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  התרגיל עיצוב – 1 פרק

, האחריות סוגי, הקריטריונים את מפרטת, כדלקמן המובאת, תרגיל לתכנון הכלליים העקרונות רשימת

   . IPSC  הירי ספורט כאדריכלי בתפקידם, התרגיל מתכנני את המנחים והמגבלות

  

 כללים רונותעק 1.1

  . בטיחות לשיקולי בכפוף  IPSC תחרויות את ולקיים לבנות, לתכנן חובה – בטיחות 1.1.1

 את לתכנן יש. התרגיל תכנון בעת המוצג האתגר איכות פי על נקבע,   IPSCהירי תחרות של ערכה  - איכות 1.1.2

 יכולתו את או, הפיזי כוחו את ולא, המתחרה של IPSC הירי מיומנויות את בעיקר שיבחנו כך הירי תרגילי

 . כמתעמל

 הלטיניות במילים ומבוטאים,  IPSC בירי בערכם שווים מדדים הנם, ומהירות עוצמה, דיוק – איזון 1.1.3

Diligentia, Vis, Celeritas” “) DVC .(האתגרים של טבעם על בעיקר יסתמך, כהלכה מאוזן ירי תרגיל 

 יאפשר אשר כזה באופן תתבצענה IPSC הירי תחרויות, יעוצבו גיליםהתר בה דרך בכל, בתוכו המוצגים

 . אלו מרכיבים  של שוויונית הערכה

 אין, תחרות כל עבור חדשים תרגילים לעצב הכרח שאין למרות. IPSC בירי האתגרים את לגוון יש – גיוון 1.1.4

 . IPSC הירי יותמיומנו של מוחלט כאומדן הכללתו   לצורך בודד תרגיל ביצוע על לחזור

חובה לאפשר למתחרים לפתור את האתגרים המוצגים .  חופשי בסגנון כתנער IPSC תחרות – חופשי סגנון 1.1.5

 העיקרון לפי, מטרות לעבר לירות להם להתיר תמיד חובה ,תכדוריו ורובי אקדחיםובתחרויות . באופן חופשי

 Shooting) מחסנית או עמדת ירי או תנוחת ירי אסור לדרוש החלפת חובה של".נגלות הן וכאשר אם "של

Position)להשתמש המתחרה את יאלצו אשר תנאים ולבנות ליצור ניתן, זאת למרות . למעט כמצוין להלן 

 פיסיות מגבלות או מחסומים לכלול עשויים אלו תנאים. התרגיל מעיצוב יוצא כפועל, במצבים או בתנוחות

 . אחרות

 אינן מחויבות במילוי קפדני של המחויבויות לסגנון חופשי או למספר 2 או רמה 1תחרויות ברמה  1.1.5.1 

 ) 1.2ראה כלל (הכדורים 

,  להכתיב עמידת מוצאחובה ויכוליםחוזרת טעינה  ותרגיל מעמד יכולים להכיל –תרגיל קצר  1.1.5.2 

 .ועמדת ירי, מיקום

 יכולים להגדיר ירי עם יד חזקה או יד חלשה בלבד ללא צורך (Classifier)תרגיל כללי ותרגיל מעמד  1.1.5.3 

היד המוגדרת מחויבת לשימוש .  שיגרמו לירי הנדרשי אמצעים פיזיים"באכיפה של הגדרה זו ע

  .בלבדי החל מהנקודה שהוגדרה ועד לסיום התרגיל

אם המתחרה .  ייושם10.2.8כלל , יד חלשה או יד חזקה בלבדב ייחמלתרגיל אם התדריך הכתוב  1.1.5.4 

 . יהיה ישים10.2.2כלל ,  או לתפוש עצם כלשהוא במהלך התרגיל, לאסוף, נדרש לשאת

הירי  ימתכנני התרגיל יאפשרו למתחרה חופש בחירה היכן להמתין  לאות ההתחלה בתחומי אזור 1.1.5.5 

 .המסומנים היטב

 זמן מגבלת או ירי אתגר אף נגד לעתור אין. קושי של מגוונות רמות מציגות IPSC הירי תחרויות – קושי 1.1.6

, ההיגיון במידת, להתיר יש. ירי מחייבים שאינם אתגרים על חל אינו, זה כלל. לביצוע אפשריים כבלתי

 . המתחרה של הפיסי ובמבנה בגובה הבדלים בשל, ירי מחייבים שאינם אתגרים עבור ייחודיות דרישות

 בקליבר תמיד להשתמש ויש, דינאמי בירי מלא אש בכוח שבשימוש בקושי מכירות IPSC ותתחרוי – אתגר 1.1.7

תמיד יכלול מינימום . זה אתגר לשקף בכדי, המתחרים כל ידי על לביצוע הניתנים המרביים עוצמה וברמת
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 .פקטור שיושג על ידי כל המתחרים

 התרגילים סוגי 1.2
  

  :ירי תרגילי של הבאים הסוגים תא להכיל עשויות IPSC של הירי תחרויות
  

 :עיקריים ירי תרגילי 1.2.1

תכנון התרגיל אסור .  להשלימם בכדי כדורים 12 מאשר יותר יחייבו לא" קצרים תרגילים" 1.2.1.1 

 .תצפית נקודת או  כדורים לניקוד מאותה עמדת ירי9 יותר מ ירי שלשידרוש

 לא והקמתו התרגיל תכנון,  להשלימם בכדי כדורים 24ר מאש יותר יחייבו לא" בינוניים תרגילים" 1.2.1.2 

 לירות למתחרה יאפשרו ולא תצפית נקודת או עמדת ירי מכל  פגיעות 9 מאשר יותר לירות יצריכו

 . כלשהן אחת ראיה נקודת או ירי מעמדת התרגיל מטרות בכל

 לא והקמתו התרגיל תכנון. להשלמתם כדורים 32 מאשר יותר יחייבו לא" ארוכים תרגילים" 1.2.1.3 

 לירות למתחרה יאפשרו ולא תצפית נקודת או עמדת ירי מכל  פגיעות 9 מאשר יותר לירות יצריכו

 .. כלשהן אחת ראיה נקודת או ירי מעמדת התרגיל מטרות בכל

 תרגילים 2 - ל קצרים ירי תרגילי 3 של יחס הנו IPSC  המבוקרותלתחרויות המומלץ האיזון 1.2.1.4 

 IPSCי " מובהקת מיחס זה לא יאושר עהסטיי. ארוך תרגיל 1 -ל נונייםבי

    

 אשר הינם זמינים IPSC-י ה"או ע) RD(המנהל האזורי י "ים עאושרתרגילים המ,  "מדרגים" 1.2.2.3 

תרגילים אלו חייבים מובנים בהתאם לכללים אלו .  ליורים החפצים בהכרה בינלאומית בדירוגם

את תוצאות התחרות חובה להפיץ בפורמט . ים על פי הנחיות ושרטוטים נלוויםוהיות מיושמ

 .י הגורם המפיץ את התחרות כדי שיוכרו"הנדרש ע

 מערכי 2 מתחרים המתמודדים בו זמנית מול 2. אירוע ניפרד מן התחרות- "אדם כנגד אדם "תרגילי 1.2.2.2 

 12- מ יותר ידרשו לא . A3נספח ראה ) הסרת מתחרה(בתהליך של אלימינציה , מטרות זהות

 בין ירי על המטרה הראשונה וירי על המטרה מחסנית החלפתפעם אחת  ויחייבו, לסיום כדורים

 .האחרונה

  IPSC אישורי 1.3

 כמו, תרגיל והקמת תרגיל תכנון של הכלליים בעקרונות יעמדו IPSC אישור בקבלת החפצים התרגיל מתכנני 1.3.1

 לא אלו בדרישות עומדים אינם אשר ירי תרגילי. IPSC של האחרים העכשוויים נותוהתק הכללים בכל גם

, IPSC בתחרויות, ניקוד לצורכי להשתמש מותר. מאושרות IPSC חרויותכת יוכרזו או יפורסמו ולא, יאושרו

 . האזורי המנהל הועד ידי על אושרו אשר ממוחשבות ניקוד בתוכנות רק

לא ,  שהם אינם הגיוניים או אינם מעשייםUPSCי " עהתרגילים אשר יוחלט לגביהםמערכי מטרות הנכללים  1.3.2

 .יאושרו

 אישור את מהתחרות להסיר רשאים) זה סדר לפי (הבינלאומי באיגוד תפקיד נושא או, נציגו , IPSC נשיא 1.3.3

IPSC.או רכיב כמו התחרות, דעתם או דעתו לפי אם: 

 :או,  קרונות של תכנון תרגילניגוד למטרת הרוח או ע 1.3.3.1 

 :או, נבנה בניגוד לאישור שניתן לתרגיל המבוקר 1.3.3.2 

 :או,  IPSC של העכשווייםבניגוד לכללים  1.3.3.3 

 ISC-סביר שיגרום להשמצה של ספורט ה 1.3.3.4 

 . A בנספח מפורטות IPSC תחרות רמותדרישות ל 1.3.4
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  ושינויים התרגיל הקמת – 2 פרק

 הנוגעים והמגבלות, האחריות סוגי, הקריטריונים את מפרטות, תרגיל הקמת אודות, דלהלן הכלליות קנותהת

 בכפוף הנה התפקידים ונושאי, מארחים ארגונים, התרגיל מתכנני התנהגות. IPSC בתחרויות ירי לתרגילי

  .אלו לתקנות

 כלליות תקנות 2.1

 של הבטיחות שיקולי על באחריות נושא, הראשי השופט של שורולאי בכפוף, המארח הארגון – פיסית הקמה 2.1.1

 בכדי סביר במאמץ לנקוט חובה. הירי מתרגילי אחד כל עבור המוצהרות והדרישות, הפיסית ההקמה, התכנון

 במידת, למנוע חייב התרגיל תכנון. התחרות במהלך הצופים או התפקידים- נושאי, מהמתחרים פציעה למנוע

 הצורך את, בחשבון להביא חובה, ירי- תרגיל של סוג כל בהקמת. בטיחותיות- ובלתי לניותרש פעולות, האפשר

 . המתחרים על המפקחים התפקידים-לנושאי מתאימה גישה במתן

 חובה.  הבטוחותהירי זוויות את, בחשבון להביא תמיד יש, ירי תרגילי הקמת בעת  –  בטוחות ירי זוויות 2.1.2

 הממדים. אפשרי כדור נתז כל של הזווית ואת המסגרת הקמת, המטרה בטיחות  את בחשבון להביא

,  אם לא צוין אחרת. ההקמה מתהליך כחלק יקבעו, הגזרה-ותוחמי, המפגע- חומת של והתאמתם, הפיסיים

. המדידה מחזית היורה כלפי חומת המפגע,   מעלות בכל הכיוונים90 קנה היא ת מקסימלית להפנייתזווי

 10.5.2 בכלל בוכתלחריגה כפופה 

) יותר או פחות( שונות פנית קנה התתרגילים או מטווחים בהן זוויו , RDכפוף להנחיות ואישור  2.1.2.1 

על פרטים מפורשים  .10.5.2עבירה על הוראות אלו כפופה לאמור בסעיף . ותרותיכולות להיות מ

 של הרמת קנה תיושם רק זווית מופחתת,  לדוגמא (זוויות מותרות וכן על שוני של מצבי אקדח 

להתפרסם לפני התחרות ולהיות כלולים מחויבים , כאשר האצבע נמצאת בתוך שמורת ההדק

 ) 2.3ראה גם סעיף (.בתדריך התרגיל

 באמצעי לנקוט יש, ירי בתרגיל קשיח כתמת במחסה או כתמת במטרות משתמשים כאשר – מינימום מרחקי 2.1.3

 מטרים 7 של מזערי מרחק על ישמרו, בתחרות התפקידים- ונושאי המתחרים כי להבטיח בכדי, זהירות

 להבטיח הגבלה בקו משתמשים אם. מחסום באמצעות זאת להבטיח יש ניתן כאשר .הירי בעת מהמטרות

 עדיין הקו את עובר שבטעות שמתחרה לאפשר כדי מהמטרה מטר 8 של מינימלי במרחק להציבו יש, זאת

 .הירי בקו כתמת ביזריבא גם זהירות לנקוט יש ). 10.4.7 סעיף ראה( .מטר 7 של מינימום במרחק יהיה

 מיידית המצויים אלו מאשר אחרים במיקומים מטרות הצבת  כולל התרגיל תכנון כאשר –מטרות מיקום 2.1.4

-לנושאי הנגישים, הסמוכים האזורים את להגביל או להגן חייבים התפקידים-ונושאי המארגנים, הירי בכיוון

 ואסור, שלו בדרכו התחרותית הבעיה את לפתור  מתחרה לכל להתיר חובה. מתחרים או צופים, ידיםהתפק

 את לסדר יש. בטיחותית בלתי לפעולה לגרום עשויה אשר, כלשהי בדרך לפעול אילוצו באמצעות לו להפריע

  .הירי זוויות בטיחות את להפר למתחרים יגרום לא, כפי שמוקמו, עליהן שירי כך המטרות

 בטיחות לספק בכדי לתחרות קודם תשונה או תוכן המטווח קרקע, מאפשר שההיגיון ככל – המטווח קרקע 2.1.5

 ופעילויות סוער אוויר-מזג של תוצאותיו את בחשבון להביא יש. התפקידים-ולנושאי למתחרים הולמת

 בו במקרה, בטיחות רכילצו, אחר חומר או אדמה, חצץ להוסיף רשאים תחרותב התפקידים-נושאי. המתחרים

 . אלו מטווח תחזוקת פעולות נגד למחות רשאים אינם המתחרים. התדרדר במטווח הקרקע מצב

 המכשולים את, שלהם הפיסי מבנההו המתחרים בגובה לשונות סבירה בהתאמה, להקים יש– מכשולים 2.1.6

 לכל סבירה בטיחות קיספ בהם השימוש שאופן כך לבנותם ויש, בתרגיל המלאכותיים או הטבעיים

 . מטרים 2 של מרבי לגובה המכשולים את להקים ניתן. והצופים במטווח התפקידים-נושאי, המתחרים

  משותף ירי מקו זמנית-בו לירות נדרשים מתחרים של רב מספר, בהם ירי- תרגילי – משותפים ירי- קווי 2.1.7

 . מתחרה כל בין, מטרים 3 של, מזערי חופשי מרווח לספק חייבים, )אדם מול אדם,  לדוגמא(

 ". מבעד ירי "מצבי למנוע בכדי, הנייר מטרות הצבת בעת, לב-תשומת להקדיש יש – מטרה הצבת 2.1.8
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 להבטיח בכדי, המטרות מעמדי גבי על ברורה בצורה מסומנים להיות חייבים המטרות מיקומי 2.1.8.1 

 להיות חייבים המטרות מעמדי. התחרות במהלך החלפתן בעת, המטרות במיקום עקביות

, המטווח קרקע על בבירור מסומנים להיות חייבים שמיקומיהם או במקומם כהלכה מקובעים

 להיות צריכים, המטרות סוגי, מכך יתרה.  כולה התחרות במהלך במיקום עקביות להבטיח בכדי

 להבטיח דיבכ, התחרות להתחלת קודם, המעמדים על או המטרות מסגרות על ומזוהים מפורטים

 התחלת לאחר, ענישה מטרות או ירי- אל מטרות עם החלפה ברות תהיינה לא שהמטרות

 .התחרות

 מתכתיש להבטיח מינימום  נתזים ממטרות ה,  משולבות יחד בתרגילומתכתכאשר מטרות נייר  2.1.8.2 

 .כלפי מטרות הנייר

 הנם ההקמה אזור או המיקום כי לוודא חובה, IPSC בפופרים ירי- בתרגיל משתמשים כאשר 2.1.8.3 

 .התחרות כל במהלך רציפהה םפעילות שתובטח כך, מוכנים

 .מהניצב מעלות 90 -מ גדולה בזווית תוצגנה לא) פעילות לא ( סטטיות  מטרות 2.1.8.4 

 ידי על מפורש באופן גישה התרת למעט הזמן כל במשך האנשים לכל לתחום מחוץ הינם התרגיל שולי כל 2.1.9

 ).10.6  סעיף ראה. (ופטש

 
 התרגיל הקמת קריטריון 2.2

 תנועת את להגביל בכדי פיסיים מחסומים של במגוון להשתמש ניתן, ירי תרגיל של ההקמה במהלך

  :כדלהלן, תחרותי אתגר הוספת ולשם המתחרה

  בקווי השימוש, זאת עם. פיסיים מחסומים בעזרת המתחרה תנועה את להגביל רצוי – ירי הגבלת קווי 2.2.1

 :כדלקמן מותר ירי-הגבלת

 הלאה או המטרות לכיוון המתחרים ידי על סבירה- בלתי תנועה להגבלת משמשים גבלהה קווי 2.2.1.1 

 . מהן

 .או מחסה/לדמות שימוש במחסום פיסי ו 2.2.1.2 

 .או חלק ממנו/להגדיר את גבולות איזור הירי ו 2.2.1.3 

הירי מעץ או חומר - יש לבנות את קווי הגבלת  .ירי בחוזקה למקומם-את קווי הגבלת יש לקבע 2.2.1.4 

צבועים בצבע אחיד ,   סנטימטר  מעל לקרקע2גובהם חייב להיות לפחות , אחרקשיח מתאים 

הם צריכים  , קווי ההגבלה ייראו כאילו הם נמשכים עד אין סוףש הגדרהבנוסף ל .)עדיף אדום(

 מטר ובאורך מספיק לתחום את כל השטח שסביר להניח שיורים 1.5של לפחות להיות באורך 

  .ישתמשו בו

,  אם בתרגיל יש מסלול המוגדר היטב כל ידי קווי הגבלה או על ידי סימון מובהק של איזור ירי 2.2.1.5 

 אחת פרוצדוראלית בענישה שכל מתחרה שיבצע קיצור דרך מחוץ לתחומי המעבר המסומן ייענ

 .כל כדור שיירה לאחר ביצוע קיצור הדרךעל 

. להתגבר נדרשים   המתחרים עליהם אשר, גדולים מכשוליםב שימוש ירי בתרגילי להכליל ניתן – מכשולים 2.2.2

 טיפוס בעזרי, מטר  1 של לגובה מעל מכשולים לצייד יש  .מטרים 2 על יעלה לא זה לצורך המכשולים גובה

 :הבאים באופנים המתחרה בטיחות את שתבטיח בדרך ימםלהק ויש למתחרים לסייע בכדי

 בעת מספקת תמיכה שיהוו בכדי כראוי ותמוכים היטב מעוגנים להיות חייבים המכשולים 2.2.2.1 

 את להפחית בכדי, מחוספסים או חדים שטח ופני קצוות להסיר יש, שניתן ככל. בהם השימוש

 . בתחרות יםתפקיד- נושאי או/ו המתחרים של לפציעה האפשרות

 .טבעית סכנה או הפרעה מכל  נקי להיות חייב לירידה המשמש המכשול צד 2.2.2.2 

  .הירי תרגילי לפני אלו מכשולים לבחון למתחרים להתיר יש 2.2.2.3 
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 :הבא באופן, המתחרים של לשימושם מחסות להקים יש – מחסות 2.2.3

למעט כאשר יש תוספות , נועדו שלשמה המטרה את לשרת בכדי דיים גבוהים להיות עליהם חובה 2.2.3.1 

 מטר מוגדרים 1.8מכשולים אשר גובהם לפחות ,  מחסה ודומיו, למשל משטח לירי,  למכשולים

 )10.2.11ראה כלל . (כבעלי גובה אינסופי

 . הצדיים מהקצוות לאחור המקרינים, הקרקע פני בגובה ירי- הגבלת קווי לכלול צריכים הם 2.2.3.2 

, דרכן לעבור או להיכנס נדרש המתחרה לתוכן אשר, הקשיחות המנהרות את לבנות יש – קשיחות מנהרות 2.2.4

 התפקידים-לנושאי לאפשר בכדי תחנות הצורך די לספק יש, זאת עם אורך ובכל מתאימים מחומרים

 הסיכוי את ערלמז בכדי יעובדו  המנהרה פי שולי. המתחרה פעילות על בטיחותית בצורה לפקח בתחרות

 תחנות את ברור באופן לציין חייבים, התרגיל מתכנני.  בתחרות התפקידים-ונושאי המתחרים של לפציעה

 קווי, לדוגמא (מטרה סוג כל על המנהרה מתוך לירי המדדים את גם כמו, המנהרה של והיציאה הכניסה

 .ירי-הגבלת

 עץ בלוחות התומכות אנכיות תמוכות בעזרת, בהגו לכל קופר מנהרות לבנות ניתן –" קופר "מנהרות 2.2.5

 וחובה, בו יפגע או יתקל המתחרה בו במקרה, ממקומו להזזה הניתן מסוג יהיה התקרה חומר. חופשיים

 . בטיחותי סיכון להוות דיו כבד יהיה לא שמשקלו

 כך לבנותם חובה, הירי בזמן או בתנועתו במתחרה לתמוך היא אלו פריטים מטרת כאשר – תרגיל אביזרי 2.2.6

 שיאפשרו התנאים את לספק יש. ראשונה בקדימות הנם, בתחרות התפקידים-ונושאי המתחרה שבטיחות

 האביזרים. הזמנים בכל המתחרה פעילות על בטיחותי באופן ולפקח לנטר,  בתחרות התפקידים-לנושאי

 . המתחרים כל בידי שימוש בפני לעמוד בכדי דיים חזקים להיות צריכים

עם אפשרות לתוספת משטח .  חייבים להיות ממוקמים במיקום הנגיש לרוב המתחרים–חלונות ופתחים   2.2.7

  .לא ענישהל,  אם מתבקש,  הגבהה יציב למתחרים הנזקקים לו

 התרגיל במבנה שינויים 2.3

 שתוכננו גילהתר תהליך את או הפיסי המבנה את לשנות, בטיחות מטעמי רשאים בתחרות התפקידים-נושאי 2.3.1

 את, התחרות תחילת לפני לסיים חובה. ראשי שופט ידי-על מאושרים אלו ששינויים בתנאי, הירי-תרגיל עבור

 .המודפס לתרגיל התוספות או הפיסיים מהשינויים אחד כל

 ,היא המינימאלית  החובה דרישת. האפשר ככל מוקדם, שכזה שינוי כל אודות המתחרים כל את ליידע חובה 2.3.2

 גבי- על וכן התרגיל מתדרוך כחלק התרגיל על הממונה התפקיד- נושא ידי על מילולית הודעה יקבלו שהם

 . ובותכתה התרגיל הוראות גיליון

 :כדלקמן מהתנאים אחד את לקיים חובה, התחרות תחילת לאחר שכזו פעולה אישר הראשי השופט אם 2.3.3

 השלימו לא עדיין אשר המתחרים אותם על רק השפיע ראש השינוי עם התרגיל המשך את להתיר 2.3.3.1 

 התרגיל את מחדש לירות יידרש זה מתחרה, לשינוי שגרמו הן מתחרה פעולות אם. התרגיל את

 : או2.3.4.1בכפוף לכלל . ששונה

 כאשר, השינוי לאחר במתכונתו התרגיל את להשלים המתחרים מכל לדרוש יש, האפשר במידת 2.3.3.2 

 . התחרות תוצאותמ יוסרו הקודמים תהניסיונו כל

 הוראה שקיבל לאחר, אחר או זה פרק הוראות פי על, ירי-תרגיל מחדש לירות המסרב מתחרה 2.3.3.3 

 . כלשהו קודם ירי לניסיון קשר ללא, זה לתרגיל אפס ניקוד יקבל, תחרותב שופטמ

 השוויון של לאובדן גורמים בתהליך או בנהבמ השינויים כי קובעים התחרות ומנהל ראשי שופט שבו במקרה 2.3.4

 מתאים כבלתי הוכרז התרגיל אם או השינוי לאחר בתרגיל יתחרו המתחרים שכל אפשרי ובלתי, התחרותי

 מניקוד יוסר התרגיל עבור המתחרים ניקוד כל, כזה במקרה. מהתחרות ימחק זה תרגיל, ישים בלתי או

 . התחרות

יכול לשוב , חרות בתרגיל שלאחר מכן נמחק מתרגילי התחרותמתחרה שקיבל פסילה בת 2.3.4.1 

בתנאי שסיבת ) בהתאם למקרה(ולהתחרות בכפוף לאישור השופט הראשי או ועדת ערעורים 
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  . לביטול התרגילה ישירתרומההיוותה הפסילה 

 יהוה לא זה כיסוי .שקוף מגן בכיסוי הנייר מטרות את לכסות לדרוש הראשי השופט יכול סוער אויר במזג 2.3.5

 .הראשי השופט י"ע שיקבע הזמן משך ולכל המטרות לכל יהיה הכיסוי) 6.6.1. (המתחרים י"ע עררל בסיס

 גורמים אחרים תנאים או האקלים תנאי כי סבור) התחרות מנהל עם תבהתייעצו (ראשי שופט שבו במקרה 2.3.6

 כל הפסקת על להורות רשאי הוא, חרותהת התנהלות או הבטיחות על קשה להשפעה לגרום עלולים או

 . פעילות המשך הוראת על להכרזה עד פעילות

 בטיחות אזורי 2.4

 צריכים הם. לתחרות בטיחות- אזורי של מספק מספר של וההצבה ההקמה על האחראי הוא המארח הארגון 2.4.1

