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Rozdział 1 - Projektowanie Toru 

Przedstawione tutaj ogólne zasady projektowania torów określają kryteria, 
odpowiedzialność i ograniczenia obowiązujące projektantów jako architektów 
sportu IPSC. 

1.1. Zasady ogólne 

1.1.1. Bezpieczeństwo – Zawody IPSC muszą być zaprojektowane 
i przygotowane ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo. 

1.1.2. Jakość – Wartość zawodów IPSC jest określona przez jakość wyzwania 
zawartego w przygotowanych torach. Tory muszą być zaprojektowane 
przede wszystkim pod kątem sprawdzenia umiejętności strzeleckich 
zawodnika a nie jego fizycznych możliwości. 

1.1.3. Równowaga – Celność, siła i szybkość – łacińskie „Diligentia, Vis, 
Celeritas” („DVC”) - są równoważnymi elementami w strzelaniu IPSC. 
Właściwie skonstruowany tor będzie w głównej mierze określony przez 
zadania jakie trzeba będzie na nim wypełnić – jednak te muszą być 
dobierane w taki sposób aby wszystkie te trzy elementy miały równy 
wpływ na wynik. 

1.1.4. Różnorodność – Zawody IPSC są zróżnicowane. Chociaż nie jest 
konieczne przygotowywanie nowych torów na każde zawody, żaden tor 
nie może być powtarzany wielokrotnie aby można go było wykorzystać 
jako podstawę do oceny zdolności strzeleckich IPSC. 

1.1.5. Dowolność stylu – Zawody IPSC dają wolną rękę strzelcowi. Zaliczenie 
toru polega na wypełnieniu postawionych zadań w dowolnym stylu 
i kolejności przez ostrzeliwanie ich w dowolnym momencie jeśli tylko są 
one widoczne. Tory nie mogą wymagać obowiązkowych wymian 
magazynków albo narzucać pozycji strzeleckiej czy stanowiska poza 
przypadkami określonymi poniżej. Niemniej można stworzyć warunki lub 
zbudować przeszkody, które wymuszą na strzelcu zmianę pozycji lub 
stanowiska. 

1.1.5.1. Zawody Level I i II nie muszą spełniać ściśle wymagań 
dotyczących dowolności stylu czy ograniczeń ilości strzałów. 

1.1.5.2. Ćwiczenia standardowe oraz tory ICS (IPSC Clasification 
System) mogą narzucać obowiązkowe zmiany magazynków 
lub wymuszać pozycje i stanowiska, niemniej obowiązkowe 
zmiany magazynków nie mogą być wymagane na długich 
torach. 
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1.1.5.3. Ćwiczenia standardowe i tory ICS mogą narzucać strzelanie 
z mocnej lub słabej ręki. Miejsce lub sytuacja od której 
strzelec jest zobowiązany do posługiwania się tylko jedną 
ręką musi być wyrażnie określone. 

1.1.6. Trudność – Zawody IPSC oferują różne stopnie trudności. Żadne 
zadanie strzeleckie nie może zostać oprotestowane jako niemożliwe do 
wykonania. Nie dotyczy to czynności nie związanych bezpośrednio ze 
strzelaniem, które powinny być planowane przy uwzględnieniu różnic 
w budowie fizycznej zawodników. 

1.1.7. Wyzwanie – Strzelectwo IPSC docenia trudność używania broni ostrej 
dużego kalibru w strzelaniu dynamicznym ale należy zawsze stosować 
najmniejszy kaliber jako wyznacznik aby umożliwić wszystkim 
zawodnikom sprostanie wyzwaniom. 

1.2. Rodzaje torów 

Zawody IPSC mogą zawierać następujące rodzaje torów: 

1.2.1. Podstawowe typy torów: 

1.2.1.1. Tory krótkie – nie mogą wymagać więcej niż 9 strzałów 
i 2 stanowisk strzeleckich do ich ukończenia. 

1.2.1.2. Tory średnie – nie mogą wymagać więcej niż 16 strzałów 
i 3 stanowisk strzeleckich do ich ukończenia. Projekt 
i konstrukcja torów nie może wymagać więcej niż 9 strzałów 
z któregokolwiek ze stanowisk strzeleckich, jak również nie 
może pozwalać zawodnikowi na pominięcie stanowiska 
strzeleckiego przez ostrzelanie wszystkich celów ze 
stanowiska wcześniejszego. 

1.2.1.3. Tory długie – do ich ukończenia nie może być niezbędne 
więcej niż 32 strzały. Projekt i konstrukcja torów nie może 
wymagać więcej niż 9 strzałów z któregokolwiek ze 
stanowisk strzeleckich jak również nie może pozwalać 
zawodnikowi na ominięcie stanowiska strzeleckiego przez 
ostrzelanie wszystkich celów ze stanowiska wcześniejszego. 

1.2.1.4. Zalecany stosunek poszczególnych rodzajów torów na 
zawodach IPSC jest to 3 tory krótkie na 2 tory średnie na 
1 tor długi. 

1.2.2. Tory specjalne 

1.2.2.1. Ćwiczenia standardowe – do ich ukończenia nie może być 
niezbędne więcej niż 24 strzały. Grupa celów nie może 
wymagać więcej niż 6 strzałów (12 jeśli obowiązkowa 
wymiana magazynka jest narzucona). 
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1.2.2.2. Nie dotyczy – punkt został usunięty. 

1.2.2.3. Tory ICS – tory opublikowane przez Dyrektoriat Regionalny 
oraz / lub przez władze IPSC. Tory ICS dostępne są dla 
zawodników chcących znajdować się w regionalnym i / lub 
międzynarodowym rankingu. Tory ICS muszą być 
opracowane w zgodzie z tymi regułami i rozgrywane zgodnie 
z dołączoną do nich dokumentacją. Wyniki muszą być 
przesłane do organu ogłaszającego, w formie wymaganej 
w celu zatwierdzenia (razem z opłatami jeśli takowe są 
wymagane). 

1.2.3. Tory dodatkowe 

1.2.3.1. „Shoot-Off” – do jego ukończenia nie może być wymagane 
więcej niż 9 strzałów i musi narzucać 1 obowiązkową 
wymianę magazynka. 

1.3. Akceptacja IPSC 

1.3.1. Organizatorzy zawodów chcący uzyskać akceptację IPSC muszą 
pozostawać w zgodzie z podstawowymi zasadami konstruowania torów 
jak również z innymi zasadami obowiązującymi w tej dyscyplinie sportu. 
Zawody, które nie są spełniają tych wymogów nie mogą być ogłaszane 
jako zawody zaakceptowane przez IPSC. 

1.3.2. Prezydent Światowej Federacji IPSC, jego reprezentant lub 
funkcjonariusz federacji (w tej kolejności) mogą wycofać akceptację 
IPSC dla zawodów. Takie działanie może zostać podjete w dowolnej 
chwili jeśli w ich opinii zawody nie są zgodne z regułami IPSC, tory są 
niezgodne z wytycznymi IPSC albo zawody mogą przynieść szkodę 
dobremu imieniu sportu IPSC. 

1.3.3. Wymagania dotyczące zawodów poszczególnych poziomów są 
określone w załączniku A1. 



Przepisy IPSC wersja Styczeń 2004 
Tłumaczenie ZSD Kraków – Rafał Karaś, Tomasz Malcharek, Szymon Rzepka 

Strona 7 

Rozdział 2 - Konstrukcja i modyfikacje toru 

Przedstawione poniżej ogólne przepisy dotyczące konstrukcji torów określają 
kryteria, zakres odpowiedzialności i ograniczenia obowiązujące w zawodach IPSC. 
Projektanci torów, organizatorzy zawodów i działacze są zobowiązani do 
stosowania się do tych przepisów. 

2.1. Przepisy ogólne 

2.1.1. Konstrukcja – Obowiązek kierowania się zasadami bezpieczeństwa na 
etapie projektowania, konstruowania i określania warunków do 
zaliczenia każdego toru, spoczywa na organizatorach zawodów 
i podlega zatwierdzeniu przez Range Master’a. Należy dołożyć 
wszelkich starań aby uchronić zawodników, obsługę i widzów przed 
doznaniem jakichkolwiek obrażeń podczas zawodów. Projekt toru 
powinien zapobiegać nieumyślnym niebezpiecznym zachowaniom tam 
gdzie tylko jest to możliwe. Przy projektowaniu toru należy mieć na 
uwadze zapewnienie sędziom możliwości nadzorowania zawodnika 
w trakcie całego przebiegu. 

2.1.2. Kąty bezpieczeństwa – Tory muszą być konstruowane z zachowaniem 
kątów bezpieczeństwa. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
bezpieczną konstrukcję celów i urządzeń pomocniczych a także na kąty 
możliwych rykoszetów. Tam gdzie jest to konieczne należy brać pod 
uwagę fizyczne wymiary kulochwytu i wałów ochronnych jako 
ograniczeń w procesie projektowania. 

2.1.3. Minimalny dystans – Zawsze gdy na torze znajdują się cele metalowe 
należy zapewnić warunki aby zarówno strzelec jak i obsługa zachowała 
minimalną odległość 7 metrów od celu podczas strzelania. Jeśli tylko 
jest to możliwe należy to zagwarantować za pomocą przeszkód 
fizycznych. Jeżeli do określenia dystansu używane są linie ognia należy 
ustawić je w odległości minimum 8 metrów od celu – aby w przypadku 
gdy strzelec nieznacznie przekroczy linię nadal zachował minimalną 
odległość 7 metrów. 

2.1.4. Położenie celów – Jeżeli tor obejmuje cele położone na obrzeżach wału 
przechwytującego – organizatorzy muszą zabezpieczyć lub wyłączyć 
z użytku otaczające miejsca do których mogą mieć dostęp zawodnicy, 
obsługa lub widzowie. Każdy zawodnik musi mieć możliwość do 
opracowania własnego sposobu przebiegu toru i nie może być 
ograniczany przez rozważanie czy doprowadzi to do stworzenia 
potencjalnego zagrożenia. Cele muszą być rozmieszczone w taki 
sposób aby strzelanie do nich zgodnie z zasadą „jeśli tylko są widoczne” 
nie zmuszało zawodników do przekraczania bezpiecznych kątów. 
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2.1.5. Nawierzchnia toru – Jeśli tylko jest to możliwe nawierzchnia powinna 
zostać przygotowana przed zawodami i utrzymywana w możliwej 
czystości podczas zawodów aby zapewnić bezpieczeństwo zawodnikom 
i obsłudze. Należy wziąć pod uwagę zarówno zmiany pogody jak 
i zachowania zawodników. Obsługa może posypać żwirem, piaskiem lub 
innym materiałem naruszoną powierzchnię toru w dowolnym momencie 
i takie działania konserwacyjne obsługi nie mogą być oprotestowane 
przez zawodników. 

2.1.6. Przeszkody – Naturalne lub sztuczne przeszkody na torze powinny być 
rozsądnie dostosowane do różnic we wzroście czy budowie fizycznej 
zawodników i powinny być zbudowane w taki sposób aby zapewnić 
bezpieczeństwo dla wszystkich zawodników, obsługi i widzów. 

2.1.7. Wspólne linie ognia – Tory, na których wielu zawodników oddaje strzały 
z jednej linii ognia w tym samym czasie (np. Shoot-off czy ćwiczenia 
standardowe), musi zapewniać minimum 1,5 metra wolnej przestrzeni 
pomiędzy każdymi dwoma zawodnikami. 

2.1.8. Umiejscowienie celów – Należy zachować ostrożność przy 
umieszczaniu celów papierowych aby zapobiec ostrzelaniu kilku celów 
jednym strzałem. 

2.1.8.1. Położenie tarcz powinno być wyraźnie zaznaczone na 
miejscach montażu, aby umożliwić ich wymianę, a także 
położenie stojaków powinno być oznaczone na nawierzchni 
toru aby zapewnić jednakowe warunki przez cały czas 
trwania zawodów. Ponadto typy celów powinny być 
oznaczone na miejscach montażu przed rozpoczęciem 
zawodów aby uniknąć np. sytuacji w której tarcza 
punktowana została by zamieniona na „penalty target” już po 
rozpoczęciu zawodów. 

2.1.8.2. Jeżeli cele papierowe i metalowe są umiejscowione blisko 
siebie na torze należy możliwie zminimalizować ryzyko 
uszkodzenia tarcz przez odpryski z celów metalowych. 

2.1.8.3. Jeżeli na torze znajdują się Poppery IPSC należy tak 
przygotować podłoże aby zapewnić jednakowe warunki 
przez cały czas trwania zawodów. 

2.1.8.4. Statyczne tarcze papierowe nie mogą być ustawione pod 
kątem większym niż 90 stopni od pionu. 

2.1.9. Wszystkie wały ochronne są niedostępne dla kogokolwiek podczas 
trwania zawodów, poza przypadkiem gdy dostęp do nich jest specjalnie 
dozwolony przez Range Officera (patrz zasada 10.6.1). 



Przepisy IPSC wersja Styczeń 2004 
Tłumaczenie ZSD Kraków – Rafał Karaś, Tomasz Malcharek, Szymon Rzepka 

Strona 9 

2.2. Zasady konstruowania torów 

W procesie konstruowania toru różne fizyczne przeszkody mogą być zastosowane 
do ograniczenia swobody ruchu zawodnika jak również do urozmaicenia 
i utrudnienia współzawodnictwa. 

2.2.1. Linie ognia i linie błędu – Możliwość porusznia się zawodnika na torze 
powinna być ograniczona fizycznymi przeszkodami – jednak używanie 
linii ognia i linii błędu jest dozwolone. Powinny być one wykonane 
z drewna lub innego dostępnego materiału i powinny wystawać 
przynajmniej 2 centymetry powyżej poziomu podłoża. To zapewnia 
zarówno fizyczną jak i wizualną przeszkodę dla zawodnika i zapobiega 
przypadkowemu przekroczeniu. Linie ognia i linie błędu muszą być 
zamocowane w sposób zapewniający niezmienność ich położenia tak 
aby zapewnić jednakowe warunki podczas trwania zawodów dla 
wszystkich zawodników. 

2.2.1.1. Linie ognia są używane aby zapobiec niepotrzebnemu 
przybliżaniu się lub oddalaniu przez zawodników od celów. 

2.2.1.2. Linie błędu są używane aby zmusić zawodnika do 
ostrzeliwania celów zza fizycznych przeszkód. Mogą być 
umieszczone pod dowolnym kątem. Linie błędu powinny 
mieć długość przynajmniej 1 metra i jeśli w opisie toru niema 
innych zapisów uznaje się że są one nieskończenie długie. 

2.2.2. Przeszkody – Tory mogą obejmować przeszkody, na które mają wspiąć 
się zawodnicy. Takie przeszkody nie mogą być wyższe niż 2 metry. 
Przeszkody wyższe niż 1 metr muszą być zaopatrzone w pomoce do 
wspinania i ich konstrukcja musi zapewniać bezpieczeństwo. Należy 
stosować się do następujących reguł: 

2.2.2.1. Przeszkody muszą być dokładnie zamocowane, tak aby 
zachowywały się właściwie w czasie ich pokonywania. 
Tam gdzie tylko jest to możliwe ostre krawędzie i szorstkie 
powierzchnie powinny zostać usunięte aby zmniejszyć 
ryzyko urazów u zawodników i / lub obsługi. 

2.2.2.2. Tylna ściana przeszkody nie może posiadać żadnych 
wystających czy niebezpiecznych elementów. 

2.2.2.3. Zawodnicy muszą mieć możliwość przetestowania 
przeszkód przed ostrzelaniem toru i należy na to 
przeznaczyć odpowiednią ilość czasu. 

2.2.2.4. Zawodnicy nie mogą być zmuszeni do chowania broni do 
kabury w czasie pokonywania przeszkody. 
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2.2.3. Przesłony – Muszą być wykonane w następujący sposób: 

2.2.3.1. Muszą być odpowiednio wysokie i mocne aby spełniać 
postawione im zadanie. 

2.2.3.2. Powinny zawierać linie błędu poprowadzone po nawierzchni 
toru od bocznych krawędzi przesłony. 

2.2.4. Tunele – Tunel do którego musi wejść albo przez który musi się 
przedostać zawodnik należy wykonać z odpowiedniego materiału 
i może mieć dowolną długość. Niemniej musi zostać wykonana 
odpowiednia ilość otworów, które pozwolą sędziom na kontrolę 
zachowań zawodnika. Krawędzie tunelu muszą być przygotowane 
w sposób nie stwarzający ryzyka dla zawodników i obsługi. Projektant 
toru musi jasno określić miejsca wejścia i wyjścia z tunelu a także 
możliwość strzelania do celów w czasie pokonywania tunelu (np. linie 
ognia czy linie błędu). 

2.2.5. Tunele Cooper’a – Są to tunele zakończone od góry luźno nałożonymi 
materiałami, np. listwami drewnianymi, które mogą być przez nieuwagę 
poruszone przez zawodników (patrz zasada 10.2.5). Takie tunele mogą 
mieć dowolną wysokość ale materiały spoczywające na górnej krawędzi 
nie mogą być zbyt ciężkie aby nie stwarzać dla zawodnika ryzyka przy 
strąceniu. 

2.2.6. Urządzenia pomocnicze na torze – Urządzenia mające na celu pomóc 
zawodnikowi w poruszaniu się lub w czasie strzelania, muszą zostać 
wykonane z uwzględnieniem w pierwszej kolejności bezpieczeństwa 
zawodników i obsługi. Należy zapewnić obsłudze bezpieczne 
kontrolowanie i obserwowanie zachowań zawodnika w czasie 
pokonywania toru. Pomoce muszą być odpowiednio wytrzymałe aby 
mogły zostać wykorzystane przez wszystkich zawodników. 

2.3. Zmiany w konstrukcji toru. 

2.3.1. Organizatorzy mogą z jakichkolwiek powodów zmienić konstrukcję lub 
opis przebiegu toru, pod warunkiem że zmiany te zostaną wcześniej 
zatwierdzone przez Range Master’a. Wszelkie zmiany tego typu 
powinny być ukończone przed rozpoczęciem ostrzeliwania toru. 

2.3.2. Wszyscy zawodnicy muszą być powiadomieni o takich zmianach tak 
szybko jak tylko jest to możliwe. Może to nastąpić najpóźniej podczas 
odprawy prowadzonej przed strzelaniem przez osobę odpowiedzialną 
za tor. 
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2.3.3. Jeżeli Range Master zatwierdzi takie zmiany już po rozpoczęciu 
zawodów, musi on: 

2.3.3.1. Pozwolić na kontynuację ostrzeliwania toru zawodnikom, 
którzy do tego czasu nie zdążyli tego zrobić. Jeżeli zmiana 
spowodowana była działaniem zawodnika musi on 
powtórzyć przebieg, lub 

2.3.3.2. Jeżeli jest to możliwe wszyscy zawodnicy powinni ostrzelać 
tor po zmianach, a wyniki uzyskane przed modyfikacją 
powinny zostać usunięte z punktacji. 

2.3.3.3. Zawodnik, który odmówi powtórnego ostrzelania toru 
otrzyma na nim 0 punktów niezależnie od wyniku 
uzyskanego we wcześniejszym strzelaniu. 

2.3.4. Jeżeli Range Master (w porozumieniu z Match Director’em) uzna, że 
wprowadzona zmiana ma wpływ na wyniki a nie jest możliwe aby 
wszyscy zawodnicy ostrzelali ponownie tor, lub też tor został trwale 
uszkodzony, tor i wyniki wszystkich zawodników na nim muszą zostać 
usunięte z zawodów. 

2.3.5. Podczas deszczowej pogody Range Master może zadecydować 
o osłonięciu celów papierowych przezroczystymi osłonami oraz / lub 
umieszczeniu nad nimi daszków. Takie działanie nie może zostać 
oprotestowane przez zawodników (patrz zasada 6.6.1). Takie osłony 
muszą zostać zamontowane i pozostawać na wszystkich celach przez 
jednakowy okres czasu, do momentu odwołania tego zarządzenia przez 
Range Master’a. 

2.4. Strefy bezpieczeństwa 

Organizator zawodów jest zobligowany do przygotowania wystarczającej ilości stref 
bezpieczeństwa na zawodach. Powinny być położone w łatwo dostępnych 
miejscach i wyraźnie oznakowane. Strefa bezpieczeństwa powinna posiadać stół 
ustawiony w bezpiecznym kierunku z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami. 
Powinna również posiadać odpowiedni stojak lub stojaki na broń gdyż zawodnicy 
często używają ich podczas trwania turnieju. 

2.4.1. Zawodnicy mogą korzystać ze strefy bezpieczeństwa w celach 
wymienionych poniżej przy założeniu, że pozostają w jej granicach i że 
broń jest cały czas skierowana w bezpieczną stronę. Naruszenie tych 
zasad może być powodem dyskwalifikacji zawodnika (patrz zasady 
10.5.1 i 10.5.12). 

2.4.1.1. Chowanie, wyjmowanie i wkładanie do kabury 
nienaładowanej broni. 

2.4.1.2. Ćwiczenie dobywania, chowania i strzelania na sucho przy 
użyciu nienaładowanej broni. 
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2.4.1.3. Ćwiczenie wkładania i wyjmowania pustych magazynków 
i/lub przeładowywanie niezaładowanej broni. 

2.4.1.4. Sprawdzanie ekwipunku, rozkładanie, czyszczenie, 
naprawianie i konserwowanie broni, oraz jej części i innych 
akcesoriów. 

