Regulamin organizatora zawodów do konkurencji karabinowych strzelań
dynamicznych PCC - karabin na nabój pistoletowy
PCC Standard
Nie
(zob. Warunki
dodatkowe)
9mm, .357
Sig, .40S&W,
10mm, .45 ACP
125

PCC Optics
Nie
(zob. Warunki
dodatkowe)
9mm, .357
Sig, .40S&W,
10mm, .45 ACP
125
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Minimalna długość lufy

2

Dozwolone kalibry

3

Minimalny współczynnik mocy (tylko Minor)
Nie stosuje się podziału współczynnika mocy z
zapisem 5.6.1 Przepisów Pistolet IPSC oraz
zapisów 5.6.1.3 dot. zasad punktacji
Minimalna waga pocisku
115 gr
115 gr
Maksymalna dozwolona prędkość pocisku
1600 fps
1600 fps
Kolba
Tak
Tak
Karabin musi być wyposażony w kolbę
p.5.1.10
p.5.1.10
umożliwiającą strzelanie z jej oparciem o ramię
UWAGA: Kolby typu „SIG BRACE” i wszystkie jej
warianty nie są dopuszczone.
Konwersje pistoletowe są dopuszczone pod
warunkiem spełnienia powyższych kryteriów –
patrz Warunki dodatkowe
Używanie zawieszenia typu „sling” i/lub pasów
Nie
Nie
Optyczne/elektroniczne przyrządy celownicze
Nie
Tak
Kompensatory/ hamulce wylotowe
Tak
Tak
Tłumiki płomienia
Tak
Tak
Tłumiki dźwięku
Nie
Nie
Minimalny ciężar spustu
Nie
Nie
Odniesienie do przepisów
Wszystkie przepisy pistoletowe opisane w
„Przepisy Pistolet IPSC” maja zastosowanie
w klasie PCC z wyjątkiem sekcji, w których
stosowane są określone terminy czy
polecenia dotyczące jedynie dla pistoletu
(na przykład: najdłuższy dystans do
pistoletu, kabury i sprzymierzony sprzęt za
kością biodrową itp.).Przepisy dla klasy
PCC znajdują się w dodatku PCC
Wskaźniki laserowe/latarki
Nie
Nie
Limit pojemności magazynków
Nie
Nie
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Przenoszenie magazynków

Zabrania się łączenia magazynków za
pomocą łączników.
Magazynki muszą być przenoszone na
pasie lub w kieszeniach ubrania. zgodnie z
p 5.2.4.
Brak ograniczeń w lokalizacji na pasie.
Zabrania się stosowania ładownic
udowych, ładownic typu „chest rig” czy
bandolierów itp.

Warunki dodatkowe
⦁

Klasa PCC to Regionalna Klasa Karabinowa IPSC, która może być częścią zawodów
pistoletowych IPSC organizowanych w Polsce

⦁

Krótkie lufy karabinu (SBR) są dozwolone pod warunkiem, że są w pełni zgodne ze
wszystkimi przepisami i regulacjami dotyczącymi własności i transportu tego typu
broni.

⦁

Konwersja pistoletu na karabin (takie jak np. RONI, KPOS) jest dozwolona, o ile
konwersja zostanie wykorzystana tylko w klasie PCC i spełnia kryteria w p.6.
Przepisów Pistolet IPSC.

⦁

Przemieszczanie rozładowanej
karabinowych p 5.2

⦁

Przepis 6.2.4 zostaje rozszerzony o zapis: Z zastrzeżeniem uprzedniej zgody
Kierownika Zawodów (Match Director – MD), zawodnik może wziąć udział podczas
zawodów w więcej niż jednej Klasie. Jednak zawodnik może rywalizować i będzie
klasyfikowany tylko w jednej Klasie sprzętowej i musi to być zawsze pierwszy
przebieg torów w każdym przypadku. Wszystkie kolejne przebiegi w innych Klasach
(do których zawodnik się zgłosił) z wyjątkiem startu w PCC i uzyskane w tych
przebiegach wyniki nie będą wykazywane w wynikach zawodów (klasyfikacja będzie
pokazana jako PK), ani nie będą się liczyły do innych rankingów czy punktacji
występujących w zawodach.

⦁

W przypadku nałożenie na zawodnika startującego w klasie PCC dyskwalifikacji, jako
Klasie podstawowej w danych zawodach, nie powoduje ona dyskwalifikacji w innych
Klasach, w których zawodnik startuje w tych zawodach. Nie powoduje ona również,
że wyniki z Klasy dodatkowej będą wliczane do punktacji zawodów.

⦁

Wszystkie odniesienia do "silnej ręki" lub "słabej ręki" w aktualnym wydaniu
Przepisów Pistolet IPSC oraz w pisemnych opisach mają zastosowanie w przepisach
dotyczących PCC i będą oznaczały: silan/słaba ręka będzie wymagać przyłożenia
karabinu PCC po silnej/słabej stronie tak aby palcem słabej/silnej ręki uruchomić
urządzenie spustowe. Obie ręce muszą znajdować się na karabinie.

broni

2

zgodnie

z

wymaganiami

przepisów

⦁

Podczas przebiegu, który wymaga od zawodnika trzymania obu rąk w określonej
pozycji startowej (np: trzymania obydwu rąk na znakach ...) lub trzymania podczas
startu jakiegoś obiektu obiema rękami, jest dla PCC automatycznie oznaczony jako
„COF” i wymaga od zawodnika utrzymania określonej (takiej) pozycji startowej lub
trzymania obiektu tylko słabą ręką, bez potrzeby zmiany pisemnego opisu toru.

⦁

Warunki gotowości broni opisane w 8.1 Przepisów Pistolet IPSC znajdują
automatyczne zastosowanie dla klasy PCC, bez potrzeby zmiany pisemnego opisu
toru, w następujący sposób:
⦁

⦁

Załadowany (Opcja 1): magazynek załadowany i podłączony (jeżeli możliwe),
komora załadowana, kurek i/lub spust napięty, bezpiecznik włączony (jeżeli
konstrukcja karabinu przewiduje bezpiecznik).
⦁ Załadowany (Opcja 2): magazynek załadowany i podłączony (jeżeli możliwe),
komora pusta, zamek zamknięty.
⦁ Rozładowany (Opcja 3): stały magazynek pusty, wymienne magazynki
wypięte, komora musi być pusta. Zamek może być otwarty lub zamknięty.
Zmiana klasy opisana w 6.2.5.3 Przepisów Pistolet IPSC nie obowiązuje zawodników
startujących w klasie PCC.

⦁

Dozwolone jest startowanie zawodników z klasy PCC w jednym składzie podczas
meczu/zawodów z zawodnikami innych klas

⦁

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy regulaminem Klasy PCC z
Przepisami Pistolet IPSC, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (Range
Master – RM). Sędzia główny w terminie 14 dni od daty ujawnienia niezgodności ma
obowiązek zgłosić i przesłać krótki opis takiej niezgodności prezesowi CNROI pocztą
elektroniczną.

⦁

Załączniki C2 i C3 nają również zastosowanie do Klasy PCC. Dla Klasy PCC nie ma
zastosowania tabela z Załącznika C3 dotycząca dystansów płytek metalowych IPSC
dla karabinów.
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