 . סימנים בעזרת בקלות ומזוהים נוחה בצורה ממוקמים להיות

אם נכללת  .חות יכלול שולחן עם אפשרות לכיוון קנה בטיחותי וגבולות גזרה מסומנים בבירוראזור הבטי 2.4.2

  . הם חייבים להיות בנויים מחומרים הבולמים בבטיחות קליע שנורה אליהם,  חומת מפגע או קירות מגן

) אך לא בו (לנשק בסמוך) תושבות(חייבים לספק כנות , אזורי בטיחות בטורנירים ובתחרויות של נשק ארוך

 .לאזור הבטיחות לחסנה של נשק עם קנה למעלה

 גבולות בתוך יישארו שהם בתנאי, להלן כמצוין הבטיחות באזורי להשתמש המתחרים רשאים ללא פיקוח 2.4.3

 ). 10.5.12,  10.5.1 ראה (מתחרות לפסילה עילה יהוו הפרות. בטיחותי לכיוון מופנה והנשק הבטיחות אזורי

 .לנרתיק טעונים בלתי נשקים והכנסת, אריזה פתיחת, אריזה 2.4.3.1 

 . לנרתיק טעונים בלתי נשקים והחזרת" יבש- על ירי", בשליפה אימון 2.4.3.2 

 .האקדח פעולת מחזור של או/ו ריקה מחסנית של והחלפה בהוצאה אימון 2.4.3.3 

 . אחרים ואביזרים רכיבים חלקי, נשקים של ותחזוקה תיקונים, ניקוי, פירוק, בדיקות ביצוע 2.4.3.4 

בין שהן  )10.5.12  כלל ראה (הבטיחות באזור, ה או בתחמושת חידמי בתחמושת לטפל אסור, ומצב תנאי בכל 2.4.4

 במטענים או ,ארוזות,בתפזורת

 .בדיקות או איפוס נשק אזור 2.5

 .מטווח לבדיקות נשק יתופעל תחת פיקוחו ואישורו של שופט, במידת האפשר בזמן תחרות 2.5.1

 לכל כללי הבטיחות והמגבלות שהוצבו על ידי תחמושתם בכפוףמתחרים יכולים לבדוק תפעול של נשקם ואת  2.5.2

 .השופט

או (,  מנייר או ממתכתIPSCמטרות מאושרות של , תר ובתחרויות של נשק ארוך או יוIIIבתחרויות ברמה  2.5.3

  C3 להנחיות בנספח נשקם בהתאםיאופשרו ליורים בסיוע לאיפוס כלי ) מטרות אלקטרוניות

 .ספקים אזור  2.6

 ) IPSC תחרות בשטח מרכולתם את מוכרים או המציגים, תאגידים או חברות, יחידים דהיינו(, ספקים 2.6.1

 ביטחון על וכן , ושאר החפצים שברשותםבמוצריהם בטיחותית והתנהלות שימוש,טיפול על בלבדית אחראים

  הנשקים  את לעקר חובה  .אדם אף יסכן שלא באופן מרכולתם הצגת להבטיח עליהם. מוצריהם ובטיחות

  .להצגתם קודםהמורכבים 

 לקבוע ויכול, ברור באופן הספקים אזור את חוםלת חייבים) התחרות מנהל עם בתיאום (ראשי שופט 2.6.2

 .מוצריהם לגבי יישומם על אחראים אשר, הספקים לכל ברורים התנהגות כללי מפורשות

  .המסחר בתחום נשארים שהם בתנאי המסחר באזור המוצגים ספקים של באקדחים לטפל יכולים מתחרים 2.6.3

 .הנשקים עם מתעסקיםש בזמן אנשים לכוון יכוון לא שקנה לב לשים חובה

2.6.4  

  

  

 

 מתחרים) 10.5.1 כלל ראה.(המסחר באזור המתחרה נשק של לנרתיק הכנסה או שליפה על איסור חל

 באזור נשיאה לתיבת או לתיק האקדח את להכניס מחויבים,  ההתחרות לנשק נשק לסיוע הנזקקים

 .המסחר באזור לנשק האקדח למסירת קודם ההתחגרות
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 .אזורי גהות 2.7

,  עם מתקנים וציוד לניקיון ידיים צריך להיות מותקן בקרבת השירותים,  מספר מספק של אזורי גהות 2.7.1

 .וסמוך לכניסות של אזורי האוכל
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  התרגיל אודות מידע – 3 פרק  

  כלליות תקנות 3.1

 ותנועות וחכםמת מטווח ציוד לכלול עשויים הם. ביותר מורכבים הנם רבים תרגילים מהלכי או ירי- תרגילי

 זאת לדרוש ניתן אך, בטיחותית בצורה אלו דרישות של מילוין על האחראי תמיד הנו המתחרה. מסובכות

 את כהלכה להסביר חובה בו אשר, פיסי באופן או מילולי באופן התרגיל תדריך קבלת לאחר רק ממנו

 : הבאים יםלסוג התרגיל אודות המידע את לחלק ניתן, כללי באופן. מהמתחרים הדרישות

 זמן משך אותו במסגרת, התרגיל אודות הפרטים אותם את, המתחרים לכל לשלוח יש – שפורסמו ירי תרגילי 3.1.1

- לנושאי הזכות נתונה, הראשי השופט של מראש בהסכמה. לתחרות שנקבע לתאריך וקודם, הודעה

. סיבה כל בשל, התחרות בספרות המתוארים או המודפסים הירי תרגילי את לשנות בתחרות התפקידים

 ).2.3  כלל ראה (התחרות לתחילת קודם אלו משינויים אחד כל לבצע יש, האפשר במידת

3.1.2  

 

 התרגיל הנחיות. לכן קודם פורסמו לא התרגיל שפרטי לכך פרט , 3.1.1 -ב כמו – פורסמו שלא ירי תרגילי

 .  התרגיל בתדריך ניתנות

 :יםכתוב תרגיל תדריכי 3.2

, הראשי השופט ידי- על ומאושר ובכת תרגיל תדריך לפרסם יש, יותר גבוהה או III ברמה IPSC בתחרויות 3.2.1

 אשר ירי- תרגיל כל אודות מידע כל פני על עדיפות תהייה זה לתדריך. התחרות לתחילת קודם, ירי- תרגיל בכל

  . התחרות לפני למתחרים  פיזית או מילולית נמסר או הודפס

  ):רומספ סוג (מטרות

  :כדורים של מזערי מספר

  :התחלה תנוחת

  .ראייתי או שמיעתי אות: זמן תחילת

  .האחרונה בירייה הזמן סיום

  .IPSC  כללי של העכשווית למהדורה בהתאם: עונשים

 :הליך

 .חוליה לכל, ובכתה התרגיל תדריך את, במילה מילה, בקול יקריא התרגיל על הממונה תחרותב תפקיד-נושא 3.2.2

 . ומצב האקדח בהתחלת התרגילמוצא רשאי להדגים בצורה ויזואלית את מצב עמידת התפקיד נושא ה

 או עקביות, בהירות של סיבות בשל ובכתה התרגיל תדריך את לשנות, עת בכל, רשאי יהיה הראשי השופט 3.2.3

 כבלתי קובע הראשי השופט שבה בדרך, כלשהו לשינוי קודם, התרגיל את ניסו אשר מתחרים. בטיחות

 השופט, אפשרי זה שאין במקרה. שינויו לאחר התרגיל את מחדש לירות ידרשו, השינויים את תואמת

. מחדש לירות יידרש לשינוי גרמו פעולותיו אשר המתחרה ורק, התרגיל המשך את להתיר רשאי הראשי

 ניקוד וכל רותמהתח ימחק התרגיל, אבדו השוויון או התחרותי האיזון, הראשי השופט של ולדעתו במידה

 . התחרות מניקוד יוסר זה ירי תרגיל עבור

3.2.4  

  

  

  

  

  

  

  

 

, " )קשיח"ה מחסה (חדירים כבלתי יחשבו, הראייה ומחסומי יםכהמס, המחסומים, הקירות, האביזרים כל

 עברה כי נקבע לגביה אשר עונשין מטרת או במטרה פגיעה כל. אחרת מציין ובכתה התרגיל תדריך אם אלא

 דרך מפעילה במטרה או זזה כתמת במטרת פגיעה כל. כענישה או כניקוד תיספר לא" קשיח"ה המחס דרך

  ). 4.5.1 ראה (מטווח ציוד של ככשל תטופל, "קשיח"ה המחסה
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 :ולאומיים אזוריים, מקומיים כללים 3.3

 כללים ותלכפ רשאים אינם מארחים ארגונים. זה בכלל הכללים מרות תחת נתונות IPSC תחרויות 3.3.1

 ים כלל. היישום- בר השיפוט בתחום כלליים או חקיקתיים לתקדימים להיענות לצורך פרט, מקומיים

 המפורשת ההסכמה בלעדי IPSC בתחרות ייושמו לא, IPSC כללי את תואמים ואינם התנדבותית שאומצו

 ).RD (האזורי המעשי הירי מנהל של
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  המטווח ציוד – 4 פרק

 כלליים עקרונות – מטרות 4.1

 את במלואן תואמות ואשר IPSC של האסיפה ידי על שאושרו במטרות רק שימוש יעשה, IPSC תחרויות בכל 4.1.1

 , C ,B בנספחים הדרישות פירוט

ואם אין מטרות חלופיות העונות , אם אחת או יותר מהמטרות איננה תואמת את ההוראות המדויקות 4.1.1.1

אשי חייב להחליט אם לאשר את השינוי או לא ובהתאם לאיזו הנחיה השופט הר, במדויק על ההנחיות 

בכל מקרה החלטת השופט הראשי קובעת רק לגבי התחרות הספציפית .  בכללים הוא מאשר זאת2.3בסעיף 

 .ולגבי המיקום הספציפי ולא תופסת לגבי תחרות אחרת

 :כדלקמן יחידו אחיד מצבע תהיינה IPSC תחרויות בכל משתמשים בהן המטרות 4.1.2

 למעט כאשר .טיפוסי קרטון של אחיד בצבע יההיומיני מטרות נייר  נייר-מטרותאיזור הניקוד של  4.1.2.1 

השופט הראשי פוסק שאין מספיק ניגודיות בין צבע המטרות וצבע הרקע וניתן להשתמש בצבע 

 .אחר

 .לבן עדיף. אחיד  בצבע תיצבענה כתמת-מטרות פני כל 4.1.2.2 

 הנבדל אחיד בצבע צבועות או" X" בבבירור  מסומנות להיות חייבות, ענישה כמטרות המשמשות מטרות 4.1.3

 . למשך כל זמן התחרות או הטורנירהמטרות שאר של מזה

 או" רך "במחסה השימוש באמצעות, ירי- בתרגיל המשמשות המטרות את במלואן או חלקית להסוות ניתן 4.1.4

 :כדלקמן, "קשיח"

 במידת". קשיח "כמחסה ייחשב, ממנה חלק או המטרה כל את להסתיר בכדי שמוצב מחסה 4.1.4.1 

 אסור .חדירים בלתי מחומרים לבנותו אלא, "קשיח "מחסה של דימוי ליצור אין, האפשר

  )2.1.3 ראה.(קשיח מחסה לדימוי בלבדי באופן נייר במטרות להשתמש

" רך "מחסה מבעד חדרו אשר יריות". רך "כמחסה שבייח המטרות לטשטש רק המיועד מחסה 4.1.4.2 

 ענישה במטרת שפגעו לפני" רך "מחסה דרך עברו אשר יריות. ניקוד תקבלנה, במטרות ופגעו

 להישאר צריכים" רך "מעטה ידי על המוסוות המטרות על הניקוד תחומי כל. עונש תקבלנה

 חלק לחילופין או המחסה דרך ותלהרא חייבות,  "רך "מחסה ידי על המוסתרות מטרות.  שלמים

 .למחסה מעבר גלוי להישאר חייב הניקוד מאזור

 .אסור – אחר  אמצעי או צבע או הדבקה בסרט שימוש תעזרב מטרות כשתי יחידה מטרה הגדרת 4.1.5

 נייר – IPSC ידי-על מאושרות מטרות 4.2

 מיועדת לדימוי של IPSCמטרת מיני ). B נספח ראה (IPSCי " מאושרות ענייר- תומטר שלשני סוגים  יש 4.2.1

 בתנאי שמטרת המיני תמוקם לערב שני סוגי המטרות באותו תרגילניתן . מטרות המוצבות במרחק רב יותר

 הרחוקה ביותר IPSCאם מטרת ,  לדוגמא.( הרחוקה ביותרIPSC מטרים מרוחקת ממטרת ה2לפחות 

  ) מטרים17ם במרחק שאינו קרוב מ תמוקIPSCמטרת מיני ,   מטרים15ממוקמת במרחק של 

עם , חלקה הקדמי של המטרה ניקוד של מטרות נייר על -ניקוד וגבולות אזורהיש לסמן בבירור את קווי  4.2.2

תחומי הניקוד מספקים .  מטרים10יראו מעבר למרחק של יניקוד  - אסור שקווי ניקוד וגבולות אזור, זאת

 .IPSCאת הזיהוי הוודאי בתחרויות 

בהעדר סימון . ניקוד- החלק הקדמי של מטרות אל ירי מנייר חייבות לכלול סימון ברור של אזור אי 4.2.2.1 

כאמור אחראי השופט הראשי לכך שכל המטרות האמורות יסומנו ידנית או יותאמו כך שיופיע 

 .עליהן אזור אי ניקוד
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 באחד קשיח מחסה לדמות חייבים ילהתרג מתכנני , מוסתר להיות אמור הניקוד מאזור חלק כאשר 4.2.3

 : הבאים מהאמצעים

 )4.1.4.1  כלל ראה. (מהמטרה חלק של אמיתית הסתרה באמצעות 4.2.3.1 

".   קשיח "מחסה באמצעות מוסווה להיות המיועד החלק את להסיר בכדי מטרות חיתוך באמצעות 4.2.3.2 

 )4.2.2  כלל ראה (החיתוך וק של רוחבו מלוא פני על יתמשך הניקוד- אזור גבול תחליף

 .  וסימון חד וברור של גבולותוברור אחיד אחד בצבע המטרה של המוסתר החלק צביעת באמצעות 4.2.3.3 

 הנייר מטרת על ביותר הגבוה הניקוד תחום את לגמרי יסתירו לא) חופפות ענישה ומטרות" (קשיח "מחסה 4.2.4

 .חלקית המוסתרת

 כתמת -  IPSC מאושרות מטרות 4.3

  General rulesכללים כלליים  4.3.1

אסורות ,  פגיעה בעת על צירן כך שצידן יופנה ליורה לסוב ותסוגלמה מתכתמ ענישה מטרות  4.3.1.1 

   .IPSCשימוש במטרות כאלה עשוי להסיר חסות של . בשימוש באופן מוחלט

 מפגיעה וצאהכת השופטהחלטת ירי שנפלו על פי -או מטרות מתכת אל לניקוד כתמת מטרות  4.3.1.2 

 מטווח כציוד יטופלו ,)ריקושט(נתז , רוח (אחרת מקרית סיבה מכל או ,אותם שהחזיק במכשיר

  )4.6.1  כלל ראה. (לקוי

   (non scoring border)למטרות מתכת ולמטרות אל ירי ממתכת אין קו של גבול ניקוד   4.3.1.3 

  .ת להירות וליפול או להתהפךחייבו, לניקודמטרות ירי ממתכת   4.3.1.4 

  פופרים 4.3.2

 כתמתהן מטרות , )C1ראה נספח (החייבים להיות מכוילים ומיני פופרים  IPSCפופרים  4.3.2.1 

  .מאושרות המתוכננות בכדי לזהות עוצמה

י ניתן לערב שני סוג.  מיועדת לדימוי של מטרות המוצבות במרחק רב יותרIPSCמטרת מיני פופר  4.3.2.2 

 מטרים מרוחקת ממטרת 2הפופרים באותו תרגיל בתנאי שמטרת המיני פופר תמוקם לפחות 

 הרחוקה ביותר ממוקמת במרחק IPSCאם מטרת פופר ,  לדוגמא.( הרחוקה ביותרIPSCהפופר 

 ) מטרים17 תמוקם במרחק שאינו קרוב מIPSCמטרת מיני פופר ,   מטרים15של 

 Platesפלטות   4.3.3

 C3ראה נספח (,  בגודל שונהכתמתותר להשתמש בפלטות מ  4.3.3.1 

  אם פלטה נפגעת על ידי קליע במלו היקף . כיולעררכיול או ל  אינן כפופות להוראותכתפלטות מת 4.3.3.2 

השופט רשאי להכריז על כשל אביזרי מטווח ולהורות ליורה לבצע תרגיל , הקליע ואינה נופלת

 .מצב תקיןל שוקמה ל"חוזר לאחר שהפלטה הנ

 פלטות מתכת אשר אינן נופלות לאחר הפגיעה הראשונה אבל נופלות לאחר פגיעה נוספת אינן 4.3.3.3 

 .עילה לתרגיל חוזר

אחת לפחות מאושרת חובה להשתמש במטרת נייר .  בתרגיל  בלבדמתכתמאין להשתמש בפלטות  4.3.3.4 

 .)ירי-טרת נייר אלירי או מ-בנוסף לכל פופר אל(או בפופר לניקוד 

 No-Shootsירי  -מטרות אל 4.3.4

. ניצבלהשאר לאחר פגיעה או ליפול ירי יכולות להיות מתוכננות - ירי ופלטות אל-מטרות פופר אל 4.3.4.1 

אי צביעה לפני המתחרה הבא לא תאפשר ענישה .  חובה לצבעם מחדש לאחר ניקוד, בכל מקרה

 .על שטחןעל פגיעות נראות 

 . מותרות בשימוש–ירי בצורה ובגודל של מטרות נייר מאושרות - מטרות מתכת אל 4.3.4.2 

  



 

  22

 .סינטטיות ומטרות מתנפצות מטרות 4.4

 כמו כן .IPSC לתחרויות מאושרות ירי מטרות אינן,  רעפים או חמר יוני, חרס צלחות כגון מתנפצות מטרות 4.4.1

 . הגבלה או כאביזרים אחרים הגוררים ענישהאסורות בשימוש לדימוי כקווי

4.4.2  

 

 בשימוש אסורות, סגורים במטווחים המשמשות) 'וכו גומי,מאליהן נסגרות מטרות (תסינטטיו מטרות

 מותרות סינטטיות מטרות , RD של בכתב מוקדם לאישור כפוף ,זאת אף על. ומעלה III לבל בתחרויות

 .אזור באותו  II או I לבל בתחרויות לשימוש

 המטווח קרקע או ציוד של מחדש סידור 4.5

 . התרגיל לתחילת קודם המטווח ציוד את או הקרקע את מחדש לסדר רשאי אינו המתחרה 4.5.1

4.5.2  

 

 בנוגע עקיבות להבטיח בכדי מתקנות בפעולות לנקוט בתחרות תפקידים מנושאי לבקש רשאי המתחרה

 בנוגע הסופית הסמכות בעל יהיה הראשי השופט. אחר נייןע כל או/ו המטרות הצגת, המטווח לקרקע

 . אלו לבקשות

 אחרים ונושאים המטווח בציוד ליקוי 4.6

 אינו אך כולל, המטווח בציוד ליקוי. ושווה הוגן באופן המתחרים כל בפני האתגר את יציג המטווח ציוד 4.6.1

 ציוד של כשל, נעות מטרות או כתמת מטרות של מוקדמת הפעלה, ממקומן נייר מטרות להעתקת, מוגבל

  . ומחסומים, שערים, פתחים כגון באביזרים וליקויים, חשמלי או מכני

 . אסורה–או שימוש בכל כלי נשק שהוא כאביזר מטווח / הצהרה על ו4.6.1.1

 לא נעה מטרה או כתמת מטרת אם או, המטווח בציוד ליקוי בשל התרגיל את להשלים מסוגל שאינו מתחרה 4.6.2

 .הלקוי לציוד ההכרחיים התיקונים ביצוע לאחר התרגיל את מחדש לירות יידרש, התרגיל לפני כיאות הוצבו

 )9.1.4ראה כלל (מטרות שלא הודבקו אינן כשל אביזרי מטווח  4.6.2.1 

  כלל ראה.  ( התחרות מתוצאות זה תרגיל להסרת לגרום עשוי, ירי-בתרגיל ציוד של) כרוני (מתמשך כשל 4.6.3

2.3.4( 
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  המתחרה ציוד – 5 פרק

  
  אקדחים 5.1

  .המחלקות לכל אחיד להיות חייב הירי תרגיל זאת למרות ). D נספח ראה (מחלקות לפי מוגדרים כלי נשק 5.1.1

 )0.354" (מ"מ 9 הוא מזערי קליע קוטר.  מ"מ  9X19 הוא מעשי ירי לאקדח כדור תרמיל של המינימום מידות 5.1.2

 :הן מעשי בירי המוגדרות הכוונות סוגי – כוונות 5.1.3

 .עדשות או אלקטרוני במעגל נעזרות שאינן,  לאקדח המחוברות כוונות הן" פתוחות כוונות" 5.1.3.1 

 .כוונות סיבים אופטיים איננה נחשבת ככוונת אופטית

 בציוד ונעזרות, לאקדח יםהמחובר) פנסים כולל (כוונות הן." אופטיות / אלקטרוניות כוונות" 5.1.3.2 

 .עדשות או אלקטרוני

 לכללים והתאמתן  בתחרות שימוש בהם שיש  הכוונות כל בהגדרת סופי פוסק הינו ראשי שופט 5.1.3.3 

 D בנספח למחלקות התאמה כולל

 ןמנגנואך , " הדק משקל "על הגבלה אין ) Dראה נספח  (,המחלקות הגדרות י"ע שנדרשים במקרים למעט 5.1.4

 . בטיחותית בצורה המצבים בכל לעבוד חייב ההדק

 ההדק שמורת רוחב מאשר יותר רחבים הדק-במרחיבי להשתמש במפורש אסור 5.1.5

 אקדח בדיקת את לדרוש רשאי בתרגיל השופט. ובטיחותיים לשימוש כשירים להיות חייבים האקדחים 5.1.6

 לא יוכרז הציוד או האקדח אם. הבטיחותית לתםפעו לוודא כדי זמן בכל, אליו הקשור ציוד או המתחרה

 השופט של רצונו לשביעות לתיקונם עד מהתחרות יוצאו והאקדח הציוד, השופט י"ע בטיחותי לא או תקין

 )5.7.5ראה גם כלל  (.הראשי

 האקדח בו במקרה, אופן בכל. בתחרות הירי תרגילי בכל כוונות וסוג האקדח באותו ישתמשו המתחרים 5.1.7

 הם, התחרות במהלך בטיחותיים בלתי או שמישים לבלתי הופכים הכוונות או/ו המתחרה של קוריהמ

 לאשר רשאי הראשי השופט.חלופיים בכוונות או/ו באקדח להשתמש רשות, הראשי מהשופט, לבקש רשאים

 :בתנאי החלפה

 . הרלוונטית המחלקה של הדרישות על עונה החלופי כלי הנשק 5.1.7.1 

 . כלשהו יתרון למתחרה יעניק לא החלופי כלי הנשקב השימוש 5.1.7.2 

 המזערי העוצמה מקדם את השיגה, החלופי כלי הנשק עבור נבדקה כאשר, המתחרה תחמושת 5.1.7.3 

 .המוכרזת המחלקה עבור

 מוקדם ישורא  ללא, התחרות במהלך כלי נשק או כוונות  בצורה ניכרת כלי נשק או משנה  המחליף מתחרה 5.1.8

  10.6.1 –סעיף ב כמפורט לתנאים כפוף יהיה, הראשי השופט של

 )10.5.7  כלל ראה. (הירי תרגיל במהלך אחד אקדח מאשר יותר יחגור או ישתמש לא לעולם המתחרה 5.1.9

 )10.5.15ראה כלל .  ( אסורים הנם, שהוא סוג מכל קדמית אחיזה ידית או ףכתל קת עם נשקים 5.1.10

5.1.11  

 

 בלחיצה אחד כדור מאשר יותר לשחרר ניתן לדוגמא (אוטומטית פעולה או/ו  צרורות ירי המאפשרים נשקים

 )10.5.15ראה כלל   (.אסורים הנם, )ההדק של אחת הפעלה או

  אחר מתחרה וציוד נרתיקים 5.2

או בנרתיק . יאת כלי נשקבתיק או תיבה מיועדת לנש. כלי נשק מחויבים בנשיאה פרוקים - .ואחסנה חגירה 5.2.1

 10.5.13 בתוצאות כלל ויישאהפרות . הרתום לחגור על המתחרה בצורה בטוחה

חייב לדווח מיידית לבעל תפקיד אשר יפקח ,   וברשותו אקדח טעוןIPSCמתחרה המגיע לתחרות  5.2.1.1 

 10.5.13הפרה יכולה להיות כפופה לכלל .  על פריקת הנשק

 בתנאים עמידה אי).  דרוך לא נוקר או (מושמט ופטיש מחסנית ללא להיות חייב בנרתיק חאקד 5.2.1.2 

 .המקרה בהישנות 10.6.1  לכלל בהתאם והחלטה, הראשונה בפעם אזהרה תגרור אלו
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חל ,  למעט בתחומי איזור בטיחות או תחת פיקוח והנחיה ישירה של שופט.  בכלי נשק(Handling)טיפול    5.2.2

או /ו. אפילו אם הנרתיק מכוסה, כוללת שליפה והחזרה לנרתיק"  טיפול"המילה .  על טיפול בכלי נשקאיסור 

הפרה של כללים אלו כפופה לכלל .  הוספה או הסרה של הנשק גם אם הוא נמצא כולו או חלקו בנרתיק

10.5.1  

, ואת כל שאר הציוד הנלווהיש לחגור את החגורה לנשיאת הנרתיק , אם לא צוין אחרת בתדריך התרגיל 5.2.3

 או מקובעות , המותןתפורות בגובהחייבות להיות , החגורה או החגורה הפנימית או שתיהן. בגובה המותן

 . המחוברות למכנסיםבאמצעות לפחות שלוש לולאות חגורה

 את הנושאות חגורות לחגור רשאיות אך,  בכל המחלקות כפופות לכללים לעילמתחרות-נשים 5.2.3.1 

 הציוד, כי אם, מותרת המותן בגובה שנייה חגורה. הירך עצם בגובה אחר ציוד או שלהן נרתיקה

 .התחתונה בחגורה להינשא חייב כולו

שהותאמו  באמצעים נישאים להיות צריכיםנוספים  מהירים מטענים, נוספות מחסניות ,נוספת תחמושת 5.2.4

  .וספות או מטענים נוספים בכיסים אחוריים מותרתנשיאת מחסניות נ. לאחיזתםבמיוחד 

 היורה יכול לשאת את הציוד בכל דרך ומקום על  לאחר תחילת התרגיל,בהתחלת תרגיל עם ציוד על השולחן  5.2.4.1

  .גופו וזה לא יחשב כעבירה על הוראות המחלקה אליה שייך

 האקדח האם לבדוק רשאי השופט, מגופו המתחרה וציוד אקדח של מרבי מרחק מחייבת מחלקה כאשר 5.2.5

 הבאות המדידות באמצעות וזאת, הכריז עליה המחלקה של לדרישות תואמים אכן, והציוד המתחרה בנרתיק

 :המתחרה ציוד או האקדח קת של הארוך החלק למרכז המתחרה גוף בין ביותר הקרוב המרחק של

 של לתקנות להתאים וחייבות, בטבעיות זקוף עומד שהמתחרה בעת תעשינה אלו  מדידות 5.2.5.1 

  .E2 ראה נספח .המוכרזת המחלקה

 הנרתיק את להתאים מיידית יידרש,  קודם לאות תחילת תרגיל,ל"הנ במבחן הנכשל מתחרה כל 5.2.5.2 

 רשאי הראשי השופט. המוכרזת המחלקה עבור הדרישות על שיענה כך  הנלווההציוד את או

 מסוגלים יהיו לא מהמתחרים חלק. אנטומיים שיקולים עקב אלו חובה בדרישות שינויים להתיר

  . במלואן לדרישות להיענות

 של מיקומם, השופט ידי על אחרת נדרש או, כתובה התרגיל בתדריך אחרת צוין אלמלא 5.2.5.3 

 ומחוברת במידה. ין תרגיל לתרגילב המתחרה ידי-על ישונה או יוזז לא הנלווה והציוד הנרתיקים

 ראה, התחרות במהלך היכון-פקודת למתן קודם לסוגרה או לקבעה יש, אבטחה רצועת יקלנרת

8.3.3 .  