2.4.2. Ślepa amunicja wliczając naboje treningowe i atrapy, załadowane 
magazynki, załadowane urządzenia do szybkiego ładowania oraz ostra 
amunicja nie może być dotykana pod żadnym pozorem w strefie 
bezpieczeństwa (patrz zasada 10.5.12). 

2.5. Miejsca dla dostawców 

2.5.1. Dostawcy (np. osoby, firmy lub instytucje przedstawiające lub 
sprzedające swoje produkty na zawodach IPSC) są odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo posługiwania się ich produktami, i za dopilnowanie aby 
ich sposób prezentacji nie stwarzał dla nikogo zagrożenia. Zaleca się 
aby broń będąca przedmiotem prezentacji została wcześniej 
pozbawiona możliwości oddania strzału (np. poprzez usunięcie iglicy). 

2.5.2. Range Master (w porozumieniu z Match Director’em) musi wyraźnie 
oddzielić obszar dostawców i może opublikować „zasady dozwolonych 
działań” dla wszystkich dostawców, którzy są zobowiązani do ich 
wprowadzenia i stosowania w zakresie swojej działalności. 

2.5.3. Zawodnicy mogą dotykać nienaładowanej broni, będącej przedmiotem 
prezentacji, w czasie gdy pozostają na terenie dostawców i nie kierując 
wylotu lufy w niczyją stronę podczas trzymania broni. 

2.5.4. Zawodnicy nie mogą dobywać lub wkładać do kabury swojej broni 
w obszarze dostawców (patrz zasada 10.5.1). Zawodnicy chcący 
skorzystać np. z usług rusznikarskich muszą najpierw w strefie 
bezpieczeństwa schować do odpowiedniego opakowania broń, która ma 
być poddana naprawie. 
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Rozdział 3 - Opis toru 

3.1. Przepisy ogólne 

Zawodnik jest zawsze zobowiązany do bezpiecznego wykonania zadań na torze, 
ale oczywiście aby oczekiwać tego od zawodnika należy udostępnić mu pisemny 
opis toru, który musi odpowiednio określać wszystkie wymagania. Opis toru może 
mieć następującą postać: 

3.1.1. Tory opublikowane – Zarejestrowani zawodnicy i / lub Dyrektoriaty 
Regionalne muszą otrzymać takie same opisy torów w takim samym 
okresie czasu przed rozpoczęciem zawodów. Informacje mogą być 
dostarczone w wersji papierowej lub elektronicznej, albo poprzez 
wskazanie strony internetowej (patrz sekcja 2.3). 

3.1.2. Tory nieopublikowane – tak jak w zasadzie 3.1.1 z tą różnicą, że 
szczegóły opisu toru nie są udostępniane z wyprzedzeniem. Są one 
przekazywane zawodnikom w czasie odprawy już na zawodach. 

3.2. Pisemna forma odprawy (briefing) 

3.2.1. Pisemna forma odprawy zatwierdzona przez Range Master’a musi być 
wywieszona na każdym torze przed inauguracją zawodów. Taka 
publikacja jest obowiązująca i może różnić się od informacji 
przekazywanych wcześniej zawodnikom. Musi ona zawierać 
następujące informacje: 

• metodę punktacji, 

• cele – ich ilość i rodzaj, 

• minimalną ilość strzałów, 

• startową kondycję broni, 

• pozycję startową, 

• sygnał startowy – dźwiękowy czy wizualny, 

• procedurę. 

3.2.2. Osoba odpowiedzialna za tor musi odczytać na głos pisemny opis toru 
każdej grupie zawodników. 

3.2.3. Range Master może zmienić pisemny opis toru w dowolnej chwili aby 
poprawić jego zrozumiałość, spójność lub by zwiększyć przez to 
bezpieczeństwo. 
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3.2.4. Po odczytaniu opisu toru zawodnikom i po udzieleniu odpowiedzi na 
ewentualne pytania, zawodnicy powinni mieć możliwość zapoznania się 
z torem. Czas przeznaczony na takie zapoznanie się z torem musi być 
ograniczony przez Range Officer’a i powinien być taki sam dla 
wszystkich zawodników. Jeżeli tor zawiera poruszające się cele lub 
temu podobne utrudnienia – powinny one zostać zademonstrowane 
wszystkim zawodnikom w takim samym zakresie czasu. 

3.3. Przepisy lokalne, regionalne i krajowe 

3.3.1. Zawody z broni krótkiej IPSC są podporządkowane zasadom dyscypliny 
IPSC. Organizatorzy zawodów nie mogą wprowadzać własnych reguł 
poza koniecznością dostosowania się do lokalnych przepisów 
prawnych. Jakiekolwiek inne zasady nie mogą być wprowadzone na 
zawodach IPSC bez wyraźnej zgody Dyrektoriatu Regionalnego 
i Zgromadzenia Generalnego IPSC. 
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Rozdział 4 - Wyposażenie strzelnicy 

4.1. Cele – przepisy ogólne 

4.1.1. Tylko cele zaakceptowane przez Zgromadzenie Generalne IPSC, i które 
są w pełni zgodne ze specyfikacją zawartą w załącznikach B i C mogą 
być używane na zawodach z broni krótkiej IPSC (patrz sekcja 9.4). 

4.1.2. Cele punktowane używane na wszystkich zawodach IPSC z broni 
krótkiej muszą być jednakowego koloru. 

4.1.2.1. Obszar punktowany tarczy papierowej musi być 
w naturalnym kolorze tektury. 

4.1.2.2. Cały front celu metalowego musi być pomalowany jednym 
kolorem – preferowany jest kolor biały. 

4.1.3. Cele których nie wolno ostrzeliwać (penalty targets) muszą być wyraźnie 
zaznaczone, lub być w jednolitym kolorze innym niż cele punktowane. 

4.1.4. Cele na torze mogą być częściowo lub całkowicie zakryte przez użycie 
miękkich lub twardych przesłon. 

4.1.4.1. Przesłona służąca do zakrycia całego lub części celu jest 
uznawana jako przesłona twarda. Jeśli tylko jest to możliwe, 
przesłona twarda powinna być skonstruowana z materiałów 
nie pozwalających na jej przestrzelenie. 

4.1.4.2. Przesłona służąca do zmniejszenia widoczności celu jest 
uznawana za przesłonę miękką. Strzały oddane przez 
przesłonę miękką, i które trafiły w cel są zaliczane. Strzały 
oddane przez przesłonę w cele, w które nie wolno strzelać 
(penalty targets) również są zaliczane i powodują 
zmniejszenie dorobku punktowego zawodnika. Wszystkie 
obszary punktowane na celach ukrytych za przesłonami 
miękkimi muszą pozostawać całkowicie nietknięte. 

4.1.5. Określenie pojedynczego nienaruszonego celu jako dwóch lub większej 
ilości celów przez użycie taśmy, farby lub w jakikolwiek inny sposób jest 
zabronione. 

4.2. Tarcze papierowe IPSC 

4.2.1. Są dwa typy tarcz papierowych zatwierdzonych do stosowania na 
zawodach z broni krótkiej IPSC. Nie wolno stosować tarcz obu typów 
razem na tym samym torze (patrz załącznik B). 
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4.2.2. Tarcze punktowane muszą mieć linie obszarów punktowanych i linię 
obszaru niepunktowanego wyraźnie zaznaczone na powierzchni tarczy, 
niemniej linie te nie powinny być widoczne z odległości powyżej 
10 metrów. Obszary punktowane premiują moc nabojów w zawodach 
IPSC. 

4.2.2.1. Tarcza punktowana musi posiadać wyraźnie zaznaczoną 
niepunktowaną ramkę. W przypadku braku perforacji lub 
innych odpowiednich oznaczeń, Range Master musi 
zarządzić wymianę takich tarcz na posiadające 
niepunktowaną ramkę. 

4.2.3. Cele papierowe nie mogą być przeznaczone do ostrzelania więcej niż 
12 strzałami przed zliczeniem punktów i zaklejeniem. 

4.2.4. Jeśli obszar punktowany tarczy ma być częściowo przysłonięty, 
projektanci toru muszą zasymulować przysłonę twardą w następujących 
wersjach: 

4.2.4.1. Przez dokładne zakrycie części celu (patrz zasada 4.1.4.1). 

4.2.4.2. Przez fizyczne obcięcie tarczy w celu usunięcia części 
mającej być za zasłoną twardą. Taka tarcza musi posiadać 
niepunktowaną ramkę na całej długości obwodu obszaru 
punktowanego (patrz zasada 4.2.2). 

4.2.4.3. Przez pomalowanie lub zaklejenie obszaru tarczy 
zadeklarowanego jako zakryty przez przesłonę twardą, na 
jednolity kolor wyraźnie odróżniający ten obszar od obszaru 
punktowanego. 

4.2.4.4. Przesłona twarda nie może całkowicie przesłaniać najwyżej 
punktowanego pola na częściowo zakrytym celu 
papierowym. 

4.3. Cele metalowe IPSC 

4.3.1. Do stosowania na zawodach IPSC z broni krótkiej są zatwierdzone 
następujące cele metalowe: 

4.3.1.1. Popper’y IPSC, które muszą być skalibrowane zgodnie 
z załącznikiem C. Są one zatwierdzonymi celami 
metalowymi zaprojektowanymi do rozpoznania siły strzałów. 

4.3.1.2. Mini Popper’y IPSC, które muszą być skalibrowane zgodnie 
z załącznikiem C. Są one zatwierdzonymi celami 
metalowymi zaprojektowanymi do rozpoznania siły strzałów 
i przeznaczone do symulowania zwykłych Popper’ów na 
dużych odległościach. 
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4.3.1.3. Pepper Popper’y i Classic Popper’y IPSC mogą być 
używane na tym samym torze. Zaleca się stosowanie 
Popper’ów IPSC, które przewracają się do przodu. 

4.3.1.4. Różnych rozmiarów płytki metalowe mogą być używane 
(patrz załącznik C3), niemniej nie mogą być jedynymi celami 
na torze. Musi się na nim znajdować przynajmniej jeden cel 
papierowy IPSC lub Popper IPSC. 

4.3.1.5. Punktowane cele metalowe muszą zostać trafione 
i przewrócić się aby zostać zaliczone. Przypadkowy upadek 
albo gdy Range Officer uzna, że przewrócenie nastąpiło w 
wyniku strzału oddanego w urządzenia wspomagające lub 
w jakikolwiek inny przypadkowy sposób – będą uznane za 
awarię sprzętu (patrz zasada 4.6.1). 

4.3.1.6. W odróżnieniu od Popper’ów IPSC płytki metalowe nie 
podlegają kalibracji. Tak więc w przypadku gdy płytka 
metalowa została prawidłowo trafiona ale nie przewróciła się, 
Range Officer może ogłosić awarię urządzenia i zarządzić 
powtórny przebieg toru dla zawodnika po naprawieniu 
wadliwego urządzenia. 

4.3.1.7. Sytuacje gdy cele metalowe do których nie należy strzelać 
(penalty target) zaprojektowane tak aby miały zostać 
przewrócone, przypadkowo przewrócą się lub obrócą, będą 
traktowane jako awaria sprzętu. 

4.3.1.8. Cele metalowe, do których nie należy strzelać (penalty 
target), a które mogą pozostać w pozycji pionowej, muszą 
być pomalowane po trafieniu aby ślad na ich powierzchni nie 
został przypisany następnemu zawodnikowi. 

4.4. Cele łamliwe 

4.4.1. Cele takie jak gliniane gołąbki czy płytki nie są zatwierdzone do 
stosowania na zawodach z broni krótkiej IPSC. 

4.5. Poprawianie wyposażenia strzelnicy lub jej nawierzchni 

4.5.1. Zawodnik nie może ingerować w nawierzchnię toru, naturalne listowie, 
konstrukcję stojaków czy też w ustawienia osprzętu (wliczając cele ich 
stojaki i aktywatory) w żadnym przypadku. Naruszenie tej zasady 
powoduje karę proceduralną za każde jedno wykroczenie, przyznawaną 
przez Range Officer’a. 
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4.5.2. Zawodnik może wymagać aby obsługa podjęła działania mające na celu 
zapewnienie niezmienności stanu nawierzchni, ustawienia i widoczności 
celów lub innych czynników. Ostateczną wiążącą decyzję w takich 
sprawach podejmuje Range Master. 

4.6. Awarie sprzętu i inne przypadki 

4.6.1. Sprzęt na strzelnicy musi spełniać swoją rolę w sposób jednakowy dla 
wszystkich zawodników. Awarie sprzętu obejmują, ale nie są 
ograniczone jedynie do tych przypadków: przesunięcie tarcz 
papierowych, przedwczesne uruchomienie metalowych lub 
poruszających się celów, awarie mechaniczne lub elektryczne 
sterowanych urządzeń oraz uszkodzenie podpór, wejść, bram i 
przeszkód. 

4.6.2. Zawodnik, który nie mógł ukończyć toru z powodu awarii sprzętu lub w 
przypadku gdy metalowy lub poruszający się cel nie został ustawiony 
przed rozpoczęciem przebiegu na torze, musi powtórzyć przebieg po 
podjęciu działań korygujących przez obsługę. 

4.6.3. Powtarzające się nieprawidłowe działanie osprzętu na torze może być 
przyczyną usunięcia toru z wyników zawodów (patrz zasada 2.3.4). 
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Rozdział 5 - Ekwipunek zawodnika 

5.1. Broń krótka 

5.1.1. Broń krótka jest podzielona na dywizje (patrz załącznik D), niemniej 
zadania na torze muszą być możliwe do wykonania i jednakowe dla 
każdej dywizji. 

5.1.2. Minimalny rozmiar naboju dla broni krótkiej używanej w IPSC to 9x19 
mm. Minimalna średnica pocisku to 9 mm. 

5.1.3. Przyrządy celownicze – Rodzaje przyrządów rozpoznawanych w IPSC 
to: 

5.1.3.1. Przyrządy otwarte – nie używają żadnych obwodów 
elektronicznych i / lub soczewek. 

5.1.3.2. Optyczne / elektroniczne przyrządy celownicze – używają 
obwodów elektronicznych i / lub soczewek. 

5.1.3.3. Range Master ma ostateczny głos w kwestii 
zakwalifikowania przyrządów celowniczych używanych 
w zawodach IPSC i ich zgodności z zasadami, wliczając w to 
dywizje przedstawione w załączniku D. 

5.1.4. Jeżeli nie jest to określone w przepisach dywyzji (patrz załączniki) to 
niema ograniczeń dotyczących siły spustu broni, niemniej mechanizm 
spustowy musi zawsze działać bezpiecznie i w sposób przewidziany 
przez konstruktora broni. 

5.1.5. Spust wystający poza obrys osłony spustu jest zabroniony. 

5.1.6. Broń musi być sprawna i bezpieczna. Range Officer może zażądać 
kontroli broni zawodnika lub innego ekwipunku aby sprawdzić czy 
funkcjonują prawidłowo. Jeżeli jakiś przedmiot zostanie uznany za 
niesprawny lub stwarzający niebezpieczeństwo przez Range Officer’a 
musi zostać wycofany z zawodów do czasu naprawienia go 
i zaakceptowania jego stanu przez Range Master’a. 

5.1.7. Zawodnicy muszą posługiwać się tą samą bronią i przyrządami 
celowniczymi przez cały czas trwania zawodów. Niemniej jeżeli podczas 
zawodów broń lub przyrządy celownicze zostaną uszkodzone w sposób 
uniemożliwiający naprawę, zawodnik musi przed użyciem zastępczej 
broni i / lub przyrządów celowniczych uzyskać zgodę Range Master’a. 

5.1.7.1. Broń musi spełniać warunki odpowiedniej dywizji. 

5.1.7.2. Przez użycie broni zastępczej zawodnik nie może zwiększyć 
swoich szans w zawodach. 
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5.1.7.3. Amunicja zawodnika przetestowana w broni zastępczej na 
chronografie musi spełnić wymagania dotyczące 
współczynnika mocy (patrz zasada 5.6.3.9). 

5.1.8. Zawodnik, który podmienia lub znacznie modyfikuje broń w trakcie 
zawodów bez uprzedniej zgody Range Master’a podlega postępowaniu 
zgodnie z sekcją 10.6. 

5.1.9. Zawodnik nie może używać ani nosić przypiętego więcej niż jednego 
egzemplarza broni podczas zaliczania toru (patrz zasada 10.5.7). 

5.1.10. Broń krótka z dopinanymi kolbami lub dodatkowymi uchwytami jest 
niedozwolona. 

5.1.11. Broń krótka umożliwiająca ogień ciągły (więcej niż jeden pocisk może 
być wystrzelony przy jednym naciśnięciu spustu) jest niedozwolona. 

5.2. Kabury i inne wyposażenie zawodnika 

5.2.1. Noszenie i przechowywanie – Z wyjątkiem kiedy zawodnik przebywa w 
granicach strefy bezpieczeństwa lub pod kontrolą i wyraźnie kierowany 
przez Range Officer’a, broń musi pozostawać rozładowana w kaburze, 
walizce lub torbie na broń (patrz zasada 10.5.1). 

5.2.2. Zawodnicy noszący broń w kaburze muszą mieć puste gniazdo 
magazynka oraz opuszczony kurek lub iglicę. Naruszenie tej zasady 
powoduje ostrzeżenie za pierwszym razem, ale za następnym razem 
podczas tych samych zawodów stosuje się przepisy sekcji 10.6. 

5.2.3. Jeśli opis toru nie stanowi inaczej pas z kaburą i całym osprzętem musi 
znajdować się na wysokości talii. Pas lub pas wewnętrzny musi być albo 
trwale zamontowany na talii, albo zabezpieczony minimum trzema 
szlufkami. 

5.2.3.1. Dopuszcza się aby zawodniczki nosiły pas z kaburą 
i osprzętem na poziomie bioder, niemniej górna część pasa 
nie może być niżej niż najwyższy poziomy punkt kości 
udowej. Jeżeli inny pas znajduje się na poziomie talii, kabura 
i osprzęt muszą znajdować się na niższym pasie (patrz 
załącznik D). 

5.2.4. Zapasowa amunicja, magazynki i urządzenia do szybkiego ładowania 
broni powinny być noszone w zasobnikach specjalnie do tego celu 
przeznaczonych aby uniknąć ryzyka zgubienia ich podczas poruszania 
się po torze. 
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5.2.5. Jeżeli przepisy dotyczące dywizji określają maksymalną odległość na 
jaką broń i osprzęt mogą odstawać od ciała zawodnika, Range Officer 
może dokonać pomiaru najmniejszej odległości pomiędzy ciałem 
zawodnika a środkiem mierzonym według najdłuższego wymiaru 
rękojeści broni czy też urządzeń do szybkiego ładowania broni. 

5.2.5.1. Pomiarów dokonuje się gdy zawodnik jest w pozycji 
naturalnej. 

5.2.5.2. Zawodnik, który nie spełni wymagań dywizji musi 
natychmiast dostosować kaburę czy inny osprzęt do 
odpowiednich norm. Range Master może dopuścić pewną 
tolerancję ze względu na warunki anatomiczne zawodnika. 
Niektórzy zawodnicy mogą nie być w stanie w pełni 
dostosować się do tych parametrów. 

5.2.5.3. Jeśli nie jest to wyszczególnione w opisie toru albo 
narzucone przez Range Officer’a – położenie kabury 
i osprzętu nie może być zmieniane przez zawodnika 
w czasie zawodów. Jeżeli kabura posiada pasek 
zabezpieczający musi on zostać zapięty przed przyjęciem 
gotowości do startu (patrz zasada 8.3.3). 

5.2.6. Na zawodach IPSC nie jest wymagane stosowanie konkretnego typu 
czy marki kabury. Niemniej Range Master może uznać, że kabura 
zawodnika stwarza zagrożenie i zażądać jej poprawienia. 
Niedostosowanie się przez zawodnika do tego polecenia może być 
przyczyną wykluczenia z zawodów. 

5.2.7. Zawodnik nie może zostać dopuszczony do ostrzelania toru używając: 

5.2.7.1. Kabury mocowanej pod ramieniem lub przyczepianej do nogi 
(z wyjątkiem przypadków z zasady 5.2.8). 

5.2.7.2. Kabury, w której rękojeść broni znajduje się poniżej górnej 
krawędzi pasa (z wyjątkiem przypadków z zasady 5.2.8). 

5.2.7.3. Kabury, w której broń jest wycelowana w punkt na podłożu 
znajdujący się w odległości większej niż 1 metr od stóp 
zawodnika. 

5.2.7.4. Kabury, która nie zapobiega całkowicie dostępowi do spustu 
lub jego naciśnięciu w czasie gdy broń znajduje się 
w kaburze. 

5.2.8. Zawodnicy będący czynnymi funkcjonariuszami służb mundurowych 
mogą za zgodą Match Director’a używać swoich służbowych kabur, 
jednak ostateczne prawo do zatwierdzenia takiej decyzji w świetle 
bezpieczeństwa i zgodności z regułami zawodów IPSC ma Range 
Master. 
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5.3. Odpowiedni ubiór 

5.3.1. Używanie maskujących i temu podobnych wojskowych lub policyjnych 
strojów jest niezalecane. Wyjątkiem są zawodnicy będący 
funkcjonariuszami służb mundurowych. Match Director ma ostateczny 
głos w sprawach dotyczących ubioru zawodników. 

5.4. Ochrona wzroku i słuchu 

5.4.1. Wszyscy są świadomi, że właściwe używanie odpowiednich środków 
ochronnych ma na celu ich własne dobro i ma wielkie znaczenie dla 
uniknięcia uszkodzenia wzroku czy słuchu. Jest zalecane aby wszyscy 
nosili odpowiednie środki zabezpieczające przez cały czas przebywania 
na strzelnicy. 

