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 กฎการแข่งขนั IPSC Mini Rifle ฉบบั January 2012 Edition ฉบบัตน้แบบในภาษาองักฤษ ไดถู้กประกาศเร่ิมใชเ้ป็นทางการ จาก 

สมาพนัธ์กีฬายงิปืนรณยทุธนานาชาติ (International Practical Shooting Confederation – IPSC) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  2555 โดยบรรจุ 

เพ่ิมเป็นประเภทปืนแขง่ขนัชนิดหน่ึงของสมาพนัธ์ฯ และไดถู้กแปลโดย คุณสุทศัน์ ทองสวา่ง จากชมรมกีฬายงิปืนอดัลมเบารณยทุธไทย 

(Thai Action Air Practical Shooting – TAPS) รวมทั้งเรียบเรียงโดย คุณบุญชยั ลาภวฒันกิจ พร้อมทั้งตรวจทานขดัเกลา ขอ้ความโดย

ขา้พเจา้ ในฐานะ ประธานสถาบนัผูต้ดัสินกีฬายงิปืนรณยทุธแห่งประเทศไทย (NROI of Thailand) ใหเ้ป็นส านวนแนวทาง เดียวกนักบั

ฉบบัแปลกฏกติกาปืนสั้น ซ่ึงไดถู้กแปลไวก่้อนหนา้แลว้ และใหง่้ายข้ึนต่อความเขา้ใจ รวมทั้งเรียบเรียง ปรับปรุงดา้นภาษา ใหไ้ดค้วาม

ตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษมากท่ีสุด ซ่ึงขา้พเจา้ไดต้รวจทานและจดัพิมพ ์ ประกอบควบกนัไปทั้งสองภาษา เพื่อความสะดวก ในการ

เทียบเคียงตีความตามกฏต่อไป 

 หากมีขอ้สงสยัใดท่ีเก่ียวกบัภาษาหรือการแปล ขอใหย้นืตามกฎขอ้ 12.2 

 กฎ IPSC ฉบบัภาษาไทยน้ี จะสามารถ Download ไดจ้าก www.ipscthailand.com ส่วนฉบบัภาษาองักฤษ สามารถ Download ได้
จาก www.ipsc.org/rules.htm 

 อน่ึง ยงัมีกฎ IPSC ฉบบัปรับปรุงใหม่ปี 2012 Edition ส าหรับ IPSC ปืนลูกซอง, IPSC ปืนไรเฟิล, ทวันาเมน้ท ์(ปืนสองประเภทข้ึน
ไป) และ IPSC Action Air รวมทั้งเพ่ิมประเภท IPSC ปืนสั้น เป็นกฎแยกฉบบัไปต่างหาก บางประเภทมีการจดัแข่งขนัอยา่งแพร่หลาย ใน
ประเทศไทยอยูแ่ลว้ ซ่ึงจะไดมี้การแปลเป็นภาษาไทย และก็จะไดเ้ร่ิมมีการเปิดอบรมกฏกติกา เพ่ิมเติมเป็นประเภทๆไป หากสนใจ ก็
สามารถ Download เฉพาะฉบบัภาษาองักฤษไดจ้าก www.ipsc.org/rules.hlm 

   จตุพล ปรัชญาภรณ์ 

   Thai National Range Officers Institute 

   22 พฤษภาคม 2555 

 

 

 

 

http://www.thpsa.com/
http://www.ipsc.org/rules.htm
http://www.ipsc.org/rules.hlm
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สารบัญ 

หมวด 1  การออกแบบสนาม (Course Design)  

1.1 หลกัทัว่ไป General Principles   1 
 1.1.1  ความปลอดภยั Safety   1 
 1.1.2  คุณภาพ  Quality   1 
 1.1.3   ความสมดุล Balance   1 
 1.1.4 ความหลากหลาย Diversity   1 
 1.1.5 ความอิสระ Freestyle   1 
 1.1.6 ความยาก Difficulty   1 
1.2 ประเภทของสนาม Types of Courses   1 
 1.2.1 สนามทัว่ไป General Courses of Fire   1 
 1.2.2 สนามพิเศษ Special Courses of Fire   2 
1.3 การลงทะเบียนเพ่ือรับรองอยา่งเป็นทางการ  IPSC Sanctioning   2 
หมวด 2  สนาม & การสร้างสนาม (Range and Course Construction) 
2.1 กฎทัว่ไป  General Regulations   3 
 2.1.1 ทางกายภาพ Physical Construction   3 
 2.1.2 มุมยงิท่ีปลอดภยั Safe Angles of Fire   3 
 2.1.3 ระยะชั้นต ่า Minimum Distances   3 
 2.1.4 ต าแหน่งของเป้า Target Location   3 
 2.1.5 พ้ืนผิวสนาม Range Surface   3 
 2.1.6 ส่ิงกีดขวาง Obstacles   3 
 2.1.7 แนวยงิร่วม Common Firing Lines   3 
 2.1.8 การตั้งเป้า Target Placement   3 
 2.1.9 คนัดิน  Berms   4 
2.2 บรรทดัฐานในการสร้างสนาม  Course Construction Criteria   4 
 2.2.1 แนวจ ากดัการยงิ                      Fault Lines   4 
 2.2.2 ไม่น ามาใช ้ Not Applicable   4 
 2.2.3 ท่ีก าบงั  Barriers   4 
 2.2.4 ไม่น ามาใช ้ Not Applicable   4 
 2.2.5 อุโมงค ์“คุปเปอร์”  “Cooper” Tunnels   4 
 2.2.6 อุปกรณ์สนาม Stage Props   4 
 2.2.7   หนา้ต่างและช่องต่างๆ Windows and Ports   4 
2.3 การปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่ิงก่อสร้างในสนาม     Modifications of Course Construction   5 
2.4 พ้ืนท่ีปลอดภยั  Safety Areas   5 
2.5 การยงิทดสอบ/การตั้งศูนย ์ Test Firing/Sighting-In Bay   6 
2.6 บริเวณจดัจ าหน่ายสินคา้ Vendor Areas   6 
2.7 บริเวณเพื่อสุขลกัษณะ Hygiene Areas   6 
หมวด 3  ข้อมูลสนาม (Course Information)  
3.1 กฎทัว่ไป  General Regulations   7 
 3.1.1 ผงัสนามประเภทท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ  Published Courses of Fire   7 
 3.1.2 ผงัสนามประเภทท่ีไม่เปิดเผย   Non-Published Courses of Fire   7 
3.2 การเขียนค าอธิบายสนาม Written Stage Briefings   7 
3.3 กฎระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภาค และระดบัชาติ  Local, Regional and National Rules   7 

หมวด 4  อุปกรณ์ในสนามยงิ (Range Equipment) 
4.1 เป้า – หลกัพ้ืนฐานทัว่ไป Targets – General Principles   8 



62 IPSC Shotgun Rules, January 2012 Edition  

4.2 เป้าท่ีไดรั้บอนุมติั – ประเภทกระดาษ IPSC Approved Rifle Targets – Paper   8 
4.3 เป้าท่ีไดรั้บอนุมติั – ประเภทโลหะ IPSC Approved Rifle Targets – Metal   9 
4.4 เป้าท่ีแตกไดห้รือเป้าแบบพิเศษ Frangible and Synthetic Targets   9 
4.5 การจดัอุปกรณ์สนามหรือปรับพ้ืนสนามใหม่ Rearrangement of Range Equipment or Surface  10  
4.6 อุปกรณ์สนามบกพร่อง และปัญหาอ่ืนๆ   Range Equipment Failure and Other Issues   10 
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หมวด 5  อุปกรณ์ของผู้แข่งขนั (Competitor Equipment) 
5.1 ปืน Mini Rifles  Mini Rifles   11 
5.2 การน าพา จดัเก็บ และอุปกรณ์อ่ืนของผูแ้ข่งขนั Carry and Storage and Competitor Equipment   12 
5.3 เคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสม Appropriate Dress   12 
5.4 การป้องกนัตาและหู Eye and Ear Protection   12 
5.5 กระสุนและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  Ammunition and Related Equipment   12 
5.6 ค่าความแรงกระสุน  Power Factors   13 
5.7 การขดัขอ้ง – อุปกรณ์ของผูแ้ขง่ขนั Malfunctions – Competitor’s Equipment   13 
 
หมวด 6  โครงสร้างของการแข่งขัน (Match Structure) 
6.1 หลกัทัว่ไป  General Principles   14 
 6.1.1 โจทยก์ารยงิ Course Of Fire   14 
 6.1.2 สเตจ  Stage   14 
 6.1.3 แมทช ์  Match   14 
 6.1.4 ไม่น ามาใช ้ Not Applicable   14 
 6.1.5 ไม่น ามาใช ้ Not Applicable   14 
 6.1.6 ลีก  League   14 
6.2 “ดีวชิัน่” การแข่ง  Match Division   14 
6.3 “แคททิกอร่ี” การแข่ง Match Categories   15 
6.4 ทีมของประเทศ  Regional Teams   15 
6.5 สถานภาพผูเ้ขา้แข่งขนัและหนงัสือแนะน าตวั Competitor Status and Credentials    16  
6.6 ตารางและการแบ่งกลุ่มการแข่งขนั Competitor Scheduling and Squadding   16 
6.7 การจดัคลาสระบบสากล หรือ “ไอซีเอส” InternationalClassificationSystem(ICS)   17  
หมวด 7   การจดัการด้านงานสนาม (Match Management) 
7.1 เจา้หนา้ท่ีจดัการแข่งขนั Match Officials   18 
 7.1.1 อาร์โอ  Range Officer   18 
 7.1.2 ซีอาร์โอ  Chief Range Officer   18 
 7.1.3 เอสโอ  Stats Officer   18 
 7.1.4 ควอเตอร์มาสเตอร์ Quartermaster   18 
 7.1.5 อาร์เอม็  Range Master   18 
 7.1.6 แมทชไ์ดเร็กเตอร์ Match Director   18 
7.2 ระเบียบวนิยัของเจา้หนา้ท่ี Discipline of Match Officials   18 
7.3 การแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี Appointment of Officials   18 
หมวด 8  ห้วงการยงิ (The Course of Fire) 
8.1 เง่ือนไขเตรียมปืนพร้อมยงิ Rifle Ready Conditions   20 
8.2 เง่ือนไขพร้อมยงิของผูแ้ขง่ขนั Competitor Ready Condition   20 
8.3 การส่ือสารในสนาม Range Communication   21 
 8.3.1 “โหลด แอนด ์เมค็ เรด้ี” “Load And Make Read”   21 
 8.3.2 “อาร์ ย ูเรด้ี” “Are You Ready”   21 
 8.3.3 “สแตนบาย” “Standby”   21 
 8.3.4 เสียงสญัญาณ “Start Signal”   21 
 8.3.5 “สตอ๊ป”  “Stop”   21 
 8.3.6 “อิฟยวัฟินิช อนัโหลด แอนด ์โชวเ์คลียร์” “If You Are Finished, Unload And Show Clear”   21  
 8.3.7 “อิฟเคลียร์ เซคเคียว แชมเบอร์” “If Clear, Secure Chamber”   21 
 8.3.8 “เรนจอิ์สเคลียร์” “Range is Clear”   21 
 8.3.9 การใหส้ญัญาณทางกาย/ทางการเห็น Visual and/or Physical Signals   21 
 8.3.10 สถานี ตรวจปืนและ อุปกรณ์ Equipment Compliance Check   22 
8.4 การบรรจุกระสุน การบรรจุใหม่ หรือ การเลิกบรรจุระหวา่งหว้งการยงิ   22 
  (Loading, Reload or Unloading During a Course of Fire) 
8.5 การเคล่ือนท่ี  Movement   22 
8.6 การช่วยเหลือ หรือรบกวน Assistance or Interference   22 
8.7 การจดัตั้งศูนยเ์ลง็ การยงิแหง้และ การส ารวจสนาม Sight Pictures, Dry Firing and Course Inspection  22 
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หมวด 9  การนับคะแนน (Scoring) 
9.1 กฎทัว่ไป  General Regulations   24 
 9.1.1 การเขา้ใกลต้วัเป้า Approaching Targets   24 
 9.1.2 การสมัผสัเป้า Touching Targets   24 
 9.1.3 การปิดรอยเป้าก่อนเวลาอนัควร  Prematurely Patched Targets   24 
 9.1.4 เป้าไม่พร้อม Unrestored Targets   24 
 9.1.5 ทะลุผา่นไม่ได ้ Impenetrable   24 
 9.1.6 ฉากก าบงั Hard Cover   24 
 9.1.7 ไมข้าเป้า  Target Sticks   25 
9.2 วธีิการคิดคะแนน Scoring Methods   25 
9.3 คะแนนเสมอกนั  Scoring Ties   25 
9.4 ค่าคะแนน และการปรับโทษ Scoring and Penalty Values   25 
9.5 หลกัการนบัคะแนน Scoring Policy   25 
9.6 การตรวจสอบคะแนนและการแสดงความเห็นขดัแยง้ Score Verification and Challenge   26  
9.7 ใบบนัทึกคะแนน Score Sheets   27 
9.8 ความรับผิดชอบในการนบัคะแนน Scoring Responsibility   27 
9.9 การใหค้ะแนนส าหรับเป้าเห็นชัว่ขณะ Scoring Disappearing Targets   28 
9.10 เวลาอยา่งเป็นทางการ Official Time   28 
9.11 โปรแกรมค านวณคะแนน Scoring Programs   28 

หมวด 10 การท าโทษ (Penalties)   
10.1 การท าโทษยงิผิดวธีิ – กฎทัว่ไป  Procedural Penalties – General Regulations   29  
10.2 การท าโทษยงิผิดวธีิ – กรณีตวัอยา่ง  Procedural Penalties – Specific Examples   29 
10.3 การตดัสิทธ์ิการแข่งขนั – กฎทัว่ไป Disqualification – General Regulations   30 
10.4 การตดัสิทธ์ิการแข่งขนั – การลัน่โดยไม่ตั้งใจ Disqualification – Accidental Discharge   30 
10.5 การตดัสิทธ์ิการแข่งขนั – ใชปื้นในลกัษณะไม่ปลอดภยั Disqualification – Unsafe Gun Handling   31 
10.6 การตดัสิทธ์ิการแข่งขนั – ประพฤติตนไม่สมกบัการเป็นนกักีฬา Disqualification – Unsportsmanlike Conduct 32 
10.7 การตดัสิทธ์ิการแข่ง – เน่ืองจากใชส่ิ้งตอ้งหา้ม Match Disqualification – Prohibited Substances  32 
หมวด 11 การช้ีขาด และการตคีวามกฎ (Arbitrations and Interpretation of Rules) 
11.1 หลกัทัว่ไป  General Principles   33 
 11.1.1 การบริหาร Administration   33 
 11.1.2 การร้องขอใหช้ี้ขาด Access   33 
 11.1.3 การอุทธรณ์ Appeals   33 
 11.1.4 การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ Appeal to Committee   33 
 11.1.5 การสงวนไวซ่ึ้งหลกัฐาน Retain Evidence   33 
 11.1.6 การเตรียมอุทธรณ์ Preparing the Appeal   33 
 11.1.7 หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีจดัแขง่  Match Official’s Duty   33 
 11.1.8 หนา้ท่ีของ MD Match Director’s Duty   33 
 11.1.9 หนา้ท่ีของคณะกรรมการช้ีขาด  Arbitration Committee’s Duty   33 
11.2 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ Composition of Committee   33 
 11.2.1 ระดบั Level lll และสูงกวา่ Level lll and Higher Matches   33 
 11.2.2 ระดบั Level l และ Level ll  Level l and Level ll Matches   33 
11.3 ก าหนดเวลาและขั้นตอน Time Limits and Sequences   34 
 11.3.1 ก าหนดเวลาส าหรับการอุทธรณ์ใหมี้การช้ีขาด  Time Limit for Appeal to Arbitration    34 
 11.3.2 ก าหนดเวลาในการตดัสิน Decision Time Limit   34 
11.4 ค่าธรรมเนียม  Fees   34 
 11.4.1 จ านวนเงิน Amount   34 
 11.4.2 การช าระเงิน Disbursement   34 
11.5 ล าดบัของกระบวนการตดัสิน Rules of Procedure   34 
 11.5.1 หนา้ท่ีและขั้นตอนขององคค์ณะ Committee’s Duty and Procedure    34 
 11.5.2 การยืน่เร่ืองใหพ้ิจารณา Submissions   34 



65 IPSC Shotgun Rules, January 2012 Edition  

 11.5.3 การรับฟัง  Hearing  
 34 
 11.5.4 พยาน  Witnesses   34 
 11.5.5 การสอบสวน Questions   34 
 11.5.6 ความคิดเห็น Opinions   34 
 11.5.7 การตรวจสอบพ้ืนท่ี Inspect  Area   34 
 11.5.8 การใชอ้ านาจชกัจูง Undue Influence   34 
 11.5.9 การสรุปผลพิจารณา Deliberation   34 
11.6 ค าวนิิจฉยั และวธีิการปฏิบติั Verdict and Subsequent Action   34 
 11.6.1 การตดัสินของคณะกรรมการ  Committee Decision   34 
 11.6.2 วธีิการตดัสิน Implement Decision   34 
 11.6.3 การตดัสินถือเป็นส้ินสุด Decision is Final   35 
 11.6.4 ร่างบนัทึก Minutes   35 
11.7 การอุทธรณ์โดยบุคคลท่ีสาม Third Party Appeals   35 
11.8 การตีความ และแปรญตัติกฎ Interpretation of Rules   35 

หมวด 12 เบ็ดเตลด็ (Miscellaneous Matters) 
 12.1 ภาคผนวก Appendices   36 
 12.2 ภาษา  Language   36 
 12.3 การเสียสิทธ์ิ Disclaimers   36 
 12.4 เพศ  Gender   36 
 12.5 เก่ียวกบัค าศพัทเ์ฉพาะ Glossary   36 
 12.6 การวดั  Measurements   37 

ภาคผนวก A1 ระดบัการแข่งขัน Appendix A1 – IPSC Match Levels   38 
ภาคผนวก A2 การแบ่งประเภทการแข่งขัน Appendix A2 – IPSC Recognition   39 
ภาคผนวก A3 ตารางการคดัออก Shoot-Off  Shoot-Off Elimination Table   40 
ภาคผนวก B1 การตดิเป้า Appendix B1 – Target Presentation   41 
ภาคผนวก B2 เป้ากระดาษคลาสสิค Appendix B2 – IPSC Target   42 
ภาคผนวก B3 เป้ากระดาษคลาสสิค Appendix B3 – IPSC Mini Target   43 
ภาคผนวก B4 เป้ากระดาษคลาสสิค Appendix B4 – IPSC Universal Target   44 
ภาคผนวก B5 เป้ากระดาษคลาสสิค Appendix B5 – IPSC A4/A Target   45 
ภาคผนวก B6 เป้ากระดาษคลาสสิค Appendix B6 – IPSC A3/B Target   46 
ภาคผนวก C1 การทดสอบ (คาลเิบรท) เป้าป๊อปเปอร์ Appendix C1 – Calibration of IPSC Popper   47 
ภาคผนวก C2 แบบเป้าป๊อปเปอร์ Appendix C2 –IPSC Popper   48 
ภาคผนวก C3 แบบเป้าเพลทโลหะ Appendix C3 –IPSC Mini Rifle Metal Plates   49 
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หมวดที ่1 : การออกแบบสนาม 

 บรรทดัฐานในการออกแบบสนามดงัต่อไปน้ี เป็นความรับผิดชอบ และความเขม้งวดของผูอ้อกแบบสนามซ่ึงเสมือนหน่ึงเป็น 
สถาปนิกของการแข่งขนักีฬายงิปืนระบบ IPSC 
1.1  หลกัการทัว่ไป 
1.1.1  ความปลอดภยั – การแข่งขนั IPSC จะตอ้งออกแบบ, สร้าง และปฏิบติั โดยค านึงถึงความปลอดภยั 
1.1.2  คุณภาพ – ระดบัคุณภาพของการแข่งขนัยงิปืน IPSC ถูกวดัไดจ้ากคุณภาพของความทา้ทาย ท่ีน าเสนอในการออกแบบโจทยก์าร

ยงิ โจทยก์ารยงิควรจะถูกออกแบบเพื่อวดัทกัษะการยงิปืน IPSC ของผูแ้ข่งขนัเป็น อนัดบัแรก ไม่ใช่เพ่ือวดัสมรรถภาพทาง
ร่างกาย 

1.1.3  ความสมดุล – ความแม่นย  า ความรุนแรง และความรวดเร็ว เป็นองคป์ระกอบในการยงิปืนระบบ IPSC ซ่ึงมาจากค าในภาษา
ลาตินวา่ “Diligentia, Vis, Celeritas” (DVC) ความสมดุลอยา่งลงตวัในโจทยก์ารยงิ จะข้ึนอยูก่บัลกัษณะความทา้ทายท่ีน าเสนอ
เขา้ไปเป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม โจทยก์ารยงิควรจะถูกออกแบบท่ีท าใหก้ารแขง่ขนัยงิปืน IPSC เป็นไปในแนวทางท่ีใหใ้ช้
องคป์ระกอบเหล่าน้ีอยา่งเสมอภาค  

1.1.4  ความหลากหลาย – ในการยงิแขง่ขนัยงิปืน IPSC ควรจะมีความหลากหลาย ในขณะท่ีไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งสร้างโจทยก์ารยงิ
แบบใหม่ๆ ส าหรับแต่ละการแขง่ขนั แต่ก็ไม่ควรมีโจทยก์ารยงิใดๆ ท่ีถูกใชซ้ ้ ามามากเสียจนไม่สามารถใชว้ดัทกัษะในการยงิปืน 
IPSC ได ้

1.1.5  ความอิสระ – การแข่งขนัยงิปืน IPSC เป็นการยงิไดอ้ยา่งอิสระ ผูแ้ข่งขนัตอ้งไดรั้บอิสระในการวางแผนการยงิในหลกัการท่ีวา่ 
“ยงิเม่ือเห็นเป้า” หลงัจากเสียงสญัญาณดงั ตอ้งไม่บงัคบัการเปล่ียนแมก็ฯ ไม่บงัคบัต าแหน่งยงิ กรอบพ้ืนท่ี หรือบงัคบัระยะยงิ 
ยกเวน้ขอ้ก าหนดพิเศษขา้งล่าง อยา่งไรก็ตาม ขอ้ก าหนดเหล่านั้น สามารถท าไดโ้ดยการสร้างก าบงัหรือขอบเขตอยา่งอ่ืนทาง
กายภาพ เพ่ือท่ีจะบงัคบัผูแ้ข่งขนัใหย้งิตามระยะ กรอบพ้ืนท่ี หรือต าแหน่งท่ีตอ้งการได ้

 1.1.5.1  การแข่งขนัระดบั Level I และ Level II ไม่มีความเขม็งวดมากนกัในเร่ืองอิสระของการยงิ และเร่ืองจ านวนกระสุน (ดู
ขอ้ 1.2 ประกอบ) 

 1.1.5.2  สนาม Short Courses และ Classifiers อาจใหมี้การบงัคบัใหเ้ปล่ียนซองกระสุน (แมก็กาซีน) Mandatory Reload หรือมี
การบงัคบัต าแหน่ง บงัคบับริเวณ และ/หรือการยนื 

 1.1.5.3  สนาม Short Courses และ Classifiers อาจระบุใหใ้ชไ้หล่ขา้งไม่ถนดัยงิก็ได ้
 1.1.5.4 หากมีค าอธิบายสนามเขียนระบุ (Stage Brifing) ก าหนดใหถื้อ หรือ ดึง หรือ จบั วตัถุท่ีก าหนดในระหวา่งหว้งการยงิ 

ใหป้ฎิบติัตามกฎขอ้ 10.2.2 
 1.1.5.5 ผูอ้อกแบบสนามสามารถก าหนดใหผู้ย้งิมีอิสรในเลือกจุดเร่ิมยงิ ท่ีใดก็ไดใ้นบริเวณพ้ืนท่ีเขตการยงิ ท่ีก าหนดไว ้
1.1.6  ความยาก – การแข่งขนัยงิปืนระบบ IPSC จะน าเสนอระดบัความยากต่างระดบักนัไป จะไม่ใชก้ารท่ีไม่มีความทา้ทาย ในการยงิ

ทั้งน้ีไม่รวมถึงความทา้ทายโดยท่ีไม่ตอ้งท าการยงิ (Non-shooting Challenges) ซ่ึงยอมใหมี้ความเสมอภาคต่อความสูง และความ
แตกต่างทางสรีระของผูแ้ข่งขนัแต่ละคน อยา่งสมเหตุสมผล 

1.2 ประเภทของสนามยงิ - การแข่งขนัยงิปืน IPSC อาจประกอบไปด้วยสนาม IPSC หลายอย่างดงัต่อไปนี ้
1.2.1  โจทยก์ารยงิทัว่ไป: 
 1.2.1.1  “โจทยก์ารยงิสั้น” (Short Courses) ตอ้งไม่เกิน 8 นดัในการยงิใหจ้บ  
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 1.2.1.2  “โจทยก์ารยงิกลาง” (Medium Courses) ตอ้งไม่เกิน 16 นดัในการยงิใหจ้บ การออกแบบและสร้างสนามตอ้งไม่ใหย้งิ 
ไดม้ากกวา่ 5 เป้านบัคะแนนในต าแหน่งเดียว หรือหน่ึงมุมมองเดียว หรือท าใหผู้แ้ข่งขนัสามารถยงิเป้าท่ีมีอยู ่ จนหมด
ไดจ้ากต าแหน่ง เดียว หรือจากมุมมองเดียว 
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 1.2.1.3  “โจทยก์ารยงิยาว” (Long Courses) ตอ้งไม่เกิน 28 เป้า และตอ้งจ ากดัใหไ้ม่เกิน 32 นดันบัคะแนน การออกแบบสนาม

และสร้างสนามตอ้งไม่สามารถใหย้งิไดม้ากวา่ 8 เป้ายงิ หรือ 10 นดันบัคะแนนในต าแหน่งเดียว หรือมุมมองเดียว 
โจทยก์ารยงิท่ีก าหนดใหย้งิ 24 นดั หรือมากกวา่ จะตอ้งไม่ก าหนดเง่ือนไขใหปื้นไม่โหลดกระสุนในการเร่ิมโจทยก์าร
ยงิ  

 1.2.1.4  ความสมดุลของสดัส่วนสนาม ท่ีแนะน าส าหรับการแข่งขนัยงิปืน IPSC ท่ีไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการ คือ 3 
สนามสั้น ต่อ 2 สนามกลาง ต่อ 1 สนามยาว หากสดัส่วนสนามมี ความแตกต่างจากสดัส่วนท่ีแนะน าอยา่งมีนยัยะ
ส าคญั จะไม่ไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการจาก IPSC  

1.2.2 โจทยก์ารยงิพิเศษ: 

 1.2.2.1  “Classifiers” – โจทยก์ารยงิท่ีมีการอนุมติัโดย RD และ/หรือ IPSC ซ่ึงใชแ้บ่งคลาสผูแ้ข่งขนั ระดบัภาค หรือ ระดบั
นานาชาติ โดยรวม โจทยก์ารยงิท่ีเป็น Classifier (Classifier Stage) จะตอ้งสร้างใหเ้ป็นไปตามกฎฉบบัน้ี และตอ้ง
เขม้งวดเร่ืองรูปผงัโจทยก์ารยงิและขอ้ความใหช้ดัเจน ผลการแข่งขนัของโจทยก์ารยงิดงักล่าวจะตอ้งพิมพ ์ และจดัส่ง
ใน รูปแบบท่ีก าหนด (อาจมีค่าธรรมเนียม) เพ่ือใหมี้ผลกบัคลาสผูแ้ข่งขนั 

 1.2.2.2  “Shoot-Off” การแข่งขนัท่ีก าหนดข้ึนแยกออกจากการแขง่ขนัหลกั ผูแ้ข่งขนัท่ีมีสิทธิ 2 คน ท าการยงิพร้อมกนัดว้ยเป้า 
2 ชุด เหมือนกนัและถูกจดัใหอ้ยูติ่ดกนั ตามระบบแพค้ดัออก (ดูภาคผนวก A3)  จะตอ้งไม่ใชก้ระสุนมากกวา่ 8 นดัใน
การยงิใหจ้บ และตอ้งมีการบงัคบัใหเ้ปล่ียนซองกระสุน (แมก็กาซีน) (Mandatory Reload) 1 คร้ัง ระหวา่งท าการยงิตัง่
แต่เป้าแรกถึงเป้าสุดทา้ย 

1.3  การรับรองอย่างเป็นทางการ (IPSC Sanctioning) 

1.3.1 คณะผูจ้ดัแขง่ขนั ท่ีตอ้งการการรับรองอยา่งเป็นทางการจาก IPSC จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัพ้ืนฐานในการออกแบบสนาม และ
สร้างสนาม ใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบั IPSC ฉบบัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และระเบียบขอ้ปฏิบติั สนาม IPSC ท่ีไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดจะไม่ไดรั้บการรับรอง และจะไม่ไดรั้บการประกาศเผยแพร่ เหมือนการแข่งขนัท่ีไดรั้บการรับรอง 

1.3.2 หาก IPSC เห็นวา่การจดัวางเป้าและ รูปแบบการน าเสนอในโจทยก์ารยงิของการแข่งขนัท่ีน าเสนอต่อ IPSC 
นั้นไม่เป็นท่ีเหมาะสม หรือไม่สามารถจดัการได ้ การแข่งขนัจะไม่ไดรั้บรอง 

1.3.3 ประธาน IPSC หรือตวัแทน หรือเจา้หนา้ท่ีของสมาพนัธ์ (ท่ีไดรั้บมอบอ านาจ) อาจเพิกถอนการรับรองการแข่งขนัได ้หากเห็นวา่
การแข่งขนันั้น หรือ องคป์ระกอบต่างๆซ่ึง: 

 1.3.3.1 ขดัแยง้ต่อจุดประสงค ์หรือเจตนาของหลกัการในการออกแบบสนาม หรือ 

 1.3.3.2 สร้างเปล่ียนแปลงไปจากแบบท่ีรับการรับรองอยา่งมีนยัยะส าคญั หรือ 

 1.3.3.3 ฝ่าผืนกฎฉบบัปัจจุบนัขอ้หน่ึงขอ้ใด ของ IPSC หรือ 

 1.3.3.4 อาจก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อกีฬาการยงิปืนแบบ IPSC 

1.3.4 ระดบัของการแขง่ขนั IPSC (Match Levels) และขอ้ก าหนด แสดงไวใ้นภาคผนวก A1 
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หมวดที ่2 : การสร้างสนาม และ การปรับปรุงเปลีย่นแปลง 

 กฎเกณฑก์ารสร้างสนาม ต่อไปน้ีใหใ้ชเ้ป็นบรรทดัฐาน ความรับผิดชอบและขอ้จ ากดัท่ีน าไปใชใ้นสนาม ส าหรับการแข่งขนัยงิ
ปืน IPSC ผูอ้อกแบบสนาม เจา้ภาพการแข่งขนั และเจา้หนา้ท่ี จะอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑเ์หล่าน้ี 
2.1  กฎทัว่ไป 
2.1.1 การก่อสร้างองคป์ระกอบสนามทางกายภาพ – การออกแบบตอ้งค านึงถึงความปลอดภยั การสร้างสนามและขอ้ก าหนดของ

สนาม IPSC เป็นความรับผิดชอบของเจา้ภาพการแข่งขนั โดยการอนุมติัของนายสนาม (Range Master) จะตอ้งหลีกเล่ียง ความ
เป็นไปไดต้่างๆ ท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บแก่ผูแ้ข่งขนั เจา้หนา้ท่ี หรือผูเ้ขา้ชมการแข่งขนั ตลอดการแข่งขนั การออกแบบ 
โจทยก์ารยงิควรหลีกเล่ียง ความไดเ้ปรียบเสียเปรียบ และความไม่ปลอดภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ จะตอ้งพิจารณาถึงการปฏิบติังาน
ของทุกโจทยก์ารยงิเพ่ือใหเ้หมาะสมในการท่ีเจา้หนา้ท่ีจะดูแลผูแ้ขง่ขนั 

2.1.2 มุมยงิท่ีปลอดภยั – โจทยก์ารยงิ IPSC ควรสร้างใหมี้มุมยงิท่ีปลอดภยัเสมอ การพิจารณาจะตอ้งดูความปลอดภยัของเป้า และ
องคป์ระกอบในการสร้าง และความเป็นไปไดข้องมุมในการแฉลบของกระสุน ขนาดและความเหมาะสมของแนวหยดุกระสุน 
(Backstops) และเนินดา้นขา้ง (Side Berms) ควรพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการสร้างโจทยก์ารยงิ หากไม่มีอะไรระบุ
เพ่ิมเติมเป็นพิเศษ แนวล ากลอ้งจะถูกหา้มวาดเกินมุม 90 องศาในทุกทิศทาง โดยวดัจากดา้นหนา้ ผูย้งิซ่ึงหนัตรงไปในกลางแนว
ยงิ การฝ่าฝืนเป็นไปตามกฏขอ้ 10.5.2 
2.1.2.1 การก าหนดองศาแนวล ากลอ้งของแต่ละ สเตจ หรือ สถานี (นอ้ยลงหรือมากข้ึน) อาจไดรั้บอนุญาติจาก RD1   ฝ่าฝืนให้

ปฎิบติัตามกฏ 10.5.2 รายละเอียดระบุเพ่ิมเติมเร่ืององศาของแนวล ากลอ้งและ เง่ือนไขปัจจยัอ่ืนๆ นั้น (เช่น การก าหนด
องศาแนวล ากลอ้งในทางตั้งใหน้อ้ยลงจะปฎิบติัเร่ิมบงัคบัใชเ้ม่ือน้ิวเขา้โกร่งไก) จะตอ้งถูกระบุ อยา่งเปิดเผยเป็นการ
ล่วงหนา้ก่อนการแข่งขนั และตอ้งเขียนระบุรวมอยูใ่นค าอธิบายสนาม (Stage Briefings) (ดู ขอ้ 2.3 ประกอบ)  

2.1.3 ระยะขั้นต ่า – เม่ือใดท่ีใชเ้ป้าโลหะ หรือฮาร์ดคฟัเวอร์ท าจากโลหะ ตอ้งก าหนดระยะยงิใกลท่ี้สุดเพ่ือป้องกนัผูแ้ข่งขนัและ
เจา้หนา้ท่ีสนาม หากเป็นไปไดอ้าจท าโดยใชฉ้ากกั้น ถา้ Fault Lines ถูกใชเ้พ่ือกนัไม่ใหเ้ขา้ใกลเ้ป้าโลหะ ควรจดัวางใหร้ะยะห่าง
จากเป้ามากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือวา่หากผูแ้ข่งขนัล ้าออกจาก Fault Line แต่ก็ยงัอยูใ่นระยะยงิท่ีปลอดภยั หากใชเ้สน้ Fault Line เพื่อจ ากดั
ระยะเขา้ถึงเป้าโลหะ (ดูกฎ 10.4.7) และควรเก็บอุปกรณ์สนามท่ีท าจากโลหะไม่ใหอ้ยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีแนวท าการยงิ 

