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ประกาศสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ที่ 8/2565 

เรื่อง เกณฑ์การปรับ Classification ของนักกีฬาปืนสั้นรณยุทธ  
 

ตามที่ สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ประกาศการจัด Classification ของนักกีฬาปนืสัน้รณยุทธ 
(IPSC Handgun) (ประกาศสมาคมฯ ที่ 1/2562 และประกาศสมาคมฯ ที่ 2/2562) และ มีประกาศบทเฉพาะกาลที่ 3  
นั้น สมาคมฯ ขอประกาศสิน้สดุการใช้บทเฉพาะกาล ที่ 3 และ ให้ใช้เกณฑ์การปรับ Classification ตามประกาศ
สมาคมฯ ที่ 8/2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 

การแข่งขันที่จะมีการปรับ Classification ต้องมีองค์ประกอบดังนี ้
1. การแข่งขันที่ จัดโดยสมาคมฯ หรือชมรมที่เป็นสมาชิก ในระดบั Level II ขึ้นไป ตามประกาศในปฏิทนิการ

แข่งขันสมาคมกีฬายงิปนืรณยุทธแห่งประเทศไทย 

2. ต้องมีนักกีฬาใน Classification สูงสดุมาร่วมการแข่งขันไมน่อ้ยกว่า 3 ท่าน ( ใน Classic Division และ 

Production Optic Division จะต้องมีนักกีฬาสงูสุดไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ) 

3. ต้องมีการวัดค่าความแรงของกระสุน (Chronograph) 

 

เมื่อองค์ประกอบของการแข่งชันครบถ้วน ให้ด าเนินการปรับ Class ตามเกณฑด์ังนี ้
 

เกณฑ์การปรับ Classification ใน Open, Standard, Production, และ Revolver Division 

- GM class 100 % - 95% 

- M class 94.99% - 90% 

- A class 89.99% - 80% 

- B class 79.99% - 70% 

- C class 69.99% - 60% 

- D class 59.99% - 0.00% 

 

เกณฑ์การปรับ Classification ใน Classic Division และ Production Optic Division 

- M class 100% - 90% 

- A class 89.99% - 80% 

- B class 79.99% - 70% 

- C class 69.99% - 60% 

- D class 59.99% - 0.00% 
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นักกีฬาที่ไม่เคยเข้าแข่งระบบ IPSC Handgun 

- นักกีฬาต้องผา่นการทดสอบความปลอดภัยตามประกาศสมาคมฯ ที่ 7/2561 

- เมื่อนักกีฬาท าการแข่งขันใน Match ที่ครบองค์ประกอบในระดับ Level II ขึ้นไป เมื่อท าการแข่งขันคร้ังนั้น
แล้วนักกีฬาท าการยิงได้เปอร์เซ็นต์เท่าใดจากผลการตัดสิน Overall Standing ก็จะน าไปเทยีบกับเปอร์เซ็นต ์
ที่ใช้ในการแบ่ง Class หากเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ใน Class ใด ก็จะได้รับการจัดชั้นให้อยู่ Class นัน้ ในการแข่งขัน
คราวต่อไป หลงัจากนี ้ ถ้านักกีฬาคนดังกล่าวไปยงิใน Division อืน่ที่ยังไม่เคยยิง ก็จะต้องลงใน Class U อีก
คร้ัง และปรับคลาส ตามเกณฑท์ี่กล่าวไว้ข้างบน 

- นักกีฬา Class U ที่ Disqualify จากการแข่งขันไม่มีการปรบั Class และ ให้ท าการแข่งขันใน Class U ในการ
เข้าร่วมแข่งขันคร้ังต่อไป 

 

นักกีฬาที่มี Classification อยู่แล้ว จะได้รับการปรับคลาส เมื่อเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
- เมื่อนักกีฬาท าการแข่งขันใน Match ที่ครบองค์ประกอบในระดับ Level II แล้วติด อันดับ 1 ใน 

Classification ของตัวเอง สมาคมฯ จะน าผลการยิงของแต่ละคนมาตรวจสอบว่าได้เปอร์เซ็นต์จาก Overall 

Standing เท่าใด หาก นักกีฬาผูน้ั้นได้เปอร์เซ็นต์อยู่ใน Class เดิม ก็จะไม่มีการปรับ Class แต่หากได้
เปอร์เซ็นต์สูงกว่า Class เดิม ก็จะได้รับการปรับ Class ให้ไปอยู่ใน Class ที่สูงกว่า 1 ข้ัน 

- เมื่อนักกีฬาท าการแข่งขันใน Match ที่ครบองค์ประกอบในระดับ Level III ขึ้นไป สมาคมฯ จะน าผลการยงิ
ของแต่ละคนมาตรวจสอบว่าไดเ้ปอร์เซ็นต์จาก Overall Standing เท่าใด หากนักกีฬาผูน้ั้นได้เปอร์เซ็นต์อยู่ใน 
Class เดิม ก็จะไม่มีการปรบั Class แต่หากได้เปอร์เซ็นต์สูงกว่า Class เดิม ก็จะได้รับการปรับ Class ให้ไปอยู่
ใน Class ตามผลการแข่งขันเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับ 

 

            ประกาศ ณ. วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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ประกาศสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ที่ 9/2565 

เรื่อง บทเฉพาะกาล เกณฑ์การปรับ Classification ของ Classic Division  

และ   Production Optic Division ของนักกีฬาปืนสั้นรณยุทธ  
 

ตามที่ สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ประกาศการจัด Classification ของนักกีฬาปนืสัน้รณยุทธ 
(IPSC Handgun) (ประกาศสมาคมฯ ที ่ 7/2565) และ มปีระกาศเกณฑ์การปรับ Classification ของนักกีฬาปืนสั้น       
รณยุทธที่ 8/2565 นั้น สมาคมฯ ขอประกาศบทเฉพาะกาล ส าหรับการปรับ Classification ของ Classic Division 

และ  Production Optic Division ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 

การแข่งขันที่จะมีการปรับ Classification ต้องมีองค์ประกอบดังนี ้
1. การแข่งขันที่ จัดโดยสมาคมฯ หรือชมรมที่เป็นสมาชิก ในระดบั Level II ขึ้นไป ตามประกาศในปฏิทนิการ

แข่งขันสมาคมกีฬายงิปนืรณยุทธแห่งประเทศไทย 

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

 

ข้อก าหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศสมาคมที่ 8/2565 

 

            ประกาศ ณ. วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

       

 

                                (นายวฒัน์ ศรีจินตอังกูร) 
                   อุปนายกฝา่ยจัดการแข่งขนัและสง่แข่งขัน  
            สมาคมกีฬายงิปนืรณยุทธแห่งประเทศไทย 

 

 

 