 השופט לדעת אם זאת למרות. נרתיק של מסוימים בתוצרת או בסוג שימוש תחייבנה לא IPSC תחרויות 5.2.6

 עמידה יא.  רצונו לשביעות הנרתיק את לשפר למתחרה יורה,  בטיחותי אינו המתחרה נרתיק הראשי

 .בתחרות משימוש הנרתיק הוצאת תגרור הראשי השופט בדרישות

 :בחוגרם ירי-בתרגיל להתחיל למתחרים יותר לא 5.2.7

 5.2.8  בכלל כמצוין למעט.  אחרת בצורה או גלוי , לרגל קשור נרתיק או ףכת נרתיק 5.2.7.1 

 5.2.8  בכלל כמצוין למעט. החגורה של העליון לקצה מתחת נמצא האקדח קת עקב בו , נרתיק 5.2.7.2 

 של מרגלו מטר 1 מאשר יותר גדול למרחקבנרתיק שיצביע  האקדח לוע המאפשר לנרתיק 5.2.7.3 

 . נינוח עומד בעודו המתחרה

 .בנרתיק בעודו האקדח הדק של ההפעלה או הנגיעה את לחלוטין מונע אינו אשר נרתיק 5.2.7.4 

 סטנדרטי כציוד פעיל בשירות צבא או משטרה לאנשי המסופקים נלווה וציוד תיקכנר מוגדר" שרות נרתיק" 5.2.8

 וזאת, בתחרות זה בציוד להשתמש רשאים פעיל בשירות ומשטרה צבא אנשי ורק אך. בתפקיד היותם בזמן

 .IPSC לתחרויות הציוד והתאמת בטיחות על ראשי שופט לאישור וכפוף התחרות מנהל באישור
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 הקלות  לקבל רשאים," מסוגלים בילתי  "במיוחד וברור קבוע באופן הינם, הראשי השופט לדעת אשר ,יורים 5.2.9

 של ולהתאמה לבטיחות ביחס הסופי הפוסק יהיה הראשי השופט . במיקומם או מיוחדים בנרתיקים בשימוש

  .IPSC בתחרות זה בציוד שימוש

לא הנרתיק יכול להיות ממוקם , אביזרים הנלוויםלא האקדח ולא ה) ,Dראה נספח ( ,במספר מחלקות 5.2.10

צורה כל חלק ששופט יטען שאינו עומד בדרישות מחויב בתיקון ב .   E2 בנספח המצויןלקו קודמנית 

  6.2.5.1אי עמידה בדרישות יכולה להיות כפופה לכלל . ית ומידיתבטיחות

 הולם ביגוד 5.3

 פרט. משטרה או צבא פריטי של אחרים דומים בסוגים או הסוואה בבגדי להשתמש אסור 5.3.1 

איזה בגד אסור  סופית הפוסק הוא התחרות מנהל. משטרה או צבא אנשי שהנם למתחרים

 .בשימוש בתחרות

 ואוזניים עיניים מגני 5.4

 עליונה ותחשיב בעל והנו, באחריותם הינו ואוזניים עיניים במגיני הנכון השימוש כי, מוזהרים המתחרים כל 5.4.1

 .במטווח השהות זמן כל והאוזניים העיניים מגיני את להרכיב מוצע. מיותרות פציעות במניעת

. המטווח בתחומי השהייה בעת האנשים לכל זה מסוג בהגנה השימוש את לחייב רשאים מארחים ארגונים 5.4.2

 ילבשו , במטווח השוהים שכל להבטיח בכדי אפשרי מאמץ בכל ינקטו במטווח התפקידים-נושאי, זה במקרה

 . מתאימה הגנה

5.4.3  

 

-תרגיל במהלך שלו האוזניים או העיניים מגן את ממקומו הזיז או איבד שמתחרה, לב שם תפקיד-נושא אם

 לירות יתבקש אשר, המתחרה את מיידית להפסיק חייב התפקיד-נושא, בלעדיהם ירי- בתרגיל החל או ירי

 .  ההגנה יאביזר לבישת לאחר התרגיל את מחדש

 יהיה בלעדיהם ירי- תרגיל החל או, ירי- תרגיל במהלך אוזניים או עיניים מגני איבד כוונה בלא אשר מתחרה 5.4.4

, זה במקרה גם, בתרגיל תפקיד -נושא בפני הבעיה את ולציין, בטיחותי בכיוון הנשק את לכוון, להפסיק זכאי

 .הקודמת הפסקה הוראות יחולו

 התרגיל תחילת לאחר, האוזניים מגני או הבטיחות משקפי הסרת באמצעות תרגיל חוזר שיגלה ניסיון כל 5.4.5

 ).10.6.2 פרק ראה (ספורטיבית-בלתי להתנהגות יחשב

 הטעון את לתקן למתחרה יורה השופט, תרגיל תחילת לפני מתאים מיגון אין שלמתחרה סבור שופט אם 5.4.6

 .זה בנושא סופית הפוסק הינו יראש שופט.  לירות לו שיאפשר לפני שיפור

 נלווה וציוד תחמושת 5.5

 לא.  לתחרות מביאים שהם תחמושת כל לבטיחות ואישית בלבדית האחראים הם IPSC בתחרות מתחרים 5.5.1

IPSC באחריות נושאים ,התחרות את המארגן הגוף מטעם התפקידים בעלי ולא מטעמו התפקידים בעלי ולא 

 בתחמושת חוקי לא או חוקי משימוש, רכוש או לאנשים  , ומוות פציעה, פגיעה,  נזק ,אובדן נושאי בכל

 .המתחרה

ראה  (.המתאימה המחלקה לדרישות להתאים חייבים, של המתחרה  מטעניםהו מחסניותה,התחמושת כל  5.5.2

 )Dנספח 

, הדעת בהיסח למתחרה ואבד או נפלו אשר, מטענים או רזרביות מחסניות, בטיחותית בצורה להחזיר ניתן 5.5.3

 ירי לתרגיל הנוגעות הבטיחות להוראות בכפוף תמיד תהייה החזרתם, זאת למרות. התחלה- אות מתן לאחר

 . זה מסוים

 ראה. (IPSC בתחרויות בשימוש אסורים הנם נותבים כדורים או דליקה תחמושת, מתכת חודרת תחמושת 5.5.4

(10.5.15) 

 )10.5.15ראה כלל . (אסורה בשימוש, יע אחד או קליעי ניקוד מכדור יחידתחמושת המשחררת יותר מקל 5.5.5

 (10.5.15) ראה. (. מהתחרות מיידית תסולק, בטיחותית בלתי הנה, השופט של לדעתו אשר תחמושת 5.5.6
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 עוצמה ומקדמי מהירות מד 5.6

 מקדם לקביעת ישמש יותר או אחד מהירות מד. D בנספח מוגדרים מחלקה כל עבור המותרים הכוח מקדמי 5.6.1

 .שלו הכוח מקדם על המתחרה הכרזת על לערער אין מהירות מד בהעדר.   הכוח

 D בנספח מוגדר מותר עוצמה מינימום .   MINOR הוא למתחרה המותר מזערי עוצמה מקדם 5.6.1.1 

 יותר גבוה יקודבנ לזכות למתחרים המאפשר , MAJOR עוצמה מקדם מאפשרות מחלקות מספר 5.6.1.2 

 מוגדר השונות במחלקות MAJOR ל המינימלי העוצמה מקדם. נייר במטרות Aב שלא בפגיעות

 D בנספח

 מקדם לקביעת השיטה .  C - ו B בנספח מוגדרים Major - ו  Minorעבור ניקוד לחישוב הערכים 5.6.1.3 

 .להלן מפורטת העוצמה

 :הבא באופן כל יוםי בעל תפקיד "ע פי המלצות היצרן ולהיבדק  מחויב בתפעול עלהתחרות של המהירות מד 5.6.2

. הפופר כיול- מנשק כדורים 3, המהירות מד על יירה השופט, התחרות של הראשון היום בתחילת 5.6.2.1 

 . תרשם המבחן של הממוצעת המהירות

 התחמושת ואותה הנשק באותו שימוש תוך, התהליך על יחזרו, הבאים התחרות מימי אחד בכל 5.6.2.2 

 )יצור מנת מאותה לתחמושת בעדיפות(

 שונים אינם  של מהירות נמדדתהיומיים הממוצעים עוד כל, כנסבלת תוצאה יעריך המהירות מד 5.6.2.3 

 5.6.2.1מוצע של המהירות שהושגה בכלל המ מהערך.,±5% מאשר יותר

 .המצב לפתרון יביא שלדעתו צעד כל טשינקו ראשי שופט להחלטת תועבר למותר מעבר חריגה כל 5.6.2.4 

 C4טופס דוגמא לתיעוד יומי נמצא בנספח 

ויכוילו שוב לפני .המאזניים הרשמיים יכוילו על פי המלצות היצרן לפני הסקווד הראשון בכל יום 5.6.2.5 

 .הסקווד הבא

 עד לבוא חובה לשמור את הקליע בעמדת הכרונוגרף,  אם הקליע נשקל טרם בוא המתחרה 5.6.2.6 

אם המתחרה מערער על שקילת קליע ).  5.6.3.3ראה כלל (המתחרה או נציגו להשלמת הבדיקה 

 .הוא זכאי לכיול חוזר של המאזניים ושקילה חוזרת בנוכחותו,  טרם בואו

  תחמושת בדיקת הליך 5.6.3

לפני , על כךיתר .  בדיקת התחמושת תבוצע באקדח המתחרה.המתחרה באקדח תבוצע הבדיקה 5.6.3.1 

או בזמן הבדיקה כלי הירי והאביזרים הנלווים אסור שיהיו שונים או מותאמים שונה מאשר כפי 

  .10.6עבירה על כך כפופה לסעיף . בתחרות) או ישתמשו בהם(המצב בו השתמשו בהם 

 ספתנו תחמושת בדיקת לדרוש ניתן. מתחרה מכל כדורים 8 אקראית יבחר בתחרות תפקיד-נושא 5.6.3.2 

 .תפקיד בעל דעת לשיקול נתון זמן בכל

 יירו כדורים 3 -ו , הכדור של האמיתי המשקל את לקבוע מנת-על יישקל  8 ממדגם האחד כדור 5.6.3.3 

 חישובה כל הספרות הנראות על מד המהירות חייבות להילקח בחשבון בעת .המהירות מד לעבר

 בהצהרת להשתמש ניתן, ומאזניים כדור מחלץ של בהיעדרם ). ללא עיגול או השמטת ספרות(

  .הכדור משקל אודות המתחרה

 של המהירות ובממוצע הכדור של האמיתי במשקל שימוש באמצעות יחושב העוצמה מקדם 5.6.3.4 

  )לשנייה רגל (מהירות X) גריין (הכדור משקל = עוצמה מקדם          נורו אשר הכדורים שלושת

                                                                 1000        

 125 אינו 124.9999, לדוגמא.  העשרונית הנקודה לאחר  הספרות מכל תתעלם הסופית התוצאה

, המהירות מד לעבר כדורים 3 עוד יירו, שהוכרז המקדם ברצפת עומד אינו העוצמה מקדם אם 5.6.3.5 

 הכדורים שלושת של מהירות וממוצע הכדור של האמיתי המשקל באמצעות שיחושב והמקדם
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 . יקבע נורו אשר הכדורים 6 מבין המהירים

 השמיני לכדור בהתאם בחירה מקבל המתחרה, בדרישות עומד אינו עדיין העוצמה ומקדם במידה 5.6.3.6 

 :לו שנותר

 נוסחת ,הראשונה מהדגימה יותר כבד והכדור במידה, אותו לשקול לבחור יכול המתחרה  - א  

 .החדש הכדור של האמיתי במשקל שימוש תוך מחדש תחושב 5.6.3.5 לפי העוצמה מקדם

 המשקל באמצעות מחדש ולחשב, המהירות מד לעבר הכדור את לירות לבחור רשאי המתחרה ב  

 .נורו אשר הכדורים 7 מבין ביותר הגבוהות המהירויות 3 של והממוצע הכדור של האמיתי

   יחושב המתחרהניקוד , המתאימות MAJOR ה בדרישות עומדות לא המקדם תתוצאו אם 5.6.3.7 

 .הושג זה ציון אם, Minorלפי 

 להמשיך יכול המתחרה, הרלוונטית למחלקה המזערי במקדם עומד אינו המקדם תוצאות אם 5.6.3.8 

 .  או בזכיותבתחרות הכרה וללא ניקוד ללא אך להתחרות

 שונה העוצמה ומקדם  לשימוש מאושרת חליפית תחמושת או שוב נבדקת המתחרה ושתתחמ אם 5.6.3.9 

 שכבר תרגילים כולל התרגילים כל עבור בחשבון יילקח יותר הנמוך העוצמה מקדם ,  בבדיקה

 .המתחרה ידי על בוצעו

 ניקודו כל,  מהירות מד לבדיקת תחמושתו או אקדחו את יספק לא שהיא כל מסיבה אשר יורה 5.6.3.10 

 .התחרות מן יוסר

,  נוספים מתחרים לבדוק אפשרות ואין שימוש מכלל יצא המהירות שמד סבור ראשי שופט אם 5.6.3.11 

 העוצמה מקדם על הצהרתם תעמוד המתחרים ולשאר בתוקף יהיו התקלה עד שבוצעו הבדיקות

 .למחלקות לחלוקה בכפוף שלהם

 המתחרה ציוד – תקלות 5.7

 בדרך הבעיה את ולתקן לנסות רשאי המתחרה, התחלה-אות לאחר המתחרה באקדח תקלות ישאם  5.7.1

 בצורה יכוון האקדח שלוע לשמור חייב המתחרה, זו תיקון פעולת במהלך. בתרגיל ולהמשיך, בטיחותית

 או מוטות, כגון מלאכותיים באמצעים להשתמש למתחרה אסור. הזמן כל במשך המפגע לחומת בטיחותית

 .  בתרגיל) 0 (אפס לניקוד תגרום הפרה. התקלה  או לאימותלתיקון אחר כלי כל

, ההתחלה אות לפני אך" התכונן "או, "והתכונן טען "לפקודה שהגיב לאחר באקדח בתקלה שנתקל מתחרה 5.7.1.1

 הבטיחות כללי וכל 8.3.1.1 ו   5.7.4 לכללים כפוף, השופט של והרשאתו בפיקוחו מהתרגיל לפרוש רשאי

   .דרשיםהנ

 השופט או השופט תזמון פי על  התרגיל את לבצע המתחרה יכול, יושם 5.1.7  וכלל, הושמש שהאקדח לאחר

 .הראשי

 המתחרה אצבעות , למטרות מכיוון האקדח את להסיט בברור המתחרה את מחייב אשר תקלה תיקון בזמן 5.7.2

 ).10.5.8  כלל ראה (ההדק לשמורת מחוץ בברור להראות צריכות

 בטיחותית בדרך יכוון המתחרה, דקות 2 בתוך המתחרה ידי- על לתיקון ניתן אינו בנשק הליקוי בו במקרה 5.7.3

 כולל כבוצע ינוקד התרגיל. הרגילה בדרך התרגיל את יפסיק השופט. לשופט ויודיע, המפגע לחומת הנשק את

 . והענישות ההחטאות כל

  10.5.13 כלל ראה. טעון נשק באחזקתו כאשר התרגיל את לעזוב למתחרה יותר לא, ונסיבות מקרה בשום 5.7.4

 בו המקרה את כולל זה. התרגיל את מחדש לירות למתחרה יותר לא, לעיל כמתואר התקלקל והאקדח במידה 5.7.5

  )5.1.6ראה כלל (. התרגיל במהלך בטיחותי בלתי או שמיש כבלתי הוכרז האקדח
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 בטיחותיים בלתי תחמושת או נשק יש למתחרה כי חשד בשל, התרגיל את קמפסי השופט בו במקרה 5.7.6

 המתחרה השבת לשם להכרחיים חושב שהוא באמצעים ינקוט השופט, ")מוקדמת הצתה", לדוגמא(

 :כדלקמן וימשיך התחמושת או הנשק את זה במקרה יבדוק השופט. בטיחותי למצב, כאחד שניהם, והמטווח

 המתחרה בה בנקודה יירשמו והציון הזמן, שנחשדה הבעיה את המאמתת עדות מוצא השופט אם 5.7.6.1 

 בנסיבות. הניקוד גיליון גבי על נרשמו אשר המתאימים והעונשים ההחטאות כל בצירוף, הפסיק

 . הבעיה את לתקן יצווה והמתחרה, מחדש לירות זכאי יהיה לא המתחרה, אלו

 את מחדש לירות יידרש המתחרה, קיימת אינה שנחשדה הבטיחות בעיית כי מגלה השופט אם 5.7.6.2 

 . התרגיל

  .לא זכאי לירי חוזר, מתחרה אשר עצר בעצמו בשל חשד למעצור קנה או טעינה כפולה   5.7.6.3 

 בתחרות רשמית תחמושת 5.8

, בתחרות המתחרים י"ע לרכישה אפשרית  אשר לתחרות רשמית תחמושת מאפשרת  התחרות הנהלת כאשר 5.8.1

 המפורסם שלו חתום אישור ובאמצעות ובאינטרנט בכתב מוקדם פרסום באמצעות , חייב התחרות מנהל

 , לקבוצות המדורגים הם, ספציפיים ומילוי תרמיל , יצרן או תוצרת איזה במפורש לזהות, המכירה בנקודת

 לכללים כפוף וגרףבכרונ בדוקה 5.6.3 סעיף של תוצאה תהיה המדוברת התחמושת. לעניין בהתאם, לפקטור

  :הבאים

 או (התחרות מהנהלת רשמית קבלה , התחרות במהלך ברשותו ולהחזיק להשיג חייב המתחרה 5.8.1.1 

 חייבת זו קבלה. בתחרות שנרכשה והכמות התחמושת פירטי המאשרת) בתחרות המורשה הספק

. יתממשו לא 5.8.1 סעיף הגדרות כאשר כשל . בתחרות תפקיד בעל לדרישת מוצגת להיות

  סעיף מהגדרות תהנה לא)  שלה המורשה הספק או (התחרות מהנהלת נרכשה שלא תחמושת

 הרשמית לתחמושת זהה היא אם גם ועניין מטרה לכל הופיעה זו תחמושת כיצד קשר ללא 5.8.1

  . התחרות של

 לא תקלה ןלכ , 5.7 פרק לפי המתחרה כציוד בה רואים מתחרה י"ע שנרכשה רשמית תחמושת 5.8.1.2 

  . עררל או חוזר לירי בסיס תהיה

  .אמורה להיות זמינה לכל המתחרים רשמית תחרות תחמושתל 5.8.1.3 

 . התחרות כתנער בו האזור של RD י"ע מאושרת להיות חייבת רשמית תחרות תחמושת 5.8.1.4 

 לכל אחרת בדיקה או כרונוגרף בדיקת לבצע הזכות לעצמם שומרים בתחרות התפקיד נושאי 5.8.1.5 

 .כלשהו הסבר מתן וללא זמן בכל במטווח התחמושת

 , התחמושת לבדיקת מקום להבטיח צריכים) שלהם המורשים הספקים או (התחרות מארגני, אפשרי כאשר 5.8.2

 .רכישתה לפני , באקדחיהם רשמית תחמושת של סבירה כמות לבחון המתחרים יוכלו בו , ירי שופט בפיקוח
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   התחרות מבנה – 6 פרק

  
 :זו סוגיה תבהרנה הבאות ההגדרות. – כלליים עקרונות 6.1

התרגיל מתוכנן ונבנה על פי אמות המידה ,  הנמדד ומנוקד עצמאיתפרטני ירי אתגר – Course of fire תרגיל 6.1.1

 . מתחרה יכול בבטיחות לאתגרםואתגרים שכל ומכיל מטרות IPSCשל 

.   וסימניםכגון מחסותמתחרות המכיל תרגיל וכל האביזרים והציוד הנלווה לתרגיל  חלק – Stageתרגיל  6.1.2

  .חובה להשתמש בכלי נשק אחד בלבד במהלך התרגיל

.  כאשר משתמשים באותו סוג של כלי נשקלכל הפחות משני תרגילים מורכבת IPSC תחרות ירי –תחרות  6.1.3

 . בר לשם קביעת המנצח בתחרותהסכום הסופי של תוצאות התרגילים הפרטניים יצט

, אקדח ל1-4לדוגמא תרגילים (מיוחדת כאשר תרגילים מיועדים לכלי נשק יחיד בלבד תחרות  (–טורניר   6.1.4

 בנפרד רגילהתוצאה הספציפית ליורה לכל ת סכום )'וכו  לרובה כדוריות9-12 תרגילים רובה  ל5-8תרגילים 

  .תקבע את המנצח בטורניר

תחרות ,  ותחרות לרובהתחרות לאקדח(ת לכלי נשק מוגדר יויותר מתחרושניים או  מכיל – ר גדול טורני  6.1.5

התוצאה הספציפית ליורה לכל תחרות בנפרד תקבע את המנצח כום י ס)רובה  ורובה כדוריות , אקדח 

  .בטורניר בהתאם לכללי טורניר גדול

. שונים ובתאריכים שונים במקומות הנערכות תחרויות ריות או משתיים המורכבת IPSC ירי תחרות – ליגה 6.1.7

 מארגני ידי על כמפורט, תחרות של מהלך בכל מתחרה כל ידי- על המושג תחרות תוצאות של הכללי הסכום

 . הליגה מנצח קביעת לשם יצטבר, הליגה

  התחרות מחלקות 6.2

 התחרות.  D בנספח מפורטת מחלקה כל ורעב הדרישות. שונים וציוד נשק בסוגי מכירות התחרות מחלקות 6.2.1

 בנפרד ניקוד  לקבל חייבת מחלקה כל, מחלקות של ריבוי בתחרות קיים כאשר .לפחות אחת במחלקה תכיר

 .מחלקה בכל במנצח יכירו התחרות תוצאות. תלות וללא

 הכרה לקבל יכד מחלקה בכל להתחרות חייבים A2 לנספח בהתאם מוסכם מתחרים מינימום IPSC בתחרות 6.2.2

 של רשמית הכרה ללא המחלקה את לאשר התחרות מנהל יכול מתחרים של מתאים מספר בהעדר. במחלקה

IPSC. 

