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Regler for PPC-1500, PPC-600 og PPC-480
PPC-Norway’s regler for PPC i hovedsak likt med World Association 1500 (WA1500), Svenska
Pistolskytteförbundets (SPSF) og det tyske Bund der Militär und Polizeischützen e.V. (BDMP)
reglement for hvordan Precision Pistol Competition (opprinnelig Police Pistol Competition) skal
bedrives. Regler som etterfølges av et asterisk (*) er europeiske eller norske tilleggsregler, de
amerikanske reglene er skrevet i parentes. Enkelte svenske særregler er også skrevet i parentes,
siden det er aktuelt for mange å konkurrere i Sverige.
Globalt samordnes PPC i organisasjonen World Association 1500. (WA1500)
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1.0 Ulike typer konkurranser
1.1 Approberte konkurranser
Et antall matcher som fremgår i en invitasjon, eksempelvis individuelle matcher, lag matcher eller
en kombinasjon av begge som følger dette regelverk og er sanksjonert av PPC-Norway.
1.6 Typer av Konkurranser
a) Nasjonalt mesterskap
Åpen internasjonal og nasjonal konkurranse, med alle 7 våpengrupper (gir grunnlag for
klasseføring)
Hvor nasjonale mestere kåres.
b) Regionalt mesterskap
Åpen nasjonal (internasjonal) konkurranse (gir grunnlag for klasseføring)
Hvor regionale mestere kåres.
c) Approbert stevne
Åpen nasjonal og internasjonal konkurranse (gir grunnlag for klasseføring)
d) Invitasjon stevne
Match hvor kun de som har fått innbydelse får delta, f.eks. lukket klubbmesterskap (Vil ikke gi
grunnlag for klasseføring)
e) Approbert serie
Åpen nasjonal og internasjonal konkurranse. En serie på minst 3 matcher, bestående av minst 1
våpengruppe (gir grunnlag for klasseføring)
2.0 Deltagere
2.1 Rett til å delta
PPC er åpent for alle skyttere som har gjennomgått grunnkurs for PPC.
Utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge men som er medlem i klubb tilsluttet WA1500
i sitt hjemland og kan vise opp medlemskort, får delta på stevner approbert av PPC-Norway.
3.0 Utstyr og ammunisjon
3.1 Standardrevolver 6” (Distinguished revolver)
Revolveren må kunne lade og skyte standard .38 Special med 158 grains kule, ladningen skal
motsvare fabrikkladning og skal ikke være redusert. Det må være en fabrikklaget revolver uten
noen ytre modifikasjoner foruten grepet som får modifiseres for å passe skytterens hånd eller for å
gjøre omlading lettere.
Grep kan også byttes mot et likeverdig grep av tjenestetype. Bortsett fra grep og polering av
avtrekket for å oppnå et bedre avtrekk eller for å kunne veie de nødvendige 1135 gram (2½
pound), får ingen ytterligere modifisering skje.
Alle typer av rekylreduserende systemer som f.eks. munningbrems, porting etc. er forbudt, også
grep som gir økt vekt regnes med.
a) Avtrekkeren må ha både single og double action funksjon og må kunne løfte 1135 gram på
single action avtrekket. Avtrekket blir kontrollert. Valgfri type av avtrekkere som selges av
våpenets tilvirker uten modifisering kan brukes.
b) Siktet kan være av fast eller justerbar modell, justerbart korn er ikke tillatt.
c) Løpslengden skal ikke overstige 6 tommer.
d) Følgende er ikke tillatt: Avtrekkssko, munningsbrems/portning, trigger stop montert på
avtrekker, fyllmateriell for å gjøre avtrekkeren slett, filing eller på annet sett ta bort skarpe kanter
på avtrekkeren, filing eller på annet sett redusere avtrekkerens bredde eller lengde, tommelhylle
eller omgjøring av grepet slik at det blir flatt i bunnen. Man kan heller ikke feste noen materialer på
grepet eller hånden for å få bedre grep.
Det er skytterens ansvar å passe på at hans våpen er godkjent, om uklarheter oppstår skal man
kontakte stevnelederen.

3.2 Revolver 1500
Gruppen omfatter revolvere i kaliber .32 eller grovere, løpelengden skal ikke overstige 6
tommer,siktet kan være fast eller justerbart og sikteradiusen må ikke overstige 8½ tomme
(215,9mm).
Kornet skal ikke gå utenfor munningen, optiske siktemidler er ikke tillatt. Om revolveren har
singleaction funksjon skal den kunne løfte 1135 gram. Ingen ytre eller indre modifiseringer som
gjør revolveren mindre sikker er tillatt. Alle typer av rekylreduserende systemer som f.eks.
munningsbrems, porting etc. er forbudt.
3.3 Pistol 1500
Gruppen omfatter pistoler i kaliber 9mm eller grovere, Løpslengden skal ikke overstige 6 tommer,
siktet kan være fast eller justerbart og sikteradiusen må ikke overstige 8½ tomme (215,9mm).
Kornet skal ikke gå utenfor munningen, optiske siktemidler er ikke tillatt. Avtrekket må kunne holde
1360gram* (Internasjonalt 1589 gram). Ingen ytre eller indre modifiseringer som gjør våpenet
mindre sikkert er tillatt. Alle typer av rekylreduserende systemer som f.eks. munningsbrems,
porting etc. er forbudt.
3.4 Standardpistol 5”(Distinguished pistol)
Gruppen omfatter fabrikkfremstilte (katalogvare) pistoler i kaliber 9mm eller grovere. Løpslengden
skal ikke overstige 5 tommer. (nytt løp skal ikke være lengre enn originalløpet). Alle tilleggsdeler
eller komponenter som er tilvirket for å kopiere våpentillvirkerens original i material og dimensjon
aksepteres.
Faste eller justerbare siktemidler fra valgfri tilvirker er tillatt, kornet skal ikke gå utenfor sleiden.
Sikteradiusen skal ikke overstige 7½ tomme (190,5mm). Avtrekket må holde 1360 gram*
(Internasjonalt 1589 gram) på single action avtrekket, eller på pistol med kun double action
funksjon. Alle double action pistoler må skyte første skuddet i hver match double action.
a) Greps plater får modifiseres eller byttes avhengig av skyterens hånd, fingergrep eller slip-on
grep er tillatt. Grep med tommelhylle eller med flat bunn er ikke tillatt, likeledes teip eller lignende
klebrig ytre som gjør grepet eller hånden mindre glatt.
b) Ingen indre eller ytre modifisering som gjør pistolen mindre sikker enn originalversjonen er tillatt.
Alle standardsikringer må fungere.Ingen indre eller ytre modifisering som gjør pistolen mindre
sikker enn originalversjonen er tillatt.
c) Bo-Mar sikteramper på sleiden, Avtrekkssko og alle typer av rekylreduserende systemer som
f.eks. munningsbrems, porting etc. er forbudt, også grep som gir økt vekt regnes med.
d) Enhver skytter har ansvar for å passe på at hans våpen er godkjent, om uklarheter oppstår skal
man kontakte stevnelederen.
3.5 Standardrevolver 4” (Service revolver)
Revolveren må kunne lade og skyte standard .38 Special med 158 grains kule, ladningen skal
motsvare fabrikkladning og skal ikke være redusert. Det må være en fabrikklaget revolver uten
noen ytre modifikasjoner foruten grepet som får modifiseres for å passe skytterens hånd eller for å
gjøre omladinger lettere. Grep får også byttes mot et likeverdig grep av tjenestetype.
Ingen indre modifiseringer som gjør revolveren mindre sikker enn originalversjonen er tillatt. Alle
typer av rekylreduserende systemer som f.eks. munningsbrems, portning etc. er forbudt, også
grep som gir økt vekt regnes med.
a) Avtrekkeren må ha både single og double action funksjon.
b) Siktet kan være av fast eller justerbar modell, justerbart korn er ikke tillatt. Kornet må være som
på originalen. Om revolveren er laget med skrått korn kan dette ikke modifiseres til et rett korn.
c) Løpslengden skal ikke overstige 4 tommer.
3.6 Standardrevolver 2,75” ( Off-Duty revolver )
Revolveren må kunne lade og skyte standard .38 Special med 158 grains kule, ladningen skal
motsvare fabrikkladning og skal ikke være redusert. Det må være en fabrikklaget revolver uten noe
nytre modifikasjoner foruten grepet som får modifiseres for å passe skytterens hånd eller for å
gjøre omlading lettere. Grep får også byttes mot et likeverdig grep av tjenestetype.
Ingen indre modifiseringer som gjør revolveren mindre sikker enn originalversjonen er tillatt.
Alle typer av rekylreduserende systemer som f.eks. munningsbrems, porting etc. er forbudt, også
grep som gir økt vekt regnes med.
a) Siktet kan være av fast eller justerbar modell, justerbart korn er ikke tillatt. Kornet må være som
på originalen. Om revolveren er laget med skrått korn kan dette ikke modifiseres til et rett korn.
b) Løpslengden skal ikke overstige 2 3/4 tommer. (69,85mm) (Sverige: 3” eller 76mm)

