Introduksjon til Precision Pistol Competition (PPC) skyting .
av Øivind Johnsen Oppegård Skytter Lag
PPC skyting oppstod i USA i 1957/58 som en konkurranseform tilpasset politiopplæring. Den var lenge
en konkurranseform kun for tjenestepersonell, men ble etterhvert oppdaget og adoptert av den sivile
skytterverden. PPC forkortelsen har hatt forskjellig betydning opp igjennom årene fra Practical Police
Course, Practical Pistol Course og Practical Pistol Combat, men har i den sivile versjonen fått
betydningen Precision Pistol Competition som henspiller til hva denne skyteformen dreier seg om –
presisjonsskyting. PPC i sin nåværende form har stor utbredelse og har mange utøvere rundt omkring
i verden. Sverige, Tyskland, Australia og Canada har til nå vært dominerende utenfor USA. World
Assosiation 1500, (http://www.wa1500.org) er en International organisasjon som registrerer
godkjente PPC skyttere og utsteder WA ID (identifikasjonsnummer) for skyttere utenfor USA. Det er
p.t 3724 skyttere i verden med registrert WA id/nummer. (145 i Norge). Dette nummeret gir deg som
PPC skytter anledning til å delta på alle PPC stevner rundt omkring i verden. Alle åpne PPC stevner
rapporterer sine resultater til WA1500 og de er ansvarlig for å føre klasselister og noterer internasjonal
og nasjonal ranking i forhold til oppnådd resultat.
Det er følgende klasser (krav til oppnådd resultat i parentes); High Master (1476 - 1500), Master (1440
– 1475), Expert (1379 – 1439), Sharpshooter (1290 – 1378) og Marksman (0 – 1289). Det må skytes
to ganger innenfor poengkravet før man oppnår klassebetegnelsen. Klassekravene skytes
fortløpende, dvs. man rykker opp i ny klasse så snart resultatet er publisert av WA. Det konkurreres og
kåres vinnere innenfor de forskjellige klassene.
De skytes i 8 forskjellige konkurranser («matcher») med både pistol og revolver, men det er kun to
disipliner hvor det skytes full 150 skudds «match». En PPC1500 match består av 5 faste «matcher»
hvor noen «matcher» er oppdelt i «stager». Alle «matcher» og «stager» starter stående med hylstret
ladd og sikret våpen og skytterne skal innen en gitt tid avfyre fra 6 til 24 skudd i forskjellige stillinger fra
liggende på magen, sittende, knestående, stående med høyre og venstre barrikade til stående fri, på
avstander fra 3, 7, 15, 25 til 50 yard. Omladning er en del av øvelsene og hvert magasin / hurtiglader
skal ha 6 skudd som skal bæres på kroppen. Det skytes på en standard PPC skive på alle avstander
hvor 7’er ring er minste tellende poeng. Skytterne «testes» først og fremst i presisjonsskyting, men
evnen til hurtig presis skyting blir også «testet». Det sies for1500 matchene at det er ikke på 7,15 eller
25 yard du vinner matchen, men det er der du kan tape den!
En full PPC1500 match består av følgende øvelser (del-matcher):
Match 1
• Stage 1 : 7 yards 2x6 skudd på 20 sek. Stående skytestilling
• Stage 2 : 15 yards 2x6 skudd på 20 sek Stående skytestilling
Match 2
25 yards 3x6 skudd på 90 sek. (1 min. 30 sek.) 6 skudd knestående / 6 skudd stående barrikade
venstre / 6 skudd stående barrikade høyre
Match 3
50 yards 4x6 skudd på 165 sek. (2 min. 45 sek.) 6 skudd sittende / 6 skudd liggende / 6 skudd
stående venstre barrikade / 6 skudd stående høyre barrikade
Match 4
• Stage 1 : 25 yards 2x6 skudd på 35 sek. Stående skytestilling
• Stage 2 : 25 yards 2x6 skudd på 35 sek. Stående skytestilling
Match 5 (scoring stage 1 + 2 og stage 3 + 4)
• Stage 1 : 7 yards 2x6 skudd på 20 sek. Stående skytestilling
• Stage 2 : 25 yards 3x6 skudd på 90 sek, 6 skudd knestående / 6 skudd stående barrikade
venstre / 6 skudd stående barrikade høyre

•
•

Stage 3 : 50 yards 4x6 skudd på 165 sek. (2 min. 45 sek.) 6 skudd sittende / 6 skudd liggende
/ 6 skudd stående venstre barrikade / 6 skudd stående høyre barrikade
Stage 4 : 25 yards 6 skudd på 12 sek. Stående skytestilling

