INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)
Secció Espanyola – Comunitat Autònoma de Catalunya
AGRUPACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Organització no Governamental amb Estatus Consultiu (Especial), en el Consell Econòmic i Social
(ECOSOC) de Nacions Unides, Estatus Consultiu en el Consell d’Europa (CE),
a l’Organització dels Estats Americans (OEA) i UNESCO i Relacions de col·laboració amb Europol

SERVO PER AMIKECO

NORMES DEL CAMPIONAT DE TIR IPA TARRAGONA 2013.
EL CAMPIONAT CONSTARÀ DE DOS PROVES: PRECISIÓ I TIR RÀPID. ARMES A UTILITZAR:
Pistola reglamentària/producció o revòlver reglamentari, el qual es porta de servei, amb un màxim de 6
polsades de canó i elements de punteria oberts. Resten prohibides els mànecs anatòmics, els frens de boca i la
resta de les armes que no s’ajustin a les característiques anteriorment senyalades. Queden prohibides les
pistoles considerades com estàndard a la modalitat actual de IPSC. Munició: cartutx amb punta reglamentària
ordinària. (9 mm/38 spl.).
*Posició: de peu, des de el box de tirador, sense punt de recolzament, sostenen l’arma amb una o dos mans.
--Indicant-se que en la fase de Velocitat, el braç abans de que aparegui la silueta restarà com màxim a 45 graus
d’inclinació.
*Distància: tirada 25 metres.
*Classificació final: Pistola reglamentaria o producció, i Revòlver (només es podrà fer ús d’un arma)
Individual: Per la suma total de punts (precisió, velocitat) 200 punts per modalitat màxim 400 punts.
Per Equips: Seran formats en base a les normes LICAT. Puntuaran les tres millors puntuacions dels tiradors
de l’equip (NO FENT-SE DISTINCIÓ ENTRE REVOLVER I PISTOLA REGLAMENTARIA O PRODUCCIO). Màxim 3
tiradors per equip.
*Vestuari i Accessoris: Es permès utilitzar qualsevol tipus de vestimenta o peça esportiva sempre i quan
porti els distintius de procedència d’equips. També podran utilitzar-se ulleres de tirador, protectors acústics i
telescopis, així com qualsevol altre accessori reconegut a les normes U.I.T.
*Interrupcions: Les resoldrà l’àrbitre segons les normes U.I.T. però amb criteri general. Si aquesta
interrupció fos motiu imputable al tirador es contarà com CERO, el número de trets que faltin, i si fos per
motiu de l’arma, es tornarà a repetir la sèrie total o sols els trets que faltin; segons previ avís al tirador.
*En modalitat de Tir Ràpid, quan es produeixi una interrupció el tirador deixarà l’arma oberta damunt el
mostrador i al finalitzar la sèrie indicarà amb el seu braç alçat i amb la paraula “FALLO/INTERRUPCIÓ”, no
podent tocar l’arma fins que l’àrbitre doni la seva autorització.
PROVES:
*PRECISIÓ : 20 Trets seguits, temps màxim en 10 minuts.
*VELOCITAT (TIR RÀPID): Constarà de quatre series de cinc trets. A cada sèrie, el blanc serà visible una
vegada durant vint segons, temps en el que s’haurà d’efectuar 5 trets seguits. A continuació el blanc s’ocultarà.
Esdonarà temps per recarregar entre series. Indicar que la posició del braç del tirador no podrà superar els 45
graus d’inclinació, abans de que aparegui el blanc. TOTAL TRETS: 20
NORMES DE SEGURETAT: D, OBLIGAT COMPLIMENT. LES ARMES ESTARAN DIRIGIDES SEMPRE CAP AL
BLANC EN EL MOMENT DE LES PROVES, ESTANT ATENT EL TIRADOR A LES VEUS DE “CARREGAR, FOC I
ALTO EL FOC”, NO PODENT SORTIR EL TIRADOR DEL BOX NI GIRAR-SE DURANT LES PROVES. L’
INCLOMPLIMENT DE AQUESTES I ALTRES NORMES POT SUPOSAR L’ EXPULSSIÓ DEL TIRADOR QUE LES
INFRINGEIXI. S, HA DE PORTAR PROTECCIONS DE VISTA I OÏDA.
OBSERVACIONS: Nombre màxim tiradors al Campionat: 60. Data: 20 desembre.*Les incidències o dubtes que
puguin sorgir, seran resoltes en primera instància per l’àrbitre de la tirada, passant a la consideració dels
Delegats o Capitans d’equips, que resoldran per acord majoritari, prevalent sempre, cas d’estar previst, les
normes de la U.I.T.
Es recorda als P.L. l’ obligatorietat d’informar a les respectives intervencions d’armes de la Guardia Civil, la
sortida del terme municipal de les armes reglamentàries, per tal de participar en el campionat.
TOTS ELS DIMARTS DE 15:00 A 17:00 HORES – Telèfon: 977 24 03 45 – Extensió 7910 (sols horari oficina)
Adreça: C/ Arquebisbe Josep Pont i Gol 8 – C.P. 43005 TARRAGONA
Atenció al Soci: ipatarragona@ipatarragona.org
WEB: www.ipatarragona.org
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