3.7 Standardpistol faste sikter ( Stock semi automatic pistol )
Gruppen omfatter masseproduserte (minst 1000 eksemplarer) fabrikkframstilte (katalogvare)
pistoler tilvirket for politi eller militært bruk i kaliber 9mm eller grovere. Løpslengden skal ikke
overstige 5”.
Kun faste siktemidler er tillatt. Tilvirkerens sikter kan erstattes med andre faste sikter av
tjenestetypesom f.eks. tritium sikte eller 3 punkts sikte.
Den eneste modifiseringen som er tillatt er montering av magasinbunn (basepad). Alle double
action pistoler må skyte første skuddet i hver match double action. Andre modifiseringer enn de
nevnt ovenfor er forbudt.
Bo-Mar sikteramper på sliden, avtrekkssko, forlenget sleidesperre, forlenget magasinbunn, alle
typer av rekylreduserende systemer som f.eks. munningsbrems, porting etc. er forbudt, også grep
som gir økt vekt regnes med.
Ingen indre eller ytre modifiseringer som gjør pistolen mindre sikker enn originalversjonen er tillatt.
Pistolen skal ha originalgrep eller annen tilvirkers grep av samme type og størrelse. Grepsplater
kan modifiseres eller byttes avhengig av skytterens hånd, fingergrep eller slip-on grep er tillatt.
Grep med tommelhylle eller med flat bunn er ikke tillatt, likeledes teip eller lignende klebrig yte som
gjør grepet eller hånden mindre glatt.
3.8 Open Pistol og Revolver* ( Nasjonal klasse )
Våpen klassen omfatter pistoler i kaliber .35 (9mm) eller grovere, og revolvere i kaliber .32 og
grovere. Rekylreduserende systemer som porting og kompensator er tillatt. Avtrekker eller
avtrekkersko som er bredere enn avtrekkerbøylen er forbudt. Alle typer av optiske eller
elektroniske siktemiddel er tillatt.
3.9 Optiske hjelpemiddel
Ingen optiske hjelpmiddel annet en vanlige briller får brukes for og korrigere syn.
Vanlige beskyttelsesbriller/skytebriller og solbriller er tillatt. Følgende er ikke tillatt: diopter,
irisblender, øyelapp, kun åpent synsfelt er tillatt. Alle typer av optiske eller elektroniske siktemiddel
er forbudt, samt elektroniske avtrekk.
3.10 Liggeunderlag
Får brukes forutsatt at det ikke gir noe støtte og at tykkelsen ikke overstiger 19 mm.
3.11 Hansker
Hansker og liknende hjelpemiddel får bare brukes om man har et fysisk handikap i følge regel 13.1
3.12 Hylster
Ett vanlig høyre-eller venstrehendt hoftehylster skal brukes. Av sikkerhetsgrunner er skulder- og
krysstrekkhylster samt hylster som forutsetter at man må putte fingeren inn i avrekkerbøylen for å
kunne trekke forbudt.
Hylster for pistoler må dekke avrekkerbøylen helt.
3.13 Timer med lyd
Timer som gir fra seg et lydsignal er ikke tillatt.
3.17 Ammunisjon
a) Revolver 1500: Hjemmeladet eller fabrikkladet ammunisjon i kaliber .32 eller grovere er tillatt.
Ingen Magnum eller High-Speed (+P) ammunisjon får brukes. All ammunisjon må ha
tilstrekkeligenergi til og kunne passere både skive og eventuell bakskive, kuler som ikke har
passert skiven anvises som bom.
b) Pistol 1500: Hjemmeladet eller fabrikkladet ammunisjon i kaliber 9mm eller grovere er tillatt.
c) Standardpistol Faste Sikter: Hjemmeladet eller fabrikkladet ammunisjon i kaliber 9mm eller
grovere er tillatt. Hjemmeladet ammunisjon skal motsvare fabrikkladet ammunisjon.
d) Standardrevolver 4”: Kaliber .38 Special med 158 grains rundnese eller semi-wadcutter kule,
hjemmeladet eller fabrikkladet. Hjemmeladet ammunisjon skal motsvare fabrikkladet ammunisjon.
Ingen reduserte ladninger er tillatt. Nasjonalt gjelder en minste faktor på 120 (kulevekt målt i grain
X hastighet F/sek. Delt på 1000)
e) Standardrevolver 2,75”: Kaliber .38 Special med 158 grains rundnese eller semi-wadcutter kule,
hjemmeladet eller fabrikkladet. Hjemmeladet ammunisjon skal motsvare fabrikkladet ammunisjon
Ingen reduserte ladninger er tillatt. Nasjonalt gjelder en minste faktor på 120 (kulevekt målt i grain
X hastighet F/sek. Delt på 1000)