5.4.2. Organizator zawodów może wymagać używania takich środków 
ochronnych przez wszystkich, jako warunku uczestnictwa w zawodach 
lub nawet przebywania na strzelnicy. W takim przypadku obsługa musi 
dołożyć wszelkich możliwych starań aby dopilnować, żeby wszyscy 
posiadali właściwe zabezpieczenia. 

5.4.3. Jeżeli obsługa zauważy, że zawodnik zgubił lub nie ma odpowiednio 
umieszczonych zabezpieczeń wzroku lub słuchu podczas pokonywania 
toru, lub zjawił się na torze bez nich, obsługa musi natychmiast 
zatrzymać zawodnika, który może powtarzać przebieg toru po 
uzupełnieniu odpowiednich środków ochronnych. 

5.4.4. Zawodnik, który w sposób niezamierzony straci ochronniki wzroku lub 
słuchu podczas pokonywania toru jest zobowiązany do zatrzymania się, 
skierowania broni w bezpieczną stronę i poinformowania o problemie 
obsługi. W tym przypadku stosuje się zasadę 5.4.3. 

5.4.5. Jakakolwiek próba uzyskania przewagi poprzez zdjęcie ochronników 
wzroku lub słuchu podczas przebiegu na torze będzie uznana za 
niesportowe zachowanie (patrz zasada 10.6.3). 

5.4.6. Jeżeli Range Officer uzna, że zawodnik który stawił się na torze nosi 
niewłaściwe zabezpieczenie wzroku, może nakazać mu poprawienie lub 
wymianę ochronników przed dopuszczeniem do ostrzeliwania toru. 
Ostateczny głos w takich przypadkach należy do Range Master’a. 
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5.5. Amunicja i wyposażenie z nią związane 

5.5.1. Zawodnicy podczas zawodów IPSC są osobiście w pełni odpowiedzialni 
za bezpieczeństwo wszelkiej amunicji, którą przynieśli na strzelnicę. Ani 
IPSC, ani żaden przedstawiciel IPSC, jak również żadna organizacja 
związana z IPSC i przedstawiciele takich organizacji nie biorą 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, uszkodzenia, wypadki lub 
spowodowanie kalectwa czy śmierci przez kogokolwiek w wyniku użycia 
takiej amunicji niezależnie od tego czy jej użycie było zgodne czy też 
niezgodne z prawem. 

5.5.2. Magazynki i urządzenia do szybkiego ładowania broni muszą spełniać 
przepisy odpowiedniej dywizji. 

5.5.3. Zapasowe magazynki, urządzenia do szybkiego ładowania czy 
amunicja upuszczone lub zrzucone przez zawodnika po sygnale 
startowym mogą zostać przez niego podniesione przy zachowaniu 
wszystkich zasad bezpieczeństwa. 

5.5.4. Amunicja przeciwpancerna, zapalająca lub smugowa jest zabroniona na 
zawodach IPSC. 

5.5.5. Każda amunicja używana przez zawodnika musi spełniać wymogi 
odpowiedniej dywizji (zgodnie z załącznikiem D). 

5.5.6. Każda amunicja uznana za niebezpieczną przez Range Officer’a musi 
zostać natychmiast wycofana z zawodów. 

5.6. Chronograf i współczynnik mocy (power factor) 

5.6.1. Współczynniki mocy dla każdej dywizji są określone w załączniku D. 
Jeden lub więcej oficjalnych chronografów powinno być użytych do 
określenia tego parametru dla amunicji każdego z zawodników. W 
przypadku braku oficjalnych chronografów na zawodach nie można 
kwestionować współczynnika mocy zadeklarowanego przez zawodnika. 

5.6.1.1. Współczynnik mocy wystarczający do włączenia wyników 
zawodnika do rezultatów zawodów nosi nazwę „Minor”. 
Minimalny współczynnik mocy dla punktowania Minor i inne 
specyficzne wymagania właściwe odpowiednim dywizjom są 
określone w załączniku D. 

5.6.1.2. Niektóre dywizje oferują wyższy współczynnik mocy zwany 
„Major”. Pozwala on zawodnikom na uzyskiwanie większej 
ilości punktów za trafienia w niżej punktowane obszary celów 
papierowych. Minimalny współczynnik mocy dla punktowania 
Major i inne specyficzne wymagania właściwe odpowiednim 
dywizjom są określone w załączniku D. 
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5.6.1.3. Zestawienie wartości punktowych w wersji Minor i Major są 
zilustrowane w załącznikach B i C. Metoda obliczenia 
współczynnika mocy jest przedstawiona w dalszym ciągu 
tego rozdziału. 

5.6.2. Oficjalny chronograf zawodów musi być odpowiednio skonfigurowany i 
zweryfikowany przez obsługę w każdym dniu zawodów w następujący 
sposób: 

5.6.2.1. Na początku pierwszego dnia zawodów Range Officer 
oddaje trzy strzały przez chronograf przy użyciu oficjalnej 
amunicji kalibracyjnej zawodów i uśredniony wynik 
uzyskanych prędkości jest zapisywany. 

5.6.2.2. W każdym kolejnym dniu zawodów należy powtórzyć tą 
operację przy użyciu tego samego egzemplarza broni i tej 
samej amunicji (nalepiej aby amunicja pochodziła z tej samej 
partii produkcyjnej). 

5.6.2.3. Uznaje się że chronograf jest prawidłowo skalibrowany jeśli 
różnica średniej prędkości z pomiarów w stosunku do 
uzyskanej w którymkolwiek z dni poprzednich jest mniejsza 
niż 5%. 

5.6.2.4. Jeżeli różnica przekracza określoną powyżej tolerancję, 
Range Master musi podjąć środki, które uzna za stosowne 
do rozwiązania tego problemu. 

5.6.3. Procedura testowania amunicji 

5.6.3.1. Amunicja musi zostać przetestowana przy użyciu broni 
zawodnika. 

5.6.3.2. Próbka 8 nabojów zostaje pobrana od każdego zawodnika w 
miejscu i czasie określonym przez obsługę zawodów, która 
może zarządzić dodatkową kontrolę amunicji zawodnika w 
dowolnej chwili na zawodach. 

5.6.3.3. Spośród ośmiu nabojów pobranych przez obsługę, jeden 
pocisk jest ważony w celu określenia jego dokładnej masy a 
trzema nabojami oddaje się strzały przez chronograf. W 
przypadku braku wagi lub urządzenia do rozbierania 
amunicji przyjmuje się masę pocisku zadeklarowaną przez 
zawodnika. 
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5.6.3.4. Współczynnik mocy jest wyliczany na podstawie masy 
pocisku i jego średniej prędkości z trzech oddanych strzałów 
zgodnie z następującym wzorem: 

Współczynnik mocy = masa pocisku [grs] x prędkość pocisku [stopy/sekundę] / 1000 

5.6.3.5. Jeżeli uzyskany wynik nie spełnia warunków minimalnych 
następne trzy naboje są wystrzeliwane przez chronograf. 
Przelicza się współczynnik mocy używając do wyliczenia 
średniej prędkości 3 najwyższych wyników spośród 
uzyskanych we wszystkich sześciu pomiarach. 

5.6.3.6. Jeżeli współczynnik mocy nadal jest zbyt mały zawodnik 
może zdecydować się na jedno z dwóch rozwiązań: 

• Zważyć ostatni ósmy pocisk i jeżeli uzyskany wynik bedzie 
wyższy od tego uzyskanego z ważenia pierwszego pocisku 
dokonać ponownego przeliczenia współczynnika mocy, lub 

• Wystrzelić ósmy nabój przez chronograf i powtórzyć 
wyliczenie współczynnika mocy biorąc do uśrednionej 
prędkości trzy najwyższe wyniki ze wszystkich siedmiu 
pomiarów. 

5.6.3.7. Jeżeli uzyskany współczynnik mocy jest niższy niż minimum 
określonego dla punktacji Major w określonej dywizji 
wszystkie wyniki zawodnika zostaną przeliczone według 
punktacji Minor pod warunkiem, że współczynnik mocy jest 
wystarczający dla tego sposobu punktacji. 

5.6.3.8. Jeżeli uzyskany współczynnik mocy jest niższy niż minimum 
określonego dla punktacji Minor w określonej dywizji, 
zawodnik może kontynuować strzelanie na zawodach, lecz 
jego wyniki nie zostaną uwzględnione w klasyfikacji 
zawodów. 

5.6.3.9. Jeżeli amunicja zawodnika była testowana wielokrotnie lub 
gdy używał on innej zastępczej amunicji i różne 
współczynniki mocy zostały uzyskane podczas testów 
według niniejszych przepisów, najniższy uzyskany wynik 
kwalifikuje go do odpowiedniej metody punktacji na 
wszystkich torach włączając tory ukończone już przez 
zawodnika. 

5.6.3.10.  Wyniki zawodnika, który z jakiegokolwiek powodu nie 
przedstawi swojej broni do testów w wyznaczonym czasie i 
miejscu i / lub nie udostępni amunicji na żądanie obsługi 
zostaną usunięte zawodów. 
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5.6.3.11. Jeżeli Range Master uzna, że chronograf używany na 
zawodach jest niesprawny i dalsze testowanie amunicji 
zawodników nie jest możliwe, wyniki pomiarów uzyskane do 
tego momenu są uznane, a pozostałym zawodnikom wyniki 
będą naliczane w oparciu o zadeklarowane przez nich 
współczynniki mocy Minor / Major zgodnie z zasadami które 
mają zastosowanie w ich dywizji, bez dokonywania 
pomiarów (patrz załączniki). 

5.7. Awarie osprzętu zawodnika 

5.7.1. W przypadku gdy broń zawodnika przestanie prawidłowo działać już po 
sygnale startowym, zawodnik może spróbować w bezpieczny sposób 
usunąć usterkę i kontunuować przebieg toru. Podczas dokonywania 
naprawy zawodnik musi cały czas trzymać broń skierowaną 
w bezpieczną stronę. Zawodnik nie może do naprawy używać żadnych 
prętów czy innych narzędzi. Naruszenie tej zasady powoduje zapisanie 
zerowego wyniku na tym torze. 

5.7.2. Podczas usuwania usterki, jeżeli działanie to wymaga opuszczenia 
broni z pozycji skierowanej w stronę celu, palce zawodnika muszą 
znajdować się w widoczny sposób poza obrysem osłony języka 
spustowego (patrz zasada 10.5.8). 

5.7.3. Jeżeli uszkodzenie broni nie może być usunięte przez zawodnika w 
ciągu 2 minut, musi on skierować broń w bezpieczną stronę i poprosić o 
podejście Range Officer’a, który uzna zakończenie przez zawodnika 
przebiegu toru (z wyjątkiem nieostrzelania celów w ćwiczeniach 
standardowych). Dokonane zostanie podliczenie punktacji zawodnika 
wliczając w to wszystkie kary spowodowane nieostrzelaniem celów. 

5.7.4. Pod żadnym pozorem zawodnik nie może opuścić toru z naładowaną 
bronią (patrz zasada 10.5.13). 

5.7.5. W przypadku opisanej powyżej awarii broni zawodnik nie może 
powtórnie ostrzeliwać toru lub pojedynczego zadania strzeleckiego. 
Obejmuje to sytuację gdy broń zostanie uznana za niesprawną lub 
niosącą zagrożenie podczas przebiegu toru czy też pojedynczego 
zadania strzeleckiego. Niemniej niedokończone elementy ćwiczeń 
standardowych mogą zostać powtórzone przez zawodnika po 
dokonaniu naprawy broni, przed ogłoszeniem wyników końcowych 
przez Match Director’a. 
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5.7.6. Jeżeli Range Officer przerwie przebieg toru zawodnikowi w związku z 
jego podejrzeniem, że broń lub amunicja której używa zawodnik stwarza 
zagrożenie (np. załadował amunicję smugową), musi on podjąć 
wszelkie możliwe działania aby przywrócić zarówno zawodnika jak i tor 
do bezpiecznego stanu. Następnie Range Officer dokona inspekcji broni 
lub amunicji i postąpi w następujący sposób: 

5.7.6.1. Jeżeli Range Officer znajdzie potwierdzenie swojego 
podejrzenia zawodnikowi nie będzie przysługiwał powtórny 
przebieg i będzie on zobowiązany do usunięcia usterki. Na 
karcie zawodnika tor będzie zaliczony zgodnie z czasem 
ostatniego strzału i punktacją zgodną ze stanem faktycznym 
na torze wliczając kary za nieostrzelanie wszystkich celów 
(patrz zasada 9.5.6). 

5.7.6.2. Jeżeli Range Officer uzna, że problem nie występuje, 
zawodnikowi przysługuje prawo do powtórzenia przebiegu 
na tym torze. 
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Rozdział 6 - Struktura zawodów 

6.1. Przepisy ogólne 

Następujące terminy zostają zdefiniowane w celu uniknięcia niejasności: 

6.1.1. Pojedyncze zadanie strzeleckie (string) – Element ćwiczenia 
standardowego o oddzielnie mierzonym czasie i zliczanej punktacji. 
Punkty i kary są rejestrowane po każdym ukończeniu pojedynczego 
zadania strzeleckiego i końcowy wynik jest liczony na podstawie 
wszystkich przebiegów (patrz zasada 9.5.5). 

6.1.2. Ćwiczenie standardowe (standard exercise) – Tor składający się z 
więcej niż jednego oddzielnie punktowanych pojedynczych zadań 
strzeleckich. Punkty, razem z uzyskanymi karami są sumowane po 
ukończeniu toru w celu uzyskania końcowego wyniku. Ćwiczenia 
standardowe muszą być punktowane w systemie Virginia Count lub 
Fixed Time. Tor może narzucać określoną pozycję strzelecką, 
procedurę i / lub jedną lub więcej obowiązkowych wymian magazynka 
dla każdego z pojedynczych zadań strzeleckich. Na zawodach IPSC 
Level IV lub wyższych dopuszcza się tylko jedno ćwiczenie standardowe 
z ilością strzałów nie przekraczającą 24. 

6.1.3. Tor (stage) – Element zawodów osobno punktowany i z oddzielnym 
liczeniem czasu. 

6.1.4. Zawody (match) – Składają się z minimum 2 torów. Łączna suma 
wyników uzyskanych na poszczególnych torach wyłania zwycięzcę. 
Zawody muszą zawierać tylko jeden rodzaj broni (krótka, strzelba lub 
karabin). 

6.1.5. Turniej (tournament) – Składa się z dwóch lub więcej szczególnych 
zawodów strzeleckich (np. zawody z broni krótkiej i zawody ze strzelby, 
lub zawody z broni krótkiej, zawody z karabinu oraz ze strzelby). 
Indywidualne wyniki uzyskane przez zawodnika w poszczególnych 
zawodach będą użyte do wyłonienia zwycięzcy całego turnieju według 
turniejowych przepisów IPSC. 

6.1.6. Liga (league) – Składa się z dwóch lub więcej zawodów IPSC z danego 
rodzaju broni rozgrywanych w różnych miejscach i w różnych terminach. 
Łączna suma wyników z poszczególnych zawodów uzyskanych przez 
zawodnika na poszczególnych zawodach zaliczanych do ligi będzie 
zliczona w celu wyłonienia zwycięzcy. 

6.1.7. Shoot-off – Konkurencja rozgrywana poza zawodami. Zawodnicy 
rywalizują bezpośrednio między sobą przez równoczesne ostrzeliwanie 
dwóch oddzielnych ale jednakowych grup celów w procesie eliminacji 
(patrz załącznik E). 
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6.2. Dywizje na zawodach 

6.2.1. Dywizje IPSC odpowiadają różnym rodzajom broni i osprzętu (patrz 
załącznik D). Każde zawody muszą zawierać przynajmnej jedną dywizję 
broni. Jeżeli wiele dywizji jest dostępnych na zawodach, każda dywizja 
musi być oddzielnie i niezależnie punktowana, a wyniki z zawodów 
muszą wyłonić zwycięzcę w każdej dywizji. 

6.2.2. Na zawodach posiadających aprobatę IPSC w każdej dywizji musi brać 
udział minimalna liczba zawodników określona w załączniku A2. Jeżeli 
w danej dywizji liczba zawodników jest mniejsza od minimalnej Match 
Director może zgodzić się na to aby ta konkretna dywizja była 
wyłączona spod aprobaty IPSC. 

6.2.3. Przed otwarciem zawodów każdy zawodnik musi określić w jakiej dywizji 
startuje a obsługa zawodów powinna sprawdzić zgodność jego 
ekwipunku z wymaganiami dotyczącymi wybranej przez niego dywizji 
przed rozpoczęciem przez niego ostrzeliwania torów. 

6.2.4. Po uzyskaniu akceptacji Match Director’a zawodnik może brać udział w 
zawodach strzelając w więcej niż jednej dywizji, niemniej jego wyniki 
będą liczone tylko w jednej dywizji i na każdym torze pierwszy przebieg 
tego zawodnika musi być tym liczonym do dywizji w której jest on 
punktowany. 

6.2.5. Jeżeli dywizja jest niedostępna lub usunięta z zawodów, lub gdy 
zawodnik nie zadeklaruje dywizji w jakiej startuje przed rozpoczęciem 
zawodów, będzie on umieszczony w dywizji która według Range 
Master’a najbliżej odpowiada ekwipunkowi zawodnika. Jeżeli zdaniem 
Range Master’a na zawodach niema takiej dywizji, zawodnik bierze 
udział w zawodach ale jego punktacja nie jest brana pod uwagę. 

6.2.5.1. Jeżeli zawodnik nie spełni wymagań dotyczących ekwipunku 
lub jakichkolwiek innych określonych dla zadeklarowanej 
przez niego dywizji podczas przebiegu, zostanie on 
przeniesiony do dywizji Open jeżeli ta jest dostępna, a jeśli 
nie jego wyniki nie będą ujęte w klasyfikacji zawodów. 

6.2.5.2. Zawodnik, któremu jest przyznawana lub zmieniana dywizja, 
w której jest klasyfikowany powinien być o tym niezwłocznie 
powiadomiony. Decyzja Range Master’a w tej kwestii jest 
ostateczna. 

6.2.6. Jeżeli zawodnik zostanie zdyskwalifikowany podczas zawodów, 
skutkuje to niedopuszczeniem go do ostrzeliwania torów na tych 
zawodach we wszystkich dywizjach w których startował. Jednakże 
zasada ta niema zastosowania wstecz. Wyniki wcześniej ukończonej 
dywizji będą zaliczone do klasyfikacji końcowej zawodów. 
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6.2.7. Zaliczenie zawodnika do konkretnej dywizji nie wyklucza późniejszego 
zakwalifikowania go do innej kategorii lub do zaliczenia go w skład 
drużyny regionalnej lub innej. 

6.3. Kategorie na zawodach 

6.3.1. Zawody IPSC mogą zawierać różne kategorie w obrębie jednej dywizji, 
aby rozróżnić grupy zawodników. Zawodnik może zadeklarować udział 
tylko w jednej kategorii na zawodach lub turnieju. 

6.3.2. Brak spełnienia wymogów zadeklarowanej kategorii lub zadeklarowanie 
przed rozpoczęciem zawodów przynależności do niewłaściwej, 
spowoduje wykluczenie zawodnika z tej kategorii. Szczegóły dotyczące 
aktualnie zatwierdzonych kategorii i związane z tym wymagania są 
określone w załączniku A2. 

6.4. Drużyny regionalne 

6.4.1. Na podstawie przyznanych miejsc, każdy region może wybrać jedną 
drużynę regionalną w każdej dywizji na podstawie osiągnięć, do udziału 
w zawodach IPSC poziomu IV lub wyższego. Za zgodą organizatorów 
inne drużyny z tego samego regionu mogą rónież zostać zgłoszone, 
lecz nie będą one brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej i przy 
przyznawaniu nagród. Zatwierdzone drużyny w każdej kategorii są 
określone przez głosowanie na walnym zgromadzeniu (patrz załącznik 
A2). 

6.4.2. Indywidualne wyniki zawodnika będą zaliczone do dorobku punktowego 
tylko jednej drużyny. 

6.4.3. Drużyny muszą składać się z niewięcej niż czterech zawodników, przy 
czym jedynie trzy najwyższe końcowe wyniki członków drużyny są 
uwzględniane do wyliczenia wyników drużyny. 

6.4.4. Jeżeli członek drużyny wycofa się z zawodów z jakiegokolwiek powodu 
przed ukończeniem wszystkich torów, punkty uzyskane przez 
zawodnika będą brane pod uwagę przy obliczaniu końcowego wyniku 
drużyny, jednakże drużyna nie może na jego miejsce wprowadzić 
innego zawodnika. 

6.4.5. Członek drużyny, który nie jest w stanie wziąć udziału w zawodach 
może zostać zastąpiony przez innego zawodnika przed rozpoczęciem 
zawodów, za akceptacją Match Director’a. 

6.4.6. Jeżeli członek drużyny zostanie zdyskwalifikowany z zawodów, jego 
punkty na wszystkich torach będą wyzerowane. Drużyna nie może w 
jego miejsce wprowadzić innego zawodnika. 
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6.5. Status zawodnika i jego uprawnienia 

6.5.1. Wszyscy zawodnicy muszą być indywidualnymi członkami danego 
regionu IPSC, w którym stale zamieszkują. Miejsce zamieszkania 
będzie określone jako Region, w którym dana osoba przebywała przez 
nie mniej, niż 183 dni w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających 
miesiąc, w którym rozpoczynają się zawody. Warunkiem uznania 
miejsca zamieszkania jest zwykle fakt fizycznego przebywania i nie ma 
to związku z obywatelstwem, lub adresem dla korespondencji. 183 dni 
niekoniecznie oznaczają okres ciągły lub też ostatnie 183 dni przed datą 
zawodów. 