 2.1.3.1 ระยะยงิใกลสุ้ดส าหรับกระสุน Birdshot และ Buckshot (ลูกปลาย) คือไม่นอ้ยกวา่ 5 เมตร เสน้ Fault Lines จะตอ้งมี
ระยะห่างจากเป้าโลหะ หรือ ฉากโลหะ ไม่นอ้ยกวา่ 6 เมตร 

 2.1.3.2 ระยะยงิใกลสุ้ดส าหรับกระสุน Slug (ลูกโดด) คือ ไม่นอ้ยกวา่ 40 เมตร เสน้ Fault Lines จะตอ้งมีระยะห่างจากเป้า
โลหะ หรือ ฉากโลหะ ไม่นอ้ยกวา่ 41 เมตร 

2.1.4 ต าแหน่งของเป้า – เม่ือโจทยก์ารยงิถูกสร้างเพื่อตอ้งการก าหนดต าแหน่งเป้า รวมไปถึงการพิจารณาแนวยงิ ผูจ้ดัแข่งขนั และ
เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งป้องกนั หรือ จ ากดัขอบเขตใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ผูช้ม หรือ ผูแ้ข่งขนัท่ีเขา้ไป ผูแ้ขง่ขนัแต่ละคนจะตอ้ง ไดรั้บอนุญาต
ใหแ้กปั้ญหาการยงิดว้ยตนเอง และตอ้งไม่ถูกกีดขวางโดยการกระท าใดๆ อนัอาจก่อใหเ้กิดความไม่ปลอดภยั เป้าควรจะจดัใหอ้ยู่
ในพ้ืนฐานท่ีใหย้งิตามท่ีปรากฎ และวางมุมองศาใน ลกัษณะท่ีปลอดภยัดว้ย 

2.1.5 พ้ืนผิวสนาม – หากเป็นไปได ้ ผิวของสนามตอ้งตระเตรียมปรับปรุงก่อนการแข่งขนั ควรก าจดัเศษซากส่ิงของ กอ้นหิน ให้
เรียบร้อยพอสมควร เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัเพียงพอแก่ผูแ้ข่งขนัและเจา้หนา้ท่ี พิจารณาถึงสภาวะอากาศ และการเคล่ือนไหว 
ของผูแ้ข่งขนั เจา้หนา้ท่ีสนาม (Match Official2) อาจใชก้รวด ทรายหรือวสัดุอ่ืนใด ซ่อมแซมพ้ืนผิว สนามท่ีเสียหายไดทุ้กเม่ือ ผู ้
แข่งขนัอาจไม่ สามารถประทว้งในการซ่อมแซมพ้ืนผิวสนามในกรณีน้ีได ้

2.1.6  ส่ิงกีดขวาง – ส่ิงกีดขวางโดยธรรมชาติหรือท่ีสร้างข้ึนในโจทยก์ารยงิ ควรสมเหตุสมผลต่อความแตกต่างทางสรีระ รูปร่างและ 
ความสูง ของผูแ้ขง่ขนัแต่ละคน ในขณะท่ีสร้างแลว้ใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัแก่ผูแ้ข่งขนั เจา้หนา้ท่ีการแข่งขนั และผูช้มทั้งหมด 

2.1.7  แนวยงิร่วม – สนาม IPSC ท่ีมีผูแ้ข่งขนัหลายคนยงิพร้อมๆ กนัในเวลาเดียวกนั (ต.ย. Shoot-Off) ตอ้งมีระยะห่าง ระหวา่งตวัผู ้
แข่งขนัดว้ยกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 เมตร  

2.1.8  การตั้งเป้า – จะตอ้งระมดัระวงัในการตั้งเป้ากระดาษ เพ่ือหลีกเล่ียง “การยงิทะลุผา่น” (shoot throughs) 

                                                           
1 Reginal Director 
2 Match Official 
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 2.1.8.1  ต าแหน่งเป้า ควรจะมีเคร่ืองหมายชดัเจนท่ีขาตั้งเป้า เพ่ือใหม้ัน่ใจในเร่ืองต าแหน่งเป้าจะอยูท่ี่เดิมตลอดเวลาการแข่งขนั 
เม่ือมีการเปล่ียนเป้า และควรมีเคร่ืองหมายชดัเจนท่ีพ้ืนสนาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชนิดของเป้าควรจะระบุและก าหนดไว้
บนขาตั้งเป้าก่อนเร่ิมการแข่งขนั เพ่ือไมใหเ้กิดการสบัเปล่ียนเป็นเป้าหา้มยงิเม่ือเร่ิมแขง่ขนั 

 2.1.8.2 เม่ือเป้ากระดาษ และเป้าโลหะถูกใชใ้นระยะท่ีใกลก้นัในโจทยก์ารยงิ ควรระมดัระวงัเร่ืองความเส่ียงของเศษโลหะท่ี
กระเด็นจากเป้าโลหะมาโดนเป้ากระดาษ 

 2.1.8.3 เม่ือเป้าโลหะ IPSC Popper ถูกใชใ้นสนาม ควรแน่ใจวา่ พ้ืนท่ีบริเวณนั้นแน่นพอท่ีรองรับการท างานของเป้าไดต้ลอด
การแข่งขนั  

 2.1.8.4 เป้าไม่เคล่ือนไหว หา้มติดเป้าเอียงเกิน 90 องศาจากแนวด่ิง  
2.1.9 คนัดินกนัแนวกระสุน (Berm) ทั้งหลายเป็นเขตหวงหา้มส าหรับทุกคน ตลอดเวลา ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจาก RO (ดูกฎส่วน 10.6) 
2.1.10 หมอนรองกระสุน (Detachable Wads) กระสุนลูกโดดบางชนิด และกระสุนลูกปลาย(Buckshot) มีหมอนรองกระสุนแยกจากเมด็

กระสุน      การจดัเป้ากระดาษควรมี “เสริมหลงั” (ตย. ไมอ้ดั หรือ วสัดุอ่ืนท่ีความหนาเหมาะสม) หรือ วางในระยะท่ีไกลข้ึน  
ระยะท่ีแนะน าคือ 10 เมตร ส าหรับลูกปลาย เพ่ือป้องกนัไม่ให ้หมอนรองกระสุนทะลุบนเป้ากระดาษ 

2.1.11 ลูกปลาย (Birdshot) กบัเป้ากระดาษ – ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งไม่ถูกก าหนดใหย้งิเป้ากระดาษดว้ยลูกปลาย (Birdshot) 
2.1.12 กระสุนท่ีอนุญาตใหใ้ช ้– ในหน่ึงโจทยก์ารยงิจะตอ้งก าหนดเพียง 1 ประเภทกระสุนในการยงิ ตย. ลูกปลายยงินก(Birdshot) หรือ 

ลูกปลายเมด็ใหญ่(Buckshot)  หรือ ลูกโดด 
2.2 บรรทดัฐานในการสร้างสนาม 
ในการจดัสร้างสนาม IPSC ความหลากหลายของส่ิงกีดขวางทางกายภาพอาจถูกน ามาใช ้ เพื่อจ ากดัการเคล่ือนไหวของผูแ้ข่งขนั และเพ่ิม
ความทา้ทายใหแ้ก่การแขง่ขนั ดงัน้ี: 

2.2.1 Fault Lines – การเคล่ือนไหวของผูแ้ข่งขนัควรถูกจ ากดัโดยใชเ้คร่ืองกีดขวางทางกายภาพ อยา่งไรก็ตาม การใช ้Fault Line ไดรั้บ
การอนุญาตใหใ้ชไ้ดด้งัน้ี 

 2.2.1.1  ใชป้้องกนัการพุง่เขา้หา หรือถอยออกจากเป้า ท่ีไม่ปลอดภยั และ/หรือ ในลกัษณะท่ีไม่พึงประสงค ์
 2.2.1.2  ใชเ้พ่ือจ าลองการใชง้านทางกายภาพของเคร่ืองกีดขวาง และ/หรือ ท่ีก าบงั 
 2.2.1.3  เพ่ือก าหนดขอบเขตในการยงิโดยทัว่ไป หรือเป็นบางส่วนโดยเฉพาะ 
 2.2.1.4  Fault Line ตอ้งติดตั้งในต าแหน่งแน่นหนาตอ้งมีความสูงอยา่งนอ้ย 2 ซ.ม. ควรท าจากไมห้รือวสัดุอ่ืน ท่ีเหมาะสม

เหนือระดบัพ้ืนดิน และควรมีสีสม ่าเสมอกนั(เห็นควรเป็นสีแดง)ในทุกบริเวนท่ีท าการยงิของ การแข่งขนั ตอ้งมีความ
ยาวอยา่งนอ้ย 1.5 ม. และควรมีความยาวรวมครอบคลุมพ้ืนท่ีซ่ึงผูแ้ขง่ขนั น่าจะใชท้ าการยงิ ในทุกกรณีใหถื้อเสมือนวา่
เสน้น้ีมีความยาวไม่รู้จบ (Infinity) (ดูกฎขอ้ 4.4.1) 

 2.2.1.5 หากโจทยก์ารยงิมีทางเดินท่ีลากเสน้ใหเ้ห็นโดย Fault lines และ/หรือพ้ืนท่ีการยงิท่ีแบ่งเขตอยา่งชดัเจน ผูแ้ข่งขนัใดท่ี
ลดัออกนอกทางเดิน และ/หรือพ้ืนท่ียงิ จะไดรั้บโทษหน่ึงผิดวธีิตอ่การยงิแต่ละนดัหลงัจากเร่ิมลดัออก 

2.2.2 ไม่ใช ้Not Applicable 

2.2.3 ท่ีก าบงั – ตอ้งสร้างในลกัษณะดงัน้ี: 

 2.2.3.1  ท่ีก าบงัจะตอ้งสูงและแขง็แรงเพียงพอท่ีจะรองรับวตัถปุระสงคใ์นการใชง้าน ในกรณีท่ีท่ีก าบงั มีความสูงอยา่งนอ้ย 1.8
ม. ใหถื้อเสมือนวา่ท่ีก าบงันั้นมีความยาวไม่รู้จบ (Infinity)  เวน้แตมี่ส่วนเสริมดว้ยแท่นยงิ หรือ ส่ิงอ่ืนๆเพื่อใชท้ าการยงิ 
(ดูกฎ 10.2.11 ประกอบ) 

 2.2.3.2  ควรจะมี Fault Lines ท่ีพ้ืนจากขอบดา้นขา้งพุง่ไปขา้งหลงัจากขอบดา้นขา้ง 

2.2.4 ไม่ใช ้Not Applicable  
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2.2.5 “Cooper3” Tunnels – เป็นอุโมงค ์ประกอบดว้ยเสาไมแ้ละระแนงท่ีท าไวอ้ยา่งหลวมๆ เหนือศีรษะ (ตย. ไมร้ะแนง) หากขยบัหลุด
ออกโดยผูแ้ข่งขนั ชนหรือกระทบ (ดูกฎขอ้ 10.2.5) อุโมงคส์ามารถมีความสูงเท่าไดก็้ได ้แต่วสัดุเหนือศรีษะนั้น ตอ้งไม่มีน ้ าหนกั
มากจนเส่ียงต่อการก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บหรือไม่ปลอดภยั 

2.2.6 อุปกรณ์สนาม – ส่ิงเหล่าน้ีมีไวเ้พ่ือรองรับ ผูแ้ข่งขนัในขณะเคล่ือนไหว หรือ ท าการยงิท่ีเป้า และจะตอ้งสร้างให ้ ปลอดภยัแก่ผู ้
แข่งขนั และเจา้หนา้ท่ีการแข่งขนัเป็นอนัดบัแรก ควรเตรียมการใหเ้จา้หนา้ท่ีการแข่งขนัเฝ้าระวงั ความปลอดภยั และควบคุม
ท่าทางของ ผูแ้ขง่ขนัไดต้ลอดเวลา อุปกรณ์เหล่าน้ีควรจะแขง็แรงพอท่ีจะรองรับ การใชข้องผูแ้ข่งขนัทั้งหมด 

2.2.7 หนา้ต่าง และช่องต่างๆ – ตอ้งติดตั้งในความสูงท่ีสามารถยงิไดโ้ดยผูแ้ข่งขนัส่วนใหญ่ และตอ้งเตรียมแท่นเสริม 
ท่ีแขง็แรงส าหรับ ท าการยงิ เม่ือมีการร้องขอโดยไม่มีการปรับโทษ 

2.3  การปรับปรุงเปลีย่นแปลงส่ิงก่อสร้างในสนาม 

2.3.1 เจา้หนา้ท่ีการแข่งขนัอาจปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง หรือขั้นตอนการยงิในสนามได ้ ในเหตุผลดา้นความปลอดภยัโดยการอนุมติัของ 
RM4. การเปล่ียนแปลงทางกายภาพใดๆ ของสนาม หรือการเพ่ิมเติมจากผงัสนามท่ีเผยแพร่ไป ควรจะด าเนินการใหเ้รียบร้อยก่อน
เร่ิมการแข่งขนั 

2.3.2 ผูแ้ข่งขนัทั้งหมด จะตอ้งไดรั้บการแจง้ใหท้ราบเก่ียวกบัการปรับปรุงสนามทนัทีท่ีเป็นไปได ้ อยา่งนอ้ยก็ตอ้งไดรั้บแจง้ดว้ยวาจา 
จากเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสนาม โดยเป็นส่วนหน่ึงของการอธิบายสนาม 

2.3.3 ถา้ RM อนุญาตใหมี้การเปล่ียนแปลงหลงัจากการแข่งขนัเร่ิมไปแลว้ จะตอ้งท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 2.3.3.1 ด าเนินการแขง่ขนัต่อไปในสนามท่ีเปล่ียนแปลง เฉพาะผูแ้ขง่ขนัท่ียงัไม่ไดท้ าการยงิ ถา้การเปล่ียนแปลงนั้นมีผลกบั
การท า การยงิของผูแ้ข่งขนัคนใด ผูแ้ข่งขนัผูน้ั้นตอ้งถูกขอใหท้ าการยงิใหม่ในสนามท่ีปรับเปล่ียนไปนั้น ร่วมถึงกฎขอ้ 
2.3.4.1 หรือ 

 2.3.3.2 ถา้เป็นไปได ้ใหผู้แ้ข่งขนัทั้งหมดยงิในสนามท่ีปรับเปล่ียนนั้นใหม่ โดยยกเลิกคะแนนเดิมทั้งหมด 
              2.3.3.3  ผูแ้ข่งขนัท่ีปฏิเสธในการยงิใหม่ (Re-Shoot) ตามขอ้น้ี หรือขอ้อ่ืนๆ เม่ือเป็นค าสัง่ของ RO จะไดค้ะแนน ศูนยใ์นสนาม

นั้น โดยไม่ค านึงถึงการยงิคร้ังท่ีผา่นมา 
2.3.4 หาก RM (โดยหารือร่วมกบั MD5) เห็นวา่การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของโจทยก์ารยงิ หรือวธีิการยงิท าใหเ้กิดความไม่ยติุธรรม 

และเป็นไปไม่ไดท่ี้จะใหผู้แ้ข่งขนัทั้งหมดกลบัมายงิใหม่ในสถานีนั้น หรือ โจทยก์ารยงินั้นยงัคงไม่เหมาะสมหรือยงัใชไ้ม่ได ้
สถานีนั้นจะถูกตดัออกจากการแข่งขนั ในกรณีน้ี คะแนนของผูแ้ขง่ขนัทั้งหมดในสถานีน้ีจะถูกลบออกจากคะแนนการแข่งขนั 

 2.3.4.1 ผูแ้ข่งขนัท่ีถูกตดัสิทธิการแข่งขนัในสถานีท่ียกเลิก อาจไดรั้บสิทธิการแข่งขนัต่อได ้หากผูพิ้จารณาค าอุทธรณ์ขั้นสูงสุด 
ท่ียืน่ขอโดยผูแ้ข่งขนั (ไดแ้ก่ RM หรือ คณะกรรมการช้ีขาด ตามแต่กรณี) เห็นวา่การตดัสิทธ์ิถือวา่เป็นผล โดยตรงจาก
เหตท่ีุท าใหส้ถานีถูกยกเลิก 

2.3.5 ในกรณีสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย RM อาจสัง่ใหค้ลุมเป้าดว้ยวสัดุโปร่งใส และหรือ ท่ีก าบงัเหนือเป้า ค  าสัง่น้ีผูแ้ข่งขนัไม่
สามารถประทว้งได ้ (ดูกฎ 6.6.1) ของท่ีเอาคลุมเป้าดงักล่าวตอ้งคงอยูท่ี่เป้าท่ีถูกผลกระทบจากสภาพอากาศ ในช่วงเวลาเดียวกนั 
จนกวา่จะมีค าสัง่ยกเลิก RM 

2.3.6 ถา้ RM (โดยหารือร่วมกบั MD) เช่ือวา่สภาพอากาศ หรือสภาพแวดลอ้มอ่ืนใด มีผลกระทบต่อความปลอดภยั และ/หรือกระทบ
ต่อแมทชท่ี์ก าลงัด าเนินอยู ่RM อาจสัง่พกัหรือยติุการแข่งชัว่คราวจนกวา่เห็นสมควร 

2.4  พื้นทีป่ลอดภัย (Safety Areas) 

                                                           
3 Cooper มาจากช่ือ เจฟ คปุเปอร ์ผูไ้ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นผูบ้กุเบิกและก่อตัง้กีฬาไอพีเอสซีคนแรก(ผูแ้ปล) 
4 Range Master 
5 Match Director 
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2.4.1 เจา้ภาพการแข่งขนั มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัและสร้างพ้ืนท่ีปลอดภยั ส าหรับการแข่งขนัไวอ้ยา่งพอเพียง ควรจะเป็นสถานท่ี 
สะดวกสบาย และมีเคร่ืองหมายชดัเจน  

2.4.2 พ้ืนท่ีปลอดภยัตอ้งมีโตะ๊ หนัอยูใ่นทิศทางล ากลอ้งท่ีปลอดภยั และมีขอบเขตท่ีชดัเจน หากมีแนวกนัดา้นหลงั หรือก าแพง
ประกอบ จะตอ้งท ามาจากวสัดุท่ีสามารถหยดุกระสุนได ้ ควรมีราวปืนหรือราวต่างๆท่ีเหมาะสม แต่อยูน่อกพ้ืนท่ีปลอดภยั ท่ีให้
ใชไ้ดต้ามระเบียบของ IPSC โดยเฉพาะเจาะจงไดต้ลอดการแข่งขนั 

2.4.3 ผูแ้ข่งขนัจะไดรั้บอนุญาตใหใ้ชพ้ื้นท่ีปลอดภยั (Safety Areas) ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการก ากบัดูแล ส าหรับกิจกรรม ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี
ได ้ตราบเท่าท่ียงัอยูใ่นขอบเขตของพ้ืนท่ีปลอดภยั และช้ีปืนไปในทิศทางท่ีปลอดภยั การฝ่าฝืนอาจเป็นเหตุใหถู้กตดัสิทธ์ิจากการ
แข่งขนั (DQ – Disqualification) (ดูกฎ 10.5.1) 

 2.4.3.1  น าปืนท่ีไม่บรรจุกระสุนเขา้-ออก จากกระเป๋า และเอาปืนใส่ซองพก 
 2.4.3.2  ฝึกซอ้มการชกัปืนเขา้ออก ยงิแหง้ (Dry-Firing) กบัปืนท่ีไม่บรรจุกระสุน 
 2.4.3.3  ฝึกการเปล่ียนเขา้ออกแมก็กาซีนเปล่า และ/หรือ ดึงดูรอบการท างานของสไลดปื์น 
 2.4.3.4  ท าการตรวจสอบ ถอดช้ินส่วน ท าความสะอาด ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ปืน ส่วนประกอบและอุปกรณ์อ่ืนๆ 
2.4.4 หา้มเด็ดขาดไม่ใหจ้บัตอ้ง กระสุนดมัม่ี และกระสุนปกติ ไม่เวน้แมจ้ะอยูใ่นบรรจุภณัฑ ์ แมก็ฯท่ีมีกระสุนบรรจุ สปีดโหลดท่ีใส่

กระสุนไว ้และกระสุนปืน ในบริเวณ Safety Area ไม่วา่กรณีใดๆ (ดูกฎ 10.5.12) 
2.5 การยงิทดสอบ/ช่องยงิสอบศูนย์ 
2.5.1 หากก าหนดใหมี้ช่องยงิทดสอบในการแข่งขนั ช่องยงิทดสอบตอ้งมี RO ควบคุมการปฎิบติัในขณะใหบ้ริการ 
2.5.2 ผูแ้ข่งขนัอนุญาตใหท้ าการยงิทดสอบปืน และกระสุนไดภ้ายใตก้ฎความปลอดภยั ระยะเวลา รวมถึงขอบงัคบั 
 อ่ืนๆ  ตามท่ี RO ก าหนด 
2.5.3 ในการแข่งขนั Level III หรือสูงกวา่นั้น หรือการแข่งขนัท่ีใชร้ะยะเวลาหลายวนั  ผูจ้ดัการแข่งขนัควรจดัใหมี้เป้า และเป้าโลหะ ท่ี

ไดม้าตรฐาน IPSC (หากเป็นไปได ้ควรเป็นเป้าส่งสญัญาณได ้หรือเป้าท่ีตั้งไดเ้อง)ใวใ้หผู้แ้ข่งขนัใชใ้นการทดสอบศูนย ์ 
2.6  บริเวณจดัจ าหน่ายสินค้า (Vendor Areas) 
2.6.1 ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ (เช่น บุคคลใด บริษทัหา้งร้าน หรือการแสดง หรือขายสินคา้ใดๆ ในการแข่งขนัยงิปืนระบบ IPSC) มีหนา้ท่ีๆ 

จะรับผิดชอบในความปลอดภยัในทุกดา้น ในผลิตภณัฑข์องตนเอง และตอ้งท าใหม้ัน่ใจไดว้า่การแสดงสินคา้ ตอ้งอยูใ่นสถานะท่ี
ไม่อาจท าอนัตรายแก่บุคคลใด ปืนท่ีไดรั้บการประกอบส าเร็จ ควรจะมีการท าใหใ้ชง้านไม่ไดก่้อนการจดัแสดง 

2.6.2 RM (โดยหารือร่วมกบั MD) จะตอ้งก าหนดบริเวณจดัจ าหน่ายสินคา้ (Vendor Areas) ไวอ้ยา่งชดัเจน และอาจจะออก “แนวทาง
ปฏิบติัเพื่อการยอมรับ” แก่ผูจ้ดัจ าหน่ายทุกราย ซ่ึงจะตอ้งรับผิดชอบในสินคา้ตนเอง 

2.6.3 ผูแ้ข่งขนัอาจถือปืนท่ีไม่ไดบ้รรจุกระสุน ของผูจ้ดัจ าหน่ายไดร้ะหวา่งอยูใ่นบริเวณจดัจ าหน่ายสินคา้ แต่ก็ตอ้งมีความระมดัระวงั 
เพียงพอท่ีจะไม่ช้ีปากกระบอกปืนไปยงับุคคลใดบุคคลหน่ึง ระหวา่งท่ีถือปืนนั้น 

2.7  บริเวณสุขอนามยั (Hygiene Areas) 
2.7.1 ผูจ้ดัการแข่งขนัควรจดับริเวณสุขอนามยัในจ านวนท่ีเหมาะสม พร้อมดว้ยน ้ ายาลา้งมือ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ในบริเวณพ้ืนท่ีสุขา 

หรือใกลจุ้ดบริการ อาหารส าหรับใหผู้แ้ขง่ขนั 
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หมวดที ่3 : ข้อมูลสนาม  (Course Information) 

3.1  กฎทัว่ไป 

 ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งรับผดิชอบในความปลอดภยัตามขอ้ก าหนดของสนามเสมอ โดยเฉพาะเจาะจงตามท่ีไดร้ะบุดว้ยวาจา หรือ ให้
ทราบตามค าเขียนบรรยายโจทยก์ารยงิ (stage briefing) ของสนามท่ีอธิบายใหผู้แ้ข่งขนัทราบถึงขอ้ก าหนดต่างๆ ขอ้มูลสนาม 
สามารถระบุแยกประเภทไดด้งัน้ี: 

3.1.1 ผงัสนามประเภทท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ – ผูแ้ข่งขนัทั้งท่ีลงทะเบียน และ/หรือ RD ของพวกเขา จะตอ้งไดรั้บรายละเอียดสนาม 
IPSC อยา่งเดียวกนัในช่วงเดียวกนั และจ านวนวนัท่ีแน่นอนก่อนก าหนดการแข่งขนั ขอ้มูลอาจส่งโดยเป็นเอกสาร หรือ เอกสาร
อีเลคทรอนิค หรือผา่นเวปไซต ์(ดูกฎขอ้ 2.3) 

3.1.2 ผงัสนามประเภทท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ – เหมือนกบั 3.1.1 ยกเวน้รายละเอียดของสนาม จะไม่เผยแพร่ก่อนล่วงหนา้ 
ขอ้แนะน าการปฏิบติัจะทราบเม่ือไดรั้บฟังค าอธิบายสนามท่ีเขียนอธิบายไว ้

3.2  การเขียนค าอธิบายสนาม 

3.2.1 ขอ้ความค าอธิบายโจทยก์ารยงิท่ีไดรั้บการอนุมติัจากนายสนาม (Range Master) ตอ้งติดประกาศไวใ้นแต่ละสนาม ก่อนเร่ิมการ
แข่งขนั ค  าอธิบายน้ีจะมีความส าคญักวา่ขอ้มูลสนามใดๆ ท่ีไดเ้ผยแพร่ไปแลว้ หรือ ท่ีไดแ้จง้ใหผู้แ้ข่งขนัทราบไปแลว้ก่อนการ
แข่งขนั และตอ้งมีขอ้ก าหนดอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 -  ประเภท และ จ านวนเป้า 
 -  จ านวนกระสุนขั้นต ่า 
 - จ านวนคะแนนจากเป้ากระดาษ 
 - ประเภทกระสุน 
 -  สภาวะเตรียมพร้อมของปืน 
 -  ต าแหน่ง ท่า เร่ิมตน้ 
 -  เวลาเร่ิมยงิ (เสียง หรือ การมองเห็น) 
 -  ขั้นตอนการยงิ 

3.2.2 RO ผูป้ฏิบติังานในสนาม ตอ้งอ่านขอ้ความท่ีเขียนไวใ้นค าอธิบายการยงิ (stage briefing) ทุกถอ้ยค าส าหรับแต่ละสควอท RO 
อาจแสดงตวัอยา่งท่าทางเร่ิมตน้และเง่ือนไขการเตรียมปืนท่ีถูกตอ้งและยอมรับได ้ใหเ้ห็นจริง 

3.2.3 RM อาจใหมี้การปรับปรุงขอ้ความในค าอธิบายสนามไดทุ้กเวลาเพื่อความชดัเจน ความลงตวั หรือความปลอดภยั (ดู 2.3) 

3.2.4 หลงัจากอ่านค าอธิบายโจทยก์ารยงิใหผู้แ้ข่งขนัทราบ และค าถามต่างๆ ไดถู้กตอบจนหมดแลว้ ผูแ้ข่งขนัจะไดรั้บอนุญาตใหเ้ดิน
ส ารวจ เสน้ทางการยงิไดเ้ป็นล าดบั ระยะเวลาท่ีใหเ้ดินส ารวจดูโจทยก์ารยงิจะก าหนดโดย RO ซ่ึงใหเ้วลาท่ีเท่าๆ กนักบัผูแ้ขง่ขนั
ทุกคน ถา้โจทยก์ารยงิมีเป้าเคล่ือนท่ี หรือท านองเดียวกบัเป้าเคล่ือนท่ี ควรจะท าใหม้นัท างานใหผู้แ้ข่งขนัทุกคนดูพร้อมๆ กนัใน
จ านวนคร้ัง ท่ีเท่ากนัดว้ย 

3.3  กฎ ท้องถิ่น ระดบัภาค และ ระดบัชาต ิ

3.3.1 การแข่งขนักีฬายงิปืน IPSC อยูภ่ายใตก้ฎตามขอ้บงัคบัฉบบัน้ี องคก์รผูจ้ดัแข่งขนัไม่อาจใชก้ฎทอ้งถ่ินมาบงัคบัใช ้ ยกเวน้กฎ
ความปลอดภยัของชมรมนั้น หรือสนามนั้น หรือขอ้กฎหมาย หรือค าพิพากษาท่ีมีมาก่อน การน ากฎใดๆ มาใชท่ี้เขา้กบักฎ IPSC 
ไม่ได ้จะไม่น ามาใชใ้นการแขง่ขนั IPSC โดยปราศจากความเห็นชอบจาก RD และสภา IPSC 
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หมวดที ่4 : อปุกรณ์ในแนวยงิ 

4.1  เป้า – หลกัพื้นฐานโดยทัว่ไป 
4.1.1 เป้าท่ีผา่นการอนุมติัจากการประชุม IPSC Assembly และเป็นไปตามขอ้ระบุในภาคผนวก B และ C และเป้าท่ีแตกได ้เท่านั้น (ดู

กฎ 4.4.1) จึงจะถูกใชใ้นการแข่งขนัยงิปืนลูกซอง IPSC  
 4.1.1.1  หากเป้าใดเป้าหน่ึง หรือมากกวา่นั้น ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีระบุดงักล่าว และไม่สามารถจดัหามาเปล่ียนใหถู้กตอ้ง

ได ้ RM ตอ้งตดัสินใจวา่เป้าเหล่านั้นจะสามารถยอมรับในการแขง่ขนัไดห้รือไม่ และตามขอ้ก าหนดพิจารณาในแง่ใด 
ของหมวด 2.3 ของกฎขอ้บงัคบัน้ี หากมีระบุไว ้ อยา่งไรก็ตาม การตดัสินใจของ RM จะมีผลเฉพาะแมทชแ์ข่งขนันั้น
เท่านั้น จะไม่เป็นแบบอยา่งในภายหนา้ของแมทชใ์นพ้ืนท่ีนั้นๆ หรือแมแ้ต่เป็นเป้าทดแทนตายตวัของแมทชอ่ื์นๆ 
ต่อไป 

4.1.2 เป้าท่ีนบัคะแนน ท่ีใชใ้นการแข่งขนัยงิปืน IPSC ทั้งหมดจะเป็นสีเดียวดงัน้ี: 
 4.1.2.1  บริเวณท่ีนบัคะแนนของ เป้าขนาดมินิ และเป้ามาตรฐานตอ้งเป็นสีแทน เวน้แต่ RM เห็นวา่กลมกลืนไปกบัพ้ืนท่ี

แวดลอ้ม  มีความต่างจากฉากหลงันอ้ย เป้าสีอ่ืนสามารถน ามาใชแ้ทนได ้
 4.1.2.2  ดา้นหนา้เป้าโลหะท่ีนบัคะแนน หรือเป้าอ่ืนท่ีไม่ใชก้ระดาษ ตอ้งทาดว้ยสีเดียว เนน้ไปทางสีขาว 
4.1.3 เป้า No-shoot หรือเป้าหา้มยงิ ตอ้งมีเคร่ืองหมาย “X” ไวอ้ยา่งชดัเจน หรือเป็นสีเดียวท่ีแตกต่างจากเป้าท่ีนบัคะแนน ตลอดทั้งการ

แข่งขนั หรือทวัร์นาเมนท ์(ตย.หากเป้า No-shoot เป็นสีเหลืองใหใ้ชสี้เหลืองทั้งการแข่งขนั หรือทวัร์นาเมนท)์  
4.1.4 เป้าท าการยงิ อาจใหมี้การปกปิดหรือซุกซ่อนเป้า ในสนาม IPSC โดยอาจกระท าไดบ้างส่วนหรือทั้งตวัเป้าโดยการใช้

ซอฟคฟัเวอร์ (Soft Cover) หรือ ฮาร์ดคฟัเวอร์ (Hard Cover) ดงัน้ี: 
 4.1.4.1 ส่ิงปกคลุมทั้งหมดเพ่ือบงัเป้า หรือบางส่วนของเป้า จะพิจารณาเป็นฮาร์ดคฟัเวอร์ได ้ ฮาร์ดคฟัเวอร์ไม่ควรจะสมมุติเอา 

แต่ควรจะสร้างโดยใชว้สัดุท่ีกระสุนยงิไม่ทะลุ(ดูกฎ 2.1.3)  และจะใชเ้ป้ากระดาษท าเป็นฮาร์ดคพัเวอร์แต่เพียงอยา่ง
เดียวไม่ได ้

4.1.5 หา้มใชเ้ป้าแผน่เดียว จ าลองแบ่งออกเป็น 2 เป้าหรือหลายเป้าดว้ยวธีิปิดเทป ทาสี หรือแบ่งดว้ยวธีิแบ่งอ่ืนใด 
4.2  เป้าลูกซองทีไ่ด้รับการอนุมตัจิาก IPSC – เป้ากระดาษ 
4.2.1 มีเป้ากระดาษเพียงหา้แบบ ท่ีไดรั้บการอนุมติัใหใ้ชใ้นการแขง่ขนั IPSC ประเภทปืนยาว (ดูภาคผนวก B) เป้ามินิ (Mini Target) มี

เจตนาท่ีจะจ าลองเป้าปกติเสมือนวา่ไกลกวา่ เป้าทั้งสองขนาด สามารถใชร่้วมกนัในสนามเดียวกนั โดยเป้ามินิ(Mini Target) 
จะตอ้งในระยะอยา่งนอ้ย 2เมตร ไปทางดา้นหลงั ไกลกวา่เป้าปกติท่ีไกลท่ีสุด (ตย.  ถา้เป้าปกติอยูท่ี่ 15เมตร เป้ามินิท่ีใกลท่ี้สุด 
จะตอ้งอยูท่ี่ระยะ17เมตร) 
4.2.1.1  เป้า Universal, เป้า  A4/A และ เป้า A3/B สามารถใชร่้วมกนักบัเป้ากระดาษอ่ืนในสนามเดียวกนั  

4.2.2 เป้ากระดาษจะตอ้งมีเสน้คะแนน และเสน้ขอบนอกส่วนท่ีไม่มีคะแนนอยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตามเสน้เหล่าน้ีไม่ควรจะมองเห็น 
ในระยะท่ีเลย 10 เมตร ข้ึนไป  

 4.2.2.1  ดา้นหนา้ของเป้า no-shoot ท่ีเป็นกระดาษจะตอ้งท าใหเ้ห็นเส้นไม่นบัคะแนนอยา่งชดัเจนเพียงพอเป้าท าโทษท่ีไม่มีเสน้ 
ชดัเจนหรือเคร่ืองหมายไม่เหมาะสม RM ตอ้งใหมี้การแกไ้ขหรือเปล่ียนออกไปทนัที 
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4.2.3 เม่ือส่วนท่ีนบัคะแนนของเป้ากระดาษถูกปกปิดบางส่วน ผูอ้อกแบบสนามตอ้งสมมติใหเ้ป็นฮาร์ดคฟัเวอร์ ในแนวทางต่อไปน้ี: 
 4.2.3.1  โดยการปกปิดจริงๆ ท่ีบางส่วนของเป้า (ดูกฎ 4.1.4.1) หรือ 
 4.2.3.2 โดยการตดัเป้า เพ่ือเอาส่วนท่ีหมายถึงส่วนท่ีถูกบงัโดยฮาร์ดคฟัเวอร์ออกไป เป้านั้นตอ้งท าเสน้ขอบเขตไม่นบัคะแนน 

