้ ดั แข่งขันไม่อาจใช้กฎท้องถิ่นมาบังคับใช้ ยกเว้นกฎ
ความปลอดภัยของชมรมนั้น หรื อสนามนั้น หรื อข้อกฎหมาย หรื อคาพิพากษาที่มีมาก่อน การนากฎใดๆ มาใช้ที่เข้ากับกฎ IPSC
ไม่ได้ จะไม่นามาใช้ในการแข่งขัน IPSC โดยปราศจากความเห็นชอบจาก RD และสภา IPSC
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หมวดที่ 4 : อุปกรณ์ ในแนวยิง
4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3
4.1.4

4.1.5
4.2
4.2.1

4.2.2

เป้า – หลักพื้นฐานโดยทัว่ ไป
เป้ าที่ผา่ นการอนุมตั ิจากการประชุม IPSC Assembly และเป็ นไปตามข้อระบุในภาคผนวก B และ C และเป้ าที่แตกได้ เท่านั้น (ดู
กฎ 4.4.1) จึงจะถูกใช้ในการแข่งขันยิงปื นลูกซอง IPSC
4.1.1.1 หากเป้ าใดเป้ าหนึ่ง หรื อมากกว่านั้น ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดที่ระบุดงั กล่าว และไม่สามารถจัดหามาเปลี่ยนให้ถูกต้อง
ได้ RM ต้องตัดสิ นใจว่าเป้ าเหล่านั้นจะสามารถยอมรับในการแข่งขันได้หรื อไม่ และตามข้อกาหนดพิจารณาในแง่ใด
ของหมวด 2.3 ของกฎข้อบังคับนี้ หากมีระบุไว้ อย่างไรก็ตาม การตัดสิ นใจของ RM จะมีผลเฉพาะแมทช์แข่งขันนั้น
เท่านั้น จะไม่เป็ นแบบอย่างในภายหน้าของแมทช์ในพื้นที่น้ นั ๆ หรื อแม้แต่เป็ นเป้ าทดแทนตายตัวของแมทช์อื่นๆ
ต่อไป
เป้ าที่นบั คะแนน ที่ใช้ในการแข่งขันยิงปื น IPSC ทั้งหมดจะเป็ นสีเดียวดังนี้:
4.1.2.1 บริ เวณที่นบั คะแนนของ เป้ าขนาดมินิ และเป้ ามาตรฐานต้องเป็ นสี แทน เว้นแต่ RM เห็นว่ากลมกลืนไปกับพื้นที่
แวดล้อม มีความต่างจากฉากหลังน้อย เป้ าสี อื่นสามารถนามาใช้แทนได้
4.1.2.2 ด้านหน้าเป้ าโลหะที่นบั คะแนน หรื อเป้ าอื่นที่ไม่ใช้กระดาษ ต้องทาด้วยสี เดียว เน้นไปทางสี ขาว
เป้ า No-shoot หรื อเป้ าห้ามยิง ต้องมีเครื่ องหมาย “X” ไว้อย่างชัดเจน หรื อเป็ นสี เดียวที่แตกต่างจากเป้ าที่นบั คะแนน ตลอดทั้งการ
แข่งขัน หรื อทัวร์นาเมนท์ (ตย.หากเป้ า No-shoot เป็ นสี เหลืองให้ใช้สีเหลืองทั้งการแข่งขัน หรื อทัวร์นาเมนท์)
เป้ าทาการยิง อาจให้มีการปกปิ ดหรื อซุกซ่อนเป้ า ในสนาม IPSC โดยอาจกระทาได้บางส่วนหรื อทั้งตัวเป้ าโดยการใช้
ซอฟคัฟเวอร์ (Soft Cover) หรื อ ฮาร์ดคัฟเวอร์ (Hard Cover) ดังนี้:
4.1.4.1 สิ่ งปกคลุมทั้งหมดเพื่อบังเป้ า หรื อบางส่วนของเป้ า จะพิจารณาเป็ นฮาร์ดคัฟเวอร์ได้ ฮาร์ดคัฟเวอร์ไม่ควรจะสมมุติเอา
แต่ควรจะสร้างโดยใช้วสั ดุที่กระสุนยิงไม่ทะลุ(ดูกฎ 2.1.3) และจะใช้เป้ ากระดาษทาเป็ นฮาร์ดคัพเวอร์แต่เพียงอย่าง
เดียวไม่ได้
ห้ามใช้เป้ าแผ่นเดียว จาลองแบ่งออกเป็ น 2 เป้ าหรื อหลายเป้ าด้วยวิธีปิดเทป ทาสี หรื อแบ่งด้วยวิธีแบ่งอื่นใด
เป้าลูกซองทีไ่ ด้ รับการอนุมตั จิ าก IPSC – เป้ากระดาษ
มีเป้ ากระดาษเพียงห้าแบบ ที่ได้รับการอนุมตั ิให้ใช้ในการแข่งขัน IPSC ประเภทปื นยาว (ดูภาคผนวก B) เป้ ามินิ (Mini Target) มี
เจตนาที่จะจาลองเป้ าปกติเสมือนว่าไกลกว่า เป้ าทั้งสองขนาด สามารถใช้ร่วมกันในสนามเดียวกัน โดยเป้ ามินิ(Mini Target)
จะต้องในระยะอย่างน้อย 2เมตร ไปทางด้านหลัง ไกลกว่าเป้ าปกติที่ไกลที่สุด (ตย. ถ้าเป้ าปกติอยูท่ ี่ 15เมตร เป้ ามินิที่ใกล้ที่สุด
จะต้องอยูท่ ี่ระยะ17เมตร)
4.2.1.1 เป้ า Universal, เป้ า A4/A และ เป้ า A3/B สามารถใช้ร่วมกันกับเป้ ากระดาษอื่นในสนามเดียวกัน
เป้ ากระดาษจะต้องมีเส้นคะแนน และเส้นขอบนอกส่วนที่ไม่มีคะแนนอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามเส้นเหล่านี้ไม่ควรจะมองเห็น
ในระยะที่เลย 10 เมตร ขึ้นไป
4.2.2.1 ด้านหน้าของเป้ า no-shoot ที่เป็ นกระดาษจะต้องทาให้เห็นเส้นไม่นบั คะแนนอย่างชัดเจนเพียงพอเป้ าทาโทษที่ไม่มีเส้น
ชัดเจนหรื อเครื่ องหมายไม่เหมาะสม RM ต้องให้มีการแก้ไขหรื อเปลี่ยนออกไปทันที
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4.2.3

4.2.4

เมื่อส่วนที่นบั คะแนนของเป้ ากระดาษถูกปกปิ ดบางส่วน ผูอ้ อกแบบสนามต้องสมมติให้เป็ นฮาร์ดคัฟเวอร์ ในแนวทางต่อไปนี้:
4.2.3.1 โดยการปกปิ ดจริ งๆ ที่บางส่วนของเป้ า (ดูกฎ 4.1.4.1) หรื อ
4.2.3.2 โดยการตัดเป้ า เพื่อเอาส่วนที่หมายถึงส่วนที่ถูกบังโดยฮาร์ดคัฟเวอร์ออกไป เป้ านั้นต้องทาเส้นขอบเขตไม่นบั คะแนน
ต่อออกไปเต็มความกว้างของแนวที่ตดั เป้ า (ดูกฎ 4.2.2) หรื อ
4.2.3.3 โดยการทาสี หรื อปิ ดเทปที่บางส่วนของเป้ า เพื่อสมมุติเป็ นฮาร์ดคัฟเวอร์โดยใช้สีที่เห็นชัด สี เดียว
ฮาร์ดคัฟเวอร์ และเป้ า no-shoot ที่ใช้บงั ต้องไม่บงั โซนคะแนนสูงสุดทั้งหมดของเป้ า

4.3

เป้า ลูกซอง ทีไ่ ด้ รับอนุมติจาก IPSC – โลหะ

4.3.1

กฎทัว่ ไป
4.3.1.1 เป้ าโลหะ และเป้ าห้ามยิงที่ยงิ แล้วหมุนออกด้านข้าง หรื อไม่ลม้ หากนามาใช้จะไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็ นทางการ

4.3.2

4.3.3
4.3.4

4.4
4.4.1

4.3.1.2 เป้ าโลหะ และเป้ าห้ามยิงซึ่ง RO เห็นว่าล้มเอง หรื อ ล้มโดยการยิงโดนส่วนที่ไม่ไช่เป้ า หรื อ จากเหตุอื่น (ตย. ลม การ
กระดอน [ricochet6] ) จะถือว่าเป็ นการล้มเหลวของอุปกรณ์ (Range Equipment Failure) (ดูกฎ 4.6.1)
4.3.1.3 เป้ าโลหะ และเป้ าห้ามยิงจะไม่มีเส้นไม่นบั คะแนน
4.3.1.4 เป้ าโลหะจะนับคะแนนเมื่อยิงแล้วล้มเท่านั้น
เป้ า POPPER ของ IPSC (IPSC POPPER)
4.3.2.1 เป้ า Popper และเป้ ามินิ Popper ของ IPSC จะต้องเป็ นโลหะ ทั้งต้องแสดงให้เห็นความต่างของค่าความแรง (Power)
และต้องคาลิเบลท(Calibrated)ตามรายละเอียดในภาคผนวก C1.
4.3.2.2 เป้ าPopperเล็ก (Mini Popper) มีเจตนาที่จะจาลองเป้ าPopper ปกติเสมือนว่าไกลกว่า เป้ าทั้งสองขนาดสามารถใช้
ร่ วมกันในสนามเดียวกันได้ โดยเป้ าPopper เล็ก(Mini Popper) จะต้องในระยะอย่างน้อย 2 เมตร ไปทางด้านหลัง ไกล
กว่าเป้ าปกติที่ไกลที่สุด (ตย. ถ้าเป้ าเป้ าPopper ปกติอยูท่ ี่ 15 เมตร เป้ าPopper เล็กที่ใกล้ที่สุดจะต้องอยูท่ ี่ระยะ17 เมตร)
เป้ าเพลท IPSC (IPSC Plates)
4.3.3.1 เป้ า Plates โลหะขนาดต่างๆ อาจให้ใช้ได้ (ดูภาคผนวก C3)
เป้ าห้ามยิง (No-Shoots)
4.3.4.1 เป้ าโลหะที่เป็ นเป้ าห้ามยิง Popper และแบบเพลท (Plate) ทั้งที่ออกแบบให้ลม้ หรื อ ที่ออกแบบให้ไม่ลม้ ไม่วา่ จะกรณี
ใดๆ จะต้องทาสี ใหม่ทุกครั้งหลังจากผูแ้ ข่งขันแต่ละคนยิงเสร็จ
4.3.4.2 เป้ าห้ามยิงโลหะสามารถมีขนาด และรู ปร่ างตามแบบเป้ าปกติได้
เป้าทีแ่ ตกหักได้ หรื อ เป้าแบบพิเศษ (Frangible and Synthetic Targets)
เป้ าที่แตกหักได้เช่น เป้ าดินเหนียว กระเบื้อง อาจใช้เป็ นเป้ าคิดคะแนน หรื อเป้ าห้ามยิง ในการแข่งขัน IPSC ลูกซอง แต่ไม่
สามารถนามาใช้ เป็ นเส้นการยิง (Fault line) หรื อ สิ่ งอื่นที่กาหนดให้มีการทาโทษได้

4.4.2

เป้ าแบบพิเศษ (ตย. เป้ าซ่อมแซมตนเอง) ซึ่งในบางโอกาสใช้กบั สนามในร่ ม ห้ามนามาใช้ในแมทช์ระดับ 3 ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม
ในแมทช์ระดับ 1และ2 หากนามาใช้จะต้องได้รับการอนุมตั ิจาก RD เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการแข่งขัน

4.5

การจัดอุปกรณ์ สนามหรื อปรับพืน้ สนามใหม่

4.5.1

ผูแ้ ข่งขันไม่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นผิวสนาม เก็บเศษวัสดุธรรมชาติ สิ่ งก่อสร้าง ค้ ายัน พื้นสนาม หรื ออุปกรณ์สนามใดๆ (รวมถึง
เป้ า อุปกรณ์ยดึ เป้ า อุปกรณ์กระตุน้ เป้ าให้ทางาน) ไม่วา่ ในเวลาใด การฝ่ าฝื นจะถูกทาโทษ 1 Procedure ต่อการกระทา 1 ครั้ง โดย
ในดุลยพินิจของ RO

6
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4.5.2

ผูแ้ ข่งขันอาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่ ทาการใดๆ เพื่อความถูกต้อง ของผิวสนาม การตั้งเป้ าหรื อเรื่ องอื่นใด RM จะเป็ นผูช้ ้ ีขาด
เกี่ยวกับการร้องขอดังกล่าว

4.6

อุปกรณ์ สนามบกพร่ อง และปัญหาอื่นๆ

4.6.1

อุปกรณ์สนามต้องแสดงออกถึงความท้าทายอย่างตรงไปตรงมา และเสมอภาคกับผูแ้ ข่งขันทั้งหมด อุปกรณ์สนามที่ลม้ เหลว
หมายรวมถึง โดยไม่จากัดกรณี วา่ เป็ น เป้ ากระดาษสลับที่ เป้ าโลหะที่ลม้ ก่อน หรื อเป้ าเคลื่อนไหวที่ขยับก่อน การขัดข้องทาง
อุปกรณ์ เครื่ องกลหรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้า และความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเช่น ช่อง เปิ ด ท่อ, ปล่อง หรื อเครื่ องกั้นต่างๆ
4.6.1.1 ไม่อนุญาติให้การประกาศให้ใช้ หรื อใช้ปืนว่าเป็ นอุปกรณ์สนามโดยเด็ดขาด

4.6.2

ผูแ้ ข่งขันที่ไม่อาจยิงจนจบในโจทย์การยิงนั้นได้ อันเนื่องมาจากอุปกรณ์ลม้ เหลว เป้ าโลหะหรื อเป้ าเคลื่อนไหวไม่ได้ต้ งั ไว้ ต้อง
ให้ทาการยิงใหม่หลังจากดาเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็ จ
4.6.2.1 เป้ ากระดาษที่ไม่ได้รับการซ่อมเป้า ไม่ถือเป็ นอุปกรณ์สนามบกพร่ อง(ดูกฎข้อ 9.1.4)

4.6.3

อุปกรณ์ขดั ข้องซ้ าซาก สนามนั้นอาจถูกถอนออกจากการแข่งขัน (ดูกฎ 2.3.4)
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หมวดที่ 5 : อุปกรณ์ ของผู้แข่ งขัน
5.1

ปื น ลูกซอง

5.1.1

ปื นลูกซอง ให้บงั คับใช้แข่งไปตามดิวชิ นั่ (ดูภาคผนวก D) อย่างไรก็ตามสนามแข่งขันก็ยงั คงใช้สาหรับทุกดิวชิ นั่

5.1.2

กาหนดขนาดกระสุนขนาดเล็กที่สุดที่จะใช้แข่งขันได้คือ 20 เกจ สาหรับการแข่งขัน IPSC ลูกซอง

5.1.3

ศูนย์ปืน – ศูนย์ปืนกาหนดโดย IPSC มีดงั นี้
5.1.3.1 “ศูนย์เปิ ด” เป็ นเครื่ องเล็งที่ติดปื นที่ไม่มีส่วนประกอบทางไฟฟ้า และ/หรื อ เลนส์ ศูนย์เส้นรวมแสง (Fiber Optic) ไม่ถือ
ว่าเป็ นเลนส์
5.1.3.2 “ศูนย์วตั ถุเชิงแก้ว/อีเลคโทรนิค” เป็ นเครื่ องเล็งที่ติดปื น (รวมถึงไฟฉาย) ใช้วงจรไฟฟ้าและ/หรื อเลนส์
5.1.3.3 RM เป็ นผูช้ ้ ีขาดในการแยกแยะประเภทศูนย์ การอนุโลมตามกฎ รวมถึงดิวชิ นั่ ต่างๆ ตามภาคผนวก D

5.1.4

ไม่มีขอ้ กาหนดเข้มงวดเรื่ องน้ าหนักไกปื น เว้นแต่วา่ จะถูกกาหนดโดยดิวชิ นั่ อย่างไรก็ตามระบบกลไกของไกปื นจะต้องทางาน
ได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา

5.1.5

ไก และ/หรื อ ที่เสริ มหน้าไกปื น ที่ยนื่ เกินความหนาของโกร่ งไกถูกห้ามใช้เด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ปื นลูกซองที่ติดตั้ง โกร่ งไก
สาหรับฤดูหนาวอาจนามาใช้ได้ เมื่อโกร่ งไกได้ถูกออกแบบ, สร้าง และจัดเป็ นส่วนหนึ่งของปื น และให้ใช้เมื่อสภาพอากาศเอื้อ
ให้เกิดการใช้น้ นั

5.1.6

ปื นจะต้องใช้งานได้และปลอดภัย RO อาจขอทดสอบปื น และ/หรื อ อุปกรณ์อื่นๆ ของผูแ้ ข่งขันได้ตลอดเวลา เพื่อทดสอบดูการ
ทางานอย่างปลอดภัย ถ้าอุปกรณ์ใดไม่สามารถทางานได้ หรื อไม่ปลอดภัย ต้องนาออกจากการแข่งขัน จนกว่าจะซ่อมแซมแก้ไข
จนเป็ นที่พอใจของ RM (ดูกฎข้อ 5.7.5)

5.1.7

ผูแ้ ข่งขันจะต้องใช้ปืนกระบอกเดียวกัน ลากล้องเดียวกัน ศูนย์อนั เดียวกันในทุกโจทย์การยิงตลอดการแข่งขัน รวมไปถึงหลอด
กระสุนซึ่งจะต้องห้ามเปลี่ยน เว้นแต่เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุในการยิง อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ปืน หรื อศูนย์ปืน ของผู ้
แข่งขันใช้การไม่ได้ หรื อไม่ปลอดภัยในระหว่างการแข่งขัน จะต้องขออนุญาตจาก RM ในการอนุมตั ิใช้ปืนสารองแทน ตาม
แนวทางดังนี้

5.1.8
5.1.9

5.1.7.1 ปื นสารองจะต้องเป็ นไปตามดิวชิ นั่ ที่แจ้งไว้ และเป็ นปื นชนิดและมีขนาดกระสุน และติดตั้งศูนย์เล็งเช่นเดิม และ
5.1.7.2 การใช้ปืนสารองของผูเ้ ข้าแข่งขัน จะต้องไม่ทาให้ได้เปรี ยบในการแข่งขัน และ
5.1.7.3 กระสุนที่ใช้ในการแข่งขัน เมื่อทดสอบกับปื นที่ใช้แทนยังคงต้องให้ได้ค่าความแรงขั้นต่าตามที่กาหนดไว้
ผูแ้ ข่งขันที่เปลี่ยนปื น หรื อปรับปรุ งปื น/ศูนย์ปืนในระหว่างการแข่งขัน โดยไม่ได้รับอนุมตั ิจาก RM จะเป็ นเหตุให้ถูกดาเนินการ
ตามข้อ 10.6.1
ผูแ้ ข่งขันต้องไม่ใช้หรื อพกพาปื นมากกว่า 1 กระบอก ในขณะทาการยิงในหนึ่งโจทย์การยิง (ดูกฎ 10.5.7)

5.1.10 ปื นลูกซองต้องมีพานท้าย เพื่อให้สามารถประทับยิงได้จากไหล่ (ดูกฎ 10.5.15)
5.1.11 ห้ามใช้ ปื นลูกซองที่ยงิ “รัว”และ/หรื อ ยิงแบบอัตโนมัติ (คือการยิงออกไปมากกว่า 1 นัด ในการเหนี่ยวไกเพียงครั้งเดียว) (ดูกฎ
10.5.15)
5.1.12 ห้ามใช้ปืนที่มีลากล้องเพิ่ม หรื อหลายลากล้อง ที่ไม่ใช้ลากล้องเดิมของปื นลูกซอง (เช่น ปื นไรเฟิ้ ล และ ลูกซอง รวมกัน)
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5.2

การนาพา การเก็บ และอุปกรณ์ อื่นๆ ของผู้แข่ งขัน

5.2.1

การนาพาและการเก็บ - ต้องนาพาปื นที่ไม่บรรจุกระสุนโดย ถือ หรื อสพายไหล่ หรื อวางที่รางพาดปื นโดยปากลากล้องชี้ข้ ึนฟ้า
เท่านั้น ยกเว้นในกรณี ที่อยูใ่ นพื้นที่ปลอดภัย(Safety Area) หรื อเมื่ออยูภ่ ายใต้การดูแลโดยตรงจาก RO ปื นที่อยูใ่ นกระเป๋ า หรื อ
กล่องไม่จาเป็ นต้องชี้ปากลากล้องขึ้นฟ้า ลาเลื่อนปื นอาจเปิ ดหรื อปิ ดก็ได้แต่ จะต้องใส่อุปกรณ์รังเพลิงปลอดภัย (Chamber
Safety flag) ตลอดเวลาที่ไม่ได้ทาการยิง ซองใส่กระสุนจะต้องถอดออก ฝ่ าผืนให้ปฎิบตั ิตามกฎ 10.5.1)
5.2.1.1 ผูแ้ ข่งขันที่มาถึงการแข่งขัน IPSC แต่นาพาหรื อพกปื นที่บรรจุลูก ต้องแจ้งต่อ RO โดยทันที เพื่อให้ RO ทาการควบคุม
การเลิกบรรจุ ผูแ้ ข่งขันที่ไม่ปฎิบตั ิตาม ให้ใช้กฎข้อ 10.5.13

5.2.2

ไม่ใช้ Not Applicable

5.2.3

เข็มขัดอุปกรณ์ที่ใส่กระสุน (แค็ดดี้ หรื อลูป หรื อคลิป หรื อกระเป๋ าลูก หรื อถุงใส่ลูก) และ/หรื อซองกระสุน และ/หรื อ สปี ดโหลด
จะต้องสวมที่ระดับเอว ห้ามใช้“สายกระสุนสะพายไหล่ (Chest-rig) สายกระสุนสะพายไขว่ และอุปกรณ์ใส่กระสุนในลักษณะ
เดียวกันโดยเด็ดขาด อนุญาตให้กระสุนที่ติดยึดบนประกับหน้า โดยจะต้องอยูใ่ นลักษณะนัดต่อนัดใน คลิป หรื อลูป(loop)
5.2.3.1 ไม่ใช้ Not Applicable
5.2.3.2 อนุญาตให้ใส่เข็มขัดอุปกรณ์เพียงเส้นเดียว กระสุนที่ติดบนเข็มขัดไม่อนุญาตให้สูงเกิน 2 ช่วงความสูงกระสุน กระสุน
ที่อยูใ่ นแค็ดดี้จะต้องไม่เกิน 6นัดตามแนวตั้ง
5.2.3.3 RM อาจให้อนุญาตแตกต่างจากกฎ 5.2.3 ขึ้นอยูก่ บั สรี ระของผูแ้ ข่งขัน การตัดสิ นใจของ RM ต่อกฎ 5.2.3 ถือเป็ นที่
สิ้นสุด

5.2.4

หากไม่มีการระบุไว้ในคาอธิบายสนาม กระสุน และ อุปกรณ์โหลดลูกเร็ ว ต้องนาพา หรื อสวมไว้กบั ผูแ้ ข่งขัน หรื อยึดกับปื น
หรื อในซอง, หรื อถุง หรื ออุปกรณ์ยดึ ติดที่เหมาะสม อนุญาตให้ใช้ ลูป (Loops) หรื อ คลิป หรื อ อุปกรณ์ยดึ ติดที่เหมาะสม ติดตั้ง
บนตัวปื น หรื อติดบนสายสะพายที่ติดอยูก่ บั ปื น ซึ่งใช้สาหรับใส่กระสุนที่ละนัด หรื อ สปี ดโหลด

5.2.5

เมื่อนาพากระสุนด้วย ลูป(Loops) หรื อ คลิป หรื อ แค็ดดี้ ตัวกระสุนจะต้องห่างจากลาตัวผูแ้ ข่งขันไม่เกิน 75มม กระสุนที่ติดตั้ง
บนตัวปื นนั้นยกเว้น และกระสุนในถุงกระสุนโดยปกติได้รับการยกเว้น การตัดสิ นใจของ RM ต่อกฎข้อนี้ถือเป็ นที่สิ้นสุด กฎข้อ
นี้ไม่ใช้กบั ผูแ้ ข่งใน Open ดิวชิ นั่
5.2.5.1 การวัดระยะจะทาการวัดในขณะที่ผแู ้ ข่งขันยืนตรงตามธรรมชาติ
5.2.5.2 ผูแ้ ข่งขันที่ไม่ผา่ นกฎที่กาหนดข้างต้นก่อนเสี ยงสัญญาณเริ่ ม (Start Signal) ให้ทาการปรับตาแหน่งของเข็มขัด หรื อ
อุปกรณ์ หรื อกระสุนให้เข้ากับกฎโดยทันที RM อาจอนุญาตแตกต่างกันตามแต่สรี ระของผูแ้ ข่งขัน ผูแ้ ข่งขันบางท่านอาจไม่
สามารถจัดให้อยูไ่ ด้ในตาแหน่งที่กฎระบุ

5.2.6

ไม่ใช้ Not Applicable

5.2.7

ไม่ใช้ Not Applicable

5.2.8

อุปกรณ์ (รวมถึง สายสะพาย ไม่วา่ จะสามารถใส่กระสุนได้หรื อไม่) ซึ่งใช้เมื่อติดตั้งอยูบ่ นตัวปื น (ยกเว้น โช้ค กระสุน หรื อสปี ด
โหลด และที่ใส่กระสุน) และถูกใช้ไม่วา่ เวลาได้ในโจทย์การยิงใดๆ จะต้องติดตั้งกับปื นตลอดในทุกโจทย์การยิงของแมทช์

5.3

เครื่ องแต่ งกายทีเ่ หมาะสม

5.3.1

ไม่ควรสวมใส่ชุดพรางหรื อคล้ายคลึงกับเครื่ องแบบตารวจ ทหาร ยกเว้นผูแ้ ข่งขันที่เป็ นตารวจ ทหาร ซึ่ง MD เป็ นผูช้ ้ ีขาดในเรื่ อง
เครื่ องแต่งกายของผูแ้ ข่งขัน

5.4

การป้องกันตาและหู
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5.4.1

ผูแ้ ข่งขันทั้งหมด จะถูกเตือนให้สวมใส่เครื่ องป้ องกันหู และตาอย่างถูกต้อง และถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
โดยไม่จาเป็ น เป็ นข้อแนะนาอย่างเข้มงวดที่ให้เตือนให้สวมใส่เครื่ องป้ องกัน หู และตา ตลอดเวลาที่อยูใ่ นบริ เวณสนามยิง