6.5.1.1. Zawodnicy którzy zwykle zamieszkują w kraju lub w 
obszarach geograficznych, które nie przynależą do IPSC 
mogą dołączyć do zrzeszonego regionu IPSC i mogą brać 
udział w zawodach pod auspicjami danego regionu, pod 
warunkiem aprobaty Zgromadzenia Generalnego IPSC i 
Dyrektoriatu Regionalnego. Jeżeli kraj zawodnika lub obszar 
geograficzny na którym zamieszkuje w dalszym ciągu stara 
się o przyłączenie do IPSC, zawodnik musi zostać członkiem 
tego regionu podczas procesu afiliacji. 

6.5.2. Zawodnik i / lub członek drużyny może reprezentować jedynie ten 
region IPSC, na którego terenie stale zamieszkuje z wyjątkiem: 

6.5.2.1. W przypadku gdy zawodnik przebywa w danym regionie, ale 
który życzy sobie reprezentować region, którego jest 
obywatelem, Dyrektorzy Regionalny regionu w którym 
przebywa i regionu do którego przynależy ze względu na 
obywatelstwo, muszą wyrazić wcześniejszą pisemną zgodę 
na jego udział w zawodach. 

6.5.2.2. Zawodnik który podlega pod warunki zasady 6.5.1.1 może 
reprezentować region którego jest członkiem pod warunkiem 
pisemnej zgody Dyrektora Regionalnego. 

6.6. Harmonogram zawodnika i przydział 

6.6.1. Zawodnicy muszą ubiegać się o punkty zgodnie z opublikowanym 
harmonogramem i przydziałem do grup. Zawodnik, który nie stawi się w 
czasie określonym w harmonogramie na którymkolwiek torze, nie może 
ostrzeliwać tego toru bez uzyskania wcześniej zgody Match Director’a. 
Jeżeli nie uzyska tej zgody punktacja zawodnika na tym torze wyniesie 
0. 
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6.6.2. Osoby funkcyjne, sponsorzy zawodów, urzędnicy IPSC (jak 
zdefiniowane w sekcji 6.1 Konstytucji IPSC) i inne osoby, mogą 
uczestniczyć w zdobywaniu punktów w prematch’u pod warunkiem 
uprzedniej zgody Match Director’a. Zawodnikom nie można zabronić 
oglądania prematch’u. Wszyscy członkowie oficjalnych drużyn 
narodowych muszą uczestniczyć w głównej części zawodów. Punkty 
zdobyte w prematch’u mogą za zgodą Match Director’a być włączone do 
ogólnych wyników zawodów pod warunkiem, że terminy prematch’u są 
opublikowane w oficjalnym harmonogramie zawodów (patrz także 
sekcja 2.3). 

6.6.3. Zawody, turniej lub liga bedą uznane za rozpoczęte w pierwszym dniu w 
którym zawodnicy (włączając w to przypadek określony w punkcie 6.6.2) 
oddają strzały zaliczane do punktacji, a uznane za zakończone po 
opublikowaniu ostatecznych wyników przez Match Director’a. 

6.7. Międzynarodowy system klasyfikacji (ICS) 

6.7.1. Zgromadzenie Generalne IPSC może koordynować i publikować 
dedykowane regulacje i procedury w celu zarządzania i administrowania 
międzynarodowym systemem klasyfikacji. 

6.7.2. Zawodnicy chcący być sklasyfikowani w międzynarodowym systemie 
klasyfikacji muszą używać zatwierdzonych torów dostępnych na 
oficjalnej internetowej stronie IPSC (www.ipsc.org). 



Przepisy IPSC wersja Styczeń 2004 
Tłumaczenie ZSD Kraków – Rafał Karaś, Tomasz Malcharek, Szymon Rzepka 

Strona 33 

Rozdział 7 - Kierownictwo zawodów 

7.1. Obsługa zawodów – osoby funkcyjne 

Obowiązki i określenia kompetencji obsługi zawodów definiowane są następująco: 

7.1.1. Range Officer (RO) – wydaje komendy na strzelnicy, nadzoruje 
stosowanie się zawodnika do pisemnego opisu toru i dokładnie 
kontroluje bezpieczeństwo działania zawodnika. On również ogłasza 
czas, punkty i kary zdobyte przez każdego zawodnika i sprawdza czy te 
zostały poprawnie zapisane w metryczce zawodnika (pozostaje pod 
kierownictwem Chief Range Officer’a i Range Master’a). 

7.1.2. Chief Range Officer (CRO) – jest najważniejszym autorytetem ponad 
wszystkimi osobami, a zakres działania na torze strzeleckim jest pod 
jego kontrolą, nadzoruje sprawiedliwość, poprawność i zgodność 
stosowania tychże zasad (pozostaje pod kierownictwem Range 
Master’a). 

7.1.3. Stats Officer (SO) – gromadzi, sortuje, sprawdza, tabularyzuje i 
przechowuje wszystkie metryczki i ostatecznie przedstawia nieoficjalne i 
końcowe wyniki. Jakiekolwiek niekompletne lub niedokładne metryczki 
muszą być bezzwłocznie skierowane do Range Master’a, (pod 
bezpośrednim kierownictwem Range Master’a). 

7.1.4. Quartemaster (QM) – rozdziela, naprawia i utrzymuje w dobrym stanie 
wszelkie wyposażenie strzelnicy (np. cele, zaklejki, malowanie, 
rekwizyty itd.), przyrządy i konieczne dodatki Range Officer’a (np. 
timer’y, baterie, takery, zszywki, tyczki itd.), i przydziały Range Officer’a 
(pod bezpośrednim kierownictwem Range Master’a). 

7.1.5. Range Master (RM) – ma całkowitą władzę nad wszystkimi osobami i 
zakresami działań w obrębie całej strzelnicy, włączając bezpieczeństwo 
na strzelnicy, działania na wszystkich torach i jest odpowiedzialny za 
stosowanie tychże zasad. Wszystkie dyskwalifikacje z zawodów i 
odwołania do arbitrażu muszą być przedstawione jego uwadze. Range 
Master jest zwykle wyznaczony przez i do pracy z Match Director’em, 
jednakże w przypadku zatwierdzonych przez IPSC zawodów Level IV 
lub wyższych powołanie Range Mastera podlega wcześniejszej 
pisemnej zgodzie Zgromadzenia Generalnego IPSC .  

7.1.6. Match Director (MD) – kieruje ogólną administracją zawodów włączając 
drużyny, harmonogram, budowę torów strzeleckich, koordynację całego 
personelu wspierającego i zaopatrzenia służb. Jego władza i decyzje 
będą wiążące we wszystkich sprawach, z wyjątkiem kwestii leżących w 
gestii Range Master’a. Jest mianowany przez organizatora zawodów i 
pracuje z Range Master’em. 
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7.2. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcyjnych  

7.2.1. Range Master ma zwierzchnictwo nad wszystkimi innymi 
funkcjonariuszami zawodów z wyjątkiem Match Director’a i jest 
odpowiedzialny za decyzje w sprawach dotyczących prowadzenia przez 
nich zawodów i w sprawach dyscyplinarnych. 

7.2.2. W przypadku udzielenia funkcjonariuszowi zawodów upomnienia 
dyscyplinarnego, Range Master jest zobowiązany do powiadomienia 
właściwego Dyrektora Regionalnego osób funcyjnych o incydencie z 
podaniem wszystkich istotnych szczegółów dotyczących upomnienia, 
Dyrektora Regionalnego organizatora zawodów i przewodniczącego 
IROA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów IPSC).  

7.2.3. Funkcjonariusz, który naruszył zasady bezpieczeństwa podczas 
zawodów, jest z nich wykluczony i nie może pełnić funkcji oficjalnych na 
tychże zawodach. Range Master podejmuje decyzję dotyczącą udziału 
osoby funkcyjnej. 

7.3. Powołanie osób funkcyjnych 

7.3.1. Organizatorzy zawodów muszą przed ich rozpoczeciem mianować 
Match Director’a i Range Master’a do wykonywania obowiązków 
określonych w niniejszych przepisach. Wyznaczony Range Master 
powinien być najbardziej kompetentną i doświadczoną certyfikowaną 
osobą funkcyjną, dostępną w danej chwili (patrz zasada 7.1.5). Dla 
zawodów Level I i II jedna osoba może sprawować obydwie funkcje 
Match Director’a i Range Master’a. 

7.3.2. Wszyskie odwołania występujące w tych przepisach do osób 
funkcyjnych (np. Range Officer, Range Master), oznaczają personel 
oficjalnie wskazany przez organizatorów zawodów do pełnienia tej 
funkcji na tych konkretnych zawodach. Osoby będące certyfikowanymi 
osobami funkcyjnymi, ale które na zawodach występują jako zwykli 
zawodnicy, nie mają uprawnień osób funcyjnych na tych zawodach. 
Takie osoby nie powinny podczas zawodów nosić oznaczeń należnych 
osobom funkcyjnym. 
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Rozdział 8 - Przebieg strzelania 

8.1. Stan gotowości broni 

Stan gotowości broni - „The ready condition” powinien być taki jak przedstawiono 
poniżej. Jednakże, w przypadku gdy zawodnik zaniecha wprowadzenia naboju do 
komory kiedy jest to dozwolone w pisemnym opisie toru, czy celowo czy też 
nieumyślnie, Range Officer’owi nie wolno podjąć żadnego działania, jako że 
zawodnik jest zawsze odpowiedzialny za obchodzenie się z bronią. 

8.1.1. Rewolwery:  

8.1.1.1. Single Action: kurek w pełni spuszczony nad pustą komorą 
nabojową lub jeżeli broń jest wyposażona w ząb 
zabezpieczający, kurek spuszczony nad załadowaną komorą 
(z wyjątkiem iglicowego urządzenia pośredniego „transfer 
bar designs”). 

8.1.1.2. Double Action: kurek w pełni spuszczony a wszystkie 
komory bębenka mogą być załadowane. 

8.1.1.3. Rewolwery nie tradycyjne (np. te, które pracują w trybie 
samopowtarzalnym „self loading”) podlegają następującym 
zasadom i/lub jakimkolwiek innym wymaganiom 
przewidzianym przez Range Master’a (patrz również 
załącznik D5). 

8.1.2. Pistolety samopowtarzalne: 

8.1.2.1. „Single Action”- komora nabojowa załadowana, kurek 
napięty, bezpiecznik włączony. 

8.1.2.2. „Double Action”- komora nabojowa załadowana, kurek w 
pełni spuszczony lub zwolniony. 

8.1.2.3. „Selective Action” - komora nabojowa załadowana z kurkiem 
w pełni spuszczonym, lub komora nabojowa załadowana a 
kurek napięty z włączonym bezpiecznikiem zewnętrznym 
(patrz dywizje w załączniku D). 

8.1.3. Tory strzeleckie mogą wymagać innych od powyższych stanów 
gotowości broni. W takich przypadkach wymagany stan gotowości musi 
być jasno przedstawiony w pisemnym opisie toru. 
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8.1.4. Jedynym ograniczeniem dla zawodnika w kwestii ilości nabojów 
ładowanych lub powtórnie ładowanych do broni mogą być wymagania 
określone przez przepisy dotyczące dywizji (patrz załączniki). Pisemne 
opisy torów mogą jedynie przewidywać kiedy broń ma być załadowana 
lub kiedy są wymagane obowiązkowe wymiany magazynków gdy 
pozwala na to zasada 1.1.5.2.  

8.1.5. Względem broni używanej w zawodach IPSC, mają zastosowanie 
następujące określenia: 

8.1.5.1. „Single Action” oznacza aktywację języka spustowego, która 
powoduje pojedyncze działanie (tj. gdy kurek lub iglica 
opada). 

8.1.5.2. „Double Action” oznacza aktywację języka spustowego, 
która powoduje wystąpienie więcej niż pojedynczego 
działania (tj. kurek lub iglica napięty lub naciągnięta, 
następnie opada). 

8.1.5.3. „Selective Action” oznacza, że broń może działać w dwóch 
trybach albo jako „Single Action” albo jako „Double Action”.  

8.2. Stan gotowości zawodnika 

Określa kiedy, pod bezpośrednią komendą Range Officer’a: 

8.2.1. Broń jest przygotowana zgodnie z zaleceniami w pisemnym opisie toru, i 
jest zgodna z wymaganiami odpowiedniej dywizji. 

8.2.2. Zawodnik przyjmuje wymaganą pozycję startową zgodnie z zaleceniami 
w pisemnym opisie toru. Jeżeli nie jest inaczej określone, zawodnik 
musi stać wyprostowany, twarzą zwróconą w kierunku kulochwytu, 
ramiona zwisają w sposób naturalny wzdłuż tułowia. 

8.2.3. Przebieg nie może nigdy wymagać lub pozwalać zawodnikowi na 
dotykanie lub trzymanie broni, urządzeń ładujących lub amunicji po 
komendzie „Standby” a przed sygnałem startowym (z wyjątkiem 
nieuniknionego dotykania dolnymi częściami górnych kończyn). 

8.2.4. Przebieg nigdy nie może wymagać od zawodnika dobywania broni z 
kabury słabszą ręką. 

8.2.5. Przebieg nigdy nie może wymagać od zawodnika ponownego 
umieszczania broni w kaburze podczas przebiegu. Jednakże, zawodnik 
może włożyć broń do kabury pod warunkiem, że wykona to w sposób 
bezpieczny, a broń jest albo rozładowana albo w stanie gotowości 
„ready condition” określonej w sekcji 8.1. 
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8.3. Komunikacja na strzelnicy 

Zatwierdzone komendy na strzelnicy oraz ich kolejność jest następująca: 
 

8.3.1. „LOAD AND MAKE READY” („Ładuj i przygotuj broń”) – ta komenda 
oznacza rozpoczęcie przebiegu na torze strzeleckim. Pod bezpośrednim 
nadzorem Range Officer’a zawodnik musi zwrócić się w stronę 
kulochwytu, lub w bezpiecznym kierunku jaki będzie określony przez 
Range Officer’a, założyć ochronniki wzroku i słuchu, i przygotować broń 
zgodnie z pisemnym opisem toru. Zawodnik musi wówczas przyjąć 
wymaganą pozycję startową. W tym momencie Range Officer 
kontynuuje. 

8.3.1.1. Zaraz po tym jak została wydana komenda „Load and Make 
Ready”, zawodnikowi nie wolno ruszyć się z miejsca 
startowego przed wydaniem sygnału startowego bez 
wcześniejszej aprobaty, i pod bezpośrednim nadzorem 
Range Officer’a. Naruszenie skończy się ostrzeżeniem za 
pierwsze wykroczenie i może zakończyć się zastosowaniem 
zasady 10.6.1 za późniejsze wykroczenie w tych samych 
zawodach.  

8.3.2. „ARE YOU READY?” („Czy jesteś gotów?”) – brak jakiejkolwiek 
przeczącej odpowiedzi ze strony zawodnika oznacza, że całkowicie 
rozumie on wymagania toru i jest gotowy do rozpoczęcia przebiegu. 
Jeśli zawodnik nie jest gotowy na komendę „Are You Ready”, musi on 
oznajmić „NOT READY” („Nie gotów”). Proponuje się, aby zawodnik, 
kiedy jest gotowy przyjął wymaganą pozycję startową by 
zasygnalizować swą gotowość Range Officer’owi.  

8.3.3. „STANDBY” („Uwaga, gotowość”) – po tej komendzie powinien nastąpić 
sygnał startowy w czasie od jednej do czterech sekund (patrz także 
zasada 10.2.6).  

8.3.4. „Start Signal” – sygnał dla zawodnika do rozpoczęcia przebiegu. Jeżeli 
zawodnik nie zareaguje na sygnał startowy z jakiegokolwiek powodu, 
Range Officer będzie utwierdzony w przekonaniu, że zawodnik jest 
gotowy do rozpoczęcia przebiegu i powróci do komend od „Are You 
Ready”. 

8.3.5. „Stop” – Którykolwiek Range Officer wyznaczony do danego toru, może 
wydać tą komendę w każdej chwili trwania przebiegu. Zawodnik musi 
natychmiast przerwać strzelanie, zatrzymać się w miejscu i czekać na 
dalsze instrukcje Range Officer’a . 
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8.3.6. „IF YOU ARE FINISHED, UNLOAD AND SHOW CLEAR” („Jeśli 
ukończyłeś - rozładuj broń i przedstaw do inspekcji”) – jeśli zawodnik 
skończył strzelanie, musi on opuścić broń, i przedstawia ją do inspekcji 
Range Officer’owi z lufą skierowaną w stronę kulochwytu, usuniętym 
magazynkiem, zamkiem na zatrzasku lub otwartym przez 
przytrzymanie, i pustą komorą. Rewolwery muszą być przedstawiane z 
bębenkiem odchylonym i pustym.  

 

8.3.7. „IF CLEAR, HAMMER DOWN, HOLSTER” („Jeżeli broń rozładowana, 
kurek spuścić, broń do kabury”) – po wydaniu tej komendy zawodnikowi 
nie wolno podjąć strzelania (patrz zasada 10.6.1). Podczas gdy broń 
jest nadal bezpiecznie kierowana w stronę kulochwytu, zawodnik musi 
dokonać ostatecznej kontroli bezpieczeństwa broni w sposób podany 
poniżej:  

• Pistolety samopowtarzalne – zwolnić zamek i pociągnąć za język 
spustowy (bez dotykania kurka, o ile jest). 

• Rewolwery – zamknąć pusty bębenek (bez dotykania kurka, o ile jest). 

Jeśli broń okaże się „czysta” (brak naboju w komorze nabojowej oraz magazynka), 
zawodnik musi włożyć ją do kabury. Skoro tylko ręce zawodnika są wolne od broni 
włożonej do kabury, przebieg uważa się za skończony. 
Jeśli broń nie okazała się „czysta”, Range Officer musi podjąć komendy w oparciu o 
zasadę 8.3.6 (patrz także zasada 10.4.3). 

8.3.8. „RANGE IS CLEAR” („Strzelnica wolna”) – Zawodnikom lub osobom 
funkcyjnym nie wolno ruszyć do przodu, lub zejść z linii ognia czy 
końcowego miejsca strzelania dopóki Range Officer nie wyda tej 
komendy. Jak tylko komenda zostaje wydana, funkcyjni i zawodnicy 
mogą ruszyć do przodu w celu obliczenia wyników, zaklejenia tarcz, 
zresetowania celów itp.  

8.4. Ładowanie, przeładowywanie lub rozładowywanie podczas 
przebiegu 

8.4.1. Kiedy ma miejsce ładowanie, przeładowywanie lub rozładowywanie 
podczas przebiegu, palce zawodnika muszą być wyraźnie poza 
kabłąkiem spustowym a broń musi być skierowana bezpiecznie w stronę 
kulochwytu lub w innym bezpiecznym kierunku uznanym przez Range 
Officer’a (patrz sekcja 10.5). 
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8.5. Przemieszczanie się 

8.5.1. Z wyjątkiem gdy zawodnik celuje lub ostrzeliwuje cele, każde 
przemieszczenie musi być wykonane z palcami widocznymi poza 
kabłąkiem spustowym i warunki bezpieczeństwa muszą być spełnione. 
Broń musi być skierowana w bezpieczną stronę. Przemieszczanie jest 
definiowane jako jakiekolwiek poniższe działanie: 

8.5.1.1. Zrobienie więcej niż jednego kroku w jakimkolwiek kierunku 

8.5.1.2. Zmiana pozycji strzeleckiej (np. ze stojącej na klęczącą, z 
siedzącej na stojącą itd.). 

8.5.2. Jeżeli zawodnik chowa załadowaną broń do kabury kiedykolwiek 
podczas przebiegu, musi ona być umieszczona w odpowiednim stanie 
gotowości (patrz sekcja 8.1). Odstępstwa będą narażały na 
dyskwalifikację z zawodów (patrz zasada 10.5.11).  

8.5.2.1. W pistoletach samopowtarzalnych „single action” 
bezpiecznik musi być włączony. 

8.5.2.2. W pistoletach samopowtarzalnych „double action” i 
rewolwerach kurek musi być spuszczony. (patrz zasada 
10.5.11.2 i 10.5.11.3). 

8.6. Pomoc lub przeszkadzanie 

8.6.1. Żadna pomoc, jakiegokolwiek rodzaju, nie może być udzielana 
zawodnikowi podczas przebiegu, z wyjątkiem ostrzeżeń związanych z 
bezpieczeństwem wydawanych w jakimkolwiek czasie przez Range 
Officer’a wyznaczonego do danego toru. Ostrzeżenia takie nie będą 
podstawą uzyskania przez zawodnika prawa do powtórnego przebiegu.  

8.6.2. Jakakolwiek osoba udzielająca pomocy bądź przeszkadzająca 
zawodnikowi podczas przebiegu (i zawodnik otrzymujący taką pomoc) 
może, według uznania Range Officer’a otrzymać karę proceduralną na 
danym torze i/lub podlegać przepisom sekcji 10.6. 