ต่อออกไปเตม็ความกวา้งของแนวท่ีตดัเป้า (ดูกฎ 4.2.2) หรือ 
 4.2.3.3  โดยการทาสีหรือปิดเทปท่ีบางส่วนของเป้า เพ่ือสมมุติเป็นฮาร์ดคฟัเวอร์โดยใชสี้ท่ีเห็นชดั สีเดียว  
4.2.4  ฮาร์ดคฟัเวอร์ และเป้า no-shoot ท่ีใชบ้งั ตอ้งไม่บงัโซนคะแนนสูงสุดทั้งหมดของเป้า 

4.3  เป้า ลูกซอง ทีไ่ด้รับอนุมตจิาก IPSC – โลหะ 

4.3.1  กฎทัว่ไป 

 4.3.1.1 เป้าโลหะ และเป้าหา้มยงิท่ียงิแลว้หมุนออกดา้นขา้ง หรือไม่ลม้ หากน ามาใชจ้ะไม่ไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการ 

 4.3.1.2 เป้าโลหะ และเป้าหา้มยงิซ่ึง RO เห็นวา่ลม้เอง หรือ ลม้โดยการยงิโดนส่วนท่ีไม่ไช่เป้า หรือ จากเหตุอ่ืน (ตย. ลม การ
กระดอน [ricochet6] ) จะถือวา่เป็นการลม้เหลวของอุปกรณ์ (Range Equipment Failure) (ดูกฎ 4.6.1) 

 4.3.1.3 เป้าโลหะ และเป้าหา้มยงิจะไม่มีเสน้ไม่นบัคะแนน 
 4.3.1.4 เป้าโลหะจะนบัคะแนนเม่ือยงิแลว้ลม้เท่านั้น 
4.3.2 เป้า POPPER ของ IPSC (IPSC POPPER) 
 4.3.2.1 เป้า Popper และเป้ามินิ Popper ของ IPSC จะตอ้งเป็นโลหะ ทั้งตอ้งแสดงใหเ้ห็นความต่างของค่าความแรง (Power) 

และตอ้งคาลิเบลท(Calibrated)ตามรายละเอียดในภาคผนวก C1. 
 4.3.2.2 เป้าPopperเลก็ (Mini Popper) มีเจตนาท่ีจะจ าลองเป้าPopper ปกติเสมือนวา่ไกลกวา่ เป้าทั้งสองขนาดสามารถใช้

ร่วมกนัในสนามเดียวกนัได ้โดยเป้าPopper เลก็(Mini Popper) จะตอ้งในระยะอยา่งนอ้ย 2 เมตร ไปทางดา้นหลงั ไกล
กวา่เป้าปกติท่ีไกลท่ีสุด (ตย.  ถา้เป้าเป้าPopper ปกติอยูท่ี่ 15 เมตร เป้าPopper เลก็ท่ีใกลท่ี้สุดจะตอ้งอยูท่ี่ระยะ17 เมตร) 

4.3.3 เป้าเพลท IPSC (IPSC Plates) 
 4.3.3.1 เป้า Plates โลหะขนาดต่างๆ อาจใหใ้ชไ้ด ้(ดูภาคผนวก C3) 
4.3.4 เป้าหา้มยงิ (No-Shoots) 
 4.3.4.1  เป้าโลหะท่ีเป็นเป้าหา้มยงิ Popper และแบบเพลท (Plate) ทั้งท่ีออกแบบใหล้ม้ หรือ ท่ีออกแบบใหไ้ม่ลม้ ไม่วา่จะกรณี

ใดๆ จะตอ้งทาสีใหม่ทุกคร้ังหลงัจากผูแ้ข่งขนัแต่ละคนยงิเสร็จ 
 4.3.4.2 เป้าหา้มยงิโลหะสามารถมีขนาด และรูปร่างตามแบบเป้าปกติได ้
4.4  เป้าทีแ่ตกหักได้ หรือ เป้าแบบพเิศษ (Frangible and Synthetic Targets) 
4.4.1 เป้าท่ีแตกหกัไดเ้ช่น เป้าดินเหนียว กระเบ้ือง อาจใชเ้ป็นเป้าคิดคะแนน หรือเป้าหา้มยงิ ในการแข่งขนั IPSC ลูกซอง แต่ไม่

สามารถน ามาใช ้เป็นเสน้การยงิ (Fault line) หรือ ส่ิงอ่ืนท่ีก าหนดใหมี้การท าโทษได ้

4.4.2 เป้าแบบพิเศษ (ตย. เป้าซ่อมแซมตนเอง) ซ่ึงในบางโอกาสใชก้บัสนามในร่ม หา้มน ามาใชใ้นแมทชร์ะดบั 3 ข้ึนไป  อยา่งไรก็ตาม
ในแมทชร์ะดบั 1และ2 หากน ามาใชจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก RD เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการแข่งขนั 

4.5  การจดัอุปกรณ์สนามหรือปรับพืน้สนามใหม่ 

4.5.1 ผูแ้ข่งขนัไม่สามารถปรับเปล่ียนพ้ืนผิวสนาม เก็บเศษวสัดุธรรมชาติ ส่ิงก่อสร้าง ค ้ายนั พ้ืนสนาม หรืออุปกรณ์สนามใดๆ (รวมถึง
เป้า อุปกรณ์ยดึเป้า อุปกรณ์กระตุน้เป้าใหท้ างาน) ไม่วา่ในเวลาใด การฝ่าฝืนจะถูกท าโทษ 1 Procedure ต่อการกระท า 1 คร้ัง โดย
ในดุลยพินิจของ RO  

                                                           
6 Ricochet ขยายความโดยผผูแ้ปล 



76 IPSC Shotgun Rules, January 2012 Edition  

4.5.2 ผูแ้ข่งขนัอาจร้องขอใหเ้จา้หนา้ท่ี ท าการใดๆ เพ่ือความถูกตอ้ง ของผิวสนาม การตั้งเป้าหรือเร่ืองอ่ืนใด RM จะเป็นผูช้ี้ขาด
เก่ียวกบัการร้องขอดงักล่าว 

4.6  อุปกรณ์สนามบกพร่อง และปัญหาอ่ืนๆ 

4.6.1 อุปกรณ์สนามตอ้งแสดงออกถึงความทา้ทายอยา่งตรงไปตรงมา และเสมอภาคกบัผูแ้ข่งขนัทั้งหมด อุปกรณ์สนามท่ีลม้เหลว
หมายรวมถึง โดยไม่จ ากดักรณีวา่เป็น เป้ากระดาษสลบัท่ี เป้าโลหะท่ีลม้ก่อน หรือเป้าเคล่ือนไหวท่ีขยบัก่อน การขดัขอ้งทาง
อุปกรณ์ เคร่ืองกลหรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และความลม้เหลวของอุปกรณ์ท่ีสร้างข้ึนเช่น ช่อง เปิด ท่อ, ปล่อง หรือเคร่ืองกั้นต่างๆ 

 4.6.1.1 ไม่อนุญาติใหก้ารประกาศใหใ้ช ้หรือใชปื้นวา่เป็นอุปกรณ์สนามโดยเด็ดขาด 

4.6.2  ผูแ้ข่งขนัท่ีไม่อาจยงิจนจบในโจทยก์ารยงินั้นได ้ อนัเน่ืองมาจากอุปกรณ์ลม้เหลว เป้าโลหะหรือเป้าเคล่ือนไหวไม่ไดต้ั้งไว ้ ตอ้ง
ใหท้ าการยงิใหม่หลงัจากด าเนินการซ่อมแซมแลว้เสร็จ 

 4.6.2.1 เป้ากระดาษท่ีไม่ไดรั้บการซ่อมเป้า  ไม่ถือเป็นอุปกรณ์สนามบกพร่อง(ดูกฎขอ้ 9.1.4) 

4.6.3 อุปกรณ์ขดัขอ้งซ ้ าซาก สนามนั้นอาจถูกถอนออกจากการแข่งขนั (ดูกฎ 2.3.4) 
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หมวดที ่5 : อปุกรณ์ของผู้แข่งขนั 

5.1  ปืน ลูกซอง 

5.1.1 ปืนลูกซอง ใหบ้งัคบัใชแ้ข่งไปตามดิวชิัน่ (ดูภาคผนวก D) อยา่งไรก็ตามสนามแข่งขนัก็ยงัคงใชส้ าหรับทุกดิวชิัน่ 

5.1.2 ก าหนดขนาดกระสุนขนาดเลก็ท่ีสุดท่ีจะใชแ้ข่งขนัไดคื้อ 20 เกจ  ส าหรับการแข่งขนั IPSC ลูกซอง  

5.1.3 ศูนยปื์น – ศูนยปื์นก าหนดโดย IPSC มีดงัน้ี 

 5.1.3.1  “ศูนยเ์ปิด” เป็นเคร่ืองเลง็ท่ีติดปืนท่ีไม่มีส่วนประกอบทางไฟฟ้า และ/หรือ เลนส์ ศูนยเ์สน้รวมแสง (Fiber Optic) ไม่ถือ
วา่เป็นเลนส์ 

 5.1.3.2  “ศูนยว์ตัถุเชิงแกว้/อีเลคโทรนิค” เป็นเคร่ืองเลง็ท่ีติดปืน (รวมถึงไฟฉาย) ใชว้งจรไฟฟ้าและ/หรือเลนส์ 
 5.1.3.3  RM เป็นผูช้ี้ขาดในการแยกแยะประเภทศูนย ์การอนุโลมตามกฎ รวมถึงดิวชิัน่ต่างๆ ตามภาคผนวก D 

5.1.4 ไม่มีขอ้ก าหนดเขม้งวดเร่ืองน ้ าหนกัไกปืน เวน้แต่วา่จะถูกก าหนดโดยดิวชิัน่ อยา่งไรก็ตามระบบกลไกของไกปืนจะตอ้งท างาน
ไดอ้ยา่งปลอดภยัตลอดเวลา 

5.1.5 ไก และ/หรือ ท่ีเสริมหนา้ไกปืน ท่ียืน่เกินความหนาของโกร่งไกถูกหา้มใชเ้ด็ดขาด อยา่งไรก็ตาม ปืนลูกซองท่ีติดตั้ง โกร่งไก
ส าหรับฤดูหนาวอาจน ามาใชไ้ด ้ เม่ือโกร่งไกไดถู้กออกแบบ, สร้าง และจดัเป็นส่วนหน่ึงของปืน และใหใ้ชเ้ม่ือสภาพอากาศเอ้ือ
ใหเ้กิดการใชน้ั้น  

5.1.6 ปืนจะตอ้งใชง้านไดแ้ละปลอดภยั RO อาจขอทดสอบปืน และ/หรือ อุปกรณ์อ่ืนๆ ของผูแ้ข่งขนัไดต้ลอดเวลา เพื่อทดสอบดูการ
ท างานอยา่งปลอดภยั ถา้อุปกรณ์ใดไม่สามารถท างานได ้หรือไม่ปลอดภยั ตอ้งน าออกจากการแข่งขนั จนกวา่จะซ่อมแซมแกไ้ข
จนเป็นท่ีพอใจของ RM (ดูกฎขอ้ 5.7.5) 

5.1.7 ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งใชปื้นกระบอกเดียวกนั ล ากลอ้งเดียวกนั ศูนยอ์นัเดียวกนัในทุกโจทยก์ารยงิตลอดการแข่งขนั รวมไปถึงหลอด
กระสุนซ่ึงจะตอ้งหา้มเปล่ียน เวน้แต่เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบรรจุในการยงิ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีปืน หรือศูนยปื์น ของผู ้
แข่งขนัใชก้ารไม่ได ้ หรือไม่ปลอดภยัในระหวา่งการแข่งขนั จะตอ้งขออนุญาตจาก RM ในการอนุมติัใชปื้นส ารองแทน ตาม
แนวทางดงัน้ี 

 5.1.7.1  ปืนส ารองจะตอ้งเป็นไปตามดิวชิัน่ ท่ีแจง้ไว ้และเป็นปืนชนิดและมีขนาดกระสุน และติดตั้งศูนยเ์ลง็เช่นเดิม และ 
 5.1.7.2  การใชปื้นส ารองของผูเ้ขา้แข่งขนั จะตอ้งไม่ท าใหไ้ดเ้ปรียบในการแข่งขนั และ 
 5.1.7.3 กระสุนท่ีใชใ้นการแข่งขนั เม่ือทดสอบกบัปืนท่ีใชแ้ทนยงัคงตอ้งใหไ้ดค้่าความแรงขั้นต ่าตามท่ีก าหนดไว ้
5.1.8 ผูแ้ข่งขนัท่ีเปล่ียนปืน หรือปรับปรุงปืน/ศูนยปื์นในระหวา่งการแขง่ขนั โดยไม่ไดรั้บอนุมติัจาก RM จะเป็นเหตใุหถู้กด าเนินการ

ตามขอ้ 10.6.1 

5.1.9 ผูแ้ข่งขนัตอ้งไม่ใชห้รือพกพาปืนมากกวา่ 1 กระบอก ในขณะท าการยงิในหน่ึงโจทยก์ารยงิ (ดูกฎ 10.5.7) 

5.1.10 ปืนลูกซองตอ้งมีพานทา้ย เพ่ือใหส้ามารถประทบัยงิไดจ้ากไหล่ (ดูกฎ 10.5.15) 

5.1.11 หา้มใช ้ ปืนลูกซองท่ียงิ “รัว”และ/หรือ ยงิแบบอตัโนมติั (คือการยงิออกไปมากกวา่ 1 นดั ในการเหน่ียวไกเพียงคร้ังเดียว) (ดูกฎ 
10.5.15) 

5.1.12   หา้มใชปื้นท่ีมีล ากลอ้งเพ่ิม หรือหลายล ากลอ้ง ท่ีไม่ใชล้  ากลอ้งเดิมของปืนลูกซอง (เช่น ปืนไรเฟ้ิล และ ลูกซอง  รวมกนั)  
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5.2  การน าพา การเกบ็ และอปุกรณ์อ่ืนๆ ของผู้แข่งขนั 

5.2.1 การน าพาและการเก็บ - ตอ้งน าพาปืนท่ีไม่บรรจุกระสุนโดย ถือ หรือสพายไหล่ หรือวางท่ีรางพาดปืนโดยปากล ากลอ้งช้ีข้ึนฟ้า
เท่านั้น ยกเวน้ในกรณีท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีปลอดภยั(Safety Area) หรือเม่ืออยูภ่ายใตก้ารดูแลโดยตรงจาก RO     ปืนท่ีอยูใ่นกระเป๋า หรือ
กล่องไม่จ าเป็นตอ้งช้ีปากล ากลอ้งข้ึนฟ้า  ล าเล่ือนปืนอาจเปิดหรือปิดก็ไดแ้ต่ จะตอ้งใส่อุปกรณ์รังเพลิงปลอดภยั (Chamber 
Safety flag) ตลอดเวลาท่ีไม่ไดท้ าการยงิ ซองใส่กระสุนจะตอ้งถอดออก ฝ่าผืนใหป้ฎิบติัตามกฎ 10.5.1) 

5.2.1.1 ผูแ้ข่งขนัท่ีมาถึงการแข่งขนั IPSC แต่น าพาหรือพกปืนท่ีบรรจุลูก ตอ้งแจง้ต่อ RO โดยทนัที เพื่อให ้RO ท าการควบคุม
การเลิกบรรจุ   ผูแ้ข่งขนัท่ีไม่ปฎิบติัตาม ใหใ้ชก้ฎขอ้ 10.5.13 

5.2.2 ไม่ใช ้Not Applicable  

5.2.3 เขม็ขดัอุปกรณ์ท่ีใส่กระสุน (แคด็ด้ี หรือลูป หรือคลิป หรือกระเป๋าลูก หรือถุงใส่ลูก) และ/หรือซองกระสุน และ/หรือ สปีดโหลด 
จะตอ้งสวมท่ีระดบัเอว  หา้มใช“้สายกระสุนสะพายไหล่ (Chest-rig) สายกระสุนสะพายไขว ่ และอุปกรณ์ใส่กระสุนในลกัษณะ
เดียวกนัโดยเด็ดขาด  อนุญาตใหก้ระสุนท่ีติดยดึบนประกบัหนา้ โดยจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะนดัต่อนดัใน คลิป หรือลูป(loop)  

 5.2.3.1 ไม่ใช ้Not Applicable 

 5.2.3.2 อนุญาตใหใ้ส่เขม็ขดัอุปกรณ์เพียงเสน้เดียว กระสุนท่ีติดบนเขม็ขดัไม่อนุญาตใหสู้งเกิน 2 ช่วงความสูงกระสุน  กระสุน
ท่ีอยูใ่นแคด็ด้ีจะตอ้งไม่เกิน  6นดัตามแนวตั้ง 

 5.2.3.3 RM อาจใหอ้นุญาตแตกต่างจากกฎ 5.2.3 ข้ึนอยูก่บัสรีระของผูแ้ข่งขนั  การตดัสินใจของ RM ตอ่กฎ 5.2.3 ถือเป็นท่ี
ส้ินสุด 

5.2.4 หากไม่มีการระบุไวใ้นค าอธิบายสนาม กระสุน และ อุปกรณ์โหลดลูกเร็ว ตอ้งน าพา หรือสวมไวก้บัผูแ้ข่งขนั หรือยดึกบัปืน 
หรือในซอง, หรือถุง หรืออปุกรณ์ยดึติดท่ีเหมาะสม  อนุญาตใหใ้ช ้ลูป (Loops) หรือ คลิป หรือ อุปกรณ์ยดึติดท่ีเหมาะสม ติดตั้ง
บนตวัปืน หรือติดบนสายสะพายท่ีติดอยูก่บัปืน ซ่ึงใชส้ าหรับใส่กระสุนท่ีละนดั หรือ สปีดโหลด 

5.2.5 เม่ือน าพากระสุนดว้ย ลูป(Loops) หรือ คลิป หรือ แคด็ด้ี ตวักระสุนจะตอ้งห่างจากล าตวัผูแ้ข่งขนัไม่เกิน 75มม   กระสุนท่ีติดตั้ง
บนตวัปืนนั้นยกเวน้ และกระสุนในถุงกระสุนโดยปกติไดรั้บการยกเวน้ การตดัสินใจของ RM ต่อกฎขอ้น้ีถือเป็นท่ีส้ินสุด  กฎขอ้
น้ีไม่ใชก้บัผูแ้ข่งใน Open ดิวชิัน่ 

 5.2.5.1 การวดัระยะจะท าการวดัในขณะท่ีผูแ้ขง่ขนัยนืตรงตามธรรมชาติ 

 5.2.5.2 ผูแ้ข่งขนัท่ีไม่ผา่นกฎท่ีก าหนดขา้งตน้ก่อนเสียงสญัญาณเร่ิม (Start Signal) ใหท้ าการปรับต าแหน่งของเขม็ขดั หรือ 
อุปกรณ์ หรือกระสุนใหเ้ขา้กบักฎโดยทนัที   RM อาจอนุญาตแตกต่างกนัตามแต่สรีระของผูแ้ข่งขนั ผูแ้ข่งขนับางท่านอาจไม่
สามารถจดัใหอ้ยูไ่ดใ้นต าแหน่งท่ีกฎระบุ 

5.2.6 ไม่ใช ้Not Applicable 

5.2.7 ไม่ใช ้Not Applicable 

5.2.8 อุปกรณ์ (รวมถึง สายสะพาย ไม่วา่จะสามารถใส่กระสุนไดห้รือไม่) ซ่ึงใชเ้ม่ือติดตั้งอยูบ่นตวัปืน (ยกเวน้ โชค้ กระสุน หรือสปีด
โหลด และท่ีใส่กระสุน) และถูกใชไ้ม่วา่เวลาไดใ้นโจทยก์ารยงิใดๆ จะตอ้งติดตั้งกบัปืนตลอดในทุกโจทยก์ารยงิของแมทช ์

5.3  เคร่ืองแต่งกายทีเ่หมาะสม 

5.3.1 ไม่ควรสวมใส่ชุดพรางหรือคลา้ยคลึงกบัเคร่ืองแบบต ารวจ ทหาร ยกเวน้ผูแ้ข่งขนัท่ีเป็นต ารวจ ทหาร ซ่ึง MD เป็นผูช้ี้ขาดในเร่ือง
เคร่ืองแต่งกายของผูแ้ข่งขนั 

5.4  การป้องกนัตาและหู 
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5.4.1 ผูแ้ข่งขนัทั้งหมด จะถูกเตือนใหส้วมใส่เคร่ืองป้องกนัหู และตาอยา่งถูกตอ้ง และถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด เพื่อหลีกเล่ียงการบาดเจบ็ 
โดยไม่จ าเป็น เป็นขอ้แนะน าอยา่งเขม้งวดท่ีใหเ้ตือนใหส้วมใส่เคร่ืองป้องกนั หู และตา ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นบริเวณสนามยงิ 

5.4.2 เจา้ภาพการแข่งขนัควรใหทุ้กคนใชเ้คร่ืองป้องกนัดงักล่าว และเป็นเง่ือนไขในการท่ีจะอยูใ่นบริเวณสนามยงิ ดงันั้น เจา้หนา้ท่ี
สนาม จะตอ้งพยายามใหแ้น่ใจวา่ทุกคนไดส้วมใส่เคร่ืองป้องกนัอยา่งเหมาะสม 

5.4.3 ถา้ RO พบเห็นวา่เคร่ืองป้องกนัหูและตาของผูแ้ขง่ขนัหลุดหรือไม่ไดใ้ส่ ในระหวา่งท่ีท าการยงิในสนาม RO จะตอ้งท าการหยดุ 
ผูแ้ข่งขนัทนัที และใหท้ าการยงิใหม่หลงัจากสวมใส่เป็นท่ีเรียบร้อย 

5.4.4 ผูแ้ข่งขนัท่ีไม่ตั้งใจท่ีจะท าใหอ้ปุกรณ์ป้องกนัเสียงและตา หลุดออกระหวา่งท่ีท าการยงิ หรือไดท้ าการยงิโดยท่ีไม่ไดใ้ส่อุปกรณ์ 
ดงักล่าวไว ้ มีสิทธ์ิท่ีจะหยดุท าการยงิเอง และช้ีปืนไปในทิศทางท่ีปลอดภยั พร้อมทั้งแจง้ปัญหาให ้ RO ทราบ กรณีน้ีจะถูก
พิจารณาตามขอ้บงัคบัท่ีผา่นมา 

5.4.5 การท าอุปกรณ์ป้องกนัหลุดออกโดย ตั้งใจในระหวา่งท าการยงิ เพ่ือเป็นการเอาเปรียบการแข่งขนั จะถือวา่เป็นผูไ้ม่มีน ้ าใจ เป็น
นกักีฬา จะถูกใชก้ฎ 10.6.2 

5.4.6 ถา้ RO เห็นวา่ ผูแ้ข่งขนัใส่เคร่ืองป้องกนัหูตาท่ีไม่เหมาะสม RO อาจสัง่ใหป้รับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมก่อนใหท้ าการยงิ 
ความเห็นช้ีขาดในเร่ืองน้ีอยูท่ี่ RM 

5.5  กระสุนปืน และ อุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง 

5.5.1 ผูแ้ข่งขนัในการแข่งยงิปืน IPSC เป็นผูรั้บผิดชอบความปลอดภยัของเคร่ืองกระสุนใดๆ ท่ีน ามาใชใ้นการแข่งขนัแต่เพียงผูเ้ดียว 
IPSC, เจา้หนา้ท่ี IPSC, องคก์รท่ีเก่ียวพนักบั IPSC, เจา้หนา้ท่ีขององคก์รใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั IPSC ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน ไม่วา่
อะไรก็ตามในเร่ืองดงักล่าว รวมถึงการสูญเสีย การเสียหาย บาดเจ็บ หรือตาย จากกระสุนใดๆ ไม่วา่จะถูกหรือผิดกฎหมาย 

5.5.2 ลูกกระสุนของผูแ้ข่งขนั และแมก็กาซีนและสปีดโหลดเดอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด ของดิวชิัน่ท่ีเก่ียวขอ้ง (ดู
ภาคผนวก D) 

5.5.3 แมก็กาซีนส ารอง หรือเคร่ืองช่วยบรรจุอ่ืนใด ท่ีตกหล่นโดยไม่ตั้งใจหรือ ผูแ้ข่งขนัท าหล่นหลงัสญัญาณเร่ิมยงิ อาจเก็บข้ึนมาได ้
อยา่งไรก็ตาม การเก็บอุปกรณ์เหล่าน้ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎแห่งความปลอดภยัตลอดเวลา 

5.5.4 กระสุนปืนเจาะเกราะ หวัระเบิด หรือกระสุนส่องแสง (tracer) ถูกหา้มใชใ้นการแข่งขนัยงิปืน IPSC (ดู 10.5.15) 

5.5.5 ไม่ใช ้Not Applicable 

5.5.6 กระสุนปืนใดๆ ท่ี RO เห็นวา่ไม่ปลอดภยั ตอ้งน าออกจากการแข่งขนัทนัที (ดู 10.5.15) 
 5.5.6.1 กระสุนลูกโดดท่ีหวักระสุนลน้เกินปลอกกระสุนนั้นถือวา่เป็นกระสุนท่ีไม่ปลอดภยั 
 5.5.6.2 อนุญาตเฉพาะกระสุนท่ีมีหมอนรองกระสุนแบบปกติ หา้มกระสุนท่ีใชห้มอนรองท่ียาวเป็นพิเศษ (ดูGlossary) เด็ดขาด

(ดูกฎ 10.5.15) 
 5.5.6.3 หา้มกระสุนท่ีมีค่าความแรงเกิน 750 แฟกเตอร์   ค่าความแรงกระสุนค านวนจากการวดัค่าโครโนกราฟ หรือ สเปคท่ี

ผูผ้ลิตประกาศ (ดูกฎ 5.5.6 และ10.5.15)  
 5.5.6.4 กระสุน หรือ กระสุนลูกโดด ท่ีมาจากวสัดุ เหลก็ หรือ ทงัสเตน นั้นถือวา่ไม่ปลอดภยัในการยงิเป้าโลหะ (ดูกฎ 10.5.15) 
5.5.7 กระสุนท่ีโหลดอยูใ่นปืนก่อนสญัญาณเสียงสตาร์ท จะตอ้งเป็นประเภทเดียวกนั (ตย.หมอนรองกระสุน ความเร็วกระสุน ดินขบั

น ้ าหนกัหวักระสุน ขนาดหวักระสุน ความยาวกระสุน ฯลฯ) ฝ่าฝืนใหป้ฎิบติัตามกฎ 10.6.1 
5.5.8 กระสุนเฉพาะ บางประเภท ขนาดท่ีอนุญาตใหใ้ช ้สามารถดูรายละเอียดใน Appendix E1 เปล่ียนรายละเอียดใน Appendix จะท า

ไม่ได ้หากไม่ไดรั้บอนุญาตจาก RD. 
5.6  การวดัความเร็ว และ ค่าความแรง พาวเวอร์แฟกเตอร์ (Chronograph & Power Factor) 
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5.6.1 ระดบัค่าความแรง Power Factor ในแต่ละ Division ในการแข่งขนัยงิปืน IPSC ถูกก าหนดไวใ้นภาคผนวก D ค่าความแรงกระสุน
สามารถค านวนไดจ้าก ขอ้มูลท่ีระบุโดยผูผ้ลิต อยา่งไรก็ตาม เคร่ืองวดัความเร็วกระสุนทั้งหลายในการแข่งขนั สามารถใชเ้พื่อ
ตดัสินค่า power factor ของกระสุนของผูแ้ข่งขนัแต่ละคน หากไม่มีเคร่ืองวดัความเร็ว ค่า Power Factor ท่ีผูแ้ข่งขนัแจง้มา
สามารถน ามาใชไ้ด ้  

 5.6.1.1 กระสุนท่ีท าการทดสอบจะตอ้งเป็นประเภทเดียวกนั ตย.ลูกปลายยงินก หรือ ลูกปลายเมด็ใหญ่ หรือ ลกูโดด และตอ้ง
ไม่ผสมกนัในการทดสอบ กระสุนทุกนดัท่ีใชใ้นการแข่งขนัจะตอ้งผา่นค่าความแรงกระสุนขั้นต ่า เจา้หนา้ท่ีการแข่งขนั
สามารถน ากระสุนของผูแ้ข่งขนั 

 5.6.1.2 การทดสอบค่าความแรงกระสุนสามารถท าไดโ้ดยการสุ่มตรวจโดยเจา้หนา้ท่ีการแข่งขนั 
 5.6.1.3 ผูแ้ข่งขนัท่ีถูกขอใหต้รวจปืนจะตอ้งเขา้การตรวจในทนัที โดยไม่มีการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงก่อนการตรวจ

ทดสอบ รวมถึงโช๊ค และ/หรือท าความสะอาด  ยกเวน้ในกรณีท่ีปืนท างานผดิปกติ 
5.6.2 เคร่ืองวดัความเร็วกระสุน (Chronograph) จะตอ้งตรวจสอบปรับตั้งซ่ึงเป็นไปตามค าแนะน าจากผูผ้ลิต โดยเจา้หนา้ท่ีการแข่งขนั 

ในแต่ละวนัดงัน้ี: 
 5.6.2.1  เร่ิมวนัของวนัแรกของการแขง่ขนั เจา้หนา้ท่ีสนาม (RO) ใชก้ระสุนท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นกระสุนทดสอบ (Calibration) 

อยา่งเป็นทางการ ยงิทดสอบ 3 นดัผา่นเคร่ือง chronograph จากปืนท่ีใชท้ดสอบอยา่งเป็นทางการ ค่าเฉล่ียของความเร็ว 
3 นดั ในการยงิทดสอบจะถูกจดบนัทึกไว ้

 5.6.2.2  วนัต่อๆ ไปของการแข่งขนั จะท าการทดสอบตามกระบวนการดงักล่าวอีก โดยใชปื้นกระบอกเดิม และกระสุนปืน 
(จากชุดการผลิตเดียวกนัของโรงงาน) 

 5.6.2.3  เคร่ืองวดัค่าความเร็วกระสุน จะตอ้งไดค้่าเฉล่ียในแต่ละวนั หากคลาดเคล่ือน บวกลบอยูร่ะหวา่ง 5% ของค่าเฉล่ียท่ีจาก
การวดัตามขอ้ 5.6.2.1 

 5.6.2.4  หากค่าเฉล่ียของแต่ละวนั เกินจากค่าเฉล่ียท่ียอมรับไดข้า้งตน้ RM จะตอ้งด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแกไ้ข 
สถานการณ์ดงักล่าว ตวัอยา่งแบบบนัทึกรายงานผลประจ าวนัดูไดท่ี้ ภาคผนวก C4 

 5.6.2.5 ตาชัง่ท่ีใชใ้นการแขง่ขนัอยา่งเป็นทางการ ควรตอ้งท าการเทียบวดั (Calibrated) ตามค าแนะน าของ ผูผ้ลิต 
เม่ือก่อนเร่ิมท าการชัง่สควอดแ์รก และทนัทีก่อนท่ีจะท าการชัง่สควอดต์่อไป ของทุกวนัในการแข่งขนั (ดูกฎ 5.6.3) 

 5.6.2.6 หากการชัง่หวักระสุนกระท าก่อนท่ีผูแ้ข่งขนัจะมาถึงสถานีชัง่ หวักระสุนท่ีถูกชัง่ จะตอ้งเก็บไวท่ี้สถานีชัง่ 
ร่วมกบัตวัอยา่งกระสุนนดัอ่ืนของผูแ้ข่งขนัคนนั้น จนกระทัง่ผูแ้ขง่ขนัท่านนั้น หรือ ตวัแทนท าการ วดัความเร็วกระสุน
เสร็จส้ิน (ดูกฎขอ้ 5.6.3) หากผูแ้ข่งขนัโตแ้ยง้น ้ าหนกัของหวักระสุนท่ีวดัก่อน ท่ีผูแ้ข่งขนัมาถึง ผูแ้ข่งขนัมีสิทธิท่ีจะ
ขอใหเ้ทียบชัง่ใหม่ และท าการชัง่หวักระสุนต่อหนา้ผูแ้ข่งขนั 

5.6.3 ขั้นตอนการทดสอบกระสุนของผูแ้ข่งขนั (Competitor Ammunition Testing Procedure) 
 5.6.3.1 กระสุน  ตอ้งท าการทดสอบกบัปืนของผูแ้ข่งขนัเท่านั้น 
 5.6.3.2  กระสุน 8 นดั ส าหรับทดสอบจะถูกสุ่มเก็บจากผูแ้ข่งขนัแต่ละคน โดยเจา้หนา้ท่ีการแขง่ขนั ผูซ่ึ้งจะขอเก็บตวัอยา่ง ได้

ทุกเม่ือ ตลอดเวลาการแข่งขนั 
 5.6.3.3  จาก 8 นดัท่ีเก็บมา กระสุน 1 นดั จะถูกถอดหวักระสุน(ลูกโดด หรือ ลูกปลายทุกนดั)มาชัง่น ้ าหนกั และอีก 3 นดั จะถูก

ยงิผา่นเคร่ือง Chronograph ตวัเลขค่าน ้ าหนกัหวักระสุน และคา่ความเร็วท่ีวดัไดท่ี้แสดงจากเคร่ืองวดั ตอ้งน าไปใช ้
ท าการค านวนโดยไม่มีการ ปัดเศษใดๆ หมอนกระสุนจะไม่น ามาชัง่รวม เวน้แต่ในกรณีท่ีหมอนรองกระสุนติดอยูก่บั
ลูกโดด และถูกออกแบบใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของลูกโดด ในกรณีท่ีไม่มีเคร่ืองถอดหวักระสุน และเคร่ืองชัง่น ้ าหนกั อาจ
ใชค้่าน ้ าหนกัหวักระสุนตามท่ีผูแ้ข่งขนัแจง้ไว ้

 5.6.3.4  ค่าความแรงกระสุน (Power Factor) คือ การค านวณโดยใชค้่าน ้ าหนกัของหวักระสุน และค่าเฉล่ียความเร็วของกระสุน 
3 นดัท่ียงิทดสอบ ดว้ยสมการน้ี 

  Power Factor  = น ้าหนกัหวักระสุน (เกรน) x ความเร็วหวักระสุน (ฟตุ ต่อวนิาที) 
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        1000 
  ผลลพัธ์ยนืตามจุดทศนิยม (เช่น เพ่ืออา้งใชก้บัระบบ IPSC ผลลพัธ์ของ 479.999 จะไม่เป็น 480) 

 5.6.3.5  ถา้ค่า Power Factor ท่ีค  านวณไดย้งัไม่ผา่นระดบัตามท่ีแจง้ไว ้ กระสุนอีก 3 นดัจะถูกยงิผา่นเคร่ือง Chronograph และ
ค านวณใหม่โดยใชน้ ้ าหนกัคร้ังแรก กบั ค่าเฉล่ียความเร็วท่ีสูงสุด 3 นดั จาก 6 นดั ท่ียงิไป 

 5.6.3.6  ถา้ค่า Power Factor ยงัคงไม่เพียงพอ ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งเลือกวธีิการส าหรับกระสุน 1 นดัท่ีเหลืออยู:่ 
(a) ชัง่น ้ าหนกัใหม่ ถา้น ้ าหนกัท่ีชัง่ใหม่มากกวา่เดิม ค่า Power Pactor ท่ีค  านวณใน 5.6.3.5 จะถูกค านวณใหม่โดย

