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 INNHOLDSFORTEGNELSE
Om sivilpistol – hva skiller sivilpistol fra IPSC handgun?

Endringer i forhold til IPSC Handgun Competition Rules (January 2019 Edition), sortert etter
kapittel:

Chapter 1: Course Design
Chapter 2: Range and Course Construction
Chapter 3: Course Information
Chapter 4: Range Equipment
Chapter 5: Competitor Equipment
Chapter 6: Match Structure
Chapter 7: Match Management
Chapter 8: The Course of Fire
Chapter 9: Scoring
Chapter 10: Penalties and Disqualifications
Chapter 11: Arbitration and Interpretation of Rules
Chapter 12: Miscellaneous Matters

Appendix A2: Klasse 1
Appendix A3: Klasse 2
Appendix A4: Klasse 3
Appendix A5: Klasse 4
Appendix A6: Klasse 5
Appendix B: Level
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 HVA ER SIVILPISTOL?
Sivilpistol er en nasjonal gren som administreres av Dynamisk Sportsskyting Norge. Det er ikke
underlagt IPSC, men følger IPSC Handgun Competition Rules med de unntak som er spesifisert i
dette regelverk.

Sivilpistol er en skytesport hvor i hovedsak kompakte våpen benyttes, og skyteavstand
gjenspeiler dette.

En måte å se sivilpistol på, er som IPSC med bare short courses, hvor man står langt friere i stage
design enn hva man gjør i vanlig IPSC.

Sivilpistol scores ikke som IPSC, men har en egen scoringsmetode.

Det er anledning til å stille i flere klasser på samme stevne. Arrangøren kan fravike dette på grunn
av tidsbegrensninger. Arrangøren forplikter seg imidlertid til å sørge for at alle deltakere gis like
stor mulighet til å stille i flere klasser.

På grunn av at det er en nasjonal gren er ikke sivilpistol godkjent som aktivitet for å erverve rifle.
Det gir RO-poeng (men ikke IROA). Ferdighetene som kreves for sikker gjennomføring tett opp til
det som kreves i IPSC, og det er derfor krav om IPSC-kurs for å delta.
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 Chapter 1: Course Design
1.2.1 Alle stages er Short Courses, bestående av inntil fem poenggivende mål.

1.2.1.5 Anbefaling om at maks 25 % av courses bør ha handgun ready conditions med empty
chamber and/or empty magazine well/cylinder gjelder ikke for sivilpistol.

 Chapter 2: Range and Course Construction
2.3.4.1 Se Chapter 10: Penalties and Disqualifications

 Chapter 3: Course Information
Ingen endringer.

 Chapter 4: Range Equipment
4.1.1 Kun IPSC Target og IPSC Mini Target er tillatt brukt. Mål av metall er forbudt.

 Chapter 5: Competitor Equipment
5.2 Holster and Other Competitor Equipment
Hylster er valgfritt å bruke, og benyttes kun til transport av våpen. Hvis hylster benyttes, skal dette
være i henhold til appendix.

Magasin/hurtigladere tilgjengelig for deltakeren under gjennomføring av en course of fire må ikke
inneholde flere skudd enn det som er satt som maks for klassen i appendix A. Brudd på dette fører
til en prosedyrefeil per magasin/hurtiglader.

Hvis ikke annet er spesifisert i stage brief, kan man starte med skudd i kammer.

Fri plassering av magasin/hurtigladere og løse patroner, så lenge det ikke er i hender eller på våpen.

 Chapter 6: Match Structure
6.2.6 Se Chapter 10: Penalties and Disqualifications

6.4 Regional Teams
Brukes ikke i sivilpistol.

 Chapter 7: Match Management
Ingen endringer.

 Chapter 8: The Course of Fire
Startposisjon med trekk fra hylster er ikke tillatt. Handgun ready condition skal være definert.
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8.2.5 Hvis skytter benytter hylster i henhold til appendix A, er re-holstering og trekk fra hylster lov.

8.3.7 Pistoler i kaliber 22 LR kan benytte kammerflagg. Pistoler som ikke kan gjennomføre
«hammer down» uten magasin i våpen skal benytte kammerflagg.

 Chapter 9: Scoring
9.2 Scoring Method
Hver klasse scores for seg.
Score for hver stage er tid på timer, pluss eventuelle tillegg.
Score for hele stevnet er tid fra hver stage sammenlagt.
Den som har lavest score vinner denne klassen.

