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Fordringar och kompetensnivåer
IPSC Enhandsvapen
Förutsättningarna för fordringarna är följande:
Samma vapen ska användas för alla serier och alla avstånd. Valfritt vapen enligt någon av IPSC divisioner
för Handgun.
Mål:
1 IPSC-tavla (IPSC Target), skjutavstånd 7 m, 10 m och 15 m.
Procedur:
Skytten startar stående vänd mot tavlan med armarna löst hängande, vapnet laddat enligt divisionens
bestämmelser.
Efter startsignal får valfri(a) skjutställning(ar) intas men skytten får inte röra sig bort från startpositionen.
Genomförande, på startsignal:
• Från 7 meter, skjut 3 serier om endast två skott i T1. Poängräkna varje serie.
• Från 10 meter, skjut 3 serier om endast två skott i T1, magasinsbyte/omladdning,
skjut endast två skott till i T1. Poängräkna varje serie.
• Från 15 meter, skjut 3 serier om endast två skott i T1. Poängräkna varje serie.
Faktor = Poäng / Tid.
Enhandsvapen
Kompetensnivå/Faktorkrav
7 meter
Bronsmärke
2,86
Silvermärke
3,33
Guldmärke
4,00
Elitmärke
8,00

10 meter
2,86
3,33
4,00
6,00

15 meter
2,00
2,50
3,33
6,00

Skytten skall klara faktorkravet tre (3) serier i rak följd* på respektive avstånd för att klara
kompetensnivån.
*) Gäller ej bronsnivån. Där räcker det med tre godkända serier utan krav på att de är i direkt följd..
Beslutat, fastställt och infört den 3 januari 2018. Reviderat 2021-02-01.

Fordringar och kompetensnivåer
IPSC Gevär
Förutsättningarna för fordringarna är följande:
Samma vapen ska användas för alla serier och alla avstånd.
Valfritt vapen enligt någon av IPSC Rifle-divisioner Semi Auto Open eller Semi Auto Standard. Det är
således obligatoriskt att använda ett halvautomatiskt gevär.
Mål:
1 IPSC-tavla (IPSC Target), skjutavstånd 50 m, 100 m och 300 m.
Procedur:
Skytten startar vid 50 m och 100 m vänd mot tavlan i stående färdigställning med geväret laddat och
säkrat (option 1).
Vid 300 m startar skytten liggande på mage, fingertopparna mot hjässan, geväret laddat och säkrat
(option 1) liggande på sidan framför skytten med mynningen mot målet.
Efter startsignal får valfri(a) skjutställning(ar) intas men skytten får inte röra sig bort från startpositionen.
Genomförande, på startsignal:
• Från 50 meter, skjut 3 serier om endast två skott i T1. Poängräkna varje serie.
• Från 100 meter, skjut 3 serier om endast två skott i T1, magasinsbyte/omladdning,
skjut endast två skott till i T1. Poängräkna varje serie.
• Från 300 meter, skjut 3 serier om endast två skott i T1. Poängräkna varje serie.
Faktor = Poäng / Tid.
Halvautomatiskt gevär
Kompetensnivå/ Faktorkrav
50 meter
Bronsmärke
1,82
Silvermärke
2,22
Guldmärke
2,86
Elitmärke
4,50

100 meter
1,60
1,82
2,11
2,50

300 meter
1,18
1,33
1,54
2,00

Skytten skall klara faktorkravet tre (3) serier i rak följd* på respektive avstånd för att klara
kompetensnivån.
*) Gäller ej bronsnivån. Där räcker det med tre godkända serier utan krav på att de är i direkt följd.
Förtydligande
Uppnådd skjutskicklighet med halvautomatiskt IPSC Gevär likställs därefter med uppnådd skjutskicklighet
inom samtliga divisioner inom IPSC Gevär, Dynamiskt korthållsgevär och Miniatyrgevär.
Kompetensserierna är således giltiga för samtliga divisioner inom IPSC Gevär, Dynamiskt korthållsgevär
och Miniatyrgevär.
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Fordringar och kompetensnivåer
IPSC Hagelgevär
Förutsättningarna för fordringarna är följande:
Samma vapen ska användas för alla serier och alla avstånd. Valfritt vapen enligt någon av IPSC
Shotgundivisioner.
Mål:
Mål placerade med inbördes avstånd enligt skiss nedan, skjutavstånd 10 m, 15 m och 20 m.
Godkända mål är: 15x15cm kvadratisk plate, 20 cm rund plate eller IPSC mini popper.