ใชน้ ้ าหนกัใหม่น้ี หรือ 
(b) ยงิผา่น Chronograph และค านวณใหม่โดยใชน้ ้ าหนกัคร้ังแรก กบัค่าเฉล่ียความเร็วท่ีสูงสุด 3 นดั จาก 7 นดั ท่ียงิ

ไป 

 5.6.3.7   ไม่ใช ้Not Applicable 

 5.6.3.8 ถา้ผลออกมาต ่ากวา่ค่าขั้นต ่าของดิวชิัน่ท่ีก าหนด ผูแ้ขง่ขนัสามารถแข่งต่อได ้ แตจ่ะไม่มีการบนัทึกคะแนนให ้ หรือไม่มี
การออกผลให ้รวมถึงผลรางวลัตา่งๆ 

 5.6.3.9 ไม่ใช ้Not Applicable 
 5.6.3.10 ผลคะแนนของผูแ้ข่งขนัท่ีไม่ไดใ้ชปื้นของตน หรือไม่ไดม้าท าการยงิทดสอบตามเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด และ/หรือ 

ไม่ไดส่้งตวัอยา่งกระสุน ไม่วา่จะเหตผุลใดๆ คะแนนจะถูกลบออกจากการแข่งขนั 
 5.6.3.11 ถา้ RM เห็นวา่เคร่ืองวดัความเร็วไม่สามารถท างานไดต้่อไป ผูท่ี้ทดสอบไปแลว้ใหใ้ชค้่าท่ีทดสอบผา่นเคร่ืองวดั

ความเร็ว ตามนั้น ส่วนผูท่ี้ยงัไม่ไดท้ดสอบใหใ้ชค้่า ท่ีแจง้ไวค้ร้ังแรกตอนสมคัรโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ และตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด ของดิวชิัน่นั้นๆ (ดูภาคผนวก D) 

5.7  การขัดข้อง – อปุกรณ์ของผู้แข่งขัน 
5.7.1 ในกรณีท่ีปืนของผูแ้ขง่ขนัขดัขอ้ง หลงัจากสญัญาณเร่ิมยงิ ผูแ้ข่งขนัอาจใชค้วามพยายามแกไ้ขปัญหาอยา่งปลอดภยั และท าการ

ยงิต่อไปได ้ ในระหวา่งท่ีท าการแกไ้ขนั้น ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งใหป้ากกระบอกปืนช้ีไปในแนวยงิท่ีปลอดภยัตลอดเวลา ผูแ้ขง่ขนัตอ้ง
ไม่ใชอุ้ปกรณ์ หรือ แท่งอ่ืนใด เพ่ือแกไ้ขการฝ่าฝืนจะไดค้ะแนนศูนยใ์นสนามนั้น 

 5.7.1.1  ผูแ้ข่งขนัใดท่ีเกิดพบความผิดปรกติของปืนขณะมีค าสัง่ “Load And Make Ready” หรือ “Make Ready” แต่ตอ้งก่อน
ออกตวัภายใตเ้สียงสญัญาณ (Start Signal) ผูน้ั้นสามารถใชสิ้ทธิบอกเลิกได ้ภายใตดุ้ลพินิจของ RO เพ่ือซ่อมปืน โดย
ไม่ถูกท าโทษ โดยน ากฎ 5.7.4 และ 8.3.1.1 และกฎความปลอดภยัอ่ืนมาใชเ้ป็นการชัว่คราว และหลงัจากซ่อมปืน
เรียบร้อย (ดูลกัษณะปืนตามกฎ 5.1.7 ประกอบ) ผูแ้ขง่ขนัสามารถกลบัเขา้แข่งตามเดิม ตามท่ี RO หรือ RM ก าหนด 

5.7.2 ในขณะท่ีท าการแกไ้ขการขดัขอ้งนั้น ผูแ้ข่งขนัตอ้งลดปืนลงจากเป้า น้ิวของผูแ้ขง่ขนัจะตอ้งออกจากโกร่งไกอยา่งชดัเจน (ดูกฎ 
10.5.8) 

5.7.3 ในกรณีท่ี ปืนขดัขอ้งจนผูแ้ข่งขนัไม่สามารถแกไ้ขได ้ภายใน 2 นาที ผูแ้ข่งขนัจะช้ีปืนไปในแนวยงิท่ีปลอดภยั และ ปรึกษา RO 
ซ่ึง จะเป็นผูย้ติุการยงิในสนามนั้น และสนามนั้นจะถูกนบัคะแนนตามปกติโดยรวม Miss ทั้งหมด และท าโทษในการยงิผดิวธีิ  

5.7.4 ไม่วา่จะอยูใ่นสถานการณ์ใด ผูแ้ข่งขนัไม่ไดรั้บอนุญาตใหอ้อกจากสนามในขณะท่ียงัครอบครองปืนท่ีบรรจุ กระสุนอยู ่ (ดูกฎ 
10.5.13) 

5.7.5 ปืนท่ีช ารุดขา้งตน้ ผูแ้ข่งขนัจะไม่ไดรั้บการยงิใหม่ในสนามนั้น ในกรณีน้ี ใหปื้นถูกจดัวา่เป็นปืนท่ีใชง้านไม่ได ้หรือ ไม่ปลอดภยั 
ในระหวา่งท่ีท าการยงิ (ดูกฎขอ้ 5.1.6) 
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5.7.6 ในกรณีท่ี RO ยติุการยงิในโจทยก์ารยงิ IPSC อนัเน่ืองมาจากขอ้สงสยัวา่ปืนหรือกระสุนปืนของผูแ้ข่งขนัไม่ปลอดภยั (ต.ย. “ปุ๊ด” 
load) RO จะท าการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็น เพ่ือใหท้ั้งผูแ้ข่งขนั และสนามอยูใ่นสภาวะปลอดภยั RO จะท าการตรวจสอบปืน หรือ
กระสุนปืน และท าตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี: 

 5.7.6.1 ถา้ RO พบวา่เป็นไปตามขอ้ปัญหาท่ีสงสยัแต่ตน้ ผูแ้ข่งขนัจะไม่ไดรั้บการยงิใหม่ และจะถูกสัง่ใหไ้ปแกไ้ขปัญหา 
ส าหรับใบคะแนน ใหบ้นัทึกเวลาและลงคะแนนตามท่ี “ยงิได”้ พร้อมกบั Miss และ การท าโทษ (ถา้มี) ลงในใบบนัทึก
คะแนน (ดูกฎ 9.5.6) 

 5.7.6.2 ถา้เจา้หนา้ท่ีสนาม (RO) พบวา่ปัญหาดงักล่าวไม่ใช่ดงัท่ีสงสยัไว ้ผูแ้ข่งขนัจะไดรั้บอนุญาตใหย้งิใหม่ในสนามนั้น 
 5.7.6.3 ผูแ้ข่งขนัท่ีท าการหยดุตวัเอง ตามขอ้สงสยัดงักล่าวขา้งตน้ ไม่สามารถร้องขอท าการยงิใหม่ได ้

5.8  กระสุนทีจ่ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร (Official Match Ammunition) 

5.8.1 เม่ือผูจ้ดัการแข่งขนัมีกระสุนท่ีเป็นทางการจ าหน่าย MD ตอ้งบอกล่วงหนา้บนแผน่ประกาศ (และ/หรือ บนเวปไซท)์ และมีป้าย
บอกวา่เป็นกระสุนรับรองอยา่งเป็นทางการ ณ จดัท่ีจ าหน่ายอยา่งโดดเด่นชดัเจน พร้อมระบุรายละเอียดกระสุน โรงงานผูผ้ลิต/
ยีห่อ้ สเป็คของกระสุน ขนาดหวั น ้ าหนกัหวั ความยาวกระสุน ความเร็ว และการโหลด หรือเมเจอร์ตามแต่กรณี และกระสุน
เหล่าน้ีอาจไดรั้บยกเวน้จากกฎ ขอ้ 5.6.3 การทดสอบเคร่ืองวดัความเร็ว ภายใตเ้ง่ือนไขต่อไปน้ี: 

 5.8.1.1 ผูแ้ข่งขนัตอ้งไดรั้บใบเสร็จจากผูจ้ดัการแข่งขนั (หรือตวัแทนขาย) ใบเสร็จจะใชเ้ป็นหลกัฐานซ่ึงแสดงรายละเอียด และ
จ านวนนดัของกระสุนท่ีซ้ือ และเก็บไวต้ลอดเวลาเม่ือเจา้หนา้ท่ีตอ้งการตรวจ กระสุนท่ีไม่ไดซ้ื้อจากผูจ้ดัการแข่งขนั 
(หรือตวัแทนขาย) ในแมทชแ์ข่ง จะไม่ไดรั้บสิทธิตามกฎ 5.8.1 รวมทั้งกระสุนท่ีไม่สามารถแสดงหลกัฐานอา้งอิงได ้

 5.8.1.2 กระสุนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการน้ีใหเ้สมือนเป็นอุปกรณ์ส่วนหน่ึงของผูแ้ข่งขนั (ดูกฎ 5.7) ดงันั้นหากบกพร่อง จะไม่
สามารถขอท าการยงิใหม่ และ/หรือ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได ้

 5.8.1.3 กระสุนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการน้ี ตอ้งไม่สงวนการขาย การใชเ้ฉพาะนกักีฬาของประเทศท่ีจดัแขง่ และ/หรือ กลุ่มของ
ผูข้ายกระสุน 

 5.8.1.4 กระสุนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการตอ้งไดรั้บอนุมติัโดย RD ของประเทศท่ีจดัแข่ง 
 5.8.1.5 เจา้หนา้ท่ีจดัการแข่งขนัมีสิทธิทดสอบดว้ยเคร่ืองวดัความเร็ว หรือการทดสอบใด กบักระสุนทั้งหมด หรือแตบ่างส่วน ใน

เวลาใดเวลาหน่ึงข้ึนกบัเหตุผลและกรณี 

5.8.2  หากเป็นไปได ้ผูจ้ดัการแขง่ (หรือผูแ้ทนการขาย) ควรมีช่องยงิทดสอบ ท่ีมี RO ดูแล เพ่ือใหผู้แ้ข่งขนัไดท้ดสอบกระสุนจ านวน
เลก็นอ้ย วา่ปืนของตนสามารถท างานปรกติกบักระสุนท่ีจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการก่อนตดัสินใจซ้ือ 

5.8.3 ในการแข่งขนัระดบั III หรือ สูงกวา่ MD ตอ้ง ประกาศ และแจง้สเปคของกระสุนท่ีใชใ้นการแข่งขนั ทั้งท่ีสนาม และ/หรือ เวป
ไซทอ์ยา่งเป็นทางการของการแขง่ขนั (ดูภาคผนวก C1)  เห็นควรแนะน าใหป้ฎิบติัในการแข่งขนัระดบั I และ II ดว้ย 
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หมวดที ่6 : โครงสร้างของการแข่งขนั 

6.1  หลกัโดยทัว่ไป  
ค าจ ากดัความต่อไปนีจ้ะใช้เพ่ือให้เกดิความชัดเจน: 
6.1.1 Course of Fire (รวมถึง คอร์ส และ COF)  คือโจทยก์ารยงิ หรือหว้งการยงิ แยกคะแนน แยกเวลายงิ ตามการยงิแบบ IPSC ซ่ึง

ออกแบบ จดัวาง สร้างข้ึน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการพ้ืนฐานของการออกแบบสนาม IPSC รวมถึงเป้าต่างๆ และโจทยก์ารยงิท่ีให้
ความทา้ทาย ซ่ึงผูแ้ข่งขนัแต่ละคนรับรู้ได ้และใชท้กัษะการยงิเอาชนะ หรือตอบโจทยก์ารยงิไดอ้ยา่งปลอดภยั 

6.1.2 Stage (สเตจ7) - คือส่วนหน่ึงของการแข่งขนัท่ีมี 1 Course of Fire (โจทยก์ารยงิ หรือ หว้งการยงิ) เป็นส่วนประกอบร่วมกบั  ส่ิง
อ านวยการยงิ ป้าย เตน้ท ์และอุปกรณ์สนบัสนุนอ่ืนๆ  Stage ตอ้งใชส้ าหรับหน่ึงประเภทของปืน (เช่น ปืนสั้น หรือ ปืนยาว หรือ 
ปืนลูกซอง) เท่านั้น  

6.1.3 Match (แมทช)์ – ประกอบไปดว้ยอยา่งนอ้ย 3 Stages ขณะท่ีทุก Stages ใชปื้นเพียงประเภทเดียวในการแข่งขนั ผลรวมของผล
การแข่งขนัแต่ละ Stage จะเป็นผลการแข่งขนัท่ีจะบอกวา่ใครเป็นผูช้นะใน Match นั้น  

6.1.4 Tournament (ทวันาเมน้ท)์ – เป็นการแข่งขนัของแมทชพิ์เศษ ซ่ึงสนามแต่ละสนาม สามารถถูกก าหนดใชแ้ข่งปืนประเภทใด 
ประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ (ต.ย. เช่น สนาม 1-4 ปืนสั้น, สนาม 5-8 ปืนไรเฟิล, สนาม 9-12 ปืนลูกซอง) ผลการแข่งขนัสะสมของแต่
ละสนามมารวมกนั เพ่ือเป็นผลการแข่งของผูช้นะของ Tournament นั้น 

6.1.5 Grand Tournament (แกรนด ์ทวันาเมน้ท)์ – เป็นการแข่งขนัท่ีประกอบไปดว้ย Match ตั้งแต่สองประเภทข้ึนไป (ต.ย. แมทชปื์น
สั้นและแมทชปื์นลูกซอง หรือแมทชปื์นสั้น รวมแมทชปื์นไรเฟิล รวมแมทชปื์นลูกซอง) ผลการแข่งขนัแต่ละ แมทชจ์ะน ามา
รวมกนั เพ่ือเป็นผลการแข่งขนัหาผูช้นะของ Tournament ซ่ึงใหเ้ป็นไปตามกฎของ Tournament  

6.1.6 League – (ลีค) ประกอบดว้ย 2 Match หรือมากกวา่ ในแต่ละประเภทปืนจดัแข่งขนัต่างสถานท่ีและต่างเวลา โดยผลการแข่งขนั 
ร่วมทั้งหมดของแต่ละผูแ้ข่งขนัใน Match ท่ีระบุโดยผูจ้ดั น ามาสะสมและเป็นตวัก าหนด ผูช้นะของ League. 

6.2  ดวิช่ัิน (Division) ของการแข่งขนั 
6.2.1 Division ของการแข่งขนั IPSC จ าแนกโดยขอ้แตกต่างของปืนและอุปกรณ์ (ดูภาคผนวก D) แต่ละ Match ตอ้งก าหนดใหมี้อยา่ง

นอ้ย 1 Division เม่ือการแข่งขนัมีใหแ้ขง่หลาย Division แต่ละ Division ตอ้งคิดคะแนนแยกออกจากกนั และผลคะแนนรวมตอ้ง
แยกผูช้นะในแต่ละ Division 

6.2.2 ในการแข่งขนัท่ี IPSC รับรองอยา่งเป็นทางการ จ านวนผูแ้ขง่ขนัในแต่ละ Division ขั้นต ่าท่ีตอ้งยงิใหจ้บการแข่งขนั ตอ้งเป็นไป
ตามภาคผนวก A2 เพ่ือใหเ้ป็นผลท่ีรับรอง ถา้จ านวนไม่ถึง MD อาจใหท้ าการแข่งไดแ้ตจ่ะไม่มี ผลในการรับรองอยา่งเป็น
ทางการ 

6.2.3 ก่อนเร่ิมการแข่งขนั ผูแ้ข่งขนัตอ้งแจง้ดิวชิัน่ หน่ึงดิวชิัน่ ส าหรับคิดคะแนนในการแขง่ขนัคร้ังนั้น และเจา้หนา้ท่ีควรตรวจสอบ 
อุปกรณ์ต่างๆ ของผูแ้ข่งขนัตามดิวชิัน่ท่ีแจง้ไวก่้อนท่ีผูแ้ขง่ขนัจะเขา้ท าการยงิ การปฎิบติัน้ีจะช่วย ผูแ้ข่งขนัตรวจอุปกรณ์ของตน 
วา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดดิวชิัน่ตามท่ีไดแ้จง้ไว ้อยา่งไรก็ตามผูแ้ข่งขนั ยงัคงใหป้ฎิบติัตามกฎในขอ้ 6.2.5.1 

  6.2.3.1 หากผูแ้ข่งขนัไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนดอุปกรณ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผูแ้ข่งขนัเอง ก่อนท่ีเขา้ท าการยงิของผู ้
แข่งขนัขา้งตน้ ตอ้งใหเ้หตุผล และหลกัฐานท่ียอมรับแก่ผูต้รวจอปุกรณ์ หากปฎิเสธ หรือไม่แสดงเหตุ หรือหลกัฐาน
ขา้งตน้ ให ้RM เป็นผูต้ดัสินช้ีขาด 

 6.2.3.2 ปืนของผูแ้ข่งขนั และอปุกรณ์อ่ืนท่ีสามารถหยบิใชไ้ดร้ะหวา่งโจทยก์ารยงิ อาจถูกขอใหต้รวจไดจ้าก เจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง  

6.2.4 ผูแ้ข่งขนัสามารถยงิในหลายดิวชิัน่ได ้ แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก MD ก่อน อยา่งไรก็ตามผูแ้ข่งขนัจะไดค้ะแนนผลการแข่งขนั 
อยา่งสมบูรณ์เพียงดิวชิัน่เดียว และตอ้งเป็นดิวชิัน่ท่ีผูแ้ขง่ขนัยงิคร้ังแรกเท่านั้น ดิวชิัน่อ่ืนท่ียงิภายหลงัจะไม่นบัในผลการแข่งขนั 
หรือไดรั้บรางวลัอ่ืนๆ 

                                                           
7 อาจเรยีกว่า สถานีได ้
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6.2.5 เม่ือดิวชิัน่ใดไม่สามารถด าเนินการแข่งได ้ หรือถูกถอดออกจากการแข่งขนั หรือผูแ้ข่งขนัไม่ไดแ้จง้ดิวชิัน่ก่อนเร่ิมท าการแขง่ขนั 
ผูแ้ข่งขนัจะถูกจดัเขา้ดิวชิัน่ท่ี RM เห็นสมควร หากไม่มีดิวชิัน่ท่ีเหมาะสมท่ีจะจดัใหล้ง ผูแ้ขง่ขนันั้นจะท าการยงิ โดยไม่ไดรั้บ
การคิดคะแนน 

 6.2.5.1  หากอุปกรณ์ของผูแ้ข่งขนัไม่ผา่นขอ้ก าหนดของดิวชิัน่ท่ีแจง้ไว ้หลงัจากเสียงสญัญาณเร่ิม (Start Signal) ผูแ้ข่งขนัจะถูก
จดัเขา้ไปอยูใ่น Open Division (หากมี) มิฉะนั้นผูแ้ข่งขนัยงิโดยไม่มีการคิดคะแนนให ้หากผูแ้ขง่ขนันั้น ลงแข่งอยูใ่น 
Open Division อยูแ่ลว้ และไม่ผา่นขอ้ก าหนดของอุปกรณ์ดงักล่าว ผูแ้ข่งขนันั้นจะท าการยงิ โดยไม่ไดรั้บการคิด
คะแนน 

 6.2.5.2  ผูแ้ข่งขนัท่ีถูกจ าแนกดิวชิัน่ใหม่ตามขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บการแจง้ใหท้ราบทนัทีท่ีเป็นไปได ้การตดัสินของ RM ในกรณีน้ี
ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 6.2.5.3 ผูแ้ข่งขนัท่ีถูกจดัเขา้ไปอยูใ่น Open Division ตามกฎขอ้ 6.2.5.1 ใหป้ฎิบติัตามภาคผนวก D1 แต่ยงัตอ้งใชปื้น และศูนย์
เดิม นอกจากปฎิบติัตามกฎขอ้ 5.1.7.    

6.2.6 การตดัสิทธ์ิการแข่งขนั (DQ) ท่ีเกิดข้ึน โดยผูแ้ขง่ขนัไม่วา่เวลาใดในระหวา่งท่ีท าการแข่งขนั จะไม่ใหผู้แ้ข่งขนัไดแ้ข่งต่อ ในการ
แข่งขนัและ Division อ่ืนใดในภายหลงั อยา่งไรก็ตามจะไม่มีผลยอ้นหลงักบัการแข่งขนัใน Division ท่ีเสร็จส้ินไปแลว้ และมี
สิทธ์ิไดรั้บรางวลัใน Division นั้นท่ีเสร็จไปแลว้ 

6.2.7 การจ าแนกผูแ้ข่งขนัในแต่ละ Division จะไม่เก่ียวขอ้งกบัการจ าแนกแคททิกอร่ี (Category) หรือ จากการเป็นสมาชิกของภูมิภาค 
หรือ ทีมอ่ืนใด 

6.3 แคททกิอร่ี (Category) ของการแข่งขนั 

6.3.1 การแข่งขนัยงิปืน IPSC อาจประกอบไปดว้ย Categories ท่ีแตกต่างกนัใน Division เพ่ือท่ีจะแบ่งกลุ่มประเภทของผูแ้ข่งขนั ผู ้
แข่งขนัอาจระบุเพียงหน่ึง Category ส าหรับ Match  

6.3.2 การไม่ผา่นขอ้ก าหนดใน Category ท่ีแจง้ไว ้ หรือไม่ไดแ้จง้ไวก่้อนเร่ิมท าการแข่งขนั จะมีผลใหเ้สียสิทธ์ิใน Category นั้น 
รายละเอียด Categories ท่ีไดรั้บการอนุมติั แสดงไวไ้นภาคผนวก A2 

6.4  ทมีของประเทศ 

6.4.1 ในกรณีท่ีมีต าแหน่งวา่งในทีม ทีมของประเทศหน่ึงในแต่ละดิวชิัน่ อาจเลือกจากคนท่ีดีท่ีสุดเขา้เสริม ส าหรับการแข่งขนั IPSC 
Level 4 ข้ึนไป ประเภทของทีมอนุมติัในแต่ละดิวชิัน่ เป็นไปตามท่ีระบุไวโ้ดยการประชุมสมาพนัธ์ (ดูภาคผนวก A2) 

 6.4.1.1  ในการแข่งขนั Level 4 เฉพาะทีมจากประเทศซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคพ้ืนทวปีท่ีจดัการแขง่ขนัเท่านั้น ท่ีไดรั้บอนุญาตใหส่้งเขา้ 
แข่ง (เช่น ใน European Championship ทีมท่ีเป็นตวัแทนของทวปียโุรปเท่านั้นท่ีสามารถลงแข่งได)้ 

 6.4.1.2  ในการแข่งขนั Level 4 หรือสูงกวา่นั้น ทีมท่ีเป็นทางการจากประเทศต่างๆ จะตอ้งถูกจดัวางตามวตัถุประสงค ์ การ
จดัสควอด ์ และจดัอนัดบัไปตามล าดบัท่ีทีมเคยไดรั้บต าแหน่งในการแข่งระดบัเดียวกนัก่อนหนา้นั้น แมว้า่ทีม จะมี
สมาชิกท่ีต่างไปจากเดิม 

6.4.2 คะแนนบุคคลของผูแ้ข่งขนั จะใชก้บัทีมไดเ้พียงทีมเดียวในการแขง่ขนั และในทีมเดียวกนัจะตอ้งมีแต่ผูแ้ข่งขนัในดิวชิัน่เดียวกนั 

 6.4.2.1  ดิวชิัน่ หรือ แคททิกอรีของแต่ละผูแ้ข่งขนัจะเป็นตวัก าหนดสิทธิร่วมทีม (เช่น ผูแ้ขง่ขนัแข่งขนัใน Production ดิวชิัน่
จะไม่มีสิทธิร่วมทีม Open ดิวชิัน่)ผูแ้ขง่ขนัสตรีบุคคลท่ีลงทะเบียน ในแคททีกรอร่ี เลด้ี ไม่สามารถเขา้ร่วมในทีมท่ีแบ่ง
ตามอาย ุหรือกลบักนั ผูแ้ข่งขนับุคคลท่ีลงแขง่ขนั ใน แคททีกรอร่ี อาจจดัในทีมรวม overall ในดิวชิัน่เดียวกนั 

6.4.3 ทีมจะประกอบดว้ยจ านวนผูแ้ข่งขนัสูงสุด ส่ี (4) คน อยา่งไรก็ตามจะใชค้ะแนนสาม (3) คนท่ีสูงสุดเท่านั้น มารวมเป็นคะแนน
ของทีม 
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6.4.4 ในกรณีท่ีสมาชิกในทีมไม่สามารถยงิได ้ หรือ ออกจากการแข่งขนัในระหวา่งการแขง่ขนั คะแนนท่ีท าโดยผูแ้ข่งขนัคนนั้นจะ
ยงัคง เป็นคะแนนของทีมต่อไป ทีมท่ีไดรั้บผลกระทบดงักล่าวจะไม่มีสิทธ์ิเปล่ียนตวัสมาชิกท่ีถูกออกไปได ้

6.4.5 สมาชิกในทีมท่ีไม่สามารถเขา้แขง่ขนัก่อนเร่ิมท าการแขง่ขนั อาจถูกเปล่ียนตวัไดก่้อนการเร่ิมแข่งขนั ซ่ึง MD เป็นผูอ้นุมติั 

6.4.6 ถา้สมาชิกในทีมถูก Disqualified จากการแข่งขนั คะแนนของสมาชิกในทีมท่ีถูก Disqualified จะเป็นศูนยใ์นทุกสนาม ทีมจะไม่
มีสิทธ์ิเปล่ียนตวัสมาชิกท่ี Disqualified  

 

 

6.5 สถานภาพผู้แข่งขัน และ หลกัฐานประจ าตวั 

6.5.1 ผูแ้ข่งขนัในทีมทั้งหมด จะตอ้งเป็นสมาชิกของ IPSC Region ท่ีพ  านกัอาศยัอยูโ่ดยปกติ การพ านกัอาศยั หมายถึง Region ท่ีซ่ึง
เป็นภูมิล าเนาปกติ อยา่งนอ้ย 183 วนัของ 12 เดือนก่อนเดือนท่ีเร่ิมท าการแข่งขนั เง่ือนไขของภูมิล าเนาปกติ คือการพ านกัอาศยั
โดยกายภาพ และไม่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นพลเมืองหรือ การมีท่ีอยูอ่าศยั จ านวน 183 วนั ไม่จ าเป็นตอ้งต่อเน่ืองกนั กรณีผูแ้ข่งขนั
ต่างชาติท่ี RD ชาตินั้นไม่ไดรั้บรองความถูกตอ้ง หา้มผูจ้ดัการแข่งรับสมคัร 

 6.5.1.1 หากผูแ้ข่งขนัอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีไม่ปรากฏในขอ้มูล IPSC ผูแ้ขง่ขนัสามารถเขา้ร่วมเป็นผูอ้าศยัของพ้ืนท่ี 
ใกลเ้คียง โดยตอ้งไดรั้บการรับรองก่อน และหากพ้ืนท่ีนั้นๆ ก าลงัร้องขอเพ่ือให ้IPSC รับรองใหผู้แ้ข่งขนั แจง้วา่อาศยั
ในพ้ืนท่ีนั้นไป 

6.5.2 ผูแ้ข่งขนั และ/หรือสมาชิกของทีม อาจเป็นตวัแทนเฉพาะ IPSC Region ท่ีเขาพ านกัอาศยัอยู ่ยกเวน้ 

 6.5.2.1 ผูแ้ข่งขนัอาศยัอยูท่ี่หน่ึง แต่ตอ้งการแข่งขนัในนามของภูมิภาคท่ีตนเองเป็นพลเมือง Region Director ของภูมิภาคท่ีผู ้
แข่งขนัพ านกัอยู ่และ Region Director ท่ีผูแ้ข่งขนัเป็นพลเมืองอยู ่ตอ้งท าการตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ก่อนท่ีการ
แข่งขนัจะเร่ิมตน้ 

 6.5.2.2 ผูแ้ข่งขนัตามขอ้ 6.5.1.1 อาจจะเป็นตวัแทนของภูมิภาคท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยูไ่ด ้ แต่จะตอ้งไดรั้บรองจาก Region 
Director เป็นลายลกัษณ์อกัษร ก่อนท าการแข่งขนั 

6.5.3 การแข่งขนัระดบัประเทศหรือระดบัภูมิภาค ผูแ้ข่งขนัท่ีไดแ้จง้ประเทศของตนล่วงหนา้ตามกฎ 6.5.1 แลว้เท่านั้น จึงจะไดรั้บการ
รับรองเป็นแชมป์เป้ียนของประเทศ หรือระดบัภูมิภาคนั้น เป็นแชมป์เป้ียนของดิวชิัน่นั้น และ/หรือ แคททิกอร่ีนั้น ตามผลท่ีได ้
อยา่งไรก็ตามเม่ือการแข่งสรุปผล ผูแ้ข่งขนัจากนานาประเทศ หรือภูมิภาคอ่ืนตอ้งไม่ถูกลบออกจากผลการแข่งขนั โดยจะยงัคง
ปรากฏผูแ้ข่งขนัทั้งหมดของทุกชาติไวต้ามเดิม ตวัอยา่ง : 

การแข่งขนัประเทศ ๑ ผูช้นะเลิศโอเพน่ดิวชิัน่ 

 100% นกักีฬา ก. จากประเทศ ๒ (คงแสดงผลเป็นชนะเลิศโอเวอร์ออล และชนะเลิศดิวชิัน่น้ีไว)้ 
 99% นกักีฬา ข. จากประเทศ ๖ 
 95% นกักีฬา ค. จากประเทศ ๑ (คือผูช้นะเลิศของประเทศ ๑) 
6.6  ตารางการแข่งของผู้แข่งขัน และ การแบ่งกลุ่ม (Squadding) 

6.6.1 ผูแ้ข่งขนัตอ้งท าการแข่งขนัตามกลุ่มตามตารางวนัเวลาท่ีก าหนด หากไม่ไดม้าปรากฏตวัตามตารางวนัเวลาท่ีตอ้งยงิ Stage นั้น 
อาจไม่อนุญาตใหย้งิ โดยตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก Match Director เสียก่อน มิฉะนั้นจะไดรั้บคะแนนศูนยส์ าหรับ Stage นั้น 

6.6.2 เฉพาะเจา้หนา้ท่ีจดัแข่งขนั ผูส้นบัสนุนการแข่งขนั และบุคคลส าคญัเก่ียวขอ้งกบัประเทศจดัแข่ง รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีของ IPSC 
(ตามท่ีระบุในขอ้ 6.1 ขององคป์ระกอบ IPSC) จึงสามารถลงท าการแข่งล่วงหนา้ (Pre-Match) ได ้ ภายใตก้ารอนุมติัของ MD 
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คะแนนท่ีเกิดข้ึนสามารถน าไปคิดรวมในการแข่งขนัไดภ้ายใตก้ารอนุมติัของ MD เช่นกนั ก าหนดวนัท่ีมีการแขง่ขนัล่วงหนา้ 
(Pre-Match) จะถูกประกาศเป็นทางการล่วงหนา้อยูใ่นปฏิทินของการแข่งขนั โดยผูแ้ข่งขนัอ่ืนๆ ทัว่ไปสามารถเขา้ชมการแข่งได ้

 6.6.2.1  ในการแข่งขนั Level 4 หรือสูงกวา่นั้น ผูแ้ข่งขนัในประเภททีมตอ้งลงท าการแข่งขนัในวนัจริงเท่านั้น 

6.6.3 การเร่ิมการแข่งขนั จะนบัโดยใชว้นัแรกของการยงิ (รวม 6.6.2 ดว้ย) และส้ินสุดลงเม่ือผลการแข่งขนัไดรั้บการ ประกาศใหเ้ป็นท่ี
ส้ินสุดโดย Match Director 
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6.7  การแบ่งคลาสระบบสากล หรือ “ไอซีเอส” International Classification System (“ICS”) 

6.7.1 สภา IPSC จะเป็นผูป้ระสานและประกาศกฎกติกา และขั้นตอนในการจดัการและด าเนินการแบ่งคลาส (ICS) ต่อไป 

6.7.2 ผูแ้ข่งขนัท่ีตอ้งการ ICS ตอ้งใชโ้จทยก์ารยงิ (Course Of Fire) ท่ีไดรั้บการรับรองเท่านั้น (ซ่ึงแสดงไวใ้น Web ของ IPSC) 
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หมวดที ่7 :  การจัดการด้านการจัดการแข่งขนั 

7.1  เจ้าหน้าทีแ่ข่งขนั – หน้าที ่และ ความสันพนัธ์เกีย่วกบัการแข่งขนัก าหนดไว้ดงันี:้ 

7.1.1  “อาร์โอ” (Range Officer – RO) – เป็นเจา้หนา้ท่ีผูอ้อกค าสัง่ในสนาม ดูแลผูแ้ข่งขนัใหป้ฏิบติัตามค าอธิบายการยงิของสนาม 
และ ดูแลความปลอดภยัในการยงิของผูแ้ข่งขนัอยา่งใกลชิ้ด เป็นผูแ้จง้เวลา คะแนน การท าโทษ ตรวจสอบ และบนัทึกคะแนนลง
ในใบบนัทึกคะแนน (ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของ CRO และ RM) 

7.1.2 “ซีอาร์โอ” (Chief Range Officer – CRO) – เป็นเจา้หนา้ท่ีสูงสุด ท่ีควบคุมทุกคน และ ทุกกิจกรรมในสนาม ดูแลในเร่ือง ความ
ยติุธรรม ความถูกตอ้งใหเ้ป็นไปตามกฎ (ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของ RM) 

7.1.3 “เอสโอ” (Stat Officer – SO) – รับผิดชอบงานดา้นเก็บ เรียบเรียง ป้องกนัขอ้มูล และเก็บรักษาใบบนัทึกคะแนนทั้งหมด และท า
หนา้ท่ีค านวณ ตรวจสอบ และปิดประกาศผลคะแนน ผลการแข่งขนั และขอ้มูลสถิติต่างๆ (ภายใตก้ารบงัคบับญัชาโดยตรงของ 
RM) 

7.1.4 “ควอเตอร์มาสเตอร์” (Quartermaster – QM) – จดัส่ง ซ่อมแซม ดูแลรักษาอุปกรณ์ในสนามทุกชนิด (เช่น เป้า กระดาษปิดเป้า สี 
ขาเป้า ฯลฯ) ดูแลและจดัสรรเคร่ืองมือประจ าตวัของ RO (เช่น เคร่ืองจบัเวลา ถ่าน แมก็ยงิ แผน่รองเขียน ฯลฯ) และ เสบียง
อาหารของ RO (ภายใตก้ารบงัคบับญัชาโดยตรงของ RM) 

7.1.5 “อาร์เอม็” (Range Master – RM) – ดูแลคนท่ีมีกิจกรรมทุกคนในสนาม รับผิดชอบในเร่ืองความปลอดภยัของสนาม และความ
ปลอดภยัในการใชส้นาม ใหเ้ป็นไปตามกฎ การ DQ การประทว้ง ท่ีตอ้งใชอ้นุญาโตตุลาการ จะตอ้งผา่น RM โดยปรกติ RM 
ไดรั้บการแต่งตั้งโดย MD และท างานร่วมกนั อยา่งไรก็ตามในการแข่งขนัท่ี IPSC รับรองอยา่งเป็นทางการระดบั Level IV ข้ึน
ไป การแต่งตั้ง RM ตอ้งขออนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบั IPSC Executive Council 