לפני תחילת הירי   על מחלקה מסוימת אחת עבור ניקודכל מתחרה חייב להכריז, תחרותה  לתחילת קודם  6.2.3

ת אם ציודו בתצורה הקיימת מתאים לדרישות  זה שירות המיועד לסייע למתחרה לזהו ..בכל תרגיל

  .6.2.5.1המתחרה כפוף לאמור בכלל ,  בכל מקרה. המחלקה המוכרזת

אחריות ההוכחה מוטלת עליו לפני תחילת , אם המתחרה אינו מסכים עם הגדרות תאימות הציוד 6.2.3.1 

מקורית תישאר ההחלטה ה, בהעדר עובדות אלו.  כל תרגיל לסיפוק עובדות שיספקו את הבוחן

 .לשופט הראשי אשר החלטתו הינה סופיתלעירעור כפוף בלבד  .בעינה 

נשק המתחרה וכל הציוד הנלווה הנגיש למתחרה במהלך התחרות צריכים להיות ברי ביקורת  6.2.3.2 

 .תאימות אם נדרש על ידי בעל תפקיד

. בתחרות אחת במחלקה מאשר ביותר להשתתף רשאי מתחרה, התחרות מנהל של המוקדם לאישורו בכפוף 6.2.4

, מקרה בכל, תהייה והיא, בלבד אחת במחלקה בתחרות ניקוד על להתחרות רשאי המתחרה, זאת עם

, מכן שלאחר הניסיונות כל. הראשוני הניסיון השלמת עבור רק יוכר התחרות ניקוד. הראשונה ההתנסות

 .  ולא יזכו בפרסיםתחרותב הכרה לצורך יחושבוינוקדו לא  לא, אחרת במחלקה
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 למחלקה ישובץ המתחרה, התחרות סיום לפני מהתחרות הוסרה או אפשרית בלתי מסוימת מחלקה כאשר 6.2.5

 , הראשי השופט לדעת כזו מחלקה קיימת לא אם. המתחרה לציוד מתאימה הכי הראשי השופט לדעת אשר

 .ניקוד ללא התחרות את ירה המתחרה

 – יחשב כ  לאחר אות תחילת תרגיללא עונה לדרישות המחלקה עליה הצהיריודו שצמתחרה  6.2.5.1 

OPENיורה שכבר נרשם כאופן ונכשל בבדיקת . תוצאותיו לא תחשבנהואם לא ,  אם אפשרי

 .בתחרותתוצאותיו לא יחושבו  לאחר אות תחילת תרגילהתאמה למחלקת אופן 

 הינה הראשי השופט של  פסיקתו.  דע בהקדם האפשרימתחרה אשר שונה מעמדו חייב להיות מיו 6.2.5.2 

 .סופית

 יהיה ככפוף לאחר מכן 6.2.5.1 תחת כלל OPENמתחרה אשר שונתה הגדרתו למחלקה  6.2.5.3 

למעט .  ומחויב להמשיך בתחרות עם אותו כלי נשק ואותם כוונות D1להרשאות תחת נספח 

 הניקוד שלו OPEN MAJORדרישות אם תחמושת המתחרה עומדת ב.  ישים5.1.7כאשר כלל 

  . בהתאםתוקןי

 במחלקה גם בתחרות להמשיך  מהמתחרה תמנע , התחרות במהלך זמן בכל המתחרה י"עשנגרמה  פסילה 6.2.6

 הניקוד לצורך לו יחשב הנוספת במחלקה כן לפנישל תחרות שהושלמה  ניקוד זאת אף על. חלופית נוספת

 . בתחרות וההכרה הכללי

 או לאזור שיוכו מניעת או קטגוריה לצורך בו הכרה תמנע לא מסוימת למחלקה כשייך במתחרה ההכר 6.2.7

 .לנבחרת

 תחרות קבוצות סווג 6.3

 רשאי מתחרה. ל"הנ המחלקות בתוך שונים" קטגוריות "קבוצות סיווגי  לכלול עשויות  IPSC ירי תחרויות 6.3.1

  .טורניר או תחרות עבור אחת סיווג קבוצת על רק להכריז

, התחרות לתחילת קודם, סיווג קבוצת על הכרזה-אי או המוכרזת הסיווג קבוצת של בדרישות עמידה-אי  6.3.2

 . A2 בנספח מפורטים כיום המאושרות הסיווג קבוצות פרטי. המבוקשת הסיווג בקבוצת הכללה-לאי יגרום

  אזוריות נבחרות 6.4

 ,IPSCעבור תחרויות בכל מחלקה  ת אחת אזורינבחרת אזור רשאי לבחור כל. כפוף למקומות פנויים בתחרות 6.4.1

 )A2ראה נספח (.אסיפה הכלליתי ה"נבחרות קטגוריות מאושרות נקבעות ע.  או גבוהה יותרIVברמה 

 כת הנבחרות היחידות המאושרות הינן הנבחרות השייכות לאותו אזור בו נערIVבתחרויות ברמה   6.4.1.1 

  )'ה רק נבחרות מאירופה וכובאירופ(התחרות 

פי איך ל,לצורכי ציוות ,להיות מוצבות  ויותר הנבחרות האזוריות צריכות IVבתחרויות ברמה   6.4.1.2 

  .גם אם הנבחרת מורכבת מיורים שונים, אם הוצבו,באותו אירוע מידי שהוצבו 

 מאותה מורכבת ממתחריםצה צריכה להיות  וכל קבו. אחת נבחרת עבור רק ישמש יחיד מתחרה של הניקוד 6.4.2

  .מחלקה

יורה : לדוגמא ( המחלקה או הקטגוריה שנקבעה למתחרה קובעת את יכולתו להשתייך לקבוצה6.4.2.1

לא יכולה להשתייך לקטגוריה על "  LADY"אישה שנירשמה כ ). פרודקשן לא יכול להיות בקבוצת אופן

באותה קבוצה בה הוא " כללית"באופן פרטי יכול להשתייך לקבוצה  יורה שנירשם .או להיפך, בסיס גיל 

  .יורה

 הגבוה הניקוד בעלי הנבחרת חברי 3 של הניקוד רק, זאת למרות, היותר לכל חברים 4 -מ תורכב הנבחרת 6.4.3

 . הנבחרת תוצאות לחישוב ישמש ביותר

 זה מתחרה ידי על שהושג הניקוד, כהבמהל מהתחרות פרש או כשיר לבלתי הפך נבחרת חבר בו במקרה 6.4.4

 הנבחרת חבר את להחליף זכאית תהיה לא מכך שהושפעה הנבחרת. הנבחרת ניקוד לזכות להיזקף ימשיך
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 . הפורש

 בכפוף, אחר במתחרה התחרות תחילת לפני להחליפו ניתן, בתחרות להתחיל מסוגל אינו אשר נבחרת חבר 6.4.5

 .התחרות מנהל לאישור

  

 

 

 ואישורים המתחרה דמעמ 6.5

 מגורים אזור. מתגוררים כלל בדרך הם בו IPSC באזור אישי באופן  חברים להיות חייבים המתחרים כל 6.5.1

 בו לחודש הקודמים החודשים עשר בשנים ימים 183 לפחות במשך, כלל בדרך גר היחיד בו כאזור מוגדר

 אחרת ובתכתל או לאזרחות קשור ואינו יסיפ נוכחות מבחן הנו, כלל-בדרך מגורים מקום. החלה התחרות

 עשר שנים בתקופת האחרונים הימים 183 או עוקבים להיות חייבים אינם הימים 183. נוחות מטעמי

 האזור של RD ה אישור ללא אחר מאזור מתחרה לקבל לא חייבים תחרות מארגני מקרה בכל. החודשים

 .המדוברת בתחרות להשתתפות , באים הם ממנו

 רשאים, IPSC - ל  משתייך שאינו גיאוגרפי באזור או במדינה מתגוררים כלל בדרך אשר מתחרים 6.5.1.1 

 לאישור בכפוף, זה אזור של חסותו תחת להתחרות ורשאים, IPSC -ל המשתייך לאזור להצטרף

IPSC מגוריו של הגיאוגרפי האזור או המתחרה מדינת בו במקרה. האזור של האזורית וההנהלה ,

 במהלך זה באזור לחבר להפוך חייב המתחרה , IPSC - ל הצטרפות בקשת מכן לאחר מגישים

 . הסינוף תהליך

 או הצבא בשירות בעודו לאזור מחוץ התגורר שהוא העובדה בשל מעמדו את יפסיד לא אזור של תושב 6.5.2

 . הממשלה

 האזרחות ואזור המגורים אזור של האזורי המנהל. שלו אזרח שהוא אזור לייצג הרוצה מתחרה 6.5.2.1 

 .בתכב הסכמתם לתת חייבים

 להסכמה בכפוף חבר הוא שבו האזור את לייצג רשאי  6.5.1.1 של התנאים על עונה אשר מתחרה 6.5.2.2 

 .האזור מנהל של בכתב

 או זורהא של כאלופים יוכרו 6.5.1 סעיף לפי המגורים לתנאי העונים מתחרים רק , יבשת או אזור באליפויות 6.5.3

 יוצאו לא" אורחים"ה היורים תוצאות זאת למרות. המתאימה הקטגוריה או הקבוצה לפי היבשת

 : לדוגמא.שינוי ללא ישארו אלו תוצאות. התחרות של המאושרות מהתוצאות

  OPEN תוצאות אליפות  מחלקת 1איזור   

  )יוכרז כמנצח כללי של התחרות ושל המחלקה (2איזור ,  A מתחרה - 100%

  .6איזור ,  B מתחרה - 99%

 . בתחרות1יוכרז כמנצח איזור , 1איזור , C מתחרה - 95%

  ירי לקבוצות וחלוקה המתחרה של הזמנים לוח 6.6

. התחרות של הזמנים) ות(בלוח  לו שנקבע ולסקווד הזמנים ללוח בהתאם רק ניקוד על יתחרה מתחרה 6.6.1

. התחרות מנהל של מראש אשור בלי, זה בתרגיל  ירה לא , ול שנקבע בזמן לתרגיל מופיע אינו אשר מתחרה

 .אפס יהיה הנדון התרגיל עבור המתחרה ניקוד, זה אישור להשיג מצליח אינו המתחרה בו במקרה

 ובעלי תפקידים ב ,בעלי מעמד באזור מגוריהם  IPSC ושופטי , מממני התחרות, נושאי תפקידים במטווחרק  6.6.2

IPSC) לחוקת 6.1 בסעיף כפי שמוגדרים IPSC (  בכפוף ,"תחרות-קדם"ב ניקוד עבור להתחרות רשאים 

יכלל בניקוד , לפי החלטת מנהל התחרות," קדם תחרות"הניקוד שלהם ב. התחרות מנהל של מוקדם לאישור

לא יימנע מיורים בתחרות . ז של התחרות"יפורסם מראש  בלו" קדם תחרות"תאריך ה. הכללי של התחרות

  ."תחרות הקדם"מלראות את הראשית 
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יחדיו באותו סקווד  להתחרות יםחייב יםהרשמי תהאזורי הנבחרת חברי כל ומעלה IVבתחרות ברמה   6.6.2.1

  .הראשית בתחרות

 )(ICS בינלאומית דירוג כתמער 6.7

 גדירו כתמער של וליישום לניהול המיועדים ותהליכים תקנות ולהדפיס לתאם רשאית IPSC הנהלת 6.7.1

 . בינלאומית

 מהאתר להוריד ניתן אותם בלבד מאושרים תרגילים לבצע חייבים , ל"בינ דרוג להשיג הרוצים מתחרים 6.7.2

 .הרשמי
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  המטווח ניהול – 7 פרק

 :כדלקמן יוגדר, עליהם  המוטלת האחריות ומידת חובות - בתחרות תפקיד נושאי 7.1

 של ובותכתה להנחיות בהתאם ינהגו שהמתחרים משגיח השופט.  במטווח הפקודות את נותן –RO שופט 7.1.1

. המתחרה של בטיחותית התנהגות על להקפיד שיוכל בכדי למתחרה בסמוך עצמו מציב השופט. התרגיל

 סמכותם תחת נמצא. (הניקוד גיליון על המדויק הרישום את ומוודא,  והענישה הניקוד, הזמן את מכריז

 )הראשי והשופט בכיר שופט של

 יישום על אחראי הבכיר השופט. שבאחריותו הירי תרגילי עבור כוללת אחריות בעל –CRO בכיר שופט 7.1.2

 ). הראשי השופט של סמכותו תחת נמצא. (הללו הכללים של ועקבי נכון, הוגן

 מירהוש, בטבלאות ארגון, מיון, איסוף עבורעל כל צוות הרישום  כוללת אחריות בעל  –SO  רישום שופט 7.1.3

 נמצא (.והסטטיסטיקות והסופיות הזמניות התוצאות כל של והדפסה אימות, חישוב, הניקוד דפי כל על

 ).הראשי השופט של הישירה סמכותו תחת

 שונים אביזרים, צבע, מדבקות מטרות, לדוגמא. (במטווח הציוד את ומתחזק מתקן מפיץ – QM תחזוקן 7.1.4

 נמצא) (ומזון  רישום לוחות, שדכן סיכות,  שדכנים, סוללות, מריםטיי, לדוגמא (השופטים מכשור) 'וכו

 ).הראשי השופט של הישירה סמכותו תחת

 הבטיחות על אחראי הוא .במטווח והפעילויות  האנשים כל על כוללת אחריות בעל–RM ראשי שופט 7.1.5

 IPSC של חוקיםוה המנחים הכללים כל כי להבטיח עליו. התרגילים והפעלת בטיחות ועל במטווח

 ממונה הראשי השופט. הראשי השופט של לטיפולו תועברנה ,הפסילות וכל הבוררות סוגיות כל. מיושמים

, יותר גבוהה או IV מרמה מאושרות IPSC לתחרויות בנוגע. עמו ועובד התחרות מנהל ידי על כלל בדרך

 . IPSC  הלתהנ י"ע מראש שינתן בכתב לאישור בכפוף יהיה הראשי השופט של מינויו

או ( בתחרותכשופט ראשי  בפועלמי שמשמש ל מכוונת לשופט ראשי הכללים בספר התייחסות 7.1.5.1 

 .הלאומית או הבינלאומיתלדרגתו ללא קשר ) נציגו המוסמך לתפקיד יעודי בתחרות זו

 בנית, תזמון, לסקוודים חלוקה, יעילה מנהלה כולל התחרות היבטי כל על האחראי–MD רותהתח מנהל 7.1.6

 לכל בנוגע הקובעים יהיו והחלטותיו התחרות מנהל סמכות. שירותים ומתן הצוות כל של תיאום, המטווח

 נהממו התחרות מנהל. הראשי השופט של באחריותו אלו כללים פי על אשר לנושאים פרט, ל"הנ הנושאים

 .הראשי השופט עם פעולה בשיתוף ועובד, המארח הארגון ידי על

 .בתחרות תפקידים נושאי ידי-על משמעת הטלת 7.2

 כאשר אלא( התחרות מנהל למעט בתחרות התפקידים נושאי כל על הסמכות בעל הנו בפועל הראשי השופט 7.2.1

 להתנהגות הנוגעים בעניינים טותההחל על האחראי והוא, )בתחרות כיורה פעיל משתתף התחרות מנהל

 . ומשמעת

 הפעולה ופרטי האירוע על דוח ישלח בפועל הראשי השופט, מוענש בתחרות תפקיד נושא בו במקרה 7.2.2

 השופטים של הבינלאומי האגוד ולנשיא ,  המארח האזור של RD ל , התפקיד נושא של  RD ל המשמעתית

)IROA .( 

 כשיר יהיה, שהתמודד בזמן בטיחות עברת שביצע משום מתחרות נפסל אשר בתחרות תפקיד נושא 7.2.3

  . להשתתפותו בנוגע ההחלטה את שיקבל הוא הראשי השופט. בתחרות תפקיד כנושא ולכהן להמשיך

 .תפקידים בעלי מינוי 7.3

 השופט.  הכללים את ליישם ראשי ושופט תחרות מנהל למנות המארגנים חייבים התחרות תחילת לפני 7.3.1

 ניתן II ולרמה I לרמה) .  7.1.5 כלל ראה (שנוכח ביותר והמתאים המוכשר האדם הוא המועדף הראשי

 .התחרות ומנהל ראשי שופט לתפקיד אחד אדם למנות

 תפקיד לנושאי מכוונת ) ראשי ושופט שופט לדוגמא (תפקיד ובעלי לשופטים הכללים בספר התייחסות 7.3.2
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 בעלי אינם, זו בתחרות בתפקיד אינם אך תפקיד כבעלי כללי באופן המוסמכים םאנשי.  זו בתחרות בפועל

 .התחרות במהלך תפקיד בעלי של זיהוי סימני לענוד זכאים ואינם בתחרות סמכות
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  התרגיל – 8 פרק

  
. להלן כמפורט להתבצע חייב בתחרות משתמשים בו, טעונים אקדחים עבור היכון מצב - היכון אקדח מצבי 8.1

 בהיסח אם בין, התרגיל לתחילת קודם הבליעה בית את לטעון הצליח לא המתחרה בו במקרה, זאת מרותל

 :האקדח לתפעול בלבדית אחריות למתחרה כי פעולה בשום ינקוט לא התפקיד נושא, בכוונה או הדעת

 :תופיים אקדחים 8.1.1

 ).IPSC לא מאושרים לתחרויות – בלבד יחידה פעולה 8.1.1.1 

אם אקדחי מחסנית יוכנו .  תוף סגור לגמרי מונמך פטיש: פעולה סלקטיבית/ כפולה פעולה 8.1.1.2 

אחרת יוכן עם תוף מלא .  אקדח תופי יוכן עם תוף ריק"  אקדח פרוק ממחסנית וקנה ריק"כ

 .בכדורים

 ודרישות לכללים כפופים) עצמית טעינה עם אקדחים לדוגמא(, סטנדרטים לא תופיים אקדחים 8.1.1.3 

 D5 נספח ראה ,  ראשי שופט

 :אוטומטיים- חצי אקדחים 8.1.2

 . חיצוניתנצרה בונצור ,דרוך פטיש ,טעון בליעה בית – "יחידה פעולה" 8.1.2.1 

 . מושמט או במלואו מונמך פטיש, טעון בליעה בית –"  כפולה פעולה" 8.1.2.2 

 בליעה בית או –  במלואו או מושמטמונמך טישפ עם טעון בליעה בית –" סלקטיבית פעולה" 8.1.2.3 

 .או בית בליעה טעון פטיש דרוך ונצור בניצרה חיצונית. טעון

   

  

לדוגמא  (,האקדח על הגלוי הראשוני הבטיחות מנוף את מגדיר "ניצרה "המונח , לאקדח מטען

  .יפסוק הראשי השופט,  ספק של במקרה) 1911י האגודל בדגם " המופעל עהנצרהמנוף 

אם אין . רק מנוף זה ישמש להשמטת פטיש ללא נגיעה בהדק,אם לאקדח מנוף להשמטת פטיש   8.1.2.4 

  ).הורדה לחצי דריכה לא מקובלת(מנוף כזה הפטיש יורד בצורה בטיחותית כל הדרך למטה 

מושמט והפטיש  המחלק חייב להיות במלואו קדימה, תוף ריק/כאשר התרגיל מחייב התחלה עם בית בליעה  8.1.3

 ) 8.1.1.2 ראה כלל(במלואו 

כאשר התדריך הכתוב מגדיר מצב תחילה של כלי הנשק או ציוד נלווה שיונחו על שולחן או משטח   8.1.3.1 

למעט אביזרים המותקנים באופן קבוע על . הם חייבים להיות מונחים כפי שהוגדר בתדריך, דומה

חל איסור על שימוש באביזרים ,  'ב מחסנית וכועק, ידית דריכה,  האקדח כגון משען אגודל

  )5.1.8ראה כלל  (.אחרים להרמה באופן מלאכותי של הציוד

 התרגיל תדריכי. בנשק המוטענים הכדורים  בכמות יוגבל לא מתחרה , המחלקה מדרישות המתחייב למעט 8.1.4

 חוזרת טעינה כאשר, חוזרת טעינה ביצוע לחייב יש מתי או טעון להיות הנשק על" מתי "להתנות  רק רשאים

  1.1.5.2 כלל פי על מותרת

 IPSC בתחרויות המשמשים לאקדחים תקפות הבאות ההגדרות 8.1.5

 הפעלת או פטיש הפלת כלומר (יחידה לפעולה גורמת ההדק על לחיצה פרושה –" יחידה פעולה" 8.1.5.1 

 )נוקר

 ההדק על לחיצה לדוגמא(,  אחת מפעולה ליותר גורמת ההדק על לחיצה פרושה - "  כפולה פעולה" 8.1.5.2 

 )להשמט מכן ולאחר להדרך לפטיש גורמת

 ".כפולה כפעולה "והן" יחידה פעולה"כ הן לתפעל יכול שהאקדח פרושה -"  סלקטיבית פעולה" 8.1.5.3 

 :שופט של ישירה הוראה לפי, בו אשר מצב מציינת היכון תנוחת - היכון תנוחת 8.2

 . המתאימה המחלקה לדרישות ובהתאמה התרגיל של ובכתה בתדריך כמפורט מוכן האקדח 8.2.1

 חייב,  אחרת צוין לא אם. כתובה מהתדריך שתודרך כפי הנדרשת ההתחלה בתנוחת נעמד המתחרה 8.2.2

ראה  (.הגוף לצידי בטבעיות מונחים וידיו, המפגע חומת לכוון מופנה גופו, זקופה עמידה לעמוד המתחרה
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 בעל י"ע שלהידר יכול שגויה ההיית שלו ההתחלה עמדת כאשר תרגיל סיים או החל אשר יורה) E2נספח 

 .מחדש אותו לירות בתחרות תפקיד

" היכון "פקודת לאחר, בתחמושת או חוזרת טעינה במתקן, באקדח לאחוז או לגעת למתחרה יותר לא 8.2.3

“Stand-by " הזרוע של התחתון החלק עם לשליטה ניתנת תיבל נגיעה למעט". (התחלה-אות "ולפני .( 

 .החלשה היד עם מהנרתיק האקדח שליפת את בצעל המתחרה את מחייבות אינן IPSC תחרויות 8.2.4

למעט במקרה . התחלה אות לאחר לנרתיק האקדח את להכניס המתחרה אתמהלך תרגיל אף פעם לא יחייב  8.2.5

 שפעולה בתנאי לנרתיק אקדחו את להכניס המתחרה יכול,  מקרה בכל. בין תרגיל לתרגיל,  רצף תרגילים של

ראה כלל (עבירה על כך כפופה לפסילה  8.1  בפרק כמוגדר היכון במצב או פרוק והאקדח בבטיחות מבוצעת זו

10.5.11(  

 :לקמןכד, שלהן והרצף המאושרות המטווח פקודות – במטווח תקשורות 8.3

 לא אקדח עם התחלהה כאשר "make ready" התכונן פקודת או(”Load and make ready“" והתכונן טען" 8.3.1

 כשפניו יתייצב המתחרה, השופט של הישיר פיקוחו תחת". התרגיל "התחלת את מסמלת זו פקודה –) טעון

 האקדח את ויכין, אוזניים ומגני מגן משקפי ירכיב, השופט של בהנחייתו בטוח בכוון או, המפגע חומת מול

 . בנוהל ימשיך השופט, זו בנקודה. הנדרשת היכון בתנוחת אז יעמוד  המתחרה. התרגיל לתדריך בהתאם

 לפני התרגיל של המוצא מנקודת  לנוע רשאי המתחרה ןאי,  המתאימההפקודה השמעת לאחר 8.3.1.1 

 ועלולה הראשונה בפעם אזהרה תגרור  הפרה.  השופט של מראש אישור ללא ההתחלה אות

 .תחרות באותה נשנות בהפרות 10.6.1 כלל ליישום לגרום

 ןהבי ההמתחר כי תעיד המתחרה מצד כלשהי שלילית תגובה העדר – ”?Are you ready“" ?מוכן אתה האם" 8.3.2

 לא "לצעוק חייב הוא, ה זובפקוד כןמו אינו המתחרה אם. להמשיך ןמוכנוא וה במלואן התרגיל דרישות את

 ידיו והנחת היכון בתנוחת עמידה תהייה המתחרה יבצע אותה האחרונה הפעולה  .”Not ready“" מוכן

 . סופית מוכן הוא כי לשופט יפגין ובכך, הנדרשת בתנוחה

 )10.2.6 כלל אהר.  (שניות 4 עד 1 בתוך התחלה- אות יינתן זו פקודה מתן לאחר – ”Standby“" היכון" 8.3.3

 לאות מגיב המתחרה אין כלשהיא מסיבה אם.  לירות להתחיל האות –   “ Start signal“" התחלה-אות" 8.3.4

 "?מוכן אתה האם"מ המטווח לפקודות וישוב  תרגיל לתחילת מוכן שהמתחרה השופט יוודא,  ההתחלה

