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Utmärkande för dynamisk målskjutning är kombinationen av grovkalibriga vapen,
snabbt skytte och rörligheten under utförandet av skjutmomentet.
De tävlingsredskap i form av vapen och tillhörande utrustning som används karakteriseras av hög precision, tillförlitlighet/tålighet, god ergonomi och mångsidighet.
Vapen som är uppenbart olämpliga för målskjutning ska inte beviljas föreningsintyg
inom förbundets verksamhet, till exempel:
• vapen som inte uppfyller kraven för en IPSC-division,
• vapen med undermåliga eller inga riktmedel,
• vapen med bristfällig precision,
• vapen med så korta pipor att minsta kraftfaktorgräns inte kan uppnås,
• gevär med kortare pipa än 40 centimeter (cirka 16 tum).

Grenar inom Dynamiskt Skytte
Inom
•
•
•
•

IPSC finns det 4 huvudgrenar:
Enhandsvapen (Handgun)
Gevär (Rifle)
Miniatyrgevär (Mini Rifle)
Hagelgevär (Shotgun)

Inom Steel Challenge finns en gren:
• Nordic Steel Challenge
Såväl huvud- som kompletterande grenar är därefter indelade i divisioner (vapengrupper) beroende på vapnens utförande/omladdningsprincip.

Kraftfaktor Major – Minor
IPSC erkänner kraft, varför kalibrarna inom flera grenar 1 indelas utifrån detta. Indelningen Major/Minor varierar beroende på gren och division.
Kraftfaktorn används för att räkna ut poängen på tävlingar. En skytt som skjuter Major istället för Minor får högre poäng för träffar utanför högsta poängzon på tavlan.
Högsta poängzonen ger lika poäng oavsett Major/Minor 2.
Det finns även en lägsta gräns (kraftfaktor) som måste uppnås för att kalibern ska få
användas på tävling.

Enhandsvapen
Det mesta skyttet sker på korta avstånd, 5–20 meter, men skytte upp till 50 meters
avstånd och längre förekommer. Målen är IPSC-papptavlor eller stålmål.
Alla enhandsvapen med halvautomatisk funktion, samt revolvrar, med en kaliber
över 9 mm (.354) och minsta hylslängd 19 mm är tillåtna. Kalibern ska uppfylla en
minsta kraftfaktor.
Enhandsvapen ska kunna laddas med minst sex patroner. Vapen får inte vara försedda med kolv avsedd att avfyras från axeln.
För divisionsspecifika krav på vapnets beskaffenhet hänvisas till senaste engelska utgåvan av IPSC regelverk för Handgun.
Senaste regelutgåvan finns tillgänglig på:
https://www.ipsc.org/ipsc-rules/rule-books/
För övningsbruk som komplement till tävlingsvapen är det även lämpligt med hela
enhandsvapen eller växelsatser i .22 LR.
För grenen godkända vapen (samt hela enhandsvapen och växelsatser i .22LR) kan
även användas i Nordic Steel Challenge.

Gevär
Det mesta skyttet sker på avstånd mellan 20–200 meter, men skytte upp till och
över 300 meters avstånd förekommer. Målen är IPSC-godkända mål av papper, stål
eller sönderfallande material.
Gevär måste ha en kolv och vara avsedda att avfyras från axeln. Såväl halvautomatiska gevär som gevär med repeterfunktion kan användas, beroende på division.
Det finns ingen minimikaliber för gevär som används i IPSC-tävlingar, men det finns
en minsta kraftfaktor.
Kombinationsvapen (med till exempel hagelpipa och kulpipa eller två kulpipor) är
inte tillåtna.
Gevär ska ha minst 40 centimeter (cirka 16 tum) piplängd. För divisionen Standard
bör inte så kallade ”bullpup”-vapen beviljas på grund av otillräcklig visirlinje.
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Utom Miniatyrgevär (Mini Rifle) och Nordic Steel Challenge