f) Standardrevolver 6”: Kaliber .38 Special med 158 grains rundnese eller semi-wadcutter kule,
hjemmeladet eller fabrikkladet. Hjemmeladet ammunisjon skal motsvare fabrikkladet ammunisjon.
Ingen reduserte ladninger er tillatt. Nasjonalt gjelder en minste faktor på 120 (kulevekt målt i grain
X hastighet F/sek. Delt på 1000) * Internasjonalt må ammunisjonen være fabrikkladet av godkjent
leverandør.
g) Standardpistol 5” Faste Sikter: Hjemmeladet eller fabrikkladet ammunisjon i kaliber 9mm eller
grovere er tillatt. Hjemmeladet ammunisjon skal motsvare fabrikkladet ammunisjon. Nasjonalt
gjelder en minste faktor på 120 for kalibere under .40, og en minste faktor på 160 f.o.m kaliber.40
(kulevekt målt i grain X hastighet F/sek. Delt på 1000) * (Internasjonalt må ammunisjonen være
fabrikkladet av godkjent leverandør)
Alle skyttere og øvrig personell som befinner seg direkte i tilknytning til skytelinjen skal ha
beskyttelsesbriller.
3.18 Kontroll av faktorkrav
a) Ammunisjon skal testes i skytterens våpen.
b) En funksjonær velger 5 patroner fra skytteren som skal kontrolleres.
En patron får kulen veid.
Tre patroner skytes over en kronograf, gjennomsnitts verdien for å regne ut faktoren.
c) Faktor = Kulevekt målt i grain X hastighet i fot pr. sek.
1000
d) Om faktor kravet ikke er oppnådd får skytteren følgende valg med den siste patronen:
1) Kulen av denne patronen veies og brukes til ny utregning av faktoren.
2) Patronen skytes over kornograf, denne verdien og den første kulevekten brukes til å
regne ut ny faktor.
e) Måles faktor før skytingen er startet får skytteren anledning til å bytte ammunisjon, måles
faktoren etter endt skyting diskvalifiseres skytteren fra alle klasser der den aktuelle ammunisjonen
er brukt.
4.1 Approberte skiver
Den offisielle europeiske PPC-skiven skal brukes til PPC der de offisielle avstandene brukes,
avstanden for PPC er: 3 yards (2,72m) 7 yards (6,34m) 15 yards (13,58m) 25 yards (22,63m) 50
yards (45,3m). For innendørsbaner samt baner som ikke har tilgang på 50 yards avstand, finnes
det en redusert skive for 25 yards. Konkurranser som bruker den reduserte skiven på 25 yards gir
ikke grunnlag for klasseføring.

Approbert PPC skive
Skivens yttermål er 650mm x 1120mm

5.0 Skytestillinger
5.1 Bakken
Alle referanser til ”bakken” i følgende reglene om skytestilling relaterer til underlaget på
skytebanen.
5.2 Kunstig støtte
Alle støttende yter bortsett fra bakken er forbudt. Bruke eller grave kne-eller albuehull er forbudt.
Albue- og knebeskyttere er forbudt med unntak for personer med fysisk handikap som beskrives i
punkt 13.
Utstyr som hylster, holder for hurtiglader eller annet som kan bedømmes som kunstgjort støtte om
det plasseres på en slik måte at det gir økt støtte. Tykke skytterjakker eller vester som gir økt
støtte ellersom man strammer til, er ikke tillatt.
5.3 Utgangsstilling
Stående med våpenet ladd, sikret og hylstret i et vanlig høyre-eller venstrehendt hylster. Skytteren
må stå med armene langs siden og hendene får ikke røre våpenet eller hylsteret. Regler for
hylstret pistol, se punkt 10.11
5.6 Liggende
Liggende med utstrakt kropp på bakken, parallelt i linje med siktet, hodet mot skiven. Så lenge den
hovedsaklige linjen bevares og andre skyttere ikke forstyrres, kan skytteren også ligge skrått.
Våpenet får ikke røre bakken men får støttes med begge hender som får ha kontakt med bakken.
Skytteren inntar liggende skytestilling fra sittende skytestilling. Våpenet skal peke frem mot skiven
når man bytter stilling.
5.8 Sittende
Begge skinkene skal ha kontakt med bakken, kroppen i retning mot skiven. En arm får holdes
bakover for å gi støtte, albuen får ikke berøre bakken. Ryggen får ikke hvile mot bakken, men et
eller begge knær får trekkes opp, hender eller albuer får støttes mot et eller begge knær. Våpenet
får skytes med en eller begge hender, men får ikke støttes i mot noen del av foten.
5.10 Knestående og knestående med barrikade
a) Knestående med minst et kne i bakken. Skinkene får støttes mot hælene men får ikke berøre
bakken.
b) Knestående med barrikade (Brukes kun i Standardrevolver 4”, Standardrevolver 2,75” samt
Standardpistol faste sikter). Ingen del av kroppen får overstige begrensninglinjen (som enten er
markert eller tenkt). Våpenet får ikke berøre barrikaden, men hendene kan ta støtte i mot
barrikaden.
5.11 Stående barrikade
Stående bakom barrikaden, begge føttene skal være innenfor begrensninglinjen (avmerket eller
tiltenkt) som er like bred som barrikaden og strekker seg 60 cm bakover. Våpenet får ikke berøre
barrikaden, men hendene kan ta støtte i mot barrikaden. Ved skyting fra barrikadens venstre side
skal våpenet holdes og skytes med venstre hånd og kun venstre avtrekkerfinger får være i
avtrekkerbøylen. På høyre side blir dette omvendt . Skytehånden får støttes av den andre hånden,
men oppgaven går ut på at om støttehånden tas bort må man fremdeles kunne avfyre våpenet.
Skytingen skal når barrikade brukes, alltid starte fra venstre side av barrikaden.
5.12 Stående
Skytingen skjer med rette eller bøyde bein, støttehånd er tillatt. I Standardrevolver 2,75”,
Standardrevolver 4” og Standardpistol faste sikter skytes det uten støtte hånd på 3 yards.
Illustrasjoner av skytestillinger se apendix A
6. Skytebanen
6.1 Skytelinjen
Skytelinjen er plassert direkte framfor standplassene. skytelinjen er markert på 3, 7, 15, 25 og 50
yards.