5.4.2

เจ้าภาพการแข่งขันควรให้ทุกคนใช้เครื่ องป้ องกันดังกล่าว และเป็ นเงื่อนไขในการที่จะอยูใ่ นบริ เวณสนามยิง ดังนั้น เจ้าหน้าที่
สนาม จะต้องพยายามให้แน่ใจว่าทุกคนได้สวมใส่เครื่ องป้ องกันอย่างเหมาะสม

5.4.3

ถ้า RO พบเห็นว่าเครื่ องป้ องกันหูและตาของผูแ้ ข่งขันหลุดหรื อไม่ได้ใส่ ในระหว่างที่ทาการยิงในสนาม RO จะต้องทาการหยุด
ผูแ้ ข่งขันทันที และให้ทาการยิงใหม่หลังจากสวมใส่เป็ นที่เรี ยบร้อย

5.4.4

ผูแ้ ข่งขันที่ไม่ต้ งั ใจที่จะทาให้อปุ กรณ์ป้องกันเสี ยงและตา หลุดออกระหว่างที่ทาการยิง หรื อได้ทาการยิงโดยที่ไม่ได้ใส่อุปกรณ์
ดังกล่าวไว้ มีสิทธิ์ที่จะหยุดทาการยิงเอง และชี้ปืนไปในทิศทางที่ปลอดภัย พร้อมทั้งแจ้งปั ญหาให้ RO ทราบ กรณี น้ ีจะถูก
พิจารณาตามข้อบังคับที่ผา่ นมา

5.4.5

การทาอุปกรณ์ป้องกันหลุดออกโดย ตั้งใจในระหว่างทาการยิง เพื่อเป็ นการเอาเปรี ยบการแข่งขัน จะถือว่าเป็ นผูไ้ ม่มีน้ าใจ เป็ น
นักกีฬา จะถูกใช้กฎ 10.6.2

5.4.6

ถ้า RO เห็นว่า ผูแ้ ข่งขันใส่เครื่ องป้ องกันหูตาที่ไม่เหมาะสม RO อาจสัง่ ให้ปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมก่อนให้ทาการยิง
ความเห็นชี้ขาดในเรื่ องนี้อยูท่ ี่ RM

5.5

กระสุ นปื น และ อุปกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ อง

5.5.1

ผูแ้ ข่งขันในการแข่งยิงปื น IPSC เป็ นผูร้ ับผิดชอบความปลอดภัยของเครื่ องกระสุนใดๆ ที่นามาใช้ในการแข่งขันแต่เพียงผูเ้ ดียว
IPSC, เจ้าหน้าที่ IPSC, องค์กรที่เกี่ยวพันกับ IPSC, เจ้าหน้าที่ขององค์กรใดที่เกี่ยวข้องกับ IPSC ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ไม่วา่
อะไรก็ตามในเรื่ องดังกล่าว รวมถึงการสูญเสี ย การเสี ยหาย บาดเจ็บ หรื อตาย จากกระสุนใดๆ ไม่วา่ จะถูกหรื อผิดกฎหมาย

5.5.2

ลูกกระสุนของผูแ้ ข่งขัน และแม็กกาซีนและสปี ดโหลดเดอร์ที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็ นไปตามข้อกาหนด ของดิวชิ นั่ ที่เกี่ยวข้อง (ดู
ภาคผนวก D)

5.5.3

แม็กกาซีนสารอง หรื อเครื่ องช่วยบรรจุอื่นใด ที่ตกหล่นโดยไม่ต้ งั ใจหรื อ ผูแ้ ข่งขันทาหล่นหลังสัญญาณเริ่ มยิง อาจเก็บขึ้นมาได้
อย่างไรก็ตาม การเก็บอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องปฏิบตั ิตามกฎแห่งความปลอดภัยตลอดเวลา

5.5.4

กระสุนปื นเจาะเกราะ หัวระเบิด หรื อกระสุนส่องแสง (tracer) ถูกห้ามใช้ในการแข่งขันยิงปื น IPSC (ดู 10.5.15)

5.5.5

ไม่ใช้ Not Applicable

5.5.6

กระสุนปื นใดๆ ที่ RO เห็นว่าไม่ปลอดภัย ต้องนาออกจากการแข่งขันทันที (ดู 10.5.15)
5.5.6.1 กระสุนลูกโดดที่หวั กระสุนล้นเกินปลอกกระสุนนั้นถือว่าเป็ นกระสุนที่ไม่ปลอดภัย
5.5.6.2 อนุญาตเฉพาะกระสุนที่มีหมอนรองกระสุนแบบปกติ ห้ามกระสุนที่ใช้หมอนรองที่ยาวเป็ นพิเศษ (ดูGlossary) เด็ดขาด
(ดูกฎ 10.5.15)
5.5.6.3 ห้ามกระสุนที่มีค่าความแรงเกิน 750 แฟกเตอร์ ค่าความแรงกระสุนคานวนจากการวัดค่าโครโนกราฟ หรื อ สเปคที่
ผูผ้ ลิตประกาศ (ดูกฎ 5.5.6 และ10.5.15)
5.5.6.4 กระสุน หรื อ กระสุนลูกโดด ที่มาจากวัสดุ เหล็ก หรื อ ทังสเตน นั้นถือว่าไม่ปลอดภัยในการยิงเป้ าโลหะ (ดูกฎ 10.5.15)
กระสุนที่โหลดอยูใ่ นปื นก่อนสัญญาณเสี ยงสตาร์ท จะต้องเป็ นประเภทเดียวกัน (ตย.หมอนรองกระสุน ความเร็ วกระสุน ดินขับ
น้ าหนักหัวกระสุน ขนาดหัวกระสุน ความยาวกระสุน ฯลฯ) ฝ่ าฝื นให้ปฎิบตั ิตามกฎ 10.6.1
กระสุนเฉพาะ บางประเภท ขนาดที่อนุญาตให้ใช้ สามารถดูรายละเอียดใน Appendix E1 เปลี่ยนรายละเอียดใน Appendix จะทา
ไม่ได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจาก RD.
การวัดความเร็ว และ ค่ าความแรง พาวเวอร์ แฟกเตอร์ (Chronograph & Power Factor)

5.5.7
5.5.8
5.6
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5.6.1

5.6.2

5.6.3

ระดับค่าความแรง Power Factor ในแต่ละ Division ในการแข่งขันยิงปื น IPSC ถูกกาหนดไว้ในภาคผนวก D ค่าความแรงกระสุน
สามารถคานวนได้จาก ข้อมูลที่ระบุโดยผูผ้ ลิต อย่างไรก็ตาม เครื่ องวัดความเร็ วกระสุนทั้งหลายในการแข่งขัน สามารถใช้เพื่อ
ตัดสิ นค่า power factor ของกระสุนของผูแ้ ข่งขันแต่ละคน หากไม่มีเครื่ องวัดความเร็ ว ค่า Power Factor ที่ผแู ้ ข่งขันแจ้งมา
สามารถนามาใช้ได้
5.6.1.1 กระสุนที่ทาการทดสอบจะต้องเป็ นประเภทเดียวกัน ตย.ลูกปลายยิงนก หรื อ ลูกปลายเม็ดใหญ่ หรื อ ลูกโดด และต้อง
ไม่ผสมกันในการทดสอบ กระสุนทุกนัดที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องผ่านค่าความแรงกระสุนขั้นต่า เจ้าหน้าที่การแข่งขัน
สามารถนากระสุนของผูแ้ ข่งขัน
5.6.1.2 การทดสอบค่าความแรงกระสุนสามารถทาได้โดยการสุ่มตรวจโดยเจ้าหน้าที่การแข่งขัน
5.6.1.3 ผูแ้ ข่งขันที่ถูกขอให้ตรวจปื นจะต้องเข้าการตรวจในทันที โดยไม่มีการปรับปรุ ง หรื อเปลี่ยนแปลงก่อนการตรวจ
ทดสอบ รวมถึงโช๊ค และ/หรื อทาความสะอาด ยกเว้นในกรณี ที่ปืนทางานผิดปกติ
เครื่ องวัดความเร็ วกระสุน (Chronograph) จะต้องตรวจสอบปรับตั้งซึ่งเป็ นไปตามคาแนะนาจากผูผ้ ลิต โดยเจ้าหน้าที่การแข่งขัน
ในแต่ละวันดังนี้:
5.6.2.1 เริ่ มวันของวันแรกของการแข่งขัน เจ้าหน้าที่สนาม (RO) ใช้กระสุนที่ได้รับอนุมตั ิให้เป็ นกระสุนทดสอบ (Calibration)
อย่างเป็ นทางการ ยิงทดสอบ 3 นัดผ่านเครื่ อง chronograph จากปื นที่ใช้ทดสอบอย่างเป็ นทางการ ค่าเฉลี่ยของความเร็ ว
3 นัด ในการยิงทดสอบจะถูกจดบันทึกไว้
5.6.2.2 วันต่อๆ ไปของการแข่งขัน จะทาการทดสอบตามกระบวนการดังกล่าวอีก โดยใช้ปืนกระบอกเดิม และกระสุนปื น
(จากชุดการผลิตเดียวกันของโรงงาน)
5.6.2.3 เครื่ องวัดค่าความเร็ วกระสุน จะต้องได้ค่าเฉลี่ยในแต่ละวัน หากคลาดเคลื่อน บวกลบอยูร่ ะหว่าง 5% ของค่าเฉลี่ยที่จาก
การวัดตามข้อ 5.6.2.1
5.6.2.4 หากค่าเฉลี่ยของแต่ละวัน เกินจากค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้ขา้ งต้น RM จะต้องดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ดงั กล่าว ตัวอย่างแบบบันทึกรายงานผลประจาวันดูได้ที่ ภาคผนวก C4
5.6.2.5 ตาชัง่ ที่ใช้ในการแข่งขันอย่างเป็ นทางการ ควรต้องทาการเทียบวัด (Calibrated) ตามคาแนะนาของ ผูผ้ ลิต
เมื่อก่อนเริ่ มทาการชัง่ สควอด์แรก และทันทีก่อนที่จะทาการชัง่ สควอด์ต่อไป ของทุกวันในการแข่งขัน (ดูกฎ 5.6.3)
5.6.2.6 หากการชัง่ หัวกระสุนกระทาก่อนที่ผแู ้ ข่งขันจะมาถึงสถานีชงั่
หัวกระสุนที่ถูกชัง่
จะต้องเก็บไว้ที่สถานีชงั่
ร่ วมกับตัวอย่างกระสุนนัดอื่นของผูแ้ ข่งขันคนนั้น จนกระทัง่ ผูแ้ ข่งขันท่านนั้น หรื อ ตัวแทนทาการ วัดความเร็ วกระสุน
เสร็ จสิ้น (ดูกฎข้อ 5.6.3) หากผูแ้ ข่งขันโต้แย้งน้ าหนักของหัวกระสุนที่วดั ก่อน ที่ผแู ้ ข่งขันมาถึง ผูแ้ ข่งขันมีสิทธิ ที่จะ
ขอให้เทียบชัง่ ใหม่ และทาการชัง่ หัวกระสุนต่อหน้าผูแ้ ข่งขัน
ขั้นตอนการทดสอบกระสุนของผูแ้ ข่งขัน (Competitor Ammunition Testing Procedure)
5.6.3.1 กระสุน ต้องทาการทดสอบกับปื นของผูแ้ ข่งขันเท่านั้น
5.6.3.2 กระสุน 8 นัด สาหรับทดสอบจะถูกสุ่มเก็บจากผูแ้ ข่งขันแต่ละคน โดยเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ผูซ้ ่ ึงจะขอเก็บตัวอย่าง ได้
ทุกเมื่อ ตลอดเวลาการแข่งขัน
5.6.3.3 จาก 8 นัดที่เก็บมา กระสุน 1 นัด จะถูกถอดหัวกระสุน(ลูกโดด หรื อ ลูกปลายทุกนัด)มาชัง่ น้ าหนัก และอีก 3 นัด จะถูก
ยิงผ่านเครื่ อง Chronograph ตัวเลขค่าน้ าหนักหัวกระสุน และค่าความเร็ วที่วดั ได้ที่แสดงจากเครื่ องวัด ต้องนาไปใช้
ทาการคานวนโดยไม่มีการ ปัดเศษใดๆ หมอนกระสุนจะไม่นามาชัง่ รวม เว้นแต่ในกรณี ที่หมอนรองกระสุนติดอยูก่ บั
ลูกโดด และถูกออกแบบให้เป็ นส่วนหนึ่งของลูกโดด ในกรณี ที่ไม่มีเครื่ องถอดหัวกระสุน และเครื่ องชัง่ น้ าหนัก อาจ
ใช้ค่าน้ าหนักหัวกระสุนตามที่ผแู ้ ข่งขันแจ้งไว้
5.6.3.4 ค่าความแรงกระสุน (Power Factor) คือ การคานวณโดยใช้ค่าน้ าหนักของหัวกระสุน และค่าเฉลี่ยความเร็ วของกระสุน
3 นัดที่ยงิ ทดสอบ ด้วยสมการนี้
Power Factor
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น้ าหนักหัวกระสุน (เกรน) x ความเร็ วหัวกระสุน (ฟุต ต่อวินาที)
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1000
ผลลัพธ์ยนื ตามจุดทศนิยม (เช่น เพื่ออ้างใช้กบั ระบบ IPSC ผลลัพธ์ของ 479.999 จะไม่เป็ น 480)
5.6.3.5 ถ้าค่า Power Factor ที่คานวณได้ยงั ไม่ผา่ นระดับตามที่แจ้งไว้ กระสุนอีก 3 นัดจะถูกยิงผ่านเครื่ อง Chronograph และ
คานวณใหม่โดยใช้น้ าหนักครั้งแรก กับ ค่าเฉลี่ยความเร็ วที่สูงสุด 3 นัด จาก 6 นัด ที่ยงิ ไป
5.6.3.6 ถ้าค่า Power Factor ยังคงไม่เพียงพอ ผูแ้ ข่งขันจะต้องเลือกวิธีการสาหรับกระสุน 1 นัดที่เหลืออยู:่
(a) ชัง่ น้ าหนักใหม่ ถ้าน้ าหนักที่ชงั่ ใหม่มากกว่าเดิม ค่า Power Pactor ที่คานวณใน 5.6.3.5 จะถูกคานวณใหม่โดย
ใช้น้ าหนักใหม่น้ ี หรื อ
(b) ยิงผ่าน Chronograph และคานวณใหม่โดยใช้น้ าหนักครั้งแรก กับค่าเฉลี่ยความเร็ วที่สูงสุด 3 นัด จาก 7 นัด ที่ยงิ
ไป
5.6.3.7 ไม่ใช้ Not Applicable
5.6.3.8 ถ้าผลออกมาต่ากว่าค่าขั้นต่าของดิวชิ นั่ ที่กาหนด ผูแ้ ข่งขันสามารถแข่งต่อได้ แต่จะไม่มีการบันทึกคะแนนให้ หรื อไม่มี
การออกผลให้ รวมถึงผลรางวัลต่างๆ
5.6.3.9 ไม่ใช้ Not Applicable
5.6.3.10 ผลคะแนนของผูแ้ ข่งขันที่ไม่ได้ใช้ปืนของตน หรื อไม่ได้มาทาการยิงทดสอบตามเวลาและสถานที่ที่กาหนด และ/หรื อ
ไม่ได้ส่งตัวอย่างกระสุน ไม่วา่ จะเหตุผลใดๆ คะแนนจะถูกลบออกจากการแข่งขัน
5.6.3.11 ถ้า RM เห็นว่าเครื่ องวัดความเร็ วไม่สามารถทางานได้ต่อไป ผูท้ ี่ทดสอบไปแล้วให้ใช้ค่าที่ทดสอบผ่านเครื่ องวัด
ความเร็ ว ตามนั้น ส่วนผูท้ ี่ยงั ไม่ได้ทดสอบให้ใช้ค่า ที่แจ้งไว้ครั้งแรกตอนสมัครโดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง และต้องเป็ นไปตาม
ข้อกาหนด ของดิวชิ นั่ นั้นๆ (ดูภาคผนวก D)
5.7
5.7.1

การขัดข้ อง – อุปกรณ์ ของผู้แข่ งขัน
ในกรณี ที่ปืนของผูแ้ ข่งขันขัดข้อง หลังจากสัญญาณเริ่ มยิง ผูแ้ ข่งขันอาจใช้ความพยายามแก้ไขปั ญหาอย่างปลอดภัย และทาการ
ยิงต่อไปได้ ในระหว่างที่ทาการแก้ไขนั้น ผูแ้ ข่งขันจะต้องให้ปากกระบอกปื นชี้ไปในแนวยิงที่ปลอดภัยตลอดเวลา ผูแ้ ข่งขันต้อง
ไม่ใช้อุปกรณ์ หรื อ แท่งอื่นใด เพือ่ แก้ไขการฝ่ าฝื นจะได้คะแนนศูนย์ในสนามนั้น
5.7.1.1 ผูแ้ ข่งขันใดที่เกิดพบความผิดปรกติของปื นขณะมีคาสัง่ “Load And Make Ready” หรื อ “Make Ready” แต่ตอ้ งก่อน
ออกตัวภายใต้เสี ยงสัญญาณ (Start Signal) ผูน้ ้ นั สามารถใช้สิทธิบอกเลิกได้ ภายใต้ดุลพินิจของ RO เพื่อซ่อมปื น โดย
ไม่ถูกทาโทษ โดยนากฎ 5.7.4 และ 8.3.1.1 และกฎความปลอดภัยอื่นมาใช้เป็ นการชัว่ คราว และหลังจากซ่อมปื น
เรี ยบร้อย (ดูลกั ษณะปื นตามกฎ 5.1.7 ประกอบ) ผูแ้ ข่งขันสามารถกลับเข้าแข่งตามเดิม ตามที่ RO หรื อ RM กาหนด

5.7.2

ในขณะที่ทาการแก้ไขการขัดข้องนั้น ผูแ้ ข่งขันต้องลดปื นลงจากเป้ า นิ้วของผูแ้ ข่งขันจะต้องออกจากโกร่ งไกอย่างชัดเจน (ดูกฎ
10.5.8)

5.7.3

ในกรณี ที่ ปื นขัดข้องจนผูแ้ ข่งขันไม่สามารถแก้ไขได้ ภายใน 2 นาที ผูแ้ ข่งขันจะชี้ปืนไปในแนวยิงที่ปลอดภัย และ ปรึ กษา RO
ซึ่ง จะเป็ นผูย้ ตุ ิการยิงในสนามนั้น และสนามนั้นจะถูกนับคะแนนตามปกติโดยรวม Miss ทั้งหมด และทาโทษในการยิงผิดวิธี

5.7.4

ไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ใด ผูแ้ ข่งขันไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากสนามในขณะที่ยงั ครอบครองปื นที่บรรจุ กระสุนอยู่ (ดูกฎ
10.5.13)

5.7.5

ปื นที่ชารุ ดข้างต้น ผูแ้ ข่งขันจะไม่ได้รับการยิงใหม่ในสนามนั้น ในกรณี น้ ี ให้ปืนถูกจัดว่าเป็ นปื นที่ใช้งานไม่ได้ หรื อ ไม่ปลอดภัย
ในระหว่างที่ทาการยิง (ดูกฎข้อ 5.1.6)
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5.7.6

ในกรณี ที่ RO ยุติการยิงในโจทย์การยิง IPSC อันเนื่องมาจากข้อสงสัยว่าปื นหรื อกระสุนปื นของผูแ้ ข่งขันไม่ปลอดภัย (ต.ย. “ปุ๊ ด”
load) RO จะทาการตามขั้นตอนที่จาเป็ น เพื่อให้ท้ งั ผูแ้ ข่งขัน และสนามอยูใ่ นสภาวะปลอดภัย RO จะทาการตรวจสอบปื น หรื อ
กระสุนปื น และทาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
5.7.6.1 ถ้า RO พบว่าเป็ นไปตามข้อปัญหาที่สงสัยแต่ตน้ ผูแ้ ข่งขันจะไม่ได้รับการยิงใหม่ และจะถูกสัง่ ให้ไปแก้ไขปั ญหา
สาหรับใบคะแนน ให้บนั ทึกเวลาและลงคะแนนตามที่ “ยิงได้” พร้อมกับ Miss และ การทาโทษ (ถ้ามี) ลงในใบบันทึก
คะแนน (ดูกฎ 9.5.6)
5.7.6.2 ถ้าเจ้าหน้าที่สนาม (RO) พบว่าปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ดงั ที่สงสัยไว้ ผูแ้ ข่งขันจะได้รับอนุญาตให้ยงิ ใหม่ในสนามนั้น
5.7.6.3 ผูแ้ ข่งขันที่ทาการหยุดตัวเอง ตามข้อสงสัยดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถร้องขอทาการยิงใหม่ได้

5.8

กระสุ นทีจ่ ำหน่ ำยอย่ ำงเป็ นทำงกำร (Official Match Ammunition)

5.8.1

เมื่อผูจ้ ดั การแข่งขันมีกระสุนที่เป็ นทางการจาหน่าย MD ต้องบอกล่วงหน้าบนแผ่นประกาศ (และ/หรื อ บนเวปไซท์) และมีป้าย
บอกว่าเป็ นกระสุนรับรองอย่างเป็ นทางการ ณ จัดที่จาหน่ายอย่างโดดเด่นชัดเจน พร้อมระบุรายละเอียดกระสุน โรงงานผูผ้ ลิต/
ยีห่ อ้ สเป็ คของกระสุน ขนาดหัว น้ าหนักหัว ความยาวกระสุน ความเร็ ว และการโหลด หรื อเมเจอร์ตามแต่กรณี และกระสุน
เหล่านี้อาจได้รับยกเว้นจากกฎ ข้อ 5.6.3 การทดสอบเครื่ องวัดความเร็ ว ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
5.8.1.1 ผูแ้ ข่งขันต้องได้รับใบเสร็ จจากผูจ้ ดั การแข่งขัน (หรื อตัวแทนขาย) ใบเสร็ จจะใช้เป็ นหลักฐานซึ่งแสดงรายละเอียด และ
จานวนนัดของกระสุนที่ซ้ือ และเก็บไว้ตลอดเวลาเมื่อเจ้าหน้าที่ตอ้ งการตรวจ กระสุนที่ไม่ได้ซ้ื อจากผูจ้ ดั การแข่งขัน
(หรื อตัวแทนขาย) ในแมทช์แข่ง จะไม่ได้รับสิทธิตามกฎ 5.8.1 รวมทั้งกระสุนที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานอ้างอิงได้
5.8.1.2 กระสุนจาหน่ายอย่างเป็ นทางการนี้ให้เสมือนเป็ นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของผูแ้ ข่งขัน (ดูกฎ 5.7) ดังนั้นหากบกพร่ อง จะไม่
สามารถขอทาการยิงใหม่ และ/หรื อ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้
5.8.1.3 กระสุนจาหน่ายอย่างเป็ นทางการนี้ ต้องไม่สงวนการขาย การใช้เฉพาะนักกีฬาของประเทศที่จดั แข่ง และ/หรื อ กลุ่มของ
ผูข้ ายกระสุน
5.8.1.4 กระสุนจาหน่ายอย่างเป็ นทางการต้องได้รับอนุมตั ิโดย RD ของประเทศที่จดั แข่ง
5.8.1.5 เจ้าหน้าที่จดั การแข่งขันมีสิทธิทดสอบด้วยเครื่ องวัดความเร็ ว หรื อการทดสอบใด กับกระสุนทั้งหมด หรื อแต่บางส่วน ใน
เวลาใดเวลาหนึ่งขึ้นกับเหตุผลและกรณี

5.8.2

หากเป็ นไปได้ ผูจ้ ดั การแข่ง (หรื อผูแ้ ทนการขาย) ควรมีช่องยิงทดสอบ ที่มี RO ดูแล เพื่อให้ผแู ้ ข่งขันได้ทดสอบกระสุนจานวน
เล็กน้อย ว่าปื นของตนสามารถทางานปรกติกบั กระสุนที่จาหน่ายอย่างเป็ นทางการก่อนตัดสิ นใจซื้อ