 7.1.5.1 การอา้งถึง “Rang Master” ในหนงัสือกฎเล่มน้ีหมายความถึงบุคคลท่ีรับหนา้ท่ีปฎิบติัเป็น RM ในการแข่งขนั (หรือ ตวั
แทนท่ีมีอ านาจในงานหน่ึงๆ) มิใช่ต าแหน่งในระดบัสากลหรือภูมิภาค 

7.1.6 “แมทชไ์ดเร็กเตอร์” (Match Director – MD) – ดูแลการแข่งขนัทั้งหมด รวมถึง การบริหารจดัการ การจดักลุ่ม ตารางเวลา การ
สร้างสนาม และประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีทุกฝ่าย และการเตรียมการดา้นบริการ มีอ านาจและการตดัสินใจในกรณีต่างๆ สูงสุด 
ยกเวน้การใชก้รณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชก้ฎท่ีเป็นอ านาจของ RM, MD ถูกแต่งตั้งโดยองคก์รท่ีจดัแขง่ และท างานร่วมกบั RM 

7.2  ระเบียบวนิัย ของเจ้าหน้าที ่

7.2.1 RM มีอ านาจเหนือเจา้หนา้ท่ีการแข่งขนัทุกคน นอกจาก MD (ยกเวน้ในกรณี MD เขา้ร่วมท าการแข่งขนัในแมทชด์ว้ย และอยูใ่น
ฐานะนกักีฬาผูแ้ข่งขนั) และรับผดิชอบตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัระเบียบวนิยัของเจา้หนา้ท่ี 

7.2.2 ในกรณีท่ี เจา้หนา้ท่ีมีเร่ืองเก่ียวกบัความประพฤติ RM จะส่งรายงานและรายละเอียดของเหตคุวามผิดนั้น ให ้RD ของภูมิภาคท่ี
เป็นเจา้ภาพการแข่งขนั และประธานของ International Range Officers Association (IROA) 

7.2.3 เจา้หนา้ท่ีการแข่งขนัท่ีถูก DQ จากการแข่งขนั โดยฝ่าฝืนความปลอดภยั ในขณะท่ีมีการแข่งขนัอยู ่ ยงัจะมีคุณสมบติัในการเป็น
เจา้หนา้ท่ีการแข่งขนั ส าหรับการแข่งขนันั้น RM จะเป็นผูว้นิิจฉยัเก่ียวกบัการเขา้ร่วมของเจา้หนา้ท่ีทั้งหลาย 

7.3  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที ่

7.3.1 เจา้ภาพผูจ้ดัการแข่งขนั ตอ้งแตง่ตั้ง Match Director และ Range Master ก่อนการแข่งขนัจะเร่ิมข้ึน เพ่ือท่ีจะเป็นผูท่ี้รับหนา้ท่ี และ
ภาระงานตามรายละเอียดของกฎฉบบัน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการแตง่ตั้ง RM ควรมีความสามารถและประสบการณ์จาก เจา้หนา้ท่ีท่ีผา่นการ
อบรม (ดูกฎ 7.1.5 ประกอบ) ส าหรับ Level 1 และ Level 2 เพียงคนเดียวอาจเป็นไดส้องต าแหน่งทั้ง MD และ RM 
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7.3.2 อา้งอิงตามกฎฉบบัน้ี เจา้หนา้ท่ีสนามหรือ Match Officials (เช่น RO, CRO, RM และ อ่ืนๆ) หมายถึงบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
อยา่งเป็นทางการจากเจา้ภาพผูจ้ดัการแข่งขนั ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพในการแข่งขนั บุคคลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีสนาม
ท่ีไดรั้บการรับรอง (Certified Match Officials) แต่ไดม้าเขา้ร่วมการแข่งขนั ในลกัษณะของผูแ้ข่งขนัทัว่ไป จะไม่มีฐานะ หรือ 
อ านาจหนา้ท่ี เป็นเจา้หนา้ท่ีสนาม (Match Officials) ในการแขง่ขนัคร้ังนั้น และบุคคลดงักล่าวไม่ควรเขา้ร่วมการแข่งขนัโดย
สวมใส่เคร่ืองแต่งกายท่ีมีตราประจ าต าแหน่งต่างของการของการแข่งขนั 
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หมวดที ่8 :  โจทย์การยงิ (The Course of Fire) 

8.1  สภาพของปืนพร้อมยงิ (Gun Ready Condition)  

                          เง่ือนไขสภาพพร้อมของปืนท่ีใชใ้นการแขง่ขนัโดยทัว่ไป จะเป็นไปตามขอ้ตอ่ไปน้ี อยา่งไรก็ตาม เม่ือเกิดเหตกุารณ์ท่ี ผู ้
แข่งขนัไม่ไดบ้รรจุกระสุนเขา้รังเพลิง ตามค าอธิบายการยงิ โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม RO ตอ้งไม่กระท าการใดๆ  โดยผูแ้ขง่ขนัจะ 
ตอ้งรับผดิชอบตนเองเสมอส าหรับการครอบครองปืนอยู ่

8.1.1 ปืนลูกซอง: 

 8.1.1.1 โหลด (ออ็ปชัน่ 1): แมก๊กาซีนมีลูก และยดึกบัปืน, ลูกอยูใ่นรังเพลิง, นกสบั และ/หรือเซียร์ข้ึนไว ้และปรับข้ึนคนัเซฟ 
(ถา้ปืนถูกออกแบบใหมี้) 

 8.1.1.2 โหลด (ออ็ปชัน่ 2): แมก๊กาซีนมีลูก และยดึกบัปืน, รังเพลิงไม่มีลูก, ลูกเล่ือนปิด 
 8.1.1.3 อนัโหลด (ออ็ปชัน่ 3): แมก๊กาซีนท่ียดึกบัปืนตอ้งไม่มีลูก, แมก๊กาซีนท่ีถอดไดใ้หแ้ยกจากปืน ลูรังเพลิงไม่มีลูก, ลูก

เล่ือน/โบลท ์อาจเปิด หรือปิด 

8.1.2 ไม่ใช ้Not Applicable 

8.1.3 โจทยก์ารยงิ อาจก าหนดเง่ือนไขสภาพพร้อม (Ready Condition) แบบอ่ืน การก าหนดดงักล่าวจะตอ้ง บรรยายอยา่งชดัเจนใน
ค าอธิบายโจทยก์ารยงิ 

 8.1.3.1 ในกรณีท่ีค าอธิบายโจทยก์ารยงิเขียนระบุใหปื้นของผูแ้ข่งขนั และ/หรืออุปกรณ์พว่งอ่ืนๆ ตอ้งวา่งอยูบ่นโตะ๊หรือพ้ืนผิว
อ่ืน ก่อนสญัญาณเร่ิมยงิ(Start Signal) ผูแ้ข่งขนัตอ้งวางปืนและอุปกรณ์ตามท่ีค าอธิบายสนามเขียนระบุ โดยมีเพียงแค่
อุปกรณ์ท่ียดึติดกบัตวัปืน(เช่น ท่ีพกัน้ิว เซฟ กา้นข้ึนล าเล่ือน) หา้มใชอุ้ปกรณ์อ่ืนในท าเกิดระดบัท่ีต่างไป (ดูกฎขอ้ 
5.1.8) 

8.1.4 ยกเวน้จะระบุไวใ้นเง่ือนไขของดิวชิัน่ (ดูภาคผนวก D) ผูแ้ข่งขนัตอ้งไม่ถูกจ ากดัในเร่ืองจ านวนกระสุนท่ีบรรจุในปืน ค าอธิบาย
สนามอาจก าหนดแคบ่รรจุหรือไม่บรรจุ และการเปล่ียนแมก็เท่านั้น ภายใตก้ฎ 1.1.5.2 

8.2  สภาพความพร้อมของผู้แข่งขัน  

เม่ือมลีกัษณะทีเ่ตรียมพร้อมรับค าส่ัง จาก RO 

8.2.1 ปืนถูกตระเตรียมตามท่ีก าหนดในค าอธิบายโจทยก์ารยงิ และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของดิวชิัน่ 

8.2.2 ผูแ้ข่งขนั จดัท่าทางตามท่าเร่ิมตน้ท่ีต าแหน่งก าหนดไวใ้นค าอธิบายการยงิ  ดูกฎดา้นล่าง  

8.2.2.1  ผูแ้ข่งขนัตอ้งยนืตรง โดยปืนในสภาพเตรียมพร้อม ถูกโดยถือดว้ยมือทั้งสองขา้ง พานทา้ยแตะตวัผูแ้ข่งขนัท่ีระดบั
สะโพก โกร่งไกหนัลงพ้ืน ปากล ากลอ้งช้ีเขา้ในสนาม และใหน้ิ้วอยูน่อกโกร่งไก 

 8.2.2.2  ผูแ้ข่งขนัตอ้งยนืตรง โดยปืนในสภาพเตรียมพร้อม ถูกใหถื้อดว้ยมือขา้งขา้งถนดั ล ากลอ้งขนานกบัพ้ืน โกร่งไกหนัลง
พ้ืน ปากล ากลอ้งช้ีเขา้ในสนาม และใหน้ิ้วอยูน่อกโกร่งไก และมืออีกขา้งปล่อยตามสบายขา้งล าตวั 

 8.2.2.3  แต่ละสเตจสเตจอาจให ้ท่าเร่ิม แตกต่างตามท่ีระบุในค าบรรยายสนาม  

 8.2.2.4   เวน้แต่จะประกาศในค าอธิบายการยงิ โจทยก์ารยงิตอ้งไม่อนุญาตใหผู้แ้ขง่ขนัเร่ิมดว้ยการใหปื้นกลบัดา้นข้ึนบน 

 8.2.2.5 ผูแ้ข่งขนัท่ีท าการยงิ หรือยงิจบ โดยเร่ิมท่าเร่ิมตน้ไม่ถูกตอ้ง RO สามารถใหท้ าการยงิใหม่ได ้

8.2.3 โจทยก์ารยงิจะตอ้งไม่ก าหนดใหผู้แ้ข่งขนั สมัผสั หรือถือปืน เคร่ืองช่วยบรรจุหรือกระสุนปืน หลงัจากค าสัง่ “Stand By” และ
ก่อนสญัญาณเร่ิมยงิ (ยกเวน้การสมัผสัดว้ยท่อนแขนส่วนล่างท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได)้ 
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8.3  การส่ือสารในสนาม – ค าส่ังทีอ่นุญาต ใช้ในสนามยงิ และล าดบัการส่ังมดีงันี ้

8.3.1 “Load and Make Ready” (หรือ “Make Ready” กรณีท่าสตาร์ทเร่ิมจากปืนไม่บรรจุ) ค  าสัง่น้ีบ่งบอกถึง การเร่ิม “โจทยก์ารยงิ” ใน
สนาม IPSC ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ RO ผูแ้ข่งขนัตอ้งหนัหนา้ไปในแนวยงิ หรือในแนวท่ีปลอดภยัตามท่ี RO ระบุ สวมใส่
เคร่ืองป้องกนั ตา และหู และเตรียมปืน ตามค าอธิบายสนาม แลว้ผูแ้ข่งขนัจะจดัท่าทางของตวัเองในท่าท่ีก าหนดไว ้ณ จุดน้ี RO 
จะด าเนินการสัง่การต่อไป 

 8.3.1.1 เม่ือมีการออกค าสัง่ ผูแ้ขง่ขนัตอ้งไม่เคล่ือนตวัออกจากจุดเร่ิมตน้ ก่อนท่ีจะมีสญัญาณเร่ิมยงิโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก 
RO ท่ีก ากบัดูแลอยู ่การฝ่าฝืนจะถูกตกัเตือนในคร้ังแรก และอาจถูกใชก้ฎขอ้ 10.6.1 เม่ือกระท าอีก ในการแข่งขนัคราว
เดียวกนั 

8.3.2 “Are You Ready?” ถา้ไม่มีปฏิกิริยาปฎิเสธใดๆของผูแ้ข่งขนัท่ีตอบสนองค าสัง่น้ี ใหถื้อวา่เขาเขา้ใจวธีิการยงิเป็นอยา่งดีแลว้ และ
พร้อมท่ีจะเร่ิมยงิ ถา้ผูแ้ข่งขนัยงัไม่พร้อมเม่ือไดรั้บค าสัง่ จะตอ้งตะโกนวา่ “Not Ready”   เม่ือผูแ้ข่งขนัไดท้ าท่า เตรียมพร้อมตาม
ท่าท่ีก าหนดไวใ้นค าอธิบายการยงิ จะถือบ่งบอกถึงความพร้อมยงิแก่เจา้หนา้ท่ีสนาม (RO) 

8.3.3 “Standby” ค าสัง่น้ีจะตามดว้ยสญัญาณเร่ิมยงิภายใน 1 ถึง 4 วนิาที (ดูกฎ 10.2.6) 

8.3.4 “Start Signal” คือสญัญาณท่ีใหผู้แ้ข่งขนัเร่ิมท าการยงิ ถา้ผูแ้ข่งขนัไม่มีปฏิกิริยาสนองตอบต่อสญัญาณเร่ิมยงิไม่วา่ดว้ยเหตุใด RO 
จะยนืยนัวา่ผูแ้ข่งขนัพร้อมท าการยงิ โดยกลบัไปเร่ิมท่ีค าสัง่ Are You Ready? อีกคร้ัง 

8.3.4.1   ในกรณีท่ีผูแ้ข่งขนัเร่ิมท าการยงิก่อนสญัญาณโดยไม่เจตนา (False Start)  RO จะตอ้งท าการ           หยดุนกักีฬาโดย เร็ว
ท่ีสุด และใหเ้ร่ิมท าการยงิใหม่ เม่ือเตรียมสนามกลบัมาพร้อมอีกคร้ัง 

8.3.5 “Stop” ค าสัง่น้ีจะถูกใชโ้ดย RO ไดทุ้กเวลา ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งหยดุยงิทนัที ยนือยูก่บัท่ี และ รอรับค าแนะน าจาก RO 

8.3.5.1 ในกรณีจดัแข่งขนั 2 สนาม หรือมากกวา่ หรือ ถูกจดัแบ่งยงิอยูใ่นพ้ืนท่ีร่วมกนั RO อาจออกค าสัง่ชัว่คราว เม่ือจบโจทย์
การยงิแรกเพ่ือใหผู้แ้ขง่ขนัเตรียมยงิในโจทยก์ารยงิล าดบัตอ่ไป (เช่น “Reload If Required”) ค  าสัง่ชัว่คราวน้ี ตอ้งระบุ
ไวใ้นค าอธิบายการยงิ ของสนามนั้นดว้ย 

8.3.6 “If You Are Finished, Unload And Show Clear” เม่ือผูแ้ข่งขนัไดท้ าการยงิจบในสนาม IPSC แลว้ ผูแ้ข่งขนัตอ้งลดปืนลง และ 
แสดงปืนให ้RO ตรวจสอบ โดยแนวปืนยงัช้ีไปในแนวยงิ หลอดกระสุนไม่มีลูก หรือ ถอดแมก็กาซีนออก คา้งเล่ือนปืน หรือดึง
เปิดไว ้เพ่ือแสดงรังเพลิงวา่งไม่มีกระสุนคา้ง  

8.3.7 “If Clear, Hammer Down, Open Action” หลงัจากค าสัง่น้ี ผูแ้ขง่ขนัตอ้งไม่กลบัไปยงิอีก (ดูกฎ 10.6.1) ในขณะท่ียงัช้ีปืนไปใน
แนวยงิท่ีปลอดภยั จากนั้นผูแ้ข่งขนัตอ้งท าการตรวจความปลอดภยัของปืนขั้นสุดทา้ยดงัต่อไปน้ี 

 8.3.7.1 ถา้รังเพลิงไม่มีลูกใหผู้แ้ข่งขนัปิดเล่ือนปืน เหน่ียวไกท้ิง และเปิดเล่ือนปืน  

 8.3.7.2 ถา้ปืนตรวจแลว้ไม่มีลูก ผูแ้ข่งขนัตอ้งสวม Safety Flag ถือเป็นการส้ินสุดการยงิ ลูกเล่ือนสามารถท่ีเปิดคา้งหรือปิดก็ได ้ 

 8.3.7.3 ถา้ปืนยงัมีลูก RO จะยงัคงออกค าสัง่ตามกฎ 8.3.6 (ใหดู้กฎ 10.4.3) 

 8.3.7.4 การปฎิบติัตามกฎขอ้ 8.3.7.1 และ 8.3.7.2 ถือเป็นการส้ินสุดการยงิ ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งปฎิบติัตามกฎ 5.2.1  

8.3.8 “Range Is Clear” – ผูแ้ข่งขนั หรือเจา้หนา้ท่ีสนาม ตอ้งไม่เคล่ือนท่ีเขา้ไปหา หรือถอยออกมาจากเขตแนวยงิ หรือจุดสุดทา้ยท่ียงิ 
จนกวา่จะมีค าสัง่น้ีโดย RO และเม่ือมีค าสัง่น้ี เจา้หนา้ท่ีและผูแ้ขง่ขนั จึงเขา้ไปนบัคะแนน ปิดเป้า ตั้งเป้า ฯลฯ 

8.3.9 ผูแ้ข่งขนัท่ีความบกพร่องทางการไดย้นิ สามารถขอไดรั้บสญัญาณค าสัง่พิเศษเพ่ิม ส าหรับค าสัง่การยงิ ทั้งทางภาพ และ/หรือทาง
กายภาพ โดยตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก RM ก่อนจะใช ้
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 8.3.9.1 สญัญาณทางกายภาพท่ีแนน าคือ การแตะท่ีไหล่ผูแ้ข่งขนัดา้นไม่ถนดั โดยใชว้ธีิการนบัถอยหลงั เช่น แตะ3คร้ัง ส าหรับ 
“Are You Ready”, แตะ2คร้ัง ส าหรับ “Standby” และ แตะ1คร้ัง ส าหรับ “Start Signal” 

 8.3.9.2 หากผูแ้ข่งขนัตอ้งการจะใชอ้ปุกรณ์ส่งสญัญาณเป็นของตวัเอง จะตอ้งน าอุปกรณ์ใหท้ดสอบ ทดลอง อนุมติโดย RM 
ก่อนท่ีจะน ามาใช ้

8.3.10 เน่ืองจากไม่มีขอ้ก าหนดส าหรับอปุกรณ์ส่ือสารระหวา่งสถานีทดสอบกระสุน หรือ สถานีตรวจอุปกรณ์ (ซ่ึงอาจจะอยูห่่างไกล
จากบริเวณท่ีท าการแข่งขนั) ผูแ้ข่งขนัตอ้งไม่น า Safety Flag คา้งรังเพลิงส าหรับปืนยาวออก จนกวา่ผูต้รวจสอบจะเรียกใหส่้ง 
Safety Flag ไม่วา่จะเป็นกรณีใดจนกวา่ผูต้รวจอุปกรณ์ หรือผูท้ดสอบอุปกรณ์แจง้ หรือใหป้ฎิบติัตามค าแนะน า  หากฝ่าผืนให้
ปฎิบติัตามกฎขอ้ 10.5.1 

8.4  การบรรจุกระสุน การบรรจุใหม่ หรือ การเลกิบรรจุ ในโจทย์การยงิ 

8.4.1 การบรรจุกระสุน การบรรจุใหม่ หรือ การเลิกบรรจุ ในระหวา่งอยูใ่นโจทยก์ารยงิ น้ิวของผูแ้ข่งขนัจะตอ้งออกมานอกโกร่งไก 
ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน ยกเวน้แต่มีขอ้อนุญาตพิเศษอ่ืนใด (ดูขอ้ 8.3.7.1 และ 10.5.9) และปืนตอ้งช้ีไปในแนวยงิ หรือในทิศทางท่ี
ปลอดภยัท่ี RO ก าหนดไว ้(ดูกฎ 10.5.1 และ10.5.2) 

8.5  การเคล่ือนที ่

8.5.1 นอกจากผูแ้ขง่ขนัก าลงัท าการเลง็หรือยงิไปท่ีเป้า การเคล่ือนท่ีทุกอยา่งจะตอ้งท าโดยท่ีตอ้งน้ิวออกนอกโกร่งไกปืนใหเ้ห็นอยา่ง
ชดัเจน ปืนจะตอ้งช้ีไปในทิศทางท่ีปลอดภยั และควรจะเขา้เซฟไว ้“การเคล่ือนท่ี” หมายถึงท่าทางใดๆ ตามขา้งล่างน้ี: 

 8.5.1.1 การกา้วออกไปในทิศทางใดๆ มากกวา่หน่ึงกา้ว 
 8.5.1.2 เปล่ียนท่ายงิ (ต.ย. จากท่ายนื มา คุกเข่า หรือ จากนัง่ มายนื ฯลฯ) 

8.5.2 หา้มปรับสายสะพายปืนระหวา่งการยงิ 

8.6  การช่วยเหลือ หรือ รบกวน 

8.6.1 จะไม่มีการใหค้วามช่วยเหลือไม่วา่รูปแบบใดๆแก่ผูแ้ข่งขนัในระหวา่งท่ีก าลงัอยูใ่นสนามยงิ ยกเวน้ค าแนะน าจาก RO ท่ีอาจ
เตือนผูแ้ข่งขนัไดต้ลอดเวลาในเร่ืองความปลอดภยั การเตือนดงักล่าวไม่ถือเป็นเหตุใหไ้ดรั้บการยงิใหม่ 

 8.6.1.1 ผูแ้ข่งขนัพิการท่ีอยูใ่นรถเขน็ หรือรถส าหรับคนพิการ อาจไดรั้บอนุญาตจาก RM ใหมี้ผูช่้วยเพ่ือเขน็รถใหเ้คล่ือนท่ี แต่
อาจพิจารณาใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎ 10.2.10  

8.6.2 บุคคลใด หากท าตวัเป็นผูช่้วย หรือใหก้ารช่วยเหลือผูแ้ขง่ขนัขณะอยูใ่นโจทยก์ารยงิ โดยไม่รับอนุญาตการจาก RO (และผู ้
แข่งขนัตอบรับความช่วยเหลือนั้นๆ) อาจจะถูก RO ปรับโทษท าผิดขั้นตอนในสนามนั้น และ/หรือ อาจไดรั้บการปฏิบติัตาม
หมวด 10.6 

 8.6.2.1 บุคคลใดใชค้  าพดู หรือกระท าส่ิงอ่ืนใดท่ีเป็นการรบกวนผูแ้ข่งขนัในระหวา่งท่ีอยูใ่นโจทยก์ารยงิ อาจจะถูกปฎิบติั ตาม
กฎหมวด 10.6     หาก RO เช่ือวา่การรบกวนนั้นมีผลต่อผูแ้ขง่ขนั จะตอ้งรายงานให ้RM ทราบ ซ่ึงอาจตดัสินใหสิ้ทธิ
ท าการ (Re-Shoot) แก่ผูแ้ข่งขนันั้นได ้

8.6.3 ในกรณีท่ีมีการสมัผสัระหวา่ง RO และผูแ้ข่งขนัโดยไม่ไดต้ั้งใจ หรือมีส่ิงรบกวนภายนอกท่ีมีผลรบกวนผูแ้ขง่ขนั ในระหวา่ง
โจทยก์ารยงิ RO อาจเสนอใหผู้แ้ข่งขนัยงิใหม่ได ้ผูแ้ข่งขนัตอ้งตอบรับ หรือปฏิเสธ ก่อนจะทราบคะแนน หรือเวลายงิ อยา่งไรก็
ตาม หากผูแ้ข่งขนัท าผิดในเร่ืองความปลอดภยัในช่วงท่ีมีเหตุรบกวนนั้น บทบญัญติัในขอ้ 10.4 และ 10.5 ยงัคงใชบ้งัคบัอยู ่

8.7  การจดัศูนย์เลง็เป้า การยงิแห้ง และ การส ารวจสนาม (Sight Picture, Dry Firing and Course Inspection) 
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8.7.1 หา้มผูแ้ข่งขนัท าการจดัศูนยเ์ลง็เป้า และ/หรือยงิแหง้ก่อนเสียงสญัญาณเร่ิม โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะไดรั้บการเตือนส าหรับการ
กระท าคร้ังแรก และในการแข่งขนัเดียวกนันั้น ผูแ้ข่งขนัท าผิดซ ้ าจะถูกหกัคะแนนคร้ังละ 1 การผิดวธีิ   ผูแ้ข่งขนัสามารถเลง็ปืน
ไปท่ีพ้ืนเพ่ือท าการปรับศูนยอิ์เลก็โทรนิค 

8.7.2 ขณะท่ีผูแ้ข่งขนัท าการส ารวจสนามนั้น ไม่อนุญาตใหผู้แ้ขง่ขนัใชอุ้ปกรณ์ใดๆ ในการจดัศูนยเ์ลง็เป้า (เช่น ส่วนใดส่วนหน่ึง หรือ
ทั้งหมดของปืนจ าลอง ปืนจริง และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ) อนุญาตใหใ้ชมื้อของผูแ้ข่งขนัระหวา่งเดินส ารวจดูสนามเท่านั้น หาก
ฝ่าฝืนจะถูกตดัจ านวนคร้ังละ 1 การผิดวธีิ (ดู 10.5.1 ประกอบ) 

8.7.3 ก่อนไดรั้บอนุญาตจาก RM หรือ RO ประจ าสนามนั้นๆ ผูห้น่ึงผูใ้ดจะตอ้งไม่เขา้ไปในขอบเขตของสนามโดยเดด็ขาด จะมีการ
ตกัเตือนในการกระท าคร้ังแรก และอาจมีโทษตามขอ้ 10.6 ถา้มีการกระท าซ ้ าอีก 
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หมวดที ่9 :  การนับคะแนน (Scoring) 

9.1 กฎทัว่ไป 

9.1.1 การเขา้ถึงเป้า – ระหวา่งการนบัคะแนนก าลงัด าเนินการอยู ่ ผูแ้ข่งขนั หรือตวัแทนของผูแ้ข่งขนัตอ้งอยูห่่างจากเป้านบัคะแนน 
หรือเป้าท าโทษ ไม่นอ้ยกวา่ หน่ึง (1) เมตร ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก RO จึงจะเขา้ไปได ้การฝ่าฝืนจะเป็นเหตุใหถู้กตกัเตือน ใน
การฝ่าฝืนคร้ังแรก แต่ผูแ้ข่งขนั หรือตวัแทนของผูแ้ข่งขนั อาจจะไดรั้บการพิจารณาจาก RO ใหไ้ดรั้บการปรับโทษ ยงิผิดวธีิ ถา้
หากมีการฝ่าฝืนในกรณีเดิมอีก ในการแข่งขนัเดียวกนั 

9.1.2 สมัผสัเป้า – ระหวา่งการนบัคะแนนก าลงัด าเนินการอยู ่ผูแ้ข่งขนั หรือตวัแทนของผูแ้ข่งขนั จะไม่สมัผสั วดัรอยกระสุน หรือการ
รบกวนอ่ืนใด กบัเป้านบัคะแนน หรือเป้าท าโทษใดๆ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก RO หาก RO เห็นวา่ผูแ้ข่งขนั หรือตวัแทนของผู ้
แข่งขนั รบกวนเป้า ท าใหเ้กิดผลการเปล่ียนแปลง เก่ียวกบักระบวนการนบัคะแนน RO อาจจะ 

 9.1.2.1  นบัคะแนนเป้าท่ีมีผลกระทบนั้นเป็นเป้า Miss หรือ 
 9.1.2.2  ปรับโทษ ส าหรับเป้าท าโทษ (No-Shoot) ท่ีมีผลกระทบ 

9.1.3 การปิดรอยเป้า ก่อนเวลาอนัควร – ถา้เป้าถูกปิดรอยยงิก่อนเวลาอนัควร ท าใหเ้ป็นไปไม่ไดท่ี้จะนบัคะแนนท่ีแทจ้ริง RO จะตอ้ง
สัง่ใหผู้แ้ข่งขนัท าการยงิใหม่ในสนามนั้น (Re-Shoot) 

9.1.4 เป้าไม่พร้อม – ถา้หากปรากฏวา่มีเป้าไม่ไดซ่้อมรอยกระสุน หรือไม่ไดติ้ดตั้งไวใ้นลกัษณะเดิมก่อนท าการยงิจากผูแ้ขง่ขนัคน
ก่อนหนา้น้ี รวมทั้งกรณีเห็นวา่มีคะแนนเกิน หรือการท าโทษเป้าหา้มยงิอยา่งหนา้สงสยั โดยไม่สามารถแยกออกหรือช้ีขาดไดว้า่
รอยกระสุนเกิดจากคนก่อนหรือคนหลงั มีผลใหผู้แ้ขง่ขนัท าการยงิใหม่ในสนามนั้น (Re-Shoot) 

 9.1.4.1  ในกรณีแผน่หรือเทปซ่อมเป้าเกิดหลุดดว้ยอุบติัเหต ุ ดว้ยลม แรงอดัปากกระบอกปืน หรือ เหตอ่ืุนใด และในลกัษณะท่ี
ไม่แน่ชดัวา่รอยกระสุนใด เกิดจากคนก่อน หรือคนปัจจุบนั ผูแ้ขง่ขนัจะไดรั้บการยงิใหม่ในสนามนั้น (Re-Shoot) 

 9.1.4.2  ผูแ้ข่งขนัท่ีลงัเล หรือหยดุดว้ยตนเองระหวา่งโจทยก์ารยงิ ดว้ยเช่ือวา่เป้ากระดาษบางเป้า หรือมากกวา่ ยงัไม่ไดท้ าการ
ซ่อม8  จะไม่ไดรั้บสิทธิการยงิใหม่ (Re-Shoot)  

9.1.5 ทะลุผา่นไม่ได ้– พ้ืนท่ีๆ คิดคะแนนของเป้ากระดาษ IPSC (Scoring Area) ทั้งหมดใหถื้อวา่ไม่สามารถยงิทะลุได ้ถา้หาก 

 9.1.5.1  กระสุนลูกโดด หรือ ลูกปลายบคัเมด็ใหญ่ยงิถูกพ้ืนท่ีคิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ากระดาษ เตม็นัด และยงัทะลุ
ผา่นไปโดนพ้ืนท่ีคิดคะแนนของเป้ากระดาษอนัอ่ืน รอยกระสุนในเป้ากระดาษในเป้ากระดาษอนัหลงั จะไม่ไดรั้บ
คะแนน หรือการท าโทษใดๆ ทั้งส้ิน 

 9.1.5.2  กระสุนลูกโดด หรือ ลูกปลายบคัเมด็ใหญ่ยงิถูกพ้ืนท่ีคิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ากระดาษ เตม็นัด และยงัทะลุ
ผา่นไปโดนเป้าโลหะลม้ลง ในกรณีน้ีใหถื้อวา่เป็นการบกพร่องของอุปกรณ์สนาม (Range Equipment Failure)(ดูกฎ 
4.6.1) ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งท าการยงิใหม่ในสนามนั้น (Re-Shoot) หลงัจากขอ้บกพร่องไดรั้บการแกไ้ขแลว้ 

 9.1.5.3  กระสุนลูกโดด หรือ ลูกปลายบคัเมด็ใหญ่ยงิถูกพ้ืนท่ีคิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ากระดาษ หรือ เป้าโลหะ เพยีง
บางส่วน และยงัทะลุผา่นไปโดนพ้ืนท่ีคิดคะแนนของเป้ากระดาษอนัอ่ืน รอยกระสุนในเป้ากระดาษในเป้ากระดาษอนั
หลงั จะไดรั้บคะแนน หรือ การท าโทษท่ีเกิดข้ึน 

 9.1.5.4  กระสุนลูกโดด หรือ ลูกปลายบคัเมด็ใหญ่ยงิถูกพ้ืนท่ีคิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้ากระดาษ หรือ เป้าโลหะ เพยีง
บางส่วน และยงัทะลุผา่นไปโดนเป้าโลหะลม้ลง (หรือโดนพ้ืนท่ีคิดคะแนนของเป้าโลหะ) อนัอ่ืน เป้าโลหะอนัหลงั จะ
ไดรั้บคะแนน หรือการท าโทษท่ีเกิดข้ึน 

9.1.6 ฮาร์ดคฟัเวอร์ ถา้หากวา่ไม่มีการระบุอยา่งชดัเจนในค าอธิบายสนาม (Stage Briefing) วา่ เป็นซอฟคฟัเวอร์ (ดูกฎขอ้ง 4.1.4.2) ให้
ถือวา่ ก าแพง เคร่ืองกีดขวาง ฉากบงัตา และส่ิงก่อสร้างทั้งหมดในสนาม เป็นฮาร์ดคฟัเวอร์ ซ่ึงไม่สามารถยงิทะลุได ้ถา้หากวา่:- 

 9.1.6.1  กระสุนลูกโดด หรือ ลูกปลายบคัเมด็ใหญ่ยงิถูกฮาร์ดคฟัเวอร์ เตม็นัด และยงัทะลุผา่นไปโดนพ้ืนท่ีคิดคะแนนของเป้า
กระดาษ หรือ เป้าหา้มยงิอ่ืนใด กระสุนนดันั้นจะไม่ไดค้ะแนน หรือโดนท าโทษใด 

                                                           
8 ปะซ่อมเป้าจากการยิงก่อนหนา้ 
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 9.1.6.2  กระสุนลูกโดด หรือ ลูกปลายบคัเมด็ใหญ่ยงิถูกฮาร์ดคฟัเวอร์ เตม็นัด และยงัทะละผา่นไปโดนเป้าโลหะอ่ืนลม้ลง หรือ
โดนเป้าแตก หรือเป้าท่ีแสดงผลทางอีเลค็ทรอนิคเพ่ือไปเร่ิมใหอุ้ปกรณ์สนามอ่ืนท างาน  ในกรณีน้ีใหถื้อวา่เป็นการ
บกพร่อง ของอุปกรณ์สนาม (Range Equipment Failure) )(ดูกฎ 4.6.1)  ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งท าการยงิใหม่ในสนามนั้น 
(Re-shoot) หลงัจากขอ้บกพร่องไดรั้บการแกไ้ขแลว้ 

 9.1.6.3  กระสุนลูกโดด หรือ ลูกปลายบคัเมด็ใหญ่ยงิถูกฮาร์ดคฟัเวอร์ เพยีงบางส่วน และยงัทะลุผา่นไปโดนพ้ืนท่ีคิดคะแนน
ของเป้ากระดาษ หรือ เป้าหา้มยงิอ่ืนใด กระสุนนดันั้นจะไดน้บัคะแนน หรือ โดนท าโทษดว้ย 

 9.1.6.4  กระสุนลูกโดด หรือ ลูกปลายบคัเมด็ใหญ่ยงิถูกฮาร์ดคฟัเวอร์ เพยีงบางส่วน และยงัทะลุผา่นไปโดนเป้าโลหะอ่ืนลม้ลง 
การลม้ลงของเป้าโลหะ จะไดค้ะแนน และกรณีถูกฮาร์ดคฟัเวอร์เพียงบางส่วน และทะลุผา่นไปโดนเป้าหา้มยงิโลหะ
ลม้หรือแต่เพียงยงิโดน (ไม่จ าเป็นตอ้งลม้) ก็ถูกท าโทษดว้ย 