Scoring
A + 0,0 sekunder
C + 0,5 sekunder
D + 1,0 sekunder
Bom + 3,0 sekunder
No-shoot + 3,0 sekunder
Prosedyre + 3,0 sekunder

For prosedyrefeil, se også:
1.1.5.2
5.2

I klasse 4 er det begrensning på 6  skudd i tønne. Det skal ikke avgis mer en 6 skudd før omlading.
Det gis en penalty for hvert avgitt skudd over 6, samt en penalty for ikke å ha foretatt omlading. I
klasse 4 er det også en penalty for hvert skudd avgitt i single action (SA).

9.4.2 Det er maks to penalty per no-shoot.

 Chapter 10: Penalties and Disqualifications
10.3 Disqualification – General Regulations

Skyttere som er påmeldt i flere klasser og blir diskvalifisert kan under visse omstendigheter delta i
andre klasser. Ved to DQ på samme stevne kan ikke skytter delta i andre klasser. Resultater for
klasser som er skutt blir stående.

For å kunne delta videre må RO som dømte DQ sammen med RM bedømme det som et problem
uten fare for gjentakelse i andre klasser. RM tar den endelige avgjørelsen om skytteren kan fortsette
i andre klasser.

Følgende kan gi grunnlag for videre deltakelse:
2.3.4.1 Stage som slettes, og årsaken til at stage ble slettet er årsaken til at deltaker ble
diskvalifisert.
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10.4 Accidental Discharge. Unntaket er 10.4.8, ødelagt våpendel.
10.5.2 Utpeking som ikke sveiper andre.
10.5.5 Sveipe seg selv.
10.5.8 Finger in trigger guard while clearing a malfunction.
10.5.10 Finger in trigger guard during movement.

Følgende gir diskvalifikasjon i alle klasser:
10.5 Unsafe Gun Handling, med unntak nevnt over.
10.6 Unsportsmanlike Conduct
10.7 Prohibited Substances

 Chapter 11: Arbitration and Interpretation of Rules
Ingen endringer.

 Chapter 12: Miscellaneous Matters
Ingen endringer.
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 APPENDIX A2: Sivilpistol klasse 1

1. våpentype pistol/revolver
2. kaliber <=8mm
3. faktorkrav ammunisjon nei
4. måle eske i mm med magasin i våpen 185x120x30 – se tilleggsinfo
5. maksimal løpslengde nei
6. optiske sikter tillatt nei
7. kompensator/portet løp tillatt nei
8. maksimalt antall skudd i magasin/tønne 6
9. moonclips tillatt ja
10. plassering hylster til våpen som IPSC open division – se tilleggsinfo
11. plassering magasin/hurtiglader/løs ammunisjon som IPSC open division og fritt i lommer
12. tellende skudd pr mål 1
13. avtrekksvekt >=800gr
14. frivillig omlading tillatt ja
15. pålagt omlading tillatt nei

Tillegg:

16. Håndvåpenet med lukket sluttstykke og magasin satt i, skal passe i måleboksen. Dette gjelder
for samtlige magasiner. Eventuelle innfellbare innretninger på våpen, skal være utfelt.

17. Våpen kan transporteres i hylster på kroppen. Bruk av våpenhylster er frivillig. Våpenhylster
benyttet skal være i henhold til IPSC håndvåpen regelverk 5.2.7.

18. Trekk fra hylster tillates ikke som start posisjon.
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 APPENDIX A3: Sivilpistol klasse 2

1. våpentype pistol
2. kaliber 8-9,9mm
3. faktorkrav ammunisjon nei
4. måle eske i mm med magasin i våpen 185x135x38-se tilleggsinfo
5. maksimal løpslengde nei
6. optiske sikter tillatt nei
7. kompensator/portet løp tillatt nei
8. maksimalt antall skudd i magasin nei
9. moonclips tillatt ikke aktuelt
10. plassering hylster til våpen som IPSC open division – se tilleggsinfo
11. plassering magasin/hurtiglader/løs ammunisjon som IPSC open division og fritt i lommer
12. tellende skudd pr mål 2
13. avtrekksvekt >=800gr
14. frivillig omlading tillatt ja
15. pålagt omlading tillatt ja

Tillegg:

16. Håndvåpenet med lukket sluttstykke og magasin satt i, skal passe i måleboksen. Dette gjelder
for samtlige magasiner. Eventuelle innfellbare innretninger på våpen, skal være utfelt.

17. Våpen kan transporteres i hylster på kroppen. Bruk av våpenhylster er frivillig. Våpenhylster
benyttet skal være i henhold til IPSC håndvåpen regelverk 5.2.7.