5.8.3

ในการแข่งขันระดับ III หรื อ สูงกว่า MD ต้อง ประกาศ และแจ้งสเปคของกระสุนที่ใช้ในการแข่งขัน ทั้งที่สนาม และ/หรื อ เวป
ไซท์อย่างเป็ นทางการของการแข่งขัน (ดูภาคผนวก C1) เห็นควรแนะนาให้ปฎิบตั ิในการแข่งขันระดับ I และ II ด้วย
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หมวดที่ 6 : โครงสร้ างของการแข่ งขัน
6.1
หลักโดยทัว่ ไป
คาจากัดความต่ อไปนีจ้ ะใช้ เพื่อให้ เกิดความชัดเจน:
6.1.1 Course of Fire (รวมถึง คอร์ส และ COF) คือโจทย์การยิง หรื อห้วงการยิง แยกคะแนน แยกเวลายิง ตามการยิงแบบ IPSC ซึ่ง
ออกแบบ จัดวาง สร้างขึ้น ให้เป็ นไปตามหลักการพื้นฐานของการออกแบบสนาม IPSC รวมถึงเป้ าต่างๆ และโจทย์การยิงที่ให้
ความท้าทาย ซึ่งผูแ้ ข่งขันแต่ละคนรับรู ้ได้ และใช้ทกั ษะการยิงเอาชนะ หรื อตอบโจทย์การยิงได้อย่างปลอดภัย
6.1.2 Stage (สเตจ7) - คือส่วนหนึ่งของการแข่งขันที่มี 1 Course of Fire (โจทย์การยิง หรื อ ห้วงการยิง) เป็ นส่วนประกอบร่ วมกับ สิ่ ง
อานวยการยิง ป้ าย เต้นท์ และอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ Stage ต้องใช้สาหรับหนึ่งประเภทของปื น (เช่น ปื นสั้น หรื อ ปื นยาว หรื อ
ปื นลูกซอง) เท่านั้น
6.1.3 Match (แมทช์) – ประกอบไปด้วยอย่างน้อย 3 Stages ขณะที่ทุก Stages ใช้ปืนเพียงประเภทเดียวในการแข่งขัน ผลรวมของผล
การแข่งขันแต่ละ Stage จะเป็ นผลการแข่งขันที่จะบอกว่าใครเป็ นผูช้ นะใน Match นั้น
6.1.4 Tournament (ทัวนาเม้นท์) – เป็ นการแข่งขันของแมทช์พิเศษ ซึ่งสนามแต่ละสนาม สามารถถูกกาหนดใช้แข่งปื นประเภทใด
ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ (ต.ย. เช่น สนาม 1-4 ปื นสั้น, สนาม 5-8 ปื นไรเฟิ ล, สนาม 9-12 ปื นลูกซอง) ผลการแข่งขันสะสมของแต่
ละสนามมารวมกัน เพื่อเป็ นผลการแข่งของผูช้ นะของ Tournament นั้น
6.1.5 Grand Tournament (แกรนด์ ทัวนาเม้นท์) – เป็ นการแข่งขันที่ประกอบไปด้วย Match ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป (ต.ย. แมทช์ปืน
สั้นและแมทช์ปืนลูกซอง หรื อแมทช์ปืนสั้น รวมแมทช์ปืนไรเฟิ ล รวมแมทช์ปืนลูกซอง) ผลการแข่งขันแต่ละ แมทช์จะนามา
รวมกัน เพื่อเป็ นผลการแข่งขันหาผูช้ นะของ Tournament ซึ่งให้เป็ นไปตามกฎของ Tournament
6.1.6 League – (ลีค) ประกอบด้วย 2 Match หรื อมากกว่า ในแต่ละประเภทปื นจัดแข่งขันต่างสถานที่และต่างเวลา โดยผลการแข่งขัน
ร่ วมทั้งหมดของแต่ละผูแ้ ข่งขันใน Match ที่ระบุโดยผูจ้ ดั นามาสะสมและเป็ นตัวกาหนด ผูช้ นะของ League.
6.2
ดิวชิ ั่น (Division) ของการแข่ งขัน
6.2.1 Division ของการแข่งขัน IPSC จาแนกโดยข้อแตกต่างของปื นและอุปกรณ์ (ดูภาคผนวก D) แต่ละ Match ต้องกาหนดให้มีอย่าง
น้อย 1 Division เมื่อการแข่งขันมีให้แข่งหลาย Division แต่ละ Division ต้องคิดคะแนนแยกออกจากกัน และผลคะแนนรวมต้อง
แยกผูช้ นะในแต่ละ Division
6.2.2 ในการแข่งขันที่ IPSC รับรองอย่างเป็ นทางการ จานวนผูแ้ ข่งขันในแต่ละ Division ขั้นต่าที่ตอ้ งยิงให้จบการแข่งขัน ต้องเป็ นไป
ตามภาคผนวก A2 เพื่อให้เป็ นผลที่รับรอง ถ้าจานวนไม่ถึง MD อาจให้ทาการแข่งได้แต่จะไม่มี ผลในการรับรองอย่างเป็ น
ทางการ
6.2.3 ก่อนเริ่ มการแข่งขัน ผูแ้ ข่งขันต้องแจ้งดิวชิ นั่ หนึ่งดิวชิ นั่ สาหรับคิดคะแนนในการแข่งขันครั้งนั้น และเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบ
อุปกรณ์ต่างๆ ของผูแ้ ข่งขันตามดิวชิ นั่ ที่แจ้งไว้ก่อนที่ผแู ้ ข่งขันจะเข้าทาการยิง การปฎิบตั ิน้ ีจะช่วย ผูแ้ ข่งขันตรวจอุปกรณ์ของตน
ว่าเป็ นไปตามข้อกาหนดดิวชิ นั่ ตามที่ได้แจ้งไว้ อย่างไรก็ตามผูแ้ ข่งขัน ยังคงให้ปฎิบตั ิตามกฎในข้อ 6.2.5.1
6.2.3.1 หากผูแ้ ข่งขันไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนดอุปกรณ์ ถือเป็ นความรับผิดชอบของผูแ้ ข่งขันเอง ก่อนที่เข้าทาการยิงของผู ้
แข่งขันข้างต้น ต้องให้เหตุผล และหลักฐานที่ยอมรับแก่ผตู ้ รวจอุปกรณ์ หากปฎิเสธ หรื อไม่แสดงเหตุ หรื อหลักฐาน
ข้างต้น ให้ RM เป็ นผูต้ ดั สิ นชี้ขาด
6.2.3.2 ปื นของผูแ้ ข่งขัน และอุปกรณ์อื่นที่สามารถหยิบใช้ได้ระหว่างโจทย์การยิง อาจถูกขอให้ตรวจได้จาก เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
6.2.4 ผูแ้ ข่งขันสามารถยิงในหลายดิวชิ นั่ ได้ แต่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจาก MD ก่อน อย่างไรก็ตามผูแ้ ข่งขันจะได้คะแนนผลการแข่งขัน
อย่างสมบูรณ์เพียงดิวชิ นั่ เดียว และต้องเป็ นดิวชิ นั่ ที่ผแู ้ ข่งขันยิงครั้งแรกเท่านั้น ดิวชิ นั่ อื่นที่ยงิ ภายหลังจะไม่นบั ในผลการแข่งขัน
หรื อได้รับรางวัลอื่นๆ
7

อาจเรียกว่า สถานีได้
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6.2.5

เมื่อดิวชิ นั่ ใดไม่สามารถดาเนินการแข่งได้ หรื อถูกถอดออกจากการแข่งขัน หรื อผูแ้ ข่งขันไม่ได้แจ้งดิวชิ นั่ ก่อนเริ่ มทาการแข่งขัน
ผูแ้ ข่งขันจะถูกจัดเข้าดิวชิ นั่ ที่ RM เห็นสมควร หากไม่มีดิวชิ นั่ ที่เหมาะสมที่จะจัดให้ลง ผูแ้ ข่งขันนั้นจะทาการยิง โดยไม่ได้รับ
การคิดคะแนน
6.2.5.1 หากอุปกรณ์ของผูแ้ ข่งขันไม่ผา่ นข้อกาหนดของดิวชิ นั่ ที่แจ้งไว้ หลังจากเสี ยงสัญญาณเริ่ ม (Start Signal) ผูแ้ ข่งขันจะถูก
จัดเข้าไปอยูใ่ น Open Division (หากมี) มิฉะนั้นผูแ้ ข่งขันยิงโดยไม่มีการคิดคะแนนให้ หากผูแ้ ข่งขันนั้น ลงแข่งอยูใ่ น
Open Division อยูแ่ ล้ว และไม่ผา่ นข้อกาหนดของอุปกรณ์ดงั กล่าว ผูแ้ ข่งขันนั้นจะทาการยิง โดยไม่ได้รับการคิด
คะแนน
6.2.5.2 ผูแ้ ข่งขันที่ถูกจาแนกดิวชิ นั่ ใหม่ตามข้างต้น ต้องได้รับการแจ้งให้ทราบทันทีที่เป็ นไปได้ การตัดสิ นของ RM ในกรณี น้ ี
ถือเป็ นที่สิ้นสุด
6.2.5.3 ผูแ้ ข่งขันที่ถูกจัดเข้าไปอยูใ่ น Open Division ตามกฎข้อ 6.2.5.1 ให้ปฎิบตั ิตามภาคผนวก D1 แต่ยงั ต้องใช้ปืน และศูนย์
เดิม นอกจากปฎิบตั ิตามกฎข้อ 5.1.7.

6.2.6

การตัดสิ ทธิ์การแข่งขัน (DQ) ที่เกิดขึ้น โดยผูแ้ ข่งขันไม่วา่ เวลาใดในระหว่างที่ทาการแข่งขัน จะไม่ให้ผแู ้ ข่งขันได้แข่งต่อ ในการ
แข่งขันและ Division อื่นใดในภายหลัง อย่างไรก็ตามจะไม่มีผลย้อนหลังกับการแข่งขันใน Division ที่เสร็จสิ้นไปแล้ว และมี
สิ ทธิ์ได้รับรางวัลใน Division นั้นที่เสร็จไปแล้ว

6.2.7

การจาแนกผูแ้ ข่งขันในแต่ละ Division จะไม่เกี่ยวข้องกับการจาแนกแคททิกอรี่ (Category) หรื อ จากการเป็ นสมาชิกของภูมิภาค
หรื อ ทีมอื่นใด

6.3

แคททิกอรี่ (Category) ของการแข่ งขัน

6.3.1

การแข่งขันยิงปื น IPSC อาจประกอบไปด้วย Categories ที่แตกต่างกันใน Division เพื่อที่จะแบ่งกลุ่มประเภทของผูแ้ ข่งขัน ผู ้
แข่งขันอาจระบุเพียงหนึ่ง Category สาหรับ Match

6.3.2

การไม่ผา่ นข้อกาหนดใน Category ที่แจ้งไว้ หรื อไม่ได้แจ้งไว้ก่อนเริ่ มทาการแข่งขัน จะมีผลให้เสี ยสิ ทธิ์ใน Category นั้น
รายละเอียด Categories ที่ได้รับการอนุมตั ิ แสดงไว้ไนภาคผนวก A2

6.4

ทีมของประเทศ

6.4.1

ในกรณี ที่มีตาแหน่งว่างในทีม ทีมของประเทศหนึ่งในแต่ละดิวชิ นั่ อาจเลือกจากคนที่ดีที่สุดเข้าเสริ ม สาหรับการแข่งขัน IPSC
Level 4 ขึ้นไป ประเภทของทีมอนุมตั ิในแต่ละดิวชิ นั่ เป็ นไปตามที่ระบุไว้โดยการประชุมสมาพันธ์ (ดูภาคผนวก A2)
6.4.1.1 ในการแข่งขัน Level 4 เฉพาะทีมจากประเทศซึ่งตั้งอยูใ่ นภาคพื้นทวีปที่จดั การแข่งขันเท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งเข้า
แข่ง (เช่น ใน European Championship ทีมที่เป็ นตัวแทนของทวีปยุโรปเท่านั้นที่สามารถลงแข่งได้)
6.4.1.2 ในการแข่งขัน Level 4 หรื อสูงกว่านั้น ทีมที่เป็ นทางการจากประเทศต่างๆ จะต้องถูกจัดวางตามวัตถุประสงค์ การ
จัดสควอด์ และจัดอันดับไปตามลาดับที่ทีมเคยได้รับตาแหน่งในการแข่งระดับเดียวกันก่อนหน้านั้น แม้วา่ ทีม จะมี
สมาชิกที่ต่างไปจากเดิม

6.4.2

คะแนนบุคคลของผูแ้ ข่งขัน จะใช้กบั ทีมได้เพียงทีมเดียวในการแข่งขัน และในทีมเดียวกันจะต้องมีแต่ผแู ้ ข่งขันในดิวชิ นั่ เดียวกัน
6.4.2.1 ดิวชิ นั่ หรื อ แคททิกอรี ของแต่ละผูแ้ ข่งขันจะเป็ นตัวกาหนดสิ ทธิร่วมทีม (เช่น ผูแ้ ข่งขันแข่งขันใน Production ดิวชิ นั่
จะไม่มีสิทธิร่วมทีม Open ดิวชิ นั่ )ผูแ้ ข่งขันสตรี บุคคลที่ลงทะเบียน ในแคททีกรอรี่ เลดี้ ไม่สามารถเข้าร่ วมในทีมที่แบ่ง
ตามอายุ หรื อกลับกัน ผูแ้ ข่งขันบุคคลที่ลงแข่งขัน ใน แคททีกรอรี่ อาจจัดในทีมรวม overall ในดิวชิ นั่ เดียวกัน

6.4.3

ทีมจะประกอบด้วยจานวนผูแ้ ข่งขันสูงสุด สี่ (4) คน อย่างไรก็ตามจะใช้คะแนนสาม (3) คนที่สูงสุดเท่านั้น มารวมเป็ นคะแนน
ของทีม
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6.4.4

ในกรณี ที่สมาชิกในทีมไม่สามารถยิงได้ หรื อ ออกจากการแข่งขันในระหว่างการแข่งขัน คะแนนที่ทาโดยผูแ้ ข่งขันคนนั้นจะ
ยังคง เป็ นคะแนนของทีมต่อไป ทีมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวสมาชิกที่ถูกออกไปได้

6.4.5

สมาชิกในทีมที่ไม่สามารถเข้าแข่งขันก่อนเริ่ มทาการแข่งขัน อาจถูกเปลี่ยนตัวได้ก่อนการเริ่ มแข่งขัน ซึ่ง MD เป็ นผูอ้ นุมตั ิ

6.4.6

ถ้าสมาชิกในทีมถูก Disqualified จากการแข่งขัน คะแนนของสมาชิกในทีมที่ถูก Disqualified จะเป็ นศูนย์ในทุกสนาม ทีมจะไม่
มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวสมาชิกที่ Disqualified

6.5

สถานภาพผู้แข่ งขัน และ หลักฐานประจาตัว

6.5.1

ผูแ้ ข่งขันในทีมทั้งหมด จะต้องเป็ นสมาชิกของ IPSC Region ที่พานักอาศัยอยูโ่ ดยปกติ การพานักอาศัย หมายถึง Region ที่ซ่ ึง
เป็ นภูมิลาเนาปกติ อย่างน้อย 183 วันของ 12 เดือนก่อนเดือนที่เริ่ มทาการแข่งขัน เงื่อนไขของภูมิลาเนาปกติ คือการพานักอาศัย
โดยกายภาพ และไม่เกี่ยวข้องกับการเป็ นพลเมืองหรื อ การมีที่อยูอ่ าศัย จานวน 183 วัน ไม่จาเป็ นต้องต่อเนื่องกัน กรณี ผแู ้ ข่งขัน
ต่างชาติที่ RD ชาติน้ นั ไม่ได้รับรองความถูกต้อง ห้ามผูจ้ ดั การแข่งรับสมัคร
6.5.1.1 หากผูแ้ ข่งขันอาศัยอยูใ่ นพื้นที่หรื อประเทศที่ไม่ปรากฏในข้อมูล IPSC ผูแ้ ข่งขันสามารถเข้าร่ วมเป็ นผูอ้ าศัยของพื้นที่
ใกล้เคียง โดยต้องได้รับการรับรองก่อน และหากพื้นที่น้ นั ๆ กาลังร้องขอเพื่อให้ IPSC รับรองให้ผแู ้ ข่งขัน แจ้งว่าอาศัย
ในพื้นที่น้ นั ไป

6.5.2

ผูแ้ ข่งขัน และ/หรื อสมาชิกของทีม อาจเป็ นตัวแทนเฉพาะ IPSC Region ที่เขาพานักอาศัยอยู่ ยกเว้น
6.5.2.1 ผูแ้ ข่งขันอาศัยอยูท่ ี่หนึ่ง แต่ตอ้ งการแข่งขันในนามของภูมิภาคที่ตนเองเป็ นพลเมือง Region Director ของภูมิภาคที่ผู ้
แข่งขันพานักอยู่ และ Region Director ที่ผแู ้ ข่งขันเป็ นพลเมืองอยู่ ต้องทาการตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ก่อนที่การ
แข่งขันจะเริ่ มต้น
6.5.2.2 ผูแ้ ข่งขันตามข้อ 6.5.1.1 อาจจะเป็ นตัวแทนของภูมิภาคที่ตนเองเป็ นสมาชิกอยูไ่ ด้ แต่จะต้องได้รับรองจาก Region
Director เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ก่อนทาการแข่งขัน

6.5.3

การแข่งขันระดับประเทศหรื อระดับภูมิภาค ผูแ้ ข่งขันที่ได้แจ้งประเทศของตนล่วงหน้าตามกฎ 6.5.1 แล้วเท่านั้น จึงจะได้รับการ
รับรองเป็ นแชมป์ เปี้ ยนของประเทศ หรื อระดับภูมิภาคนั้น เป็ นแชมป์ เปี้ ยนของดิวชิ นั่ นั้น และ/หรื อ แคททิกอรี่ น้ นั ตามผลที่ได้
อย่างไรก็ตามเมื่อการแข่งสรุ ปผล ผูแ้ ข่งขันจากนานาประเทศ หรื อภูมิภาคอื่นต้องไม่ถูกลบออกจากผลการแข่งขัน โดยจะยังคง
ปรากฏผูแ้ ข่งขันทั้งหมดของทุกชาติไว้ตามเดิม ตัวอย่าง :
การแข่งขันประเทศ ๑ ผูช้ นะเลิศโอเพ่นดิวชิ นั่
100% นักกีฬา ก. จากประเทศ ๒ (คงแสดงผลเป็ นชนะเลิศโอเวอร์ออล และชนะเลิศดิวชิ นั่ นี้ไว้)
99% นักกีฬา ข. จากประเทศ ๖
95% นักกีฬา ค. จากประเทศ ๑ (คือผูช้ นะเลิศของประเทศ ๑)
ตารางการแข่ งของผู้แข่ งขัน และ การแบ่ งกลุ่ม (Squadding)

6.6
6.6.1

ผูแ้ ข่งขันต้องทาการแข่งขันตามกลุ่มตามตารางวันเวลาที่กาหนด หากไม่ได้มาปรากฏตัวตามตารางวันเวลาที่ตอ้ งยิง Stage นั้น
อาจไม่อนุญาตให้ยงิ โดยต้องได้รับการอนุมตั ิจาก Match Director เสี ยก่อน มิฉะนั้นจะได้รับคะแนนศูนย์สาหรับ Stage นั้น

6.6.2

เฉพาะเจ้าหน้าที่จดั แข่งขัน ผูส้ นับสนุนการแข่งขัน และบุคคลสาคัญเกี่ยวข้องกับประเทศจัดแข่ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ IPSC
(ตามที่ระบุในข้อ 6.1 ขององค์ประกอบ IPSC) จึงสามารถลงทาการแข่งล่วงหน้า (Pre-Match) ได้ ภายใต้การอนุมตั ิของ MD
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คะแนนที่เกิดขึ้นสามารถนาไปคิดรวมในการแข่งขันได้ภายใต้การอนุมตั ิของ MD เช่นกัน กาหนดวันที่มีการแข่งขันล่วงหน้า
(Pre-Match) จะถูกประกาศเป็ นทางการล่วงหน้าอยูใ่ นปฏิทินของการแข่งขัน โดยผูแ้ ข่งขันอื่นๆ ทัว่ ไปสามารถเข้าชมการแข่งได้
6.6.2.1 ในการแข่งขัน Level 4 หรื อสูงกว่านั้น ผูแ้ ข่งขันในประเภททีมต้องลงทาการแข่งขันในวันจริ งเท่านั้น
6.6.3

การเริ่ มการแข่งขัน จะนับโดยใช้วนั แรกของการยิง (รวม 6.6.2 ด้วย) และสิ้นสุดลงเมื่อผลการแข่งขันได้รับการ ประกาศให้เป็ นที่
สิ้นสุดโดย Match Director
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6.7

การแบ่ งคลาสระบบสากล หรื อ “ไอซีเอส” International Classification System (“ICS”)

6.7.1

สภา IPSC จะเป็ นผูป้ ระสานและประกาศกฎกติกา และขั้นตอนในการจัดการและดาเนินการแบ่งคลาส (ICS) ต่อไป

6.7.2

ผูแ้ ข่งขันที่ตอ้ งการ ICS ต้องใช้โจทย์การยิง (Course Of Fire) ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น (ซึ่งแสดงไว้ใน Web ของ IPSC)

IPSC Shotgun Rules, January 2012 Edition

87

หมวดที่ 7 : การจัดการด้ านการจัดการแข่ งขัน
7.1

เจ้ าหน้ าทีแ่ ข่ งขัน – หน้ าที่ และ ความสันพันธ์ เกีย่ วกับการแข่ งขันกาหนดไว้ ดงั นี:้

7.1.1

“อาร์โอ” (Range Officer – RO) – เป็ นเจ้าหน้าที่ผอู ้ อกคาสัง่ ในสนาม ดูแลผูแ้ ข่งขันให้ปฏิบตั ิตามคาอธิบายการยิงของสนาม
และ ดูแลความปลอดภัยในการยิงของผูแ้ ข่งขันอย่างใกล้ชิด เป็ นผูแ้ จ้งเวลา คะแนน การทาโทษ ตรวจสอบ และบันทึกคะแนนลง
ในใบบันทึกคะแนน (ภายใต้การบังคับบัญชาของ CRO และ RM)

7.1.2

“ซีอาร์โอ” (Chief Range Officer – CRO) – เป็ นเจ้าหน้าที่สูงสุด ที่ควบคุมทุกคน และ ทุกกิจกรรมในสนาม ดูแลในเรื่ อง ความ
ยุติธรรม ความถูกต้องให้เป็ นไปตามกฎ (ภายใต้การบังคับบัญชาของ RM)

7.1.3

“เอสโอ” (Stat Officer – SO) – รับผิดชอบงานด้านเก็บ เรี ยบเรี ยง ป้ องกันข้อมูล และเก็บรักษาใบบันทึกคะแนนทั้งหมด และทา
หน้าที่คานวณ ตรวจสอบ และปิ ดประกาศผลคะแนน ผลการแข่งขัน และข้อมูลสถิติต่างๆ (ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของ
RM)

7.1.4

“ควอเตอร์มาสเตอร์” (Quartermaster – QM) – จัดส่ง ซ่อมแซม ดูแลรักษาอุปกรณ์ในสนามทุกชนิด (เช่น เป้ า กระดาษปิ ดเป้ า สี
ขาเป้ า ฯลฯ) ดูแลและจัดสรรเครื่ องมือประจาตัวของ RO (เช่น เครื่ องจับเวลา ถ่าน แม็กยิง แผ่นรองเขียน ฯลฯ) และ เสบียง
อาหารของ RO (ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของ RM)

7.1.5

“อาร์เอ็ม” (Range Master – RM) – ดูแลคนที่มีกิจกรรมทุกคนในสนาม รับผิดชอบในเรื่ องความปลอดภัยของสนาม และความ
ปลอดภัยในการใช้สนาม ให้เป็ นไปตามกฎ การ DQ การประท้วง ที่ตอ้ งใช้อนุญาโตตุลาการ จะต้องผ่าน RM โดยปรกติ RM
ได้รับการแต่งตั้งโดย MD และทางานร่ วมกัน อย่างไรก็ตามในการแข่งขันที่ IPSC รับรองอย่างเป็ นทางการระดับ Level IV ขึ้น
ไป การแต่งตั้ง RM ต้องขออนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับ IPSC Executive Council
7.1.5.1 การอ้างถึง “Rang Master” ในหนังสื อกฎเล่มนี้หมายความถึงบุคคลที่รับหน้าที่ปฎิบตั ิเป็ น RM ในการแข่งขัน (หรื อ ตัว
แทนที่มีอานาจในงานหนึ่งๆ) มิใช่ตาแหน่งในระดับสากลหรื อภูมิภาค

7.1.6

“แมทช์ไดเร็ กเตอร์” (Match Director – MD) – ดูแลการแข่งขันทั้งหมด รวมถึง การบริ หารจัดการ การจัดกลุ่ม ตารางเวลา การ
สร้างสนาม และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ าย และการเตรี ยมการด้านบริ การ มีอานาจและการตัดสิ นใจในกรณี ต่างๆ สูงสุด
ยกเว้นการใช้กรณี ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎที่เป็ นอานาจของ RM, MD ถูกแต่งตั้งโดยองค์กรที่จดั แข่ง และทางานร่ วมกับ RM

7.2

ระเบียบวินัย ของเจ้ าหน้ าที่

7.2.1

RM มีอานาจเหนือเจ้าหน้าที่การแข่งขันทุกคน นอกจาก MD (ยกเว้นในกรณี MD เข้าร่ วมทาการแข่งขันในแมทช์ดว้ ย และอยูใ่ น
ฐานะนักกีฬาผูแ้ ข่งขัน) และรับผิดชอบตัดสิ นใจในเรื่ องที่เกี่ยวกับระเบียบวินยั ของเจ้าหน้าที่

7.2.2

ในกรณี ที่ เจ้าหน้าที่มีเรื่ องเกี่ยวกับความประพฤติ RM จะส่งรายงานและรายละเอียดของเหตุความผิดนั้น ให้ RD ของภูมิภาคที่
เป็ นเจ้าภาพการแข่งขัน และประธานของ International Range Officers Association (IROA)

7.2.3

เจ้าหน้าที่การแข่งขันที่ถูก DQ จากการแข่งขัน โดยฝ่ าฝื นความปลอดภัย ในขณะที่มีการแข่งขันอยู่ ยังจะมีคุณสมบัติในการเป็ น
เจ้าหน้าที่การแข่งขัน สาหรับการแข่งขันนั้น RM จะเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยเกี่ยวกับการเข้าร่ วมของเจ้าหน้าที่ท้ งั หลาย

7.3

การแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าที่

7.3.1

เจ้าภาพผูจ้ ดั การแข่งขัน ต้องแต่งตั้ง Match Director และ Range Master ก่อนการแข่งขันจะเริ่ มขึ้น เพื่อที่จะเป็ นผูท้ ี่รับหน้าที่ และ
ภาระงานตามรายละเอียดของกฎฉบับนี้ ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้ง RM ควรมีความสามารถและประสบการณ์จาก เจ้าหน้าที่ที่ผา่ นการ
อบรม (ดูกฎ 7.1.5 ประกอบ) สาหรับ Level 1 และ Level 2 เพียงคนเดียวอาจเป็ นได้สองตาแหน่งทั้ง MD และ RM
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7.3.2

อ้างอิงตามกฎฉบับนี้ เจ้าหน้าที่สนามหรื อ Match Officials (เช่น RO, CRO, RM และ อื่นๆ) หมายถึงบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง
อย่างเป็ นทางการจากเจ้าภาพผูจ้ ดั การแข่งขัน ซึ่งได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพในการแข่งขัน บุคคลที่เป็ นเจ้าหน้าที่สนาม
ที่ได้รับการรับรอง (Certified Match Officials) แต่ได้มาเข้าร่ วมการแข่งขัน ในลักษณะของผูแ้ ข่งขันทัว่ ไป จะไม่มีฐานะ หรื อ
อานาจหน้าที่ เป็ นเจ้าหน้าที่สนาม (Match Officials) ในการแข่งขันครั้งนั้น และบุคคลดังกล่าวไม่ควรเข้าร่ วมการแข่งขันโดย
สวมใส่เครื่ องแต่งกายที่มีตราประจาตาแหน่งต่างของการของการแข่งขัน
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หมวดที่ 8 : โจทย์ การยิง (The Course of Fire)
8.1

สภาพของปื นพร้ อมยิง (Gun Ready Condition)
เงือ่ นไขสภาพพร้อมของปื นทีใ่ ช้ในการแข่งขันโดยทัว่ ไป จะเป็ นไปตามข้อต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม เมือ่ เกิดเหตุการณ์ที่ ผู ้
แข่งขันไม่ได้บรรจุกระสุนเข้ารังเพลิง ตามคาอธิบายการยิง โดยตั้งใจหรื อไม่ก็ตาม RO ต้องไม่กระทาการใดๆ โดยผูแ้ ข่งขันจะ
ต้องรับผิดชอบตนเองเสมอสาหรับการครอบครองปื นอยู่

