Przekreślenia – poprzedni zapis.
Podkreślenia – nowy zapis.
Zmiany w przepisach wprowadzone w regulaminach wszystkich broni
wiele miejsc zwroty „handgun”, „shotgun”, „rifle”, mini-rifle” zastąpione są
w
ogólnym terminem „firearms” (broń).
Regulaminie
6.1.7
MATCH SOVEREIGNITY
A Region affiliated to IPSC cannot actively or passively sanction a
shooting match of any type or format within the geographical
boundaries of another Region without the advance and written
approval of the Regional Director of the Region where the match
is to be held. A Region in violation is subject to Section 5.9 of the
IPSC Constitution.
6.5.1.1
In any case, match organizers must not accept any competitor or
Match Official from another Region unless the Regional Director
of that Region has confirmed the competitor's or Match Official's
eligibility to participate in the subject match, and that the
competitor or Match Official is not under sanction from the IPSC
Executive Council.
Regional teams by Family.
Zał. A2
Family Teams consist of two members, one being a Junior and the
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other either a parent or grandparent of the Junior.
Notwithstanding Rule 6.4.2.1, the two team members may
compete in different Divisions and a female individually
registered as "Lady" may participate as the Junior provided that
she satisfies the Junior age limit. Family Team results will be
calculated by adding the match percentiles attained by the two
members. This Team Category is under evaluation and, unless
extended, it will expire on 31 December 2017.

Zmiany w przepisach HANDGUN

Suwerenność zawodów – Region stowarzyszony w IPSC nie
może aktywnie ani pasywnie zatwierdzać zawodów żadnego
typu i formatu obywających się w granicach geograficznych
innego Regionu bez uprzedniej pisemnej zgody Dyrektora
Regionalnego Regionu, w którym zawody mają się odbyć.
Region łamiący tę zasadę podlega sankcjom przewidzianym w
Sekcji 5.9 Konstytucji IPSC.
W przypadku zawodnika lub funkcyjnego zawodów należącego
do innego Regionu organizatorowi zawodów nie wolno przyjąć
jego zgłoszenia, o ile Dyrektor Regionalny Regionu, z którego
pochodzi zawodnik/funkcyjny, nie potwierdzi, że funkcyjny jest
uprawniony do udziału w danych zawodach i nie podlega
sankcjom Rady Wykonawczej IPSC.
Rodzinne drużyny regionalne
(f)
Rodzinne drużyny Regionalne
Drużyny rodzinne składające się z dwóch zawodników:
zawodnika w kategorii Junior oraz rodzica lub dziadka Juniora.
Niezależnie od Punktu 6.4.2.1, obydwaj zawodnicy Drużyny
mogą konkurować w różnych Klasach, a zawodniczka
zarejestrowana w kategorii „Lady” może być członkiem
drużyny jako Junior, o ile spełnia warunki wiekowe tej
kategorii. Wyniki Drużyny Rodzinnej wyliczane są przez
zsumowanie percentyli meczowych uzyskanych przez obydwu
zawodników. Kategoria „Drużyna Rodzinna” jest w okresie
próbnym i obowiązuje do 31 grudnia 2017 r. z możliwością
przedłużenia.
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357SIG is also an approved caliber for Major, subject to achieving Kaliber 357SIG jest również zatwierdzonym kalibrem dla
the applicable minimum power factor. This concession expires współczynnika Major, pod warunkiem osiągnięcia minimalnej
has been extended until 31 December 2017.
wartości stosowanego współczynnika mocy Okres
obowiązywania tej zasady został wydłużony do 31 grudnia
2017 r.
No limit on cylinder capacity. A maximum of 6 rounds to be fired Nie ma ograniczeń pojemności bębenka. Przed ponownym
before reloading. Violations will incur one procedural
przeładowaniem można wystrzelić najwyżej 6 nabojów.
penalty for each shot in excess of 6 rounds actually fired
Naruszenie tego, narazi zawodnika na jedną karę proceduralną
before reloading. Revolvers with a capacity of 7 rounds or
za każdy oddany strzał powyżej 6 przed przeładowaniem.
more do not qualify for Major, even if rounds achieve Major Rewolwery z bębenkami o pojemności 7 lub więcej nabojów nie
power factor during testing by chronograph.
kwalifikują się do kategorii Major, nawet w przypadku, gdy
pomiar chronografem potwierdza współczynnik mocy nabojów
odpowiadający kategorii Major.