6.2 Standplass
Standplassene er den del av banen som er avsett for hver skytter direkte bak skytelinjen.
På standplasser der barrikade brukes skal det være markert med samme nummer som
skytterensskive. Anbefalt standplassbredde per skytter er 2,4 meter.
6.4 Skyteavstander for PPC er følgende:
3 yards (2,74m) 7 yards (6,40m) 15 yards (13,72m) 25 yards (22,86m) 50 yards (45,72m)
7.0 Gjennomføring av en match
Alle matcher starter med skytterne i utgangstilling, Signalet for start kan gis med signalhorn, fløyte
eller ved at skivene svinger fram. Når double action skyting anbefales kan single action pistoler
også anvendes.
Double action pistoler må skyte første skuddet i hver match/stage double action, bortsett fra første
skudd på 50 yard. (Unntak se 10.13)
7.1 Utfylling av skiver før en match
Hver skytter som skyter en 1500-match har 6 skiver. Standardrevolver 2,75”, Standardrevolver 4”,
Standardrevolver 6” og Standardpistol faste sikter har 2 skiver. Skytteren skriver sitt navn og
våpengruppe på skivens øvre venstre del.
7.1.2 Innstikk
Hvis innstikk brukes skriver skytteren sitt navn og våpengruppe på innstikkets bakside i øvre
venstre hjørnet.
7.2 Skivebruk
Pistol og Revolver 1500
SKIVE 1: Match 1 Skive 1
SKIVE 2: Match 2 Skive 2
SKIVE 3: Match 3 Skive 3
SKIVE 4: Match 4 Skive 4
SKIVE 5: Match 5: Stage 1-2 Skive 5
SKIVE 6: Match 5: Stage 3-4 Skive 6
Standardrevolver 2,75” Standardrevolver 4”, Standardrevolver 6”, Standardpistol 5”,
Standardpistol faste sikter og Open
SKIVE 1: Stage 1-2 Skive 1
SKIVE 2: Stage 3-4 Skive 2
Revolver 1500 og Pistol 1500 (Single action skyting er kun tillatt på 50 yards!)
Match 1
7 yards
6+6 skudd stående, 20sek., omlading etter de første 6 skuddene.
15 yards
6+6 skudd stående, 20sek., omlading etter de første 6 skuddene..
Match 2
25 yards
3x6 skudd, 90sek., 6 knestående, 6 barrikade venstre, 6 barrikade høyre.
Match 3
50 yards (Single action tillatt) 4x6 skudd, 165sek., 6 sittende, 6 liggende, 6 barrikade venstre,
6 barrikade høyre.
Match 4
25 yards
2 omganger med 6+6 skudd, 35sek., stående, omlading etter de første 6 skuddene.

Match 5
stage 1-2:
7 yards
6+6 skudd, 20sek., stående, omlading etter de 6 første skuddene.
25 yards
3x6 skudd, 90sek, 6 knestående, 6 barrikade venstre, 6 barrikade høyre.
Stage 3-4:
50 yards (Single action tillatt)
4x6 skudd, 165sek., 6 sittende, 6 liggende, 6 barrikade venstre, 6 barrikade høyre.
25 yards
6 skudd, 12sek., stående.
Standardrevolver 6” og Standardpistol
Stage 1-2:
7 yards
6+6 skudd, 20sek., stående, omlading etter de 6 første skuddene.
25 yards
3x6 skudd, 90sek., 6 knestående, 6 barrikade venstre, 6 barrikade høyre.
Stage 3-4:
50 yards (Single action tillatt)
4x6 skudd, 165sek, 6 sittende, 6 liggende, 6 barrikade venstre, 6 barrikade høyre.
25 yards
6 skudd, 12sek., stående.
Standardrevolver 2,75”
Stage 1-2:
3 yards
6 skudd stående beste hånd 8sek.
7 yards
6+6 skudd, 20sek., stående, omlading etter de 6 første skuddene.
Stage 3-4:
15 yards
6+6 skudd, 20sek., stående, omlading etter de 6 første skuddene.
25 yards
3x6 skudd, 90sek., 6 knestående med barrikade, 6 barrikade venstre, 6 barrikade høyre.
Standardrevolver 4”
Stage 1-2:
3 yards
6 skudd stående beste hånd 8sek.
7 yards
6+6 skudd, 20sek., stående, omlading etter de 6 første skuddene.
Stage 3-4:
15 yards
6+6 skudd, 20sek., stående, omlading etter de 6 første skuddene.
25 yards
3x6 skudd, 90sek., 6 knestående med barrikade, 6 barrikade venstre, 6 barrikade høyre.
Standardpistol faste sikter
Stage 1-2:
3 yards
6 skudd stående beste hånd 8sek.
7 yards
6+6 skudd, 20sek., stående, omlading etter de 6 første skuddene.
Stage 3-4:
15 yards
6+6 skudd, 20sek., stående, omlading etter de 6 første skuddene.
25 yards
3x6 skudd, 90sek., 6 knestående med barrikade, 6 barrikade venstre, 6 barrikade høyre.

8.0 Matchskjema
Revolver 1500 og Pistol 1500
(Matchen kan skytes uten pause)
Match 1
7 yards 12 skudd, stående 20sek.15 yards 12 skudd, stående 20sek.
Anvisning, skivebytte
Match 2
25 yards 18 skudd , knestående, barrikadeskyting med venstre og høyre hånd 90sek.
Anvisning
Match 3
50 yards 24 skudd, sittende, liggende, barrikadeskyting med venstre og høyre hånd 2 min. 45sek.
Anvisning, skivebytte
Match 4
25 yards 12 skudd, stående 35sek. (skytes i to omganger totalt 24 skudd)
Anvisning, pause (skytterlag nr. 2 forsetter)
Match 5
Stage 1:
7 yards 12 skudd, stående 20sek.
Stage 2:
25 yards 18 skudd, knestående, barrikadeskyting med venstre og høyre hånd 90sek.
Anvisning, skivebytte
Stage 3:
50 yards 24 skudd, sittende, liggende, barrikadeskyting med venstre og høyre hånd 2 min.45sek.
Stage 4:
25 yards 6 skudd, stående 12sek.
Anvisning, slutt!
Standardrevolver 2,75”,Standardrevolver 4” og Standardpistol fasta sikter
Stage 1:
3 yards 6 skudd, stående beste hånd 8sek. Stage 2: 7 yards 12 skudd, stående 20sek.
Anvisning, skivebytte
Stage 3:
15 yards 12 skudd, stående 20sek.
Stage 4:
25 yards 18 skudd, knestående med barrikade, barrikadeskyting med venstre og høyre hånd
Anvisning, slutt!
Standardrevolver 6”, Standardpistol 5” og Open
Stage 1:
7 yards 12 skudd, stående 20sek.
Stage 2:
25 yards 18 skudd, knestående, barrikadeskyting med venstre og høyre hånd 90sek.
Anvisning, skivebytte
Stage 3:
50 yards 24 skudd, sittende, liggende, barrikadeskyting med venstre og høyre hånd 2min. 45sek.
Stage 4:
25 yards 6 skudd, stående 12sek.
Anvisning, slutt!
Lagkonkurranser
Lagkonkurranser beregnes på lagsmedlemmenes resultater i fra match 5 i 1500 klassene.
En klubb kan påmelde et 2-og et 4-mannslag, i både Pistol 1500 og Revolver 1500.
9.0 Konkurranseregler
9.1 Bytte av pistol eller revolver
Ingen skytter får bytte ut sitt våpen, eller bytte deler, under en konkurranse hvis det ikke har blitt
erklært ubrukelig av konkurranselederen. Om ett våpen har blitt ubrukelig må dette meldes til
stevnelederen, alle skudd som har blitt avfyrt inntil våpenet ble ubrukbart regnes med i
sluttresultatet.