8.1.1

ปื นลูกซอง:
8.1.1.1 โหลด (อ็อปชัน่ 1): แม๊กกาซีนมีลูก และยึดกับปื น, ลูกอยูใ่ นรังเพลิง, นกสับ และ/หรื อเซียร์ข้ ึนไว้ และปรับขึ้นคันเซฟ
(ถ้าปื นถูกออกแบบให้มี)
8.1.1.2 โหลด (อ็อปชัน่ 2): แม๊กกาซีนมีลูก และยึดกับปื น, รังเพลิงไม่มีลูก, ลูกเลื่อนปิ ด
8.1.1.3 อันโหลด (อ็อปชัน่ 3): แม๊กกาซีนที่ยดึ กับปื นต้องไม่มีลูก, แม๊กกาซีนที่ถอดได้ให้แยกจากปื น ลูรังเพลิงไม่มีลูก, ลูก
เลื่อน/โบลท์ อาจเปิ ด หรื อปิ ด

8.1.2

ไม่ใช้ Not Applicable

8.1.3

โจทย์การยิง อาจกาหนดเงื่อนไขสภาพพร้อม (Ready Condition) แบบอื่น การกาหนดดังกล่าวจะต้อง บรรยายอย่างชัดเจนใน
คาอธิบายโจทย์การยิง
8.1.3.1 ในกรณี ที่คาอธิบายโจทย์การยิงเขียนระบุให้ปืนของผูแ้ ข่งขัน และ/หรื ออุปกรณ์พว่ งอื่นๆ ต้องว่างอยูบ่ นโต๊ะหรื อพื้นผิว
อื่น ก่อนสัญญาณเริ่ มยิง(Start Signal) ผูแ้ ข่งขันต้องวางปื นและอุปกรณ์ตามที่คาอธิบายสนามเขียนระบุ โดยมีเพียงแค่
อุปกรณ์ที่ยดึ ติดกับตัวปื น(เช่น ที่พกั นิ้ว เซฟ ก้านขึ้นลาเลื่อน) ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นในทาเกิดระดับที่ต่างไป (ดูกฎข้อ
5.1.8)

8.1.4

ยกเว้นจะระบุไว้ในเงื่อนไขของดิวชิ นั่ (ดูภาคผนวก D) ผูแ้ ข่งขันต้องไม่ถูกจากัดในเรื่ องจานวนกระสุนที่บรรจุในปื น คาอธิบาย
สนามอาจกาหนดแค่บรรจุหรื อไม่บรรจุ และการเปลี่ยนแม็กเท่านั้น ภายใต้กฎ 1.1.5.2

8.2

สภาพความพร้ อมของผู้แข่ งขัน

เมื่อมีลกั ษณะทีเ่ ตรียมพร้ อมรับคาสั่ง จาก RO
8.2.1

ปื นถูกตระเตรี ยมตามที่กาหนดในคาอธิบายโจทย์การยิง และเป็ นไปตามข้อกาหนดของดิวชิ นั่

8.2.2

ผูแ้ ข่งขัน จัดท่าทางตามท่าเริ่ มต้นที่ตาแหน่งกาหนดไว้ในคาอธิบายการยิง ดูกฎด้านล่าง
8.2.2.1 ผูแ้ ข่งขันต้องยืนตรง โดยปื นในสภาพเตรี ยมพร้อม ถูกโดยถือด้วยมือทั้งสองข้าง พานท้ายแตะตัวผูแ้ ข่งขันที่ระดับ
สะโพก โกร่ งไกหันลงพื้น ปากลากล้องชี้เข้าในสนาม และให้นิ้วอยูน่ อกโกร่ งไก
8.2.2.2 ผูแ้ ข่งขันต้องยืนตรง โดยปื นในสภาพเตรี ยมพร้อม ถูกให้ถือด้วยมือข้างข้างถนัด ลากล้องขนานกับพื้น โกร่ งไกหันลง
พื้น ปากลากล้องชี้เข้าในสนาม และให้นิ้วอยูน่ อกโกร่ งไก และมืออีกข้างปล่อยตามสบายข้างลาตัว
8.2.2.3 แต่ละสเตจสเตจอาจให้ ท่าเริ่ ม แตกต่างตามที่ระบุในคาบรรยายสนาม
8.2.2.4 เว้นแต่จะประกาศในคาอธิบายการยิง โจทย์การยิงต้องไม่อนุญาตให้ผแู ้ ข่งขันเริ่ มด้วยการให้ปืนกลับด้านขึ้นบน
8.2.2.5 ผูแ้ ข่งขันที่ทาการยิง หรื อยิงจบ โดยเริ่ มท่าเริ่ มต้นไม่ถูกต้อง RO สามารถให้ทาการยิงใหม่ได้

8.2.3

โจทย์การยิงจะต้องไม่กาหนดให้ผแู ้ ข่งขัน สัมผัส หรื อถือปื น เครื่ องช่วยบรรจุหรื อกระสุนปื น หลังจากคาสัง่ “Stand By” และ
ก่อนสัญญาณเริ่ มยิง (ยกเว้นการสัมผัสด้วยท่อนแขนส่วนล่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)
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8.3

การสื่ อสารในสนาม – คาสั่งทีอ่ นุญาต ใช้ ในสนามยิง และลาดับการสั่งมีดงั นี้

8.3.1

“Load and Make Ready” (หรื อ “Make Ready” กรณี ท่าสตาร์ทเริ่ มจากปื นไม่บรรจุ) คาสัง่ นี้บ่งบอกถึง การเริ่ ม “โจทย์การยิง” ใน
สนาม IPSC ภายใต้การกากับดูแลของ RO ผูแ้ ข่งขันต้องหันหน้าไปในแนวยิง หรื อในแนวที่ปลอดภัยตามที่ RO ระบุ สวมใส่
เครื่ องป้ องกัน ตา และหู และเตรี ยมปื น ตามคาอธิบายสนาม แล้วผูแ้ ข่งขันจะจัดท่าทางของตัวเองในท่าที่กาหนดไว้ ณ จุดนี้ RO
จะดาเนินการสัง่ การต่อไป
8.3.1.1 เมื่อมีการออกคาสัง่ ผูแ้ ข่งขันต้องไม่เคลื่อนตัวออกจากจุดเริ่ มต้น ก่อนที่จะมีสญ
ั ญาณเริ่ มยิงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
RO ที่กากับดูแลอยู่ การฝ่ าฝื นจะถูกตักเตือนในครั้งแรก และอาจถูกใช้กฎข้อ 10.6.1 เมื่อกระทาอีก ในการแข่งขันคราว
เดียวกัน

8.3.2

“Are You Ready?” ถ้าไม่มีปฏิกิริยาปฎิเสธใดๆของผูแ้ ข่งขันที่ตอบสนองคาสัง่ นี้ ให้ถือว่าเขาเข้าใจวิธีการยิงเป็ นอย่างดีแล้ว และ
พร้อมที่จะเริ่ มยิง ถ้าผูแ้ ข่งขันยังไม่พร้อมเมื่อได้รับคาสัง่ จะต้องตะโกนว่า “Not Ready” เมื่อผูแ้ ข่งขันได้ทาท่า เตรี ยมพร้อมตาม
ท่าที่กาหนดไว้ในคาอธิบายการยิง จะถือบ่งบอกถึงความพร้อมยิงแก่เจ้าหน้าที่สนาม (RO)

8.3.3

“Standby” คาสัง่ นี้จะตามด้วยสัญญาณเริ่ มยิงภายใน 1 ถึง 4 วินาที (ดูกฎ 10.2.6)

8.3.4

“Start Signal” คือสัญญาณที่ให้ผแู ้ ข่งขันเริ่ มทาการยิง ถ้าผูแ้ ข่งขันไม่มีปฏิกิริยาสนองตอบต่อสัญญาณเริ่ มยิงไม่วา่ ด้วยเหตุใด RO
จะยืนยันว่าผูแ้ ข่งขันพร้อมทาการยิง โดยกลับไปเริ่ มที่คาสัง่ Are You Ready? อีกครั้ง
8.3.4.1 ในกรณี ที่ผแู ้ ข่งขันเริ่ มทาการยิงก่อนสัญญาณโดยไม่เจตนา (False Start) RO จะต้องทาการ
ที่สุด และให้เริ่ มทาการยิงใหม่ เมื่อเตรี ยมสนามกลับมาพร้อมอีกครั้ง

8.3.5

หยุดนักกีฬาโดย เร็ ว

“Stop” คาสัง่ นี้จะถูกใช้โดย RO ได้ทุกเวลา ผูแ้ ข่งขันจะต้องหยุดยิงทันที ยืนอยูก่ บั ที่ และ รอรับคาแนะนาจาก RO
8.3.5.1 ในกรณี จดั แข่งขัน 2 สนาม หรื อมากกว่า หรื อ ถูกจัดแบ่งยิงอยูใ่ นพื้นที่ร่วมกัน RO อาจออกคาสัง่ ชัว่ คราว เมื่อจบโจทย์
การยิงแรกเพือ่ ให้ผแู ้ ข่งขันเตรียมยิงในโจทย์การยิงลาดับต่อไป (เช่น “Reload If Required”) คาสัง่ ชัว่ คราวนี้ ต้องระบุ
ไว้ในคาอธิบายการยิง ของสนามนั้นด้วย

8.3.6

“If You Are Finished, Unload And Show Clear” เมื่อผูแ้ ข่งขันได้ทาการยิงจบในสนาม IPSC แล้ว ผูแ้ ข่งขันต้องลดปื นลง และ
แสดงปื นให้ RO ตรวจสอบ โดยแนวปื นยังชี้ไปในแนวยิง หลอดกระสุนไม่มีลูก หรื อ ถอดแม็กกาซีนออก ค้างเลื่อนปื น หรื อดึง
เปิ ดไว้ เพื่อแสดงรังเพลิงว่างไม่มีกระสุนค้าง

8.3.7

“If Clear, Hammer Down, Open Action” หลังจากคาสัง่ นี้ ผูแ้ ข่งขันต้องไม่กลับไปยิงอีก (ดูกฎ 10.6.1) ในขณะที่ยงั ชี้ปืนไปใน
แนวยิงที่ปลอดภัย จากนั้นผูแ้ ข่งขันต้องทาการตรวจความปลอดภัยของปื นขั้นสุดท้ายดังต่อไปนี้
8.3.7.1 ถ้ารังเพลิงไม่มีลูกให้ผแู ้ ข่งขันปิ ดเลื่อนปื น เหนี่ยวไกทิ้ง และเปิ ดเลื่อนปื น
8.3.7.2 ถ้าปื นตรวจแล้วไม่มีลูก ผูแ้ ข่งขันต้องสวม Safety Flag ถือเป็ นการสิ้นสุดการยิง ลูกเลื่อนสามารถที่เปิ ดค้างหรื อปิ ดก็ได้
8.3.7.3 ถ้าปื นยังมีลูก RO จะยังคงออกคาสัง่ ตามกฎ 8.3.6 (ให้ดูกฎ 10.4.3)
8.3.7.4 การปฎิบตั ิตามกฎข้อ 8.3.7.1 และ 8.3.7.2 ถือเป็ นการสิ้นสุดการยิง ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องปฎิบตั ิตามกฎ 5.2.1

8.3.8

“Range Is Clear” – ผูแ้ ข่งขัน หรื อเจ้าหน้าที่สนาม ต้องไม่เคลื่อนที่เข้าไปหา หรื อถอยออกมาจากเขตแนวยิง หรื อจุดสุดท้ายที่ยงิ
จนกว่าจะมีคาสัง่ นี้โดย RO และเมื่อมีคาสัง่ นี้ เจ้าหน้าที่และผูแ้ ข่งขัน จึงเข้าไปนับคะแนน ปิ ดเป้ า ตั้งเป้ า ฯลฯ

8.3.9

ผูแ้ ข่งขันที่ความบกพร่ องทางการได้ยนิ สามารถขอได้รับสัญญาณคาสัง่ พิเศษเพิ่ม สาหรับคาสัง่ การยิง ทั้งทางภาพ และ/หรื อทาง
กายภาพ โดยต้องได้รับการอนุมตั ิจาก RM ก่อนจะใช้
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8.3.9.1 สัญญาณทางกายภาพที่แนนาคือ การแตะที่ไหล่ผแู ้ ข่งขันด้านไม่ถนัด โดยใช้วธิ ีการนับถอยหลัง เช่น แตะ3ครั้ง สาหรับ
“Are You Ready”, แตะ2ครั้ง สาหรับ “Standby” และ แตะ1ครั้ง สาหรับ “Start Signal”
8.3.9.2 หากผูแ้ ข่งขันต้องการจะใช้อปุ กรณ์ส่งสัญญาณเป็ นของตัวเอง จะต้องนาอุปกรณ์ให้ทดสอบ ทดลอง อนุมติโดย RM
ก่อนที่จะนามาใช้
8.3.10 เนื่องจากไม่มีขอ้ กาหนดสาหรับอุปกรณ์สื่อสารระหว่างสถานีทดสอบกระสุน หรื อ สถานีตรวจอุปกรณ์ (ซึ่งอาจจะอยูห่ ่างไกล
จากบริ เวณที่ทาการแข่งขัน) ผูแ้ ข่งขันต้องไม่นา Safety Flag ค้างรังเพลิงสาหรับปื นยาวออก จนกว่าผูต้ รวจสอบจะเรี ยกให้ส่ง
Safety Flag ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ใดจนกว่าผูต้ รวจอุปกรณ์ หรื อผูท้ ดสอบอุปกรณ์แจ้ง หรื อให้ปฎิบตั ิตามคาแนะนา หากฝ่ าผืนให้
ปฎิบตั ิตามกฎข้อ 10.5.1
8.4

การบรรจุกระสุ น การบรรจุใหม่ หรื อ การเลิกบรรจุ ในโจทย์ การยิง

8.4.1

การบรรจุกระสุน การบรรจุใหม่ หรื อ การเลิกบรรจุ ในระหว่างอยูใ่ นโจทย์การยิง นิ้วของผูแ้ ข่งขันจะต้องออกมานอกโกร่ งไก
ให้เห็นอย่างชัดเจน ยกเว้นแต่มีขอ้ อนุญาตพิเศษอื่นใด (ดูขอ้ 8.3.7.1 และ 10.5.9) และปื นต้องชี้ไปในแนวยิง หรื อในทิศทางที่
ปลอดภัยที่ RO กาหนดไว้ (ดูกฎ 10.5.1 และ10.5.2)

8.5

การเคลื่อนที่

8.5.1

นอกจากผูแ้ ข่งขันกาลังทาการเล็งหรื อยิงไปที่เป้ า การเคลื่อนที่ทุกอย่างจะต้องทาโดยที่ตอ้ งนิ้วออกนอกโกร่ งไกปื นให้เห็นอย่าง
ชัดเจน ปื นจะต้องชี้ไปในทิศทางที่ปลอดภัย และควรจะเข้าเซฟไว้ “การเคลื่อนที่” หมายถึงท่าทางใดๆ ตามข้างล่างนี้:
8.5.1.1 การก้าวออกไปในทิศทางใดๆ มากกว่าหนึ่งก้าว
8.5.1.2 เปลี่ยนท่ายิง (ต.ย. จากท่ายืน มา คุกเข่า หรื อ จากนัง่ มายืน ฯลฯ)

8.5.2

ห้ามปรับสายสะพายปื นระหว่างการยิง

8.6

การช่ วยเหลือ หรื อ รบกวน

8.6.1

จะไม่มีการให้ความช่วยเหลือไม่วา่ รู ปแบบใดๆแก่ผแู ้ ข่งขันในระหว่างที่กาลังอยูใ่ นสนามยิง ยกเว้นคาแนะนาจาก RO ที่อาจ
เตือนผูแ้ ข่งขันได้ตลอดเวลาในเรื่ องความปลอดภัย การเตือนดังกล่าวไม่ถือเป็ นเหตุให้ได้รับการยิงใหม่
8.6.1.1 ผูแ้ ข่งขันพิการที่อยูใ่ นรถเข็น หรื อรถสาหรับคนพิการ อาจได้รับอนุญาตจาก RM ให้มีผชู ้ ่วยเพื่อเข็นรถให้เคลื่อนที่ แต่
อาจพิจารณาให้อยูภ่ ายใต้กฎ 10.2.10

8.6.2

บุคคลใด หากทาตัวเป็ นผูช้ ่วย หรื อให้การช่วยเหลือผูแ้ ข่งขันขณะอยูใ่ นโจทย์การยิง โดยไม่รับอนุญาตการจาก RO (และผู ้
แข่งขันตอบรับความช่วยเหลือนั้นๆ) อาจจะถูก RO ปรับโทษทาผิดขั้นตอนในสนามนั้น และ/หรื อ อาจได้รับการปฏิบตั ิตาม
หมวด 10.6
8.6.2.1 บุคคลใดใช้คาพูด หรื อกระทาสิ่ งอื่นใดที่เป็ นการรบกวนผูแ้ ข่งขันในระหว่างที่อยูใ่ นโจทย์การยิง อาจจะถูกปฎิบตั ิ ตาม
กฎหมวด 10.6 หาก RO เชื่อว่าการรบกวนนั้นมีผลต่อผูแ้ ข่งขัน จะต้องรายงานให้ RM ทราบ ซึ่งอาจตัดสิ นให้สิทธิ
ทาการ (Re-Shoot) แก่ผแู ้ ข่งขันนั้นได้

8.6.3

ในกรณี ที่มีการสัมผัสระหว่าง RO และผูแ้ ข่งขันโดยไม่ได้ต้ งั ใจ หรื อมีสิ่งรบกวนภายนอกที่มีผลรบกวนผูแ้ ข่งขัน ในระหว่าง
โจทย์การยิง RO อาจเสนอให้ผแู ้ ข่งขันยิงใหม่ได้ ผูแ้ ข่งขันต้องตอบรับ หรื อปฏิเสธ ก่อนจะทราบคะแนน หรื อเวลายิง อย่างไรก็
ตาม หากผูแ้ ข่งขันทาผิดในเรื่ องความปลอดภัยในช่วงที่มีเหตุรบกวนนั้น บทบัญญัติในข้อ 10.4 และ 10.5 ยังคงใช้บงั คับอยู่

8.7

การจัดศู นย์ เล็งเป้า การยิงแห้ ง และ การสารวจสนาม (Sight Picture, Dry Firing and Course Inspection)
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8.7.1

ห้ามผูแ้ ข่งขันทาการจัดศูนย์เล็งเป้า และ/หรื อยิงแห้งก่อนเสี ยงสัญญาณเริ่ ม โดยเด็ดขาด หากฝ่ าฝื นจะได้รับการเตือนสาหรับการ
กระทาครั้งแรก และในการแข่งขันเดียวกันนั้น ผูแ้ ข่งขันทาผิดซ้ าจะถูกหักคะแนนครั้งละ 1 การผิดวิธี ผูแ้ ข่งขันสามารถเล็งปื น
ไปที่พ้นื เพื่อทาการปรับศูนย์อิเล็กโทรนิค

8.7.2

ขณะที่ผแู ้ ข่งขันทาการสารวจสนามนั้น ไม่อนุญาตให้ผแู ้ ข่งขันใช้อุปกรณ์ใดๆ ในการจัดศูนย์เล็งเป้า (เช่น ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรื อ
ทั้งหมดของปื นจาลอง ปื นจริ ง และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ) อนุญาตให้ใช้มือของผูแ้ ข่งขันระหว่างเดินสารวจดูสนามเท่านั้น หาก
ฝ่ าฝื นจะถูกตัดจานวนครั้งละ 1 การผิดวิธี (ดู 10.5.1 ประกอบ)

8.7.3

ก่อนได้รับอนุญาตจาก RM หรื อ RO ประจาสนามนั้นๆ ผูห้ นึ่งผูใ้ ดจะต้องไม่เข้าไปในขอบเขตของสนามโดยเด็ดขาด จะมีการ
ตักเตือนในการกระทาครั้งแรก และอาจมีโทษตามข้อ 10.6 ถ้ามีการกระทาซ้ าอีก
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หมวดที่ 9 : การนับคะแนน (Scoring)
9.1 กฎทัว่ ไป
9.1.1

การเข้าถึงเป้ า – ระหว่างการนับคะแนนกาลังดาเนินการอยู่ ผูแ้ ข่งขัน หรื อตัวแทนของผูแ้ ข่งขันต้องอยูห่ ่างจากเป้ านับคะแนน
หรื อเป้ าทาโทษ ไม่นอ้ ยกว่า หนึ่ง (1) เมตร ทั้งนี้ตอ้ งได้รับอนุญาตจาก RO จึงจะเข้าไปได้ การฝ่ าฝื นจะเป็ นเหตุให้ถูกตักเตือน ใน
การฝ่ าฝื นครั้งแรก แต่ผแู ้ ข่งขัน หรื อตัวแทนของผูแ้ ข่งขัน อาจจะได้รับการพิจารณาจาก RO ให้ได้รับการปรับโทษ ยิงผิดวิธี ถ้า
หากมีการฝ่ าฝื นในกรณี เดิมอีก ในการแข่งขันเดียวกัน

9.1.2

สัมผัสเป้ า – ระหว่างการนับคะแนนกาลังดาเนินการอยู่ ผูแ้ ข่งขัน หรื อตัวแทนของผูแ้ ข่งขัน จะไม่สมั ผัส วัดรอยกระสุน หรื อการ
รบกวนอื่นใด กับเป้ านับคะแนน หรื อเป้ าทาโทษใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก RO หาก RO เห็นว่าผูแ้ ข่งขัน หรื อตัวแทนของผู ้
แข่งขัน รบกวนเป้ า ทาให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับกระบวนการนับคะแนน RO อาจจะ
9.1.2.1 นับคะแนนเป้ าที่มีผลกระทบนั้นเป็ นเป้ า Miss หรื อ
9.1.2.2 ปรับโทษ สาหรับเป้ าทาโทษ (No-Shoot) ที่มีผลกระทบ

9.1.3

การปิ ดรอยเป้ า ก่อนเวลาอันควร – ถ้าเป้ าถูกปิ ดรอยยิงก่อนเวลาอันควร ทาให้เป็ นไปไม่ได้ที่จะนับคะแนนที่แท้จริ ง RO จะต้อง
สัง่ ให้ผแู ้ ข่งขันทาการยิงใหม่ในสนามนั้น (Re-Shoot)

9.1.4

เป้ าไม่พร้อม – ถ้าหากปรากฏว่ามีเป้ าไม่ได้ซ่อมรอยกระสุน หรื อไม่ได้ติดตั้งไว้ในลักษณะเดิมก่อนทาการยิงจากผูแ้ ข่งขันคน
ก่อนหน้านี้ รวมทั้งกรณี เห็นว่ามีคะแนนเกิน หรื อการทาโทษเป้ าห้ามยิงอย่างหน้าสงสัย โดยไม่สามารถแยกออกหรื อชี้ขาดได้วา่
รอยกระสุนเกิดจากคนก่อนหรื อคนหลัง มีผลให้ผแู ้ ข่งขันทาการยิงใหม่ในสนามนั้น (Re-Shoot)
9.1.4.1 ในกรณีแผ่นหรื อเทปซ่อมเป้าเกิดหลุดด้วยอุบตั เิ หตุ ด้วยลม แรงอัดปากกระบอกปื น หรือ เหตุอนื่ ใด และในลักษณะที่
ไม่แน่ชดั ว่ารอยกระสุนใด เกิดจากคนก่อน หรื อคนปั จจุบนั ผูแ้ ข่งขันจะได้รับการยิงใหม่ในสนามนั้น (Re-Shoot)
9.1.4.2 ผูแ้ ข่งขันที่ลงั เล หรื อหยุดด้วยตนเองระหว่างโจทย์การยิง ด้วยเชื่อว่าเป้ ากระดาษบางเป้ า หรื อมากกว่า ยังไม่ได้ทาการ
ซ่อม8 จะไม่ได้รับสิ ทธิการยิงใหม่ (Re-Shoot)

9.1.5

ทะลุผา่ นไม่ได้ – พื้นที่ๆ คิดคะแนนของเป้ ากระดาษ IPSC (Scoring Area) ทั้งหมดให้ถือว่าไม่สามารถยิงทะลุได้ ถ้าหาก
9.1.5.1 กระสุนลูกโดด หรื อ ลูกปลายบัคเม็ดใหญ่ยงิ ถูกพื้นที่คิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ ากระดาษ เต็มนัด และยังทะลุ
ผ่านไปโดนพื้นที่คิดคะแนนของเป้ ากระดาษอันอื่น รอยกระสุนในเป้ ากระดาษในเป้ ากระดาษอันหลัง จะไม่ได้รับ
คะแนน หรื อการทาโทษใดๆ ทั้งสิ้น
9.1.5.2 กระสุนลูกโดด หรื อ ลูกปลายบัคเม็ดใหญ่ยงิ ถูกพื้นที่คิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ ากระดาษ เต็มนัด และยังทะลุ
ผ่านไปโดนเป้ าโลหะล้มลง ในกรณี น้ ีให้ถือว่าเป็ นการบกพร่ องของอุปกรณ์สนาม (Range Equipment Failure)(ดูกฎ
4.6.1) ผูแ้ ข่งขันจะต้องทาการยิงใหม่ในสนามนั้น (Re-Shoot) หลังจากข้อบกพร่ องได้รับการแก้ไขแล้ว
9.1.5.3 กระสุนลูกโดด หรื อ ลูกปลายบัคเม็ดใหญ่ยงิ ถูกพื้นที่คิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ ากระดาษ หรื อ เป้ าโลหะ เพียง
บางส่ วน และยังทะลุผา่ นไปโดนพื้นที่คิดคะแนนของเป้ ากระดาษอันอื่น รอยกระสุนในเป้ ากระดาษในเป้ ากระดาษอัน
หลัง จะได้รับคะแนน หรื อ การทาโทษที่เกิดขึ้น
9.1.5.4 กระสุนลูกโดด หรื อ ลูกปลายบัคเม็ดใหญ่ยงิ ถูกพื้นที่คิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ ากระดาษ หรื อ เป้ าโลหะ เพียง
บางส่ วน และยังทะลุผา่ นไปโดนเป้ าโลหะล้มลง (หรื อโดนพื้นที่คิดคะแนนของเป้ าโลหะ) อันอื่น เป้ าโลหะอันหลัง จะ
ได้รับคะแนน หรื อการทาโทษที่เกิดขึ้น