8.6.3. W przypadku nieumyślnego kontaktu pochodzącego od Range Officer’a 
lub innego czynnika zewnętrznego, który przeszkodził zawodnikowi 
podczas przebiegu, Range Officer może zaproponować zawodnikowi 
powtórne strzelanie na danym torze. Zawodnik musi zaakceptować lub 
odrzucić propozycję przed zobaczeniem albo czasu albo punktacji 
z wcześniejszej próby. Jednakże w przypadku gdy zawodnik naruszy 
zasady bezpieczeństwa podczas takiej ingerencji mają zastosowanie 
przepisy z sekcji 10.3. 
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8.6.4. W przypadku gdy zawodnik nieumyślnie rozpoczyna przedwcześnie 
przebieg „false start” Range Officer zatrzyma go tak szybko jak to tylko 
możliwe i nakaże zawodnikowi ponowny start, zaraz po tym jak tor 
zostanie przygotowany. 

8.7. Celowanie i inspekcja strzelnicy 

8.7.1. Zawodnikom zabrania się zawsze celowania załadowaną bronią przed 
sygnałem startowym. Odstępstwa skończą się ostrzeżeniem za 
pierwsze zdarzenie i jedną karą proceduralną za każde następne 
zdarzenie podczas tych samych zawodów. 

8.7.2. Jeżeli organizatorzy zawodów zabronią także celowania rozładowaną 
bronią przed sygnałem startowym, zawodnicy muszą być powiadomieni 
o tym w pisemnym opisie toru. Odstępstwa skończą się ostrzeżeniem za 
pierwsze zdarzenie i jedna karą proceduralną za każde następne 
zdarzenie podczas tych samych zawodów. 

8.7.3. Kiedy jest to dozwolone, zawodnicy celujący rozładowaną bronią przed 
sygnałem startowym muszą to robić na pojedynczym celu, by 
sprawdzić, czy ich celowniki są odpowiednio przygotowane. Zawodnicy, 
którzy testują sekwencję celów lub pozycje strzelecką podczas 
celowania otrzymają jedną karę proceduralną za każde zdarzenie. 

8.7.4. Zawodnikom zabrania się używania jakichkolwiek dodatków 
celowniczych (np. całych lub częściowych imitacji lub replik broni, 
jakichkolwiek części prawdziwej broni włączając w to jakiekolwiek tego 
typu akcesoria itd.), z wyjątkiem ich rąk, podczas prowadzenia własnej 
kontroli („przejścia”) przebiegu. Odstępstwa będą karane jedną karą 
proceduralną za każde zdarzenie (patrz także zasada 10.5.1). 

8.7.5. Żadnej osobie nie wolno wejść lub poruszać się po torze strzeleckim 
bez wcześniejszej zgody Range Officer’a wyznaczonego do danego 
toru przez Range Master’a. Osoby naruszające otrzymają ostrzeżenie 
za pierwsze wykroczenie ale mogą podlegać klauzuli sekcji 10.6 za 
kolejne wykroczenia. 
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Rozdział 9 - Punktacja 

9.1. Przepisy ogólne 

9.1.1. Zbliżanie się do tarcz – Podczas spisywania wyników, zawodnikom lub 
ich przedstawicielom nie wolno zbliżać się do jakichkolwiek celów na 
odległość mniejszą niż 1 metr (3.28 feet) bez upoważnienia Range 
Officer’a. Naruszenie tej zasady spowoduje ostrzeżenie w pierwszym 
takim przypadku, ale zawodnik lub jego przedstawiciel, może w 
zależności od uznania Range Officer’a otrzymać karę proceduralną przy 
kolejnym takim zdarzeniu podczas tych zawodów. 

9.1.2. Dotykanie celów - Podczas spisywania wyników zawodnikom lub ich 
przedstawicielom nie wolno dotykać, mierzyć lub w inny sposób 
przeszkadzać przy jakimkolwiek celu bez upoważnienia Range Officer’a. 
Gdy Range Officer uzna, że zawodnik lub jego przedstawiciel 
oddziaływał lub naruszył proces punktacji spowodowany taką 
ingerencją, może on (Range Officer) wówczas:  

9.1.2.1. Policzyć dotykany cel jako cel chybiony; lub 

9.1.2.2. Nałożyć karne punkty na jakiekolwiek dotykane cele karne 
(penalty targets). 

9.1.3. Tarcze przedwcześnie zaklejone - Jeżeli cel jest przedwcześnie 
zaklejony, uniemożliwiając obliczenie punktów, Range Officer musi 
nakazać zawodnikowi powtarzać przebieg. 

9.1.4. Nie odtworzone cele - Jeżeli po ukończeniu przebiegu przez 
poprzedniego zawodnika, jeden lub więcej celów nie zostało właściwie 
zaklejonych dla przygotowania punktacji dla zawodnika obliczanego w 
danej chwili, lub jeżeli ma miejsce dodatkowa punktacja lub wątpliwe 
karne trafienia i jeżeli nie jest to oczywiste dla Range Officer’a, które 
trafienia były spowodowane przez zawodnika, który jest oceniany, 
zawodnik ten będzie zobowiązany powtarzać przebieg. 

9.1.5. Nie przenikalność – Strefa punktowana wszystkich punktowanych i 
karnych tarcz papierowych IPSC jest uważana jako nie przenikalna (dla 
pocisków). Jeżeli:  

9.1.5.1. Pocisk przechodzący całkowicie w obrębie punktowanej 
strefy tarczy papierowej, i w wyniku kontynuacji trafiający w 
obręb punktowanej strefy innej tarczy papierowej, nie będzie 
liczony na następnej tarczy papierowej jako punkt lub kara, 
w zależności od przypadku. 
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9.1.5.2. Pocisk przechodzący całkowicie w obrębie punktowanej 
strefy tarczy papierowej, i w wyniku kontynuacji trafiający lub 
obalający cel metalowy, będzie traktowane jako awaria 
wyposażenia strzelnicy. Od zawodnika będzie się wymagać 
powtórzenia przebiegu, po przywróceniu go do stanu 
używalności. 

9.1.5.3. Pocisk przechodzący częściowo w obrębie punktowanej 
strefy tarczy papierowej lub metalowej, i w wyniku 
kontynuacji trafiający w obręb punktowanej strefy innej 
tarczy papierowej, będzie także liczony jako punkt lub kara, 
w zależności od przypadku. 

9.1.5.4. Pocisk przechodzący częściowo w obrębie punktowanej 
strefy tarczy papierowej lub metalowej, i w wyniku 
kontynuacji obalający cel metalowy (lub trafiający strefę 
punktowaną) innego celu metalowego, obalony (lub trafiony) 
następny cel metalowy będzie także liczony jako punkt lub 
kara, w zależności od przypadku. 

9.1.6. O ile miękkie zasłony „soft cover” (patrz zasada 4.1.5.2) nie będą 
wyraźnie opisane w pisemnym opisie toru wszystkie podpory, ściany, 
bariery, widoczne ekrany i inne przeszkody są uznawane są jako 
zasłony twarde, nieprzenikliwe „hard cover”. Jeżeli: 

9.1.6.1. Pocisk przechodzi całkowicie w obrębie twardej zasłony i w 
wyniku kontynuacji trafia w jakąkolwiek punktowaną lub 
karną tarczą papierową, strzał taki nie będzie liczony jako 
punkt lub kara, w zależności od przypadku. 

9.1.6.2. Pocisk przechodzi całkowicie w obrębie twardej zasłony i w 
wyniku kontynuacji trafia lub obala cel metalowy, będzie 
traktowane jako awaria wyposażenia strzelnicy (patrz sekcja 
4.6). Od zawodnika będzie się wymagać powtórzenia 
przebiegu, po przywróceniu go do stanu używalności. 

9.1.6.3. Pocisk przechodzi częściowo w obrębie twardej zasłony i w 
wyniku kontynuacji trafia w punktowaną tarczę papierową, 
strzał taki będzie liczony jako punkt lub kara, w zależności 
od przypadku. 

9.1.6.4. Pocisk przechodzi częściowo w obrębie twardej zasłony i w 
wyniku kontynuacji obala lub trafia w punktowaną strefę cel 
metalowy, obalony cel metalowy lub trafienie go będzie 
liczone jako punkt lub kara, w zależności od przypadku. 
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9.2. Metody punktowania 

9.2.1. Pisemny opis toru strzeleckiego musi szczegółowo określać jedną z 
następujących metod punktowania: 

9.2.2. „Comstock” – nie limitowany czas aż do ostatniego strzału, nie 
limitowana ilość oddanych strzałów, wymagana ilość trafień danego celu 
do obliczenia wyników. 

9.2.2.1. Punkty zawodnika obliczane są przez dodanie najwyższej 
wartości punktów wymaganej ilości trafień na dany cel, 
minus kary, podzielone przez całkowity czas (zapisywany do 
dwóch miejsc po przecinku) potrzebny zawodnikowi do 
ukończenia przebiegu, aby uzyskać współczynnik trafień. Z 
ogółu wyników na danym torze zawodnik posiadający 
największy współczynnik trafień jest nagradzany przez 
przyznanie mu maksimum dostępnych punktów za dany 
przebieg, a wszyscy inni zawodnicy klasyfikowani są 
odpowiednio poniżej zwycięzcy na danym torze.  

9.2.3. „Virginia Count” – nie limitowany czas aż do ostatniego strzału, 
limitowana ilość oddanych strzałów, wymagana ilość trafień danego celu 
do obliczenia wyników. 

9.2.3.1. Punkty zawodnika obliczane są przez dodanie najwyższej 
wartości punktów wymaganej ilości trafień na dany cel, 
minus kary, podzielone przez całkowity czas (zapisywany do 
dwóch miejsc po przecinku) potrzebny zawodnikowi do 
ukończenia przebiegu, aby uzyskać współczynnik trafień. Z 
ogółu wyników na danym torze zawodnik posiadający 
największy współczynnik trafień jest nagradzany przez 
przyznanie mu maksimum dostępnych punktów za dany 
przebieg, a wszyscy inni zawodnicy klasyfikowani są 
odpowiednio poniżej zwycięzcy na danym torze.  

9.2.3.2. W metodzie „Virginia Count” muszą być użyte wyłącznie 
tarcze papierowe, i musi być stosowana jedynie do ćwiczeń 
standardowych, „classifiers” i torów krótkich. 

9.2.3.3. Metody „Virginia Count” nie wolno stosować w zawodach 
poziomu IV i wyżej, wyjątek stanowi ćwiczenie standardowe 
(patrz zasada 6.1.2). 

9.2.4. „Fixed Time” – limitowany czas, limitowana ilość oddanych strzałów, 
wymagana ilość trafień danego celu do obliczenia wyników.  
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9.2.4.1. Punkty zawodnika obliczane są przez dodanie najwyższej 
wartości punktów wymaganej ilości wszystkich trafień, minus 
kary. Dla ogółu wyników na danym torze nie oblicza się 
współczynników, a zawodnicy są klasyfikowani przez 
rzeczywistą (netto) ilość uzyskanych punktów. 

9.2.4.2. W metodzie „Fixed Time” muszą być użyte wyłącznie tarcze 
papierowe, i tam gdzie to możliwe powinny być tarcze 
znikające. 

9.2.4.3. Metody „Fixed Time” wolno stosować tylko do ćwiczeń 
standardowych, „classifiers” i torów krótkich. 

9.2.4.4. Metody „Fixed Time” nie wolno stosować na poziomie IV lub 
wyższym zawodów z wyjątkiem odnoszącym się do 
ćwiczenia standardowego (patrz zasada 6.1.2).  

9.2.4.5. W przypadku przebiegów, gdzie jest stosowana metoda 
„Fixed Time” nie stosuje się kar za niepowodzenie 
ostrzelania lub strzały chybione. 

9.2.5. Wyniki z danego przebiegu muszą klasyfikować zawodników w danej 
dywizji w malejącym porządku ogółu punktów zdobytych podczas 
przebiegu, obliczonych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

9.2.6. Wyniki z zawodów muszą klasyfikować zawodników w danej dywizji w 
malejącym porządku łącznej sumy wszystkich zdobytych punktów na 
poszczególnych torach do czterech miejsc po przecinku. 

9.3. Jednakowe wyniki 

9.3.1. Jeżeli w opinii Match Director’a remis musi być rozstrzygnięty, 
zawodnicy nim objęci muszą strzelać jeden lub więcej przebiegów 
wyznaczonych lub utworzonych przez Match Director’a, do momentu, aż 
remis będzie rozstrzygnięty. Wynik z rozstrzygnięcia remisu będzie 
użyty jedynie do określenia ostatecznego miejsca zawodników, których 
dotyczy a ich pierwotne punkty z zawodów pozostaną nie zmienione. 
Remisów nie wolno rozstrzygać przez losowanie. 

9.4. Punktowanie trafień i wielkości kar 

9.4.1. Punktowane trafienia w cele IPSC będą oceniane zgodnie z wytycznymi 
zatwierdzonymi przez Zgromadzenie Generalne IPSC (patrz załączniki 
B i C). 

9.4.2. Każde widoczne trafienie w strefę punktowaną papierowej tarczy karnej 
będzie karane dwukrotną najwyższą wartością punktową trafienia, do 
maksymalnie dwóch trafień na jedną tarczę karną.  
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9.4.3. Każde widoczne trafienie w strefę punktowaną metalowej tarczy karnej 
będzie karane dwukrotną najwyższą wartością punktową trafienia, do 
maksymalnie dwóch trafień na jedną tarczę karną, bez względu na to 
czy jest lub nie jest zaprojektowana by upaść (patrz zasady 4.3.1.7 i 
4.3.1.8). 

9.4.4. Każdy strzał chybiony będzie karany dwukrotną najwyższą wartością 
punktową trafienia dla danego celu, z wyjątkiem przypadku celów 
znikających (patrz zasady 9.2.4.5 i 9.9.2). 

9.4.5. W przebiegach punktowanych metodą „Virginia Count” lub „Fixed Time”: 

9.4.5.1. Strzały dodatkowe (tj. strzały oddane w liczbie 
przekraczającej wyszczególnioną określoną w pojedynczym 
zadaniu strzeleckim lub przebiegu) będą skutkowały jedną 
karą proceduralną za każdy strzał. Dodatkowo, podczas 
obliczeń nie więcej aniżeli określona liczba i najwyżej 
punktowane trafienia będą przyznawane. 

9.4.5.2. Trafienia dodatkowe (tj. przekroczenie całkowitej ilości 
trafień w punktowaną strefę punktowanych tarcz 
papierowych określonych w przebiegu), każdy strzał 
dodatkowy spowoduje nałożenie jednej kary proceduralnej. 
Należy zauważyć, że trafienia w twardą zasłonę i/lub w 
tarcze karne nie są traktowane jako trafienia dodatkowe. 

9.4.5.3. Nagromadzone strzały (tj. wystrzelenie właściwej ilości 
nabojów w pojedynczym zadaniu strzeleckim, ale ostrzelanie 
mniejszej ilości celów niż to wyszczególnione w 
pojedynczym zadaniu strzeleckim), będzie skutkowało jedną 
karą proceduralną za każde takie zdarzenie. Kara ta nie 
będzie stosowana, jeżeli pisemny opis toru w sposób 
szczególny uzasadnia nagromadzone strzały. 

9.4.6. W przebiegach punktowanych metodą „Fixed Time”: 

9.4.6.1. Każdy strzał oddany po czasie (tj. strzał oddany po sygnale 
przestać strzelać) będzie karany maksymalną wartością 
punktową osiągalną dla danego celu, z wyjątkiem przypadku 
celów znikających. 

9.5. Zasady punktowania 

9.5.1. Jeżeli nie jest inaczej sprecyzowane w pisemnym opisie toru, 
punktowane tarcze papierowe muszą być ostrzelane minimum dwoma 
nabojami każda, z dwoma najlepszymi trafieniami do punktacji. 
Punktowane cele metalowe muszą być ostrzelane minimalnie jednym 
nabojem każdy i muszą upaść aby były punktowane.  
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9.5.2. Jeżeli zewnętrzna średnica przestrzeliny na punktowanej tarczy dotyka 
linii pomiędzy obszarami punktowanymi, lub jeżeli przecina wielokrotnie 
obszary punktowane, będzie się punktować wyższą wartość. 

9.5.3. Jeżeli zewnętrzna średnica przestrzeliny dotyka punktowanego obszaru 
zarówno celu punktowanego jak i celu karnego, wówczas punkty będą 
zdobyte i nałoży się kary. 

9.5.4. Promieniste rozdarcia rozchodzące się na zewnątrz od średnicy 
przestrzeliny nie będą punktowane, ani karane. 

9.5.5. Minimalnym wynikiem za przebieg lub pojedyncze zadanie strzeleckie 
jest zero. 

9.5.6. Zawodnik, który nie ostrzela każdego punktowanego celu na torze 
strzeleckim przynajmniej jednym strzałem, zostanie ukarany jedną karą 
proceduralną za każdy nie ostrzelany cel, jak również odpowiednimi 
karami za strzały chybione (patrz zasada 10.2.7). 

9.6. Weryfikacja punktowania i protesty 

9.6.1. Po komendzie Range Officer’a „range is clear” zawodnik lub jego 
przedstawiciel będzie mógł towarzyszyć sędziemu odpowiedzialnemu 
za punktowanie dla weryfikacji wyników. 

9.6.2. Sędzia odpowiedzialny za tor strzelecki może przewidzieć rozpoczęcie 
obliczania wyników w czasie, gdy zawodnik jeszcze kontynuuje 
przebieg. W takich przypadkach przedstawiciel zawodnika musi mieć 
prawo towarzyszenia sędziemu odpowiedzialnemu za punktowanie, 
celem weryfikacji wyników. Zawodnicy muszą być powiadomieni o takiej 
procedurze podczas odprawy drużyny. 

9.6.3. Zawodnik (lub jego przedstawiciel) który nie weryfikuje celu podczas 
spisywania wyników traci prawo odwołania pod względem punktacji 
tego celu. 

9.6.4. Wszelkie zastrzeżenia co do punktacji lub kar muszą zostać 
natychmiast zgłoszone do Range Officer’a przez zawodnika (lub jego 
przedstawiciela) przed tym jak dany cel będzie pomalowany, zaklejony, 
lub zresetowany, nie dokonanie takich zastrzeżeń nie będzie 
zaakceptowane. 

9.6.5. W przypadku, gdy Range Officer podtrzymuje pierwotną punktację lub 
karę, a zawodnik jest niezadowolony, może się on odwołać się do Chief 
Range Officer’a, a potem do Range Master’a w sprawie orzeczenia. 

9.6.6. Orzeczenie Range Master’a będzie ostateczne. Nie pozwala się na 
żadne dalsze odwołania w sprawie punktacji. 
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9.6.7. Podczas takiego protestu, nie należy zalepiać przestrzelin na 
przedmiotowej tarczy(ach) lub w jakikolwiek inny sposób interweniować, 
do czasu aż sprawa zostanie załatwiona. Range Officer może usunąć 
sporną tarczę papierową z toru w celu dalszego zbadania aby zapobiec 
w opóźnieniu w zawodach. Zarówno, zawodnik jak i Range Officer 
muszą podpisać tą tarczę i wyraźnie wskazać, które trafienia są 
przedmiotem protestu. 

9.6.8. Przeźroczyste nakładki punktowe zatwierdzone przez Range Master’a 
muszą być zastosowane wyłącznie kiedy są wymagane aby 
zweryfikować i/lub określić obszar strefy punktacji na tarczach 
papierowych. 

9.7. Metryczki 

9.7.1. Range Officer musi wpisać wszystkie informacje (włączając jakiekolwiek 
dane ostrzeżenia) do metryczki każdego zawodnika przed jej 
podpisaniem. Po tym jak Range Officer podpisze metryczkę, zawodnik 
musi dodać swój własny podpis we właściwym miejscu. Elektroniczne 
podpisy metryczek będą akceptowalne, jeżeli zostaną zatwierdzone 
przez Dyrektoriat Regionalny. Do zapisywania punktów lub kar powinny 
być stosowane liczby całkowite. Czas, który upłyną gdy zawodnik 
pokonywał przebieg, musi być zapisany z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku w odpowiednim miejscu. 

9.7.2. Jeżeli w metryczce wymagane są korekty, będą one wyraźnie 
naniesione w oryginale i w innych kopiach metryczek zawodnika. 
Zawodnik i Range Officer powinni zaparafować jakąkolwiek korektę. 

9.7.3. Jeżeli zawodnik odmawia podpisania lub zaparafowania metryczki z 
jakiegokolwiek powodu, sprawa musi być przedstawiona Range 
Master’owi. Jeśli Range Master uzna, że przebieg i punktacja zostały 
przeprowadzone właściwie, nie podpisana metryczka zostaje 
potraktowana jako ważna, i uwzględniona w wynikach zawodów. 

9.7.4. Metryczka, która została podpisana przez Range Officer’a i zawodnika 
jest ostatecznym dowodem na to, że tor strzelecki został ukończony, i 
że czas, uzyskane punkty i kary zapisane w metryczce, są zgodne ze 
stanem faktycznym i są bezsporne. Podpisana metryczka jest uważana 
jako dokument ostateczny, z wyjątkiem obopólnej zgody zawodnika i 
sygnatariusza Range Officer’a , lub z powodu decyzji arbitrażowej, 
metryczka będzie mogła być poprawiona tylko w zakresie korekcji 
błędów arytmetycznych lub dodania kar proceduralnych zgodnych z 
zasadą 8.6.2.  