9.2.1 Oppvarming, 1500-matcher
Oppvarming i 1500-matchene, 2 minutter på 25 yards samt 2 minutter på 50 yards. Det står
arrangøren fritt å tilpasse oppvarmingen 1500-matchene. Oppvarming skytes på angitt tid i valgfri
skytestilling (barrikade venstre, barrikade høyre, liggende, sittende eller knestående) med valgfritt
antall prøveskudd.
9.2.2 Oppvarming, 600-matcher
Oppvarming i 600-matchene er 2 minutter på 50 yards. Det står arrangøren fritt å tilpasse
oppvarmingen 600-matchene. Oppvarming skytes på angitt tid i valgfri skytestilling (barrikade
venstre, barrikade høyre, liggende, sittende eller knestående) med valgfritt antall prøveskudd.
9.6 Feilaktig ammunisjon
Omskyting tillates ikke på grunn av feil ammunisjon.
9.7 Våpenfeil
Et våpen med feil er et våpen som:
a) Ikke kan siktes med eller skytes med på et sikkert sett.
b) Har blitt skadet slik at det ikke fungerer som det skal.
c) Siktet eller korn har løsnet.
Ett våpen som har blitt bedømt og funnet feil på får ikke brukes igjen på konkurransen før feilene
er rettet og klarert av stevnelederen.
9.11 Skytterens posisjon
Skytteren inntar sin standplass slik at han ikke forstyrrer skytterne til side for seg.
Ingen del av skytterens kropp får hvile foran skytelinjen.
9.12 Coaching
Det er forbudt å hjelpe en skytter når han skyter, f.eks. rope at han skyter lavt.
9.13 Hinder på banen
Ingen personer bortsett fra skyttere og skyteledere får befinne seg ved skytelinjene.
Skytterne får ikke hindre arrangørene med innsamlingen av beskutte skiver.
9.16 Omskytinger
a) Når en match avbrytes av noen hendelse som gjør det umulig for for en eller flere skyttere og
skyte seg ferdig, skal skytelederen gjøre følgende: Uten at man får se sin skive spørres de
skyttere som ikke kunne skyte ferdig om de vil ha omskyting eller om de aksepterer sitt daværende
resultat. Velger skytteren å skyte om tas den gamle skiven bort og en ny settes opp, hvor på
skytteren skyter om.
Årsaker som gir rett til omskyting er:
-Skytteren har fått kortere skytetid på seg enn den tid som er foreskrevet for matchen.
-Problemer med skivestativ.
-Skiven løsner fra rammen.
-Ødelagt eller feiltrykt skive som gjør det umulig å sikte eller regne ut poeng.
-Et objekt er i veien foran skytelinjen
-En ulykke inntreffer der en skytter eller funksjonær er innblandet.
-Vendskivenes tidsmekanisme fungerer ikke rett eller er feil innstilt slik at noen skyttere får lengre
tidenn andre. Skytelederen kommanderer da skivebytte, og de skyttere som har fått lengre tid enn
de andre får skyte om.

b) Når det forekommer skudd på feil skive eller att en skive har flere treff enn det som matchen
foreskriver gjelder følgende:
Den skytteres skive som er berørt får velge om han vil akseptere dette og få det foreskrevene
antallet treff av laveste valør eller skyte om matchen. Om skytteren velger omskyting skal hans
originale skive tas vare på. På omskytingen får ikke skytteren oppnå et resultat som er høyere enn
det resultat man får om man legger sammen det foreskrevne antall treff av høyeste valør på
originalskiven. Om resultatet fra omskytingen blir høyere enn resultatet av treff av høyeste valør på
originalskiven skal originalskivens resultat gjelde. Hvis resultatet fra omskytingen blir lavere,
regnes resultatet fra den nye skiven.
c) Om en ulykke inntreffer, f.eks. en skytter treffes av en rikosjett, skal skytteren umiddelbart
avbryte skytingen. Eventuelle skudd som som er avfyrt skal regnes med, matchen skytes siden om
på samme skive og treffene med lavest valør regnes.
9.16.1 Avbrudd
Omskyting tillates ikke på grunn av feil på våpen, ammunisjon eller annet skyteutstyr som ikke
fungerer.En skytter får under skytetiden rette opp en funksjoneringsfeil eller bytte ut feilaktig
ammunisjon,forutsatt at dette skjer sikkert. Våpenet skal peke mot skivene hele tiden mens feilen
rettes opp og fingrene skal være utenfor avtrekkerbøylen.
Brudd på denne regel medfører diskvalifikasjon fra hele stevnet.
Ett nytt magasin eller hurtiglader får brukes for å erstatte mistet eller feilaktig ammunisjon.
9.26 Underskrift på skytekort
Skytekort skal undertegnes, se regel 18.11 og 18.14
10.0 Sikkerhet og standplasskommando
10.1 Disiplin
Skytternes, funksjonærenes og tilskuernes sikkerhet krever stor oppmerksomhet av de som
håndterer våpen slik at all håndtering skjer på et sikkert vis. Selvdisiplin kreves av alle, om
selvdisiplinen svikter er det skyteledernes plikt å opprettholde sikkerheten ved å stoppe, og på en
behersket måte forklare for skytteren at han er diskvalifisert p.g.a. usikker våpenhåndtering.
10.1.1 Sikkerhetssone
Når våpen ikke er hylstret eller oppbevart i veske/koffert får det kun tas opp å håndteres i en
spesielt opprettet sikkerhetssone. (Safety area) I sikkerhetssonen får ingen ammunisjon eller
klikkpatroner håndteres, om en skytter tar opp sitt våpen utenfor sikkerhetssone, bortsett fra på
standplass etter at de rette kommandoer er gitt, diskvalifiseres skytteren fra hele matchen. Det
samme gjelder om skytteren fyller på sine hurtigladere eller magasin i sikkerhetssonen. Eventuell
soting av sikter eller igjennom trekking av løpet skal skje i sikkerhetssonen.
10.1.2 Bytte av skytestilling.
Når en skytter skal bytte skytestilling skal våpenet alltid peke frem mot skivene i sikker retning
fingrene skal være utenfor avtrekkerbøylen. Brudd på denne regel medfører diskvalifikasjon fra
hele stevnet.
10.1.3 Uladd våpen
Et uladd våpen får kun lades på skytelederens kommando: -LADING OG HYLSTRING! (Load and
holster!)
Uladd og hylstret pistol får ikke ha et tomt magasin satt i.
10.1.5 Ikke klar skytter
Skytteren skal melde ifra til skytelederen om han ikke er klar til å begynne skytingen, når
skytelederen kommanderer: -ER LINJEN KLAR? (Is the line ready?) I så fall skal skytteren løfte
sin høyre hånd å rope -IKKE KLAR! (Not ready!) Hvis skytelederen ikke blir oppmerksom på
skytteren og påbegynner skytingen får skytteren muligheten til omskyting direkte etter at pågående
skyting er ferdig. Om skytteren ikke melder ifra om at han ikke er klar har man heller ingen rett til
omskyting.