9.1.7 ขาไมท่ี้ติดเป้า ไม่นบัเป็นฮาร์ดคฟัเวอร์ และไม่เป็นซอฟคฟัเวอร์ นดัท่ียงิผา่นทั้งนดัหรือแตบ่างส่วนของขาไม ้ ไปยงัเป้ากระดาษ 
หรือเป้าโลหะใด ใหน้บัคะแนนหรือถูกท าโทษตามนั้น 

9.1.8 ลูกปลายยงินกยงิถูกเป้ากระดาษ - การยงิถูกโดยลูกปลายยงินกบนเป้ากระดาษจะไม่นบัเป็นคะแนน 

9.2  วธีิการคดิคะแนน 

9.2.1 “Comstock” ไม่ก าหนดเวลาท่ีใชย้งิ เวลาจะหยดุท่ีการยงินดัสุดทา้ย ไม่ก าหนดจ านวนกระสุนท่ีใชท้ าการยงิ ก าหนดจ านวน
กระสุนต่อเป้าท่ีใชน้บัคะแนน 

 9.2.1.1  คะแนนของผูแ้ขง่ขนั จะถูกค านวณโดยการใชค้ะแนนสูงสุดของจ านวนกระสุนท่ีก าหนดใหย้งิต่อเป้า หกัดว้ยคะแนน 
การท าโทษ หารดว้ยเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการยงิ จนเสร็จในสนามนั้นๆ (การบนัทึกเวลาใหบ้นัทึก ดว้ยทศนิยม 2 
ต าแหน่ง) ซ่ึงจะท าใหค้่าท่ีเรียกวา่ “Hit Factor” ส าหรับผูแ้ข่งขนัแต่ละคน ผูแ้ข่งขนัท่ีมี “Hit Factor” สูงสุด จะได้
คะแนนสูงสุดของสนามนั้นๆ โดยผูแ้ข่งขนัคนอ่ืนๆ จะไดค้ะแนนลดหลัน่ลงมาตามสดัส่วน 

9.2.2 คะแนนของแต่ละสนาม (Stage Results) จะตอ้งเป็นการจดัอนัดบัของผูแ้ข่งขนัในแต่ละ Division โดยเรียงจากคะแนนมากไปหา
นอ้ย และแยกคะแนนตามสนาม คะแนนท่ีไดต้อ้งค านวณออกมาเป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

9.2.3 คะแนนรวมของการแขง่ขนั (Match Results) จะตอ้งเป็นการจดัอนัดบัของผูแ้ข่งขนัในแต่ละ Division รวมคะแนนจากทุกสนาม 
เรียงจากคะแนนมากไปหานอ้ย และคะแนนท่ีไดต้อ้งค านวณออกมา เป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

9.3  คะแนนเสมอกนั 
9.3.1 ถา้หากวา่ Match Director เห็นวา่ตอ้งมีการตดัสินแพช้นะ ระหวา่งผูแ้ข่งขนัท่ีมีคะแนนเสมอกนั ผูแ้ข่งขนัท่ีมีผลกระทบ ในกรณี

น้ีตอ้งท าการยงิเพ่ิมอีก 1 สนาม หรือมากกวา่ จนกวา่จะรู้ผลแพช้นะ โดยสนามดงักล่าวจะถูกก าหนด หรือสร้างโดย Match 
Director ซ่ึงผลแพช้นะน้ีจะใชใ้นการพิจารณาขั้นสุดทา้ยในการจดัอนัดบัเฉพาะคูท่ี่มีคะแนนเสมอกนัเท่านั้น คะแนน (Match 
Points) ดั้งเดิมของผูแ้ข่งขนัดงัท่ีกล่าวมา จะไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ทั้งส้ิน การตดัสินแพช้นะคูท่ี่คะแนนเท่ากนั จะไม่ใชว้ธีิ
เส่ียงทาย 

9.4  ค่าคะแนน และ การท าโทษ 
9.4.1 การยงิบนเป้า IPSC และเป้าหา้มยงิ ท่ีก าหนดไวโ้ดย IPSC General Assembly (ดูภาคผนวก B และ C) เป้าท่ีแตกได ้โดยปกติจะ

ได ้5 คะแนน 
9.4.1.1 แนะน าวา่เป้าโลหะเคล่ือนหาย(Disappearing Metal Target) และเป้าท่ีแตกไดเ้คล่ือนหาย (Disappearing Frangible 

Target) ใหมี้ค่า 10 คะแนน ต่อเป้า 

 9.4.1.2     เป้าโลหะ และเป้าท่ีแตกได ้ท่ียงิยาก อาจมีค่า 10 คะแนน ต่อเป้า 

 9.4.1.3    ส าหรับกระสุนลูกโดดเท่านั้น: ในกรณีของเป้าเคล่ือนหายกระดาษ (Disappering Paper Target) แนะน าใหคิ้ดคะแนน 2 

  เท่าต่อนดั และ ส าหรับเป้ากระดาษท่ียงิยากอาจใหค้ะแนน 2 เท่าตอ่นดั ในทั้ง 2 กรณีใหน้บัคะแนนมากสุด 2 นดัต่อเป้า 

 9.4.1.4    เป้าท่ีคิดคะแนนตามท่ีอา้งถึงในขอ้ 9.4.1.1 และ 9.4.1.2 ถูกจ ากดัใหไ้ม่เกิน 10% ของจ านวนเป้าในการแข่งขนั การคิด  



96 IPSC Shotgun Rules, January 2012 Edition  

                  คะแนนดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัระหวา่งการพิจารณาสนาม และการคิดคะแนนตอ้งถูกระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในค า
บรรยายสนาม 

9.4.2 รอยยงิทั้งหมดท่ีเห็นบนบริเวณคะแนนของเป้าท าโทษท่ีเป็นกระดาษ จะถูกท าโทษ หกัออก 10 คะแนน ไม่เกิน 2 รอยยงิต่อ 1 เป้า
หา้มยงิ 

9.4.3 เป้าโลหะหา้มยงิ ตอ้งถูกยงิ และลม้ หรือ แสดงผล เพื่อคิดคะแนน และจะถูกปรับโทษ – 10  คะแนน 
9.4.4 การยงิพลาด (Miss) แต่ละคร้ังจะโดนท าโทษโดยการตดัคะแนน หกัออก 10 คะแนน ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นเป้าเคล่ือนหาย 

(Disappearing Target) (ดูกฎขอ้ 9.9.2) 
9.5  หลกัการนบัคะแนน 
9.5.1 เวน้แต่จะระบุเป็นอยา่งอ่ืนในค าอธิบายสนาม เป้ากระดาษท่ีนบัคะแนนทั้งหมด ตอ้งยงิอยา่งนอ้ยหน่ึงนดัในแต่ละเป้า กรณี

กระสุนลูกโดด 1 นดั หรือ 2 นดัท่ีปรากฏบนเป้าสามารถนบัคะแนน(อยา่งนอ้ย 1 นดั) กรณีกระสุนลูกปลายบคัจะท าการนบั
คะแนนสูงสุดจาก กระสุน 2 นดั ท่ีปรากฎบนตวัเป้า  

 9.5.1.1  ถา้เป้า 2 เป้า หรือมากวา่โดนกระสุนจากการยงิเพียง 1 นดั ทุกเป้าท่ีถูกยงิจะไดรั้บการคิดคะแนนตามปกติ (ดูกฎ 9.5.6) 
9.5.2 ในกรณีท่ีเสน้ผา่ศูนยก์ลางของรอยกระสุนลูกโดด หรือ ลูกปลายบคัเมด็ใหญ่ แตะเสน้แบ่งคะแนนระหวา่ง 2 พ้ืนท่ี หรือแตะ

เสน้ประขอบเป้า (Non-scoring Border) กบัพ้ืนท่ีคะแนน กระสุนนั้นคร่อมอยูร่ะหวา่ง พ้ืนท่ีคิดคะแนน 2 พ้ืนท่ี ใหน้บัเอาคะแนน
สูงสุดเป็นคะแนนท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัจะได ้

9.5.3 ถา้รอยกระสุนลูกโดด หรือ ลูกปลายบคัเมด็ใหญ่แตะส่วนท่ีเป็น พ้ืนท่ีคิดคะแนน (Scoring Area) ของเป้าคิดคะแนน และเป้าหา้ม
ยงิ ผูเ้ขา้แข่งขนัจะไดท้ั้งคะแนน และไดรั้บโทษไปพร้อมๆ กนั 

9.5.4 รัศมีของรอยฉีกท่ีนอกเหนือจาก เสน้ผา่ศูนยก์ลางของรอยกระสุนลกูโดด หรือ ลูกปลายบคัเมด็ใหญ่ จะไม่ไดรั้บคะแนน หรือรับ
โทษนั้น 

 9.5.4.1  รูกระสุนท่ีโตเกินกวา่ขนาดหวักระสุนลูกโดด หรือลูกปลายบคัเมด็ใหญ่ ท่ีผูแ้ข่งขนัผูน้ั้นใช ้ จะไม่ไดค้ะแนนหรือท า
โทษตามนั้น เวน้แต่ประจกัษโ์ดยหลกัฐานชดัเจน (เช่น มีรอยด าท่ีเกิดเป็นขอบกลมรอบรูกระสุน) จนตดัประเดน็ไดว้า่
ไม่ใช่รอย “ริโกเช่” (Ricochet) หรือ สะทอ้นกระเด็นจากท่ีอ่ืน 

9.5.5 คะแนนต ่าสุด ในแต่ละสถานีท่ียงิคือ ศูนย ์(0) 

9.5.6 กรณีท่ีผูเ้ขา้แข่งขนั ไม่ไดท้ าการยงิบนผิวหนา้เป้าคิดคะแนน เป้าละอยา่งนอ้ย 1 นดั ในการยงิในแต่ละสนาม จะไดรั้บโทษ โดย
การตดัคะแนนการยงิ ผิดวธีิ 1 คร้ัง ในแต่ละเป้าท่ีไม่ไดท้ าการยงิดงักล่าว และยงัไดรั้บโทษโดยการตดัคะแนนท่ียงิพลาด (Miss) 
(ดูกฎขอ้ 10.2.7) 

  9.5.6.1 ผูแ้ข่งขนัจะไม่ถูกปรับผิดวธีิถา้ไม่ไดย้งิเป้าหน่ึงเป้าใด ท่ีมีผลจากกระสุนท่ียงิเพียงนดัเดียว (ดูกฎ 9.5.1.1) ถา้ผูแ้ข่งขนั
ยงิจ านวนนอ้ยนดักวา่จ านวนเป้าท่ีจดัเรียง และเป้าท่ีจดัเรียงใดไม่มีรอยกระสุนใหป้รับโทษผิดวธีิ และMiss ตามแต่ละ
เป้าท่ีปรากฎ 

9.5.7 การยงิทะลุเป้ากระดาษทั้งเป้าคะแนนหรือเป้าหา้มยงิ ทะลุไปยงัเป้าคะแนนหรือเป้าหา้มยงิอ่ืน และ/หรือ รอยการยงิ ท่ีไม่มีรูปร่าง
รูกระสุนท่ีสงัเกตไดช้ดัเจนสมบูรณ์ ผา่นผิวหนา้ของเป้าคิดคะแนน หรือเป้าหา้มยงิ จะไม่นบัคะแนน หรือโทษจากเป้าหา้มยงินั้น 

9.5.8  เป้าท่ีแตกได ้ตอ้งแตกออกเป็นช้ินๆท่ีเห็นได ้หรือแยกออกจากเป้าเดิม จึงจะถูกคิดคะแนน 

9.5.9 ถา้หมอนรองกระสุนท าใหเ้กิดรอยบนเป้า และไม่สามารถแยกไดว้า่รอยในเกิดจากลูกโดด ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งท าการยงิใหม่ 
(Reshoot) 

9.5.10 ถา้หมอนรองกระสุนลูกปลายบคัท าใหเ้กินรอยบนเป้า จะตอ้งไม่สรุปวา่รอยกระสุนท่ีหายไปไดผ้า่นรอยหมอนรอง นอกจากมี
หลกัฐานท่ีเห็นไดจ้ากขอบๆรอบๆรอย (เช่น รอยด าท่ีเกิดเป็นขอบกลมรอบรูกระสุน) 

9.5.11 ถา้ผูแ้ข่งขนัใชก้ระสุนผดิประเภทของโจทยก์ารยงินั้น ใหป้ฎิบติัดงัต่อไปน้ี 
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 9.5.11.1 ถา้โจทยก์ารยงินั้นจ ากดัประเภทกระสุนเน่ืองจากเหตผุลดา้นความปลอดภยั ผูแ้ขง่ขนัอาจถูกตดัสิทธ์ิการแข่งขนั (DQ) 
(ดูกฎ 10.4.9 และ 10.4.10) 

 9.5.11.2 กรณีท่ีเป็นเป้ากระดาษ จะไม่นบัคะแนน และนบัเป็นยงิ Miss อยา่งไรก็ตามผูแ้ข่งขนัสามารถยงิดว้ยกระสุนท่ีถูก
ประเภทอีกคร้ังไดเ้พ่ือจะไดน้บัคะแนน 

 9.5.11.3 เป้าโลหะ และ เป้าหา้มยงิจะนบัคะแนนตามปกติ แตผู่แ้ขง่ขนัจะถูกปรับผดิวธีิ (ดูกฎ 10.2.12) 

9.6  การตรวจสอบคะแนน และ การแสดงความเห็นขัดแย้ง 

9.6.1 หลงัจาก RO ออกค าสัง่ “Range Clear” ผูแ้ขง่ขนั หรือผูแ้ทนของผูแ้ข่งขนั จะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปร่วม กบัเจา้หนา้ท่ีท่ี
รับผิดชอบเร่ืองการบนัทึกคะแนน เพื่อตรวจสอบคะแนนได ้

9.6.2 RO ท่ีรับผิดชอบในสนาม อาจวางเง่ือนไขใหก้ระบวนการนบัคะแนนเร่ิมในขณะท่ี ผูแ้ข่งขนัก าลงัยงิในสนาม ในกรณีน้ี ตวัแทน
ของผูแ้ข่งขนัจะตอ้งเขา้ไปร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี ท่ีรับผิดชอบการนบัคะแนน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง ผูแ้ขง่ขนัจะตอ้ง ไดรั้บแจง้
เร่ืองน้ีในระหวา่งท่ีฟังค าอธิบายสนาม 

9.6.3 ผูแ้ข่งขนั หรือตวัแทน ท่ีไม่ไดต้รวจสอบเป้า ในระหวา่งท่ีกระบวนการนบัคะแนนน้ีด าเนินการอยู ่จะไม่สามารถแสดงความ เห็น
ขดัแยง้ หรือประทว้งเป้านั้น 

9.6.4 การคดัคา้นในการนบัคะแนน หรือคะแนนท าโทษ ผูแ้ขง่ขนัหรือตวัแทนจะตอ้งแสดงความเห็นขดัแยง้ทนัทีตอ่ RO ก่อนท่ีเป้าท่ี
เป็นปัญหานั้นจะถูกซ่อม โดยการทาสี ซ่อมรอยบนเป้า หรือตั้งใหม่ มิฉะนั้นการประทว้งใดๆ จะไม่ไดรั้บการพิจารณา 

9.6.5 ในกรณี RO ยงัยนืยนัในคะแนน หรือ การท าโทษเดิม และผูแ้ขง่ขนัยงัไม่พอใจ พวกเขาอาจร้องขอใหห้วัหนา้ CRO และส่ง
ต่อไปยงั RM เพื่อวนิิจฉยั 

9.6.6 การวนิิจฉยัโดย RM  ในเร่ืองการคิดคะแนนบนเป้าคิดคะแนน และเป้าหา้มยงิ ถือเป็นท่ีสุด ไม่อนุญาตร้องเรียน การพิจารณานบั
คะแนนนั้นในกระบวนการใดอีก 

9.6.7 ในระหวา่งท่ีมีความเห็นขดัแยง้นั้น เป้าท่ีมีปัญหาจะไม่ถูกปิด หรือท าอ่ืนใดท่ีรบกวนเป้านั้นจนกวา่ ขอ้โตแ้ยง้นั้นจะยติุ (หากต่าง
ไปน้ีใหดู้กฎขอ้ 9.1.3)  RO อาจถอดเป้ากระดาษท่ีมีปัญหานั้นออกจากสนาม เพ่ือไม่ใหเ้กิดความล่าชา้กบัการแข่งขนั ทั้งผูแ้ข่งขนั 
และ RO จะลงลายมือท่ีเป้า และช้ีจุดท่ีรอยยงิท่ีมีปัญหานั้นไวอ้ยา่งชดัเจน 

9.6.8 Scoring Overlays (แผน่ใสส าหรับวดัรูกระสุน) ท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก RM เท่านั้นท่ีจะใชใ้นการแข่งขนัได ้ เม่ือตอ้งการการ
ยนืยนั หรือระบุคะแนนรอยกระสุนบนเป้ากระดาษ 

9.6.9 ขอ้มูลการนบัคะแนนอาจจะคลาดเคล่ือนต่างไปเน่ืองจากการใชส้ญัญาณมือ (ดูภาคผนวก F1) หากมีขอ้โตแ้ยง้  เป้าท่ีมีการโตแ้ยง้
ตอ้งไม่ไดรั้บการซ่อมจนกวา่ ไดรั้บการยนืยนัจากผูแ้ข่งขนั หรือตวัแทน  ตามแต่จะมีการก าหนดขอ้ตกลงอ่ืนกบั RM (ดูกฎขอ้ 
9.1.3) 
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9.7      ใบบันทกึคะแนน 

9.7.1  RO ควรตอ้งแน่ใจวา่ ขอ้มูลคะแนนทั้งหมดท่ีใส่ลงไปในใบบนัทึกคะแนนของผูแ้ขง่ขนัแต่ละคน (รวมทั้งค  าตกัเตือนใด) 
ครบถว้นสมบูรณ์ ก่อนลงลายมือช่ือ หลงัจากท่ี RO ไดล้งลายมือในใบบนัทึกคะแนนแลว้ และกรอก วนั เวลา ผูแ้ข่งขนัจะลง
ลายมือไวใ้นท่ีท่ีจดัไว ้ลายเซ็นใน Electronic Score sheet จะไดรั้บการยอมรับ ถา้หากไดรั้บการอนุมติัจาก RD ภูมิภาคนั้นๆ ควร
จะลงตวัเลขทั้งหมดส าหรับคะแนน หรือการท าโทษ เวลาท่ีผูแ้ข่งขนัใชย้งิในสนาม จะใชท้ศนิยมไม่นอ้ยกวา่สองหลกั 

9.7.2 ถา้ตอ้งมีการแกไ้ขใบบนัทึกคะแนน จะตอ้งท าอยา่งชดัเจนในใบตน้ฉบบั และส าเนาอนัอ่ืนๆ ดว้ย ผูแ้ข่งขนัและ RO ควรลงช่ือ
ก ากบัทุกการแกไ้ข 

9.7.3 ผูแ้ข่งขนัอาจปฏิเสธการลงช่ือ หรือ เซ็นตก์ ากบัในใบบนัทึกคะแนน ไม่วา่เหตุผลใดๆ เหตุการณ์ดงักล่าวจะถูกส่งไปให ้RM ถา้
หาก RM เห็นวา่การจดัการในการยงิ และการจดบนัทึกคะแนนเป็นไปโดยดีแลว้ ใบบนัทึกคะแนนท่ีไม่ไดล้งช่ือ หรือ เซ็นต์
ก ากบั จะถูกส่งไปบนัทึกคะแนนรวมกบัในบนัทึกคะแนนอ่ืนๆ ตามกระบวนการปรกติ 

9.7.4 ใบบนัทึกคะแนนท่ีมีลายมือช่ือทั้งของผูแ้ข่งขนัและ RO จะเป็นหลกัฐานขอ้สรุปวา่สนาม IPSC นั้นไดย้งิเสร็จสมบูรณ์แลว้ เวลา 
คะแนน และการท าโทษท่ีผูแ้ข่งขนั ท่ีบนัทึกในใบบนัทึกคะแนนนั้น ถูกตอ้งบริบูรณ์ปราศจากขอ้โตแ้ยง้ ลายมือช่ือทั้งหมด ท่ีลง
ถือวา่เป็นเอกสารท่ีสมบูรณ์ เป็นการยอมรับซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งผูเ้ขา้แข่งขนั และเจา้หนา้ท่ีสนามผูซ่ึ้งเป็นผูล้งลายมือช่ือ หรือ 
โดยการตดัสินช้ีขาด ใบบนัทึกคะแนนจะถูกแกไ้ขไดใ้นกรณีท่ีเป็นตวัเลขท่ีผิดพลาดหรือเพ่ิมโทษภายใตก้ฎขอ้ท่ี 8.6.2 

9.7.5 ถา้พบวา่ใบบนัทึกคะแนนใส่ขอ้มูลขาดหรือเกิน หรือไม่ไดล้งเวลาไว ้จะตอ้งแจง้ RM ใหท้ราบ ซ่ึงจะเป็นผูต้ดัสินให้ ผูแ้ข่งขนัจะ
ถูกขอใหท้ าการยงิใหม่ในโจทยก์ารยงินั้น 

9.7.6 ในกรณีท่ีการยงิใหม่เป็นไปไม่ได ้หรือ ไม่ไดรั้บอนุญาตไม่วา่เหตุผลใด ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี:- 

 9.7.6.1  ถา้เวลาขาดหายไป ผูแ้ขง่ขนัจะไดค้ะแนนศูนย ์(0) ในสนามนั้น 
 9.7.6.2  ถา้จ านวนคะแนนยงิ หรือ Miss ในใบบนัทึกคะแนนลงไวไ้ม่ครบ จะถือวา่ยงิไดต้ามนั้น 
 9.7.6.3  ถา้จ านวนคะแนนยงิ หรือ Miss ท่ีบนัทึกไวเ้กิน จะใชเ้ฉพาะค่าคะแนนท่ีไดสู้งสุดเท่าท่ีลงไว ้
 9.7.6.4  การตดัคะแนนยงิผดิวธีิ ท่ีบนัทึกในใบบนัทึกคะแนน ถือวา่ถูกตอ้งแลว้ ขอ้ยกเวน้ ดูกฎขอ้ 8.6.2 
 9.7.6.5  ถา้หากใบบนัทึกคะแนน ไม่มีช่ือ หรือส่ิงบ่งช้ีใดๆ วา่ใบบนัทึกคะแนนเป็นของผูแ้ข่งขนัผูใ้ด RM จะเป็นผูต้ดัสินใจวา่

จะกระท าการใด เพ่ือเป็นการแกไ้ขสถานการณ์ดงักล่าว 

9.7.7 กรณีใบคะแนนตน้ฉบบัสูญหาย RM สามารถใชใ้บส าเนาฉบบัของผูแ้ข่งขนั หรือการบนัทึกอ่ืนใดทั้งการเขียนหรืออุปกรณ์ทาง 
Electronic แทนได ้ หากบนัทึกเหล่าน้ีไม่มี และไม่สามารถหาบนัทึกจากแหล่งใดท่ี RM เห็นวา่น่าเช่ือไดอี้ก ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งท า
การยงิใหม่ (Re-Shoot) ในสนามนั้น หาก RM เห็นวา่การยงิใหม่ (Re-Shoot) สุดวสิยัท่ีจะท าไดอี้ก ไม่วา่เหตุใด ผูแ้ข่งขนัจะไดรั้บ
คะแนนเป็นศูนย ์(0) ในสถานีนั้น 

9.7.8 ไม่อนุญาตใหบุ้คคลใดท่ีไม่ใช่เจา้หนา้ท่ีการแขง่ขนัยุง่เก่ียวกบัใบคะแนนตน้ฉบบั ขณะอยูท่ี่สถานียงิ หรือท่ีอ่ืนใด หลงัจากท่ีผู ้
แข่งขนั และ ROไดล้งลายมือช่ือ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก RO หรือเจา้หนา้ท่ีดา้น Stat    ฝ่าผืนในคร้ังแรกจะไดรั้บการเตือน แต่
จะปฎบัติัตามกฎหมวด 10.6 หากกระท าอีกในแมทชเ์ดียวกนั 

9.8  ความรับผดิชอบในการนบัคะแนน 

9.8.1 ผูแ้ข่งขนัแต่ละคนจะตอ้งรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตอ้งในการบนัทึกคะแนนของตนเอง ท่ีไดปิ้ดประกาศใหต้รวจสอบโดย 
SO 

9.8.2 หลงัจากท่ีผูแ้ขง่ขนัทั้งหมดไดท้ าการยงิจบการแข่งขนั ผลการแข่งเบ้ืองตน้ของแต่ละสนาม ควรจะเผยแพร่ และปิดประกาศไวท่ี้ 
สนามอยา่งเห็นเด่นชดั ในการแขง่ขนัระดบั 4 (Level IV) หรือสูงกวา่ ใหติ้ดไวท่ี้โรงแรมท่ีพกัอยา่งเป็นทางการ เพ่ือใหผู้แ้ข่งขนั
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ไดต้รวจสอบ  ผูจ้ดัตอ้งแจง้วนั และเวลาท่ีประกาศผลใหท้ราบเด่นชดั ในแต่ละสถานท่ีของการจดัการแข่งขนั (ไม่เพียงแค่พิมพ์
ติดไว)้ 
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9.8.3 ถา้ผูแ้ข่งขนั พบวา่มีขอ้ผิดพลาดในผลการแข่งขนัเบ้ืองตน้หลงัจากการแข่งขนัเสร็จส้ิน เขาตอ้งยืน่ค  าร้อง ประทว้งต่อ SO ภายใน 
หน่ึง (1) ชัว่โมง หลงัจากปิดประกาศไว ้ถา้การประทว้งไม่ไดย้ืน่ภายในเวลาท่ีก าหนด จะถือเอาตามผลคะแนนเดิมท่ีประกาศไว ้
และการประทว้งจะไม่รับการพิจารณา 

9.8.4 ผูแ้ข่งขนัคนใดท่ีท าการยงิเสร็จก่อนตารางเวลาท่ีก าหนดไว ้(หรือผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตพิเศษจาก MD) เช่น เสร็จภายใน 1 วนัจากวนั
แข่ง 3 วนั ตอ้งท าการตรวจสอบผลคะแนนดว้ยวธีิท่ีแตกต่างออกไป (เช่น ทางเวปไซทใ์นอินเตอร์เน็ท) โดย MD ก าหนด
ระยะเวลาจ ากดัไว ้ กรณีน้ีจะไม่รับอุทธรณ์หากมีคะแนนใดท่ีสูญไป ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะตอ้งพิมพแ์จง้ไวใ้นใบปลิวของแมทชแ์ขง่ 
และหรือ ประกาศไวช้ดัเจนท่ีสนามก่อนเร่ิมแข่ง (ดู 6.6 ประกอบ) 

9.8.5 MD (Match Director) อาจเลือกท่ีจะประกาศทางอีเลค็โทนิคส์ (เช่น ทางเวบ็ไซต)์ เป็นทางเลือกเพ่ิมเติม หรือแทนการพิมพ์
ประกาศผลปกติ   หากเลือกท่ีจะประกาศผลตามวธีิขา้งตน้ จะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ในคู่มือการแข่งขนั และ/หรือ ติดประกาศแจง้ให้
เห็นเด่นชดัท่ีสนามตลอดการแขง่ขนั  ผูจ้ดัตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตรวจสอบผลการแข่งขนั(เช่น คอมพิวเตอร์) หาก 
MD เลือกท่ีจะประกาศผลทางอีเลก็โทนิคส์เพียงอยา่งเดียว 

9.9  การนับคะแนนเป้าเคล่ือนหาย9 (Scoring of Disappearing Targets) 
9.9.1 เป้าเคล่ือนไหว ท่ีแสดงใหเ้ห็นอยา่งนอ้ยบางส่วนของพ้ืนท่ีคะแนนสูงสุดขณะหยดุเคล่ือนไหว (ทั้งก่อนและหลงัเคล่ือนไหว) 

หรือหลบและไม่หลบอยา่งต่อเน่ืองกนัตลอดในช่วงท าการยงิของผูแ้ข่งขนัในสนามนั้นไม่นบัเป็นเป้าเคล่ือนหาย และจะตอ้งมี
การลงโทษโดยการตดัคะแนนในการท่ีไม่ไดท้ าการยงิ หรือ การยงิพลาด (Miss) 

9.9.2 เป้าเคล่ือนไหวซ่ึงไม่เขา้กบัขอ้ก าหนดขา้งบน ใหน้บัเป็นเป้าเคล่ือนหาย (disappearing target) ไม่มีการลงโทษโดยการตดัคะแนน
ในการท่ีไม่ไดท้ าการยงิ หรือ การยงิพลาด (Miss) นอกจากเป็นขอ้ผดิพลาดของผูแ้ขง่ขนัเอง ในการควบคุมใหอุ้ปกรณ์นั้นๆ 
ท างานใหเ้ป้าเคล่ือนไหว ก่อนท่ีจะท าการยงินดัสุดทา้ยของโจทยก์ารยงินั้น 

9.9.3 เป้าอยูก่บัท่ีซ่ึงแสดงอยา่งนอ้ยบางส่วนของพ้ืนท่ีคะแนนสูงสุด ไม่วา่ก่อนหรือหลงัการเคล่ือนไหว และ/หรือถูกซ่อน โดยเป้าหา้ม
ยงิขณะเคล่ือนไหว หรือ ก าบงัท่ีทะลุได ้ ไม่นบัเป็นเป้าเคล่ือนหาย (disappearing target) และจะตอ้งมีการลงโทษโดยการตดั
คะแนนในการท่ีไม่ไดท้ าการยงิ หรือ การยงิพลาด (Miss) 

9.9.4 เป้าซ่ึงแสดงใหเ้ห็นอยา่งนอ้ยบางส่วนของพ้ืนท่ีคะแนนสูงสุดในแต่ละคร้ังท่ีผูแ้ข่งขนัเร่ิมสลกักลไกของเป้านั้นๆ (เช่น เชือก ท่ี
บีบ กา้นถีบ ท่ีดึง ประตู และอืนๆ) ไม่ใชเ้ป้าในหมวดน้ี10 

9.9.5 เป้าเคล่ือนหายท่ีแตกได ้ซ่ึง RO เห็นวา่ไม่แตกจากการยงิ จะไม่นบัเป็นคะแนน การตดัสินของ RO ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
9.10  เวลาอย่างเป็นทางการ 
9.10.1 เวลาจากอุปกรณ์การจบัเวลาท่ีใชโ้ดย RO เท่านั้น ท่ีจะใชใ้นการจดบนัทึกเวลาท่ีผูแ้ข่งขนัใชใ้นโจทยก์ารยงิ ถา้ RO ผูรั้บผดิชอบ

ต่อโจทยก์ารยงินั้น (หรือ เจา้หนา้ท่ีอ่ืนท่ีอาวโุสกวา่) เห็นวา่อุปกรณ์จบัเวลาบกพร่อง จนผูแ้ข่งขนัท่ียงิในขณะนั้น ไม่ไดรั้บเวลาท่ี
ถูกตอ้ง จะไดรั้บการร้องขอใหย้งิใหม่ในโจทยก์ารยงินั้น (Re-Shoot) 

9.10.2 ถา้หากคณะกรรมการตดัสินช้ีขาด (Arbitration Committee) เห็นวา่ เวลาท่ีผูเ้ขา้แขง่ขนัไดรั้บการบนัทึกจากโจทยก์ารยงิ ใดโจทย์
การยงิหน่ึง ไม่สามารถเป็นไปไดใ้นความเป็นจริง ผูแ้ข่งขนัจะไดรั้บการร้องขอใหย้งิใหม่ (Re-Shoot)(ดูกฎขอ้ 9.7.4) 

9.10.3 ถา้หากวา่ผูเ้ขา้แข่งขนัตอบสนองต่อสญัญาณเร่ิมยงิ แต่ไม่วา่เหตุผลใด ไม่ไดท้ าการยงิต่อไป และลม้เหลวท่ีจะไดรั้บการบนัทึก 
เวลาอยา่งเป็นทางการบนอุปกรณ์การจบัเวลาท่ีใชโ้ดย RO ผูเ้ขา้แขง่ขนัจะไดรั้บคะแนนเป็นศูนย ์และเวลาเป็นศูนยใ์นสถานีนั้น 

9.11  โปรแกรมการคดิคะแนน 
9.11.1 โปรแกรมการคิดคะแนนท่ีไดรั้บการรับรองจาก IPSC คือ โปรแกรม Match Scoring System (MSS) และ Window Match 

Scoring System (WinMSS) หา้มใชโ้ปรแกรมอ่ืนในการแข่งขนัทุกแมทชท่ี์รับรองโดย IPSC โดยไม่ไดรั้บการอนุมติัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจาก Region Director ของภูมิภาคท่ีเป็นเจา้ภาพในการแข่งขนัก่อน กรณีท่ีใชโ้ปรแกรม MSS หรือ WinMSS ใหใ้ช้
รุ่นใหม่สุดท่ีมีใน Website ของ IPSC 

                                                           
9 Disappearing Target 
10 ไม่ใชเ้ป้าในกลุ่มเป้าเคล่ือนหาย (disappearing target) 
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หมวดที ่10 :  การท าโทษ 

10.1 การท าโทษ ยงิผดิวธีิ – กฎทัว่ไป 
10.1.1 การท าโทษยงิผิดวธีิ ใชก้บัผูแ้ข่งขนัท่ีบกพร่อง ในการปฏิบติัตามขั้นตอนการวธีิยงิท่ีก าหนดไว ้ ในค าเขียนอธิบายสนาม 

และ/หรือพบวา่ผูเ้ขา้แข่งขนัไดผ้า่ฝืนกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ  RO ท่ีก าหนดโทษยงิผดิวธีิ ตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัจ านวนการลงโทษ และ
เหตผุลในใบบนัทึกคะแนน อยา่งชดัเจน 

10.1.2 โทษการยงิผดิวธีิคือ ถูกหกั 10 คะแนน ต่อคร้ัง 
10.1.3 ผูแ้ข่งขนั ท่ีไม่เห็นดว้ยเก่ียวกบัการลงโทษ หรือจ านวนการลงโทษยงิผิดวธีิ อาจอุทธรณ์ต่อ CRO และ/หรือ RM ถา้การอุทธรณ์

ยงัไม่ไดข้อ้ยติุ ผูแ้ข่งขนัอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตดัสินช้ีขาดได ้
10.1.4 โทษยงิผิดวธีิ ไม่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถยกเลิกดว้ยการแกไ้ขของผูแ้ข่งขนัได ้ เช่น ผูแ้ข่งขนัคนหน่ึงยงิเป้าขณะท่ีเหยยีบนอก 

Fault Line จะไดรั้บการลงโทษผดิวธีิ แมว้า่เขาจะกลบัมายนืใน Fault Line และยงิซ่อมเป้านั้นใหม่อีกคร้ังก็ตาม 
10.2  การท าโทษ ยงิผดิวธีิ – กรณีตวัอย่าง 
10.2.1 ถา้ผูแ้ข่งขนัปล่อยใหส่้วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายสมัผสัพ้ืน หรือส่วนใด เกินเสน้ Fault Line และท าการยงิออกไปในขณะ ท า

ผิดพลาดนั้นอยู ่จะถูกลงโทษ หน่ึง (1) ยงิผิดวธีิ ต่อการกระท าหน่ึงคร้ัง  
 10.2.1.1 อยา่งไรก็ตาม ถา้การกระท าของผูแ้ข่งขนันั้น ก่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบในการยงิต่อเป้านั้นขณะล ้าเสน้อยา่งชดัเจน ผู ้