 8.3.4.1  

 

, המתחרה את יעצור השופט, ")עותבט התחלה ("מדי מוקדם לירות מתחיל המתחרה בו במקרה

 .כנו על יושב שהתרגיל ברגע, מחדש אותו ויזניק, האפשר ככל מוקדם

 המתחרה. התרגיל במהלך, שהוא זמן בכל, זו פקודה לתת רשאי בתרגיל בפועל שופט כל –  “ ”Stop" חדל" 8.3.5

 . מהשופט המשך להוראות ולחכות במקומו לעמוד, מלירות מיד לחדול חייב

 יכול וישתמש בפקודות בעל תפקיד,שניים או יותר תרגילים משתמשים באותו מטווח ר כאש    8.3.5.1 

כל פקודה ) טען אם צריך: לדוגמא(מיוחדות לתרגיל כדי להכין המתחרה להמשך או לסיום

 .מיוחדת כזו חייבת להיות מתוארת בנוהל התרגיל

  "  לבדיקה והצג פרוק, סיימת אם"  8.3.6

If you are finished, unload and show clear”  “– את ינמיך המתחרה, לירות סיים המתחרה אם 

 האקדח והצגת הפריקה תהליך ביצוע. השופט לבדיקת אותו ויציג יפרוק, המפגע לחומת אותו ויפנה אקדחו

 כאשר הלבדיק יוצגו תופיים אקדחים. המפגע לחומת הזמן כל מופנה הלוע כאשר להיעשות חייבים, לשופט

 בית כאשר, המחסנית הסרת לאחר יוצגו אוטומטיים חצי אקדחים. לאקדח מחוץ ומוסט ריק  שלהם התוף

 ומחוץ מכדורים ריק התוף כאשר יוצגו תופיים אקדחים.  לאחור נעולה או מוחזקת והצינה, ריק הבליעה

 .לאקדח
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  "  לנרתיק והחזר, שחרר, פרוק אם" 8.3.7

If clear, Hammer down, Holster” “– ראה. (לירות להמשיך רשאי המתחרה אין זו פקודה מתן לאחר 

 :כמפורט הבאות הבדיקות את ויבצע המפגע חומת לכיוון הקנה את יפנה) 10.6.1 כלל

 או בפטיש אחיזה ללא. (ההדק על לחיצה באמצעות מונמך פטיש, קדימה צינה– אוטומטיים חצי 8.3.7.1 

 האקדח חייב להיות עם מחסנית בבית המחסנית כדי לבצע השמטת אם).  נגיעה במשמיט פטיש

חייב המתחרה ליידע את השופט שינחה ויפקח על הכנסת מחסנית ריקה כדי לאפשר את , פטיש

 .תהליך הפריקה

 משמט או ההדק על לחיצה באמצעות מונמך הפטיש, במקומו ונעול מתחמושת ריק תוף – תופיים 8.3.7.2 

 . פטיש

 המתחרה ידי אין כאשר.  לנרתיק האקדח את להכניס המתחרה חייב, כפרוק נבדק האקדח אם 8.3.7.3 

 .שהסתיים רגילכת התרגיל מוגדר באקדח אוחזים

 כלל גם ראה (8.3.6 מכלל הפריקה פקודות על השופט יחזור, פרוק כלא מתגלה האקדח אם 8.3.7.4 

10.4.3( 

 עד, הירי קו את יעברו או קדימה ינועו לא צוות התחרות או המתחרה –  “ Range is clear“" בדוק מטווח" 8.3.8

 קדימה לנוע רשאים והמתחרים התפקידים נושאי, נאמרת שההכרזה מרגע. שופט ידי על כזו הכרזה למתן

 . 'וכו התחלה למצב המטרות את  להחזיר, להטליא, לנקד בכדי

לקבל את פקודות , פוף לאישור מוקדם של השופט הראשיבכ,  יכול,  מתחרה הסובל מבעיות שמיעה חמורות 8.3.9

 .במקום בצורה מילוליתאו פסית המטווח בצורה ויזואלית 

  :המומלצת הינה טפיחה על הכתף של היד החלשה בצורה הבאההפיסית הפקודה  8.3.9.1 

  ?האם היורה מוכן= טפיחות 3

  .היכון=  טפיחות 2

 .בזמן השמעת אות התחלה=  טפיחה 1

חייבים להגישו לפני או ציוד אחר אישי שלהם אלקטרוני מתחרים החפצים להשתמש בציוד  8.3.9.2 

 .התחרות לבדיקה ואישור של השופט הראשי

האמורות להיות ממקומות לא ליד .( אין פקודות מטווח קבועות לעמדת הכרונו או לעמדת תאימות הציוד 8.3.10

לי נשקם או להוציא תותב קנה עד להנחיה של  הבוחן בכפוף נאסר על המתחרים לטפל בכ) .  מיקום תרגיל

 10.5.1עברות כפופות לכלל .  לדרישותיו

  חוזרת טעינה 8.4

אצבעות המתחרה חייבות להיות בצורה גלויה  ,במהלך תרגיל ירי ,  או פריקה,חוזרת-טעינה,טעינה במהלך  8.4.1

האקדח יהיה מופנה בצורה  ). 8.3.7.1 ו 8.1.2.5 ראה כללים( למעט כאשר בפרוש מותר מחוץ לשמורת ההדק

 )10.5.2 וכלל 10.5.1ראה כללים ( בטוח בהנחייתו של השופט  או בכוון.חומת המפגעבטיחותית כלפי 

 תנועה 8.5

  גלויה בצורה אצבעות עם להתבצע חייבת תנועה כל ,למטרות יורה וא מכוון בפועל המתחרה כאשר למעט 8.5.1

" תנועה. "האקדח את לנצור ומומלץ, בטיחותי בכיוון מכוון להיות חייב הנשק כלי, דקהה לשמורת מחוץ

 :כדלקמן מהפעולות אחת ככל מוגדרת

 . כלשהו לכוון אחד צעד מאשר יותר עשיית 8.5.1.1 

 ). 'וכו לעמידה מישיבה,  לכריעה מעמידה לדוגמא (ירי תנוחות שינוי 8.5.1.2 
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  צוניתחי התערבות או סיוע 8.6

 בטיחות אזהרות להוציא, בטיחות מסיבות, רשאי תרגיל שופט. אסורה התרגיל במהלך סוג מכל סיוע 8.6.1

 . חוזר לירי זכות למתחרה להעניק בסיס תהיינה לא כאלו אזהרות . עת בכל למתחרה

 הנוגע הראשי מהשופט מיוחד היתר יקבל דומה אביזר או גלגלים לכסא המוגבל יורה 8.6.1.1 

 השופט של דעת שיקול לפי בתוקף להיות יכול עדיין10.2.10 בסעיף האמור , תנועה לאפשרות

 . הראשי

) זה סיוע מקבל והמתחרה (, ללא אישור מוקדם של שופט,ירי-תרגיל במהלך למתחרה סיוע שמספק אדם כל 8.6.2

 10.6 בפרק לאמור כפוף, זה בתרגיל תפרוצדוראלי בעברה להיענש, הראשי השופט של דעתו שיקול לפי, עלול

. 10.6מילולית או בצורה אחרת  למתחרה במהלך תרגיל יכול להיות כפוף לכלל המפריע אדם  8.6.2.1 

הוא חייב לדווח על ,  אם השופט סבור שהתערבות זו השפיעה באופן נחרץ על מהלך התרגיל

 .ציע תרגיל חוזר למתחרה זו לשופט הראשי שאמור על פי שיקול דעתו להתתקרי

 מפריעה אחר חיצוני גורם השפעת או, לשופט מתחרה בין גופני מגע, דעת-בהיסח, מתקיים בו במקרה 8.6.3

 חייב המתחרה. התרגיל את מחדש לירות למתחרה להציע רשאי השופט ,ירי תרגיל ביצוע במהלך למתחרה

, אופן בכל. הראשוני מהניסיון הניקוד את או/ו הזמן את שיראה קודם, בעניין החלטה לדחות או לקבל

 ועדיין יתכן  10.5-  ו10.4כלל  הוראות , לעיל האמור במהלך בטיחות עבירת מבצע המתחרה בו במקרה

 . תחולנה

 תרגיל וסריקת , ירי יבש, כוונות תמונת 8.7

 על אזהרה למתן תגרום ההפר. התחלה- לאות קודם, לבצע ירי יבש או/ וכוונות תמונת לבדק אסור למתחרים 8.7.1

מתחרים רשאים לכוון את . התחרות אותה במהלך נוספת הפרה כל עבור אחד מהלך- ועונש, הראשונה הפעם

 .הכוונות האלקטרוניות כאשר הם מכוונים את האקדח לקרקע

 למעט ) 'וכו אקדח של חלק  וכל.  (שלם אקדח או חיקוי ,חלק כגון לכיוון בעזרים שימוש על איסור חל 8.7.2

 גם ראה  (הפרה כל עבור אחד מהלך-עונש למתן תגרום הפרה. התרגיל של"  יבש "תרגול בעת ריקות בידיים

 )10.5.1 כלל

 שופט או תרגיל אותו על המופקד שופט של מראש אישור ללא תרגילה בשטח לנוע או להיכנס רשאי אדם אין 8.7.3

 חוזרות הפרות על 10.6 פרק פי על  להיענש יכולים ךא, הראשונה הפעם על אזהרה למתן תגרום הפרה. ראשי

. 
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  ניקוד – 9 פרק

  
  כלליות תקנות 9.1

 מטר 1 - מ יותר קרוב מרחק למטרות יתקרבו לא נציגיהם או המתחרים, ניקוד במהלך – למטרות קירבה 9.1.1

 יכולים ציגונ או המתחרה אך , הראשונה הפעם על אזהרה למתן תגרום הפרה. השופט של אישורו ללא

 .חוזרות הפרות על מהלך-בעונש להיענש

 או במטרות אחרת בדרך להתערב או למדוד, לגעת למתחרים אסור, הניקוד תהליך במהלך – במטרות נגיעה 9.1.2

 את שינו או, על השפיעו שליחו  או מתחרה כי סובר והשופט במידה. השופט של אישורו ללא הענישה במטרות

 :רשאי השופט, שכזו מהתערבות וצאהכת הניקוד הליך

  או, פגיעות נטולת כמטרה שהושפעה המטרה את לנקד 9.1.2.1 

 . שהושפעו הענישה מטרות כל עבור עונשים לאכוף 9.1.2.2 

 השופט, האמיתי הניקוד קביעת נמנעה ובכך, עת בטרם הוטלאה מטרה אם – עת בטרם שהוטלאו מטרות 9.1.3

 התרגיל את מחדש לירות המתחרה על יורה

 או הטלאה התבצעו לא, ירי- תרגיל את השלים הקודם שמתחרה לאחר, בו במקרה - שוחזרו שלא מטרות 9.1.4

 להחליט לא או ניתן האם לפסוק חייב השופט,מהמטרות יותר או אחת של נאותים  התחלה למצב החזרה

 של הן פגיעות אילו ברור ולא בספק ותהנתונ  עונשין פגיעות או לניקוד פגיעות יותר יש אם. הניקוד על בברור

 .התרגיל את מחדש לירות המתחרה על יורה השופט, הנוכחי המתחרה

 ולדעת, אחרת סיבה כל או ירי רשף, רוח י"ע בשגגה הועפו מהמטרה מדבקות כאשר במקרה 9.1.4.1 

 ילהתרג את לירות יתבקש המתחרה , המתחרה של הפגיעות מהן בברור לקבוע ניתן לא השופט

 .מחדש

,  מתחרה המהסס או עוצר בעצמו במהלך תרגיל עם אמונה שאחת או יותר מהמטרות לא הוטלאו 9.1.4.2 

 .אינו זכאי לתרגיל חוזר

 :אם.  חדיר כבלתי מוגדר ענישה ומטרות IPSC מטרות כל של הניקוד שטח –. חדירות בלתי 9.1.5

 הלאה עובר, ענישה -נייר במטרת או נייר במטרת רוקוט במלוא פוגע הכדור כאשר הנורית ירייה 9.1.5.1 

 . השנייה במטרה ענישה או פגיעה ניקוד תקבל לא, אחרת ענישה מטרת או נייר במטרת ופוגע

 עוברת והירייה ענישה-נייר במטרת או נייר במטרות קוטרו במלוא פוגע הכדור קוטר בו במקרה 9.1.5.2 

 את מחדש לירות יידרש והמתחרה, מטווח יודצ של כשל זהו, מתכת במטרת ופוגעת הלאה

 . כהלכה התחלה למצב הוחזר שהוא לאחר התרגיל

 במטרת ופוגעת הלאה ועוברת כתמת במטרת או  נייר במטרת קוטרה ממלוא פחות הפוגעת ירייה 9.1.5.3 

 . למקרה בהתאם בעונש או בניקוד תזכה השנייה המטרה, אחרות ענישה- נייר במטרת או נייר

 הלאה עוברת,  ענישה-מתכת במטרת או נייר במטרת הכדור קוטר ממלוא פחות הפוגעת ירייה 9.1.5.4 

 או בניקוד תזכה השנייה המטרה,  ניקוד באזור פוגעת או אותה מפילה, מתכת במטרת ופוגעת

 . למקרה בהתאם בעונש

 במהלך) 4.1.4.2 כלל הרא (רך כמחסה מראש הוגדרו אם אלא קשיחים כמחסות מוגדרים המחסות כל 9.1.6

 :אם .  קשיחים כמחסות מוגדרים' וכו וילונות מכשולים, קירות, האביזרים כל.  התדריך

כדור זה לא יחשב , כדור הפוגע במלואו במחסה קשיח ועובר דרכו  ופוגע במטרה או מטרת ענישה 9.1.6.1 

א תוצאה של ירי דרך אם לא ניתן להחליט איזו פגיעה על מטרה או מטרת אל ירי הי. כפגיעה

לא , על המטרה או מטרת אל ירי ,הגבוהה יותר , הניקוד של כמות הפגיעות הרלוונטית , מחסה 

 .תספר
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 תחשב זו פגיעה, מפילה או כתמת במטרת ופוגע  דרכו ועובר קשיח במחסה במלואו פוגע כדור 9.1.6.2 

 שהוא לאחר התרגיל את מחדש לירות שיידר המתחרה)  4.6.1 כלל ראה (מטווח אביזרי ככשל

 .כהלכה התחלה למצב הוחזר

 או נייר במטרת ופוגעת הלאה עוברת קשיח במחסה הכדור קוטר ממלוא פחות הפוגעת ירייה 9.1.6.3 

 .למקרה בהתאם עונש או בניקוד תזכה השנייה המטרה, ענישה נייר במטרת

, מתכת מטרת ומפילה הלאה עוברת קשיח במחסה רהכדו של קוטרו ממלוא פחות הפוגעת ירייה 9.1.6.4 

 הלאה עוברת קשיח במחסה הכדור של קוטרו ממלוא פחות הפוגעת ירייה. תנוקד מתכתה מטרת

 .כענישה תנוקד מתכתמ ענישה במטרת פוגעת או מתכתמ ענישה מטרת ומפילה

 ינוקדו דרכם העוברים וכדורים רך מחסה ולא קשיח מחסה לא םה, מטרות מודבקות שעליהם מוטות 9.1.7

 .למתבקש בהתאם מאחוריהם במטרות לפגיעות בהתאם

 ניקוד שיטות 9.2

 בידי שנורים הכדורים מספר על או שנמדד הזמן על מגבלות יוטלו לא – ”Comstock“" קומסטוק שיטת" 9.2.1

 . האחרון הכדור בירי נעצרת הזמן מדידת.  התרגיל במהלך המתחרה

 הנדרשות הפגיעות כל של הגבוה הניקוד ערך כל סך סיכום באמצעות יחושב חרההמת ניקוד 9.2.1.1 

 בזמן תחולק זו תוצאה. הוטלו אשר אחרים עונשים או  המהלך-עונשי ערך בניכוי , במטרה

 שיתקבל כך, התרגיל את השלים המתחרה שבו) הנקודה אחר ספרות שתי של בדיוק (האמיתי

 של המרבי במספר יזוכה ביותר הגבוה הפקטור בעל רההמתח. מתחרה כל עבור פגיעה פקטור

 .זה לניקוד יחסית מדורגים המתחרים שאר כל כאשר , התרגיל נקודות

, שהושגו התרגיל נקודות כלל של יורד סדר לפי שלהם המחלקה בתוך ידורגו המתחרים. התרגיל תוצאות 9.2.2

 .תהעשרוני הנקודה אחרי מקומות ארבע לפחות פי על המחושבות

 שהושגו התרגיל נקודות כלל של יורד סדר לפי שלהם המחלקה בתוך ידורגו המתחרים. התחרות תוצאות 9.2.3

 .העשרונית הנקודה אחרי מקומות ארבע לפחות פי על המחושבות, הירי תרגילי בכל

 ניקוד שוויון 9.3

 או אחד תרגיל ירו המתחרים.שוויוןה את לפתור מנת על יירו המתחרים בו ירי תרגיל יתכנן התחרות מנהל 9.3.1

 .ישונה לא המקורי הניקוד.  השוויון לפתרון רק יחשבו התרגיל תוצאות. השוויון לשבירת עד יותר

 וענישה ניקוד ערכי 9.4

 ראה נספחים  (IPSCינוקדו בהתאם לערכים המאושרים על ידי האסיפה של ואל ירי  IPSCפגיעות במטרות  9.4.1

Bו -C  מטהוהאמור ל( 

 ועד. ותנקוד 10-ל השווה עונש יקבלו,  ענישה נייר מטרת של הפגיעה שטח פני גבי על לעין-  גלויות פגיעות 9.4.2

 . ענישה למטרת פגיעות שתי של למקסימום

 ועד, ותנקוד 10- ל השווה עונש יקבלו,  ,  ענישה כתמת מטרת של הפגיעה שטח פני גבי על לעין-  גלויות פגיעות 9.4.3

 .  לא אוליפול  מתכתה מטרת תוכננה אם חשיבות אין.  ענישה למטרת פגיעות שתי של סימוםלמק

 -ו 9.2.4.5 כלל ראה. (נעלמות מטרות של במקרה למעט.  ותנקוד 10- ל השווה עונש יקבלו,   ההחטאות כל 9.4.4

9.9.2( 

  ניקוד מדיניות 9.5

 שתי כאשר, למטרה אחד כדור לפחות נייר מטרות על לירות יש, ובכתה התרגיל בתדריך אחרת צוין אם אלא 9.5.1

 וחובה, למטרה אחד כדור לפחות כתמת מטרות על לירות חובה. ניקוד מקבלות ביותר הטובות הפגיעות

 . ניקוד לקבל בכדי להפילן

  

 אי אזור בין בקו או ניקוד אזורי שני בין קודהני לקו משיק, במטרה כלשהי פגיעה של הכדור קוטר היקף אם 9.5.2
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 .  יותר הגבוה הערך לפי ינוקד הוא, הניקוד לאזור הניקוד

, ות חופפות של מטרות ניקוד או מטרות ענישהמטרבנוגע  כלשהי פגיעה של הכדור קוטר מהיקף חלק אם 9.5.3

 . ותהמטר שלהמתחייב  הניקודכל  את יקבל הוא

 .לענישה יגרמו או כפגיעה ייספרו לא,  הכדור חור של לקוטר מחוץ המקרינים ייםרדיאל קרעים 9.5.4

 ענישה או לניקוד יחשבו לא המתחרה של הכדור מקוטר הגדולים נייר במטרות מוגדלים חורים 9.5.4.1 

 לריקושט אפשרות השוללים) 'וכו פיח,שמן סמני (החור על שרידים של נראית ראיה יש אם אלא

 . נתז או

 . אפס יהיה ירי תרגיל עבור המזערי הניקוד 9.5.5

אי העסקת עבור ) אחד למטרה(מהלך - יקבל עונש, כדור אחד לפחותהמטרה בלירות על אינו מצליח שמתחרה  9.5.6

 )10.2.7ראה כלל ( .  גם את העונשים המתאימים עבור החטאות- כמו, מטרה

או /ו,  דרך הצד האחורי של מטרת נייר או מטרת אל ירי   מיריוצאהכתנראות על מטרות נייר  הפגיעות  9.5.7

שאינן נראות בברור כפגיעות מלאות בחלק הקדמי של המטרה או מטרת האל ירי לא יחשבו לניקוד או ענישה 

 .בהתאם

 הניקוד של וערר אימות 9.6

 התפקידים אילנוש להתלוות לנציגו או למתחרה להתיר יש,  "בדוק מטווח "הכריז שהשופט לאחר 9.6.1

 . הניקוד את לאמת בכדי הניקוד על האחראיים

 מבצע המתחרה בו בזמן יתחיל הניקוד תהליך כי להתנות רשאים, התרגיל על האחראיים תחרותב השופטים 9.6.2

 הניקוד על האחראי התפקיד לנושא להתלוות רשאים יהיו המתחרה נציגי, כאלו במקרים. התרגיל את בפועל

 . התרגיל תדריך במהלך זה תהליך אודות המתחרים את ליידע יש. הניקוד את לאמת בכדי

 או לערער רשאים אינם הניקוד תהליך במהלך המטרות כל את לאמת מצליחים אינם אשר נציג או מתחרה 9.6.3

 .יותר מאוחר במועד הניקוד על למחות

 או לניקוד כלשהי התנגדות של במקרה, בתרגיל שופטה בפני, מיידית לערער חייבים הנציג או המתחרה 9.6.4

 הניקוד על למחות או לערער רשאים אינם הם . מטרות הרמת או צביעה, להטלאה קודם ענישה לניקוד

 .יותר מאוחר במועד

 לעתור רשאים הם, רצון-שבע אינו והמתחרה המקוריים הענישה או הניקוד לטובת מחליט השופט בו במקרה 9.6.5

 .ראשי שופט בפני ולאחריו הבכיר השופט של לפסיקתו

ים או עררלא יותרו . תהייה סופית, לפגיעות על המטרות או מטרות האל ירי סבהתייח, ת שופט ראשי פסיק 9.6.6

 . אלות ניקודועתירות נוספים בנוגע להחלט

 אחרת בדרך בהן יתערבו או, תודבקנה, תאוחינה לאחייבות כי  הנדונות המטרות, הניקוד על עררה במהלך 9.6.7

 נייר מטרת להסיר רשאי השופט, 9.1.3אי עמידה בתנאים אלו כפופים לכלל . המחלוקת ליישוב עד

 השופט והן המתחרה הן. בתחרות כלשהו עיכוב למנוע בכדי, נוספת בדיקה לצורך, מהתרגיל שבמחלוקת

 . שבמחלוקת) ות(הפגיעה בדיוק היכן ויסמנו המטרה על יחתמו בפועל

 שופט ידי על המאושר)  ('גייג (שקף מדיד הוא  ניקוד באזורי פגיעות  ניקוד לקביעת בלעדית המאושר המדיד 9.6.8

 ). ראשי

 השנויההמטרה ,  על ניקודערעוראם יש  ) G1ראה נספח(מידע על ניקוד יכול להיות מועבר עם סימני ידיים  9.6.9

בהתאם לתנאים שהוגדרו מראש על ידי . ה או נציגובמחלוקת אסור שתודבק עד שתאושר על ידי המתחר

  )9.1.3ראה גם כלל (השופט הראשי 

  

 

 

  ניקוד גיליונות 9.7

 על לחתימתו קודם, מתחרה כל של הניקוד לגיליון הוכנס )שנתנו אזהרות כולל (המידע כל כי יבטיח השופט 9.7.1
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 שהשופט לאחר . (RD) האזורי המנהל באישור רק יתקבלו אלקטרונים רישום גיליונות. הניקוד גיליון גבי

 שלמים במספרים להשתמש יש. המתאים במקום חתימתו את להוסיף חייב המתחרה, הניקוד גיליון על חתם

 יירשם, התרגיל את בו להשלים למתחרה לקח אשר הזמן פרק. העונשים או הנקודות כל את לרשום בכדי

 . העשרונית הנקודה לאחר ספרות 2 מאשר פחות בלא, המתאים במקום

 של הניקוד גיליון של ההעתקים ולשאר למקור ברורה בצורה יוכנסו הם, הניקוד בגיליון תיקונים נדרשים אם 9.7.2

 .התיקונים כל על תיבות-בראשי לחתום חייבים והשופט המתחרה. המתחרה

, כלשהי סיבה בשל, ניקוד גיליון גבי על תיבות- בראשי או מלאה חתימה לחתום יסרב והמתחרה במידה 9.7.3

 הגיליון, כהלכה ונוקד התנהל התרגיל כי מאשר הראשי השופט אם. הראשי לשופט חייב להיות מופנה העניין

 . התחרות בניקוד הכללתו לשם רגיל כגיליון יוגש חתום הבלתי

, הזמן וכי, הושלם התרגיל יכ סופית ראיה יהווה, והשופט המתחרה ידי על הן נחתם אשר ניקוד גיליון 9.7.4

 כמסמך ייחשב החתום הניקוד גיליון. ערר-וללא מדויקים הנם המתחרה בידי שהושגו והעונשים, הניקוד

 בכדי רק ישונה הוא, ערר  ועדת של או והשופט המתחרה של הדדית בהסכמה הכלל מן ליוצא ופרט, סופי