10.2 Forstyrrende samtaler
Samtaler som forstyrrer matchens gjennomføring eller skytterne under skytingen er ikke tillat.
Skyttere, og standplassfunksjonærene skal begrense sine samtaler til et minimum ved skytelinjen.
10.3 Sinker matchstart
Ingen skytter får sinke en matchstart p.g.a. manglende forberedelser.
10.4 Rydde standplassen etter endt skyting
Etter endt skyting skal en skytter se til at standplassen er ryddet for hylser, søppel etc.
Det er skytelederens oppgave å se til at dette etterfølges.
10.5 Skytterne anviser
Om ingenting annet står i invitasjonen anviser alltid skytteren skiven til høyre for sin egen.
Skytteren lengst til høyre anviser skiven til skytteren lengst til venstre. Skytterne noterer bare
antallet treff av ulik valør inklusive bom og treff i nullpoengsone, samt legger sammen det totale
antall treff. Anviseren må være oppmerksom på at antallet treff i skiven stemmer med antallet
skudd som inngår i matchen. Når anviseren har regnet sammen antall treff skal han signere på
skiven på linjen merket Range Officer, og tilkalle skytteren slik at han kan kontrollere sin skive å
godkjenne resultatet. Skytteren signerer så skiven på linjen merket Competitor. Nå skytteren har
signert sin skive kan han ikke protestere på resultatet.
10.7 Standplasskommando
Når en match skall starte ber skytelederen skytelaget om å innta skytelinjen, og roper opp
skytternes standplasser, roper ut hvilken match som skal skytes samt antall skudd og skytetid.
Når skytelederen har kontrollert at banen er klar kommanderer han: LADING OG HYLSTRING!
(Loadand holster!)
Deretter spør han: ER LINJEN KLAR? (Is the line ready?)
Hvis en skytter ikke er klar skal han løfte sin høyre hånd å rope -IKKE KLAR! (Not ready!)
Skytelederen roper da: LINJEN ER IKKE KLAR! (The line is not ready!) Går så og kontrollerer hva
problemet er og forsøker å hjelpe til med å løse det.
Når feilen er rettet roper han: LINJEN ER KLAR! (The line is ready!)
Etter 3 sekunder følger startsignal eller skivene svinges frem.
Når skytingen er over kommanderer skytelederen: STANS! TØM VÅPEN - VIS KLAR! (Cease
firing, unload and show clear!)*
OBS! En skytter får ikke åpne tønne eller ta ut magasinet fra pistolen før skyteleder eller
skytelederassistent er fremme hos skytteren.
Skytelederassistentene kontrollerer nøye at alle hylser (revolver) alternativt magasin (pistol) er
tomme. Etter kontrollen kommanderes: HYLSTRING!
Skytelederen roper siden: BANEN ER SIKKER! ANVIS! (The range is safe! Scoring!).
Først etter denne kommando kan skytteren rydde sin standplass ved å plukke opp
hylser,hurtigladere, magasin etc.
10.9 Ladning
Når en skytter har ladet, sikret og hylstret våpenet skal all videre omlading skje med ammunisjon
som bæres av skytteren i magasinholdere, hurtigladerholdere eller lignende. Det er forbudt å legge
ammunisjon på bakken. Etter kommandoen LADING OG HYLSTRING (Load and holster)
er det forbudt å plukke opp utstyr som havner på bakken.
Pistolmagasin får aldri lades med flere enn 6 skudd. Det er skytterens ansvar å se til att han har
tilstrekkelig med ammunisjon på seg til å gjennomføre matchen.
10.10 Hylstret våpen
En match begynner alltid med ladd våpen, sikret og i hylster.
Ingen del av skytterens hånd får røre våpenet eller hylsteret før startsignal er avgitt eller skivene
svinges fram.
10.11 Hylstret pistol
Single action pistol med patron i kammeret skal hylstres sikret. Ladet double action pistol med
patron i kammeret skal hylstres med hanen senket i uspent stilling.
10.12 Double action pistol
Double action pistoler skal skyte første skuddet i hver match double action.

10.13 Tomt kammer Alternativ til regel 10.11 og 10.12 : Pistolen lades uten patron i kammer, kun
med patroner i magasin. Hylstres med sleide/sluttstykket i framre stilling. Sleide bevegelse skjer
først når munning peker mot skivene.
11. Funksjonærer
11.2.1 Jury
På alle PPC-matcher bortsett fra klubbkonkurranser må en jury på tre personer oppnevnes av
arrangør/konkurranseledelsen. Jurymedlemmene må være godt kjent med PPC reglementet.
11.4 Skyteleder
Skytelederen har øverste kommando på banen og for gjennomføringen av det oppsatte program.
11.5 Skytelederassistenter
Skytelederassistenter skal assistere skytelederen. Skytelederassistenter har ansvar for å
opptettholde sikkerheten og disiplinen for funksjonærer, skyttere og tilskuere på sin tildelte sektor
av skytelinjen. (normalt har en skytelederassistent maksimalt 5 skyttere å overvåke)
Skytelederassistentenes hovedoppgave er å kontrollere skytterne slik at de skyter fra rett posisjon,
holder seg innenfor begrensninglinjene og at sikker våpenhåndtering etterleves.
Skytelederassistentene skal også overvåke anvisningen, og kontrollere at skytternes utstyr og
posisjon er tillatt for akkurat den matchen skytteren skal skyte.
11.6 Sekretariat
11.6.2 Arkivering av dokument
Arrangøren skal ta vare på alle resultatkort i minst 30 dager.
11.6.6 Endringer på den endelige resultatlisten
Ingen endringer får gjøres på den endelige resultatlisten om man ikke har fått tillatelse av
konkurranselederen eller jury innen tiden for protester har gått ut.
Unntak gis bare for følgendeendringer:
a) Stavefeil
b) Resultatet stemmer ikke med resultatet på den preliminære resultatlisten.
c) Feil klassetilhørighet.
11.6.11 Standplassinndelning for pistoler
Hvis mulig skal pistolskyttere plasseres i egne lag, ellers skal pistolskyttere tildeles standplassene
til høyre for revolverskyttere.
11.7 Skiveansvarlig
Spesielle funksjonærer som deler ut skiver til skytterne og etter anvisningen samler inn skivene til
sekretariatet. Den skiveansvarlige har ansvar for sikkerheten blant de funksjonærer som håndterer
skivene. Det er den skiveansvarlige som besørger skivebytte ved omskyting.
13. Fysisk funksjonshindret skytter
En skyter som på grunn av et fysisk funksjonshinder ikke kan skyte en eller flere angitte
skytestillinger eller behøver spesielt utstyr eller hansker kan bevilges dispensasjon fra PPCNorwayfor og få bruke andre skytestillinger eller utstyr eller begge deler. For at dispensasjon skal
innvilges må skytteren skriftlig søke om dispensasjon og forklare hvilken alternative skytestillinger
skytteren ønsker å bruke eller hvordan spesielt utstyr skal brukes. Skytteren må også vedlegge
legeattest som bekrefter funksjons hindringen.
Rekord gjelder ikke for resultat som har blitt oppnådd med spesielt utstyr eller med endret
skytestilling.
13.2 Ikke permanent skade
Skytter som har pådratt seg en skade som forhindrer skytteren fra å skyte fra en spesiell
skytestilling får benytte seg av en vanskeligere skytestilling. F.eks. sittende kan brukes istedenfor
liggende, knestående kan brukes istedenfor sittende og stående kan brukes istedenfor
knestående. Skytteren må informere stevnelederen om dette på forhånd og vise hvilken
skytestilling skytteren vil bruke istedenfor slik at stevnelederen kan se att den følger reglene.