แข่งขนัจะถูกท าโทษหน่ึง (1) ยงิผิดวธีิ ต่อหน่ึงนดัท่ียงิออกไป และจะไม่ท าโทษเร่ืองล ้าเสน้หากไม่ไดท้ าการยงิออกไป 
ยกเวน้เม่ือมีการบงัคบัใชก้ฏขอ้ 2.2.1.5 

10.2.2 ถา้ผูแ้ข่งขนัท าผดิ หรือไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนการยงิท่ีระบุไวใ้นค าอธิบายสนาม ผูแ้ข่งขนัจะไดรั้บการท าโทษหน่ึง (1) ยงิผิดวธีิ 
ต่อคร้ังท่ีท าผดิหรือไม่ปฏิบติัตาม อยา่งไรก็ตาม ถา้เจา้หนา้ท่ีสนาม (RO) เห็นวา่การกระท าของผูแ้ข่งขนันั้น ก่อใหเ้กิดการ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งชดัแจง้ ผูแ้ข่งขนัจะถูกท าโทษหน่ึง (1) ยงิผิดวธีิ ต่อหน่ึงนดัท่ียงิออกไป แทนท่ีจะลงโทษเพียงคร้ัง
เดียว (ตวัอยา่งเช่น ผูแ้ข่งขนัท าการยงิผิดท่าหรือผดิต าแหน่งจากท่ีก าหนดไวใ้นค าอธิบายสนาม) 

10.2.3 ในสถานการณ์ท่ีมีการท าโทษ มากกวา่หน่ึงยงิผิดวธีิตามขอ้ขา้งตน้ จะไม่มีการท าโทษเกินกวา่จ านวนนดัท่ีใชย้งิ เช่น ผูแ้ขง่ขนัท่ี
ท าผิดพลาด Fault Line ในกรณีท่ีมีเป้าโลหะ ส่ี (4) ตวั ท่ีมองเห็นในจุดนั้น จะไดรั้บโทษยงิผดิวธีิสูงสุดไม่เกิน ส่ี (4) คร้ัง โดยไม่
สนใจจ านวนนดัท่ีแทจ้ริง ท่ีเขายงิขณะผิดพลาด 

10.2.4 ผูแ้ข่งขนัท่ีไม่ท าการเปล่ียนซองกระสุน ในสนามท่ีบงัคบัใหมี้การเปล่ียนซองกระสุน ผูแ้ขง่ขนัจะไดรั้บโทษยงิผิดวธีิ หน่ึง (1) 
คร้ัง ส าหรับแต่ละนดัท่ียงิออกไปจากจุดท่ีไม่ไดเ้ปล่ียนซองกระสุน จนกวา่จะถึงจุดท่ีไดท้ าการเปล่ียน 

10.2.5 ในกรณีของอุโมงค ์ (Cooper Tunnel) ถา้ผูแ้ขง่ขนัท าการกระทบกระเทือน ช้ินส่วนท่ีอยูเ่หนือศีรษะ โดยการชนหรือปะทะ และ 
วสัดุนั้นหล่นลงมา ผูแ้ข่งขนัจะไดรั้บการท าโทษยงิผิดวธีิ หน่ึง (1) คร้ังต่อช้ิน ของวสัดุท่ีหล่นลงมา วสัดุท่ีอยูเ่หนือศีรษะท่ีหล่น 
เน่ืองมาจากผูแ้ข่งขนัชน หรือปะทะกบัเสาของอุโมงค ์หรือหล่นเน่ืองจากก๊าซพน่จากปากกระบอกปืน จะไม่ถูกท าโทษ 

10.2.6 ถา้ผูแ้ข่งขนัขยบั (เคล่ือนมือไปหาปืน หรือเคร่ืองช่วยบรรจุ หรือเคร่ืองกระสุน) หรือเคล่ือนไหวทางร่างกายใดๆ อนัท าใหเ้ป็น
การไดเ้ปรียบ หลงัค าสัง่ “Standby” และก่อนสญัญาณเร่ิมยงิ ผูแ้ขง่ขนัจะไดรั้บการลงโทษ ยงิผดิวธีิ หน่ึง(1) คร้ัง ในคร้ังแรกถา้ 
RO สามารถหยดุผูแ้ขง่ขนัไดท้นัก่อนสญัญาณเร่ิมตน้ ใหต้กัเตือนผูแ้ข่งขนั และใหเ้ร่ิมขั้นตอนการยงิใหม่ โดยจะไม่มีการลงโทษ 
ยงิผิดวธีิ 

10.2.7 ถา้ผูแ้ข่งขนัไม่เขา้ท าการยงิเป้าใดก็ตามเป็นอยา่งนอ้ยหน่ึงนดั ผูแ้ขง่ขนัจะไดรั้บการลงโทษ ยงิผิดวธีิ หน่ึงคร้ัง ส าหรับแต่ละเป้า 
ท่ีไม่ไดเ้ขา้ยงินั้น รวมทั้งโดนลงโทษจากการยงิไม่โดน (Miss) ท่ีเกิดข้ึนดว้ย ยกเวน้ในกรณีท่ีกฎขอ้ 9.9.2 ถูกน ามาใช ้

10.2.8 ถา้โจทยก์ารยงิก าหนดใหย้งิดว้ยไหล่ขา้งท่ีไม่ถนดัเท่านั้น ผูแ้ข่งขนัจะถูกปรับโทษผิดวธีิเม่ือยงิดว้ยไหล่ท่ีถนดั 1 นดัต่อ 1 ผิดวธีิ 

10.2.9 ผูแ้ข่งขนัสามารถท่ีจะออกจากต าแหน่งยงิและกลบัมายงัต าแหน่งเดิมได ้ แต่ตอ้งกระท าในลกัษณะท่ีปลอดภยั อยา่งไรก็ตาม ใน

ค าอธิบายสนาม ในค าอธิบายสนาม ส าหรับสนาม Classifier และการแข่งขนั Level I และ II สามารถหา้มไม่ใหก้ระท าการ

ดงักล่าวได ้ถา้มีการท าผิดในลกัษณะน้ีจะท าโทษ ยงิผิดวธีิ หน่ึงคร้ังส าหรับแต่ละนดัท่ียงิออกไป 
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10.2.10 การลงโทษแบบพิเศษ: ถา้ผูแ้ขง่ขนัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของสนามได ้ ไม่วา่จะในส่วนใดๆของสนามก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากความไร้ความสามารถ หรือไดรั้บบาดเจบ็ก่อนท าการยงิในสนามนั้นๆ ผูแ้ข่งขนัอาจร้องขอ RM ใหท้ าโทษแบบพิเศษ
แทนได ้

 10.2.10.1  หากค าขอนั้นไดรั้บการอนุมติัโดย Range Master และจะตอ้งแจง้ใหผู้แ้ข่งขนัทราบถึงบทลงโทษหกัแตม้เพ่ิมเติม 
ซ่ึงมีช่วงตั้งแต่หกั 1% - 20% จากคะแนนท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัท าได ้ก่อนผูแ้ข่งขนั จะเร่ิมโจทยก์ารยงิ 

 10.2.10.2 RM สามารถเลือกท่ีจะไม่ท าโทษการท าผิดวธีิการยงิ เพ่ือใหเ้กียรติแก่ผูแ้ข่งขนั ท่ีไม่สามารถปฎิบติัตามวธีิการยงิ 
ท่ีก าหนดได ้เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัทางกายภาพท่ีเห็นไดช้ดั 

 10.2.10.3   หากค าร้องขอถูกปฏิเสธโดย RM การตดัสินโทษการท าผิดวธีิจะบงัคบัใชต้ามปกติ 

10.2.11 ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีท าการยงิเหนือเคร่ืองกีดขวางท่ีสูงกวา่ หรือ เท่ากบั 1.80 เมตร จะไดรั้บโทษการท าผดิวธีิการยงิ ต่อนดั (ดูกฎขอ้ 

2.2.3.1)  

10.2.12 ผูแ้ข่งขนัท่ีใชก้ระสุนผดิประเภทจากท่ีโจทยก์ารยงิก าหนด  จะถูกปรับ 1 ผดิวธีิต่อเป้าโลหะ หรือเป้าหา้มยงิ ซ่ึงลม้ ตามผล (ดูกฎ 

9.5.11, 10.4.9 และ 10.4.10) 

10.3  การตดัสิทธ์ิการแข่งขัน (DQ) – กฎทัว่ไป 
10.3.1 ผูแ้ข่งขนั ท่ีกระท าผดิในการฝ่าฝืนความปลอดภยั หรือการกระท าท่ีตอ้งหา้มอ่ืนๆในระหวา่งท่ีอยูใ่นการแข่งขนัยงิปืน IPSC จะ

ถูกตดัสิทธ์ิใหอ้อกจากการแข่งขนั (DQ) ในทนัที และจะถูกหา้มยงิในสนามอ่ืนๆ ท่ีเหลือ ในการแข่งขนัเดียวกนั  โดยไม่ค านึงถึง
ตารางเวลา หรือผงัการแข่งขนัใดๆ  

10.3.2 เม่ือมีการตดัสิทธ์ิการแข่งขนั เจา้หนา้ท่ีสนาม (RO) จะใส่เหตุผลส าหรับการ DQ พร้อมกบัลงวนั เวลา ในใบบนัทึกคะแนนของผู ้
แข่งขนั และแจง้ใหน้ายสนาม (RM) ในทนัที 

10.3.3 ผูแ้ข่งขนั ท่ีถูกตดัสิทธ์ิใหอ้อกจากการแข่งขนั จะตอ้งไม่มีการถอนคะแนนออกจากผลการแขง่ขนั และผลการแข่งขนั จะไม่มีการ
ประกาศใหส้ิ้นสุดโดย MD จนกวา่เวลาท่ีใหใ้นกฎขอ้ 11.3.1 จะส้ินสุด ซ่ึงจะเป็นการส้ินสุดสิทธ์ิในการอุทธรณ์ใดๆ ต่อ RM 
หรือตวัแทนของ RM 

10.3.4 ในกรณีท่ีมีการประทว้ง ของผูแ้ข่งขนัท่ีถูกตดัสิทธ์ิใหอ้อกจากการแข่งขนั ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดใหใ้นกฎขอ้ 11.3.1 ใหใ้ช้
กฎขอ้ 11.3.2 ในการตดัสิน 

10.3.5 ถา้ผูแ้ข่งขนัเสร็จส้ินการแข่งขนัใน Pre-Match หรือ Main Match โดยไม่ถูกตดัสิทธ์ิ (DQ) แต่เกิดมีการ DQ ในระหวา่งการ 
Shoot-off หรือแมทชเ์สริมขา้งเคียงในภายหลงั คะแนนของผูแ้ข่งขนัจะไม่ถูกถอดจากการแข่งขนั 

10.4  การตดัสิทธ์ิการแข่งขัน (DQ) – การลัน่โดยไม่ตั้งใจ (Accidental Discharge) 
 ในกรณีท่ีเกิดการลัน่โดยไม่ตั้งใจ RO จะหยดุผูแ้ขง่ขนัทนัทีท่ีเป็นไปได ้ โดยใหถื้อวา่เป็นปืนลัน่โดยไม่ไดต้ั้งใจในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 
10.4.1 การยงิออกไปนดัใดๆ ท่ีออกนอกขอบเขตเนินดินป้องกนั (Backstop) หรือ ทิศทางใดๆ ท่ีถูกระบุไวใ้นค าอธิบายสนามวา่ไม่

ปลอดภยั แต่ถา้ผูแ้ข่งขนัตั้งใจยงิเป้าอยา่งสุจริต แลว้แนวของลูกกระสุนออกไปใน แนวท่ีไม่ปลอดภยั จะไม่ถูกตดัสิทธ์ิใหอ้อก
จากการแข่งขนั อยา่งไรก็ตาม กฎขอ้ 2.3 อาจถูกน ามาใชไ้ดใ้นกรณีน้ี 

10.4.2 การยงิออกไปนดัใดๆ ท่ีพุง่ลงดิน ภายในระยะ 3 (สาม) เมตร จากผูแ้ข่งขนั เวน้แต่วา่เป็นการยงิไปท่ีเป้าท่ีอยูใ่กลก้วา่ 3 (สาม) 
เมตร จะไม่ถือเป็นการลัน่โดยไม่ตั้งใจ ยกเวน้ในกรณีท่ีกระสุนพุง่ลงดินภายในระยะ 3 (สาม) เมตร จากการยงิลูกท่ีเบาผิดปกติ 
(Squib Load) 

10.4.3 การลัน่ใดๆ ในขณะท่ีบรรจุกระสุน เปล่ียนซองกระสุน เลิกบรรจุกระสุน กรณีน้ีรวมถึงการยงิหรือลัน่ในระหวา่งการลดนก ตาม
กฎขอ้ 8.3.1 และ8.3.7(ดูกฎขอ้ 10.5.9) 

 10.4.3.1 ขอ้ยกเวน้ – การลัน่ของกระสุน ในระหวา่งการเอากระสุนออกจากรังเพลิง ไม่ถือเป็นการลัน่โดยไม่ตั้งใจ อยา่งไรก็ตาม 
กฎขอ้ 5.1.6 อาจถูกน ามาใช ้
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10.4.4 การลัน่ใดๆ ในระหวา่งท่ีท าการแกไ้ขปืนท่ีขดัขอ้ง 

10.4.5 การลัน่ใดๆ ในระหวา่งยา้ยปืนลูกซอง ระหวา่งมือ หรือไหล่ 

10.4.6 การลัน่ใดๆ ในระหวา่งท่ีเคล่ือนไหว ยกเวน้ในขณะท่ีเลง็ยงิไปยงัแนวเป้า 

10.4.7 การยงิไปท่ีเป้าโลหะในระยะนอ้ยกวา่ 5(หา้) เมตร ดว้ยลูกปลายยงินก หรือลูกปลายบคัเมด็ใหญ่  หรือนอ้ยกวา่ 40 เมตร ส าหรับ
ลูกโดด วดัจากดา้นหนา้ของเป้า จนถึงส่วนท่ีใกล ้ท่ีสุดท่ีติดพ้ืนของผูแ้ข่งขนั(ดูกฎ 2.1.3) 

10.4.8 ในหมวดน้ี: เม่ือสามารถพิสูจน์ไดว้า่ สาเหตุของการลัน่ เกิดมาจากการช ารุดของส่วนประกอบของปืน และผูแ้ข่งขนัไดป้ฏิบติั 
ตามหลกัความปลอดภยัอยา่งดีแลว้ การตดัสิทธ์ิการแข่งขนัจะไม่น ามาใช ้ อยา่งไรก็ตาม คะแนนของผูแ้ข่งขนัสถานีนั้นจะเป็น
ศูนย ์

 10.4.8.1 การตรวจสอบปืน จะตอ้งท าในทนัทีท่ีเกิดเหตุ โดย RM หรือตวัแทนของ RM ผูท่ี้จะตรวจสอบปืนโดยละเอียด เพื่อหา
สาเหตุวา่การลัน่นั้น มาจากการช ารุดของส่วนประกอบของปืน หรือไม่ ผูแ้ข่งขนัไม่มีสิทธ์ิ ท่ีจะประทว้งภายหลงัถา้
ของผูแ้ข่งขนัออกจากสนามไป โดยท่ีไม่ไดส่้งมอบปืนให ้RM หรือตวัแทนตรวจสอบปืนก่อน 

10.5  การตดัสิทธ์ิการแข่งขัน (DQ) – ใช้ปืนในลกัษณะไม่ปลอดภัย 

ตวัอยา่งของการใชปื้นอยา่งไม่ปลอดภยั: 

10.5.1 การจบัถือปืนในทุกเวลา ยกเวน้เม่ืออยูใ่น Safety Area หรือท่ีอ่ืนท่ี RO เห็นวา่ปลอดภยั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุม และไดรั้บ
ค าสัง่จาก RO ท่ีควบคุม อาจเป็นเหตุใหถู้กตดัสิทธ์ิ กฎน้ีไม่มีผลเม่ือถือปืน ตามกฎขอ้ 5.2.1 การฝ่าฝืนกฎขอ้ 5.2.1 อาจเป็นเหตุให้
ถูกตดัสิทธืการแข่งขนั 

10.5.2 ในระหวา่งท่ีท าการยงิในสนาม ผูแ้ข่งขนัปล่อยแนวปืนช้ีไปในแนวสนาม โดยผา่นส่วนหา้ม ยกเวน้เม่ือจะสวม Safety Flag ตาม
กฎขอ้ 8.3.7.2 ปากกระบอกปืนอาจช้ีเขา้ไปในสนามภายในรัศมี 50 ซมจากเทา้ผูแ้ข่งขนั 

10.5.3 ในระหวา่งท่ีอยูใ่นโจทย์์การยงิ หรือในขณะท่ีบรรจุ หรือเลิกบรรจุกระสุน ผูแ้ข่งขนัท าปืนตกโดยปืนจะบรรจุกระสุนหรือไม่ 
อยา่งไรก็ตาม ถา้ในระหวา่งโจทย์์การยงิผูแ้ข่งขนัตั้งใจท่ีจะวางปืนลงบนพ้ืน หรือส่ิงรองรับอ่ืนท่ีมัน่คงพอ ในลกัษณะท่ี
ปลอดภยั ผูแ้ข่งขนัจะไม่ถูก DQ ถา้: 

 10.5.3.1 ผูแ้ข่งขนั จบัถือปืนอยา่งมัน่คงอยูต่ลอดเวลา จนกระทัง่ไดว้างปืนลงบนพ้ืน หรือส่ิงรองรับอ่ืนท่ีมัน่คงพอ ในลกัษณะ ท่ี
ปลอดภยั และ 

 10.5.3.2 ผูแ้ข่งขนั ออกห่างจากปืนไม่เกินกวา่ 1 เมตร ตลอดเวลา (เวน้แต่วา่ระยะท่ีไกลกวา่น้ี มี RO ดูแล เป็นตน้วา่ ท าตามท่า
เร่ิมยงิ หรือเป็นจุดสตาร์ทการแขง่) และ 

 10.5.3.3 กฎขอ้ 10.5.2 ไม่ถูกน ามาใช ้และ 
 10.5.3.4 ปืนอยูใ่นลกัษณะเตรียมพร้อมตามกฎขอ้ 8.1 หรือ 
 10.5.3.5 ปืนตอ้งไม่บรรจุ และ ล าเล่ือนตอ้งถูกเปิดคา้งไว ้ 
10.5.4 ไม่ใช ้Not Applicable 

10.5.5 ปล่อยใหแ้นวล ากลอ้งปืน ช้ีไปท่ีส่วนใดๆของร่างกายผูแ้ข่งขนั ในระหวา่งท่ีท าการยงิในสนาม (ต.ย. การวาดปืนผา่น)  

10.5.6 ไม่ใช ้Not Applicable 

10.5.7 ใชปื้นมากกวา่หน่ึงกระบอก ระหวา่งโจทยก์ารยงิ 

10.5.8 ไม่เอาน้ิวออกนอกโกร่งไก ในขณะท่ีแกไ้ขปืนติดขดัท่ีผูแ้ขง่ขนัลดปืนจากแนวเลง็ท่ีเป้าลงแลว้ 
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10.5.9 ไม่เอาน้ิวออกนอกโกร่งไก ในระหวา่งท่ีบรรจุ เปล่ียนแมก็กาซีน หรือเลิกบรรจุ ยกเวน้ตามท่ีระบุอนุญาต เม่ือท าการลัน่ไกเพ่ือ 
“ยงิแหง้” Dry Fire หรือเพ่ือปลดการท างาน หรือลดนก ขณะท าการเตรียมพร้อมก่อนสญัญาณเร่ิม ในเหตุการณ์ท่ีปืนลัน่ระหวา่ง
การกระท าดงักล่าว จะน ากฎขอ้ 10.4.3 มาใช ้

10.5.10 ไม่เอาน้ิวออกนอกโกร่งไก ในระหวา่งท่ีเคล่ือนท่ี ตามกฎขอ้ 8.5.1 

10.5.11 ไม่ใช ้Not Applicable 

10.5.12 จบัตอ้งกระสุนจริง หรือกระสุนหลอกในพ้ืนท่ี Safety Area ตรงกบักฎขอ้ 2.4.4  

10.5.12.1 ความหมายของการ “จบัตอ้ง (Handling)” ไม่ไดห้มายถึงผูแ้ข่งขนัท่ีเดินเขา้ Safety Area ดว้ยแมก็กาซีน หรือสปีด
โหลดคาดท่ีเขม็ขดั อยูใ่นกระเป๋ากางเกง ในกระเป๋ายงิปืน ตราบใดท่ีสรีระยงัไม่ไดห้ยบิถือข้ึนมา 

10.5.13 ท าการบรรจุกระสุน โดยท่ียงัไม่ไดรั้บค าสัง่จาก RO 

10.5.14 การเก็บปืนท่ีตกหล่นนอกสนามยงิปืน ปืนท่ีตกจะตอ้งถูกเก็บโดย RO เท่านั้น และ RO จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ปืนไม่มี
กระสุนบรรจุอยู ่ถา้มีตอ้งเอากระสุนออกทนัที หลงัจากนั้นจึงน าปืนเก็บในกล่องปืน หรือซองปืน การตกหล่นของปืน ท่ีไม่บรรจุ
กระสุน ไม่ถือเป็นการท าผดิ แต่การเก็บปืนท่ีตกดว้ยตนเองจะถูกตดัสิทธ์ิการแข่งขนั (DQ) 

10.5.15 ใชก้ระสุนตอ้งหา้ม และ/หรือกระสุนไม่ปลอดภยัทุกประเภท (ดูกฎ 5.5.4, 5.5.5 และ5.5.6) และ/หรือ การใชปื้นตอ้งหา้มทุก
ประเภท (ดูกฎ 5.1.10 หรือ 5.1.11) 

10.6  การตดัสิทธ์ิการแข่งขันใน Match – กรณีประพฤตไิม่สมกบัการเป็นนักกฬีา 

10.6.1 นกักีฬาจะถูกตดัสิทธ์ิการแข่งขนั (DQ) ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ี RO เห็นวา่นกักีฬาประพฤติตวัไม่สมกบัการเป็นนกักีฬา เช่นการโกง 
การโกหก การไม่เช่ือฟังค าสัง่จากเจา้หนา้ท่ี หรือมีพฤติกรรมท่ีออกไปในทางท่ีจะท าใหกี้ฬาเส่ือมเสีย RM จะตอ้งไดรั้บแจง้ให้
ทราบทนัที 

10.6.2 ผูแ้ข่งขนัท่ีเช่ือวา่ตั้งใจถอด หรือหาเหตุแกลง้ตอ้งถอด เคร่ืองป้องกนัหู และตา เพื่อจะเอาประโยชน์ในการ (Re-Shoot) หรือ
ไดเ้ปรียบจากการแข่งขนั จะถูกตดัสิทธ์ิการแข่งขนั (DQ) 

10.6.3 บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่นกักีฬาอาจจะถูกใหอ้อกจากสนามในกรณีท่ี RO เห็นวา่ประพฤติไม่เหมาะสม เช่น การไม่เช่ือฟังค าสัง่ท่ีมี
เหตผุลจากเจา้หนา้ท่ี การขดัขวางการท าหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี และ/หรือ ของนกักีฬา หรือมีพฤติกรรมท่ีออกไปในทางท่ีจะท าให้
กีฬาเส่ือมเสีย 

10.7  การตดัสิทธ์ิการแข่งขันใน Match – เน่ืองจากใช้สารต้องห้าม 

10.7.1 ผูแ้ข่งขนัทั้งหมด และเจา้หนา้ท่ีการแข่งขนั จะตอ้งควบคุมตวัเองไดท้ั้งจิตใจ และร่างกายอยา่งสมบูรณ์ ในระหวา่งท าการแขง่ขนั
ยงิปืน IPSC 

10.7.2 IPSC พิจารณาวา่การใชผ้ลิตภณัฑแ์อลกอฮอลเ์กินขนาด ผลิตภณัฑย์าท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นค าแนะน าของแพทย ์ และ ไม่ใช่ยาประจ าตวั 
และการใชย้าท่ีผิดกฎหมาย หรือยากระตุน้เป็นการกระท าผิดท่ีรุนแรงท่ีสุด โดยจะไม่ค านึงถึงการไดม้า หรือการใชผ้ลิตภณัฑย์า
นั้น 

10.7.3 ยกเวน้ดว้ยเหตผุลทางการแพทย ์ นกักีฬาและเจา้หนา้ท่ี จะตอ้งไม่ไดอ้ยูภ่ายใตผ้ลกระทบจากการใชย้าหรือสารตอ้งหา้มอ่ืนๆ 
รวมทั้งแอลกอฮอล ์ในระหวา่งการแข่งขนั RM มีสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิการแข่งขนั หรือใหอ้อกจากสนาม ถา้เห็นวา่บุคคลใดก็ตามอยู่
ภายใตผ้ลกระทบจากการใชส้ารตอ้งหา้มดงักล่าว 

10.7.4 IPSC สงวนไวซ่ึ้งสิทธ์ิ ในการหา้มใชส้ารตอ้งหา้มต่างๆ และในการทดสอบบุคคลส าหรับสารดงักล่าวไดทุ้กเวลา (ดูกฎ การ
ต่อตา้นของมึนเมา IPSC แยกต่างหาก) 
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หมวดที ่11 :  การช้ีขาด และการแปรญัตติกฎ 

11.1  หลกัการโดยทัว่ไป 
11.1.1 การบริหาร – การโตแ้ยง้อนัหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นบางโอกาส ในกิจกรรมของผูแ้ข่งขนัท่ีถูกควบคุมโดยกฎกติกา ใหต้ระหนกัวา่ ผล

ของการบริหารการแข่งขนัโดยรวม มีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก มากกวา่ผูแ้ข่งขนัแต่ละคน อยา่งไรก็ตามการบริหาร และการ
วางแผนการแข่งขนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ยอ่มป้องกนัการโตแ้ยง้ส่วนใหญ่ได ้

11.1.2 การร้องขอใหมี้การช้ีขาด – เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎกติกาใดๆสามารถท าได ้ยกเวน้วา่มีการปฏิเสธโดยกฎเกณฑข์อ้อ่ืน เม่ือมีการ
ร้องขอใหช้ี้ขาด ในกรณีท่ีมีการ Disqualification (DQ) จากการฝ่าฝืนกฎแห่งความปลอดภยั จะไดรั้บการพิจารณาต่อเม่ือมี
หลกัฐานชดัเจนวา่ ในบางสภาวะควรจะมีการยกเวน้การลงโทษ DQ อยา่งไรก็ตาม ผลของการละเมิด ท่ีถูกใหร้ายละเอียดโดย
เจา้หนา้ท่ีสนาม RO ไม่สามารถแสดงขอ้คิดเห็นขดัแยง้ หรือร้องขอใหพิ้จารณาใหม่ได ้

11.1.3 การอุทธรณ์ – ก่อนอ่ืน RO จะท าการตดัสินในเบ้ืองตน้ ถา้ผูป้ระทว้งไม่เห็นดว้ยในการตดัสินใจนั้น CRO ส าหรับสนามนั้นๆ 
หรือบริเวณนั้นๆ จะตอ้งเขา้มาช้ีขาด ถา้ผูป้ระทว้งยงัไม่พอใจในตดัสินของ CRO RM จะตอ้งเป็นผูท่ี้เขา้มาช้ีขาด 

11.1.4 การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ – ในกรณีท่ีผูอุ้ทธรณ์ยงัไม่เห็นดว้ยกบัการตดัสินโดย RM ผูอุ้ทธรณ์ก็สามารถอุทธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการช้ีขาดได ้โดยเป็นการยืน่ประทว้งโดยบุคคลท่ีหน่ึง (First party Appeal) 

11.1.5 การสงวนไวซ่ึ้งหลกัฐาน – ผูอุ้ทธรณ์ตอ้งแจง้ไปยงั RM วา่มีความประสงคท่ี์จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตุลาการช้ีขาด และอาจ
ร้องขอใหเ้จา้หนา้ท่ี เก็บรักษาหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสาร หรือ หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการพิจารณา การบนัทึกเสียง และ/
หรือ การบนัทึกวดีีโอภาพใดๆ ไม่สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในการพิจารณาได ้

11.1.6 การเตรียมอุทธรณ์ ผูอุ้ทธรณ์ตอ้งรับผดิชอบในการเตรียม และส่งมอบเอกสารการอุทธรณ์ พร้อมกบัค่าธรรมเนียมในอตัรา ท่ี
เหมาะสม ทั้ง 2 อยา่งท่ีกล่าวมาตอ้งส่งมอบแก่ RM ในระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดไว ้

11.1.7 หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีดูแลการแขง่ขนั – ตอ้งรับค าร้องการอุทธรณ์ และแจง้ให ้RM ทราบโดยทนัที และจะตอ้งจดบนัทึกช่ือ ของ
พยาน และเจา้หนา้ท่ีๆ เก่ียวขอ้ง และส่งมอบขอ้มูลน้ีใหแ้ก่ RM 

11.1.8 หนา้ท่ีของ Match Director – ทนัทีท่ีมีผูย้ืน่อุทธรณ์ต่อ RM, MD จะตอ้งเขา้ร่วมกบัคณะกรรมการช้ีขาด เป็นการภายในโดยเร็ว 
11.1.9 หนา้ท่ีของคณะกรรมการช้ีขาด – คือปฏิบติัตาม และพิจารณาใชก้ฎกติกาปัจจุบนัของ IPSC และใหต้ดัสินช้ีขาดออกมาเป็น ท่ี

ชดัเจนตามกฎขอ้นั้นๆ หากมีขอ้หน่ึงขอ้ใดท่ีตอ้งมีการแปลความหมายของกฎ หรือในกรณีท่ีเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึน ไม่มีกฎกติกา 
ขอ้ใดๆ ครอบคลุมโดยเฉพาะ คณะกรรมการตอ้งใชว้จิารณญาณของตนเองในการตดัสิน โดยค านึงถึงเจตนาของกฎกติกาขอ้
นั้นๆ 

11.2  องค์ประกอบของคณะกรรมการช้ีขาด 
11.2.1 คณะกรรมการช้ีขาดในการแขง่ขนัระดบั Level III หรือสูงกวา่ คณะกรรมการช้ีขาดจะตอ้งมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 11.2.1.1 ประธาน IPSC หรือผูแ้ทน หรือ RO ท่ีไดรั้บการรับรอง ซ่ึงแต่งตั้งโดย Match Director (เพ่ือท าการน้ี) จะท าหนา้ท่ีเป็น

ประธานในคณะกรรมการนั้น ซ่ึงจะไม่มีการออกเสียง 
 11.2.1.2 ผูช้ี้ขาด 3 คน ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก ประธาน IPSC หรือผูแ้ทน หรือ Match Director (เพ่ือท าการน้ี) มีคะแนนออก

เสียงคนละหน่ึงเสียง 
 11.2.1.3 ถา้หากเป็นไปได ้ผูช้ี้ขาดควรจะเป็นผูแ้ข่งขนัในการแข่งขนันั้น และควรเป็น RO ไดรั้บการรับรอง 
 11.2.1.4 ประธาน หรือกรรมการใดๆ ในคณะกรรมการช้ีขาด ไม่ควรเป็นผูท่ี้ร่วมการตดัสินในคร้ังแรก หรือในการอุทธรณ์ใดๆ 

ท่ีจะน าพาไปสู่การตดัสินช้ีขาด 
11.2.2 คณะกรรมการช้ีขาด – ส าหรับการแข่งขนัในระดบั Level l หรือ Level ll ทาง Match Director สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการช้ี

ขาด ข้ึนมาจากผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมีประสบการณ์ 3 คน ผูซ่ึ้งจะตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองท่ีอุทธรณ์ และไม่มีผลประโยชนใ์ดๆ ใน
ผลท่ีจะตดัสินออกมาโดยตรง หรือถา้เป็นไปได ้ คณะกรรมการช้ีขาด ควรเป็นเจา้หนา้ท่ีสนามท่ีไดรั้บการรับรอง (Certified 
Match Official) สมาชิกในคณะกรรมการทุกคนตอ้งท าการออกเสียง เจา้หนา้ท่ีสนามอาวโุส หรือนกักีฬาอาวโุส จะเป็นประธาน
ในคณะกรรมการไดใ้นกรณีท่ีไม่มีเจา้หนา้ท่ีสนาม 
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11.3  ก าหนดเวลา และขั้นตอน 
11.3.1 ก าหนดเวลาส าหรับการอุทธรณ์ใหมี้การช้ีขาด – เอกสารในการอุทธรณ์ใหมี้การช้ีขาด ในรูปแบบท่ีเหมาะสม พร้อมเงินวาง

ประกนั จะตอ้งส่งมอบใหแ้ก่ RM ภายใน 1 ชัว่โมง หลงัจากมีขอ้โตแ้ยง้เกิดข้ึน ซ่ึงบนัทึกโดยเจา้หนา้ท่ีจดัการแขง่ขนั ถา้หากไม่
สามารถส่งมอบเอกสารดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ จะถือวา่สละสิทธ์ิ และจะไม่มีการด าเนินการใดๆ เกิดข้ึน  RM 
ตอ้งบนัทึกวนั และเวลาในเอกสารทนัทีท่ีมีการอุทธรณ์ 

11.3.2 ก าหนดเวลาในการตดัสิน – คณะกรรมการตอ้งตดัสินภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากไดรั้บการร้องขอใหมี้การช้ีขาด หรือก่อนท่ี 
Match Director จะประกาศใหผ้ลการแข่งขนัเป็นเดด็ขาด แลว้แตก่รณีใดจะเกินข้ึนก่อน ถา้หากคณะกรรมการไม่สามารถตดัสิน
ได ้ในเวลาท่ีก าหนด ใหถื้อวา่การประทว้งโดยบุคคลท่ีหน่ึง และสาม (ตามขอ้ 11.7.1) ประสบผลตามการอุทธรณ์ไปโดยปริยาย 
และเงินค่าธรรมเนียมท่ีวางไวจ้ะถูกคืนให ้

11.4  ค่าธรรมเนียม 
11.4.1 จ านวนเงิน – ส าหรับการแข่งขนัระดบั Level lll หรือสูงกวา่ ค่าธรรมเนียมท่ีจะท าใหผู้ป้ระทว้งมีสิทธิในการประทว้งคือ US$ 

100.00 หรือเท่ากบัเงินทอ้งถ่ินสูงสุดท่ีใชใ้นการสมคัรแข่งขนัส าหรับผูแ้ข่งขนั 1 คน (แลว้แต่กรณีใดจะต ่ากวา่) ค่าธรรมเนียม
อุทธรณ์ส าหรับการแข่งขนัระดบั Level l และ Level ll สามารถก าหนดโดยผูจ้ดัการแข่งขนั (Match Organizer) แต่ตอ้งไม่เกิน 
US$ 100.00 หรือ จ านวนเงินเท่ากนัในสกลุเงินทอ้งถ่ิน การประทว้งเกิดจาก RM ซ่ึงมีส่วนกบัการแข่งขนั จะไม่มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียม 