 . 8.6.2 כלל לפי תהליך-עונשי להוסיף או חישוביות טעויות לתקן

מיידית חייבים לידע , נרשם לא הזמן אם או, עודפים או חסרים רישומים בעל הוא הניקוד גיליון כי נמצא אם 9.7.5

 . התרגיל את מחדש לירותכ "בדר יידרש המתחרהאת השופט הראשי ו

 :הבאות ההוראות תתקיימנה, מחדש לירות  אפשרי זה אין, כלשהי מסיבה בו במקרה 9.7.6

 . התרגיל עבור אפס ניקוד יקבל המתחרה, זמן חסר אם 9.7.6.1 

 כשלמות ייחשבו, נרשמו אשר אלו, החטאות או פגיעות של הניקוד בגיליון רישום חסר אם 9.7.6.2 

 . וסופיות

 פגיעות של ביותר הגבוה בערך להשתמש יש, החטאות-עונשי או פגיעות של עודף רישום יש אם 9.7.6.3 

 . נרשם אשר

 8.6.2 כלל קיים כאשר למעט וסופיים כמושלמים יחשבו הניקוד טופס על הרשומים מהלך עונשי 9.7.6.4 

 פעולה בכל לנקוט החייב הראשי השופט לידיעת הנושא יובא, בטופס המתחרה זהות חסרה אם 9.7.6.5 

 .הבעיה את לפתור נחוצה

 המקובל אחר אלקטרוני או ידני רישום כל או המתחרה העתק, בנמצא לא או אבד מקורי ניקוד טופס כאשר 9.7.7

 לא או בנמצא לא אלקטרוני או ידני רישום או המתחרה שהעתק במקרה.בשימוש יותר הראשי השופט על

 סבור יהיה הראשי השופט אם. התרגיל את מחדש לירות יתבקש המתחרה, כישים הראשי השופט י"ע מקובל

  . האמורבתרגילזמן וניקוד  0 ניקוד יקבל תחרההמ שהיא סיבה מכל אפשרי בלתי חוזר ירי כי

י השופט "לשאת טופס ניקוד לאחר שנחתם ע/לאחוזאינו רשאי , למעט בעל תפקיד בתחרות ,  אדם אף  9.7.8

עבירה תגרור אזהרה בפעם .  ללא אישור שופט בעל תפקיד או מי שאחראי על הרישום בתחרותוהמתחרה

 . לגבי עבירה חוזרת10.6הראשונה ותהיה כפופה לאמור בסעיף 

 הניקוד אחריות 9.8

 שופט ידי-על שנתלו הרשימות את לאמת בכדי, ציוניו של מדויק תיעוד שמירת על ותאחרייש  מתחרה כלל 9.8.1

 .הרישום

 התרגיל של הזמניות התוצאות את לפרסם חייב הרישום שופט, תחרות השלימו המתחרים שכל לאחר 9.8.2

 לשם. במלון הרשמי של התחרות,   ומעלהIVובתחרויות ברמה , המטווח בשטח בולט במקום ולתלותן

 .הדפסתם מועדזמן הפרסום בפועל של התוצאות ולא התאריך ו  יש לציין את . המתחרים ידי-על אימותן

 לאחר אחת שעה במהלך רישום שופט עם ביחד ערר למלא עליו חובה, בתוצאות שגיאה איתר מתחרה אם 9.8.3

  . ידחה והערר יתקבל שנתלה הניקוד, זה זמן בגבולות בכתנ אינו הערר אם.  בפועלהתוצאות וםפרס
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 של המלא בזמן שלא התרגילים כל את להשלים התחרות מנהל י"ע מאושרים או מתוכננים אשר יורים 9.8.4

 התחרות נהלמ י"ע שנקבע הספציפי לזמן בהתאם שלהם הזמניות התוצאות את לבדוק נדרשים , התחרות

 מראש להתפרסם חייבת הפרוצדורה. יםערר הגשת יאפשר לא ל"כנ כשל) 'וכו בטלפון,באינטרנט: לדוגמא(

  )6.6 ראה (התחרות גמר לפני במטווח התוצאות לוח על מפורסמת להיות וכן

 או -לכתוספת אם , )לדוגמא באתר אינטרנט. (מנהל תחרות רשאי לבחור פרסום תוצאות בצורה אלקטרונית 9.8.5

חייב להיות פרסום מקדים בפרסום התחרות או פרסום במקום בולט בשטח ,  אם כן. כתחליף לפרסום בדפוס

אם מנהל התחרות החליט לפרסם רק אלקטרונית הוא חייב לספק ציוד . התחרות קודם לתחילת התחרות

 .למתחרים כדי שיוכלו לצפות  בתוצאות) מחשב(

  ותלמנע מטרות של ניקוד 9.9

 או )לפני או אחרי הפעלתן(,  אשר מציגות לפחות חלק מאזור הניקוד הגבוה כאשר הן נייחותמטרות נעות 9.9.1

 הן.  אינן מטרות נעלמות, היורה בביצוע התרגילןניסיו במהלך , לסירוגיןנעלמות ומופיעותבאופן קבוע 

  . או החטאותענישה על אי העסקה תמיד התגרורנ

הן מטרות נעלמות ולא יענשו על אי העסקה או , אשר אינן תואמות את ההגדרות לעיל –נעלמותמטרות  9.9.2

 השל המטרה לפני שהוא יורה את הירייההפעלה החטאות למעט כאשר המתחרה אינו מפעיל את מתקן 

 . האחרונה באותו תרגיל

ם לפני או אם אחרי הפעלה של מטרת אל ירי א,   קבועות המציגות לפחות חלק מאזור הניקוד הגבוהמטרות 9.9.3

 . וינוקדו הענישות על אי העסקה והחטאות בהתאםאינן מטרות נעלמות, או מחסום ראיה

, ידית, לדוגמא חבל(תקן מכני אחרי הפעלה של מ,   המציגות לפחות חלק מאזור הניקוד הגבוהמטרות 9.9.4

 .הנידונות בפרק זה אינן מטרות )'וכו, דלת, דוושה

 רשמי זמן 9.10

שופט של אותו  אם. המתחרים  זמן את לרשום בכדי משמש השופט ידי על המופעל זמן-מדידת מתקן רק 9.10.1

 לו לקבוע אפשרי שבלתי המתחרה, כלקוי מוכח הזמן מדידת מתקןתרגיל או בעל תפקיד בכיר יותר טוען ש

 . התרגיל את מחדש לירות יידרש, המדויק הזמן את

 את שוב לירות המתחרה יידרש, סביר אינו בתרגיל המתחרה של לחובתו שנזקף הזמן הערר ועדת לדעת אם 9.10.2

 .התרגיל

 על התרגיל של רשמי זמן ואין, התרגיל את ממשיך אינו כלשהיא ומסיבה ההתחלה לאות המגיב מתחרה 9.10.3

 .להתרגי עבור זמן ואפס בניקוד אפס ינוקד, השופט של הזמן מדידת מכשיר

  ניקוד תוכנות 9.11

 כתומער) Match Scoring System ) MSS תחרות ניקוד כתמער הן IPSC ידי על המאושרות הניקוד תוכנות 9.11.1

 הזמינה האחרונה בגרסה להשתמש יש). Windows Match Scoring System) WinMSS תחרות ניקוד חלונות

, מאושרות IPSC תחרויות של סוג אף עבור חרתא ניקוד תוכנת באף להשתמש יותר לא. IPSC-ה באתר

  .המארח האזור של RD של, מראש בכתב הרשאה בלעדי
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  עונשים – 10 פרק

  
 .כלליות תקנות מהלך-עונשי 10.1

או בעברות על כללים /ו מתווה הספציפי של התרגילל נענה אינו המתחרה כאשר מיושמים מהלך-עונשי .10.1.1

. מוענקים הם שבעטייה הסיבה ואת העונשים מספר את יקבע, אלו מהלך- עונשי כופה אשר השופט. אחרים

 .הניקוד גיליון גבי על ברורה בצורה מתועד להיות חייב זה מידע

 . נקודות  כל אחד-10 –כ מהלך יוערכו -עונשי 10.1.2

 ואחריו בכיר שופט בפני ההחלטה על לערער רשאי, המהלך-עונשי כמות או יישום על חולק אשר מתחרה 10.1.3

 . ערר ועדת בפני לערער רשאי המתחרה, מיושבת אינה המחלוקת אם. הראשי השופט בפני

 ענישה לקו מעבר שירה יורה: דוגמא. המתחרה של מאוחרת פעולה י"ע להתבטל יכולה לא מהלך ענישת 10.1.4

 .נישהע יקבל עדיין , כיאות במטרה וירה נסוג מכן ולאחר

 .ייעודיות דוגמאות מהלך-עונשי 10.2

 אחד מהלך- עונש יקבל, ירי הגבלת לקו מעברהיורה בזמן שחלק מגופו נוגע בקרקע או בחפץ כלשהו  מתחרה 10.2.1

 . מקרה לכל

, מטרה לכל ביחס קו עבירת מבצע בעודו משמעותי יתרון קיבל המתחרה אם, זאת למרות 10.2.1.1 

 מבצע בעודו הנדונה למטרה שנורתה ירייה כל עבור אחד מהלך- עונש שלהיענ עשוי המתחרה

 .כלשהי ירייה יורה אינו אך קו עבירת מבצע המתחרה כאשר עונש שום יהיה לא. עבירה

 .ישים 2.2.1.5למעט כאשר כלל 

. מאורע כל עבור אחד מהלך עונש יקבל המתחרה, התרגיל בתדריך שפורט לתהליך מציית אינו מתחרה אם 10.2.2

 אחד מהלך-עונש למתחרה יקבע, מהלך עבירת מבצע בעודו משמעותי יתרון קיבל המתחרה אם, זאת למרות

 .  נכון לא במיקום יריות מספר ייר, לדוגמא יחיד עונש במקום עבירה מבצע בעודו שנורתה ירייה כל עבור

 המתחרה אותן הפגיעות של המרבי המספר את יעברו לא הם, ל"הנ במקרים מרובים עונשים ניתנים כאשר 10.2.3

 4 לראות ניתן בו במקום, ירי הגבלת קו על עובר בעודו יתרון השיג אשר מתחרה, לדוגמא. להשיג יכול

 4 של למקסימום עד העבירה את מבצע בעודו שנורתה ירייה לכ עבור אחד מהלך-עונש יקבל, מתכת מטרות

 .בפועל נורו אשר היריות למספר קשר ללא, מהלך-עונשי

 במהלך הנורית ירייה כל עבור אחד מהלך עונש יקבל, מחסנית החלפת לחובת מציית אינו אשר מתחרה 10.2.4

 .בוצעה היא בה לנקודה ועד נדרשה החוזרת הטעינה בה הנקודה אחרי התרגיל

-עונש יקבל המתחרה, נופל והחלק, קופר מנהרת של העליון הכיסוי מחלקי יותר או באחד פוגע מתחרה אם 10.2.5

 או בתמוכות מכה או הגוף עם מהתקלות וצאהכת ל"כנ חלק נפילת. נפל אשר חלק כל עבור אחד מהלך

 .תוענש לא, מרתע או לוע-מגזי וצאהכת

או  לתנוחה פיסית נע או) טעינה אביזר או תחמושת האקדח לכיוון ידיים ועתתנ ("זוחל" המתחרה אם 10.2.6

- עונש יקבל המתחרה, התחלה- אות ולפני" היכון "פקודת לאחר יותר גדול יתרון לו מעניקה אשרעמידה 

 את ויתחיל ראשונה אתראה  המתחרה יקבל,  בזמן המתחרה את לעצור מסוגל השופט אם. אחד מהלך

 .שוב התרגיל

 אחד מהלך-עונש יקבל המתחרה,  כלשהית ניקודלפחות כדור אחד מטרלהעסיק ב מצליח אינו מתחרה אם 10.2.7

 9.2.4.5 כלל  של המיוחדים התנאים מתקיימים בו למקרה פרט, המתאים ההחטאות למספר בנוסף, למטרה

 9.9.2-כלל או
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 השנייה ביד כל מקרה של נגיעה על ייענש מתחרהה, בלבד חלשה או  חזקה ביד שימוש מתנה ירי תרגיל אם 10.2.8

או מן המקום שבו (, לאחר מתן אות התחלה)  ' וכולקיחת אקדח משולחן עם היד השנייהאו (באקדח 

ללא תמיכה באקדח בעת שחרור ( חיצונית ניצרהשיחרור והפעלה של חריגים הם , )ירי עם יד אחתהמתחיל 

 שבוצעה תוך עברה כאשר הירייכל ענישה תינתן על ,  בכל מקרה. זרת או טיפול בתקלהטעינה חו, )הנצרה

 : המתחרה משתמש ביד או בזרוע ל

  .היורה היד בפרק או בזרוע לתמוך בכדי" האחרת "ביד משתמש 10.2.8.1 

 אותה שמניחים ידי- על, היציבה פרלש או היציבות את להגדיל בכדי" האחרת "ביד משתמש 10.2.8.2 

 .אחר חפץ כל או, אביזר, מחסום על

 ,זאת למרות. הבטיחות תנאי את שימלא בתנאי שוב לירות רשאי, אותה שנטש לאחר ירי לעמדת השב יורה 10.2.9

 עונש ל"הנ במקרים. זאת לאסור יכולים, II  -ו I  ברמה בתחרויות ותרגילים, דרוג בתרגילי בכתב תדריך

 .ישים יהיה מהלך של חדא

 או  ממוגבלות וצאהכת התרגיל של כלשהו חלק במלואו לבצע מסוגל אינו המתחרה אם - מיוחדת ענישה 10.2.10

 התרגיל דרישות במקום עונש ראשי משופט לבקש -התרגיל להתחלת קודם -רשאי, קודמת פציעה

 . המפורטות

הוא חייב להכריז מראש לפני תחילת הירי על , הראשי השופט ידי על מאושרת הבקשה אם 10.2.10.1 

 . המתחרה קודימנשיופחת  20%ל  % 1העונש הספציפי בטווח בין  על, ידי המתחרה

למתחרה הסובל ממגבלות פיזיות בענישה יכול השופט הראשי לאשר הקלות , לחילופין 10.2.10.2 

 . את דרישות התרגילואינו מסוגל לקיים , ברורות

 .רגיל ייושםענישה תהליך ,  אם הבקשה נדחתה על ידי השופט הראשי 10.2.10.3 

 )2.2.3.1ראה כלל . (יקבל ענישה על כל כדור שנורה כך,   מטר1.80מתחרה היורה מעל מחסה שגובהו לפחות  10.2.11

  

  כלליות תקנות – פסילה 10.3

 על ייאסר. יפסל IPSC תחרות במהלך אחרת אסורה פעילות או יחותבט עבירת מבצע אשר, מתחרה 10.3.1

 להיערכות או הזמנים ללוח קשר ללא שנותרו הירי בתרגילי להשתתף מהתחרות נפסל אשר מתחרה

 . זו תחרות עבור הפיסית

 על בבירור מתועדים והתאריך הזמן גם כמו לפסילה הסיבות כי יבטיח השופט, הפסיל נקבעת כאשר 10.3.2

 . הראשי השופט את מיידית ליידע יש. המתחרה של הניקוד גיליון

 רשמית להכרזה עד התחרות מניקוד יוסר לא תוצאות של הסופי לפרסום קודם נפסל אשר מתחרה ניקוד 10.3.3

 הוגשה שלא בתנאי(,  11.3.1 בכלל רהמוגד הרשמי המועד תום,  או ראשי שופט ידי על התחרות סיום של

 .)נציגו או הראשי לשופט ערר בקשת

 .הקובע יהיה  11.3.2 כלל  11.3.1  בכלל המוגדר הזמן במגבלות ערר הגשת של במקרה 10.3.4

  לדוגמא . ((Pre Match) מוקדמת תחרות או התחרות את שהשלים  לאחר נפסל אשר המתחרה ניקוד 10.3.5

 .הנוספת בתחרות מהפסילה יושפע לא,  )נפרדת בתחרות או אדם מול באדם השתתף

  . במתכוון שלא פליטה – הפסיל 10.4

 מוגדרת במתכוון שלא פליטה.  האפשרי בהקדם במתכוון שלא כדור לפליטת הגורם יורה יעצור שופט

 :להלן

 כבלתי שנחשב אחר ןכיוו בכל או,  שוליים, המפגע חומת של לגבולות מחוץ הנורית ירייה כל 10.4.1.1 

 לאחר וממשיך  למטרה הנורה כדור.  התרגיל בתדריך ומפורט המארח הארגון ידי על בטוח

 .ישים יהיה 2.3  כלל אך המתחרה לפסילת יגרום לא, בטוח לא בכיוון מכן

 3-מ קרוב בטווח מוצבת נייר מטרת כאשר למעט, מהמתחרה  מטרים 3  בטווח בקרקע הפוגע כדור 10.4.2
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 יוצא הוא   (Squib), הכדור של תקין לא מיזום וצאהכת מטרים 3- מ קצר בטווח הפוגע קליע. יםמטר

  .מהכלל

  

 בתהליך הנורית ירייה כל יכלול זה כלל.   בפועלפריקה או חוזרת טעינה, טעינה כדי תוך הנורית ירייה 10.4.3

 )10.5.9ראה גם כלל   (8.3.7 - ו8.3.1 בפרק המוגדר

 מקרה בכל. לפסילה כעילה נחשב ואינו האקדח פריקת בזמן הנגרם כדור פיצוץ/יזום  -  חריג 10.4.3.1 

 .ישים  ויהיה יכול 5.1.6 כלל

 .מתקנת פעולה במהלך הנורית ירייה 10.4.4

 .ליד מיד אקדח העברת במהלך הנורית ירייה 10.4.5

 .במטרות מעשי באופן יורים כאשר למעט תנועה בזמן הנורית ירייה 10.4.6

נמדד מחלקה הקדמי של  , )  מטר15בישראל ( מטרים 7 -  מטווח הקרוב מכתמת הנורית למטרת היריי 10.4.7

 .המטרה ועד לחלק הגוף הקרוב ביותר הנמצא במגע עם הקרקע

 כל אחר מילא המתחרהו, בנשק חלק של אמיתי שבר בשל הנה לפליטה הסיבה כי לקבוע ניתן כאשר 10.4.8

 . אפס יהיה התרגיל עבור המתחרה ניקוד אך תחרות פסילת תוטל לא, הרגילות הבטיחות הדרישות

אשר יבדקו את הנשק ויבצעו כל , מיידית לבדיקת השופט או נציגוכלי הירי חייב להיות מוצג  10.4.8.1 

. היווה את הסיבה לפליטהאשר  ,של החלקאו פגם בר בדיקה הכרחית לביסוס טענת ש

 בשל שלא במתכווןמאוחר יותר על פסילת תחרות עבור פליטה  ערערלהמתחרה לא יורשה 

  את התרגילו לא הציג את הנשק לבדיקה מיידית לפני עוזבואאם ה,  של חלק או פגםשבר 

 בלתי השופט לדעת אשר תחמושת כל או) 5.5.4 (תמתפצל או נותבת או כתמת חודרת בתחמושת שימוש 10.4.10

 )5.5.6( בטוחה

  .בנשק בטיחותי לא טיפול – פסילה 10.5

 : ל מוגבלות לא אך, כוללות בנשק בטיחותי לא לטיפול דוגמאות

 או השופט של פיקוחו תחת או המיועד הבטיחות באזור השהות לזמן פרט, זמן בכל בנשק טיפול 10.5.1

 . ותיוהורא

 תאו מעבר לזוית המותר, לאחורהאקדח להצביע  ללוע אפשרהמתחרה מ, אם בזמן כלשהו במהלך התרגיל  10.5.2

    ).10.5.6 וכלל 5.2.7.3חריגות מוגבלות לפי כלל (או מעבר לזויות הבטיחות שנקבעו ,

 אם ,לב שים. לאו או עוןט, ליפול לו גורם או אקדחו את מפיל המתחרה התרגיל במהלך כלשהו בזמן אם 10.5.3

 :ש בתנאי יפסל לא יציב חפץ או הקרקע על אקדחו את מניח במכוון המתחרה

 ומוגנת בטיחותית בצורה אותו מניח שהוא עד, האקדח עם קבוע פיסי מגע על שומר המתחרה 10.5.3.1 

 -ו, אחר יציב חפץ על או הקרקע על

 מחייב התרגיל מהלך כאשר למעט (הזמנים בכל מהאקדח מטר 1 של בטווח נמצא המתחרה 10.5.3.2 

 )התרגיל התחלת לצורך בעל תפקיד בתחרות בפיקוח יותר גדול מרחק

 כאשר מתקיים אינו 10.5.2 כלל 10.5.3.3 

  או 8.1 בפרק כמפורט היכון במצב כלי הנשק 10.5.3.4 

  . כלי הנשק לא טעון והמחלק פתוח לאחור10.5.3.5

 .מנהרה גבולות בתוך מנרתיק שליפה או יקלנרת החזרה 10.5.4

 פסילה ). sweeping, לדוגמא (ירי תרגיל במהלך המתחרה בגוף כלשהו חלק על להצביע אקדח ללוע לאפשר 10.5.5

 ההיית המתחרה של שאצבעו לכך כפוף לנרתיק החזרה או שליפה במהלך התבצע המעבר אם תקבע לא
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 . ההדק לשמורת מחוץ בברור

  

 או שליפה במהלך המתחרה מרגל  מטר 1 של לרדיוס מעבר לאחור להצביע טעון אקדח של ללוע לאפשר 10.5.6

 (Downrange) מטר קיימת רק כאשר המתחרה ניצב ופניו כלפי חומת המפגע 1  הגדרת ה.לנרתיק החזרה

 .תרגיל במהלך כלשהי זמן בנקודת אחד כלי נשק מאשר ביותר שימוש או חגירה 10.5.7

 כך הנשק את מסיט בבירור המתחרה כאשר, ליקוי תיקון בעת ההדק לשמורת מחוץ האצבע החזקת אי 10.5.8

 .למטרות מכוון שאינו

למעט כאשר במפורש ,  או פריקה חוזרת-אי החזקת האצבע מחוץ לשמורת ההדק בעת טעינה או טעינה  10.5.9

   )8.3.7.1 וכלל 8.1.2.5ראה כלל (מותר 

 8.5.1לכלל  בהתאם תנועה בזמן ההדק לשמורת מחוץ צבעהא החזקת אי 10.5.10

 :באחד מהמצבים הבאים, נרתיקבאקדח טעון הימצאות  10.5.11

 10.5.11.

1 

 . נצורה לא נצרה עם בודדת פעולה בעל, הבליעה בבית טעון כדור עם אוטומטי חצי אקדח

 10.5.11.

2 

 . נצורה לא ונצרה וךדר פטיש עם, סלקטיבית פעולה או כפולה פעולה בעל אקדח

 10.5.11.

3 

 . דרוך פטיש עם תופי אקדח

  2.4.4 בניגוד לכלל טיפול בתחמושת חיה או דמי  10.5.12

 10.5.12.