Match 5 består av 4 stager med totalt 60 skudd, og har alle elementer fra en full 1500 match, og er
skilt ut som en egen alternativ match for «Open» og standard pistol/revolver divisjonene.. En 60
«match» kan skytes som en del av en full 1500 «match) ved at skytterne henger seg på fra match 5.
Tjenestepistoler med faste sikter og korte revolvere (4 og 2 tommer løp) har eget program på 48
skudd med maksimal skyteavstand 25 yard, med elementer fra 1500 «match», men også egne
elementer ( 3 yard skyting). En 1500 match kan skytes med alle våpen godkjent for en NSF feltløype
med løpslengde begrenset til 6 tommer / 150 mm og man trenger hylster og 4 magasiner /hurtigladere.
Skytebriller og hørselsvern er påbudt men irisblendere og skyggelapper er ikke tillatt. «Matchene» for
standard pistol er nettopp for standard tilgjengelig serieproduserte våpen med 5 tommer løp uten yttre
og indre endringer. Det tillates begrenset modifikasjon på skjefteplater. Standard revolver kan ha 6
tommer pipe men ingen yttre og indre endringer bortsett fra skjefteplater.
Det er bare R1500 og P1500 «matchene» som gir grunnlag for klassifisering, men det diskuteres
innfor PPC å oppgradere Open divisjonen til en full 1500 serie for at skyttere som etterhvert har
problemer med å utnytte åpne sikter skal kunne klassifisere seg innenfor denne divisjonen.
Til forskjell fra feltprogrammet har PPC en litt annen sikkerhetsfilosofi hva gjelder våpen og
ammunisjon. Våpen kan kun håndteres(prøvesikte og tørrtrekk i sikker retning, pakke ut og hylstre –
og pakkes ned) i en avsatt merket sikkerhetssone, utenfor sikkerhetssonen skal våpen være enten
hylsteret eller nedpakket. Det vil være å betrakte som brudd på reglement hvis man tar våpen ut av
hylster utenfor sikkerhetssone, unntatt på kommando fra standplassleder («range offiser» - RO).
Hylstret skal dekke avtrekker og hele avtrekksbøylen. Det vil også være begrensninger for hvor man
kan gå med våpen i hylster. Typisk vil det ikke være tillatt å bære våpen i hylster utenfor definert
baneområdet og i felles rekreasjons arealer. Ammunisjon kan håndteres der det måtte passe.
En 1500 «match» starter med prøveskyting på henholdsvis 50 yard (2min. 45sek.) og 25 yard ( 2min.)
med fritt antall skudd og fri skytestilling. Alle «matcher» starter med at RO leser match programmet
(jfr tabell over) og deretter kommanderer «Lading - hylstre våpen». Våpen hylstres med skudd i
kammer sikret eller nedspent, men noen foretrekker å ta ladegrep etter startsignal (noen land
praktiserer at ladegrep kun skal fortas etter startsignal er gitt). Når alle skytterne har gjort dette,
kommanderes «Er linjen klar» - hvis ingen protester, kommanderes «Linjen er klar», så går det 3
sekunder og det gis et lydsignal for å angi at skyting kan starte og tiden begynner å løpe. Når
skytetiden er ute lyder et kort og kraftig signal og alle skudd avfyrt senere enn 0,5 sekunder etter
stanssignalet gir poengstraff. Etter stans kommanderer RO «Gjør klar til visitasjon» - skytterne
forholder seg i ro til RO står ved siden av skytteren, da åpnes og tømmes tønne for tomme hylser,
eller tilsvarende magasin taes ut av pistol i påsyn av RO. Når våpen er inspisert, kommanderer RO
«ok – spenn ned, hylstre». Skytter hylstrer våpen og holder seg i ro. Når hele skytterrekken er
inspisert og alle våpen hylstret, kommanderes «banen er sikker – anvis» og skytterne kan da plukke
opp tomme hurtigladere og magasiner. Skyttere som ikke holder seg i ro inntil «banen er sikker»
kommando er gitt, vil i første instans få en advarsel / poengstraff og ved gjentagelse føre til
diskvalifikasjon. Før neste match tar til må skytteren sørge for at magasiner og hurtigladere er fylt opp
og på plass i belte. Det er ikke anledning til å plukke opp magasiner eller hurtigladere som faller på
bakken under en match, - det vil da gi tilsvarende poengtrekk. Feilaktig skytestilling og overtramp i
forhold til barrikadelinjer gir også poengtrekk.
PPC skyting er fin utfordring for feltskyttere og baneskyttere som ønsker å utvikle evne til
presisjonsskyting med pistol og et i tiden riktig tilskudd til NSF's skyteprogram.