9.7.5. Jeżeli metryczka zawiera nie kompletną lub nadmierną ilość zapisów, 
lub jeżeli czas nie został zapisany w metryczce, od zawodnika będzie 
się wymagać powtórzenia przebiegu. 
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9.7.6. W przypadku, gdy powtórne strzelanie jest niemożliwe lub nie 
dopuszczalne z jakiegokolwiek powodu, będą podjęte następujące 
działania: 

9.7.6.1. Jeśli w metryczce brakuje zapisu czasu, zawodnik otrzymuje 
zero punktów za dany przebieg. 

9.7.6.2. Jeśli w metryczce zostały zapisane nie kompletnie trafienia i 
chybienia, istniejące w metryczce zapisy zostaną 
potraktowane jako kompletne i ostateczne. 

9.7.6.3. Jeśli w metryczce został zapisany nadmiar trafień lub kar, 
uznane zostaną trafienia najwyżej punktowane. 

9.7.6.4. Kary proceduralne zapisane w metryczce będą uznane za 
kompletne i ostateczne, z wyjątkiem gdzie ma zastosowanie 
zasada 8.6.2. 

9.7.6.5. Jeśli metryczka nie zawiera tożsamości, musi to być 
zgłoszone do Range Master’a, który musi podjąć 
jakiekolwiek działanie, jakie uzna za konieczne do 
sprostowania sytuacji.  

9.8. Odpowiedzialność za punktowanie 

9.8.1. Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za prowadzenie zapisu własnej 
punktacji dla weryfikacji wyników ogłaszanych przez Stats Officer’a. 

9.8.2. Po tym jak wszyscy zawodnicy ukończą zawody, wyniki nieoficjalne 
powinny być opublikowane i wywieszone w widocznym miejscu przez 
Stats Officer’a w celu wniesienia ewentualnych poprawek przez 
zawodników. 

9.8.3. Jeżeli zawodnik odkryje pomyłkę w wynikach nieoficjalnych na koniec 
zawodów, musi wnieść odwołanie do Stats Officer’a nie później niż 
jedną godzinę po tym jak wyniki zostały wywieszone. Jeżeli odwołanie 
nie wpłynie w wyznaczonym limicie czasowym, wywieszone wyniki 
uważa się za ostateczne, a odwołania będą odrzucone. 

9.9. Punktacja na tarczach ruchomych 

Tarcze ruchome będą punktowane według poniższych wytycznych: 

9.9.1. Tarcze ruchome, które prezentują przynajmniej fragment strefy najwyżej 
punktowanej w spoczynku, lub które ciągle pojawiają się i znikają, będą 
zawsze powodowały niepowodzenie w strzelaniu do nich i/lub kary za 
brak trafień (wyjątek patrz zasada 9.2.4.5). 
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9.9.2. Tarcze ruchome, które nie spełniają powyższych kryteriów, nie będą 
narażały na niepowodzenie w strzelaniu do nich, lub kary za nie 
trafienie, z wyjątkiem gdzie ma zastosowanie zasada 9.9.3. 

9.9.3. Tarcze ruchome będą zawsze narażały na niepowodzenie w strzelaniu 
do nich, lub kary za nie trafienie, jeżeli zawodnik nie uaktywni 
mechanizmu, który inicjuje ruch tarcz.  

9.10. Oficjalny pomiar czasu 

9.10.1. Tylko przyrządy do pomiaru czasu obsługiwane przez Range Officer’a 
muszą zostać wykorzystane do pomiaru czasów uzyskanych przez 
zawodników podczas pokonywania przebiegów. Jeśli przyrząd do 
pomiaru czasu działa wadliwie, zawodnik, któremu nie można przypisać 
prawidłowo zmierzonego czasu, będzie zobowiązany do ponownego 
strzelania na danym torze. 

9.10.2. Jeżeli w opinii Komisji Arbitrażowej, czas przypisany zawodnikowi za 
dany przebieg jest nierealny, zawodnik będzie zobowiązany do 
ponownego strzelania na danym torze (patrz zasada 9.7.4). 

9.10.3. Zawodnik, który reaguje na sygnał startowy, ale z jakiegokolwiek 
powodu nie kontynuuje przebiegu i nie otrzyma oficjalnego zapisu czasu 
na przyrządzie do pomiaru czasu obsługiwanego przez Range Officer’a, 
otrzyma czas zerowy i zero punktów za dany przebieg. 

9.11. Programy punktacji. 

9.11.1. Programami punktacji zatwierdzonymi przez IPSC są Match Scoring 
System (MSS) i Windows® Match Scoring System (WinMSS). Żadnego 
innego programu służącego do obliczania wyników nie wolno stosować 
do jakichkolwiek zawodów uznawanych przez IPSC bez uprzedniej 
pisemnej zgody Dyrektora Regionalnego regionu goszczącego. W 
przypadku MSS i WinMSS najnowsze wersje programów punktacji są 
dostępne na stronie internetowej IPSC. 
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Rozdział 10 - Kary 

10.1. Kary proceduralne – zasady ogólne 

10.1.1. Kary proceduralne są nakładane gdy zawodnik nie zastosuje się do 
procedur ogłoszonych w pisemnym opisie toru. Range Officer 
nakładający kary proceduralne musi jasno zapisać w metryczce 
zawodnika liczbę kar i powód za co były nałożone. 

10.1.2. Kary proceduralne wynoszą dwukrotność maksymalnej wartości 
punktowej dla pojedynczego trafienia w tarczę papierową IPSC zgodnie 
z załącznikiem B. Gdy maksymalna wartość punktowa dla pojedynczego 
trafienia wynosi 5 punktów, każda kara proceduralna wynosi minus 10 
punktów. 

10.1.3. Zawodnik kwestionujący zasadność lub ilość kar proceduralnych może 
odwołać się do Chief Range Officer’a i/lub do Range Master’a. 
Zawodnik dalej podtrzymujący swoje zastrzeżenia, może wnieść 
odwołanie do arbitrażu. 

10.2. Kary proceduralne – szczególne przykłady 

10.2.1. Zawodnik który odda strzały podczas gdy jakakolwiek część jego ciała 
dotyka powierzchni strzelnicy za linią ostrzału lub linią błędu, otrzyma 
jedną karę proceduralną. Jednakże, jeśli zawodnik zyskał znaczącą 
przewagę podczas takiego ostrzeliwania celu, otrzyma on karę 
proceduralną za każdy tak oddany strzał, zamiast pojedynczej kary 
proceduralnej. Żadna kara nie będzie nałożona jeżeli zawodnik nie odda 
strzału podczas przekraczania linii. 

10.2.2. Zawodnik, który popełni błąd w wypełnianiu wymagań toru ujętych w 
pisemnym opisie toru, otrzyma jedną karę proceduralną za każdy taki 
przypadek. Jednakże, jeśli zawodnik zyskał znaczącą przewagę 
podczas nie przestrzegania procedury, może być nałożona na niego 
kara proceduralna za każdy tak oddany strzał, zamiast pojedynczej kary 
proceduralnej (np. wielokrotne oddanie strzału z innej niż wymagana 
pozycja). 

10.2.3. Tam, gdzie są nakładane kary wielokrotne w sytuacjach jak wyżej, nie 
mogą one przekroczyć maksymalnej liczby trafień punktowanych które 
mogą być uzyskane przez zawodnika. Na przykład zawodnik, który 
ostrzelał cztery cele metalowe przekraczając linię błędu lub linię ostrzału 
powinien otrzymać maksymalnie cztery kary proceduralne, niezależnie 
od liczby faktycznie oddanych strzałów. 
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10.2.4. Zawodnik, który nie spełni warunku obowiązkowej zmiany magazynka, 
otrzyma jedną karę proceduralną za każdy oddany strzał po momencie 
w którym powinna nastąpić zmiana magazynka, aż do momentu kiedy 
zmiana taka nastąpi. 

10.2.5. W Tunelu Coopera, zawodnik, który poruszy jeden lub więcej 
elementów dachowych otrzyma jedną karę proceduralną za każdy taki 
element, który spadnie. Zawodnik nie będzie karany, jeżeli element 
dachowy spadł na skutek potrącenia przez niego elementu konstrukcji 
pionowej tunelu, lub na skutek oddziaływania odrzutu broni lub 
podmuchu gazów prochowych. 

10.2.6. Zawodnik, który się „skrada” „creeping” (np. wykonuje ruch rąk w 
kierunku broni, urządzeń ładujących lub amunicji) lub porusza się aby 
uzyskać bardziej korzystną pozycję po komendzie „standby” a przed 
sygnałem startowym, otrzyma jedną karę proceduralną. Jeżeli Range 
Officer może zatrzymać zawodnika odpowiednio szybko, otrzyma on 
jedynie ostrzeżenie za pierwsze wykroczenie i będzie musiał rozpocząć 
od nowa. 

10.2.7. Zawodnik, który nie ostrzela jakiegokolwiek punktowanego celu 
przynajmniej jednym strzałem, otrzyma jedną karę proceduralną za 
każdy nie ostrzelany cel, plus odpowiednią ilość strzałów chybionych 
(miss’ów). Z wyjątkiem gdy stosuje się przepis 9.2.4.5 lub 9.9.2. 

10.2.8. Jeżeli opis toru strzeleckiego przewiduje użycie tylko ręki mocnej lub 
słabej, zawodnik nie będzie ukarany gdy użyje niewłaściwej ręki do 
odbezpieczenia broni, do przeładowania lub bezpiecznego usunięcia 
zacięcia broni. Jednakże, zawodnik będzie ukarany jedną karą 
proceduralną za oddany strzał w następujących przypadkach: 

10.2.8.1. Dotykanie broni niewłaściwą ręką podczas strzelania; 

10.2.8.2. Używanie niewłaściwej ręki do podparcia broni, nadgarstka, 
lub ręki strzelającej podczas strzelania; 

10.2.8.3. Używanie niewłaściwej ręki przez umieszczanie jej na 
barykadzie lub innej podpórce do zwiększenia stabilności 
podczas strzelania; 

10.2.9. Zawodnik, który opuści miejsce strzeleckie może powrócić i strzelać 
ponownie z tego samego miejsca pod warunkiem, że zrobi to 
bezpiecznie. Jednakże, pisemny opis toru dla torów klasyfikowanych 
„Classifiers”, ćwiczeń standardowych i poziomu I i II zawodów, może 
zabraniać takich działań, w przypadku których będzie nałożona jedna 
kara proceduralna za każdy oddany strzał. 

10.2.10. Nie stosuje się. 
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10.2.11. Kary specjalne: Zawodnik nie będący w stanie całkowicie wykonać 
jakiejkolwiek części przebiegu z powodu niezdolności lub kontuzji, może 
wystąpić z prośbą do Range Master’a o przyznanie kary zamiast 
wypełniania ustalonego wymagania przebiegu.  

10.2.11.1. Jeżeli prośba jest zatwierdzona przez Range Master’a, 
minimum jedna kara proceduralna, aż do maksymalnej kary 
20% punktów zawodnika „jako strzał” (zaokrąglone w górę 
do najbliższej liczby całkowitej), będzie odjęte od punktów 
zawodnika. Na przykład, jeżeli za dany przebieg jest 
osiągalne 100 punktów a zawodnik rzeczywiście otrzyma 90 
punktów, kara specjalna jest odjęta w wysokości 18 
punktów.  

10.3. Dyskwalifikacja z zawodów- przepisy ogólne 

10.3.1. Zawodnik, który narusza zasady bezpieczeństwa lub inne zakazane 
czynności podczas zawodów IPSC będzie zdyskwalifikowany z tych 
zawodów, i będzie miał zakaz udziału w pozostałych przebiegach w tych 
samych zawodach, niezależnie od wywieszonych harmonogramów dla 
tych zawodów.  

10.3.2. Kiedy zostaje nałożona dyskwalifikacja z zawodów, Range Officer musi 
zapisać powody dyskwalifikacji, czas i datę zdarzenia, w metryczce 
zawodnika, a Range Master musi być powiadomiony tak szybko jak to 
możliwe.  

10.3.3. Nie wolno usuwać punktów zawodnika z wyników zawodów, który 
otrzymał dyskwalifikacje, a wyników zawodów nie wolno ogłaszać jako 
ostateczne przez Match Director’a, aż upłynie limit czasu określony w 
zasadzie 11.3.1 pod warunkiem, że żadne odwołanie do arbitrażu, ani 
żadna inna sprawa nie zostanie przedłożona do Range Master,a (lub 
jego delegata). 

10.3.4. Jeżeli odwołanie do arbitrażu jest przedłożone w granicach limitu 
czasowego określonego w zasadzie 11.3.1 są zastosowane przepisy 
zasady 11.3.2. 

10.3.5. Wyniki zawodnika, który ukończył „pre-match” lub główne zawody bez 
dyskwalifikacji nie będą zmienione przez dyskwalifikację z zawodów 
otrzymaną później podczas uczestniczenia tego zawodnika w „shoot-off” 
lub „side match”. 

10.4. Dyskwalifikacja z zawodów – wystrzał przypadkowy 

Zawodnik, który spowodował wystrzał przypadkowy, musi być zatrzymany przez 
Range Officer’a tak szybko jak to możliwe. Wystrzał przypadkowy definiuje się 
następująco: 
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10.4.1. Strzał, który został oddany ponad kulochwytem, wałem ziemnym lub w 
jakimkolwiek innym kierunku określonym w pisemnym opisie toru przez 
organizatora zawodów jako niebezpieczny. Należy zauważyć, że 
zawodnik, który oddaje strzał do celów w sposób uprawniony, w wyniku 
czego pocisk przemieszcza się dalej w kierunku niebezpiecznym, nie 
będzie zdyskwalifikowany, jednakże przepisy sekcji 2.3 mogą być 
zastosowane. 

10.4.2. Strzał oddany w ziemię w promieniu 3 metrów (9.84 feet) od zawodnika, 
z wyjątkiem ostrzeliwania tarczy papierowej bliższej aniżeli 3 metry 
(9.84 feet) od zawodnika. Pocisk, który trafia w ziemię w promieniu 3 
metrów (9.84 feet) od zawodnika w wyniku załadowania określonego 
jako „squib” stanowi wyjątek od tej reguły. 

10.4.3. Strzał, który występuje podczas przygotowania, ładowania, 
przeładowania lub rozładowania broni. Obejmuje to również strzał 
oddany podczas procedur określonych w zasadzie 8.3.7. 

10.4.3.1. Wyjątek – detonacja, która występuje podczas 
rozładowywania broni nie jest uważana za strzał lub wystrzał 
podlegający dyskwalifikacji z zawodów, jednakże zasada 
5.1.6 może być zastosowana. 

10.4.4. Strzał, który występuje podczas usuwania zacięcia. 

10.4.5. Strzał, który występuje podczas przekładania broni z ręki do ręki. 

10.4.6. Strzał, który występuje na skutek ruchu, z wyjątkiem rzeczywistego 
ostrzeliwania celów. 

10.4.7. Strzał, który został oddany do celu metalowego z odległości mniejszej 
aniżeli 7 metrów (22.96 feet) mierzony od płaszczyzny celu do 
najbliższej części ciała zawodnika będącej w kontakcie z podłożem 
(patrz zasada 2.1.3). 

10.4.8. Nie stosuje się. 

10.4.9. Wyjątek: Jeżeli można dowieść, że powodem wystrzału była rzeczywista 
usterka części broni, a zawodnik nie popełnił jakiegokolwiek naruszenia 
przepisów bezpieczeństwa tej sekcji, dyskwalifikacja z zawodów nie 
będzie stosowana, jednakże, wyniki zawodnika za ten przebieg wyniosą 
zero. Broń musi być natychmiast przedstawiona do kontroli Range 
Master’owi lub jego przedstawicielowi, który ją zbada i przeprowadzi 
potrzebne testy, aby stwierdzić, że rzeczywista usterka jakiejś części 
spowodowała wystrzał. Zawodnik nie może później odwoływać się od 
dyskwalifikacji z zawodów ze względu na przypadkowy wystrzał 
spowodowany rzeczywistą usterką jakiejś części, jeżeli nie przedstawi 
broni do natychmiastowej kontroli przed opuszczeniem przebiegu. 



Przepisy IPSC wersja Styczeń 2004 
Tłumaczenie ZSD Kraków – Rafał Karaś, Tomasz Malcharek, Szymon Rzepka 

Strona 54 

10.5. Dyskwalifikacja z zawodów – niebezpieczne obchodzenie się z 
bronią 

Przykłady niebezpiecznego obchodzenia się z bronią zawierają, ale nie ograniczają 
się do: 

10.5.1. Manipulowanie bronią w jakimkolwiek czasie, z wyjątkiem 
wyznaczonych stref bezpieczeństwa lub pod nadzorem Range Officer’a. 

10.5.2. Jeśli kiedykolwiek na torze strzeleckim, zawodnik dopuści, aby wylot lufy 
był skierowany do tyłu, to znaczy więcej niż 90° w dowolnym kierunku 
od linii środkowej osi kulochwytu, lub w przypadku braku kulochwytu 
skieruje wylot lufy w górę, niezależnie czy broń była załadowana, czy 
nie. 

10.5.3. Jeżeli kiedykolwiek na torze strzeleckim, lub w czasie ładowania, 
przeładowywania lub rozładowywania broni, zawodnik upuści broń lub 
spowoduje jej upadek, załadowanej czy nie. Należy zauważyć, że 
zawodnik, który z jakiegokolwiek powodu podczas przebiegu, 
bezpiecznie i umyślnie odłoży broń na ziemię lub na jakikolwiek inny 
stabilny przedmiot, nie zostanie zdyskwalifikowany pod warunkiem, że: 

10.5.3.1. Zawodnik utrzymuje ciągły fizyczny kontakt z bronią do 
czasu gdy zostanie ona umieszczona pewnie i bezpiecznie 
na ziemi lub na innym stabilnym obiekcie, i  

10.5.3.2. Zawodnik pozostaje przez cały czas nie dalej niż 1 metr 
(3.28 feet) od broni, i 

10.5.3.3. Klauzula zasady 10.5.2 nie występuje, i 

10.5.3.4. Broń jest w stanie gotowości, jak to określone w sekcji 8.1, 
lub 

10.5.3.5. Pistolet samopowtarzalny ma magazynek wyjęty a zamek 
zablokowany w tylnym położeniu, lub 

10.5.3.6. Rewolwer ma bębenek otwarty i pusty. 

10.5.4. Wkładanie i wyjmowanie broni z kabury w obrębie tuneli. 

10.5.5. Dopuszczenie, by wylot lufy broni był skierowany w kierunku 
jakiejkolwiek części ciała zawodnika podczas przebiegu na torze 
strzeleckim (tj. „sweeping”) inną aniżeli podczas wkładania lub 
wyjmowania broni z kabury. 

10.5.6. Dopuszczenie, by wylot lufy załadowanej broni był skierowany do tyłu 
poza okrąg o promieniu 1 metra (3.28 feet) wytyczony dookoła stóp 
zawodnika podczas wkładania lub wyjmowania broni z kabury. 

10.5.7. Noszenie lub używanie więcej niż jednej jednostki broni w jakimkolwiek 
momencie podczas przebiegu. 
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10.5.8. Nie przestrzeganie wymogu trzymania palca poza kabłąkiem 
spustowym podczas usuwania zacięcia broni, gdzie zawodnik wyraźnie 
ją przemieszcza i nie jest ona skierowana do celu. 

10.5.9. Nie przestrzeganie wymogu trzymania palca poza kabłąkiem 
spustowym podczas ładowania, przeładowywania, lub rozładowywania 
broni. 

10.5.10. Nie przestrzeganie wymogu trzymania palca poza kabłąkiem 
spustowym podczas przemieszczania się, zgodnie z sekcją 8.5. 

10.5.11. Wkładanie do kabury załadowanej broni, w jakichkolwiek poniższych 
warunkach: 

10.5.11.1. Pistolet samopowtarzalny single-action nie zabezpieczony. 

10.5.11.2. Pistolet double-action lub selective-action z kurkiem 
napiętym, nie zabezpieczony. 

10.5.11.3. Rewolwer z kurkiem napiętym. 

10.5.12. Manipulowanie i dotykanie ostrej lub ćwiczebnej amunicji (włączając 
ćwiczebne naboje „snap caps” i puste łuski), załadowanych 
magazynków lub urządzeń do szybkiego ładowania w obrębie strefy 
bezpieczeństwa lub nie zastosowanie się do zasady 2.4.1. 

10.5.13. Posiadanie przy sobie załadowanej broni, w sytuacji innej niż po 
komendzie Range Officer’a. Broń załadowana jest tu definiowana jako 
broń posiadająca ostry nabój w komorze nabojowej lub mająca ostry 
nabój w magazynku umieszczonym w broni. 

10.5.14. Podnoszenie upuszczonej broni. Upuszczona broń musi zawsze być 
podnoszona przez Range Officer’a, który po sprawdzeniu i/lub 
skontrolowaniu broni, umieści ją bezpośrednio w walizce zawodnika, 
torbie lub kaburze. Upuszczenie nie załadowanej broni lub 
spowodowanie jej upadku poza torem strzeleckim nie jest 
wykroczeniem, jednakże, zawodnik, który podnosi upuszczoną broń 
otrzyma dyskwalifikację z zawodów. 

10.6. Dyskwalifikacja z zawodów - niesportowe zachowanie 

10.6.1. Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany z zawodów za zachowanie które 
Range Officer uzna za niesportowe. Przykłady niesportowego 
zachowania zawierają, ale nie ograniczają się do oszukiwania, 
nieuczciwości, niestosowania się do zasadnych wskazówek osoby 
funkcyjnej, lub jakiegokolwiek zachowania mogącego zepsuć opinię 
temu rodzajowi sportu. Range Master musi być powiadomiony tak 
szybko jak to możliwe. 
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10.6.2. Wszystkie inne osoby mogą być wydalone ze strzelnicy za zachowanie, 
które Range Officer uzna za nie do przyjęcia. Przykłady zachowań nie 
do przyjęcia zawierają, ale nie ograniczają się do, nie zastosowania się 
do uzasadnionych wskazówek osoby funkcyjnej, ingerowanie w trakcie 
działań zawodnika na torze strzeleckim i/lub usiłowanie takiego 
ingerowania, i jakiekolwiek inne zachowanie mogące zepsuć opinię 
temu rodzajowi sportu. 

