Przepisy BezpieczeĔstwa IPSC (MiĊdzynarodowej Federacji Strzelectwa Praktycznego)
WYCIĄG
2.4

Strefy bezpieczeĔstwa (SAFETY AREA)
Organizator zawodów odpowiada za przygotowanie odpowiedniej iloĞci stref bezpieczeĔstwa na
zawody. Strefy powinny byü dogodnie rozmieszczone i wyraĨnie oznakowane. Powinny mieü
jednoznacznie wyznaczone granice i kierunek bezpieczny oraz powinny byü wyposaĪone w stolik.

2.4.1

Zawodnikowi wolno w strefie bezpieczeĔstwa:
2.4.1.1 Wyjmowaü i wkáadaü do pudeáka oraz wkáadaü do kabury nie naáadowaną broĔ.
2.4.1.2 ûwiczyü wyjmowanie i wkáadanie do kabury nie naáadowanej broni oraz üwiczyü strzelanie na
sucho z broni nie naáadowanej.
2.4.1.3 ûwiczyü wkáadanie i wyjmowanie (wymianĊ) pustego magazynka oraz przeáadowywanie nie
naáadowanej broni.
2.4.1.4 Rozkáadaü, czyĞciü, naprawiaü, przeglądaü itp. broĔ i akcesoria.

2.4.2

Pod Īadnym pozorem nie mogą byü wnoszone do strefy bezpieczeĔstwa ani dotykane naboje do broni.
Dotyczy to takĪe nabojów üwiczebnych i atrap.
Dyskwalifikacja - przepisy ogólne

10.2.1

Dyskwalifikacja z zawodów moĪe byü naáoĪona na zawodnika, który narusza zasady bezpieczeĔstwa w
obchodzeniu siĊ z bronią lub inne istotne zakazy podczas zawodów IPSC. Zawodnik zdyskwalifikowany
podczas jednego toru strzeleckiego na zawodach nie moĪe juĪ braü udziaáu w Īadnej nastĊpnej czĊĞci
zawodów na Īadnym torze, niezaleĪnie od wywieszonych harmonogramów.

10.2.2

Kiedy zostaje naáoĪona dyskwalifikacja z zawodów, obowiązkiem sĊdziego jest upewniü siĊ, Īe w
metryczce zawodnika zostaáy zanotowane przyczyny decyzji, dokáadny czas i data, oraz powiadomiü
niezwáocznie SĊdziego Gáównego Zawodów lub Kierownika Zawodów.

10.3

Dyskwalifikacja ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa
Dyskwalifikacja z zawodów moĪe byü naáoĪona za nastĊpujące przewinienia:

10.3.1

Strzaá przypadkowy – wystrzaá jest definiowany jako pocisk, który przeszedá przez lufĊ zawodnika i bĊdzie
uznany za strzaá przypadkowy, gdy bĊdzie to:

10.3.1.1

Strzaá oddany poza przestrzenią ograniczoną kulochwytami lub gdy pocisk uderza w ziemiĊ na mniej niĪ trzy
metry przed zawodnikiem, lub strzaá oddany w jakimkolwiek kierunku uznanym za niebezpieczny przez
organizatora zawodów . W przypadku takiego strzaáu sĊdzia musi natychmiast zatrzymaü zawodnika
(komenda „stop”).

10.3.2

Niebezpieczne obchodzenie siĊ z bronią – wystrzaá jest definiowany jako pocisk który przeszedá przez lufĊ
broni zawodnika i moĪe byü uznany jako niebezpieczne obchodzenie siĊ z bronią, gdy nastąpi w jednej z
poniĪszych sytuacji:

10.3.2.1

KaĪdy wystrzaá przed sygnaáem startowym lub podczas áadowania, przeáadowania i rozáadowania broni,
podczas zmiany magazynka oraz podczas manipulowania bronią w celu usuniĊcia zaciĊcia.

10.3.2.2

KaĪdy wystrzaá podczas przemieszczania siĊ, za wyjątkiem sytuacji ostrzeliwania celów.

10.3.2.3

PowyĪsze sytuacje wymagają od sĊdziego natychmiastowego zatrzymania zawodnika.

10.3.2.5

W przypadku wystrzaáu po komendzie „gun clear” sĊdzia wydaje komendĊ „unload and show clear” i
sprawdza rozáadowanie broni zawodnika. JeĪeli nie zaszáy zdarzenia wymienione w punkcie 10.3.1.1
dalszych dziaáaĔ nie podejmuje siĊ.

10.3.3

Branie broni do rĊki, z wyjątkiem wyznaczonych stref bezpieczeĔstwa oraz pod nadzorem sĊdziego na torze
strzeleckim, po odpowiedniej komendzie.

10.3.4

JeĞli kiedykolwiek na torze strzeleckim, nawet w czasie upadku, zawodnik dopuĞci, aby lufa broni byáa
skierowana w tyá, to znaczy wiĊcej niĪ 90o w dowolnym kierunku od linii Ğrodkowej osi kulochwytu, a w
przypadku braku kulochwytu skierowana w górĊ, niezaleĪnie czy broĔ byáa zaáadowana, czy nie.