9.1.6

ฮาร์ดคัฟเวอร์ ถ้าหากว่าไม่มีการระบุอย่างชัดเจนในคาอธิบายสนาม (Stage Briefing) ว่า เป็ นซอฟคัฟเวอร์ (ดูกฎข้อง 4.1.4.2) ให้
ถือว่า กาแพง เครื่ องกีดขวาง ฉากบังตา และสิ่ งก่อสร้างทั้งหมดในสนาม เป็ นฮาร์ดคัฟเวอร์ ซึ่งไม่สามารถยิงทะลุได้ ถ้าหากว่า:9.1.6.1 กระสุนลูกโดด หรื อ ลูกปลายบัคเม็ดใหญ่ยงิ ถูกฮาร์ดคัฟเวอร์ เต็มนัด และยังทะลุผา่ นไปโดนพื้นที่คิดคะแนนของเป้ า
กระดาษ หรื อ เป้ าห้ามยิงอื่นใด กระสุนนัดนั้นจะไม่ได้คะแนน หรื อโดนทาโทษใด
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9.1.6.2 กระสุนลูกโดด หรื อ ลูกปลายบัคเม็ดใหญ่ยงิ ถูกฮาร์ดคัฟเวอร์ เต็มนัด และยังทะละผ่านไปโดนเป้ าโลหะอื่นล้มลง หรื อ
โดนเป้ าแตก หรื อเป้ าที่แสดงผลทางอีเล็คทรอนิคเพื่อไปเริ่ มให้อปุ กรณ์สนามอื่นทางาน ในกรณี น้ ีให้ถือว่าเป็ นการ
บกพร่ อง ของอุปกรณ์สนาม (Range Equipment Failure) )(ดูกฎ 4.6.1) ผูแ้ ข่งขันจะต้องทาการยิงใหม่ในสนามนั้น
(Re-shoot) หลังจากข้อบกพร่ องได้รับการแก้ไขแล้ว
9.1.6.3 กระสุนลูกโดด หรื อ ลูกปลายบัคเม็ดใหญ่ยงิ ถูกฮาร์ดคัฟเวอร์ เพียงบางส่ วน และยังทะลุผา่ นไปโดนพื้นที่คิดคะแนน
ของเป้ ากระดาษ หรื อ เป้ าห้ามยิงอื่นใด กระสุนนัดนั้นจะได้นบั คะแนน หรื อ โดนทาโทษด้วย
9.1.6.4 กระสุนลูกโดด หรื อ ลูกปลายบัคเม็ดใหญ่ยงิ ถูกฮาร์ดคัฟเวอร์ เพียงบางส่ วน และยังทะลุผา่ นไปโดนเป้ าโลหะอื่นล้มลง
การล้มลงของเป้ าโลหะ จะได้คะแนน และกรณี ถูกฮาร์ดคัฟเวอร์เพียงบางส่วน และทะลุผา่ นไปโดนเป้ าห้ามยิงโลหะ
ล้มหรื อแต่เพียงยิงโดน (ไม่จาเป็ นต้องล้ม) ก็ถูกทาโทษด้วย
9.1.7

ขาไม้ที่ติดเป้ า ไม่นบั เป็ นฮาร์ดคัฟเวอร์ และไม่เป็ นซอฟคัฟเวอร์ นัดที่ยงิ ผ่านทั้งนัดหรื อแต่บางส่วนของขาไม้ ไปยังเป้ ากระดาษ
หรื อเป้ าโลหะใด ให้นบั คะแนนหรื อถูกทาโทษตามนั้น

9.1.8

ลูกปลายยิงนกยิงถูกเป้ ากระดาษ - การยิงถูกโดยลูกปลายยิงนกบนเป้ ากระดาษจะไม่นบั เป็ นคะแนน

9.2

วิธีการคิดคะแนน

9.2.1

“Comstock” ไม่กาหนดเวลาที่ใช้ยงิ เวลาจะหยุดที่การยิงนัดสุดท้าย ไม่กาหนดจานวนกระสุนที่ใช้ทาการยิง กาหนดจานวน
กระสุนต่อเป้ าที่ใช้นบั คะแนน
9.2.1.1 คะแนนของผูแ้ ข่งขัน จะถูกคานวณโดยการใช้คะแนนสูงสุดของจานวนกระสุนที่กาหนดให้ยงิ ต่อเป้ า หักด้วยคะแนน
การทาโทษ หารด้วยเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการยิง จนเสร็ จในสนามนั้นๆ (การบันทึกเวลาให้บนั ทึก ด้วยทศนิยม 2
ตาแหน่ง) ซึ่งจะทาให้ค่าที่เรี ยกว่า “Hit Factor” สาหรับผูแ้ ข่งขันแต่ละคน ผูแ้ ข่งขันที่มี “Hit Factor” สูงสุด จะได้
คะแนนสูงสุดของสนามนั้นๆ โดยผูแ้ ข่งขันคนอื่นๆ จะได้คะแนนลดหลัน่ ลงมาตามสัดส่วน

9.2.2
9.2.3
9.3
9.3.1

9.4
9.4.1

คะแนนของแต่ละสนาม (Stage Results) จะต้องเป็ นการจัดอันดับของผูแ้ ข่งขันในแต่ละ Division โดยเรี ยงจากคะแนนมากไปหา
น้อย และแยกคะแนนตามสนาม คะแนนที่ได้ตอ้ งคานวณออกมาเป็ นทศนิยม 4 ตาแหน่ง
คะแนนรวมของการแข่งขัน (Match Results) จะต้องเป็ นการจัดอันดับของผูแ้ ข่งขันในแต่ละ Division รวมคะแนนจากทุกสนาม
เรี ยงจากคะแนนมากไปหาน้อย และคะแนนที่ได้ตอ้ งคานวณออกมา เป็ นทศนิยม 4 ตาแหน่ง
คะแนนเสมอกัน
ถ้าหากว่า Match Director เห็นว่าต้องมีการตัดสิ นแพ้ชนะ ระหว่างผูแ้ ข่งขันที่มีคะแนนเสมอกัน ผูแ้ ข่งขันที่มีผลกระทบ ในกรณี
นี้ตอ้ งทาการยิงเพิ่มอีก 1 สนาม หรื อมากกว่า จนกว่าจะรู ้ผลแพ้ชนะ โดยสนามดังกล่าวจะถูกกาหนด หรื อสร้างโดย Match
Director ซึ่งผลแพ้ชนะนี้จะใช้ในการพิจารณาขั้นสุดท้ายในการจัดอันดับเฉพาะคูท่ ี่มีคะแนนเสมอกันเท่านั้น คะแนน (Match
Points) ดั้งเดิมของผูแ้ ข่งขันดังที่กล่าวมา จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสิ นแพ้ชนะคูท่ ี่คะแนนเท่ากัน จะไม่ใช้วธิ ี
เสี่ ยงทาย
ค่ าคะแนน และ การทาโทษ
การยิงบนเป้ า IPSC และเป้ าห้ามยิง ที่กาหนดไว้โดย IPSC General Assembly (ดูภาคผนวก B และ C) เป้ าที่แตกได้ โดยปกติจะ
ได้ 5 คะแนน
9.4.1.1 แนะนาว่าเป้ าโลหะเคลื่อนหาย(Disappearing Metal Target) และเป้ าที่แตกได้เคลื่อนหาย (Disappearing Frangible
Target) ให้มีค่า 10 คะแนน ต่อเป้า
9.4.1.2 เป้ าโลหะ และเป้ าที่แตกได้ ที่ยงิ ยาก อาจมีค่า 10 คะแนน ต่อเป้ า
9.4.1.3 สาหรับกระสุนลูกโดดเท่านั้น: ในกรณี ของเป้ าเคลื่อนหายกระดาษ (Disappering Paper Target) แนะนาให้คิดคะแนน 2
เท่าต่อนัด และ สาหรับเป้ ากระดาษที่ยงิ ยากอาจให้คะแนน 2 เท่าต่อนัด ในทั้ง 2 กรณี ให้นบั คะแนนมากสุด 2 นัดต่อเป้ า
9.4.1.4 เป้ าที่คิดคะแนนตามที่อา้ งถึงในข้อ 9.4.1.1 และ 9.4.1.2 ถูกจากัดให้ไม่เกิน 10% ของจานวนเป้ าในการแข่งขัน การคิด
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คะแนนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิระหว่างการพิจารณาสนาม
บรรยายสนาม
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.5
9.5.1

9.5.2

และการคิดคะแนนต้องถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในคา

รอยยิงทั้งหมดที่เห็นบนบริ เวณคะแนนของเป้ าทาโทษที่เป็ นกระดาษ จะถูกทาโทษ หักออก 10 คะแนน ไม่เกิน 2 รอยยิงต่อ 1 เป้ า
ห้ามยิง
เป้ าโลหะห้ามยิง ต้องถูกยิง และล้ม หรื อ แสดงผล เพื่อคิดคะแนน และจะถูกปรับโทษ – 10 คะแนน
การยิงพลาด (Miss) แต่ละครั้งจะโดนทาโทษโดยการตัดคะแนน หักออก 10 คะแนน ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นเป้ าเคลื่อนหาย
(Disappearing Target) (ดูกฎข้อ 9.9.2)
หลักการนับคะแนน
เว้นแต่จะระบุเป็ นอย่างอื่นในคาอธิบายสนาม เป้ ากระดาษที่นบั คะแนนทั้งหมด ต้องยิงอย่างน้อยหนึ่งนัดในแต่ละเป้ า กรณี
กระสุนลูกโดด 1 นัด หรื อ 2 นัดที่ปรากฏบนเป้ าสามารถนับคะแนน(อย่างน้อย 1 นัด) กรณี กระสุนลูกปลายบัคจะทาการนับ
คะแนนสูงสุดจาก กระสุน 2 นัด ที่ปรากฎบนตัวเป้ า
9.5.1.1 ถ้าเป้ า 2 เป้ า หรื อมากว่าโดนกระสุนจากการยิงเพียง 1 นัด ทุกเป้ าที่ถูกยิงจะได้รับการคิดคะแนนตามปกติ (ดูกฎ 9.5.6)
ในกรณี ที่เส้นผ่าศูนย์กลางของรอยกระสุนลูกโดด หรื อ ลูกปลายบัคเม็ดใหญ่ แตะเส้นแบ่งคะแนนระหว่าง 2 พื้นที่ หรื อแตะ
เส้นประขอบเป้ า (Non-scoring Border) กับพื้นที่คะแนน กระสุนนั้นคร่ อมอยูร่ ะหว่าง พื้นที่คิดคะแนน 2 พื้นที่ ให้นบั เอาคะแนน
สูงสุดเป็ นคะแนนที่ผเู ้ ข้าแข่งขันจะได้

9.5.3

ถ้ารอยกระสุนลูกโดด หรื อ ลูกปลายบัคเม็ดใหญ่แตะส่วนที่เป็ น พื้นที่คิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ าคิดคะแนน และเป้ าห้าม
ยิง ผูเ้ ข้าแข่งขันจะได้ท้ งั คะแนน และได้รับโทษไปพร้อมๆ กัน

9.5.4

รัศมีของรอยฉี กที่นอกเหนือจาก เส้นผ่าศูนย์กลางของรอยกระสุนลูกโดด หรื อ ลูกปลายบัคเม็ดใหญ่ จะไม่ได้รับคะแนน หรื อรับ
โทษนั้น
9.5.4.1 รู กระสุนที่โตเกินกว่าขนาดหัวกระสุนลูกโดด หรื อลูกปลายบัคเม็ดใหญ่ ที่ผแู ้ ข่งขันผูน้ ้ นั ใช้ จะไม่ได้คะแนนหรื อทา
โทษตามนั้น เว้นแต่ประจักษ์โดยหลักฐานชัดเจน (เช่น มีรอยดาที่เกิดเป็ นขอบกลมรอบรู กระสุน) จนตัดประเด็นได้วา่
ไม่ใช่รอย “ริ โกเช่” (Ricochet) หรื อ สะท้อนกระเด็นจากที่อื่น

9.5.5

คะแนนต่าสุด ในแต่ละสถานีที่ยงิ คือ ศูนย์ (0)

9.5.6

กรณี ที่ผเู ้ ข้าแข่งขัน ไม่ได้ทาการยิงบนผิวหน้าเป้ าคิดคะแนน เป้ าละอย่างน้อย 1 นัด ในการยิงในแต่ละสนาม จะได้รับโทษ โดย
การตัดคะแนนการยิง ผิดวิธี 1 ครั้ง ในแต่ละเป้ าที่ไม่ได้ทาการยิงดังกล่าว และยังได้รับโทษโดยการตัดคะแนนที่ยงิ พลาด (Miss)
(ดูกฎข้อ 10.2.7)
9.5.6.1 ผูแ้ ข่งขันจะไม่ถูกปรับผิดวิธีถา้ ไม่ได้ยงิ เป้ าหนึ่งเป้ าใด ที่มีผลจากกระสุนที่ยงิ เพียงนัดเดียว (ดูกฎ 9.5.1.1) ถ้าผูแ้ ข่งขัน
ยิงจานวนน้อยนัดกว่าจานวนเป้ าที่จดั เรี ยง และเป้ าที่จดั เรี ยงใดไม่มีรอยกระสุนให้ปรับโทษผิดวิธี และMiss ตามแต่ละ
เป้ าที่ปรากฎ

9.5.7

การยิงทะลุเป้ ากระดาษทั้งเป้ าคะแนนหรื อเป้ าห้ามยิง ทะลุไปยังเป้าคะแนนหรื อเป้ าห้ามยิงอื่น และ/หรื อ รอยการยิง ที่ไม่มีรูปร่ าง
รู กระสุนที่สงั เกตได้ชดั เจนสมบูรณ์ ผ่านผิวหน้าของเป้ าคิดคะแนน หรื อเป้ าห้ามยิง จะไม่นบั คะแนน หรื อโทษจากเป้ าห้ามยิงนั้น

9.5.8

เป้ าที่แตกได้ ต้องแตกออกเป็ นชิ้นๆที่เห็นได้ หรื อแยกออกจากเป้าเดิม จึงจะถูกคิดคะแนน

9.5.9

ถ้าหมอนรองกระสุนทาให้เกิดรอยบนเป้ า
(Reshoot)

และไม่สามารถแยกได้วา่ รอยในเกิดจากลูกโดด

ผูแ้ ข่งขันจะต้องทาการยิงใหม่

9.5.10 ถ้าหมอนรองกระสุนลูกปลายบัคทาให้เกินรอยบนเป้ า จะต้องไม่สรุ ปว่ารอยกระสุนที่หายไปได้ผา่ นรอยหมอนรอง นอกจากมี
หลักฐานที่เห็นได้จากขอบๆรอบๆรอย (เช่น รอยดาที่เกิดเป็ นขอบกลมรอบรู กระสุน)
9.5.11 ถ้าผูแ้ ข่งขันใช้กระสุนผิดประเภทของโจทย์การยิงนั้น ให้ปฎิบตั ิดงั ต่อไปนี้
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9.5.11.1 ถ้าโจทย์การยิงนั้นจากัดประเภทกระสุนเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ผูแ้ ข่งขันอาจถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน (DQ)
(ดูกฎ 10.4.9 และ 10.4.10)
9.5.11.2 กรณี ที่เป็ นเป้ ากระดาษ จะไม่นบั คะแนน และนับเป็ นยิง Miss อย่างไรก็ตามผูแ้ ข่งขันสามารถยิงด้วยกระสุนที่ถูก
ประเภทอีกครั้งได้เพื่อจะได้นบั คะแนน
9.5.11.3 เป้ าโลหะ และ เป้ าห้ามยิงจะนับคะแนนตามปกติ แต่ผแู ้ ข่งขันจะถูกปรับผิดวิธี (ดูกฎ 10.2.12)
9.6

การตรวจสอบคะแนน และ การแสดงความเห็นขัดแย้ ง

9.6.1

หลังจาก RO ออกคาสัง่ “Range Clear” ผูแ้ ข่งขัน หรื อผูแ้ ทนของผูแ้ ข่งขัน จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปร่ วม กับเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเรื่ องการบันทึกคะแนน เพื่อตรวจสอบคะแนนได้

9.6.2

RO ที่รับผิดชอบในสนาม อาจวางเงื่อนไขให้กระบวนการนับคะแนนเริ่ มในขณะที่ ผูแ้ ข่งขันกาลังยิงในสนาม ในกรณี น้ ี ตัวแทน
ของผูแ้ ข่งขันจะต้องเข้าไปร่ วมกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการนับคะแนน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ผูแ้ ข่งขันจะต้อง ได้รับแจ้ง
เรื่ องนี้ในระหว่างที่ฟังคาอธิบายสนาม

9.6.3

ผูแ้ ข่งขัน หรื อตัวแทน ที่ไม่ได้ตรวจสอบเป้ า ในระหว่างที่กระบวนการนับคะแนนนี้ดาเนินการอยู่ จะไม่สามารถแสดงความ เห็น
ขัดแย้ง หรื อประท้วงเป้ านั้น

9.6.4

การคัดค้านในการนับคะแนน หรือคะแนนทาโทษ ผูแ้ ข่งขันหรือตัวแทนจะต้องแสดงความเห็นขัดแย้งทันทีตอ่ RO ก่อนทีเ่ ป้าที่
เป็ นปั ญหานั้นจะถูกซ่อม โดยการทาสี ซ่อมรอยบนเป้ า หรื อตั้งใหม่ มิฉะนั้นการประท้วงใดๆ จะไม่ได้รับการพิจารณา

9.6.5

ในกรณี RO ยังยืนยันในคะแนน หรื อ การทาโทษเดิม และผูแ้ ข่งขันยังไม่พอใจ พวกเขาอาจร้องขอให้หวั หน้า CRO และส่ง
ต่อไปยัง RM เพื่อวินิจฉัย

9.6.6

การวินิจฉัยโดย RM ในเรื่ องการคิดคะแนนบนเป้ าคิดคะแนน และเป้ าห้ามยิง ถือเป็ นที่สุด ไม่อนุญาตร้องเรี ยน การพิจารณานับ
คะแนนนั้นในกระบวนการใดอีก

9.6.7

ในระหว่างที่มีความเห็นขัดแย้งนั้น เป้ าที่มีปัญหาจะไม่ถูกปิ ด หรื อทาอื่นใดที่รบกวนเป้ านั้นจนกว่า ข้อโต้แย้งนั้นจะยุติ (หากต่าง
ไปนี้ให้ดูกฎข้อ 9.1.3) RO อาจถอดเป้ ากระดาษที่มีปัญหานั้นออกจากสนาม เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้ากับการแข่งขัน ทั้งผูแ้ ข่งขัน
และ RO จะลงลายมือที่เป้ า และชี้จุดที่รอยยิงที่มีปัญหานั้นไว้อย่างชัดเจน

9.6.8

Scoring Overlays (แผ่นใสสาหรับวัดรู กระสุน) ที่ได้รับการอนุมตั ิจาก RM เท่านั้นที่จะใช้ในการแข่งขันได้ เมื่อต้องการการ
ยืนยัน หรื อระบุคะแนนรอยกระสุนบนเป้ ากระดาษ

9.6.9

ข้อมูลการนับคะแนนอาจจะคลาดเคลื่อนต่างไปเนื่องจากการใช้สญ
ั ญาณมือ (ดูภาคผนวก F1) หากมีขอ้ โต้แย้ง เป้ าที่มีการโต้แย้ง
ต้องไม่ได้รับการซ่อมจนกว่า ได้รับการยืนยันจากผูแ้ ข่งขัน หรื อตัวแทน ตามแต่จะมีการกาหนดข้อตกลงอื่นกับ RM (ดูกฎข้อ
9.1.3)
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9.7 ใบบันทึกคะแนน
9.7.1

RO ควรต้องแน่ใจว่า ข้อมูลคะแนนทั้งหมดที่ใส่ลงไปในใบบันทึกคะแนนของผูแ้ ข่งขันแต่ละคน (รวมทั้งคาตักเตือนใด)
ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนลงลายมือชื่อ หลังจากที่ RO ได้ลงลายมือในใบบันทึกคะแนนแล้ว และกรอก วัน เวลา ผูแ้ ข่งขันจะลง
ลายมือไว้ในที่ที่จดั ไว้ ลายเซ็นใน Electronic Score sheet จะได้รับการยอมรับ ถ้าหากได้รับการอนุมตั ิจาก RD ภูมิภาคนั้นๆ ควร
จะลงตัวเลขทั้งหมดสาหรับคะแนน หรื อการทาโทษ เวลาที่ผแู ้ ข่งขันใช้ยงิ ในสนาม จะใช้ทศนิยมไม่นอ้ ยกว่าสองหลัก

9.7.2

ถ้าต้องมีการแก้ไขใบบันทึกคะแนน จะต้องทาอย่างชัดเจนในใบต้นฉบับ และสาเนาอันอื่นๆ ด้วย ผูแ้ ข่งขันและ RO ควรลงชื่อ
กากับทุกการแก้ไข

9.7.3

ผูแ้ ข่งขันอาจปฏิเสธการลงชื่อ หรื อ เซ็นต์กากับในใบบันทึกคะแนน ไม่วา่ เหตุผลใดๆ เหตุการณ์ดงั กล่าวจะถูกส่งไปให้ RM ถ้า
หาก RM เห็นว่าการจัดการในการยิง และการจดบันทึกคะแนนเป็ นไปโดยดีแล้ว ใบบันทึกคะแนนที่ไม่ได้ลงชื่อ หรื อ เซ็นต์
กากับ จะถูกส่งไปบันทึกคะแนนรวมกับในบันทึกคะแนนอื่นๆ ตามกระบวนการปรกติ

9.7.4

ใบบันทึกคะแนนที่มีลายมือชื่อทั้งของผูแ้ ข่งขันและ RO จะเป็ นหลักฐานข้อสรุ ปว่าสนาม IPSC นั้นได้ยงิ เสร็จสมบูรณ์แล้ว เวลา
คะแนน และการทาโทษที่ผแู ้ ข่งขัน ที่บนั ทึกในใบบันทึกคะแนนนั้น ถูกต้องบริ บูรณ์ปราศจากข้อโต้แย้ง ลายมือชื่อทั้งหมด ที่ลง
ถือว่าเป็ นเอกสารที่สมบูรณ์ เป็ นการยอมรับซึ่งกันและกัน ระหว่างผูเ้ ข้าแข่งขัน และเจ้าหน้าที่สนามผูซ้ ่ ึงเป็ นผูล้ งลายมือชื่อ หรื อ
โดยการตัดสิ นชี้ขาด ใบบันทึกคะแนนจะถูกแก้ไขได้ในกรณี ที่เป็ นตัวเลขที่ผิดพลาดหรื อเพิ่มโทษภายใต้กฎข้อที่ 8.6.2

9.7.5

ถ้าพบว่าใบบันทึกคะแนนใส่ขอ้ มูลขาดหรื อเกิน หรื อไม่ได้ลงเวลาไว้ จะต้องแจ้ง RM ให้ทราบ ซึ่งจะเป็ นผูต้ ดั สิ นให้ ผูแ้ ข่งขันจะ
ถูกขอให้ทาการยิงใหม่ในโจทย์การยิงนั้น

9.7.6

ในกรณี ที่การยิงใหม่เป็ นไปไม่ได้ หรื อ ไม่ได้รับอนุญาตไม่วา่ เหตุผลใด ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ :9.7.6.1
9.7.6.2
9.7.6.3
9.7.6.4
9.7.6.5

ถ้าเวลาขาดหายไป ผูแ้ ข่งขันจะได้คะแนนศูนย์ (0) ในสนามนั้น
ถ้าจานวนคะแนนยิง หรื อ Miss ในใบบันทึกคะแนนลงไว้ไม่ครบ จะถือว่ายิงได้ตามนั้น
ถ้าจานวนคะแนนยิง หรื อ Miss ที่บนั ทึกไว้เกิน จะใช้เฉพาะค่าคะแนนที่ได้สูงสุดเท่าที่ลงไว้
การตัดคะแนนยิงผิดวิธี ที่บนั ทึกในใบบันทึกคะแนน ถือว่าถูกต้องแล้ว ข้อยกเว้น ดูกฎข้อ 8.6.2
ถ้าหากใบบันทึกคะแนน ไม่มีชื่อ หรื อสิ่ งบ่งชี้ใดๆ ว่าใบบันทึกคะแนนเป็ นของผูแ้ ข่งขันผูใ้ ด RM จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่า
จะกระทาการใด เพื่อเป็ นการแก้ไขสถานการณ์ดงั กล่าว

9.7.7

กรณี ใบคะแนนต้นฉบับสูญหาย RM สามารถใช้ใบสาเนาฉบับของผูแ้ ข่งขัน หรื อการบันทึกอื่นใดทั้งการเขียนหรื ออุปกรณ์ทาง
Electronic แทนได้ หากบันทึกเหล่านี้ไม่มี และไม่สามารถหาบันทึกจากแหล่งใดที่ RM เห็นว่าน่าเชื่อได้อีก ผูแ้ ข่งขันจะต้องทา
การยิงใหม่ (Re-Shoot) ในสนามนั้น หาก RM เห็นว่าการยิงใหม่ (Re-Shoot) สุดวิสยั ที่จะทาได้อีก ไม่วา่ เหตุใด ผูแ้ ข่งขันจะได้รับ
คะแนนเป็ นศูนย์ (0) ในสถานีน้ นั

9.7.8

ไม่อนุญาตให้บุคคลใดที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่การแข่งขันยุง่ เกี่ยวกับใบคะแนนต้นฉบับ ขณะอยูท่ ี่สถานียงิ หรื อที่อื่นใด หลังจากที่ผู ้
แข่งขัน และ ROได้ลงลายมือชื่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก RO หรื อเจ้าหน้าที่ดา้ น Stat ฝ่ าผืนในครั้งแรกจะได้รับการเตือน แต่
จะปฎับตั ิตามกฎหมวด 10.6 หากกระทาอีกในแมทช์เดียวกัน

9.8

ความรับผิดชอบในการนับคะแนน

9.8.1

ผูแ้ ข่งขันแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกคะแนนของตนเอง ที่ได้ปิดประกาศให้ตรวจสอบโดย
SO

9.8.2

หลังจากที่ผแู ้ ข่งขันทั้งหมดได้ทาการยิงจบการแข่งขัน ผลการแข่งเบื้องต้นของแต่ละสนาม ควรจะเผยแพร่ และปิ ดประกาศไว้ที่
สนามอย่างเห็นเด่นชัด ในการแข่งขันระดับ 4 (Level IV) หรื อสูงกว่า ให้ติดไว้ที่โรงแรมที่พกั อย่างเป็ นทางการ เพื่อให้ผแู ้ ข่งขัน
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ได้ตรวจสอบ ผูจ้ ดั ต้องแจ้งวัน และเวลาที่ประกาศผลให้ทราบเด่นชัด ในแต่ละสถานที่ของการจัดการแข่งขัน (ไม่เพียงแค่พิมพ์
ติดไว้)
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9.8.3

