
NROI Sanctioning Committee Guidelines 
 

A. Översikt 
 Innehåller matchen minst 6 stationer för en Level 2 eller minst 12 stationer för en Level 3? 
 Är det korrekt ratio? (6 – 4 – 2 osv., se IPSC Rules App. A4 “Stage Ratios”). 

För svenska Level 1 och 2, se separat fil med acceptable ratio. 
 

B. Stationsbeskrivningar (Stage Descriptions) 
Stationsbeskrivningar MÅSTE innehålla all information enligt regel 3.2.1.  
(S) står för Shotgun, (R) står för Rifle specifikt. Inget annat är nödvändigt. 

 Targets (type & number), 
 (Number of) Rounds to be scored; ( S ) stated for guidance only, 
 ( S ) Number of scoring hits for paper target, 
 ( S ) Ammunition type, 
 The firearm ready condition; 

Notera: “Loaded and holstered” är numera “default”. Nämn inte “default-“läge, ange bara det 
som skiljer sig från standard. 
Dessa är:  
“Chamber empty / magazine inserted” och 
“Chamber and magwell empty”.  

 Start position, 
 Time starts: audible or visual signal, 
 Procedure. 

 Korrekta måltyper? (Dvs inte “Metric”, inga “Pepper” Poppers, inga lerduvor i HG osv.)  
Man behöver inte heller nämna eller ange antal No-shoots. Designen får EJ heller innehålla otillåtna 
måltyper dvs. Metric eller PepperPopper. 

 Korrekta namn på mål?  
(inga “Classic” utan “IPSC” Targets, inga “Penalty” eller ”straff” Targets utan “No-Shoot” Targets osv.)  
Vi har f.n. IPSC (paper) Targets, IPSC Mini (paper) Targets, IPSC Poppers, IPSC Mini Poppers, IPSC 
(metal) Plates. Dessa skall användas i stationsbeskrivningen. Det går bra att använda förkortningar i 
bilden. 

 Korrekt målposition?  
(Mini Targets (paper eller metal) får inte placeras i samma målgrupp som fullstora mål.  
Se regel 4.1.1.2. 

 Är alla målen numrerade? 
Detta underlättar för kommunikationen med sanktioneraren under COF granskningen. 

 Korrekt typ av COF? (Short 12 / Medium 24 / Long 32. Inga mer Standardövningar!)  
Man behöver inte specificera typ av COF, men gör man det måste de vara korrekt. 

 Korrekt antal mål/träffar/poäng i beskrivningen? 
Säkerställ att beskrivningen stämmer överens med ritningen. 

 Är alla mål och målgrupper tillåtna och rimliga enligt TAB? 

 Inga stationsnamn!  
Vi uppmuntrar att endast använda stationsnummer och ev. komplettera med plats/bana för 
förtydligande. T. ex; Stage 1, 25m banan. 

  Är allt under punkt ”A. Översikt” och ”B. Stationsbeskrivningar” ovan, åtgärdat? 
 

  



C. Text 
Stationsbeskrivningen bör vara kort och koncis. Onödig information skall uteslutas (eller tas bort), 
som tex: 

“Rules: IPSC Rule Book, latest ed.” (eller liknande, finns inga andra regler vi följer), 
“Time Stops – Last Shot” (Finns inga andra alternative idag inom IPSC), 
“Comstock” (finns inga andra alternativ), 
“Loaded and holstered” (Se ovan angående stationsbeskrivningar), 
 “in any order”, “freestyle” (finns inga andra sätt enligt regelboken), 
“after the signal, draw firearm …” (…onödig info…), 
“after the signal, load the gun” for unloaded starts (…onödig info…), 
“metal must fall to score”, detta är redan stipulerat i våra regler, 
“… while observing the Fault Lines” (…onödig info…), 
“Penalties according to current IPSC Rule Book” (finns inget annat sätt), 

Ta bort “Gun holstered in ready condition” eftersom detta är “default”, 
Istället för “Magazine inserted and empty chamber” använd “Chamber empty, magazine inserted”, 
“… with safeties applied” onödig info och dessutom en DQ ifall vapen hölstras osäkrat. 
 
Under “Procedure” använd helt enkelt:  
“At the start signal, engage targets (from within the designated area).” 
 
Kontrollera att det inte finns några orimliga/oacceptabla krav/förutsättningar. Till exempel: 

• “Beskjut stålmålen from A, sedan fortsätt …” Säkerställ att ingen skytt måste passera över 
någon fault line för att kunna beskjuta fler mål.  

• Det finns inga BOXAR i IPSC. Inte ens ”startboxar”. Ta bort alla referenser till boxar. 
Startposition bör vara vid “A” eller ännu hellre, “anywhere inside A”. Startposition “facing 
downrange” bör ha “heels against A”, startposition “facing uprange” bör ha “toes against A”. 

• Förutsättningar såsom “from Box A engage targets T1, and T5, from Box B engage targets T2 
and T4 etc.” är inte acceptererat.  

• “Colour Memory” (tex en skytt drar ett kort för att bestämma “shoot” eller “no-shoot” mål.”) 
är inte en del av IPSC. 

 
Icke godkänd stationsrekvisita (militär utrustning, levande djur osv), eller sådant som skulle få skytten 
att begå regelbrott eller andra påföljder, säkerhetsöverträdelser eller orimliga förutsättningar.  
Till exempel: “Trampa sönder någon lerduva (landmina) ger ett procedurfel.” 
“Skott som missar mobilt kulfång och träffar marken medför DQ” osv. 
 
 Är allt under punkt ”C. Text” ovan, åtgärdat? 
 

D. Säkerhetsproblem 
Kontrollera stationsdesignen för uppenbara säkerhetsproblem, dvs kan RO följa skytten överallt, inga 
skott I osäkra riktningar, felaktigt placerade props, osv.  
Var extra försiktiga för potentiella säkerhetsproblem även om det är tillåtet enligt reglerna, t ex 
starta ”facing uprange” med laddat vapen. 
 Säkerhet OK?  
 

E. SDSSF Tävlingspolicy 
Se http://www.nroi.se/tavlingsregler-och-policy/ 
 
HG, minimiavstånd till öppna obeskurna mål är minst 5 meter, 3 meter om målet utgör en större 
utmaning, tex beskuret, målad hard cover, dolt eller annan skjutställning än stående. 
 
Rifle, minimiavstånd till öppna obeskurna mål är minst 10 meter, 5 meter om målet utgör en större 
utmaning, tex beskuret, målad hard cover eller dolt.  
 Tävlingspolicy OK? 

http://www.nroi.se/tavlingsregler-och-policy/