1   

אינו מונע ממתחרה להגיע לאזור התחגרות עם תחמושת חייה או דמי " טיפול" המונח 

או משחרר באופן פיזי   אינו מסיראו בחגורם בתנאי שהמתחרה , מטען, במחסניות, בכיסים

 .את התחמושת מהחגור בתחומי אזור ההתחגרות

 .השופט של המפורשות הוראותיו לפי לא ,טעון כלי נשק אחזקת 10.5.13

 החזרה על ויפקח למתחרה יסייע אשר, בתחרות תפקיד לנושא יודיע המתחרה. שהופל אקדח השבת 10.5.14

 אינה התחרות למסגרת מחוץ טעון בלתי אקדח הפלת. בטיחותית בדיקה לאחר הנשק של בטיחותית

 .יפסל בעצמו אקדחו את שירים מתחרה אך עבירה

י נשק או שימוש בכל- ו ) 5.5.6 וכלל 5.5.5  5.5.4 ראה כלל(או לא בטיחותית /שימוש בתחמושת אסורה ו 10.5.15

   )5.1.11 או 5.1.10ראה כלל  (אסור

  תספורטיבי בלתי התנהגות –פסילה 10.6

 אך, כוללות דוגמאות. בתחרות שופט בעיני ספורטיבית לבלתי נחשבת אשר התנהגות בשל יפסלו  מתחרים 10.6.1

 כל או , בתחרות תפקיד נושא של סבירות להוראות הענות- אי, יושר חוסר, רמאות, -ל מוגבלות אינן

 .האפשרי םבהקד הראשי השופט את לידע יש.  רע שם לספורט להוציא עשויה אשר התנהגות

או  יתרון להשיג בכדי, אוזניים או עיניים מגני לאובדן גרם או הסיר במתכוון  השופט לדעת אשר מתחרה 10.6.2

 .מהתחרות יפסל, תרגיל חוזר

. בתחרות שופט בעיני מתקבלת לבלתי נחשבת אשר התנהגות בשל  מהמטווח ויגורשו יכול אחרים אנשים 10.6.3

 התערבות , בתחרות תפקיד נושא של סבירות להוראות הענות- אי,  -ל מוגבלות אינן אך, כוללות דוגמאות

 . רע שם לספורט להוציא עשויה אשר התנהגות כל, היורה תפקוד -או-ו, התרגיל בתפעול

 בשימוש אסורים חומרים –פסילה 10.7

 נפשית הן, מוחלטת עצמית- בשליטה להיות נדרשים, IPSC בתחרויות התפקידים ונושאי המתחרים כל 10.7.1

 . IPSC תחרות במהלך, גופנית והן

10.7.2 IPSC חיוניות-בלתי תרופות, מרשם-ללא תרופות, אלכוהוליים במשקאות לרעה לשימוש מתייחסת 
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 כעבירה, ניתנים או נלקחים הם בה לדרך קשר ללא, ביצוע- משפרי או חוקיים- בלתי בסמים ושימוש

 .מיוחד באופן חמורה

 סמים השפעת תחת יהיו בתחרויות תפקידים ונושאי שמתחרים אסור, רפואיים צרכים עבור ימושלש פרט 10.7.3

 תחת בבירור הנו הראשי השופט של לדעתו אשר, אדם כל. התחרות במהלך כלשהו מסוג) אלכוהול כולל(

 . המטווח את לעזוב ויידרש מהתחרות ייפסל, לעיל מהמפורטים אחד של השפעה

10.7.4  IPSCלעצמה את הזכות לאסור כל חומר כוללני או ייחודי ולבצע בדיקות לאיתור נוכחות חומרים  שומרת 

  ) כללים נגד סמים בקובץ נפרדIPSCראה (. אלו בכל זמן שהוא
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  כללים של ופרשנות עררים – 11 פרק

 כלליים עקרונות 11.1

 ברמות כי ומוכר ידוע. חוקים י"ע טתהנשל תחרותית פעילות בכל רצויות הנן מזדמנות מחלוקות – מנהלה 11.1.1

 יעיל ניהול, זאת למרות. הפרטני למתחרה חשובה יותר הרבה הנה התוצאה, תחרות של יותר משמעותיות

 . המחלוקות מרבית את יימנעו התחרות של ותכנון

.  אחר בכלל רהמוגד לניגוד פרט עניין כל עבור לערר עתירות להגיש ניתן, להבא למפורט בהתאם – נגישות 11.1.2

 כפי העבירה האם, לקבוע בכדי רק תתקבלנה בטיחות עבירת עקב מפסילה הנובעות עתירות, זאת למרות

 שתוארה כפי העברה מקרה בכל.  בעליל בטיחותית בלתי אכן הייתה במטווח תפקיד נושא ידי על שתוארה

 . עררל נושא איננה תפקיד נושא י"ע

 את לזמן יש, ההחלטה עם מסכים אינו המתלונן אם. השופט ידי על תחילה מתקבלות ההחלטות – עתירות 11.1.3

 השופט את לזמן יש הסכמה אין עדיין אם. לפסוק ולבקשו שבשאלה האזור או התרגיל עבור הבכיר השופט

 .לפסוק הראשי

 באמצעות עררים לועדת לעתור רשאי הוא, ההחלטה על לחלוק ממשיך והמתלונן במידה – לוועדה עתירה 11.1.4

 . ראשון צד ערר הגשת

 הערר ועדת לפני המקרה את להציג רצונו אודות הראשי לשופט להודיע נדרש המתלונן – ראיות שמירת 11.1.5

 הציפייה בזמן, כולם ואת בדבר הנוגעים מהמסמכים אחד כל ישמרו התפקידים שנושאי לבקש ורשאי

 .קבילות אינן) וידאו (וצפייה) אודיו  (שמע עדויות. לשימוע

. המתאים התשלום בצירוף, ובהכתה הבקשה של והמשלוח ההכנה על אחראי הנו המתלונן – הערר הכנת 11.1.6

 .שפורט הזמן גבולות בתוך הראשי לשופט מוגשים להיות חייבים שניהם

, דיחוי ללא להודיע חייב, לערר הבקשה את המקבל בתחרות תפקיד נושא כל – בתחרות התפקיד נושא חובת 11.1.7

 זה מידע ולהעביר, בעניין המעורבים התפקידים ונושאי העדים כל של הזהויות את ולציין הראשי לשופט

 .הראשי לשופט הלאה

 ועדת את יכנס, הצפוי הערר אודות הדוח את הראשי מהשופט בקבלו, התחרות מנהל – התחרות מנהל חובת 11.1.8

 .האפשר ככל מוקדם, וסגור פרטי במקום הערר

.  IPSC כללי של המעודכנת המהדורה פי על ולפסוק להתעדכן מחויבת הערר וועדת – הערר וועדת חובת 11.1.9

 פי על הוועדה חברי יפסקו,  IPSC כללי בהגדרות ספציפי באופן מכוסה המקרה שאין או פרוש נדרש כאשר

 הכללים רוח פי ועל הבנתם מיטב

 הועדה הרכב 11.2

 :הבאים לכללים בכפוף יהיה הערר ועדת הרכב, ומעלה III ברמות רויותבתח – ערר ועדת 11.2.1

  לפי (התחרות מנהל ידי על הממונה הרשאה בעל בתחרות תפקיד נושא  או נציגו או IPSC נשיא 11.2.1.1 

 . הועדה ראש-כיושב הצבעה זכות ללא ישמשו, )זה סדר

 יהיו). זה בסדר (התחרות מנהל ידי על או נציגו או IPSC נשיא ידי על ימונו אשר בוררים שלושה 11.2.1.2 

 .בלבד אחת הצבעה זכות בעלי

 .מוסמכים שופטים ולהיות, בתחרות מתחרים להיות צריכים הבוררים, האפשר במידת  11.2.1.3 

 מההחלטה חלק, הערר ועדת של כלשהו חבר או הראש יושב יהיו לא ונסיבות מקרה בשום 11.2.1.4 

 . לערר הובילו אשר, בעקבותיה תירותהע או המקורית
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 הנדון מהאירוע חלק אינם אשר מנוסים אנשים 3 הערר לוועדת למנות התחרות מנהל רשאי - II -ו I רמות 11.2.2

 חברי כל. האפשר במידת מוסמכים נושאי תפקידים תכלול הוועדה. הערר תוצאות עם ישיר קשר להם ואין

 יכהן ,האדם הבכיר בהעדר נושאי תפקידים רשמיים או הבכיר התפקיד בעל. הצבעה זכות יבעל הוועדה

 .הוועדה ר"כיו

 .ותהליכים זמן מגבלות 11.3

על גבי טופס מתאים בצרוף  ובותכת חובה להגיש לשופט הראשי את הבקשות –מגבלת הזמן לבקשת ערר   11.3.1

י בעל תפקיד " כפי שנקבעו עההתרחשות שבמחלוקתבתוך שעה אחת מהאירוע או ,  שנקבעו עררדמי ה

השופט . ולא יינקטו שום צעדים נוספים, קבילה-יהפוך את הבקשה לבלתימילוי האמור לעיל אי . בתחרות

  .על טופס הערר את התאריך והזמן בו הוא קיבל את טופס העררמיידית הראשי חייב לרשום 

 תליית לפני או הערר בקשת ממועד שעות 24 בתוך להחלטה עלהגי חייבת הועדה – ההחלטה זמן מגבלת 11.3.2

, שהוקצב הזמן בתוך החלטה לקבל מצליחה אינה הועדה אם. השניים מבין הראשון, הסופי התחרות ניקוד

 תדחה) 11.7.1כלל  ראה (הערר בבקשת שלישי צד ותלונת, אוטומטית תתקבל הערר בבקשת ראשון צד תלונת

 .למתלונן הערר דמי להחזרת תגרום מאוחרת החלטה כל. אוטומטית

  ערר אגרת 11.4

 תהייה לבוררות לעתור למתחרה שתאפשר הערר אגרת, יותר גבוהה או III רמה תחרויות עבור – ערר אגרת 11.4.1

100.00$US התפקידים נושאי בידי תקבע אחרות תחרויות עבור הערר אגרת. מקומי במטבע ערך שווה או 

 בנושא ראשי שופט ידי על המוגש ערר. מקומית במטבע ערך שווה או 100$US על תעלה לא אך, בתחרות

 .מאגרה פטורה התחרות

 היא הועדה החלטת אם. תוחזר ששולמה האגרה, הערר את לקבל היא הועדה החלטת אם   -  ערר תשלומי 11.4.2

 אזוריים לאירועים בנוגע תהחלטו כספי. בתחרות מארגני ידי על  תחולט ששולמה האגרה, הערר את לדחות

 בנוגע החלטות וכספי). National Range Officers Institute ) NROI הלאומי השופטים למוסד יועברו

 International Range  הבינלאומי השופטים לאיגוד יועברו) יותר וגבוהות III רמות (בינלאומיים אירועים

Officers Association)  IROA .( 

  יךההל כללי 11.5

 ששולמו הכספים את המארגנים מטעם ותשמור ובהכתה הבקשה את תלמד הועדה – וההליך הועדה חובת 11.5.1

 .ההחלטה לקבלת עד המתלונן ידי-על

 לחקור ויכולה, הבקשה אודות נוספים פרטים אישית למסור מהמערער לדרוש יכולה הועדה – עררים הגשת 11.5.2

 .למחלוקת רההקשו נקודה כל אודות אותה/אותו

 . לעזוב  מהמתחרה לבקש היכול הוועדה , נוספות בראיות דנה שהועדה בזמן – שימוע 11.5.3

. במחלוקת המעורבים העדים שאר כל את כן-כמו, בתחרות התפקידים נושאי  לשמע יכולה הועדה  - עדים 11.5.4

 .שהוגשו הראיות כל את אזי תבחן הועדה

 . במחלוקת הנוגעת נקודה כל אודות תפקידים ונושאי עדים לתשאל להיכו   הועדה – תשאול 11.5.5

 .מתנהל בערר הדיון עוד כל כלשהי פסיקה או דעה מהבעת יימנעו הועדה חברי – דעות 11.5.6

, תפקיד נושא או אדם שכל ולדרוש, במחלוקת הנוגע אזור או מטווח כל לבחון יכולה  הועדה – השטח חקירת 11.5.7

 .   אליהם יתלווה, בתהליך יליוע שלדעתם

 להיות עשוי, עדות למתן פרט כלשהי בדרך הועדה חברי על להשפיע המנסה אדם כל – הוגנת בלתי השפעה 11.5.8

 . משמעתית לפעולה נתון

 ויגיעו בפרטיות ידונו הם, במחלוקת הנוגעים והראיות המידע כל ברשותה כי משוכנעת הועדה כאשר – דיון 11.5.9

 . רוב הצבעת באמצעות םלהחלטת
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 וביצועו הפסק 11.6

, הראשי והשופט, התפקיד נושא, המתלונן את יזמנו הם, החלטה מקבלת הועדה כאשר – הועדה החלטת 11.6.1

 .הפסיקה מסירת לשם

 ההחלטה את היתל  הראשי השופט. הראשי השופט הוא הועדה החלטת יישום על האחראי – ההחלטה יישום 11.6.2

 התרחשו אשר כלשהם אירועים על תשפיע ולא, רטרואקטיבית אינה ההחלטה. המתחרים לכל נגיש םבמקו

 . לה קודם

 הראשי השופט של לדעתו אם אלא, עליה לערער ואין סופית הינה הועדה החלטת – סופית הנה ההחלטה 11.6.3

 מצדיקות אשר חדשות ראיות , י מנהל התחרות" אך לפני פרסום ההחלטה ע,ההחלטה מתן לאחר התקבלו

 . מחדש דיון

 במהלך, מכן לאחר שבא דומה אירוע כל עבור תקדים ותהוונה תרשמנה הערר ועדת החלטות –  פרוטוקול 11.6.4

 . התחרות אותה

  שלישי צד ערר 11.7

 זה פרק נחיותה, כאלו במקרים". שלישי צד ערר  "של בסיס על אחרים אנשים באמצעות עתירות להגיש ניתן 11.7.1

 .תקפות תהיינה

 הכללים פרשנות 11.8

 ההסברים כל את ימציאו IROA משרדי. IPSC הנהלת  באחריות מצויה אלו ותקנות כללים של פרשנות 11.8.1

 . הצורך לפי הנדרשים וההבהרות

 או בכתמ ,פקס באמצעות, בקתב בקשתם את להגיש יידרשו כלשהו  כלל של הבהרה אחר המחפשים אנשים 11.8.2

 . IPSC -ל אלקטרוני דואר

 תחרויות בכל וישמשו קדימיםכת ייחשבו IPSC באתר IROA מנהלי בידי שפורסמו הכללים פרשנויות כל 11.8.3

IPSC נתונה תהייה שכזו פרשנות כל. לאחריו או הפרסום מתאריך) 7 (השביעי ביום המתחילות המורשות 

 .הבאה IPSC  של הכללית באסיפה שינוי או לאישור
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  שונות – 12 פרק

 
 .אלו מכללים נפרד בלתי חלק יהוו, בזאת הכלולים הנספחים כל 12.1

 שפה 12.2

 לבין אלו כללים של האנגלית הגרסא בין התאמות-אי ויש במידה. IPSC של רשמית השפה היא אנגלית 

 . הקובעת תהייה האנגלית גרסת, אחרות בשפות גרסאות

 וויתור בכת 12.3

 המובא שציוד לוודא ואישי  בלעדי כולל באופן אחראים IPSC לתחרויות הבאים האנשים וכל חריםמת 

 IPSC אין. התחרות מיקום של הגיאוגרפי או הפוליטי באזור החוקים דרישות את במלואו תואם  לתחרות

, נזק, בדןלאו כלשהיא באחריות נושא , IPSC-ל המשויך ארגון כל או IPSC של רשמיים תפקיד בעלי ולא

  .ציוד של חוקי אי או חוקי משימוש וצאהכת ישות או מאדם הנגרמים מוות או פציעה, תאונה

 לבין אלו כללים של האנגלית הגרסא בין התאמות-אי ויש במידה. IPSC של רשמית השפה היא אנגלית 

 . הקובעת תהייה האנגלית גרסת, אחרות בשפות גרסאות

  .ונקבה זכר. המינים לשני מתייחסת זכר כאל וביםכתב ליורה התייחסות  -  מין 12.4

  

 

  מונחים מילון 12.5

 

RD   אדם המוכר על ידיIPSC  אזורכמייצג. 
 אקדח אשר אינו מיוצר ביצור המוני ואינו נגיש לכלל הציבור אבטיפוס

 . או יצירת תרגיל, קודתפ, המשמש בתרגיל לשם עיטור,  ציוד למעט קווי הגבלה או מטרות (Props)אביזרים 

 .IPSCארץ או אזור גיאוגרפי אחר המוכר על ידי  (Region)אזור 
אזור אסור 

 (Uprange)בירי

 תהמקסימאליבכיוון מנוגד לגזרת הירי , או מטווח, אזור ירי,  האזור הכללי של תרגיל
 –חריגה (. אשר אסור להפנות אליו קנה של כלי ירייה בעת תרגיל) 2.1.2ראה כלל (המותרת 

 )10.5.6למעט כלל 
 .מטרת ענישה הגוררת הורדת ניקוד עם פגיעה בה אל ירי

  גרם0.0648= גריין1.     ליברה1= גריין7000,  יחידת מידה של משקל גריין
הדגלון לא יוכל להיכנס לבית הבליעה כאשר . אשר אינו מזכיר בצורתו כדור, אבזר בצבע בהיר דגלון בית בליעה ריק

ימנע מכדור להיכנס לבית ,   בבית הבליעההדגלוןוכאשר יהיה .   ור בבית הבליעהיש כד
 .לדגלון חייבת להיות לשונית בולטת או סרט הבולט מעבר לבית הבליעה. הבליעה

תקלה בנשק " . אי העסקה"אך החטאת פגיעה במטרה אינו ,  ירי כדור . ירי כדור לעבר מטרה (Engage)העסקה 
 ".אי העסקה"מוגדרת , עת יריאו בתחמושת המונ

 )8.3.4ראה כלל . (התחלת תרגיל לפני שניתן אות התחלה .התחלה פסולה
כל עירום של אדמה או חול או חומר אחר שמטרתו לקלוט כדורים או להפריד בין שני תרגילי  חומה

 ירי
חומת מפגע 

(DownRange) 
 הנשק בבטחה במהלך תרגיל או האזור הכללי של התרגיל אשר אליו יכול להיות מכוון קנה

 .מקום שמתוכננים לפגוע בו כדורים
 קביעה חד משמעית חייב

  (Must)חייב 
או שיש בו כדור או כדור סרק , כלי נשק שיש בו כדור או כדור סרק בבית הבליעה או בתוף טעון

 .במחסנית הנמצאת בתוך כלי הנשק
 .הכנסת תחמושת לכלי הירייה טעינה

 טעינה חוזרת
(Reloading) 

 .השלמה או הכנסה של תחמושת נוספת לכלי הנשק

 Strong)יד חזקה 

Hand) 

).  היא היד החלשהההיד השניי. (היד שבה משתמש היורה כדי לשלוף את האקדח מהנרתיק
מתחרים בעלי יד אחת יכולים להשתמש באותה יד הן ליד חלשה והן ליד חזקה בכפוף לכלל 

10.2.1 
לדוגמא כאשר הצינה . (תת פיקה שלא באמצאות נוקר כאשר הקליע אינו יוצא מהקנההצ יזום לא רצוני

 ) ידנית וכדור נופלכתנדר



 

  53

 -לגמרי אופציונאלי יכול

  (May)יכול 
 אופציונאלי אך מומלץ יכול ויעשה

 קביעה חד משמעית יעשה

 After) יצור משני
Market) 

 .ם המקורייםפריטים שלא מיצור מקורי או זמינים דרך היצרני

 .ניסיון נוסף לבצוע תרגיל מאושר מראש על ידי שופט או וועדת ערעורים (Reshoot)ירי חוזר 

  .הפעלת ההדק או מנגנון כלי הנשק כאשר אין בנשק תחמושת ירי יבש
 .לחיצה על הדק או מנגנון ללא תחמושת ירי יבש

 .קליע העובר במלואו את קנה כלי הירייה (Shot) היריי

 .תחמושת הנמצאת בשימוש באקדח או ברובה ורכד
 כיוון קנה כלי הנשק לכיוון המטרות כיוון נשק

 6.1.3מונח חליפי לתרגיל ראה כלל  מהלך תרגיל

 . מבדיל ביניהם4.1.3ירי למעט כאשר כלל -מונח שיכלול מטרות ירי ומטרות אל (Targets)מטרות 

 .המיקום הגיאוגרפי של התרגיל מיקום
סטייה מפצה 

 )קומפנסטור
 .אביזר המולבש על קצה הקנה במטרה לרסן קפיצה ורתיעה

 Start)מצב התחלה 

Position) 

המוגדרים בתדריך לתרגיל לפני מתן אות התחלת , ועמדת היורה, מיקום הירי,  המיקום
 )8.3.4ראה כלל (תרגיל 

 )'מעל מחסה וכו,מצד המחסה(יכולת ראיה מעמדת ירי  מראה

כאשר הקליע אינו חולף במלואו את הקנה , הצתת פיקה של כדור שלא על ידי נקירת נוקר (Detonation)ניפוץ 
 )כאשר כדור נופל,  כאשר משחררים ידנית את הצינה: לדוגמא(

 .נרתם על חגורת המתחרה,  אביזר לריתוק אקדח נרתיק
נרתיק עם רתום 

 Tie Down)תחתון  

Rig) 

 .ובטח ליורה בעזרת שרוך או אביזר אחרנרתיק אשר החלק התחתון שלו מא

תרגיל כאשר האקדח אחוז או נוגעים במהלך הפנית קנה כלי ירייה לחלק כלשהוא  בגוף היורה  (Sweeping)סחיפה 
 )10.5.5ראה כלל . (או בנשק ארוך בטרם הוכנס דגלון בטיחות, בו בטרם אובטח בנרתיק

 .'ידיים משוכלות וכו, ידיים לצידי הגוף:   לדוגמא.מצב פיזי של גפי היורה (Stance)עמדה 

עמידת ירי 
(Shooting 
Position) 

 )שכיבה, כריעה, ישיבה, עמידה: לדוגמא( של גוף היורה תהפיזיקאליהתצורה 

עמידת מוצא כלפי 
 התרגיל

 .חזהו ובהונותיו מופנים לכיוון חומת המפגע,  עמידת המתחרה כאשר פניו

 פונה בניגוד לכיוון

 Facing)חומת מפגע 
Uprange)  

 (uprange)חזהו וכל אצבעותיו פונים לאחור מחומת המפגע , פני המתחרה

 .חלק הכדור הגורם לייזום הכדור להיירות פיקה

הן בבית הבליעה והן במחסנית , כלי נשק אשר נקי לחלוטין מתחמושת כולל תחמושת סרק (Unloaded)פרוק  
 .המוכנסת בנשק

 .הסרה של תחמושת מכלי הירייה (Unloading)פריקה 

 Match)צוות תחרות 
Personnel) 

 .אך אינם בהכרח מוסמכים כבעלי תפקיד רשמיים,  אנשים שיש להם תפקיד רשמי בתחרות

 . למחסניות כולל מגנטיםרתוםציוד , מטען מהיר, מחסניות ציוד נלווה

או להפריד ,  ו חומר אחר המתוכננים לקלוט קליעיםאדמה א,  שוליים מורמים הבנויים מעפר (Berm)שוליים 
 .בין מקום ירי אחד לשני

 .פעולת השליפה מסתיימת כאשר האקדח יצא מהנרתיק. הפעולה של הוצאת אקדח מנרתיקו שליפה
תוצרת יצרן מקורית 

(OFM) 
Original Firearm Manufacturer  ,  

 .יקות ותרמילים ריקיםפ, כדורי סרק,  כוללת תחמושת אימונים תחמושת דמי

 Sight)תמונת כוונות 
Picture) 

 .כיוון לעבר מטרה מבלי לירות לעברה

  :מידות 12.6

 .בלבד להנחיה הן אלו מידות,  בסוגריים אלו בכללים מידות מופיעות כאשר
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  A1 נספח

  

  .חובה= ח, מומלץ= מ:    מפתח

  

רמה   IIרמה   Iרמה     

III  

רמה 

IV  

  Vרמה 

  ח  ח  ח  ח  ח  IPSCדרישות המעודכנות של חייב לעמוד ב  1

  ח  ח  ח  ח  מ   IPSCמתחרים חייבים להיות חברים ב   2

  ח  ח  ח  ח  ח  מנהל תחרות  3

  ח  ח  ח  ח  ח  )בפועל או ממונה(שופט ראשי   4

  מ  מ  ח  מ  מ  RDשופט ראשי מאושר על ידי   5

  ח  ח          IPSCשופט ראשי מאושר על ידי הנהלת     6

  ח  ח  מ      שופט בכיר בכל גזרה  7

       ח  מ  מ   לכל תרגילNROIשופט רשמי של   8

  ח  ח  מ       בתרגילIROAשופט אחד של   9

  ח  ח  מ       IROAמנהל רישום   10

  מ  מ  מ  מ  מ   כדורים6מדביק אחד לכל   11

      ח  מ  מ   לתרגיליםRDאישור   12

  ח  ח  ח       לתרגיליםIPSCאישור   13

  ח  ח  ח      )ראה למטה (IPSC-ביקורת ב  14

  ח  ח  מ  מ  מ   כרונוגרףמכשיר  15

      ח      IPSC-רישום מראש שלשה חודשים ב  16

  ח  ח        אישור אסיפה כללית  17

  ח  ח  ח     IPSCז של "הכללה בלו  18

  ח  ח  ח      IROA-דיווח מאוחר ל  19

   כדוריםמספר מומלץ מזערי של   20

  אקדח

  רובה

  רובה כדוריות

  

40  

40  

40  

  

80  

80  

80  

  

150  

150  

150  

  

300  

300  

300  

  

450  

450  

450  

    של תרגיליםכמות  21

  מספר מומלץ של מינימום תרגילים

  אקדח

  רובה

  רובה כדוריות

  

  

3  

3  

3  

  

  

6  

6  

6  

  

  

12  

12  

12  

25  35  
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  300  200  120  50  10  מספר מומלץ מזערי של מתחרים  22

  5  4  3  2  1  ערך ניקוד התחרות  23

  

 יכול לבנות הגדרות RDכל , בכל מקרה. שת אינה נדרII ורמה Iפיקוח בינלאומי לתחרויות ברמה    24

  .מקומיות לפיקוח של תחרויות אלו בתחומי האזור שלו



 

  56

  A2 נספח

  

  IPSC הכרת

  .בתחרות שיוכרו המחלקות בהגדרת המארגנים מחויבים , התחרות תחילת לפני

 המשתתפים מתחרים פי על רק וקטגוריות מחלקות מכירות  IPSC של בקרה תחת תחרויות,  אחרת צוין לא אם

,   מתחרים10 יש IIלמשל אם במחלקה בתחרות ברמה (כולל מתחרים שנפסלו במהלך התחרות  ( בתחרות בפועל

  :הבאים הכללים לפי) המחלקה תמשיך להיות מוכרת, ואחד או יותר נפסלים במהלך התחרות

  .מחלקות  .1

 )מומלץ.   (במחלקה מתחרים 5 לפחות II -ו I רמה

 )חובה.  (במחלקה תחריםמ 10 לפחות III רמה

 )חובה.  (במחלקה מתחרים 20 לפחות V  ורמה  IV  רמה

  .קטגוריות  .2

  .המחלקות תנאי אחר למלא חובה בקטגוריות הכרה לפני

  .למטה רשימה ראה.  למחלקה  מתחרים 5 מינימום חייבים התחרות רמות בכל

  .אישיות קטגוריות  .3

  :כדלהלן מאושרות אישיות קטגוריות

 . מתחרות מהמין הנשי(Lady)  שיםנ  ]א

  .התחרות של הראשון ביום 21 לגיל מתחת מתחרה (Junior)  נוער  ]ב

  .התחרות של הראשון ביום 50 לגיל מעל מתחרה (Senior)  בוגר  ]ג

 יש את סניור לסופר .התחרות של הראשון ביום 60 לגיל מעל מתחרה (Super Senior) בוגר סופר  ]ד