14.0 Poengberegning og anvisning
14.1 Når anviser man?
Man regner ut poeng og anviser etter hver match
14.2 Hvor anviser man?
Om ingenting annet står i invitasjonen anvises skivene ved skiverammene av skytterne.
14.2.1 Poengberegning *
a) Ved skyting mot den europeiske B-27 skiven regnes kulehull til den høyeste verdi så snart
ringens ytterkant er tangert. I tvilstilfeller skal tolker av rett kaliber brukes.
b) For tolkning av ovale kulehull, langskudd, ved bruk av vennbare skiver får kulehullets største
diameter maksimalt ha følgende størrelse for at skuddet skall regnes som treff: Kaliber 9mm/.38
11mm Kaliber .44/.45 14mm Ovale kulehull, som er oppstått fordi kulen har vendt seg, tolkes ved
at man setter tolken mot innerste del av kulehullet.
c) En kule som har truffet skiven bakfra anvises som bom.
14.3.1 Bruk av tolk
Kun stevnefunksjonærer får bruke tolker, men når skytterne anviser skivene får de bruke NRA eller
IPSC’s anvisningsoverlegg for å kontrollere tette treffbilder. Behøves tolking tilkalles en
funksjonær.
14.3.2 Ta bort en tolk
a) Tolken må ikke tas bort før skytter og anviser er enige.
b) Kun stevneleder eller jury får bruke en tolk for å avgjøre om kulehullet er dobbelt.
14.4 Bom
Treff utenfor poenglinjene anvises som null poeng eller bom. Kuler som ikke har passert skiven
anvises som bom.
14.5 Tidlig eller for sent avgitt skudd
Hvis skudd blir avfyrt før startsignalet eller etter sluttsignalet skal skuddet(ene) annulleres ved at
beste treffverdi(er) trekkes fra vedkommende skive.
14.6 Alle skudd regnes
Alle skudd avfyrt etter at skytteren har inntatt sin standplass regnes, også så såkalt ufrivillig
avfyring.
14.7 Skudd på feil skive
Anvises som bom.
14.8 Rikosjetter
Kulehull på grunn av rikosjetter anvises som bom, dette kontrolleres nøye slik at det ikke er et
dobbeltreff.
14.9 Synlige treff og tette treffbilder
Generelt regnes kun de treff som er synlige. Unntatt når et treffbilde med tre eller flere kulehull er
så tett at det er mulig for en eller flere kuler å passere uten at blir merke etter dem, og ingen bevis
finnes for at kulen(e) har truffet noe annet sted enn igjennom skiven. I slike fall skal anvisningen
skje til skytterens fordel.
14.10 For mange treff
Om flere enn det foreskrevne antallet treff finnes på en skive og de kan identifiseres til en annen
skytter ser man bort fra disse. Hvis det fremdeles etter at den andre skytterens treff har blitt
annullert fremdeles finnes for mange treff anvises det etter regel 9.16 (b) med følgende unntak:
a) Alle treff har samme verdi
b) Hvis skytteren aksepterer det foreskrevne antallet treff av laveste verdi.
c) Hvis skytteren feilaktig har skutt færre skudd enn foreskrevet på sin skive, men skiven
inneholder flere treff enn han har skutt, kan skytteren velge å beholde de treff av høyeste verdi
som stemmer med det antallet skudd han har skutt, og de manglende skudd anvises som bom.

14.11 Anvisning
Anvisning skjer etter hver match ifølge matchskjemaet.En skytter får ikke røre sin egen skive før
den er anvist og godkjent (signert).
a) Når skivene anvises før de tas ned fra skivestativene må anviseren notere alle treff av
ulikevalører, regne ut og kontrollere at det stemmer med foreskrevet antall skudd. Signere skiven
på linjen merket Range Officer, der etter skal skytteren godkjenne resultatet og signere skiven på
linjen merket Competitor.
b) Hvis skivene anvises i sekretariatet skal spesielle skivefunksjonærer bære inn skivene.
c) Skiver som er endret eller som en skytter har håndtert før anvisningen, skal ikke anvises.
14.14 Anviserens plikter
Når skivene anvises ved skiverammene skal anviseren:
a) Regne ut treffene i poengruten (øvre høyre hjørne) til alle treff stemmer med foreskrevet antall
skudd som matchen inneholder.
b) Signere skiven og tilkalle skytteren slik at han kan godkjenne resultatet og signere skiven.
14.14.1 Skytterens plikter ved anvisning
Etter at anviseren har anvist skiven skal skytteren:
a) Kontrollere utregningen på skiven
b) Signere skiven hvis han godkjenner anvisningen, hvis ikke skriver han JURY på skiven og
enskivefunksjonær tar skiven inn til juryen.
c) Når matchen er slutt og juryen har fastsatt anvisningen skal skytteren kontrollere skytekortet og
passe på at det stemmer med resultatet på skiven, deretter skal han signere sitt skytekort.
14.15 Skytekort
Skytekortskal være klargjort på forhånd av sekretariatet.
14.16 Korrigering
Korrigering på skiven er ikke tillatt. Hvis korrigeringer er nødvendig skal de gjøres og signeres av
anviseren eller skytelederen eller hans assistenter.
15.0 Rangering
15.1 Konkurranse
Uttrykket "konkurranse" som brukes i denne seksjon refererer til alle individuelle konkurranser og
lagkonkurranser.
15.2 Verdien av X
I alle matcher der X (innertier) regnes, skal X beregnes som høyeste verdi (10p).
15.11 Rangering
Når to eller flere skyttere eller lag har samme resultat rangeres de etter følgende:
a) Flest antall X
b) Flest antall X i match 5
c) Minst bom i konkurransen
d) Minste antall treff av laveste valør
e) Minste antall treff av nest laveste valør
f) Fortsatt rangeringen til skytterne eller lagene er adskilt
16.0 Protester
Hvis en skytter har håndtert skiven eller hvis skiven allerede er tatt ned og signert av skytteren kan
han ikke protestere.
17.0 Nasjonale rekorder
17.1 Hvor kan nasjonale rekorder skytes
Resultat som kan bli nasjonal rekord må skytes på et stevne approbert av PPC-Norway eller
WA1500. Norsk rekord godkjennes av PPC-Norway før offentliggjøres .
17.2 Resultat som godkjennes
Resultatet må bestå av en hel konkurranse, ikke del match eller stage resultat.