11.4.2 การช าระเงิน – ถา้การตดัสินของคณะกรรมการช้ีขาด เห็นดว้ยตามท่ีอุทธรณ์นั้น ค่าธรรมเนียมจะถูกคืนให ้ ถา้คณะกรรมการช้ี
ขาด ปฏิเสธการอุทธรณ์นั้น ค่าธรรมเนียม และผลการตดัสินจะถูกส่งต่อไปยงั Regional หรือ National Range Officers Institute 
(RROI หรือ NROI) ในกรณีของการแข่งขนัระดบั Level l หรือ Level ll หรือถูกส่งไปยงั International Range Officer – 
Association (IROA) ในกรณีท่ีเป็นการแข่งขนัในระดบั Level lll หรือสูงกวา่ 

11.5  ล าดบัของกระบวนการตดัสิน 
11.5.1 หนา้ท่ีและขั้นตอนขององคค์ณะ – คณะกรรมการตอ้งพิจารณาเอกสารการร้องขอ และเก็บรักษาเงินท่ีจ่ายโดยผูป้ระทว้งในนาม 

ของผูจ้ดัการแขง่ขนั จนกระทัง่มีการตดัสิน 
11.5.2 การยืน่เร่ืองใหพ้ิจารณา – จะตอ้งใหผู้อุ้ทธรณ์ ใหข้อ้มูลในการเสนอใหพิ้จารณาเพ่ิมเติม แก่คณะกรรมการเป็นการส่วนตวั

โดยตรง และคณะกรรมการ อาจซกัถามเก่ียวกบัประเด็นในการอุทธรณ์เพ่ือประโยชน์ต่อการไต่สวน 
11.5.3 การรับฟัง – ผูอุ้ทธรณ์อาจถูกขอใหอ้อกไปจากท่ีประชุม ระหวา่งท่ีคณะกรรมการก าลงัรับฟังหลกัฐานอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
11.5.4 พยานผูเ้ห็นเหตุการณ์ – คณะกรรมการ จะรับฟังจากเจา้หนา้ท่ีการแข่งขนั และพยานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการอุทธรณ์ 

คณะกรรมการจะตรวจสอบหลกัฐานทุกอยา่งท่ีถูกส่งเขา้มา 
11.5.5 การสอบสวน – คณะกรรมการ อาจตั้งค  าถามกบัพยาน หรือเจา้หนา้ท่ีในประเดน็ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอุทธรณ์ 
11.5.6 ความคิดเห็น – สมาชิกในคณะกรรมการตอ้งละเวน้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรือสรุปตดัสินใดๆ ระหวา่งท่ีการอุทธรณ์ ก าลงั

ด าเนินการอยู ่
11.5.7 การตรวจสอบพ้ืนท่ี – คณะกรรมการอาจเขา้ไปตรวจสอบสนาม หรือพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประทว้ง และอาจใหเ้จา้หนา้ท่ี หรือ

บุคคลใดท่ีพิจารณาวา่เป็นประโยชน์ในกระบวนการ เขา้ร่วมการตรวจสอบพ้ืนท่ีไดด้ว้ย 
11.5.8 การใชอ้ านาจชกัจูง – บุคคลใดก็ตาม ท่ีพยายามท่ีจะชกัจูง หรือโนม้นา้วใหส้มาชิกของคณะกรรมการช้ีขาดไปในทิศทางอ่ืน 

นอกเหนือจากท่ีหลกัฐานแสดงไว ้ อาจจะถูกพิจารณาระเบียบวนิยัในการท างาน จากการท่ีโนม้นา้วใหค้ณะกรรมการช้ีขาด ไม่มี
อิสระในการตดัสิน 

11.5.9 การสรุปผลพิจารณา – เม่ือคณะกรรมการ พึงพอใจในขอ้มูล และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอุทธรณ์ท่ีไดรั้บแลว้ ก็จะร่วมกนั
พิจารณาเฉพาะคณะกรรมการอยา่งรอบคอบ และตดัสินดว้ยเสียงขา้งมาก 

11.6  ค าวนิิจฉัย และ วธีิการปฏิบัต ิ
11.6.1 การตดัสินของคณะกรรมการ – เม่ือคณะกรรมการไดมี้ค าตดัสินออกมาแลว้ ก็จะมีการเรียกผูอุ้ทธรณ์รับฟังผล พร้อมกบั

เจา้หนา้ท่ี และ RM 
11.6.2 วธีิการตดัสิน – เป็นความรับผิดชอบส่วนหน่ึงของ RM ท่ีมีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยของคณะกรรมการในการตดัสิน RM จะเป็น ใหปิ้ด

ประกาศค าตดัสิน ในท่ีท่ีผูแ้ข่งขนัทั้งหมดสามารถเห็นได ้การตดัสินไม่มีผลยอ้นหลงั และไม่มีผลต่อเหตท่ีุเกิดข้ึนก่อนหนา้น้ี 
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11.6.3 การตดัสินถือเป็นท่ีสุด – การตดัสินของคณะกรรมการถือวา่เป็นท่ีส้ินสุด และไม่สามารถอุทธรณ์ต่อไดอี้ก นอกจาก RM เห็นวา่มี
การส่งหลกัฐานใหม่ๆให ้หลงัการตดัสินดงักล่าว แต่จะตอ้งก่อนท่ีผลการตดัสินสุดทา้ยจะมีการประกาศโดย MD 

11.6.4 ร่างบนัทึก – การตดัสินของคณะกรรมการช้ีขาด จะตอ้งถูกบนัทึก และถือไวเ้ป็นแบบอยา่งส าหรับเหตุการณ์คลา้ยคลึงกนัท่ีจะ
เกิดตามมาภายหลงัระหวา่งการแข่งขนั 

11.7  การอุทธรณ์โดยบุคคลทีส่าม 

11.7.1 การอุทธรณ์ อาจจะเกิดข้ึนโดยบุคคลอ่ืนได ้ ในพ้ืนฐานการอุทธรณ์โดยบุคคลท่ีสาม ในกรณีน้ี ขอ้ก าหนดทั้งหมดในบทน้ีมีผล
บงัคบัใช ้

11.8  การแปรญัตตกิฎ 

11.8.1 การแปรญตัติกฎกติกาทั้งปวง เป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมาธิการสภา IPSC (IPSC Executive Council) 

11.8.2 บุคคลใด มีความตอ้งการท่ีจะใหมี้ความชดัเจนในกฎขอ้ใดๆ สามารถส่งค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไปยงัส านกังานใหญ่ของ 
IPSC โดยทางจดหมาย โทรสาร หรืออีเมล ์

11.8.3 เม่ือแปรญตัติกฎข้ึน และเผยแพร่ในเวปไซทข์อง IPSC อยา่งเป็นทางการแลว้ ใหถื้อเป็นบรรทดัฐานท่ีปฏิบติักนัมาวา่ ภายใน 7 
วนัต่อจากนั้น แมทชแ์ขง่ท่ี IPSC อนุมติั (Level lll ข้ึนไป) จะใชก้ฎใหม่ท่ีร่างน้ีทนัที กฎฉบบัแกไ้ขหรือปรับปรุง จะร่างต่อเม่ือมี
การประชุมสภา IPSC คร้ังถดัไป 
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หมวดที ่12 :  เบ็ดเตลด็ 

12.1  ภาคผนวก – ภาคผนวกทั้งหลายในกฎฉบบัน้ีเป็นส่วนประกอบของกฎฉบบัน้ีดว้ย 
12.2  ภาษา – กฎฉบบัภาษาองักฤษถือเป็นฉบบัท่ีใชเ้ป็นทางการ หากมีขอ้ขดัแยง้ระหวา่งกฎฉบบัภาษาอ่ืนๆ ใหถื้อตามกฎ ฉบบั

ภาษาองักฤษ 
12.3  การเสียสิทธิ – ผูแ้ข่งขนั และบุคคลทัว่ไปท่ีเขา้ร่วม ถือวา่รับผิดชอบในอุปกรณ์ท่ีน ามาใชใ้นการแข่งขนัตามกฎหมาย ในทอ้งถ่ิน

ท่ีจดัแข่งขนัทั้งหมดเพียงผูเ้ดียว IPSC หรือเจา้หนา้ท่ี IPSC หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเจา้หนา้ท่ีขององคก์รท่ีเก่ียวกบั IPSC ไม่
รับผิดชอบในการ สูญหาย เสียหาย อุบติัเหตุ การบาดเจบ็ หรือตาย กบับุคคลอนัเน่ืองมาจากอุปกรณ์ ท่ีไม่วา่จะถูกหรือผดิ
กฎหมายก็ตาม 

12.4  เพศ – ค  าท่ีอา้งอิงในกฎท่ีพดูถึงเพศชาย (ต.ย. he, him, his) ใหห้มายความถึงเพศหญิงดว้ย (ต.ย. she, her) 
12.5 หมวดค าศัพท์เฉพาะ :- 
 Throughout these rules, the following definitions apply: 

Aftermarket…………………. ช้ินส่วนท่ีไม่ไดผ้ลิตโดย OFM และ/หรือ มีเคร่ืองหมายแสดงของ OFM รายอ่ืน. 
Aim/Aiming…………………..การเลง็ล ากลอ้งไปท่ีเป้า 
Berm…………………………โครงสร้างท่ียกข้ึนของทราย, ดิน หรือวสัดุอ่ืนท่ีใชเ้พ่ือกนัลูกกระสุน และ/หรือแยกช่องยงิหน่ึง และ/หรือ

สนามหน่ึง ออกจากอีกช่องยงิ/สนามหน่ึง 
Bullet………………………..หวักระสุนท่ียงิไปยงัเป้า 
Caliber……………………...ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางของหวักระสุนท่ีวดัเป็นมิลลิเมตร (หรือส่วนพนัของน้ิว) 
Cartridge case…………….ตวักระสุนทั้งนดั 
Chamber Safety Flag……..อุปกรณ์ท่ีมีสีสวา่ง ท่ีไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของกระสุนประกอบ, Flag ตอ้งไม่สามารถใส่ไปในปืนท่ีรังเพลิง

บรรจุกระสุน และเม่ือสวม Flag แลว้ ตอ้งป้องกนัการบรรจุกระสุนในรังเพลิง   Flagตอ้งมีแถบ หรือสายยืน่
ออกมาชดัเจนจากปืน 

Compensator………...........อุปกรณ์ท่ียดึกบัปลายกระบอกของล ากลอ้งเพ่ือตา้นการยกของปลายกระบอก (โดยปกติจะเปล่ียนการไหล
ออกของแก๊ส)  

Detonation…………………การระเบิด(ประทุ) ของกระสุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นล ากลอ้ง ท่ีไม่ใชเ้กิดจากเขม็แทงชนวน (ตย เม่ือสไลดถู์กมือดนั 
เพื่อขบักระสุนออก) 

Discharge………………….See Shot ดู Shot 
Downrange……………… ..พ้ืนท่ีทัว่ไปของสเตจ, ช่องยงิ หรือสนาม  ท่ีซ่ึงปากล ากลอ้งปืนอาจช้ีเขา้ไปอยา่งปลอดภยัระหวา่งการยงิ และ/

หรือท่ีซ่ึงกระสุนถูกตั้งใจ หรือน่าจะยงิไปกระทบ 
Dry firing……………………การเหน่ียวไก และ/หรือ การปฎิบติัของปืนท่ีไม่มีลูกกระสุนโดยเด็ดขาด 
Dummy Ammunition……...ลูกซอ้มหรือฝึก, ลูกไม่มีหวักระสุน, จานกระสุน และปลอกกระสุน 
Engage…………………….การยงิกระสุนไปท่ีเป้า การยงิกระสุนแต่พลาดเป้า ไม่ถือเป็นการไม่ท าการยงิเป้า การบกพร่องของปืนและ

กระสุนท าใหไ้ม่สามารถยงิได ้ใหถื้อเป็นการไม่ท าการยงิเป้า 
Face (facing) uprange……หนา้, อก และน้ิวเทา้ของผูแ้ข่งขนั หนัเขา้สนามทั้งหมด 
False start…………… ……การเร่ิมยงิในโจทยก์ารยงิก่อนสญัญาณเร่ิม (ดู กฎ 8.3.4) 
Grain………………………..หน่วยการวดัท่ีใชห้าน ้ าหนกัของหวักระสุน (1 เกรน = 0.0648 กรัม) 
Holster…………………….. ซองใส่ปืนสั้นท่ีสวมบนเขม็ขดัผูแ้ข่งขนั 
Loaded…………………….ปืนท่ีมีลูกกระสุนจริง หรือลูกกระสุนหลอกในรังเพลิง หรือกระบอก หรือมีกระสุนจริงหรือกระสุนหลอกใน

ซองกระสุนท่ีสวมหรือยดึไวใ้นปืน 
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Loading…………………….การใส่ลูกกระสุนเขา้ไปในปืน 
Location…………………… สถานท่ีภูมิศาสตร์ภายในโจทยก์ารยงิ 
Match Official……………...บุคคลท่ีมีหนา้ท่ี หรืองานอยา่งเป็นทางการในการแข่งขนั แต่ไม่จ าเป็นตอ้งมีคุณสมบติั เป็น หรือท าหนา้ท่ีใน

ฐานะเจา้หนา้ท่ีสนาม  
May………………………… ทางเลือกอยา่งแทจ้ริง 
Must………………………... ตอ้ง(ท าตาม) 
No-shoot(s)………………..เป้าท่ีท าใหเ้กิดโทษเม่ือถูกยงิ 
Not Applicable……………. กฎหรือขอ้ก าหนดท่ีไม่ใชเ้พ่ือระเบียบ, ดิวชิัน่ หรือระดบัแข่งขนั โดยเฉพาะ 
OFM………………………..ผูผ้ลิตปืนเดิม 
Primer………….................. เช้ือประทุ 
Props……………………….ส่ิงของท่ีนอกเหนือจากเป้า หรือ fault lines ท่ีใชใ้นการสร้าง, ด าเนินการ หรือตกแต่งสนามยงิ 
Prototype………………….ปืนในรูปร่างท่ีไม่อยูใ่นการผลิตจ านวนมาก และ/หรือยงัไม่มีใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป 
Region…………………….. ประเทศหรือพ้ืนท่ีทางภูมิภาคอ่ืนท่ียอมรับโดย IPSC 
Regional Director…………. บุคคลท่ียอมรับโดย IPSC ใหเ้ป็นตวัแทนของคณะกรรมการภูมิภาค 
Reloading………………….การเติม หรือการใส่ลูกกระสุนเพ่ิมเขา้ไปในปืน 
Reshoot……………………การยงิซ่อมของผูแ้ข่งขนัท่ีไดรั้บอนุญาตล่วงหนา้โดย RO หรือคณะกรรมการตดัสินช้ีขาด 
Round……………………..กระสุน 
Shooting position………..การแสดงทางกายภาพของร่างกายบุคคล (เช่น ยนื, นัง่, คุกเข่า, นอน) 
Shot…………………………กระสุนท่ีผา่นล ากลอ้งของปืนออกไปแลว้อยา่งสมบูรณ์  
Should………………..........ทางเลือก แต่แนะน าเป็นอยา่งยิง่ 
Sight picture……………….การเลง็ไปท่ีเป้า โดยไม่ไดย้งิจริงท่ีเป้า (ดูหวัขอ้ 8.7) 
Snap Cap…………………..ลูกหลอก (ดมัม่ี) 
Squib……………………….การยงิ ”ปุด” หรือการยงิท่ีหวักระสุนไม่พน้ล ากลอ้ง 
Stance……………………... การแสดงทางกายภาพของมือบุคคล (เช่น มือขา้งล าตวั, แขนไขว ้) 
Start position………………ต าแหน่ง, ท่ายงิ และลกัษณะมือท่ีก าหนดโดยโจทยก์ารยงิก่อนให ้“สญัญาณ เร่ิม” (ดู กฎ 8.3.4) 
Sweeping………………….การช้ีปากล ากลอ้งของปืนไปท่ีส่วนใดๆของร่างกายบุคคลใดๆ (ดู กฎ 10.5.5) 
Target(s)…………………...ค าท่ีสามารถรวมทั้งเป้าคิดคะแนนและเป้าหา้มยงิ หากกฎ (เช่น 4.1.3) ไม่ไดแ้ยกความแตกต่างระหวา่งเป้าทั้ง

สอง 
Unloaded…………………..ปืนท่ีไม่มีลูกกระสุนจริง หรือกระสุนหลอกในรังเพลิง และ/หรือในซองกระสุนท่ีเสียบหรือยดึกบัปืน 
Unloading…………………  การน าลูกกระสุนออกจากปืน 
Uprange……………………พ้ืนท่ีทัว่ไปของสเตจ, ช่องยงิ หรือสนาม ท่ีอยูห่ลงัแนวมุมยงิมากสุดท่ีปลอดภยั (ดูกฎ 2.1.2) ท่ีปากล ากลอ้ง

ปืนตอ้งไม่ช้ีเขา้ไประหวา่งการยงิ (ยกเวน้ ใหดู้กฎ 10.5.2) 
Will………………………….ตอ้ง(ท า) 
12.6  การวดั – ตามกฎน้ี เม่ือมีการวดั ตวัเลขในวงเลบ็ท่ีแสดงไวก็้เพ่ือเป็นแนวทางเท่านั้น 
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ภำคผนวก A1 (Appendix A1) 

ระดับของกำรแข่งขัน IPSC (IPSC Match Levels) 

อกัษรยอ่: R = แนะน า, M = บงัคบัใช ้

Item Description Level Level Level Level Level 
l ll lll IV V 

1 ตอ้งใชก้ฎของ IPSC ฉบบัล่าสุด M M M M M 
2 ผูแ้ข่งขนัตอ้งเป็นสมาชิกของสมาคม IPSC ในภูมิภาคของตนเอง R M M M M 
3 ผูอ้  านวยการแข่งขนั (Match Director) M M M M M 
4 นายสนาม (Range Master) M M M M M 
5 นายสนามตอ้งไดรั้บการรับรองจาก คณะกรรมการภูมิภาค R R M R R 
6 นายสนามตอ้งไดรั้บการรับรองจาก คณะกรรมการ IPSC สากล    M M 
7 หวัหนา้สนาม (Chief Range Officer) R R R M M 
8 เจา้หนา้ท่ี NROI หน่ึงคนต่อหน่ึงสนาม R R M M M 
9 เจา้หนา้ท่ี IROA หน่ึงคนต่อหน่ึงสนาม   R  M M 
10 IROA State Officer   R  M M 
11 One Range Staff (target restorer) for each 6 rounds R R R R R 
12 สนามยงิไดรั้บการอนุมติัจาก Reginal Director R R M   
13 สนามยงิไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ IPSC    M M M 
14 IPSC รับรองการแขง่ขนั*   M M M 
15 การวดักระสุน (Chronograph)  R R M M 
16 การลงทะเบียนการแข่งขนักบั IPSC ล่วงหนา้ 3 เดือน   M   
17 การรับรองจากคณะกรรมการ IPSC ทุก 3 ปี    M M 
18 การรวมอยูใ่นตารางการแข่งขนัของ IPSC   M M M 
19 รายงานการแข่งขนัไปยงั IROA   M M M 
20 จ านวนกระสุนต ่าสุดท่ีแนะน า 

ปืนสั้น 
ปืนยาว 
ปืนลูกซอง 

 
40 
40 
40 

 
80 
80 
80 

 
150 
150 
150 

 
300 
300 
300 

 
450 
450 
450 

21 จ านวนสนาม 
จ านวนสนามต ่าสุดท่ีแนะน า 

ปืนสั้น 
ปืนยาว 
ปืนลูกซอง 

- 
 
3 
3 
3 

- 
 
6 
6 
6 

- 
 

12 
12 
12 

24 
 

24 
24 
24 

30 
 

30 
30 
30 

22 จ านวนผูแ้ข่งขนัต ่าสุดท่ีแนะน า 
ปืนสั้น 
ปืนยาว 
ปืนลูกซอง 

 
10 
10 
10 

 
50 
50 
50 

 
120 
120 
120 

 
200 
200 
200 

 
300 
300 
300 

23 อนัดบัของการแขง่ขนั (คะแนน) 1 2 3 4 5 
 

* ขอ้ 24 : การแข่งขนัในระดบั ระดบั Level l และ Level ll ไม่ตอ้งขอการรับรอง อยา่งไรก็ตาม RD แต่ละประเทศก าหนดกฎเกณฑ์
ตลอดจนขั้นตอนไดเ้องส าหรับการรับรอง Level l และ Level ll เพื่อใชใ้นประเทศตน 
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ภาคผนวก A2 (Appendix A2) 

การจ าแนกประเภทของ IPSC 

ก่อนการแข่งขนั ผูจ้ดัแข่งขนัจะตอ้งระบุ Division ท่ีจะมีการจดัข้ึน 
การแข่งขนัท่ีไดรั้บการรับรองจาก IPSC จะตอ้งจ าแนก Division และ Categories (ประเภท) โดยใชพ้ื้นฐานของจ านวนผูแ้ขง่ขนัท่ี
ลงทะเบียนและเขา้ร่วมในการแขง่ขนัจริง รวมถึงผูแ้ข่งขนัท่ี DQ ระหวา่งการแข่งขนั (เช่น ดิวชิัน่ ในการแข่งขนั Level 3 มีผูแ้ข่งขนั 10 คน 
แต่มีผูแ้ข่งขนั DQ หน่ึงคน หรือมากกวา่ ดิวิชัน่นั้นจะยงัคงรับรองตอ่ไป) และอยูบ่นพ้ืนฐานของกฎเกณฑข์า้งล่างน้ี 

1. Division (ประเภทของปืนท่ีใชแ้ข่งขนั) 
  Level l และ Level ll……….. แนะน า ใหมี้ผูแ้ข่งขนัขั้นต ่า 5 คนต่อ Division 
  Level lll…………………….. บงัคบั ใหมี้ผูแ้ขง่ขนัขั้นต ่า 10 คนต่อ Division 
  Level lv และ Level V……... บงัคบั ใหมี้ผูแ้ขง่ขนัขั้นต ่า 20 คนต่อ Division 

2. Categories (ประเภทของผูแ้ข่งขนั) 
  ตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง Division ใหถู้กตอ้งเสียก่อนการแบ่งประเภท (Categories) จึงจะไดรั้บการรับรองการแขง่ขนัทุก 

Level ตอ้งมีผูแ้ข่งขนัอยา่งนอ้ย 5 คนในแต่ละ Division Categories (ดูรายละเอียดขา้งล่าง) 

3. กฎเกณฑใ์นแต่ละ Categories 
  การแบ่งประเภทผูแ้ข่งขนัท่ีไดรั้บการรับรอง ตามแต่ดิวชิัน่ มีดงัน้ี:- 
  (a) - Lady- คือ ผูแ้ขง่ขนัท่ีมีเพศหญิง 

(b) - Junior – คือ ผูแ้ข่งขนัท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 21 ปี ในวนัแรกของการแข่งขนั 
(c) - Senior - คือ ผูแ้ข่งขนัท่ีมีอายมุากกวา่ 50 ปี ในวนัแรกของการแขง่ขนั 
(d) - Super Senior - คือ ผูแ้ข่งขนัท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปี ในวนัแรกของการแข่งขนั ผูแ้ข่งขนัมีสิทธิเลือกท่ีจะลงแข่งSenior หรือ 
Super Senior อยา่งใดอยา่งหน่ึง  หากแมทชแ์ข่งขนัใดไม่สามารถจดั Super Senior ต่างหากได ้Super Senior อาจถูกน าไปรวมกบั 
Senior 

4. Team Categories (ประเภทของทีม) การแข่งขนั IPSC อาจด าเนินการจดัแขง่ประเภททีมไดด้งัน้ี 
  (a) - Regional Team แบ่งตาม Division 
  (b) - Regional Team แบ่งตาม Division ส าหรับผูแ้ข่งขนัประเภท Lady 
  (c) - Regional Team แบ่งตาม Division ส าหรับผูแ้ข่งขนัประเภท Junior 

(d) - Regional Team แบ่งตาม Division ส าหรับผูแ้ข่งขนัประเภท Senior 

(หมายเหตุ – Regional Team คือ ทีมของผูแ้ขง่ขนัของประเทศต่างๆ เช่น ทีมไทย ทีมสิงคโปร์ – ผูแ้ปล) 
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APPENDIX B1       Target Presentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

       

 

    ใหท้ าการตดัส่วนบนของขาเป้า เพ่ือเพ่ิมวสิยัทศัน์ของเป้า 
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APPENDIX B2     IPSC Target 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11
4 

IPSC Shotgun Rules, January 2012 Edition  

APPENDIX B3     IPSC Mini Target 

 

 

 

Scoring 

Major Zone 

5 A 

4 C 

2 D 
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ภาคผนวก C1 (Appendix C1) 

การทดสอบเป้า IPSC Popper 

1. RM  จะตอ้งก าหนดกระสุน และปืนท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการทดสอบเป้า IPSC Popper อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงจะถูกใชโ้ดย
เจา้หนา้ท่ีๆไดรั้บมอบหมายจาก RM เพื่อท่ีจะเป็นเจา้หนา้ท่ีทดสอบเป้า 

2. Not Applicable ไม่ใช ้

3. หลงัจากการทดสอบและอนุมติัจาก RM แลว้ กระสุนและปืนท่ีก าหนดไว ้จะไม่สามารถถูกอุทธรณ์โดยผูแ้ขง่ขนัได ้

4. RM ตอ้งมีการจดัใหท้ดสอบ Popper ทุกตวั ก่อนการแข่งขนัจะเร่ิมข้ึน หรือเม่ือใดก็ตามระหวา่งการแข่งขนั 

5. การทดสอบเบ้ืองตน้ Popper ทุกตวัตอ้งไดรั้บการจดัใหล้ม้ลง เม่ือมีการยงิ 1 นดัในบริเวณทดสอบ (Calibration Zone) จากปืนท่ี
ก าหนดไวโ้ดยใชก้ระสุนท่ีถูกก าหนดไว ้ การยงิทดสอบจะตอ้งยงิจากจุดยงิท่ีไกลท่ีสุดเท่าท่ีผูแ้ขง่ขนัจะเห็นเป้าไดข้องโจทยก์าร
ยงินั้นๆ  บริเวณทดสอบ (Calibration Zone) แสดงไวใ้นแผนภาพในหนา้ต่อไป 

6. ถา้ระหวา่งการยงิ Popper ไม่ลม้ลงเม่ือยงิโดนแลว้ ผูแ้ข่งขนัมีทางเลือก 3 ทาง 

(a) Popper ถูกยงิซ ้ าจนกระทัง่ลม้ลง ในกรณีน้ี ไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ ทั้งส้ิน และสนามนั้นจะถูกบนัทึกคะแนนตามท่ียงิได ้
(b) Popper ยงัตั้งอยู ่แต่ผูแ้ขง่ขนัไม่ไดร้้องขอใหมี้การทดสอบ (Calibrate) ในกรณีน้ี ไม่ตอ้งด าเนินการใดๆทั้งส้ิน และสนาม

นั้นจะถูกบนัทึกคะแนนตามท่ียงิได ้และใหบ้นัทึกคะแนน Popper เป็น “ยงิพลาด” (Miss) 
(c) Popper ยงัตั้งอยู ่และผูแ้ข่งขนัร้องขอใหมี้การทดสอบ (Calibrate) ในกรณีน้ี Popper และ บริเวณโดยรอบตอ้งไม่ถูกแตะ

ตอ้ง หรือรบกวนโดยบุคคลใด ถา้เจา้หนา้ท่ีการแข่งขนัละเมิดกฎน้ี ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งท าการยงิใหม่ (Re-shoot) ถา้ผูแ้ข่งขนั 
หรือบุคคลอ่ืนใดละเมิดกฎน้ี ใหบ้นัทึกคะแนน popper เป็น”ยงิพลาด” (Miss) และบนัทึกคะแนนส่วนท่ีเหลือของสนาม
ตามท่ียงิไดจ้ริง 

(d) หากเป้า Popper ลม้ลงเองจากปัจจยัภายนอก (เช่น กระท าโดยลม) ก่อนท่ีจะท าการทดสอบเป้า ตอ้งท าการยงิใหม่ทั้ง
สนาม 

7. ถา้ไม่มีการรบกวนใดเกิดข้ึน เจา้หนา้ท่ีทดสอบตอ้งกระท าการทดสอบ Popper ท่ีเป็นปัญหา (เม่ือตอ้งการตาม ขอ้ 6 (c) ขา้งบน) 
จากต าแหน่งท่ีใกลเ้คียงกบัต าแหน่งท่ีผูแ้ข่งขนัท าการยงิใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี:- 

(a) ถา้การยงินดัแรกของเจา้หนา้ท่ีทดสอบ ยงิโดนบริเวณทดสอบ (Calibration Zone) หรือต ่ากวา่ และ Popper ลม้ลง Popper  
นั้นถือวา่ไดถู้กท าการทดสอบท่ีถูกตอ้งมาแลว้ และใหบ้นัทึกคะแนน Popper เป็น “ยงิพลาด” (Miss) 

(b) ถา้การยงินดัแรกของเจา้หนา้ท่ีทดสอบ ยงิโดนบริเวณทดสอบ (Calibration Zone) หรือต ่ากวา่แต่ Popper ไม่ลม้ใหถื้อวา่ 
Popper นั้นบกพร่อง และผูแ้ข่งขนัจะถูกสัง่ใหท้ าการยงิใหม่ (Re-shoot) หลงัจาก Popper ไดถู้กทดสอบใหม่อีกคร้ังแลว้ 

(c) ถา้การยงินดัแรกของเจา้หนา้ท่ีสนาม ยงิไม่โดน Popper ใหท้ าการยงิใหม่จนกระทัง่เหตุการณ์ขอ้ใดขอ้หน่ึงในขอ้ 7(a) 
หรือ 7(b) เกิดข้ึน 

8. หมายเหตุ เป้า Metal Plate ท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้ไม่สามารถจะร้องขอใหท้ าการทดสอบได ้(ดูขอ้ 4.3.1.6) 

9. Pepper Poppers จะค่อยๆเลิกใชแ้ละจะหยดุใชห้ลงัจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2012 
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APPENDIX C2:  IPSC Poppers 

 

 

Scoring  

Minor / Major 

5 or 10 points 

(Rules 9.4.1.1 & 9.4.1.2) 

Penalty 

Miss / No-Shoot 
Minus 10 points 

 

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). 

เป้าโลหะ และเป้าหา้มยงิ ซ่ึงอาจหมุน หรือ หนัเม่ือโดนยงินั้นไม่อนุญาตใหใ้ช ้หากใชจ้ะยกเลิกการรับรองจาก IPSC  

ดูกฎ 4.3.1.1 
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APPENDIX C3:  IPSC Metal Plates 

 

5 or 10 points 

(Rules 9.4.1.1 & 9.4.1.2) 

Scoring  

 

Minus 10 points 
Penalty 

Miss / No-Shoot 

 

Round Rectangular Dimensions 

15cm Ø  15x15cm Minimum  

30cm Ø  45x15cm 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). 
เป้าโลหะ และเป้าหา้มยงิ ซ่ึงอาจหมุน หรือ หนัเม่ือโดนยงินั้นไม่อนุญาตใหใ้ช ้
หากใชจ้ะยกเลิกการรับรองจาก IPSC  
ดูกฎ 4.3.1.1 
 



11
8 

IPSC Shotgun Rules, January 2012 Edition  

APPENDIX D:  Shotgun Divisions 
 
 

  
SG 

Open 
SG 

Modified 
SG 

Standard 
SG 

Standard Manual 
1 อนุญาตใหใ้ชค้่า Power Factor ต ่าสุด 480 
2 อนุญาตใหใ้ชข้นาดกระสุนต ่าท่ีสุด 20 gauge/bore 
3 อนุญาตใหใ้ชค้ลิปกระสุน รังกระสุนดา้นขา้ง ท่ีติดกบัตวัปืน ใช่ 
4 อนุญาตใหใ้ชปื้นตน้แบบ ใช่ ไม่ 
5 ปืนตอ้งผลิตจากโรงงานขายแก่บุคคลอยา่งนอ้ย 500 กระบอก ไม่ ใช่ 
6 อนุญาตใหใ้ชค้วามยาวมากสุดของปืน 1320 มม. (ดูขอ้ 17) ไม่ใช ้Not applicable 
7 อนุญาตใหใ้ช ้Compensator, port  ตวัลดเสียง และ/หรือลดแสง ใช่ ไม่ 

8 
อนุญาตใหป้รับแต่งภายนอก เช่น ถ่วงน ้ าหนกั อุปกรณ์ภายนอก
เพื่อควบคุม หรือ ลดแรงสะทอ้นถอยหลงั 
(ยกเวน้แผน่ยางรองกนักระแทกดา้นหลงัของพานทา้ย) 

ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ 

9 อนุญาตใหใ้ช ้ศูนยก์ลอ้ง หรือ ศูนยอิ์เลคโทรนิค ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ 
10 อนุญาตใหใ้ช ้ศูนยเ์ปิดจากผูผ้ลิตอ่ืน ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ 
11 ซองกระสุนแบบวง หรือ หลายซอง ใช่ ไม่ ไม่ ไม่ 
12 จ านวนกระสุนท่ีบรรจุก่อนเสียงสญัญาณเร่ิม ดูขอ้ 18 สูงสุด 14 นดั สูงสุด 9 นดั สูงสุด 9 นดั 
13 อนุญาตใหใ้ชซ้อง หรือ หลอดกระสุนถอดเปล่ียนได ้ ใช่ (ดูขอ้ 18) ไม่ ไม่ ไม่ 

14 อนุญาตใหใ้ช ้อุปกรณ์ช่วยใส่ลูกเร็ว (Speed loaders)  
ใช่ –  

สูงสุด 6นดั 
ไม่ ไม่ ไม่ 

15 อนุญาตใหป้รับแต่ง หรือติดตั้ง โหลดดิงเพลท ใช่ 
ใช่ตาม

ขอ้ก าหนด 
(ดูขอ้ 19) 

ใช่ตาม
ขอ้ก าหนด  

(ดูขอ้ 20 & 21) 

ใช่ตามขอ้ก าหนด  
(ดูขอ้ 20) 

16 จ ากดัประเภทเล่ือนปืน 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  ammunition only No, Home loads are acceptable 

6. Lead shot Permitted subject to local environmental restrictions 
7. Bismuth shot Permitted 
8. Tungsten Based shot Permitted for paper, frangible and synthetic targets only 
9. Steel shot Permitted for paper, frangible and synthetic targets only 

10. Metal piercing Prohibited 
11. Incendiary Prohibited 
12. Tracer Prohibited 

13. Wad 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. 

 
-  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. 
 

17.      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 ลูกปรายเมด็ใหญ่ 
 

Acceptable Buckshot Sizes (but see note above) 
 

American UK Inches Metric Typical Pellets Per Cartridge 12 ga. nominal 
000 Buck LG .36ins 9.1mm 6-8 

00 Buck SG .33ins 8.4mm 9-12 
0 Buck  .32ins 8.1mm 12 
1 Buck Spec. SG .30ins 7.6mm 12-16 
2 Buck  .27ins 6.9mm 18 
3 Buck  .25ins 6.4mm 20 
4 Buck SSG .24ins 6.1mm 27 

Slug 
 

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.



 

APPENDIX F1:  Scoring Hand Signals 

 

 

   

Alpha Charlie Delta 

 

 

   

Miss No-Shoot Re-Score 

 

 

When two shots per target are used, both arms are employed. 

ใหส้ญัญาลกัษณ์ ทั้ง 2 นดัใหใ้ชท้ั้งสองแขน 

 