9.8.4

9.8.5

9.9
9.9.1

9.9.2

9.9.3

9.9.4
9.9.5
9.10
9.10.1

9.10.2
9.10.3
9.11
9.11.1

9

ถ้าผูแ้ ข่งขัน พบว่ามีขอ้ ผิดพลาดในผลการแข่งขันเบื้องต้นหลังจากการแข่งขันเสร็ จสิ้น เขาต้องยืน่ คาร้อง ประท้วงต่อ SO ภายใน
หนึ่ง (1) ชัว่ โมง หลังจากปิ ดประกาศไว้ ถ้าการประท้วงไม่ได้ยนื่ ภายในเวลาที่กาหนด จะถือเอาตามผลคะแนนเดิมที่ประกาศไว้
และการประท้วงจะไม่รับการพิจารณา
ผูแ้ ข่งขันคนใดที่ทาการยิงเสร็ จก่อนตารางเวลาที่กาหนดไว้ (หรื อผูท้ ี่ได้รับอนุญาตพิเศษจาก MD) เช่น เสร็ จภายใน 1 วันจากวัน
แข่ง 3 วัน ต้องทาการตรวจสอบผลคะแนนด้วยวิธีที่แตกต่างออกไป (เช่น ทางเวปไซท์ในอินเตอร์เน็ท) โดย MD กาหนด
ระยะเวลาจากัดไว้ กรณี น้ ีจะไม่รับอุทธรณ์หากมีคะแนนใดที่สูญไป ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องพิมพ์แจ้งไว้ในใบปลิวของแมทช์แข่ง
และหรื อ ประกาศไว้ชดั เจนที่สนามก่อนเริ่ มแข่ง (ดู 6.6 ประกอบ)
MD (Match Director) อาจเลือกที่จะประกาศทางอีเล็คโทนิคส์ (เช่น ทางเว็บไซต์) เป็ นทางเลือกเพิ่มเติม หรื อแทนการพิมพ์
ประกาศผลปกติ หากเลือกที่จะประกาศผลตามวิธีขา้ งต้น จะต้องแจ้งล่วงหน้าในคู่มือการแข่งขัน และ/หรื อ ติดประกาศแจ้งให้
เห็นเด่นชัดที่สนามตลอดการแข่งขัน ผูจ้ ดั ต้องจัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบผลการแข่งขัน(เช่น คอมพิวเตอร์) หาก
MD เลือกที่จะประกาศผลทางอีเล็กโทนิคส์เพียงอย่างเดียว
การนับคะแนนเป้าเคลื่อนหาย9 (Scoring of Disappearing Targets)
เป้ าเคลื่อนไหว ที่แสดงให้เห็นอย่างน้อยบางส่วนของพื้นที่คะแนนสูงสุดขณะหยุดเคลื่อนไหว (ทั้งก่อนและหลังเคลื่อนไหว)
หรื อหลบและไม่หลบอย่างต่อเนื่องกันตลอดในช่วงทาการยิงของผูแ้ ข่งขันในสนามนั้นไม่นบั เป็ นเป้ าเคลื่อนหาย และจะต้องมี
การลงโทษโดยการตัดคะแนนในการที่ไม่ได้ทาการยิง หรื อ การยิงพลาด (Miss)
เป้ าเคลื่อนไหวซึ่งไม่เข้ากับข้อกาหนดข้างบน ให้นบั เป็ นเป้ าเคลื่อนหาย (disappearing target) ไม่มีการลงโทษโดยการตัดคะแนน
ในการที่ไม่ได้ทาการยิง หรื อ การยิงพลาด (Miss) นอกจากเป็ นข้อผิดพลาดของผูแ้ ข่งขันเอง ในการควบคุมให้อปุ กรณ์น้ นั ๆ
ทางานให้เป้ าเคลื่อนไหว ก่อนที่จะทาการยิงนัดสุดท้ายของโจทย์การยิงนั้น
เป้ าอยูก่ บั ที่ซ่ ึงแสดงอย่างน้อยบางส่วนของพื้นที่คะแนนสูงสุด ไม่วา่ ก่อนหรื อหลังการเคลื่อนไหว และ/หรื อถูกซ่อน โดยเป้ าห้าม
ยิงขณะเคลื่อนไหว หรื อ กาบังที่ทะลุได้ ไม่นบั เป็ นเป้ าเคลื่อนหาย (disappearing target) และจะต้องมีการลงโทษโดยการตัด
คะแนนในการที่ไม่ได้ทาการยิง หรื อ การยิงพลาด (Miss)
เป้ าซึ่งแสดงให้เห็นอย่างน้อยบางส่วนของพื้นที่คะแนนสูงสุดในแต่ละครั้งที่ผแู ้ ข่งขันเริ่ มสลักกลไกของเป้ านั้นๆ (เช่น เชือก ที่
บีบ ก้านถีบ ที่ดึง ประตู และอืนๆ) ไม่ใช้เป้ าในหมวดนี้10
เป้ าเคลื่อนหายที่แตกได้ ซึ่ง RO เห็นว่าไม่แตกจากการยิง จะไม่นบั เป็ นคะแนน การตัดสิ นของ RO ถือเป็ นที่สิ้นสุด
เวลาอย่ างเป็ นทางการ
เวลาจากอุปกรณ์การจับเวลาที่ใช้โดย RO เท่านั้น ที่จะใช้ในการจดบันทึกเวลาที่ผแู ้ ข่งขันใช้ในโจทย์การยิง ถ้า RO ผูร้ ับผิดชอบ
ต่อโจทย์การยิงนั้น (หรื อ เจ้าหน้าที่อื่นที่อาวุโสกว่า) เห็นว่าอุปกรณ์จบั เวลาบกพร่ อง จนผูแ้ ข่งขันที่ยงิ ในขณะนั้น ไม่ได้รับเวลาที่
ถูกต้อง จะได้รับการร้องขอให้ยงิ ใหม่ในโจทย์การยิงนั้น (Re-Shoot)
ถ้าหากคณะกรรมการตัดสิ นชี้ขาด (Arbitration Committee) เห็นว่า เวลาที่ผเู ้ ข้าแข่งขันได้รับการบันทึกจากโจทย์การยิง ใดโจทย์
การยิงหนึ่ง ไม่สามารถเป็ นไปได้ในความเป็ นจริ ง ผูแ้ ข่งขันจะได้รับการร้องขอให้ยงิ ใหม่ (Re-Shoot)(ดูกฎข้อ 9.7.4)
ถ้าหากว่าผูเ้ ข้าแข่งขันตอบสนองต่อสัญญาณเริ่ มยิง แต่ไม่วา่ เหตุผลใด ไม่ได้ทาการยิงต่อไป และล้มเหลวที่จะได้รับการบันทึก
เวลาอย่างเป็ นทางการบนอุปกรณ์การจับเวลาที่ใช้โดย RO ผูเ้ ข้าแข่งขันจะได้รับคะแนนเป็ นศูนย์ และเวลาเป็ นศูนย์ในสถานีน้ นั
โปรแกรมการคิดคะแนน
โปรแกรมการคิดคะแนนที่ได้รับการรับรองจาก IPSC คือ โปรแกรม Match Scoring System (MSS) และ Window Match
Scoring System (WinMSS) ห้ามใช้โปรแกรมอื่นในการแข่งขันทุกแมทช์ที่รับรองโดย IPSC โดยไม่ได้รับการอนุมตั ิเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจาก Region Director ของภูมิภาคที่เป็ นเจ้าภาพในการแข่งขันก่อน กรณี ที่ใช้โปรแกรม MSS หรื อ WinMSS ให้ใช้
รุ่ นใหม่สุดที่มีใน Website ของ IPSC

Disappearing Target
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ไม่ใช้เป้าในกลุ่มเป้ าเคลื่อนหาย (disappearing target)
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หมวดที่ 10 : การทาโทษ
10.1 การทาโทษ ยิงผิดวิธี – กฎทัว่ ไป
10.1.1 การทาโทษยิงผิดวิธี ใช้กบั ผูแ้ ข่งขันที่บกพร่ อง ในการปฏิบตั ิตามขั้นตอนการวิธียงิ ที่กาหนดไว้ ในคาเขียนอธิบายสนาม
และ/หรื อพบว่าผูเ้ ข้าแข่งขันได้ผา่ ฝื นกฎข้อบังคับอื่นๆ RO ที่กาหนดโทษยิงผิดวิธี ต้องตัดสิ นใจเกี่ยวกับจานวนการลงโทษ และ
เหตุผลในใบบันทึกคะแนน อย่างชัดเจน
10.1.2 โทษการยิงผิดวิธีคือ ถูกหัก 10 คะแนน ต่อครั้ง
10.1.3 ผูแ้ ข่งขัน ที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการลงโทษ หรื อจานวนการลงโทษยิงผิดวิธี อาจอุทธรณ์ต่อ CRO และ/หรื อ RM ถ้าการอุทธรณ์
ยังไม่ได้ขอ้ ยุติ ผูแ้ ข่งขันอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตัดสิ นชี้ขาดได้
10.1.4 โทษยิงผิดวิธี ไม่เป็ นโมฆะหรื อไม่สามารถยกเลิกด้วยการแก้ไขของผูแ้ ข่งขันได้ เช่น ผูแ้ ข่งขันคนหนึ่งยิงเป้ าขณะที่เหยียบนอก
Fault Line จะได้รับการลงโทษผิดวิธี แม้วา่ เขาจะกลับมายืนใน Fault Line และยิงซ่อมเป้ านั้นใหม่อีกครั้งก็ตาม
10.2 การทาโทษ ยิงผิดวิธี – กรณีตวั อย่ าง
10.2.1 ถ้าผูแ้ ข่งขันปล่อยให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ างกายสัมผัสพื้น หรื อส่วนใด เกินเส้น Fault Line และทาการยิงออกไปในขณะ ทา
ผิดพลาดนั้นอยู่ จะถูกลงโทษ หนึ่ง (1) ยิงผิดวิธี ต่อการกระทาหนึ่งครั้ง
10.2.1.1 อย่างไรก็ตาม ถ้าการกระทาของผูแ้ ข่งขันนั้น ก่อให้เกิดการได้เปรี ยบในการยิงต่อเป้ านั้นขณะล้ าเส้นอย่างชัดเจน ผู ้
แข่งขันจะถูกทาโทษหนึ่ง (1) ยิงผิดวิธี ต่อหนึ่งนัดที่ยงิ ออกไป และจะไม่ทาโทษเรื่ องล้ าเส้นหากไม่ได้ทาการยิงออกไป
ยกเว้นเมื่อมีการบังคับใช้กฏข้อ 2.2.1.5
10.2.2 ถ้าผูแ้ ข่งขันทาผิด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการยิงที่ระบุไว้ในคาอธิบายสนาม ผูแ้ ข่งขันจะได้รับการทาโทษหนึ่ง (1) ยิงผิดวิธี
ต่อครั้งที่ทาผิดหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม อย่างไรก็ตาม ถ้าเจ้าหน้าที่สนาม (RO) เห็นว่าการกระทาของผูแ้ ข่งขันนั้น ก่อให้เกิดการ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันอย่างชัดแจ้ง ผูแ้ ข่งขันจะถูกทาโทษหนึ่ง (1) ยิงผิดวิธี ต่อหนึ่งนัดที่ยงิ ออกไป แทนที่จะลงโทษเพียงครั้ง
เดียว (ตัวอย่างเช่น ผูแ้ ข่งขันทาการยิงผิดท่าหรื อผิดตาแหน่งจากที่กาหนดไว้ในคาอธิบายสนาม)
10.2.3 ในสถานการณ์ที่มีการทาโทษ มากกว่าหนึ่งยิงผิดวิธีตามข้อข้างต้น จะไม่มีการทาโทษเกินกว่าจานวนนัดที่ใช้ยงิ เช่น ผูแ้ ข่งขันที่
ทาผิดพลาด Fault Line ในกรณี ที่มีเป้ าโลหะ สี่ (4) ตัว ที่มองเห็นในจุดนั้น จะได้รับโทษยิงผิดวิธีสูงสุดไม่เกิน สี่ (4) ครั้ง โดยไม่
สนใจจานวนนัดที่แท้จริ ง ที่เขายิงขณะผิดพลาด
10.2.4 ผูแ้ ข่งขันที่ไม่ทาการเปลี่ยนซองกระสุน ในสนามที่บงั คับให้มีการเปลี่ยนซองกระสุน ผูแ้ ข่งขันจะได้รับโทษยิงผิดวิธี หนึ่ง (1)
ครั้ง สาหรับแต่ละนัดที่ยงิ ออกไปจากจุดที่ไม่ได้เปลี่ยนซองกระสุน จนกว่าจะถึงจุดที่ได้ทาการเปลี่ยน
10.2.5 ในกรณี ของอุโมงค์ (Cooper Tunnel) ถ้าผูแ้ ข่งขันทาการกระทบกระเทือน ชิ้นส่วนที่อยูเ่ หนือศีรษะ โดยการชนหรื อปะทะ และ
วัสดุน้ นั หล่นลงมา ผูแ้ ข่งขันจะได้รับการทาโทษยิงผิดวิธี หนึ่ง (1) ครั้งต่อชิ้น ของวัสดุที่หล่นลงมา วัสดุที่อยูเ่ หนือศีรษะที่หล่น
เนื่องมาจากผูแ้ ข่งขันชน หรื อปะทะกับเสาของอุโมงค์ หรื อหล่นเนื่องจากก๊าซพ่นจากปากกระบอกปื น จะไม่ถูกทาโทษ
10.2.6 ถ้าผูแ้ ข่งขันขยับ (เคลื่อนมือไปหาปื น หรื อเครื่ องช่วยบรรจุ หรื อเครื่ องกระสุน) หรื อเคลื่อนไหวทางร่ างกายใดๆ อันทาให้เป็ น
การได้เปรี ยบ หลังคาสัง่ “Standby” และก่อนสัญญาณเริ่ มยิง ผูแ้ ข่งขันจะได้รับการลงโทษ ยิงผิดวิธี หนึ่ง(1) ครั้ง ในครั้งแรกถ้า
RO สามารถหยุดผูแ้ ข่งขันได้ทนั ก่อนสัญญาณเริ่ มต้น ให้ตกั เตือนผูแ้ ข่งขัน และให้เริ่ มขั้นตอนการยิงใหม่ โดยจะไม่มีการลงโทษ
ยิงผิดวิธี
10.2.7 ถ้าผูแ้ ข่งขันไม่เข้าทาการยิงเป้ าใดก็ตามเป็ นอย่างน้อยหนึ่งนัด ผูแ้ ข่งขันจะได้รับการลงโทษ ยิงผิดวิธี หนึ่งครั้ง สาหรับแต่ละเป้ า
ที่ไม่ได้เข้ายิงนั้น รวมทั้งโดนลงโทษจากการยิงไม่โดน (Miss) ที่เกิดขึ้นด้วย ยกเว้นในกรณี ที่กฎข้อ 9.9.2 ถูกนามาใช้
10.2.8 ถ้าโจทย์การยิงกาหนดให้ยงิ ด้วยไหล่ขา้ งที่ไม่ถนัดเท่านั้น ผูแ้ ข่งขันจะถูกปรับโทษผิดวิธีเมื่อยิงด้วยไหล่ที่ถนัด 1 นัดต่อ 1 ผิดวิธี
10.2.9 ผูแ้ ข่งขันสามารถที่จะออกจากตาแหน่งยิงและกลับมายังตาแหน่งเดิมได้ แต่ตอ้ งกระทาในลักษณะที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ใน
คาอธิบายสนาม ในคาอธิบายสนาม สาหรับสนาม Classifier และการแข่งขัน Level I และ II สามารถห้ามไม่ให้กระทาการ
ดังกล่าวได้ ถ้ามีการทาผิดในลักษณะนี้จะทาโทษ ยิงผิดวิธี หนึ่งครั้งสาหรับแต่ละนัดที่ยงิ ออกไป
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10.2.10 การลงโทษแบบพิเศษ: ถ้าผูแ้ ข่งขันไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของสนามได้ ไม่วา่ จะในส่วนใดๆของสนามก็ตาม อัน
เนื่องมาจากความไร้ความสามารถ หรื อได้รับบาดเจ็บก่อนทาการยิงในสนามนั้นๆ ผูแ้ ข่งขันอาจร้องขอ RM ให้ทาโทษแบบพิเศษ
แทนได้
10.2.10.1 หากคาขอนั้นได้รับการอนุมตั ิโดย Range Master และจะต้องแจ้งให้ผแู ้ ข่งขันทราบถึงบทลงโทษหักแต้มเพิ่มเติม
ซึ่งมีช่วงตั้งแต่หกั 1% - 20% จากคะแนนที่ผเู ้ ข้าแข่งขันทาได้ ก่อนผูแ้ ข่งขัน จะเริ่ มโจทย์การยิง
10.2.10.2 RM สามารถเลือกที่จะไม่ทาโทษการทาผิดวิธีการยิง เพื่อให้เกียรติแก่ผแู ้ ข่งขัน ที่ไม่สามารถปฎิบตั ิตามวิธีการยิง
ที่กาหนดได้ เนื่องด้วยข้อจากัดทางกายภาพที่เห็นได้ชดั
10.2.10.3 หากคาร้องขอถูกปฏิเสธโดย RM การตัดสิ นโทษการทาผิดวิธีจะบังคับใช้ตามปกติ
10.2.11 ผูเ้ ข้าแข่งขันที่ทาการยิงเหนือเครื่ องกีดขวางที่สูงกว่า หรื อ เท่ากับ 1.80 เมตร จะได้รับโทษการทาผิดวิธีการยิง ต่อนัด (ดูกฎข้อ
2.2.3.1)
10.2.12 ผูแ้ ข่งขันที่ใช้กระสุนผิดประเภทจากที่โจทย์การยิงกาหนด จะถูกปรับ 1 ผิดวิธีต่อเป้ าโลหะ หรื อเป้าห้ามยิง ซึ่งล้ม ตามผล (ดูกฎ
9.5.11, 10.4.9 และ 10.4.10)
10.3 การตัดสิทธิ์การแข่ งขัน (DQ) – กฎทัว่ ไป
10.3.1 ผูแ้ ข่งขัน ที่กระทาผิดในการฝ่ าฝื นความปลอดภัย หรื อการกระทาที่ตอ้ งห้ามอื่นๆในระหว่างที่อยูใ่ นการแข่งขันยิงปื น IPSC จะ
ถูกตัดสิ ทธิ์ให้ออกจากการแข่งขัน (DQ) ในทันที และจะถูกห้ามยิงในสนามอื่นๆ ที่เหลือ ในการแข่งขันเดียวกัน โดยไม่คานึงถึง
ตารางเวลา หรื อผังการแข่งขันใดๆ
10.3.2 เมื่อมีการตัดสิ ทธิ์การแข่งขัน เจ้าหน้าที่สนาม (RO) จะใส่เหตุผลสาหรับการ DQ พร้อมกับลงวัน เวลา ในใบบันทึกคะแนนของผู ้
แข่งขัน และแจ้งให้นายสนาม (RM) ในทันที
10.3.3 ผูแ้ ข่งขัน ที่ถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขัน จะต้องไม่มีการถอนคะแนนออกจากผลการแข่งขัน และผลการแข่งขัน จะไม่มีการ
ประกาศให้สิ้นสุดโดย MD จนกว่าเวลาที่ให้ในกฎข้อ 11.3.1 จะสิ้นสุด ซึ่งจะเป็ นการสิ้นสุดสิ ทธิ์ในการอุทธรณ์ใดๆ ต่อ RM
หรื อตัวแทนของ RM
10.3.4 ในกรณี ที่มีการประท้วง ของผูแ้ ข่งขันที่ถูกตัดสิ ทธิ์ให้ออกจากการแข่งขัน ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ในกฎข้อ 11.3.1 ให้ใช้
กฎข้อ 11.3.2 ในการตัดสิ น
10.3.5 ถ้าผูแ้ ข่งขันเสร็จสิ้นการแข่งขันใน Pre-Match หรื อ Main Match โดยไม่ถูกตัดสิ ทธิ์ (DQ) แต่เกิดมีการ DQ ในระหว่างการ
Shoot-off หรื อแมทช์เสริ มข้างเคียงในภายหลัง คะแนนของผูแ้ ข่งขันจะไม่ถูกถอดจากการแข่งขัน
10.4 การตัดสิทธิ์การแข่ งขัน (DQ) – การลัน่ โดยไม่ ต้งั ใจ (Accidental Discharge)
ในกรณี ที่เกิดการลัน่ โดยไม่ต้ งั ใจ RO จะหยุดผูแ้ ข่งขันทันทีที่เป็ นไปได้ โดยให้ถือว่าเป็ นปื นลัน่ โดยไม่ได้ต้ งั ใจในกรณี
ดังต่อไปนี้
10.4.1 การยิงออกไปนัดใดๆ ที่ออกนอกขอบเขตเนินดินป้ องกัน (Backstop) หรื อ ทิศทางใดๆ ที่ถูกระบุไว้ในคาอธิบายสนามว่าไม่
ปลอดภัย แต่ถา้ ผูแ้ ข่งขันตั้งใจยิงเป้ าอย่างสุจริ ต แล้วแนวของลูกกระสุนออกไปใน แนวที่ไม่ปลอดภัย จะไม่ถูกตัดสิ ทธิ์ให้ออก
จากการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม กฎข้อ 2.3 อาจถูกนามาใช้ได้ในกรณี น้ ี
10.4.2 การยิงออกไปนัดใดๆ ที่พงุ่ ลงดิน ภายในระยะ 3 (สาม) เมตร จากผูแ้ ข่งขัน เว้นแต่วา่ เป็ นการยิงไปที่เป้ าที่อยูใ่ กล้กว่า 3 (สาม)
เมตร จะไม่ถือเป็ นการลัน่ โดยไม่ต้ งั ใจ ยกเว้นในกรณี ที่กระสุนพุง่ ลงดินภายในระยะ 3 (สาม) เมตร จากการยิงลูกที่เบาผิดปกติ
(Squib Load)
10.4.3 การลัน่ ใดๆ ในขณะที่บรรจุกระสุน เปลี่ยนซองกระสุน เลิกบรรจุกระสุน กรณี น้ ีรวมถึงการยิงหรื อลัน่ ในระหว่างการลดนก ตาม
กฎข้อ 8.3.1 และ8.3.7(ดูกฎข้อ 10.5.9)
10.4.3.1 ข้อยกเว้น – การลัน่ ของกระสุน ในระหว่างการเอากระสุนออกจากรังเพลิง ไม่ถือเป็ นการลัน่ โดยไม่ต้ งั ใจ อย่างไรก็ตาม
กฎข้อ 5.1.6 อาจถูกนามาใช้
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10.4.4 การลัน่ ใดๆ ในระหว่างที่ทาการแก้ไขปื นที่ขดั ข้อง
10.4.5 การลัน่ ใดๆ ในระหว่างย้ายปื นลูกซอง ระหว่างมือ หรื อไหล่
10.4.6 การลัน่ ใดๆ ในระหว่างที่เคลื่อนไหว ยกเว้นในขณะที่เล็งยิงไปยังแนวเป้ า
10.4.7 การยิงไปที่เป้ าโลหะในระยะน้อยกว่า 5(ห้า) เมตร ด้วยลูกปลายยิงนก หรื อลูกปลายบัคเม็ดใหญ่ หรื อน้อยกว่า 40 เมตร สาหรับ
ลูกโดด วัดจากด้านหน้าของเป้ า จนถึงส่วนที่ใกล้ ที่สุดที่ติดพื้นของผูแ้ ข่งขัน(ดูกฎ 2.1.3)
10.4.8 ในหมวดนี้: เมื่อสามารถพิสูจน์ได้วา่ สาเหตุของการลัน่ เกิดมาจากการชารุ ดของส่วนประกอบของปื น และผูแ้ ข่งขันได้ปฏิบตั ิ
ตามหลักความปลอดภัยอย่างดีแล้ว การตัดสิ ทธิ์การแข่งขันจะไม่นามาใช้ อย่างไรก็ตาม คะแนนของผูแ้ ข่งขันสถานีน้ นั จะเป็ น
ศูนย์
10.4.8.1 การตรวจสอบปื น จะต้องทาในทันทีที่เกิดเหตุ โดย RM หรื อตัวแทนของ RM ผูท้ ี่จะตรวจสอบปื นโดยละเอียด เพื่อหา
สาเหตุวา่ การลัน่ นั้น มาจากการชารุ ดของส่วนประกอบของปื น หรื อไม่ ผูแ้ ข่งขันไม่มีสิทธิ์ ที่จะประท้วงภายหลังถ้า
ของผูแ้ ข่งขันออกจากสนามไป โดยที่ไม่ได้ส่งมอบปื นให้ RM หรื อตัวแทนตรวจสอบปื นก่อน
10.5

การตัดสิทธิ์การแข่ งขัน (DQ) – ใช้ ปืนในลักษณะไม่ ปลอดภัย

ตัวอย่างของการใช้ปืนอย่างไม่ปลอดภัย:
10.5.1 การจับถือปื นในทุกเวลา ยกเว้นเมื่ออยูใ่ น Safety Area หรื อที่อื่นที่ RO เห็นว่าปลอดภัย หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุม และได้รับ
คาสัง่ จาก RO ที่ควบคุม อาจเป็ นเหตุให้ถูกตัดสิ ทธิ์ กฎนี้ไม่มีผลเมื่อถือปื น ตามกฎข้อ 5.2.1 การฝ่ าฝื นกฎข้อ 5.2.1 อาจเป็ นเหตุให้
ถูกตัดสิ ทธืการแข่งขัน
10.5.2 ในระหว่างที่ทาการยิงในสนาม ผูแ้ ข่งขันปล่อยแนวปื นชี้ไปในแนวสนาม โดยผ่านส่วนห้าม ยกเว้นเมื่อจะสวม Safety Flag ตาม
กฎข้อ 8.3.7.2 ปากกระบอกปื นอาจชี้เข้าไปในสนามภายในรัศมี 50 ซมจากเท้าผูแ้ ข่งขัน
10.5.3 ในระหว่างที่อยูใ่ นโจทย์์การยิง หรื อในขณะที่บรรจุ หรื อเลิกบรรจุกระสุน ผูแ้ ข่งขันทาปื นตกโดยปื นจะบรรจุกระสุนหรื อไม่
อย่างไรก็ตาม ถ้าในระหว่างโจทย์์การยิงผูแ้ ข่งขันตั้งใจที่จะวางปื นลงบนพื้น หรื อสิ่ งรองรับอื่นที่มนั่ คงพอ ในลักษณะที่
ปลอดภัย ผูแ้ ข่งขันจะไม่ถูก DQ ถ้า:
10.5.3.1 ผูแ้ ข่งขัน จับถือปื นอย่างมัน่ คงอยูต่ ลอดเวลา จนกระทัง่ ได้วางปื นลงบนพื้น หรื อสิ่ งรองรับอื่นที่มนั่ คงพอ ในลักษณะ ที่
ปลอดภัย และ
10.5.3.2 ผูแ้ ข่งขัน ออกห่างจากปื นไม่เกินกว่า 1 เมตร ตลอดเวลา (เว้นแต่วา่ ระยะที่ไกลกว่านี้ มี RO ดูแล เป็ นต้นว่า ทาตามท่า
เริ่ มยิง หรื อเป็ นจุดสตาร์ทการแข่ง) และ
10.5.3.3 กฎข้อ 10.5.2 ไม่ถูกนามาใช้ และ
10.5.3.4 ปื นอยูใ่ นลักษณะเตรี ยมพร้อมตามกฎข้อ 8.1 หรื อ
10.5.3.5 ปื นต้องไม่บรรจุ และ ลาเลื่อนต้องถูกเปิ ดค้างไว้
10.5.4 ไม่ใช้ Not Applicable
10.5.5 ปล่อยให้แนวลากล้องปื น ชี้ไปที่ส่วนใดๆของร่ างกายผูแ้ ข่งขัน ในระหว่างที่ทาการยิงในสนาม (ต.ย. การวาดปื นผ่าน)
10.5.6 ไม่ใช้ Not Applicable
10.5.7 ใช้ปืนมากกว่าหนึ่งกระบอก ระหว่างโจทย์การยิง
10.5.8 ไม่เอานิ้วออกนอกโกร่ งไก ในขณะที่แก้ไขปื นติดขัดที่ผแู ้ ข่งขันลดปื นจากแนวเล็งที่เป้ าลงแล้ว