18. Trekk fra hylster tillates ikke som start posisjon.
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 APPENDIX A4: Sivilpistol klasse 3

1. våpentype pistol
2. kaliber >=10mm
3. faktorkrav ammunisjon nei
4. måle eske i mm med magasin i våpen 185x135x38-se tilleggsinfo
5. maksimal løpslengde nei
6. optiske sikter tillatt nei
7. kompensator/portet løp tillatt nei
8. maksimalt antall skudd i magasin nei
9. moonclips tillatt ikke aktuelt
10. plassering hylster til våpen som IPSC open division – se tilleggsinfo
11. plassering magasin/hurtiglader/løs ammunisjon som IPSC open division og fritt i lommer
12. tellende skudd pr mål 2
13. avtrekksvekt >=800gr
14. frivillig omlading tillatt ja
15. pålagt omlading tillatt ja

Tillegg:

16. Håndvåpenet med lukket sluttstykke og magasin satt i, skal passe i måleboksen. Dette gjelder
for samtlige magasiner. Eventuelle innfellbare innretninger på våpen, skal være utfelt.

17. Våpen kan transporteres i hylster på kroppen. Bruk av våpenhylster er frivillig. Våpenhylster
benyttet skal være i henhold til IPSC håndvåpen regelverk 5.2.7.

18. Trekk fra hylster tillates ikke som start posisjon.
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 APPENDIX A5: Sivilpistol klasse 4

1. våpentype revolver
2. kaliber >=7,5mm
3. faktorkrav ammunisjon nei
4. måle eske i mm med magasin i våpen nei
5. maksimal løpslengde 80mm
6. optiske sikter tillatt nei
7. kompensator/portet løp tillatt nei
8. maksimalt antall skudd i tønne 6 skudd.
9. moonclips tillatt ja
10. plassering hylster til våpen som IPSC open division – se tilleggsinfo
11. plassering magasin/hurtiglader/løs ammunisjon som IPSC open division og fritt i lommer
12. tellende skudd pr mål 2
13. avtrekksvekt kun DA – se tilleggs info
14. frivillig omlading tillatt ja
15. pålagt omlading tillatt nei

Tillegg:

16. Våpen kan transporteres i hylster på kroppen. Bruk av våpenhylster er frivillig. Våpenhylster
benyttet skal være i henhold til IPSC håndvåpen regelverk 5.2.7.

17. Trekk fra hylster tillates ikke som start posisjon.

18. Revolver kan kun lades med 6 skudd.. Der skal ikke avfyres mer enn 6 skudd før omlading
gjennomføres. Der gis 1 prosedyrefeil for ikke å ha foretatt omlading, i tillegg til 1 prosedyrefeil for
hvert avgitte skudd utover de 6 skuddene fram til omlading.

19. Enhver revolver som kan avfyres med dobbel action avtrekk (DA) kan brukes. Revolver som
kan avfyres både med dobbel action (DA) og singel action (SA) kan benyttes, så lenge det kun
benyttes DA til å avfyre våpenet. Der gis 1 prosedyrefeil pr avgitte skudd med singel action.
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APPENDIX A6: Sivilpistol klasse 5

1. våpentype pistol/revolver
2. kaliber .22LR
3. faktorkrav ammunisjon nei
4. måle eske i mm med magasin i våpen nei
5. maksimal løpslengde nei
6. optiske sikter tillatt ja, men ikke pålagt – se tilleggsinfo
7. kompensator/portet løp tillatt ja, men ikke pålagt
8. maksimalt antall skudd i magasin/tønne 10
9. moonclips tillatt ja
10. plassering hylster til våpen som IPSC open division – se tilleggsinfo
11. plassering magasin/hurtiglader/løs ammunisjon som IPSC open division og fritt i lommer
12. tellende skudd pr mål 2
13. avtrekksvekt >=800gr
14. frivillig omlading tillatt ja
15. pålagt omlading tillatt nei

Tillegg:

16. Våpen kan transporteres i hylster på kroppen. Bruk av våpenhylster er frivillig. Våpenhylster
benyttet skal være i henhold til IPSC håndvåpen regelverk 5.2.7.

17. Trekk fra hylster tillates ikke som startposisjon.

18. Med optiske sikter menes enhver sikteanordning som innehar elektronisk krets og/eller linse.
Herunder også lykt.
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 APPENDIX B: level
Level 1
Minimum 3 øvelser og 15 poenggivende mål, no-shoot mål er unntatt. Kan være
åpent kun for arrangørklubbens medlemmer, eller åpent for alle DSSN medlemmer.

Level 2
Minimum 6 øvelser og 30 poenggivende mål, no-shoot mål er unntatt. Åpent for
alle
DSSN medlemmer. Approberes ihht DSSN sine retningslinjer for sivilpistol.

Level 3 - NM
Minimum 8 øvelser og 40 poenggivende mål, no-shoot mål er unntatt. Åpent for alle DSSN
medlemmer. Approberes ihht DSSN sine retningslinjer for sivilpistol.
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