I vissa divisioner inom enhandsvapen räknas alla träffar som Minor och i hagelgevär räknas
alla träffar som Major.
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För att ett gevär ska anses vara konkurrenskraftigt inom IPSC ställs vissa grundkrav,
oavsett om det är ett vapnen direkt från fabrik eller modifierat med eftermarknadsdelar. Dessa krav är:
• god precision (vapnets egenspridning mindre än 150 mm på 300 meter med
bra ammunition) samt
• konkurrenskraftiga öppna riktmedel eller goda möjligheter att montera optik.
Bra avtryck eller tillgång till matchtrycken, samt friliggande pipa för montage av
benstöd är dock endast rekommenderade attribut.
Följande vapen är de som främst rekommenderas:
• Samtliga AR15 kloner (vapen, oavsett fabrikat, som baseras på Colt AR15
Sporter).
• Samtliga AR10 kloner (vapen, oavsett fabrikat, som baseras på ArmaLite AR10B eller Knights SR-25).
Men även följande fabrikat och modeller är exempel på rekommenderade vapen:
• Heckler & Koch SL8, HK243, MR223, MR308, halvautomatiska kloner av G3
och G36,
• FN SCAR, halvautomatiska kloner av FN FAL,
• Sig Sauer 550/551, 516 och 716.
Andra vapen än de som listats ovan kan vara lämpliga, men i ärenden rörande sådana, samt i ärenden rörande vapen eller vapenindivider som godkänts enligt tidigare
förbundsregler/-policys ska förbundsstyrelsen konsulteras innan beviljande.
För övriga divisionsspecifika krav på vapnets beskaffenhet hänvisas till senaste engelska utgåvan av IPSC regelverk för Rifle. Senaste regelutgåvan finns tillgänglig på:
https://www.ipsc.org/ipsc-rules/rule-books/
För övningsbruk som komplement till tävlingsvapen vapen är det även lämpligt med
hela gevär eller växelsatser i kaliber .22 LR och 9 mm. Minsta piplängd 40 centimeter (cirka 16 tum) gäller även för växelsatser.
Såväl hela gevär som växelsatser i kaliber .22LR kan även användas i Miniatyrgevär
och Nordic Steel Challenge. Såväl hela gevär som växelsatser i kaliber 9 mm kan
även användas i Nordic Steel Challenge.

Miniatyrgevär
Det mesta skyttet sker på korta avstånd, 5–20 meter, men skytte upp till 100 meters avstånd och längre förekommer. Målen är IPSC-papptavlor eller stålmål.
Gevär måste ha en kolv och vara avsedda att avfyras från axeln. Grenen är i huvudsak avsedd för vapen med halvautomatisk funktion.
Endast gevär i kalibern .22LR är tillåtna. Kombinationsvapen (med till exempel hagelpipa och kulpipa eller två kulpipor) är inte tillåtna. Det är tillåtet att använda
en .22LR växelsats i miniatyrgevär. För grenen godkända gevär och växelsatser kan
även användas i Nordic Steel Challenge.
Miniatyrgevär ska ha minst 40 centimeter (cirka 16 tum) piplängd. Minsta piplängd
40 centimeter (cirka 16 tum) gäller även för växelsatser.
För övriga divisionsspecifika krav på vapnets beskaffenhet hänvisas till senaste engelska utgåvan av IPSC regelverk för Mini Rifle.
Senaste regelutgåvan finns tillgänglig på:
https://www.ipsc.org/ipsc-rules/rule-books/
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Hagelgevär

Det mesta skyttet sker mellan 7–20 meters avstånd, men skytte upp till 90 meters
avstånd förekommer.
Skyttet bedrivs i regel på vanliga skjutbanor med kulfång. Man skjuter med vanliga
hagelpatroner (eng. Birdshot), grova hagel med 6–9 mm i diameter (eng. Buckshot)
eller Brennekepatroner (eng. Slug).
Målen är IPSC-godkända mål av papper, stål eller sönderfallande material.
Vapnet ska ha en kolv som gör det möjligt att avfyra vapnet från axeln. Gemensamt
för alla hagelgevärsdivisionerna är att minsta tillåtna kaliber är kaliber 20.
Det finns inte någon minsta piplängd, men vapnet ska uppfylla minsta kraftfaktor
samt kunna förses med väl fungerande riktmedel.
Samtliga divisioner förutom Manuell Standard är avsedda för vapen med halvautomatisk funktion.
I divisionen Manuell Standard ingår pumprepetrar, brytvapen med flera andra manuellt repeterande mekanismer.
För övriga divisionsspecifika krav på vapnets beskaffenhet hänvisas till senaste engelska utgåvan av IPSC regelverk för Shotgun.
Senaste regelutgåvan finns tillgänglig på:
https://www.ipsc.org/ipsc-rules/rule-books/

Nordic Steel Challenge

Nordic Steel Challenge skjuts på standardiserade stationer bestående enbart av stålmål. Skyttet sker på fasta avstånd.
Inom Nordic Steel Challenge används flera olika vapentyper:
• Enhandsvapen i ett flertal divisioner, såväl i ”grovkaliber” som i .22LR
• Miniatyrgevär (gevär i kaliber .22 LR) samt gevär i kaliber 9 mm.
I huvudsak används halvautomatiska vapen, även om till exempel revolver också tilllåts i egen division. I de allra flesta fall gäller samma krav på vapen som i motsvarande gren/division inom IPSC huvudgrenar.
För Enhandsvapen .22LR gäller att alla enhandsvapen med halvautomatisk funktion
samt revolvrar med kaliber .22LR, är tillåtna. Enhandsvapen ska kunna laddas med
minst sex patroner. Enhandsvapen .22LR får inte vara försedda med kolv avsedd att
avfyras från axeln.
För övriga divisionsspecifika krav på vapnets beskaffenhet hänvisas till senaste utgåvan av regelverk för Nordic Steel Challenge.
Senaste regelutgåvan finns tillgänglig på:
https://sdssf.se/dokument/
På uppdrag av styrelsen

Roger Tiensuu
Generalsekreterare
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet
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