כל , אם אין מספיק מתחרים בקטגורית סופר סניור.  בקטגורית סניור אך לא בשניהםהאפשרות לבחור לירות

  .המתחרים בקטגורית סופר סניור יועברו לקטגורית סניור

  .קבוצתיות קטגוריות  .4

  :כדלהלן קבוצתיות בהגדרות להכיר IPSC באפשרות יש

  .מחלקות לפי אזוריות נבחרות  ]א

  .נשים רעבו מחלקות לפי אזוריות נבחרות  ]ב

  .נוער מחלקת לפי אזוריות נבחרות  ]ג

  נבחרות אזוריות לפי מחלקות לסניורים]            ד
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   טבלת אדם מול אדםA3 נספח
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  B1 נספח

  

  המטרות הצבת

  
  
 

  המוטות של העליונים הקצוות חיתוך

  נאה יותר הרבה חזות מעניק



 

  59

  B2 נספח

  

   IPSC מטרת

  

  

 ניקוד
Majorור'מייג  Zoneאזור  Minorמיינור  

5 A 5 
4 C 3 
2 D 1 
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  B3 נספח

  

  IPSC מיני   מטרת

  

 ניקוד
Majorור'מייג  Zoneאזור  Minorמיינור  

5 A 5 
4 C 3 
2 D 1 
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  C1 נספח

  הפופרים כיול

 לפני מכוילים יהיו שהם להבטיח בכדי הכנות יעשה הראשי השופט, בתחרות בפופרים משתמשים כאשר .1

 של ואספקה מיוחד אקדח ייעד הראשי השופט. כנדרש, התחרות במהלך עת ובכל, ותהתחר תחילת

 כל של הכיול לביצוע האחראים יהיו אשר, כיול כשופטי שיכהנו תפקיד-נושאי גם-כמו, מיוחדת תחמושת

  .בתחרות משתמשים בהם הפופרים

 4 למעט שרק 5.6.3.3 נמדד המצוין בסעיף תחמושת הכיול תיבדק לפקטור כל, התחרות תחילת לפני .2

 מחויבים , יעודייםיתחמושת שנבדקו בכלי הנשק הה תוצאות .כדורים נדרשים לכל כיול של כלי נשק

 . כדי להיות מאושרים120-125 של עוצמה במקדם

 .עררל ניתנים אינן הם, ראשי שופט ידי על והתחמושת האקדח אישור עם .3

 ,התחרות תחילת לפני מכוילים יהיו שהפופרים לוודא מחויב הראשי השופט .4

 כלי נשקמ הנורה יחיד בכדור הכיול באזור יפגע כאשר שייפול ךכ מוצב להיות חייב פופר כל, ראשוני לכיול .5

 המכויל בפופר לירי המאושר ביותר הרחוק ממיקום להתבצע חייב הירי. לכיול ייעודית בתחמושת יעודי

 בשרטוטים מצוינים הכיול אזורי. .י למתחריםכאשר לפחות חלק הפופר המיועד לפגיעת כיול הינו גלו

  .הבאים בעמודים

 תסריטים שלושה ישנם, מעליו או המעגל ברדיוס נפגע הוא כאשר נופל אינו הפופר, ירי תרגיל במהלך אם .6

  : אפשריים

a. כלשהי נוספת פעולה מחייבת אינה זו תוצאה. מטה אותו ומפיל בפופר שוב יורה המתחרה .

  . ומצב כפי ינוקד התרגיל

b. נוספת פעולה מחייבת אינה זו תוצאה. כיול מבקש ואינו בפופר שוב יורה לא המתחרה 

  . מצבו כפי ינוקד והתרגיל כלשהי

c. השופט, זו בנקודה. הפופר כיול את לבדוק ברצונו כי מודיע אך בפופר שוב יורה לא המתחרה 

 המצב או המקום תסביב את לשנות או פופר בפפר לגעת אין, לב שים. הפופר כיול את יחייב

 לפני הפופר מצב את שינה תפקיד בעל אם. התרגיל את השלים המתחרה כאשר מצוי היה בו

 את שינה אחר אדם או המתחרה אם. התרגיל את מחדש לירות חייב המתחרה, מחדש- הכיול

 התרגיל שאר.  הפופר על" החטאה "של ניקוד יקבל המתחרה, מחדש- הכיול לפני הפופר מצב

 .בפועל הפגיעות יפ על ינוקד

d.  לפני כיול חייבים לבצע ירי חוזר) לדוגמא רוח(אם הפופר נופל מכל סיבה חיצונית שהיא. 

 למיקום האפשר ככל קרוב. לעיל )6C סעיף פי על כנדרש (הפרעה ללא התהליך את יבצע הכיול שופט .7

 :לקרות יכולים הבאים האירועים. לפופר הירי בעת היורה של האמיתי

a.  כמכויל מוכרז הפופר,  נופל והפופר ,או נמוך יותר, הכיול באזור בפופר פוגע וןראש כדוראם 

 .בהתאמה כהחטאה וינוקד

b.  כלא מוכרז הפופר,  נופל לא והפופר, או נמוך יותר הכיול באזור בפופר פוגע ראשון כדוראם 

 .חוזר בתרגיל המתחרה יחויב הפופר של מחדש כיול לאחר. מכויל

c. 7   מהסעיפים שאחד עד נוסף כדור יירה, הפופר  את מחמיץ ראשון כדורa7  אוb   יקרו. 

 4.3.3.2 כלל ראה,  כיול על ערר או לכיול נתונות אינן מאושרות כתמת שמטרות לב שים .8

 בדצמבר 31להפסיק להיות מטרות מאושרות לאחר  וצפויות IPSCמטרות פופר בשלבי הוצאה מה .9

2012. 
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  IPSC פופרים 2C נספח

  פופר לכיול נההנכו השיטה

 רובה כדוריות/    אקדח

   נקודות5
  ניקוד

Minor / Major 
  נקודות10 או 5

 (9.4.1.2 & 9.4.1.1 כללים)

  נקודות10מינוס 
 ענישה

Miss / No-Shoot 
  נקודות10מינוס  רובה

  

  "כיול תחום "מציינים המוצללים השטחים: הערה

  מ" ס0.5 - :+/סיבולת מידות  

שימוש .   על צידן בשגגה כאשר הן נפגעות אסורות במפורשלסובירי המסוגלות - תכת אלמטרות מתכת ומטרות מ

  )4.3.1ראה כלל (.IPSCבהם עשוי לגרור דחית הכרת 
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  C3 נספח

  

   IPSC לוחות

 

 רובה כדוריות/ רובה   אקדח

   נקודות5
  ניקוד

Minor / Major 
  נקודות10 או 5

 (9.4.1.2 & 9.4.1.1 כללים)

 ות נקוד10מינוס 
 ענישה

Miss / No-Shoot 
  נקודות10 מינוס רובה

 
 מרובע עגול מידות מרובע עגול

20cm Ø 15x15cm 15  מינימוםcm Ø 15x15cm 

30cm Ø 30x30cm 30 מקסימוםcm Ø 45x30cm 
 

  

 רובה

  )2.5.3כלל (  ירי מבחן מרחק מטרה

75 – 100m 15cm Ø 15x15cm 

101 – 200m 20cm Ø 20x20cm 

201 – 300m 30cm Ø 30x30cm 

 .מרחקים ומידות חייבים להיות מסומנים בברור

  

  

  

  

שימוש בהם עשוי לגרור דחית .   על צידן בשגגה כאשר הן נפגעות אסורות במפורשלסובמטרות מתכת המסוגלות 

  )4.3.1ראה כלל . (IPSCהכרת 

  

   . מטר1 של ימינימאלבגובה בתחרויות אקדח יש למקם את מטרות המתכת על מחסה קשיח או על מוטות 
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 .רונוגרףכטופס כיול יומי של :C4נספח 
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  D1 נספח

  
  פתוחה מחלקה

  
 Major 160  לעיקרי מזערי עוצמה מקדם 1

 Minor 125  לשולי מזערי עוצמה מקדם 2

 למרבי גריין 120 מזערי קליע משקל 3

 )אינטש 0.354 (מ"מ 9 / מ"מ 19X9 מזעריים כדור קוטר /תרמיל אורך 4

 מיושם לא Major עיקרי עבור מזערי קליבר 5

  לא  )F2 נספח ראה (מזערי  הדק  משקל 6

  לא  אקדח של מרבי גודל 7

 )E1נספח ראה (מ"מ 170 מרבי מחסנית אורך 8

  לא מרבית תחמושת קיבולת 9

 מ"מ 50 מהמותן ציוד המלווהוה האקדח של מרבי מרחק 10

 לא מיושם E2נספח  / 5.2.10 כלל 11

  כן  ואלקטרוניות אופטיות כוונות 12

 כן מותרים רתע-מפצי 13

  

  :מיוחדות התניות

 מרבי עוצמה למקדם מהירות במד נמדדת אך, מינימלי קליע משקל בדרישות עומדת אינה אשר תחמושת  .14

(Major)   לבדיקת הראשון הקליע משקל אם.  )5.5.6 כלל ראה (בה השימוש ואסור בטוחה לא חמושתתכ תוכרז 

 המשקל והיה יישקל שני וקליע. ישים יהיה 5.6.3.6 כלל, המינימום לתנאי מתאים אינו)  5.6.3.3 כלל (הכרונוגרף

  .הסופי
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  D2 נספח

  
  סטנדרטית מחלקה

  
 Major 170  לעיקרי מזערי עוצמה מקדם 1

 Minor 125  לשולי מזערי עוצמה מקדם 2

 אין מזערי קליע משקל 3

 )אינטש 0.354 (מ"מ 9 / מ"מ 19X9 מזעריים כדור קוטר /תרמיל אורך 4

 מ"מ Major 10 עיקרי עבור מזערי קליבר 5

  לא  )E4 נספח ראה (מזערי הדק משקל 6

 .למטה ראה,  כן  אקדח של מרבי גודל 7

 .למטה ראה,  כן מרבי מחסנית אורך 8

  לא יתמרב תחמושת קיבולת 9

 מ"מ 50 מהמותן הציוד הנלווהו האקדח של מרבי מרחק 10

  כן מיושם E2 נספח /  5.2.10 כלל 11

 לא  ואלקטרוניות אופטיות כוונות 12

 לא פתחי שחרור לחץ,מרסני רשף רתע-מפצי 13

  

  :נוספים תנאים

,  סגור תוף או, מוחדרת ריקה מחסנית ועם טעון בלתי אך, )8.1 פרק ראה (שלו" היכון "במצב נמצא קדחא 14

 אפיצות עם (מ"מ X 45 מ"מ X 150 מ"מ 225 הפנימיים שממדיה קופסא לתוך במלואו להתאים חייב הוא

 .לדרישות בהתאמה מחויבות המחסניות כל, לב שים). מ"מ 0- , מ"מ 1 +של

כוונת אחורית יכולה .  ההאקדח ימוקם בתוך תיבת המדידה כאשר קנהו מקביל לצלע הארוכה של התיב 15

משען , ידיות דריכה, כוונות מקפלות: לדוגמא( האקדח יאך כל שאר מאפיינ, להיות מכווצת קמעה

מחסניות טלסקופיות או , בנוסף).  פתוח(מחויבים להיות במצבן הקיצון ) 'לחיי כתות וכו, לאגודל

  אסורות במפורש(Base Pad) דרוך קפיץאו בסיס מחסנית קפיץ - מחסניות עם בסיס דרוך

 

 .מותרים בצינה חורים.  במפורש אסורים הנם, בקנה לחץ שחרור חורי רק .16

 .ור'ור אם עומדת בפקטור מייג' מייגחמושתכת מאושרת  357SIGתחמושת  .17

  2014 בדצמבר 31וקף החלטה זו הוארך עד ת
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  D3 נספח

  
  קלאסית מחלקה

  
 Major 170  לעיקרי מזערי עוצמה מקדם 1

 Minor 125  לשולי מזערי עוצמה מקדם 2

 אין מזערי קליע משקל 3

 )אינטש 0.354 (מ"מ 9 קוטר, מ"מ 19X9 מזעריים כדור קוטר /תרמיל אורך 4

 מ"מ Major 10 עיקרי עבור מזערי קליבר 5

  לא  )E4 נספח ראה (מזערי  הדק  משקל 6

 .למטה ראה,  כן  אקדח של מרבי גודל 7

 .למטה אהר,  כן מרבי מחסנית אורך 8

 .למטה ראה,  כן מרבית תחמושת קיבולת 9

 מפלג מטענים/ והמחסניות האקדח של מרבי מרחק 10

 העליון גוףה

 מ"מ 50

  כן מיושם E2נספח /5.2.10ל כל 11

 לא  ואלקטרוניות אופטיות כוונות 12

 לא מותריםמרסני רשף ,שחרור  חורי,  רתע-מפצי 13

  

 :נוספים תנאים

,  סגור תוף או, מוחדרת ריקה מחסנית ועם טעון בלתי אך, )8.1 פרק ראה (שלו" היכון "בבמצ נמצא קדחא 14

 אפיצות עם (מ"מ X 45 מ"מ X 150 מ"מ 225 הפנימיים שממדיה קופסא לתוך במלואו להתאים חייב הוא

  .לדרישות בהתאמה מחויבות המחסניות כל, לב שים). מ"מ 0- , מ"מ 1 +של

כוונת אחורית יכולה .  מדידה כאשר קנהו מקביל לצלע הארוכה של התיבההאקדח ימוקם בתוך תיבת ה 15

 . להיות מכווצת קמעה

גוף , זאת אומרת מחסנית טור אחד,  קלאסי1911אקדחים חייבים להיות מבוססים על דמיון נראה לדגם  16

נמדד ,  מ" מ75אשר אורכו המרבי הוא .ומכסה אבק ללא מסילת אביזרים, האקדח ממקשה אחת

אסור שרוחבו יהיה יותר , פתח בית המחסנית. ה המוביל של מגן האבק ועד אחרי פין עצר המחלקמהקצ

התאמה תיבדק על ידי סימון על תיבת המדידה או על ידי סרגל או קליבר המאושרים על ידי . מ" מ35-מ

 השופט הראשי

 .וידיות דריכה, משען אגודל ליד חלשה, שינויים אסורים הם הפחתת משקל מהצינה 17

החלפה ,  ),גילוף או חריצה בלחיי הכתות, לחיי כתות: לדוגמא(, שינויים מותרים הם שינויים קוסמטיים 18

 )היכולה להיות מוטמעת בצינה(וכל כוונת פתוחה , של נצרה בודדת או דו צדדית

 10-או יותר מ) ור'למייג( כדורים8- אסור שיכילו יותר מ, מחסניות הזמינות למתחרה במהלך תרגיל 19

 .בעת מתן אות התחלת תרגיל) למיינור(רים כדו

תוקף החלטה זו הוארך עד  ור'ור אם עומדת בפקטור מייג'חמושת מייגכת מאושרת  357SIGתחמושת   20

 2014 בדצמבר 31

 . אלא אם  יוארך מועד התפוגה2014 בדצמבר 31ותוקפה יפוג בתאריך ,   מחלקה זו תחת בחינה 21
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  D4 נספח

  
  production מחלקת

  
 ישים לא Major  לעיקרי מזערי עוצמה םמקד 1

 Minor 125  לשולי מזערי עוצמה מקדם 2

 לא מזערי כדור משקל 3

 )אינטש 0.354 (מ"מ 9 קוטר, מ"מ 19X9 מזעריים כדור קוטר /תרמיל אורך 4

  ישים לא Major עיקרי עבור מזערי קליבר 5

 הירייה עבור) תליברו 5 (ג"ק 2.27  )F2 נספח ראה( מזערי  הדק  משקל 6

 )הראשונה

 מ"מ  127 של מרבי קנה אורך  אקדח של מרבי גודל 7

  לא מרבי מחסנית אורך 8

 . למטה16.2ראה סעיף ,  כן מרבית תחמושת קיבולת 9

 מטענים/ והמחסניות האקדח של מרבי מרחק 10

 מהמותן

 מ"מ 50

  כן שםמיו  E2נספח/ 5.2.10  כלל 11

 לא  אופטיות כוונות 12

 לא מותריםמרסני רשף ,שחרור  חורי,  רתע-מפצי 13

  

  :נוספים תנאים

 שים .IPSC באתר מאושריםרשומים כה באקדחים רק production במחלקת להשתמש מותר 14

 אסורים במפורש, בלבד " פעולה יחידה" כאקדחים IPSCהמוגדרים על ידי  לב שאקדחים

 ירייהבעת )8.1.2.5ראה כלל (.מושמט פטיש עם להיות חייבים חיצוני פטיש עם אקדחים  15

 מתן לאחר אשר זו במחלקה מתחרים" כפולה פעולה"ב להתבצע חייבת ראשונה היריי. ראשונה

 מהלך עונש יקבלו, ראשונה ירייה לפני  טעון באקדח הפטיש את ידנית דורכים התחלה אות

 כפולה בפעולה הייתה הראשונה ההדק לחיצת אם נשייע לא היורה, לב שים.  עשייה לכל אחד

 ישקלו לא מהלך עונשי כי לב שים. הפטיש של ידנית דריכה היורה ביצע מתקלה וצאהתכ אך

 . ריק בליעה בית עם האקדח את להכין המתחרה את מחייב היכון מצב בהם, ירי תרגילי עבור

או , המוצעים כציוד סטנדרטיחלקים מקוריים ורכיבים המיוצרים על ידי היצרן המקורי ו 16

 בכפוף לדרישות  IPSCלדגם מסוים הרשום ברשימת אקדחי פרודקשן של , כאפשרות החלפה

 :הבאות

 או, שבבים שיוף כגון (חיצוניים מזעריים שינויים למעט לאקדחים שינוי  16/1 16.1

.  אסורים,  מזערית הנדרשת להתאמה של חלקים מקוריים של היצרןהתאמה

 האסורים כוללים שינויים המאפשרים טעינה מהירה יותר של שינויים נוספים

) 'הוספת תותב לבית המחסנית וכו,  לדוגמא הרחבת פתח בית המחסנית(מחסניות 

 הוספת פסי הדבקה או עיטורים או המקוריאו הגימור /ו, שינוי הצבע המקורי

  .אחרים
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כדורים עם  15- שיכילו יותר מהתרגיל אסורמחסניות הזמינות למתחרה במהלך  16.2

  (Bumper Pads)כריות בסיס , מגבילי כמות פנימיים,  סימונים. אות ההתחלה

 -וקדחים נוספים במחסנית המוסיפים או גורעים משקל זניח מהמחסנית 

 .מותרים

כמו כן מותר להתקין כוונות . לכוונם או לצבעם בצבע שחור, מותר לשייף כוונות 16.3

 .עם סיב אופטי בתוכן

 :למעט כמפורט להלן.   רכיבים תחליפים ואביזרים תחליפים אסורים,מוצרים תחליפים 17

 . למעלה16.2מחסניות חליפיות מותרות בכפוף לכלל  17.1

מותנה בכך שהתקנתן או . מותרות) 5.1.3.1ראה כלל (כוונות פתוחות חליפיות   17.2

 .כיוונן אינה דורשת שינויים באקדח

,  וי הגוף של היצרן המקורילחיי כתות מיצור חליפי התואמות את הפרופיל ואת קו 17.3

, לדגם האקדח המאושר, או הלחיים החליפיות המוצעות על ידי היצרן המקורי

בכל .  מותרות-   )E3ראה נספח (או הדבקה של סרט דביק על לחיי הכתות /ו

 .שרוול גומי אסור,  מקרה
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 D5 נספח ,

  
  תופי אקדח תמחלק

  
 Major 170  לעיקרי מזערי עוצמה מקדם 1

 Minor 125  לשולי מזערי עוצמה דםמק 2

 לא מזערי כדור משקל 3

 )אינטש 0.354 (מ"מ 9 קוטר, מ"מ 19X9 מזעריים כדור קוטר /תרמיל אורך 4

  ישים לא Major עיקרי עבור מזערי קליבר 5

 לא ) E4 נספח ראה( מזערי  הדק  משקל 6

 לא  אקדח של מרבי גודל 7

 ישים לא מרבי מחסנית אורך 8

 .להלן ראה ,  לא מרבית תחמושת קיבולת 9

 מ"מ 50 מהמותן מטענים/ והמחסניות האקדח של מרבי מרחק 10

 לא מיושם  E2נספח/ 5.2.10  כלל 11

 לא  אופטיות כוונות 12

 לא מותריםמרסני רשף ,שחרור  חורי,  רתע-מפצי 13

  

  :נוספים תנאים

 מהלך לעונש יגרמו הפרות. מחדש הטעינה לפנייירו  קליעים ששה מקסימום ףהתו תכולת על מגבלה יןא 14

  כדורים לפני טעינה חוזרת6-כל כדור שיירה מעבר לל אחד

 הרחב לקהל השגה- ובר חרושת- בית ידי על יוצר אשר, )מרכיבים שהורכב אקדח או (שלם אקדח כל . 15

 מותרים, )טיפוס- לאב פרט(

  . אסורים הנם הרתע להפחתת או/ו לשליטה אחרים יםמתקנ או משקולות כגון יפוריםש .16

   :- ל מוגבלים מותרים שהנם שיפורים .17

   . Cylinder release הצילינדר ומשחררי, הפטישים, הכוונות שיפור או החלפת  17.1

  . היצרן של המקורי לתקן בהתאם הנו הקנה שאורך בתנאי הקנים החלפת  17.2

  )בהזמנה קתות (Checkering) חרוץ, יצפו, לדוגמא (קוסמטיים שיפורים   17.3

  "Moon Clips"ל  פרט לצילינדר שיפורים  17.4

  .ההדק פעולת לשיפור שינוייםשאר ומעצור הדק  קפיצים החלפת  17.5

  .בשימוש אסור נייד מחלק בעל תופי אקדח  18
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 E1 נספח

 

 
עד לאחורי שפתי ההזנה למעלה המחסנית מונחת אנכית על משטח שטוח כאשר המדידה מבוצעת מהצד השטוח 

 "   J"מחסנית תוף מחסנית , מחסניות גמישות, למשל.(סניות ישרות קשיחות מותרותחרק מ. כפי שמתואר בציור
"L" "T",  אסורות בשימוש–או צורה אחרת דומה .  
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  E2 נספח
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 E3 נספח

  
  .תקתחומי גזרה להדבקת סרט דביק על לחיי ה ,  Productionמחלקת 

  
  

חפיפה מזערית בלתי נמנעת (, מותרת שכבה אחת בלבד.  תקרבי המותר להדבקה של סרט דביק על ההשטח המ
  . למטההמוצג בדיאגראמ) מותרת

  

  
  

בכל מקרה . תקהכוללים את החלק הקדמי והאחורי של ה,  הסרט יכול להיות מודבק בתחומי הקווים המנוקדים
או , שמורת הדק, הדק, דביק סרט על כל חלק של הצינהאסור לה,  כמו כן,  אסור שהסרט ישמש לנטרול משבת

  .כל מנוף או כפתור
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 E4 נספח

 
 
 

  .הדק לחיצת משקל בדיקת תהליך
 

  :הנוהל פי על ייבדק האקדח הדק לחיצת  של מינימלי למשקל נדרשת מחלקה כאשר
  

 כפולה בפעולה לירי כמוכן לבדיקה יוכן הפרוק האקדח .1
 .ההדק למרכז אפשרה ככל קרוב יחוברו המאזניים .2
 :ל חייב אנכי באופן למעלה מופנה קנהו כאשר, האקדח הדק .3

a. בעדינות מורם והאקדח מעלה כלפי מופנה הקנה כאשר ג"ק 2.27 של במשקל לתמוך. 
b. השופט ידי על שהוגדר התהליך פי על .ג"ק 2.27 של ממשקל פחות לא המאזניים על לרשום 

 .הראשי
 .פעמים 3-מ יותר לא תשנה לעיל מהבחינות אחד .4
 2.27- מ נופל שאינו משקל מראים המאזניים או לעיל מהבדיקות באחת נופל לא הנוקר או הפטיש אם .5

  .הבחינה את עובר האקדח ג"ק
 ג"ק 2.27-מ שנופל משקל מראים המאזניים או לעיל מהבדיקות באחת נופל הנוקר או הפטיש אם .6

 .ישים יהיה 6.2.5.1 וכלל הבחינה את עובר אינו האקדח
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 G1 נספח

  
 איתותי ידיים לניקוד

 

   
Alpha 
  אלפא

Charlie 
  רלי'צ

Delta 
  דלתא

  
  

   
Miss 

  החטאה
No-Shoot 

  )ירי- אל(ניקוד ענישה 
Re-Score 
  ניקוד חוזר

  
  

  .שתי הידיים משתתפות,   פגיעות במטרה2כאשר יש 
  
  
  
  

   