17.5 Konkurranser med nasjonale rekorder
Norsk rekord kan settes i samtlige våpengrupper samt i 2-mannslag.
17.6 Poengberegning for rekorder
Rangering med X gjelder ikke ved Norsk rekord.
18.0 Skytterens forpliktelser og ansvar
18.2 Kunnskap om reglene
Det er skytterens ansvar å være vel innsatt i de regler og matchskjema som gjelder i
konkurransen.
18.3.1 Skytterne anviser
Hvis ikke annet står i invitasjonen, anviser alltid skytteren skiven til høyre for sin egen.
18.6 Startlister
Det er skytterens ansvar å passe på når og hvor hans skytterlag skal skyte.
18.7 Innfinne seg på sin standplass
Skytterne må innfinne seg på sin standplass så snart skytelederen har ropt opp laget, ha med seg
rett våpen og ammunisjon for den aktuelle matchen, vare ferdig og ha våpenet i hylsteret. Ekstra
tid tillates ikke for våpenreparasjoner, sotning, siktejusteringer eller letende etter manglende utstyr
etter at skytelaget har blitt ropt opp.
18.8 Skytetid
Det er skytterens plikt åt kjenne til matchens skytetid.
18.9 Lading
Skytteren får ikke lade sitt våpen på annet sted enn på sin standplass, og ikke før skytelederen har
kommandert LADING.
18.10 Avbryt
Når kommandoen AVBRYT høres skal samtlige skyttere tømme våpen og avvente instruksjoner.
18.11 Kontroll av resultat
Det er skytterens ansvar å kontrollere sitt resultat på skytekortet etter avsluttet match og siden
signere skytekortet. Når anvisningen skjer av sekretariatet må skytteren kontrollere resultattavlen
og melde sekretariatet om eventuelle feil innen 1 time etter matchens slutt. Om skytteren ikke
melder ifra innenfor denne tid kan det ikke protesteres på resultatet .
18.14 Signere skytekortet
Når en skytter har kontrollert å sammenlignet resultatet på skiven og skytekortet skal han signere
skytekortet.
18.15 Ansvar
Følgende er skytterens ansvar:
a) At alt utstyr følger reglene for den aktuelle match som utstyret skal brukes til.
b) At skytterens skytestilling følger reglene.
c) At skytteren er kjent og forstår reglene som til matchen.
d) Å følge eventuelle advarsler som blir gitt av funksjonærene for mindre regelbrudd og akseptere
en diskvalifikasjon for et stort regelbrudd.
e) Se til att hans/hennes skive ikke er endret på noe vis.
19.0 WA1500 og PPC-Norway’s klasseføring
19.1 Klasseførte skyttere
Er alle personer som er offisielt klasseført av WA1500 og PPC-Norway.

19.3 Klasseføring
Kun personer som er berettiget etter regel 2.1 omfattes av denne klasseføring.
a) Ettersom klasseføring skjer på resultat fra R1500 og P1500-matchene, må skytteren skyte minst
to 1500-matcher per år i samme våpenklasse for at klasseføring skal kunne fastsettes.
b) Den offisielle europeiske PPC-skiven i standard størrelse skal brukes ved klasseføring.
19.4 Stevner som inngår i klasseføringen
Alle resultat som fra approberte PPC-stevner brukes for klasseføring.
19.8 Konkurrere i en høyere klasse
Når det i en klasse er for få deltagere til at premier kan deles ut, kan skytter flyttes opp en klasse
om han har melder ifra før han har begynt å skyte.
19.9 Utgått klasseføring
All klasseføring (inklusive midlertidig) bortsett fra 5 (High Master) og 4 (Master) utgår om skytteren
ikke skyter en approbert PPC match på 3 år.
5 (High Master) og 4 (Master) utgår hvis skytteren ikke skyter en approbert match på 5 år.
19.10 Protest
En skytter som anser seg for å være feil klasseført kan sende inn en protest til PPC-Norway
vedlagt alle fakta.
19.11 Protest
En skytter som tror at en annen skytter er feil klasseført kan sende inn en protest til PPC-Norway
vedlagt alle fakta.
19.15 Individuell klasseføring
5 (High Master) 1476 eller høyere poeng
4 (Master) 1441-1475
3 (Expert) 1380-1440
2 (Sharpshooter) 1290-1379
1 (Marksman) 1289 eller mindre
19.16 Etablere klasseføring
En skytter blir offisielt klasseført når han har skutt to 1500 matcher (300 skudd). klasseføringen
kunngjøres på WA1500’s klasseføringsliste. klasseføringen baseres på faste poengnivåer etter
regel 19.15
19.17 Endring av klasse
En skytter som har blitt klasseført omklasses etter følgende:
a) Et register med alle resultat fra approberte stevner som holdes av PPC-Norway.
b) Når et approbert stevne i PPC-1500 offentliggjøres og sendes inn til PPC-Norway blir skytteren
kontrollert for klasseendring. Hvis to resultat innenfor 2 år er over skytterens nåværende
klasseføring kommer skytteren til å bli klasseført etter det laveste av de to resultatene. Resultatet
beregnes av gjennomsnittet av de to resultatene. F.eks. hvis et 3 (Expert) og et 2 (Sharpshooter)
resultat skytes av en skytter som er klasseført som 1 (Marksman) blir skytteren klasseført som 2
(Sharpshooter). Men man beholder 3 (Expert) resultatet og trenger da kun et 3 (Expert) resultat for
å klasseføres som 3 (Expert)
c) En skytter som mener at han er for høyt kasseført kan skriftlig søke PPC-Norway om å bli flyttet
ned til en lavere klasse. Skytteren må da bli i den nåværende klassen i 3 approberte PPC-1500
matcher. Om det viser seg at gjennomsnittet på de tre 1500-matchene plasserer skytteren i en
lavere klasse, flyttes skytteren.
d) Ny klasseføring gjelder for en skytter fra den dag klasseføringen offentliggjøres av PPCNorway.
22.0 Bestemmelser for arrangement
22.1 Avlysning av stevne
Om et stevne blir avlyst må PPC-Norway få beskjed om dette snarest.
22.2 Klassifisering av skyttere
WA1500’s klassifiseringssystem skal brukes på alle approberte stevner.
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