10.6.3. Zawodnik, który w opinii Range Officer’a celowo zdejmuje, albo 
powoduje utratę ochron słuchu lub wzroku, w celu uzyskania przewagi 
w współzawodnictwie, będzie zdyskwalifikowany za niesportowe 
zachowanie. 

10.7. Dyskwalifikacja za stosowanie środków zakazanych 

10.7.1. Wymaga się od wszystkich osób aby znajdowały się w stanie pełnej 
sprawności tak umysłowej jak i fizycznej podczas zawodów IPSC. 

10.7.2. IPSC uważa, że nadużywanie wyrobów alkoholowych, nie przepisanych 
i nie istotnych narkotyków, używanie zabronionych środków 
dopingujących, niezależnie od tego jak są zażywane lub podawane, jest 
szczególnie ciężkim wykroczeniem. 

10.7.3. Zawodnikom i osobom funkcyjnym nie wolno być pod wpływem 
jakichkolwiek środków odurzających (włącznie z alkoholem) podczas 
zawodów, z wyjątkiem sytuacji kiedy używane są w celach leczniczych. 
Jakakolwiek osoba, która w opinii Range Master’a jest widocznie pod 
wpływem jakiejkolwiek w.w. substancji, będzie zdyskwalifikowana z 
zawodów i można jej nakazać opuszczenie strzelnicy. 

10.7.4. IPSC rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia zakazu używania 
jakichkolwiek powszechnych lub szczególnych substancji, i do 
wprowadzenia testów wykrywających te substancje w każdej chwili. 
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Rozdział 11 - Procedury odwoławcze i interpretacja 
przepisów  

11.1. Zasady ogólne 

11.1.1. Administracja – Okazjonalne spory są nieuniknione w każdej 
działalności polegającej na współzawodnictwie rządzącym się 
przepisami. Można zauważyć, że im wyższy szczebel zawodów, tym 
bardziej znaczący dla zawodnika jest wynik współzawodnictwa. 
Jednakże efektywna administracja zawodów, i staranne ich 
przygotowanie, zapobiegają większości, jeżeli nie wszystkim, sporom. 

11.1.2. Zakres protestów – Odwołania mogą być przedkładane do 
rozstrzygnięcia według poniższych zasad w dowolnej sprawie, z 
wyjątkiem takich, które są specjalnie zabronione na podstawie innego 
przepisu. Odwołania wynikające z dyskwalifikacji ze względów 
bezpieczeństwa mogą być rozpatrywane jedynie w zakresie 
stwierdzenia, czy wyjątkowe okoliczności nakazują ponowne 
rozważenie dyskwalifikacji z zawodów. Jednakże zgłoszenie naruszenia 
opisanego przez osobę funkcyjną nie podlega odwołaniu ani 
zakwestionowaniu. 

11.1.3. Odwołania – Range Officer podejmuje decyzję jako pierwszy. Jeśli 
odwołujący się nie zgadza się z jego decyzją, należy zwrócić się o 
orzeczenie do Chief Range Offiicer’a na torze strzeleckim. Jeśli 
nieporozumienie utrzymuje się, następną instancją jest Range Master. 

11.1.4. Odwołanie do komitetu – Jeśli odwołujący się nadal nie zgadza się z 
decyzją, może odwołać się do Komitetu Arbitrażowego przez 
przedłożenie odwołania pierwszego.  

11.1.5. Zachowanie dokumentacji – Odwołujący się powinien poinformować 
Range Master’a o zamiarze przedłożenia swojego odwołania 
Komitetowi Arbitrażowemu i może poprosić aby osoby funkcyjne 
zatrzymały istotną dokumentację lub inny dowód który ma być 
rozpatrzony. Nagrania audio i/lub video nie mogą stanowić dowodu.  

11.1.6. Sporządzenie odwołania – odwołujący się jest odpowiedzialny za 
przygotowanie i dostarczenie swojego pisemnego odwołania wraz z 
odpowiednią opłatą arbitrażową. Odwołanie i opłata powinny zostać 
przedłożone Range Master’owi, z zachowaniem określonego terminu. 

11.1.7. Obowiązki Funkcjonariuszy – Każdy funkcjonariusz zawodów po 
otrzymaniu prośby arbitrażu powinien o tym fakcie bezzwłocznie 
poinformować Range Master’a, i musi on zanotować dane 
identyfikacyjne wszystkich świadków i osób funkcyjnych związanych ze 
sprawą i przekazać te dane do Range Master’a. 
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11.1.8. Obowiązki Match Director’a – po otrzymaniu odwołania od Range 
Master’a, Match Director musi bezzwłocznie zwołać Komitet Arbitrażowy 
w miejscu zapewniającym poufność obrad. 

11.1.9. Obowiązki Komitetu Arbitrażowego – Komitet Arbitrażowy jest 
zobowiązany do stosowania i przestrzegania bieżących zasad IPSC i 
wydawania decyzji zgodnych z tymi zasadami. W przypadku gdy zasady 
wymagają interpretacji, lub gdzie zdarzenie nie jest objęte tymi 
zasadami, Komitet Arbitrażowy stosuje swój najlepszy osąd w duchu 
tych zasad. 

11.2. Skład komitetu 

11.2.1. Komitet Arbitrażowy – na poziomie III lub wyższym zawodów skład 
Komitetu Arbitrażowego podlega następującym regułom:  

11.2.1.1. Prezydent IPSC, osoba przez niego wyznaczona, lub 
certyfikowana osoba funkcyjna mianowana przez Match 
Director’a (w tym porządku) pełni funkcję Przewodniczącego 
Komitetu, bez prawa głosu. 

11.2.1.2. Trzech arbitrów wyznaczonych przez Prezydenta, osobę 
przez niego wyznaczoną, lub przez Match Director’a (w tym 
porządku) - posiadają po jednym głosie.  

11.2.1.3. Tam gdzie to możliwe, arbitrzy powinni być zawodnikami i 
jednocześnie certyfikowanymi osobami funkcyjnymi. 

11.2.1.4. W żadnych okolicznościach przewodniczący lub członek 
Komitetu Arbitrażowego nie może być stroną przy podjęciu 
pierwotnej decyzji, lub w kolejnych odwołaniach, które 
doprowadziły do arbitrażu. 

11.2.2. W zawodach poziomu I i II Match Director może powołać Komitet 
Arbitrażowy złożony z trzech doświadczonych strzelców, którzy nie są 
stronami w odwołani i nie są zaangażowani bezpośrednio w konflikt 
interesów co do wyniku sprawy. Jeśli to możliwe arbitrzy powinni być 
certyfikowanymi osobami funkcyjnymi. Wszyscy członkowie Komitetu 
mają prawo głosu. Jeżeli nie ma osób funkcyjnych, Starsza osoba 
funkcyjna lub starszy strzelec może być przewodniczącym. 

11.3. Terminy i procedury 

11.3.1. Termin składania protestów – Pisemne prośby o postępowanie 
arbitrażowe muszą być przedłożone Range Master’owi w ciągu godziny 
od powstania spornego incydentu lub wydarzenia. Niedotrzymanie tego 
terminu powoduje utracenie przez wnioskodawcę prawa do arbitrażu w 
danej sprawie. 
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11.3.2. Termin podjęcia decyzji – Komitet musi podjąć decyzję w ciągu 24 
godzin od prośby o arbitraż lub przed ogłoszeniem ostatecznych 
wyników zawodów przez Match Director’a, zależnie który termin zapada 
pierwszy. Jeśli Komitet nie zdoła podjąć decyzji w przewidzianym 
terminie, zarówno pierwszy jak i trzeci odwołujący się wygra odwołanie, 
a honorarium zostanie zwrócone. 

11.4. Opłaty 

11.4.1. Wysokość opłat – W zawodach poziomu III lub wyższych opłata 
upoważniająca do arbitrażu wynosi 100 USD lub równowartość 
indywidualnej maksymalnej wstępnej opłaty za udział w zawodach 
(którakolwiek jest niższa) w miejscowej walucie. Opłata odwoławcza w 
innych zawodach może być ustalona przez organizatorów ale nie może 
przekraczać 100 USD lub równowartości w lokalnej walucie. Odwołanie 
wniesione przez Range Master’a co do przebiegu zawodów nie wymaga 
opłaty. 

11.4.2. Zwrot opłat – Jeśli decyzją Komitetu odwołanie jest podtrzymane, opłata 
arbitrażowa jest zwracana, jeżeli Komitet odrzuci odwołanie, opłata 
odwoławcza i decyzja muszą być wysłane do Regional lub National 
Range Officers Institute (RROI lub NROI) względem zawodów poziomu 
I i II oraz do International Range Officers Association (IROA) odnośnie 
zawodów poziomu III i wyższych. 

11.5. Zasady procedury 

11.5.1. Obowiązki Komitetu i procedury – Komitet zapozna się z przedłożonym 
na piśmie odwołaniem i przyjmie wniesioną przez wnioskodawcę na 
rachunek organizatorów opłatę arbitrażową, do czasu podjęcia decyzji 
przez Komitet.  

11.5.2. Odwołania pisemne – Komitet następnie zawezwie wnioskodawcę, aby 
osobiście podał szczegóły uzupełniające odwołanie pisemne i może 
zadawać pytania w każdym zakresie dotyczącym rozpatrywanej sprawy.  

11.5.3. Przesłuchania – Następnie wnioskodawca będzie poproszony o 
oddalenie się na czas dalszych przesłuchań prowadzonych przez 
Komitet.  

11.5.4. Świadkowie – Komitet przesłucha osoby funkcyjne oraz zgłoszonych 
świadków. Komitet zapoznaje się ze wszystkimi przedłożonymi mu 
dowodami.  

11.5.5. Pytania – Komitet jest uprawniony do zadawania wszelkich pytań 
wiążących się z odwołaniem osobom funkcyjnym i świadkom.  

11.5.6. Opinie – Członkowie Komitetu powstrzymają się od wyrażania 
jakichkolwiek opinii czy orzeczeń przed osądzeniem sprawy.  
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11.5.7. Wizja lokalna – Komitet może dokonać wizji lokalnej każdego toru czy 
innej części strzelnicy mającej związek ze sporem, w obecności każdej 
osoby, którą Komitet uzna za właściwą.  

11.5.8. Niedozwolone naciski – Wszelkie osoby usiłujące wpłynąć na członków 
Komitetu w sposób inny, niż składając zeznania, mogą być podmiotem 
działań dyscyplinarnych zgodnie z uznaniem Komitetu Arbitrażowego.  

11.5.9. Narada – Gdy Komitet uzna, że zebrał już w sprawie dostateczne 
dowody, odbędzie na osobności naradę, po której podejmie decyzję 
większością głosów.  

11.6. Decyzja i wynikające z niej działania 

11.6.1. Decyzja Komitetu – Po podjęciu decyzji Komitet wzywa wnioskodawcę, 
osobę funkcyjną i Range Master’a aby przedstawić tą decyzję.  
   

11.6.2. Wdrożenie decyzji – Odpowiedzialność za wdrożenie decyzji Komitetu 
ponosi Range Master. Spowoduje on, że odpowiedni personel wywiesi 
ją w miejscu dostępnym dla wszystkich zawodników. Decyzja nie działa 
wstecz, i jej postanowienia nie mogą dotyczyć zdarzeń wcześniejszych. 

11.6.3. Decyzja jest ostateczna – Decyzja Komitetu jest ostateczna i nie może 
być oprotestowana, chyba, że w opinii Range Mastr’a pojawiły się nowe 
dowody lub okoliczności zdarzenia, wymagające powtórnego 
rozważenia sprawy. 

11.6.4. Protokoły – Decyzje Komitetu Arbitrażowego są rejestrowane i stanowią 
precedens dla wszystkich podobnych i kolejnych zdarzeń podczas 
zawodów. 

11.7. Odwołania osób trzecich 

11.7.1. Odwołania mogą być również przedkładane przez inne osoby w oparciu 
o „odwołania osób trzecich”. W takich przypadkach wszystkie klauzule 
tego rozdziału pozostają w mocy. 

11.8. Interpretacja przepisów 

11.8.1. Rada Wykonawcza IPSC jest odpowiedzialna za interpretację 
powyższych przepisów i zasad. 

11.8.2. Osoby poszukujące rozstrzygnięcia niejasności jakiegoś przepisu 
powinny kierować swoje zapytania na piśmie listownie, faxem lub pocztą 
elektroniczną bezpośrednio do kierownictwa IPSC. 
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11.8.3. Wszystkie interpretacje przepisów opublikowane na stronie internetowej 
IPSC są uważane za precedensy, i są stosowane do wszystkich 
zawodów odbywających się za zgodą IPSC, i rozpoczynających się w 
siódmym dniu od daty publikacji lub później. Wszystkie takie 
interpretacje podlegają ratyfikacji lub modyfikacji na następnym walnym 
zgromadzeniu IPSC. 
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Rozdział 12 - Sprawy różne 

12.1. Załączniki 

Wszystkie załączniki wymienione w dalszym ciągu są częścią integralną niniejszych 
zasad. 

12.2. Język 

Angielski jest językiem oficjalnym zasad IPSC. Jeżeli miałyby miejsce jakiekolwiek 
sprzeczności pomiędzy wersją angielską niniejszych zasad i wersjami 
przedstawionymi w innych językach, wersja w języku angielskim będzie 
obowiązująca. 

12.3. Wyrzeczenie się odpowiedzialności 

Zawodnicy i wszystkie inne osoby biorące udział w zawodach IPSC są całkowicie, 
jedynie i osobiście odpowiedzialne za to, że cały sprzęt przyniesiony przez nie na 
zawody jest w pełnej zgodności z wszystkimi prawami stosującymi się do obszaru 
geograficznego lub politycznego na terenie którego zawody się odbywają. Ani 
IPSC, ani jacykolwiek urzędnicy IPSC, ani żadna organizacja afiliowana przy IPSC, 
ani żadni urzędnicy jakiejkolwiek organizacji afiliowanej przy IPSC nie przyjmują 
żadnej odpowiedzialności w tym względzie, ani w odniesieniu do żadnej straty, 
uszkodzenia, wypadku, zranienia lub śmierci doznanej przez jakąkolwiek osobę lub 
obiekt w wyniku legalnego lub nie legalnego użycia takiego sprzętu. 

12.4. Rodzaj 

Odwoływanie się w niniejszym tekście do rodzaju męskiego (tj. „on”, „jego”, „jemu”), 
dotyczą również rodzaju żeńskiego (tj. „ona”, „jej”). 

12.5. Glosariusz 

W niniejszych zasadach stosowane są następujące określenia: 

• Aftermarket ................. artykuły produkowane lub dostępne bezpośrednio z OFM. 

• Bullet........................... pocisk w naboju, który ma trafić w cel. 

• Caliber ........................średnica pocisku mierzona w mm (lub w tysięcznych 
cala). 

• Cartridge case ............ obudowa naboju, która zawiera wszystkie części 
składowe. 

• Course of fire.............. (także „course” i “COF”), wyrażenie używane zamiennie z 
“Stage” (patrz zasada 6.1.3.). 
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• Detonation .................. zapłon spłonki naboju, inny niż powodowany przez iglicę, 
gdzie pocisk nie przechodzi przez lufę (np. kiedy zamek 
jest ręcznie cofany, kiedy nabój jest upuszczony). 

• Discharge ................... patrz strzał. 

• Dry firing ..................... aktywacja języka spustowego i/lub działanie broni palnej 
która jest pozbawiona amunicji. 

• False start................... usiłowanie rozpoczęcia COF przed „Start signal” (patrz 
zasada 8.3.4). 

• Grain........................... powszechna jednostka masy używana do mierzenia wagi 
pocisku (1 grain = 0,0648 grama). 

• Loading....................... wprowadzenie amunicji do broni palnej. 

• Location ...................... miejsce geograficzne, w którym odbywa się przebieg. 

• Match Official.............. Osoba, która ma oficjalny obowiązek lub funkcje w 
zawodach, ale która nie jest koniecznie kwalifikowana jak 
Range Official, lub działająca w jego charakterze . 

• Not Applicable ............ Zasada lub wymaganie którego nie stosuje się w danej 
dyscyplinie, klasie lub poziomie zawodów.  

• OFM............................ oryginalny producent broni palnej. 

• Primer ......................... część naboju która powoduje detonację lub odpalenie 
strzału. 

• Range Official ............. Osoba, która oficjalnie pełni obowiązki na zawodach w 
charakterze Range Officer’a (patrz rozdział 7). 

• Region ........................ kraj lub inny obszar geograficzny, uznawany przez IPSC. 

• Regional Director........ osoba uznawana przez IPSC, która reprezentuje 
Dyrektorat Regionalny. 

• Regional Directorate .. organizacja uznana przez IPSC, która kieruje 
działalnością strzelecką IPSC w regionie. 

• Reloading ................... uzupełnienie lub włożenie dodatkowej amunicji do broni 
palnej. 

• Reshoot ...................... dalsza próba zawodnika na torze strzeleckim 
autoryzowana z góry przez Range Officer’a lub Komitet 
Arbitrażowy. 

• Round ......................... ładunek amunicji używany w broni krótkiej lub karabinie. 

• Shooting position........ pozycja zawodnika (np. stanie, siedzenie, klęczenie, 
leżenie). 
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• Shot ............................ pocisk, który całkowicie przechodzi przez lufę broni 
palnej. 

• Sight picture................ celowanie w cel bez rzeczywistego ostrzeliwania go (patrz 
sekcja 8.7.). 

• Snap Cap.................... (również „spring cap”) typ ćwiczebnego naboju. 

• Squib .......................... pocisk zatrzymany wewnątrz lufy broni palnej lub pocisk 
który wychodzi z lufy z ekstremalnie małą prędkością. 

• Stance ........................ ułożenie kończyn zawodnika (np. ręce wzdłuż tułowia, 
ręce założone itd.). 

• Start position............... umiejscowienie, pozycja strzelecka, ułożenie kończyn 
zawodnika opisane przez COF przed sygnałem 
startowym (patrz zasada 8.3.4). 

• Sweeping.................... kierowanie wylotu lufy broni palnej w jakąkolwiek część 
ciała jakiejkolwiek osoby (patrz zasada 10.5.5). 

• Unloading ................... usunięcie amunicji z broni palnej. 

12.6. Odmierzanie 

We wszystkich tych regułach, gdzie występują miary, to co znajduje się w 
nawiasach spełnia rolę pomocniczą. 
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Załącznik A1 – Poziomy zawodów IPSC 

Klucz: N/A = nie stosuje się, R = zalecane, M = obowiązkowe 

    Level I Level II Level III Level IV Level V 

1 Musi stosować ostatnią edycję zasad 
IPSC M M M M M 

2 
Zawodnicy muszą być indywidualnymi 
członkami Regionu IPSC w miejscu 
zamieszkania (Sekcja 6.5) 

R M M M M 

3 Match Director M M M M M 

4 Range Master (aktualny lub 
wyznaczony) M M M M M 

5 Range Master zatwierdzony przez 
Dyrektoriat Regionalny R R M R R 

6 Range Master zatwierdzony przez 
Radę Wykonawczą IPSC N/A N/A N/A M M 

7 Chief Range Officer(s) R R R M M 

8 Jeden funkcyjny RROI/NROI lub IROA 
na tor R R M M M 

9 COF zatwierdzone przez Dyrektorat 
Regionalny R R M N/A N/A 

10 COF zatwierdzone przez komitet IPSC N/A N/A M M M 

11 Aprobata IPSC N/A N/A M M M 

12 Chronograf R R M M M 

13 Przedłożyć rejestrację do IPSC trzy 
miesiące przed zawodami N/A N/A M N/A N/A 

14 Aprobata Zgromadzenia IPSC w trzy 
letnim cyklu N/A N/A N/A M M 

15 Włączenie do IPSC kalendarza 
zawodów N/A N/A M M M 

16 Przesłanie raportów do IROA N/A N/A M M M 

17 Zalecana minimalna ilość strzałów 28 75 150 300 450 

18 Zalecana minimalna ilość torów 2 5 8 25 35 

19 Zalecana minimalna ilość zawodników 10 50 120 200 300 

20 Kategoria zawodów (punkty) 1 2 3 4 5 
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Załącznik A2 – Uznawanie IPSC 

Przed rozpoczęciem zawodów organizatorzy muszą określić, które klasy będą 
uznawane. W oparciu o poniższe kryteria i w przypadku jeżeli nie będzie to 
określone w inny sposób, zawody zatwierdzane przez IPSC uznają klasy i kategorie 
na podstawie ilości zarejestrowanych zawodników, którzy rzeczywiście biorą udział 
w zawodach:  

1. Dywizje 

• Poziom I i II................. Minimum 5 zawodników na dywizję (zalecane) 

• Poziom III.................... Minimum 10 zawodników na dywizję (obowiązkowe) 

• Poziom IV i V.............. Minimum 20 zawodników na dywizję (obowiązkowe) 

2. Kategorie 

• Status dywizji musi być uzyskany przed uznaniem kategorii. 