IPSC Shotgun Rules, January 2012 Edition

10
3

10.5.9 ไม่เอานิ้วออกนอกโกร่ งไก ในระหว่างที่บรรจุ เปลี่ยนแม็กกาซีน หรื อเลิกบรรจุ ยกเว้นตามที่ระบุอนุญาต เมื่อทาการลัน่ ไกเพื่อ
“ยิงแห้ง” Dry Fire หรื อเพื่อปลดการทางาน หรื อลดนก ขณะทาการเตรี ยมพร้อมก่อนสัญญาณเริ่ ม ในเหตุการณ์ที่ปืนลัน่ ระหว่าง
การกระทาดังกล่าว จะนากฎข้อ 10.4.3 มาใช้
10.5.10 ไม่เอานิ้วออกนอกโกร่ งไก ในระหว่างที่เคลื่อนที่ ตามกฎข้อ 8.5.1
10.5.11 ไม่ใช้ Not Applicable
10.5.12 จับต้องกระสุนจริ ง หรื อกระสุนหลอกในพื้นที่ Safety Area ตรงกับกฎข้อ 2.4.4
10.5.12.1 ความหมายของการ “จับต้อง (Handling)” ไม่ได้หมายถึงผูแ้ ข่งขันที่เดินเข้า Safety Area ด้วยแม็กกาซีน หรื อสปี ด
โหลดคาดที่เข็มขัด อยูใ่ นกระเป๋ ากางเกง ในกระเป๋ ายิงปื น ตราบใดที่สรี ระยังไม่ได้หยิบถือขึ้นมา
10.5.13 ทาการบรรจุกระสุน โดยที่ยงั ไม่ได้รับคาสัง่ จาก RO
10.5.14 การเก็บปื นที่ตกหล่นนอกสนามยิงปื น ปื นที่ตกจะต้องถูกเก็บโดย RO เท่านั้น และ RO จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปื นไม่มี
กระสุนบรรจุอยู่ ถ้ามีตอ้ งเอากระสุนออกทันที หลังจากนั้นจึงนาปื นเก็บในกล่องปื น หรื อซองปื น การตกหล่นของปื น ที่ไม่บรรจุ
กระสุน ไม่ถือเป็ นการทาผิด แต่การเก็บปื นที่ตกด้วยตนเองจะถูกตัดสิ ทธิ์การแข่งขัน (DQ)
10.5.15 ใช้กระสุนต้องห้าม และ/หรื อกระสุนไม่ปลอดภัยทุกประเภท (ดูกฎ 5.5.4, 5.5.5 และ5.5.6) และ/หรื อ การใช้ปืนต้องห้ามทุก
ประเภท (ดูกฎ 5.1.10 หรื อ 5.1.11)
10.6

การตัดสิทธิ์การแข่ งขันใน Match – กรณีประพฤติไม่ สมกับการเป็ นนักกีฬา

10.6.1 นักกีฬาจะถูกตัดสิ ทธิ์การแข่งขัน (DQ) ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ RO เห็นว่านักกีฬาประพฤติตวั ไม่สมกับการเป็ นนักกีฬา เช่นการโกง
การโกหก การไม่เชื่อฟังคาสัง่ จากเจ้าหน้าที่ หรื อมีพฤติกรรมที่ออกไปในทางที่จะทาให้กีฬาเสื่ อมเสี ย RM จะต้องได้รับแจ้งให้
ทราบทันที
10.6.2 ผูแ้ ข่งขันที่เชื่อว่าตั้งใจถอด หรื อหาเหตุแกล้งต้องถอด เครื่ องป้ องกันหู และตา เพื่อจะเอาประโยชน์ในการ (Re-Shoot) หรื อ
ได้เปรี ยบจากการแข่งขัน จะถูกตัดสิ ทธิ์การแข่งขัน (DQ)
10.6.3 บุคคลอื่นที่ไม่ใช่นกั กีฬาอาจจะถูกให้ออกจากสนามในกรณี ที่ RO เห็นว่าประพฤติไม่เหมาะสม เช่น การไม่เชื่อฟังคาสัง่ ที่มี
เหตุผลจากเจ้าหน้าที่ การขัดขวางการทาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และ/หรื อ ของนักกีฬา หรื อมีพฤติกรรมที่ออกไปในทางที่จะทาให้
กีฬาเสื่ อมเสี ย
10.7

การตัดสิทธิ์การแข่ งขันใน Match – เนื่องจากใช้ สารต้ องห้ าม

10.7.1 ผูแ้ ข่งขันทั้งหมด และเจ้าหน้าที่การแข่งขัน จะต้องควบคุมตัวเองได้ท้ งั จิตใจ และร่ างกายอย่างสมบูรณ์ ในระหว่างทาการแข่งขัน
ยิงปื น IPSC
10.7.2 IPSC พิจารณาว่าการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เกินขนาด ผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้อยูใ่ นคาแนะนาของแพทย์ และ ไม่ใช่ยาประจาตัว
และการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย หรื อยากระตุน้ เป็ นการกระทาผิดที่รุนแรงที่สุด โดยจะไม่คานึงถึงการได้มา หรื อการใช้ผลิตภัณฑ์ยา
นั้น
10.7.3 ยกเว้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จะต้องไม่ได้อยูภ่ ายใต้ผลกระทบจากการใช้ยาหรื อสารต้องห้ามอื่นๆ
รวมทั้งแอลกอฮอล์ ในระหว่างการแข่งขัน RM มีสิทธิ์ที่จะตัดสิ ทธิ์การแข่งขัน หรื อให้ออกจากสนาม ถ้าเห็นว่าบุคคลใดก็ตามอยู่
ภายใต้ผลกระทบจากการใช้สารต้องห้ามดังกล่าว
10.7.4 IPSC สงวนไว้ซ่ ึงสิ ทธิ์ ในการห้ามใช้สารต้องห้ามต่างๆ และในการทดสอบบุคคลสาหรับสารดังกล่าวได้ทุกเวลา (ดูกฎ การ
ต่อต้านของมึนเมา IPSC แยกต่างหาก)
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หมวดที่ 11 : การชี้ขาด และการแปรญัตติกฎ
11.1 หลักการโดยทัว่ ไป
11.1.1 การบริ หาร – การโต้แย้งอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในบางโอกาส ในกิจกรรมของผูแ้ ข่งขันที่ถูกควบคุมโดยกฎกติกา ให้ตระหนักว่า ผล
ของการบริ หารการแข่งขันโดยรวม มีความสาคัญเป็ นอันดับแรก มากกว่าผูแ้ ข่งขันแต่ละคน อย่างไรก็ตามการบริ หาร และการ
วางแผนการแข่งขันอย่างมีประสิ ทธิภาพ ย่อมป้ องกันการโต้แย้งส่วนใหญ่ได้
11.1.2 การร้องขอให้มีการชี้ขาด – เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกติกาใดๆสามารถทาได้ ยกเว้นว่ามีการปฏิเสธโดยกฎเกณฑ์ขอ้ อื่น เมื่อมีการ
ร้องขอให้ช้ ีขาด ในกรณีที่มีการ Disqualification (DQ) จากการฝ่ าฝื นกฎแห่งความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาต่อเมื่อมี
หลักฐานชัดเจนว่า ในบางสภาวะควรจะมีการยกเว้นการลงโทษ DQ อย่างไรก็ตาม ผลของการละเมิด ที่ถูกให้รายละเอียดโดย
เจ้าหน้าที่สนาม RO ไม่สามารถแสดงข้อคิดเห็นขัดแย้ง หรื อร้องขอให้พิจารณาใหม่ได้
11.1.3 การอุทธรณ์ – ก่อนอื่น RO จะทาการตัดสิ นในเบื้องต้น ถ้าผูป้ ระท้วงไม่เห็นด้วยในการตัดสิ นใจนั้น CRO สาหรับสนามนั้นๆ
หรื อบริ เวณนั้นๆ จะต้องเข้ามาชี้ขาด ถ้าผูป้ ระท้วงยังไม่พอใจในตัดสิ นของ CRO RM จะต้องเป็ นผูท้ ี่เข้ามาชี้ขาด
11.1.4 การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ – ในกรณี ที่ผอู ้ ุทธรณ์ยงั ไม่เห็นด้วยกับการตัดสิ นโดย RM ผูอ้ ุทธรณ์ก็สามารถอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการชี้ขาดได้ โดยเป็ นการยืน่ ประท้วงโดยบุคคลที่หนึ่ง (First party Appeal)
11.1.5 การสงวนไว้ซ่ ึงหลักฐาน – ผูอ้ ุทธรณ์ตอ้ งแจ้งไปยัง RM ว่ามีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตุลาการชี้ขาด และอาจ
ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ เก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เอกสาร หรื อ หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพิจารณา การบันทึกเสี ยง และ/
หรื อ การบันทึกวีดีโอภาพใดๆ ไม่สามารถใช้เป็ นหลักฐานในการพิจารณาได้
11.1.6 การเตรี ยมอุทธรณ์ ผูอ้ ุทธรณ์ตอ้ งรับผิดชอบในการเตรี ยม และส่งมอบเอกสารการอุทธรณ์ พร้อมกับค่าธรรมเนียมในอัตรา ที่
เหมาะสม ทั้ง 2 อย่างที่กล่าวมาต้องส่งมอบแก่ RM ในระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้
11.1.7 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแลการแข่งขัน – ต้องรับคาร้องการอุทธรณ์ และแจ้งให้ RM ทราบโดยทันที และจะต้องจดบันทึกชื่อ ของ
พยาน และเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้อง และส่งมอบข้อมูลนี้ให้แก่ RM
11.1.8 หน้าที่ของ Match Director – ทันทีที่มีผยู ้ นื่ อุทธรณ์ต่อ RM, MD จะต้องเข้าร่ วมกับคณะกรรมการชี้ขาด เป็ นการภายในโดยเร็ ว
11.1.9 หน้าที่ของคณะกรรมการชี้ขาด – คือปฏิบตั ิตาม และพิจารณาใช้กฎกติกาปั จจุบนั ของ IPSC และให้ตดั สิ นชี้ขาดออกมาเป็ น ที่
ชัดเจนตามกฎข้อนั้นๆ หากมีขอ้ หนึ่งข้อใดที่ตอ้ งมีการแปลความหมายของกฎ หรื อในกรณี ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีกฎกติกา
ข้อใดๆ ครอบคลุมโดยเฉพาะ คณะกรรมการต้องใช้วจิ ารณญาณของตนเองในการตัดสิ น โดยคานึงถึงเจตนาของกฎกติกาข้อ
นั้นๆ
11.2 องค์ ประกอบของคณะกรรมการชี้ขาด
11.2.1 คณะกรรมการชี้ขาดในการแข่งขันระดับ Level III หรื อสูงกว่า คณะกรรมการชี้ขาดจะต้องมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
11.2.1.1 ประธาน IPSC หรื อผูแ้ ทน หรื อ RO ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งแต่งตั้งโดย Match Director (เพื่อทาการนี้) จะทาหน้าที่เป็ น
ประธานในคณะกรรมการนั้น ซึ่งจะไม่มีการออกเสี ยง
11.2.1.2 ผูช้ ้ ีขาด 3 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ประธาน IPSC หรื อผูแ้ ทน หรื อ Match Director (เพื่อทาการนี้) มีคะแนนออก
เสี ยงคนละหนึ่งเสี ยง
11.2.1.3 ถ้าหากเป็ นไปได้ ผูช้ ้ ีขาดควรจะเป็ นผูแ้ ข่งขันในการแข่งขันนั้น และควรเป็ น RO ได้รับการรับรอง
11.2.1.4 ประธาน หรื อกรรมการใดๆ ในคณะกรรมการชี้ขาด ไม่ควรเป็ นผูท้ ี่ร่วมการตัดสิ นในครั้งแรก หรื อในการอุทธรณ์ใดๆ
ที่จะนาพาไปสู่การตัดสิ นชี้ขาด
11.2.2 คณะกรรมการชี้ขาด – สาหรับการแข่งขันในระดับ Level l หรื อ Level ll ทาง Match Director สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชี้
ขาด ขึ้นมาจากผูเ้ ข้าแข่งขันที่มีประสบการณ์ 3 คน ผูซ้ ่ ึงจะต้องไม่เป็ นส่วนหนึ่งของเรื่ องที่อุทธรณ์ และไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ใน
ผลที่จะตัดสิ นออกมาโดยตรง หรื อถ้าเป็ นไปได้ คณะกรรมการชี้ขาด ควรเป็ นเจ้าหน้าที่สนามที่ได้รับการรับรอง (Certified
Match Official) สมาชิกในคณะกรรมการทุกคนต้องทาการออกเสี ยง เจ้าหน้าที่สนามอาวุโส หรื อนักกีฬาอาวุโส จะเป็ นประธาน
ในคณะกรรมการได้ในกรณี ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่สนาม
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11.3 กาหนดเวลา และขั้นตอน
11.3.1 กาหนดเวลาสาหรับการอุทธรณ์ให้มีการชี้ขาด – เอกสารในการอุทธรณ์ให้มีการชี้ขาด ในรู ปแบบที่เหมาะสม พร้อมเงินวาง
ประกัน จะต้องส่งมอบให้แก่ RM ภายใน 1 ชัว่ โมง หลังจากมีขอ้ โต้แย้งเกิดขึ้น ซึ่งบันทึกโดยเจ้าหน้าที่จดั การแข่งขัน ถ้าหากไม่
สามารถส่งมอบเอกสารดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ จะถือว่าสละสิ ทธิ์ และจะไม่มีการดาเนินการใดๆ เกิดขึ้น RM
ต้องบันทึกวัน และเวลาในเอกสารทันทีที่มีการอุทธรณ์
11.3.2 กาหนดเวลาในการตัดสิ น – คณะกรรมการต้องตัดสิ นภายใน 24 ชัว่ โมง หลังจากได้รับการร้องขอให้มีการชี้ขาด หรื อก่อนที่
Match Director จะประกาศให้ผลการแข่งขันเป็ นเด็ดขาด แล้วแต่กรณี ใดจะเกินขึ้นก่อน ถ้าหากคณะกรรมการไม่สามารถตัดสิ น
ได้ ในเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าการประท้วงโดยบุคคลที่หนึ่ง และสาม (ตามข้อ 11.7.1) ประสบผลตามการอุทธรณ์ไปโดยปริ ยาย
และเงินค่าธรรมเนียมที่วางไว้จะถูกคืนให้
11.4 ค่ าธรรมเนียม
11.4.1 จานวนเงิน – สาหรับการแข่งขันระดับ Level lll หรื อสูงกว่า ค่าธรรมเนียมที่จะทาให้ผปู ้ ระท้วงมีสิทธิในการประท้วงคือ US$
100.00 หรื อเท่ากับเงินท้องถิ่นสูงสุดที่ใช้ในการสมัครแข่งขันสาหรับผูแ้ ข่งขัน 1 คน (แล้วแต่กรณี ใดจะต่ากว่า) ค่าธรรมเนียม
อุทธรณ์สาหรับการแข่งขันระดับ Level l และ Level ll สามารถกาหนดโดยผูจ้ ดั การแข่งขัน (Match Organizer) แต่ตอ้ งไม่เกิน
US$ 100.00 หรื อ จานวนเงินเท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่น การประท้วงเกิดจาก RM ซึ่งมีส่วนกับการแข่งขัน จะไม่มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียม
11.4.2 การชาระเงิน – ถ้าการตัดสิ นของคณะกรรมการชี้ขาด เห็นด้วยตามที่อุทธรณ์น้ นั ค่าธรรมเนียมจะถูกคืนให้ ถ้าคณะกรรมการชี้
ขาด ปฏิเสธการอุทธรณ์น้ นั ค่าธรรมเนียม และผลการตัดสิ นจะถูกส่งต่อไปยัง Regional หรื อ National Range Officers Institute
(RROI หรื อ NROI) ในกรณี ของการแข่งขันระดับ Level l หรื อ Level ll หรื อถูกส่งไปยัง International Range Officer –
Association (IROA) ในกรณี ที่เป็ นการแข่งขันในระดับ Level lll หรื อสูงกว่า
11.5 ลาดับของกระบวนการตัดสิน
11.5.1 หน้าที่และขั้นตอนขององค์คณะ – คณะกรรมการต้องพิจารณาเอกสารการร้องขอ และเก็บรักษาเงินที่จ่ายโดยผูป้ ระท้วงในนาม
ของผูจ้ ดั การแข่งขัน จนกระทัง่ มีการตัดสิ น
11.5.2 การยืน่ เรื่ องให้พิจารณา – จะต้องให้ผอู ้ ุทธรณ์ ให้ขอ้ มูลในการเสนอให้พจิ ารณาเพิ่มเติม แก่คณะกรรมการเป็ นการส่วนตัว
โดยตรง และคณะกรรมการ อาจซักถามเกี่ยวกับประเด็นในการอุทธรณ์เพื่อประโยชน์ต่อการไต่สวน
11.5.3 การรับฟัง – ผูอ้ ุทธรณ์อาจถูกขอให้ออกไปจากที่ประชุม ระหว่างที่คณะกรรมการกาลังรับฟังหลักฐานอื่นใดเพิ่มเติม
11.5.4 พยานผูเ้ ห็นเหตุการณ์ – คณะกรรมการ จะรับฟังจากเจ้าหน้าที่การแข่งขัน และพยานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการอุทธรณ์
คณะกรรมการจะตรวจสอบหลักฐานทุกอย่างที่ถูกส่งเข้ามา
11.5.5 การสอบสวน – คณะกรรมการ อาจตั้งคาถามกับพยาน หรื อเจ้าหน้าที่ในประเด็นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์
11.5.6 ความคิดเห็น – สมาชิกในคณะกรรมการต้องละเว้นที่จะแสดงความคิดเห็น หรื อสรุ ปตัดสิ นใดๆ ระหว่างที่การอุทธรณ์ กาลัง
ดาเนินการอยู่
11.5.7 การตรวจสอบพื้นที่ – คณะกรรมการอาจเข้าไปตรวจสอบสนาม หรื อพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการประท้วง และอาจให้เจ้าหน้าที่ หรื อ
บุคคลใดที่พิจารณาว่าเป็ นประโยชน์ในกระบวนการ เข้าร่ วมการตรวจสอบพื้นที่ได้ดว้ ย
11.5.8 การใช้อานาจชักจูง – บุคคลใดก็ตาม ที่พยายามที่จะชักจูง หรื อโน้มน้าวให้สมาชิกของคณะกรรมการชี้ขาดไปในทิศทางอื่น
นอกเหนือจากที่หลักฐานแสดงไว้ อาจจะถูกพิจารณาระเบียบวินยั ในการทางาน จากการที่โน้มน้าวให้คณะกรรมการชี้ขาด ไม่มี
อิสระในการตัดสิ น
11.5.9 การสรุ ปผลพิจารณา – เมื่อคณะกรรมการ พึงพอใจในข้อมูล และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ที่ได้รับแล้ว ก็จะร่ วมกัน
พิจารณาเฉพาะคณะกรรมการอย่างรอบคอบ และตัดสิ นด้วยเสี ยงข้างมาก
11.6 คาวินิจฉัย และ วิธีการปฏิบัติ
11.6.1 การตัดสิ นของคณะกรรมการ – เมื่อคณะกรรมการได้มีคาตัดสิ นออกมาแล้ว ก็จะมีการเรี ยกผูอ้ ุทธรณ์รับฟังผล พร้อมกับ
เจ้าหน้าที่ และ RM
11.6.2 วิธีการตัดสิ น – เป็ นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของ RM ที่มีหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยของคณะกรรมการในการตัดสิ น RM จะเป็ น ให้ปิด
ประกาศคาตัดสิ น ในที่ที่ผแู ้ ข่งขันทั้งหมดสามารถเห็นได้ การตัดสิ นไม่มีผลย้อนหลัง และไม่มีผลต่อเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
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11.6.3 การตัดสิ นถือเป็ นที่สุด – การตัดสิ นของคณะกรรมการถือว่าเป็ นที่สิ้นสุด และไม่สามารถอุทธรณ์ต่อได้อีก นอกจาก RM เห็นว่ามี
การส่งหลักฐานใหม่ๆให้ หลังการตัดสิ นดังกล่าว แต่จะต้องก่อนที่ผลการตัดสิ นสุดท้ายจะมีการประกาศโดย MD
11.6.4 ร่ างบันทึก – การตัดสิ นของคณะกรรมการชี้ขาด จะต้องถูกบันทึก และถือไว้เป็ นแบบอย่างสาหรับเหตุการณ์คล้ายคลึงกันที่จะ
เกิดตามมาภายหลังระหว่างการแข่งขัน
11.7

การอุทธรณ์ โดยบุคคลทีส่ าม

11.7.1 การอุทธรณ์ อาจจะเกิดขึ้นโดยบุคคลอื่นได้ ในพื้นฐานการอุทธรณ์โดยบุคคลที่สาม ในกรณี น้ ี ข้อกาหนดทั้งหมดในบทนี้มีผล
บังคับใช้
11.8

การแปรญัตติกฎ

11.8.1 การแปรญัตติกฎกติกาทั้งปวง เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมาธิการสภา IPSC (IPSC Executive Council)
11.8.2 บุคคลใด มีความต้องการที่จะให้มีความชัดเจนในกฎข้อใดๆ สามารถส่งคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไปยังสานักงานใหญ่ของ
IPSC โดยทางจดหมาย โทรสาร หรื ออีเมล์
11.8.3 เมื่อแปรญัตติกฎขึ้น และเผยแพร่ ในเวปไซท์ของ IPSC อย่างเป็ นทางการแล้ว ให้ถือเป็ นบรรทัดฐานที่ปฏิบตั ิกนั มาว่า ภายใน 7
วันต่อจากนั้น แมทช์แข่งที่ IPSC อนุมตั ิ (Level lll ขึ้นไป) จะใช้กฎใหม่ที่ร่างนี้ทนั ที กฎฉบับแก้ไขหรื อปรับปรุ ง จะร่ างต่อเมื่อมี
การประชุมสภา IPSC ครั้งถัดไป
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หมวดที่ 12 : เบ็ดเตล็ด
12.1
12.2
12.3

12.4
12.5

ภาคผนวก – ภาคผนวกทั้งหลายในกฎฉบับนี้เป็ นส่วนประกอบของกฎฉบับนี้ดว้ ย
ภาษา – กฎฉบับภาษาอังกฤษถือเป็ นฉบับที่ใช้เป็ นทางการ หากมีขอ้ ขัดแย้งระหว่างกฎฉบับภาษาอื่นๆ ให้ถือตามกฎ ฉบับ
ภาษาอังกฤษ
การเสียสิทธิ – ผูแ้ ข่งขัน และบุคคลทัว่ ไปที่เข้าร่ วม ถือว่ารับผิดชอบในอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการแข่งขันตามกฎหมาย ในท้องถิ่น
ที่จดั แข่งขันทั้งหมดเพียงผูเ้ ดียว IPSC หรื อเจ้าหน้าที่ IPSC หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้อง หรื อเจ้าหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวกับ IPSC ไม่
รับผิดชอบในการ สูญหาย เสี ยหาย อุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บ หรื อตาย กับบุคคลอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ ที่ไม่วา่ จะถูกหรื อผิด
กฎหมายก็ตาม
เพศ – คาที่อา้ งอิงในกฎที่พดู ถึงเพศชาย (ต.ย. he, him, his) ให้หมายความถึงเพศหญิงด้วย (ต.ย. she, her)
หมวดคาศัพท์ เฉพาะ :Throughout these rules, the following definitions apply:

Aftermarket…………………. ชิ้นส่วนที่ไม่ได้ผลิตโดย OFM และ/หรื อ มีเครื่ องหมายแสดงของ OFM รายอื่น.
Aim/Aiming…………………..การเล็งลากล้องไปที่เป้ า
Berm…………………………โครงสร้างที่ยกขึ้นของทราย, ดิน หรื อวัสดุอื่นที่ใช้เพื่อกันลูกกระสุน และ/หรื อแยกช่องยิงหนึ่ง และ/หรื อ
สนามหนึ่ง ออกจากอีกช่องยิง/สนามหนึ่ง
Bullet………………………..หัวกระสุนที่ยงิ ไปยังเป้ า
Caliber……………………...ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวกระสุนที่วดั เป็ นมิลลิเมตร (หรื อส่วนพันของนิ้ว)
Cartridge case…………….ตัวกระสุนทั้งนัด
Chamber Safety Flag……..อุปกรณ์ที่มีสีสว่าง ที่ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกระสุนประกอบ, Flag ต้องไม่สามารถใส่ไปในปื นที่รังเพลิง
บรรจุกระสุน และเมื่อสวม Flag แล้ว ต้องป้ องกันการบรรจุกระสุนในรังเพลิง Flagต้องมีแถบ หรื อสายยืน่
ออกมาชัดเจนจากปื น
Compensator………...........อุปกรณ์ที่ยดึ กับปลายกระบอกของลากล้องเพื่อต้านการยกของปลายกระบอก (โดยปกติจะเปลี่ยนการไหล
ออกของแก๊ส)
Detonation…………………การระเบิด(ประทุ) ของกระสุนที่ไม่ได้อยูใ่ นลากล้อง ที่ไม่ใช้เกิดจากเข็มแทงชนวน (ตย เมื่อสไลด์ถูกมือดัน
เพื่อขับกระสุนออก)
Discharge………………….See Shot ดู Shot
Downrange……………… ..พื้นที่ทวั่ ไปของสเตจ, ช่องยิง หรื อสนาม ที่ซ่ ึงปากลากล้องปื นอาจชี้เข้าไปอย่างปลอดภัยระหว่างการยิง และ/
หรื อที่ซ่ ึงกระสุนถูกตั้งใจ หรื อน่าจะยิงไปกระทบ
Dry firing……………………การเหนี่ยวไก และ/หรื อ การปฎิบตั ิของปื นที่ไม่มีลูกกระสุนโดยเด็ดขาด
Dummy Ammunition……...ลูกซ้อมหรื อฝึ ก, ลูกไม่มีหวั กระสุน, จานกระสุน และปลอกกระสุน
Engage…………………….การยิงกระสุนไปที่เป้ า การยิงกระสุนแต่พลาดเป้ า ไม่ถือเป็ นการไม่ทาการยิงเป้ า การบกพร่ องของปื นและ
กระสุนทาให้ไม่สามารถยิงได้ ให้ถือเป็ นการไม่ทาการยิงเป้ า
Face (facing) uprange……หน้า, อก และนิ้วเท้าของผูแ้ ข่งขัน หันเข้าสนามทั้งหมด
False start…………… ……การเริ่ มยิงในโจทย์การยิงก่อนสัญญาณเริ่ ม (ดู กฎ 8.3.4)
Grain………………………..หน่วยการวัดที่ใช้หาน้ าหนักของหัวกระสุน (1 เกรน = 0.0648 กรัม)
Holster…………………….. ซองใส่ปืนสั้นที่สวมบนเข็มขัดผูแ้ ข่งขัน
Loaded…………………….ปื นที่มีลูกกระสุนจริ ง หรื อลูกกระสุนหลอกในรังเพลิง หรื อกระบอก หรื อมีกระสุนจริ งหรื อกระสุนหลอกใน
ซองกระสุนที่สวมหรื อยึดไว้ในปื น
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Loading…………………….การใส่ลูกกระสุนเข้าไปในปื น
Location…………………… สถานที่ภูมิศาสตร์ภายในโจทย์การยิง
Match Official……………...บุคคลที่มีหน้าที่ หรื องานอย่างเป็ นทางการในการแข่งขัน แต่ไม่จาเป็ นต้องมีคุณสมบัติ เป็ น หรื อทาหน้าที่ใน
ฐานะเจ้าหน้าที่สนาม
May………………………… ทางเลือกอย่างแท้จริ ง
Must………………………... ต้อง(ทาตาม)
No-shoot(s)………………..เป้ าที่ทาให้เกิดโทษเมื่อถูกยิง
Not Applicable……………. กฎหรื อข้อกาหนดที่ไม่ใช้เพื่อระเบียบ, ดิวชิ นั่ หรื อระดับแข่งขัน โดยเฉพาะ
OFM………………………..ผูผ้ ลิตปื นเดิม
Primer………….................. เชื้อประทุ
Props……………………….สิ่ งของที่นอกเหนือจากเป้ า หรื อ fault lines ที่ใช้ในการสร้าง, ดาเนินการ หรื อตกแต่งสนามยิง
Prototype………………….ปื นในรู ปร่ างที่ไม่อยูใ่ นการผลิตจานวนมาก และ/หรื อยังไม่มีให้แก่บุคคลทัว่ ไป
Region…………………….. ประเทศหรื อพื้นที่ทางภูมิภาคอื่นที่ยอมรับโดย IPSC
Regional Director…………. บุคคลที่ยอมรับโดย IPSC ให้เป็ นตัวแทนของคณะกรรมการภูมิภาค
Reloading………………….การเติม หรื อการใส่ลูกกระสุนเพิ่มเข้าไปในปื น
Reshoot……………………การยิงซ่อมของผูแ้ ข่งขันที่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าโดย RO หรื อคณะกรรมการตัดสิ นชี้ขาด
Round……………………..กระสุน
Shooting position………..การแสดงทางกายภาพของร่ างกายบุคคล (เช่น ยืน, นัง่ , คุกเข่า, นอน)
Shot…………………………กระสุนที่ผา่ นลากล้องของปื นออกไปแล้วอย่างสมบูรณ์
Should………………..........ทางเลือก แต่แนะนาเป็ นอย่างยิง่
Sight picture……………….การเล็งไปที่เป้ า โดยไม่ได้ยงิ จริ งที่เป้ า (ดูหวั ข้อ 8.7)
Snap Cap…………………..ลูกหลอก (ดัมมี่)
Squib……………………….การยิง ”ปุด” หรื อการยิงที่หวั กระสุนไม่พน้ ลากล้อง
Stance……………………... การแสดงทางกายภาพของมือบุคคล (เช่น มือข้างลาตัว, แขนไขว้ )
Start position………………ตาแหน่ง, ท่ายิง และลักษณะมือที่กาหนดโดยโจทย์การยิงก่อนให้ “สัญญาณ เริ่ ม” (ดู กฎ 8.3.4)
Sweeping………………….การชี้ปากลากล้องของปื นไปที่ส่วนใดๆของร่ างกายบุคคลใดๆ (ดู กฎ 10.5.5)
Target(s)…………………...คาที่สามารถรวมทั้งเป้ าคิดคะแนนและเป้ าห้ามยิง หากกฎ (เช่น 4.1.3) ไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างเป้ าทั้ง
สอง
Unloaded…………………..ปื นที่ไม่มีลูกกระสุนจริ ง หรื อกระสุนหลอกในรังเพลิง และ/หรื อในซองกระสุนที่เสี ยบหรื อยึดกับปื น
Unloading………………… การนาลูกกระสุนออกจากปื น
Uprange……………………พื้นที่ทวั่ ไปของสเตจ, ช่องยิง หรื อสนาม ที่อยูห่ ลังแนวมุมยิงมากสุดที่ปลอดภัย (ดูกฎ 2.1.2) ที่ปากลากล้อง
ปื นต้องไม่ช้ ีเข้าไประหว่างการยิง (ยกเว้น ให้ดูกฎ 10.5.2)
Will………………………….ต้อง(ทา)
12.6 การวัด – ตามกฎนี้ เมื่อมีการวัด ตัวเลขในวงเล็บที่แสดงไว้ก็เพื่อเป็ นแนวทางเท่านั้น
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ภำคผนวก A1 (Appendix A1)
ระดับของกำรแข่ งขัน IPSC (IPSC Match Levels)
อักษรย่อ: R = แนะนา, M = บังคับใช้
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Description

ต้องใช้กฎของ IPSC ฉบับล่าสุด
ผูแ้ ข่งขันต้องเป็ นสมาชิกของสมาคม IPSC ในภูมิภาคของตนเอง
ผูอ้ านวยการแข่งขัน (Match Director)
นายสนาม (Range Master)
นายสนามต้องได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการภูมิภาค
นายสนามต้องได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการ IPSC สากล
หัวหน้าสนาม (Chief Range Officer)
เจ้าหน้าที่ NROI หนึ่งคนต่อหนึ่งสนาม
เจ้าหน้าที่ IROA หนึ่งคนต่อหนึ่งสนาม
IROA State Officer
One Range Staff (target restorer) for each 6 rounds
สนามยิงได้รับการอนุมตั ิจาก Reginal Director
สนามยิงได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ IPSC
IPSC รับรองการแข่งขัน*
การวัดกระสุน (Chronograph)
การลงทะเบียนการแข่งขันกับ IPSC ล่วงหน้า 3 เดือน
การรับรองจากคณะกรรมการ IPSC ทุก 3 ปี
การรวมอยูใ่ นตารางการแข่งขันของ IPSC
รายงานการแข่งขันไปยัง IROA
จานวนกระสุนต่าสุดที่แนะนา
ปื นสั้น
ปื นยาว
ปื นลูกซอง
21 จานวนสนาม
จานวนสนามต่าสุดที่แนะนา
ปื นสั้น
ปื นยาว
ปื นลูกซอง
22 จานวนผูแ้ ข่งขันต่าสุดที่แนะนา
ปื นสั้น
ปื นยาว
ปื นลูกซอง
23 อันดับของการแข่งขัน (คะแนน)

Level Level Level Level Level
l
ll
lll
IV
V
M
M
M
M
M
R
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
R
R
M
R
R
M
M
R
R
R
M
M
R
R
M
M
M
R
M
M
R
M
M
R
R
R
R
R
R
R
M
M
M
M
M
M
M
R
R
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
40
40
40
-

80
80
80
-

150
150
150
-

300
300
300
24

450
450
450
30

3
3
3

6
6
6

12
12
12

24
24
24

30
30
30

10
10
10
1

50
50
50
2

120
120
120
3

200
200
200
4

300
300
300
5

* ข้อ 24 : การแข่งขันในระดับ ระดับ Level l และ Level ll ไม่ตอ้ งขอการรับรอง อย่างไรก็ตาม RD แต่ละประเทศกาหนดกฎเกณฑ์
ตลอดจนขั้นตอนได้เองสาหรับการรับรอง Level l และ Level ll เพื่อใช้ในประเทศตน
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ภาคผนวก A2 (Appendix A2)
การจาแนกประเภทของ IPSC
ก่อนการแข่งขัน ผูจ้ ดั แข่งขันจะต้องระบุ Division ที่จะมีการจัดขึ้น
การแข่งขันที่ได้รับการรับรองจาก IPSC จะต้องจาแนก Division และ Categories (ประเภท) โดยใช้พ้นื ฐานของจานวนผูแ้ ข่งขันที่
ลงทะเบียนและเข้าร่ วมในการแข่งขันจริ ง รวมถึงผูแ้ ข่งขันที่ DQ ระหว่างการแข่งขัน (เช่น ดิวชิ นั่ ในการแข่งขัน Level 3 มีผแู ้ ข่งขัน 10 คน
แต่มีผแู ้ ข่งขัน DQ หนึ่งคน หรื อมากกว่า ดิวิชนั่ นั้นจะยังคงรับรองต่อไป) และอยูบ่ นพื้นฐานของกฎเกณฑ์ขา้ งล่างนี้
1. Division (ประเภทของปื นที่ใช้แข่งขัน)
Level l และ Level ll………..
Level lll……………………..
Level lv และ Level V……...

แนะนา ให้มีผแู ้ ข่งขันขั้นต่า 5 คนต่อ Division
บังคับ ให้มีผแู ้ ข่งขันขั้นต่า 10 คนต่อ Division
บังคับ ให้มีผแู ้ ข่งขันขั้นต่า 20 คนต่อ Division

2. Categories (ประเภทของผูแ้ ข่งขัน)
ต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ Division ให้ถูกต้องเสี ยก่อนการแบ่งประเภท (Categories) จึงจะได้รับการรับรองการแข่งขันทุก
Level ต้องมีผแู ้ ข่งขันอย่างน้อย 5 คนในแต่ละ Division Categories (ดูรายละเอียดข้างล่าง)
3. กฎเกณฑ์ในแต่ละ Categories
การแบ่งประเภทผูแ้ ข่งขันที่ได้รับการรับรอง ตามแต่ดิวชิ นั่ มีดงั นี้:(a) - Lady- คือ ผูแ้ ข่งขันที่มีเพศหญิง
(b) - Junior – คือ ผูแ้ ข่งขันที่มีอายุต่ากว่า 21 ปี ในวันแรกของการแข่งขัน
(c) - Senior - คือ ผูแ้ ข่งขันที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ในวันแรกของการแข่งขัน
(d) - Super Senior - คือ ผูแ้ ข่งขันที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ในวันแรกของการแข่งขัน ผูแ้ ข่งขันมีสิทธิเลือกที่จะลงแข่งSenior หรื อ
Super Senior อย่างใดอย่างหนึ่ง หากแมทช์แข่งขันใดไม่สามารถจัด Super Senior ต่างหากได้ Super Senior อาจถูกนาไปรวมกับ
Senior
4. Team Categories (ประเภทของทีม) การแข่งขัน IPSC อาจดาเนินการจัดแข่งประเภททีมได้ดงั นี้
(a) - Regional Team แบ่งตาม Division
(b) - Regional Team แบ่งตาม Division สาหรับผูแ้ ข่งขันประเภท Lady
(c) - Regional Team แบ่งตาม Division สาหรับผูแ้ ข่งขันประเภท Junior
(d) - Regional Team แบ่งตาม Division สาหรับผูแ้ ข่งขันประเภท Senior
(หมายเหตุ – Regional Team คือ ทีมของผูแ้ ข่งขันของประเทศต่างๆ เช่น ทีมไทย ทีมสิ งคโปร์ – ผูแ้ ปล)
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APPENDIX B1

Target Presentation

ให้ทาการตัดส่วนบนของขาเป้ า เพื่อเพิ่มวิสยั ทัศน์ของเป้ า
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APPENDIX B2 IPSC Target
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APPENDIX B3 IPSC Mini Target

Scoring
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Zone

5

A

4

C

2

D
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ภาคผนวก C1 (Appendix C1)
การทดสอบเป้ า IPSC Popper
1. RM จะต้องกาหนดกระสุน และปื นที่จะใช้เป็ นเครื่ องมือในการทดสอบเป้ า IPSC Popper อย่างเป็ นทางการ ซึ่งจะถูกใช้โดย
เจ้าหน้าที่ๆได้รับมอบหมายจาก RM เพื่อที่จะเป็ นเจ้าหน้าที่ทดสอบเป้ า
2. Not Applicable ไม่ใช้
3. หลังจากการทดสอบและอนุมตั ิจาก RM แล้ว กระสุนและปื นที่กาหนดไว้ จะไม่สามารถถูกอุทธรณ์โดยผูแ้ ข่งขันได้
4. RM ต้องมีการจัดให้ทดสอบ Popper ทุกตัว ก่อนการแข่งขันจะเริ่ มขึ้น หรื อเมื่อใดก็ตามระหว่างการแข่งขัน
5. การทดสอบเบื้องต้น Popper ทุกตัวต้องได้รับการจัดให้ลม้ ลง เมื่อมีการยิง 1 นัดในบริ เวณทดสอบ (Calibration Zone) จากปื นที่
กาหนดไว้โดยใช้กระสุนที่ถูกกาหนดไว้ การยิงทดสอบจะต้องยิงจากจุดยิงที่ไกลที่สุดเท่าที่ผแู ้ ข่งขันจะเห็นเป้ าได้ของโจทย์การ
ยิงนั้นๆ บริ เวณทดสอบ (Calibration Zone) แสดงไว้ในแผนภาพในหน้าต่อไป
6. ถ้าระหว่างการยิง Popper ไม่ลม้ ลงเมื่อยิงโดนแล้ว ผูแ้ ข่งขันมีทางเลือก 3 ทาง
(a)
(b)
(c)

(d)

Popper ถูกยิงซ้ าจนกระทัง่ ล้มลง ในกรณี น้ ี ไม่ตอ้ งดาเนินการใดๆ ทั้งสิ้น และสนามนั้นจะถูกบันทึกคะแนนตามที่ยงิ ได้
Popper ยังตั้งอยู่ แต่ผแู ้ ข่งขันไม่ได้ร้องขอให้มีการทดสอบ (Calibrate) ในกรณี น้ ี ไม่ตอ้ งดาเนินการใดๆทั้งสิ้น และสนาม
นั้นจะถูกบันทึกคะแนนตามที่ยงิ ได้ และให้บนั ทึกคะแนน Popper เป็ น “ยิงพลาด” (Miss)
Popper ยังตั้งอยู่ และผูแ้ ข่งขันร้องขอให้มีการทดสอบ (Calibrate) ในกรณี น้ ี Popper และ บริ เวณโดยรอบต้องไม่ถูกแตะ
ต้อง หรื อรบกวนโดยบุคคลใด ถ้าเจ้าหน้าที่การแข่งขันละเมิดกฎนี้ ผูแ้ ข่งขันจะต้องทาการยิงใหม่ (Re-shoot) ถ้าผูแ้ ข่งขัน
หรื อบุคคลอื่นใดละเมิดกฎนี้ ให้บนั ทึกคะแนน popper เป็ น”ยิงพลาด” (Miss) และบันทึกคะแนนส่วนที่เหลือของสนาม
ตามที่ยงิ ได้จริ ง
หากเป้ า Popper ล้มลงเองจากปัจจัยภายนอก (เช่น กระทาโดยลม) ก่อนที่จะทาการทดสอบเป้ า ต้องทาการยิงใหม่ท้ งั
สนาม

7. ถ้าไม่มีการรบกวนใดเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ทดสอบต้องกระทาการทดสอบ Popper ที่เป็ นปั ญหา (เมื่อต้องการตาม ข้อ 6 (c) ข้างบน)
จากตาแหน่งที่ใกล้เคียงกับตาแหน่งที่ผแู ้ ข่งขันทาการยิงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยใช้เกณฑ์ดงั นี้ :(a)
(b)
(c)

ถ้าการยิงนัดแรกของเจ้าหน้าที่ทดสอบ ยิงโดนบริ เวณทดสอบ (Calibration Zone) หรื อต่ากว่า และ Popper ล้มลง Popper
นั้นถือว่าได้ถูกทาการทดสอบที่ถกู ต้องมาแล้ว และให้บนั ทึกคะแนน Popper เป็ น “ยิงพลาด” (Miss)
ถ้าการยิงนัดแรกของเจ้าหน้าที่ทดสอบ ยิงโดนบริ เวณทดสอบ (Calibration Zone) หรื อต่ากว่าแต่ Popper ไม่ลม้ ให้ถือว่า
Popper นั้นบกพร่ อง และผูแ้ ข่งขันจะถูกสัง่ ให้ทาการยิงใหม่ (Re-shoot) หลังจาก Popper ได้ถูกทดสอบใหม่อีกครั้งแล้ว
ถ้าการยิงนัดแรกของเจ้าหน้าที่สนาม ยิงไม่โดน Popper ให้ทาการยิงใหม่จนกระทัง่ เหตุการณ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งในข้อ 7(a)
หรื อ 7(b) เกิดขึ้น

8. หมายเหตุ เป้ า Metal Plate ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ไม่สามารถจะร้องขอให้ทาการทดสอบได้ (ดูขอ้ 4.3.1.6)
9. Pepper Poppers จะค่อยๆเลิกใช้และจะหยุดใช้หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2012
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APPENDIX C2: IPSC Poppers

Scoring

5 or 10 points

Minor / Major

(Rules 9.4.1.1 & 9.4.1.2)

Penalty

Minus 10 points

Miss / No-Shoot

The calibration zone for each popper is indicated by the shaded area.

Tolerance +/- 0.5 cm
Metal targets and no-shoots which can accidentally turn edge-on or sideways when hit are expressly prohibited. Using them
may result in the withdrawal of IPSC sanction (see Rule 4.3.1.1).
เป้ าโลหะ และเป้ าห้ามยิง ซึ่งอาจหมุน หรื อ หันเมื่อโดนยิงนั้นไม่อนุญาตให้ใช้ หากใช้จะยกเลิกการรับรองจาก IPSC
ดูกฎ 4.3.1.1
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APPENDIX C3: IPSC Metal Plates

5 or 10 points

Scoring

(Rules 9.4.1.1 & 9.4.1.2)
Minus 10 points

Penalty
Miss / No-Shoot

Round

Rectangular

Dimensions

15cm Ø
30cm Ø

15x15cm
45x15cm

Minimum
Maximum

Important Construction Notes
Metal plates which can accidentally turn edge-on or sideways when hit are expressly prohibited. Using them
may result in the withdrawal of IPSC sanction (see Rule 4.3.1.1).
เป้ าโลหะ และเป้ าห้ามยิง ซึ่งอาจหมุน หรื อ หันเมื่อโดนยิงนั้นไม่อนุญาตให้ใช้
หากใช้จะยกเลิกการรับรองจาก IPSC
ดูกฎ 4.3.1.1
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APPENDIX D: Shotgun Divisions
SG
Open

9
10
11
12
13

อนุญาตให้ใช้ค่า Power Factor ต่าสุด
อนุญาตให้ใช้ขนาดกระสุนต่าที่สุด
อนุญาตให้ใช้คลิปกระสุน รังกระสุนด้านข้าง ที่ติดกับตัวปื น
อนุญาตให้ใช้ปืนต้นแบบ
ปื นต้องผลิตจากโรงงานขายแก่บุคคลอย่างน้อย 500 กระบอก
อนุญาตให้ใช้ความยาวมากสุดของปื น
อนุญาตให้ใช้ Compensator, port ตัวลดเสี ยง และ/หรื อลดแสง
อนุญาตให้ปรับแต่งภายนอก เช่น ถ่วงน้ าหนัก อุปกรณ์ภายนอก
เพื่อควบคุม หรื อ ลดแรงสะท้อนถอยหลัง
(ยกเว้นแผ่นยางรองกันกระแทกด้านหลังของพานท้าย)
อนุญาตให้ใช้ ศูนย์กล้อง หรื อ ศูนย์อิเลคโทรนิค
อนุญาตให้ใช้ ศูนย์เปิ ดจากผูผ้ ลิตอื่น
ซองกระสุนแบบวง หรื อ หลายซอง
จานวนกระสุนที่บรรจุก่อนเสี ยงสัญญาณเริ่ ม
อนุญาตให้ใช้ซอง หรื อ หลอดกระสุนถอดเปลี่ยนได้

14

อนุญาตให้ใช้ อุปกรณ์ช่วยใส่ลูกเร็ ว (Speed loaders)

15

อนุญาตให้ปรับแต่ง หรื อติดตั้ง โหลดดิงเพลท

16

จากัดประเภทเลื่อนปื น

1
2
3
4
5
6
7
8
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SG
Modified

ใช่
ไม่
1320 มม. (ดูขอ้ 17)
ใช่
ใช่

ไม่

SG
Standard
480
20 gauge/bore
ใช่

SG
Standard Manual

ไม่
ใช่
ไม่ใช้ Not applicable
ไม่
ไม่

ไม่

ใช่
ไม่
ไม่
ไม่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ไม่
ไม่
ไม่
ดูขอ้ 18
สูงสุด 14 นัด สูงสุด 9 นัด
สูงสุด 9 นัด
ใช่ (ดูขอ้ 18)
ไม่
ไม่
ไม่
ใช่ –
ไม่
ไม่
ไม่
สูงสุด 6นัด
ใช่ตาม
ใช่ตาม
ใช่ตามข้อกาหนด
ข้อกาหนด
ข้อกาหนด
ใช่
(ดูขอ้ 20)
(ดูขอ้ 19) (ดูขอ้ 20 & 21)
ไม่
ไม่
ไม่
ใช่ (ดูขอ้ 22)
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APPENDIX E1: Ammunition/Cartridge Types
General
1.

Minimum Power Factor

480

2.

Minimum shot weight

No

3.

Minimum caliber

20 gauge / 20 bore

4.

Length

No restrictions

5.

Factory produced

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lead shot
Bismuth shot
Tungsten Based shot
Steel shot
Metal piercing
Incendiary
Tracer
Wad

ammunition only

No, Home loads are acceptable
Permitted subject to local environmental restrictions
Permitted
Permitted for paper, frangible and synthetic targets only
Permitted for paper, frangible and synthetic targets only
Prohibited
Prohibited
Prohibited
It will be permissible for a match organizer to require the use of fiber wads
only for environmental reasons but such requirement must be notified in
advance of the match dates

14.

Birdshot, buckshot or slug ammunition may be nominated by match organizers as a requirement to be used in certain
courses of fire (e.g. when shooting at paper/card targets, or specific slug only courses of fire).

15.

The use of all ammunition types will be subject to the Regions/local legalities and the use of solid slug
ammunition should be treated with particular care.

16.

For any course of fire incorporating one or more paper targets and requiring the use of buckshot ammunition match
organizers are permitted to set a limit on the maximum number of pellets per cartridge and this limit will apply for the
entire course of fire.

17.

-

For 12 gauge the recommended maximum number of pellets is 9 per cartridge.

-

For 20 gauge and 16 gauge it is extremely difficult to acquire ammunition other than 1 Buck, 2 Buck or 3
Buck and these are supplied with between 12-20 pellets. An appropriate number of pellets should be
nominated to suit readily available ammunition.

-

It is permissible to apply different criteria for 12 gauge, 16 gauge and 20 gauge in regard to the maximum number
of pellets per cartridge.

The Match Director and/or the Range Master may restrict the ammunition to be used to certain maximum shot sizes or
certain types for reasons of safety. Any such requirement is to be advised prior to the match dates.
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18.

There is no requirement for all cartridge types to feature in a single match.

19.

“Birdshot” and “Buckshot” are ammunition types where the shot contained therein easily separates. Any compound or
substance, such as glue or resin, that binds the shot together is deemed to be in contravention of the IPSC rulebook
definition of these ammunition types. In addition such treatment may render these cartridge types subject to the provisions
of Rules 5.5.6 and 10.5.15. This stipulation does not refer to regular loose-compound buffering material, which may
improve pattern performance but that does not bind (stick) the pellets together.

20.

At Level III matches and above the maximum required number of rounds for buckshot and slug ammunition
(combined) is restricted to 80 rounds.
Birdshot ลูกปรายยิงนก
Hits from birdshot on a paper target will not count for score.
Acceptable Birdshot Sizes
Shot diameters of 3.5 mm to 2.0mm (.138 inches to .08 inches) are all acceptable.
Taking USA shot sizes as a nominal guide then birdshot sizes of 3 to 9 are all acceptable. Local
equivalents to this are acceptable also e.g. for the UK shot sizes 2 to 9 are acceptable
Buckshot ลูกปรายเม็ดใหญ่
Acceptable Buckshot Sizes (but see note above)
American
UK
000 Buck
LG
00 Buck
SG
0 Buck
1 Buck Spec. SG
2 Buck
3 Buck
4 Buck
SSG
Slug

Inches
.36ins
.33ins
.32ins
.30ins
.27ins
.25ins
.24ins

Metric
9.1mm
8.4mm
8.1mm
7.6mm
6.9mm
6.4mm
6.1mm

Typical Pellets Per Cartridge 12 ga. nominal
6-8
9-12
12
12-16
18
20
27

Any type of slug is acceptable that is not in contravention of any rule in this rule book. This is, however, subject to any local legal
restrictions.
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APPENDIX F1: Scoring Hand Signals

Alpha

Charlie

Delta

Miss

No-Shoot

Re-Score

When two shots per target are used, both arms are employed.
ให้สญ
ั ญาลักษณ์ ทั้ง 2 นัดให้ใช้ท้ งั สองแขน