Procedur:
Skytten startar vänd mot målen i stående färdigställning med geväret laddat och säkrat (option 1).
Efter startsignal får valfri(a) skjutställning(ar) intas men skytten får inte röra sig bort från startpositionen.
Genomförande, på startsignal:
• Från 10 meter, skjut 3 serier om endast två skott mot mål 1 och 2. Poängräkna varje serie.
• Från 15 meter, skjut 3 serier om endast två skott mot mål 1 och 2., magasinsbyte/omladdning,
med två patroner, skjut endast två skott till mot mål 3 och 4. Poängräkna varje serie.
• Från 20 meter, skjut 3 serier om endast två skott mot mål 1 och 2. Poängräkna varje serie.
Faktor = Poäng / Tid.
Hagelgevär
Kompetensnivå/ Faktorkrav
10 meter
Bronsmärke
2,34
Silvermärke
3,90
Guldmärke
5,50
Elitmärke
8,20

15 meter
1,44
2,50
3,40
5,20

20 meter
2,09
3,50
4,90
7,80

Skytten skall klara faktorkravet tre (3) serier i rak följd* på respektive avstånd för att klara
kompetensnivån.
*) Gäller ej bronsnivån. Där räcker det med tre godkända serier utan krav på att de är i direkt följd.
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Fordringar och kompetensnivåer
Dynamiskt korthållsgevär (PCC)
Förutsättningarna för fordringarna är följande:
Samma vapen ska användas för alla serier och alla avstånd.
Mål:
2 IPSC-tavlor (IPSC Targets), skjutavstånd 10 m, 15 m och 40 m.
Mål/skjutarea placeras enligt skiss. (5 m mellan tavlorna och 5 m mellan skjutarea på 15 m).

Procedur:
Skytten startar vid 10 meter vänd mot tavlan i stående färdigställning, vapnet i option 3.
Vid 15 och 40 meter startar skytten vänd mot tavlan i stående färdigställning, med vapnet i option 1.
Genomförande, på startsignal:
• Från 10 meter, skjut tre serier om endast två skott i T1 och två skott i T2. Poängräkna varje serie.
• Från 15 meter, skjut tre serier om endast två skott i T1 från area A, förflyttning till area B med
magasinsbyte/omladdning, skjut endast två skott i T2 från area B.
Start i valfri area A eller B. Poängräkna varje serie.
• Från 40 meter, skjut tre serier om endast två skott i T1 och två skott i T2. Poängräkna varje serie.
Faktor = Poäng / Tid. (Tid i tabellen avser AA/AA-träffar i tavla 1 och 2.)
Dynamiskt korthållsgevär
Kompetensnivå/ Faktorkrav (tid)
10 meter
15 meter
Bronsmärke
2,31 (8,66 s)
1,64 (12,20 s)
Silvermärke
3,65 (5,48 s)
2,61 (7,66 s)
Guldmärke
4,69 (4,26 s)
3,38 (5,91 s)
Elitmärke
6,03 (3,31 s)
4,34 (4,60 s)

40 meter
2,22 (9,00 s)
3,71 (5,39 s)
5,20 (3,84 s)
6,68 (2,99 s)

Skytten skall klara faktorkravet tre (3) serier i rak följd* på respektive avstånd för att klara
kompetensnivån.
*) Gäller ej bronsnivån. Där räcker det med tre godkända serier utan krav på att de är i direkt följd.
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