• Wszystkie poziomy zawodów - minimum 5 zawodników na kategorię dywizji 
(patrz na zatwierdzoną listę poniżej) 

3. Kategorie indywidualne 

Zatwierdzone kategorie do indywidualnego uznania wymieniono poniżej:  

• Lady 

• Junior .......................... Zawodnicy, którzy nie ukończyli 21 roku życia w 
pierwszym dniu zawodów 

• Senior ......................... Zawodnicy, którzy mają ukończone 50 lat w pierwszym 
dniu zawodów 

• Super Senior .............. Zawodnicy, którzy mają ukończone 60 lat w pierwszym 
dniu zawodów 

4. Kategorie drużynowe 

Zawody IPSC mogą uznawać następujące kategorie drużynowe: 

• Drużyny regionalne w klasie 

• Drużyny regionalne w klasie dla kategorii Ladies 

• Drużyny regionalne w klasie dla kategorii Junior 
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Załącznik B1 – Sposób prezentacji celów 
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Załącznik B2 – Klasyczna tarcza IPSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punktacja 
Major Obszar Minor

5 A 5 
4 C 3 
2 D 1 
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Załącznik B3 – Tarcza metryczna IPSC 

Punktacja 
Major Obszar Minor 

5 A 5 
4 B 3 
4 C 3 
2 D 1 
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Załącznik C1 – Kalibracja popper’ów IPSC 

1. Range Master musi wyznaczyć określoną ilość amunicji i jeden lub więcej 
egzemplarzy broni krótkiej celem użycia ich jako oficjalnych narzędzi kalibracji 
przez osoby funkcyjne upoważnione przez niego do wypełniania obowiązku osoby 
kalibrującej.  

2. Przed rozpoczęciem zawodów amunicja pobrana do kalibracji musi być 
chronografowana przy użyciu procedury podanej w regule 5.6.2. Amunicja ta 
podczas testowania przez każdy egzemplarz broni krótkiej musi uzyskać 
współczynnik mocy 125 (+/- 5%) aby być zakwalifikowaną. 

3. Skoro pobrana ilość amunicji i wyznaczone egzemplarze broni krótkiej zostały 
przetestowane i zatwierdzone przez Range Master’a nie mogą one być 
oprotestowane przez zawodników. 

4. Range Master musi zorganizować kalibrację każdego popera przed 
rozpoczęciem zawodów, kiedykolwiek jest on potrzebny podczas zawodów. 

5. Dla wstępnej kalibracji każdy poper powinien być tak usytuowany aby upadł po 
pojedynczym trafieniu w strefę kalibracji, przy czym strzał musi być oddany z 
wyznaczonej broni krótkiej i wyznaczonej amunicji do kalibracji. Strzał musi być 
oddany z najdalszego miejsca przebiegu od popera, który właśnie jest kalibrowany. 
Strefy kalibracji są pokazane na rysunkach na stronach następnych. 

6. Jeśli, podczas przebiegu, poper nie upadnie po strzale, zawodnik ma trzy 
możliwości: 

a) Poper jest ostrzeliwany do momentu aż upadnie. W takim przypadku żadne 
dalsze czynności nie są wymagane i przebieg jest punktowany „jako ostrzelany”. 

b) Poper jest pozostawiony stojąco, ale zawodnik nie domaga się kalibracji. W 
takim przypadku żadne dalsze czynności nie są wymagane i przebieg jest 
punktowany „jako ostrzelany”, z punktowaniem tego konkretnego popera jako 
nietrafiony (miss). 

c) Poper jest pozostawiony stojąco, i zawodnik domaga się kalibracji. W takim 
przypadku popera i otaczającego go obszaru na którym się on znajduje nie wolno 
dotykać lub ingerować jakimkolwiek osobom. Jeśli osoba funkcyjna zawodów 
naruszy tą zasadę, zawodnik musi powtórzyć przebieg. Jeśli zawodnik lub 
jakakolwiek inna osoba naruszy tą zasadę, poper będzie punktowany jako nie 
trafiony a pozostała część przebiegu będzie punktowana „jako ostrzelana”. 

7. W przypadku braku ingerencji osoba kalibrująca musi przeprowadzić test 
kalibracji na tym konkretnym poperze (kiedy wymagane tak jak w punkcie 6c 
powyżej), z miejsca możliwie najbliższego punktowi skąd zawodnik ostrzeliwał 
popera, kiedy poniżej wymienione przypadki mają zastosowanie: 
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a) Jeśli pierwszy strzał oddany przez osobę kalibrującą uderzy w strefę kalibracji i 
poper upadnie, jest on uważany za poprawnie skalibrowany i będzie punktowany 
jako nietrafiony. 

b) Jeśli pierwszy strzał oddany przez osobę kalibrującą uderzy w strefę kalibracji i 
poper nie upadnie, jest on uważany jako wadliwy i zawodnik jest zobowiązany do 
ponownego strzelania na torze natychmiast po tym, jak poper zostanie ponownie 
skalibrowany. 

c) Jeśli pierwszy strzał oddany przez osobę kalibrującą uderzy powyżej lub poniżej 
strefy kalibracji, test kalibracji uznaje się za nieudany i zawodnik jest zobowiązany 
do ponownego strzelania na torze. 

d) Jeśli pierwszy strzał oddany przez osobę kalibrującą nie trafi zupełnie w popera 
następny strzał musi być oddany dopóki jeden z punktów 7a, 7b lub 7c nie zostanie 
spełniony. 

8. Należy zaznaczyć, że oficjalne metalowe płytki nie podlegają kalibracji i 
protestom (patrz zasada 4.3.1.6).  
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Załącznik C2 – Obszary kalibracji Popper’ów IPSC 

 
 

 

 

 

 

Wszystkie Poppery – wartość punktowa 5 (Minor i Major) 
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Załącznik C3 – Płytki metalowe IPSC 

Okrągłe   Kwadratowe lub prostokątne 
średnica 20 cm Rozmiar minimalny każdy bok 15 cm 
średnica 30 cm Rozmiar maksymalny każdy bok 30 cm 

5 punktów Punktacja Minor i Major 5 punktów 
 
 

 
 

Uwaga konstrukcyjna: 

Mały kawałek drewna (zacieniowany na obrazku u góry) o wymiarach 2 cm x 2 cm i 
o długości zbliżonej do rozmiarów płytki, powinien zostać zamocowany przed 
przednią stroną płytki aby zapobiegać obracaniu się płytki przy ostrzelaniu. 



Przepisy IPSC wersja Styczeń 2004 
Tłumaczenie ZSD Kraków – Rafał Karaś, Tomasz Malcharek, Szymon Rzepka 

Strona 74 

Załącznik D1 – Dywizja Open 

1 Minimalny współczynnik mocy dla kategorii Major 160 
2 Minimalny współczynnik mocy dla kategorii Minor 125 

3 Minimalna waga pocisku 120 grain dla kategorii 
Major 

4 Minimalny kaliber pocisku / długość łuski naboju 9 mm (0.354”) / 19 mm 
(0.748”) 

5 Minimalny kaliber pocisku dla kategorii Major nie 
6 Minimalny ciężar spustu (patrz Załącznik F2) nie 
7 Maksymalna wielkość broni nie 

8 Maksymalna długość magazynka 170 mm (patrz 
Załącznik F1) 

9 Maksymalna pojemność magazynka nie 

10 Maksymalna odległość broni i magazynków / 
urządzeń do szybkiego ładowania od tułowia 50 mm 

11 Zasada 5.2.3.1 ma zastosowanie tak 

12 Obostrzenia co do pozycji kabury i innego 
wyposażenia nie 

13 Optyczne/elektroniczne celowniki dozwolone tak 
14 Kompensatory dozwolone tak 
15 Porting dozwolony tak 

 

Warunki specjalne: 

16. Amunicja, która nie spełnia minimalnej wagi pocisku określonej powyżej, a po 
obliczeniu współczynnika spełnia warunki określone dla kategorii major, będzie 
traktowana jako niebezpieczna i musi być wycofana (patrz zasada 5.5.6). 
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Załącznik D2 – Dywizja Standard 

1 Minimalny współczynnik mocy dla kategorii Major 170 
2 Minimalny współczynnik mocy dla kategorii Minor 125 
3 Minimalna waga pocisku nie 

4 Minimalny kaliber pocisku / długość łuski naboju 9 mm (0.354”) / 19 mm 
(0.748”) 

5 Minimalny kaliber pocisku dla kategorii Major 10 mm (0.40”) 
6 Minimalny ciężar spustu (patrz Załącznik F2) nie 
7 Maksymalna wielkość broni tak, patrz poniżej 
8 Maksymalna długość magazynka tak, patrz poniżej 
9 Maksymalna pojemność magazynka nie 

10 Maksymalna odległość broni i magazynków / 
urządzeń do szybkiego ładowania od tułowia 50 mm 

11 Zasada 5.2.3.1 ma zastosowanie tak 

12 Obostrzenia co do pozycji kabury i innego 
wyposażenia tak, patrz poniżej 

13 Optyczne/elektroniczne celowniki dozwolone nie 
14 Kompensatory dozwolone nie 
15 Porting dozwolony Nie, patrz poniżej 

 

Warunki specjalne: 

16. Broń w stanie gotowości (patrz sekcja 8.1), ale rozładowana i z włożonym 
pustym magazynkiem musi w całości zmieścić się w zamkniętym pudełku o 
wymiarach wewnętrznych 225 mm x 150 mm x 45 mm (tolerancja +1 mm, -0 
mm). Należy zaznaczyć, że wszystkie magazynki muszą to spełniać, 
niespełnienie czego skutkuje zastosowaniem zasady 6.2.5.1. 

17. Ani broń, ani jakiekolwiek dodatki, ani inne wyposażenie (np. magazynki, 
przyrządy ładujące), nie mogą sięgać poza linie zilustrowane w Załączniku F3. 
Każdy taki przypadek, który Range Officer uzna za nie zgodny z tymi 
warunkami musi być bezpiecznie i bezzwłocznie przystosowany, niespełnienie 
czego skutkuje zastosowaniem zasady 6.2.5.1. 

18. Tylko porting lufy jest zabroniony. W przypadku zamków porting jest 
dozwolony. 
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Załącznik D3 – Dywizja Modyfikowana 

1 Minimalny współczynnik mocy dla kategorii Major 170 
2 Minimalny współczynnik mocy dla kategorii Minor 125 
3 Minimalna waga pocisku nie 

4 Minimalny kaliber pocisku / długość łuski naboju 9 mm (0.354”) / 19 mm 
(0.748”) 

5 Minimalny kaliber pocisku dla kategorii Major 10 mm (0.40”) 
6 Minimalny ciężar spustu (patrz Załącznik F2) nie 
7 Maksymalna wielkość broni tak, patrz poniżej 
8 Maksymalna długość magazynka tak, patrz poniżej 
9 Maksymalna pojemność magazynka nie 

10 Maksymalna odległość broni i magazynków / 
urządzeń do szybkiego ładowania od tułowia 50 mm 

11 Zasada 5.2.3.1 ma zastosowanie tak 

12 Obostrzenia co do pozycji kabury i innego 
wyposażenia tak, patrz poniżej 

13 Optyczne/elektroniczne celowniki dozwolone tak 
14 Kompensatory dozwolone tak 
15 Porting dozwolony tak 

 

Warunki specjalne: 

16. Broń w stanie gotowości (patrz sekcja 8.1), ale rozładowana i z włożonym 
pustym magazynkiem musi w całości zmieścić się w zamkniętym pudełku o 
wymiarach wewnętrznych 225 mm x 150 mm x 45 mm (tolerancja +1 mm, -0 
mm). Należy zaznaczyć, że wszystkie magazynki muszą to spełniać, 
niespełnienie czego skutkuje zastosowaniem zasady 6.2.5.1. 

17. Ani broń, ani jakiekolwiek dodatki, ani inne wyposażenie (np. magazynki, 
przyrządy ładujące), nie mogą sięgać poza linie zilustrowane w Załączniku F3. 
Każdy taki przypadek, który Range Officer uzna za nie zgodny z tymi 
warunkami musi być bezpiecznie i bezzwłocznie przystosowany, niespełnienie 
czego skutkuje zastosowaniem zasady 6.2.5.1. 
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Załącznik D4 – Dywizja Produkcyjna 

1 Minimalny współczynnik mocy dla kategorii Major Nie stosuje się 
2 Minimalny współczynnik mocy dla kategorii Minor 125 
3 Minimalna waga pocisku Nie 

4 Minimalny kaliber pocisku / długość łuski naboju 9 mm (0.354”) / 19 mm 
(0.748”) 

5 Minimalny kaliber pocisku dla kategorii Major Nie stosuje się 

6 Minimalny ciężar spustu (patrz Załącznik F2) 2,27 kg (5 lbs) dla 
pierwszego strzału 

7 Maksymalna wielkość broni Maksymalna długość lufy 
127 mm (5”) 

8 Maksymalna długość magazynka tak, patrz poniżej 
9 Maksymalna pojemność magazynka nie 

10 Maksymalna odległość broni i magazynków / 
urządzeń do szybkiego ładowania od tułowia 50 mm 

11 Zasada 5.2.3.1 ma zastosowanie tak 

12 Obostrzenia co do pozycji kabury i innego 
wyposażenia tak, patrz poniżej 

13 Optyczne/elektroniczne celowniki dozwolone Nie 
14 Kompensatory dozwolone Nie 
15 Porting dozwolony nie 

 

Warunki specjalne: 

16. Tylko broń zatwierdzona i umieszczona w spisie na oficjalnej stronie 
internetowej IPSC może być użyta w klasie produkcyjnej. 

17. Broń krótka typu single-action-only jest zabroniona. Pierwszy strzał musi być 
oddany z samonapinania (double action). W przypadku broni z zewnętrznymi 
kurkami, muszą one być całkowicie zwolnione. Zawodnicy w tej klasie, którzy 
po wydaniu sygnału startowego a przed oddaniem pierwszego strzału napną 
kurek w broni, która ma załadowaną komorę nabojową, narażą się na 
otrzymanie jednej kary proceduralnej za każde takie zdarzenie. Należy 
zaznaczyć, że kara proceduralna nie będzie nałożona jeśli próba pierwszego 
strzału z samonapinania nie powiedzie się z powodu wadliwego działania, lub 
w przypadku przebiegów gdzie ready condition wymaga od zawodnika 
przygotowania broni z pustą komorą nabojową. W takich przypadkach 
zawodnik może oddać pierwszy strzał single action. 

18. Ani broń, ani jakiekolwiek dodatki, ani inne wyposażenie (np. magazynki, 
przyrządy ładujące), nie mogą sięgać poza linie zilustrowane w Załączniku F3. 
Każdy taki przypadek, który Range Officer uzna za nie zgodny z tymi 
warunkami musi być bezpiecznie i bezzwłocznie przystosowany, niespełnienie 
czego skutkuje zastosowaniem zasady 6.2.5.1. 
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19. Oryginalne części i komponenty oferowane przez OFM jako wyposażenie 
standardowe lub jako opcja dla konkretnego modelu broni umieszczonej na 
liście zatwierdzonej przez IPSC, są dozwolone, zgodnie z poniższym: 

19.1. Modyfikowanie ich, poza drobnymi zmianami jest zabronione. 

19.2. Stopki magazynka i/lub jakiekolwiek inne przyrządy, które prowadzą do 
zwiększenia pojemności magazynka (np. „+2” przedłużenie 
magazynka), są zabronione. 

19.3. Muszki mogą być dostosowywane, regulowane i/lub można stosować 
czernienie. 

20. Części, komponenty i akcesoria produkowane są zabronione, z wyjątkiem 
poniższych: 

20.1. Produkowane magazynki, których wymiary zewnętrzne są zgodne z 
wymiarami standardowych magazynków oferowanych przez OFM dla 
broni zatwierdzonej, są dozwolone. 

20.2. Produkowane przyrządy celownicze tego samego typu i rodzaju 
oferowane przez OFM dla broni zatwierdzonej, są dozwolone, pod 
warunkiem, że ich instalacja i/lub regulacja nie wymaga żadnej zmiany 
w broni. 

20.3. Produkowane rękojeści, których profil jest zgodny z standardem OFM 
dla broni zatwierdzonej i/lub zastosowanie taśmy do rękojeści jest 
dozwolone, jakkolwiek rękawy gumowe są zabronione. 

21. Zawodnik, który nie spełnia jakiegokolwiek powyższego wymagania będzie 
podlegał zasadzie 6.2.5.1. 
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Załącznik D5 – Dywizja Rewolwer Standard 

1 Minimalny współczynnik mocy dla kategorii Major 170 
2 Minimalny współczynnik mocy dla kategorii Minor 125 
3 Minimalna waga pocisku nie 

4 Minimalny kaliber pocisku / długość łuski naboju 9 mm (0.354”) / 19 
mm (0.748”) 

5 Minimalny kaliber pocisku dla kategorii Major nie 
6 Minimalny ciężar spustu (patrz Załącznik F2) nie 
7 Maksymalna wielkość broni nie 
8 Maksymalna długość magazynka Nie stosuje się 
9 Maksymalna pojemność magazynka Nie, patrz poniżej 

10 Maksymalna odległość broni i urządzeń do szybkiego 
ładowania od tułowia 50 mm 

11 Zasada 5.2.3.1 ma zastosowanie tak 
12 Obostrzenia co do pozycji kabury i innego wyposażenia Nie 
13 Optyczne/elektroniczne celowniki dozwolone Nie 
14 Kompensatory dozwolone Nie 
15 Porting dozwolony nie 

 

Warunki specjalne: 

16. Żadnych ograniczeń co do pojemności bębenka, jakkolwiek, maksymalnie 6 
nabojów do wystrzelenia przed ponownym załadowaniem. Naruszenie narazi 
zawodnika na otrzymanie jednej kary proceduralnej za każde takie zdarzenie. 

17. Kompletny rewolwer (lub rewolwer złożony z części), wyprodukowany przez 
OFM i ogólnie dostępny (z wyjątkiem prototypów) jest dozwolony. 

18. Modyfikacje takie jak obciążniki i inne przyrządy do kontroli i/lub zmniejszenia 
podrzutu są zabronione.  

19. Dozwolone modyfikacje ograniczone są do: 

19.1. Wymiany, lub modyfikacji przyrządów celowniczych, kurków, zwalniaczy 
bębenka; 

19.2. Wymiany luf, pod warunkiem, że długość lufy jest zgodna ze 
standardami OFM; 

19.3. Kosmetycznych uwydatnień, które nie dają przewagi we 
współzawodnictwie (np. powlekanie, rowkowanie szkieletu broni, 
dostosowywanie rękojeści do własnych potrzeb);  

19.4. Modyfikacji bębenka by zaakceptować „Moon Clips”. 
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20. Rewolwery samopowtarzalne z cofającymi się zamkami są zabronione w tej  
dywizji. 
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Załącznik E1 – Układ Shoot-Off’a przy 16 zawodnikach 

 
 

Dwie porażki oznaczają eliminację, zwycięzca kolejki (12) może przegrać tylko raz. 

1 miejsce – Zwycięzca kolejki (11) 
2 miejsce – Zwycięzca kolejki (12) 
3 miejsce – Przegrany kolejki (12) 
4 miejsce – Przegrany kolejki (10) 
5 miejsce – Zwycięzca kolejki (9) 
6 miejsce – Przegrany kolejki (9) 
7 miejsce – Zwycięzca kolejki (8) 
8 miejsce – Przegrany kolejki (8) 

miejsca 9 do 12 – Przegrani kolejki (4) w/g czasu 
miejsca 13 do 16 – Przegrani kolejki (2) w/g czasu 
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Załącznik E2 – Układ Shoot-Off’a przy 8 zawodnikach 

 
Dwie porażki oznaczają eliminację, zwycięzca kolejki (9) może przegrać tylko raz. 

1 miejsce – Zwycięzca kolejki (8) 
2 miejsce – Zwycięzca kolejki (9) 
3 miejsce – Przegrany kolejki (9) 
4 miejsce – Przegrany kolejki (7) 
5 miejsce – Zwycięzca kolejki (6) 
6 miejsce – Przegrany kolejki (6) 
7 miejsce – Zwycięzca kolejki (5) 
8 miejsce – Przegrany kolejki (5) 
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Załącznik F1 – Procedura pomiaru wysokości magazynka 
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Załącznik F2 – Procedura testu ciężaru spustu 

Kiedy minimalny ciężar spustu jest wymagany przez klasę, broń będzie testowana 
jak następuje: 

1. Rozładowana broń będzie przygotowana jak gdyby była gotowa do strzału z 
samonapinania;  

2. Ciężarek lub waga będzie przymocowana tak blisko jak to możliwe do środka 
języka spustowego. 

3. Spust broni z wylotem lufy skierowanym do góry musi albo:  

a) podnieść i utrzymać ciężar 2,27 kg (5 lbs) lub  

b) wskazać nie mniej aniżeli 2,27 kg (5 lbs) na wadze; 

4. Jeden z trzech powyższych testów będzie przeprowadzony maksymalnie trzy 
razy; 

5. Jeżeli kurek albo iglica nie opadną podczas jednej z trzech prób wymienionych 
w 3a powyżej lub jeżeli waga wskaże nie mniej niż 2,27 kg (5 lbs) w 3b 
powyżej, broń przeszła test pozytywnie. 

6. Jeżeli kurek albo iglica opadną podczas wszystkich trzech prób wymienionych 
w 3a powyżej lub jeżeli waga wskaże mniej niż 2,27 kg (5 lbs) w 3b powyżej, 
broń nie przeszła testu pozytywnie, i zasada 6.2.5.1 będzie zastosowana. 
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Załącznik F3 – Sposób umieszczenia wyposażenia 

 