10.3.5
JeĪeli kiedykolwiek na torze strzeleckim , równieĪ w czasie áadowania lub rozáadowywania
zawodnik upuĞci broĔ lub spowoduje jej upadek, tak zaáadowanej, jak rozáadowanej.
10.3.7

broni,

Dopuszczenie, by wylot lufy zaáadowanej broni byá skierowany w kierunku ciaáa zawodnika („sweeping”).

10.3.8

10.3.8
Dopuszczenie, by wylot lufy zaáadowanej broni podczas wkáadania lub wyjmowania broni z
kabury byá skierowany do tyáu poza okrąg o promieniu 1 metra wytyczony dookoáa stóp zawodnika.

10.3.9

UĪywanie wiĊcej niĪ jednej jednostki broni w danej chwili czasu podczas zawodów.

10.3.10

Nie przestrzeganie wymogu trzymania palca poza kabáąkiem spustowym podczas usuwania zaciĊcia broni,
jeĪeli broĔ zostaáa wyraĨnie opuszczona i nie jest skierowana do celu.

10.3.11

Nie przestrzeganie wymogu trzymania palca poza kabáąkiem spustowym podczas áadowania, przeáadowania i
rozáadowania broni.

10.3.12

Nie przestrzeganie wymogu trzymania palca poza kabáąkiem spustowym podczas przemieszczania siĊ,
zgodnie z punktem 8.5.

10.3.13

WáoĪenie do kabury zaáadowanej broni, w sytuacji jak niĪej:
10.3.13.1 Pistolet single-action nie zabezpieczony.
10.3.13.2 Pistolet double-action lub selective-action z kurkiem napiĊtym, nie zabezpieczony.
10.3.13.3 Rewolwer z kurkiem napiĊtym.

10.3.14

Dotykanie w obrĊbie Strefy BezpieczeĔstwa wszelkiej amunicji, równieĪ üwiczebnej i atrap nabojów. KaĪdy
funkcjonariusz na strzelnicy moĪe upomnieü zawodnika w przypadku zaistnienia powyĪszego i
poinformowaü, Īe powtórne upomnienie bĊdzie skutkowaáo dyskwalifikacją na zawodach. O udzielonych
upomnieniach funkcjonariusz musi niezwáocznie poinformowaü SĊdziego Gáównego Zawodów lub
Kierownika Zawodów.

10.3.15

Posiadanie przy sobie zaáadowanej broni, w sytuacji innej niĪ po komendzie sĊdziego na torze strzeleckim.
BroĔ moĪe byü áadowana tylko na linii ognia i tylko po odpowiedniej komendzie sĊdziego prowadzącego
dany tor.

10.3.16

10.3.16
Podnoszenie upuszczonej poza torem strzeleckim broni. Upuszczenie nie zaáadowanej broni nie
jest wykroczeniem. Zawodnik powinien zawezwaü sĊdziego lub innego funkcjonariusza strzelnicy, który
bĊdzie asystowaá i udzielaá ewentualnych wskazówek podczas bezpiecznego podnoszenia broni.

10.4

Dyskwalifikacja za niesportowe zachowanie

10.4.1

Dyskwalifikacja z zawodów bĊdzie zastosowana w przypadku ciĊĪkich lub powtarzających siĊ przypadków
niesportowego zachowania siĊ zawodnika. W kaĪdym takim przypadku musi byü niezwáocznie
powiadomiony SĊdzia Gáówny Zawodów lub Kierownik Zawodów.

10.4.2

Funkcjonariusze strzelnicy mogą wydawaü polecenia wszystkim osobom znajdującym siĊ na strzelnicy.
Zawodnik, który nie podporządkuje siĊ ich poleceniom, lub zachowuje siĊ w sposób mogący zaszkodziü
dobremu imieniu sportu strzeleckiego moĪe zostaü zdyskwalifikowany z zawodów i wydalony ze strzelnicy.

10.4.3

Powtarzające siĊ naruszanie regulaminu strzelnicy, lub wynikającego z opisu regulaminu toru strzeleckiego,
bĊdzie traktowane jako niesportowe zachowanie.

10.4.4

Zawodnik, który celowo zdejmuje, albo powoduje utratĊ w trakcie przebiegu, ochron sáuchu lub wzroku, w
celu uzyskania przewagi na torze, bĊdzie zdyskwalifikowany z zawodów za niesportowe zachowanie.

10.5

Dyskwalifikacja za stosowanie Ğrodków zakazanych

10.5.1

Wszyscy zawodnicy i funkcjonariusze muszą podczas zawodów IPSC znajdowaü siĊ w stanie peánej
sprawnoĞci umysáowej i fizycznej.

10.5.2

IPSC stwierdza, Īe naduĪywanie wyrobów alkoholowych, medykamentów, a zwáaszcza zabronionych
Ğrodków dopingujących, niezaleĪnie od sposobu zaĪycia, jest szczególnie ciĊĪkim wykroczeniem.

10.5.3

KaĪda osoba obecna na zawodach IPSC, bĊdąca pod wpáywem Ğrodków wymienionych powyĪej zostanie
natychmiast zdyskwalifikowana i wyrzucona z zawodów, moĪe byü równieĪ usuniĊta z IPSC i nie
dopuszczana do innych zawodów organizowanych pod patronatem Federacji.

10.5.4

IPSC rezerwuje sobie prawo do okreĞlenia listy substancji zabronionych i wprowadzenia testów
wykrywających te substancje w organizmie zawodnika.

