IPSC ACTION AIR
Seuravassa esityksessä on tarkoitus tarkastella
kalustoa, jota tarvitaan IPSC Action Air
harrastamiseen.

IPSC ACTION AIR: VÄLINEET
IPSC Action Air jaetaan eri Divisiooniin. Nämä tunnustavat eri aseita ja välineitä. Joka kilpailussa
on oltava vähintään yksi divisioona ja kun niitä on useampi, on jokaiselle divisioonalle oma ja
itsenäinen pistelaskunsa.
Ampumaosiot eli staget pysyvät kilpailussa samana kaikille divisioonille.

ASELUOKAT / DIVISIOONAT ACTION AIR:
- Classic
- Open
- Production
- Standard
( - Revolver )
-Hyväksyttyjä käsiaseita Action Airiin ovat ainoastaan sellaiset, jotka ampuvat läpimitaltaan
6mm:n muovikuulaa. Aseiden maksimiteho on 2 joulea.

Muita sääntöjä Action Air -aseista:
-Liipaisimen vetoa ei ole millään tapaa rajoitettu eri divisioonissa/asekategorioissa.
Liipaisin ei saa ulottua liipaisinkaaren ulkopuolelle pituus- tai leveyssuunnassa.
-Kilpailun aikana RO eli Tuomari, voi vaatia aseen tarkistettavakseen. Ase siirretään
syrjään, kunnes se on RM:n eli Ratamestarin toimesta todettu turvalliseksi toiminnaltaan.
-Samaa asetta on käytettävä koko kilpailun läpi. Jos ase hajoaa tai todetaan
turvattomaksi sen useimmiten saa vaihtaa toiseen Ratamestarin hyväksynnällä. Aseen
tulee silloin kuitenkin olla tietyn divisioonan sääntöjen mukainen ja kilpailija ei saa saada
siitä etua edelliseen aseeseen nähden.
-Ilman hyväksyntää tehty aseenvaihto → DQ (Disqualified eli hylkäys)
-Ainoastaan yhtä asetta ja holsteria saa käyttää/kantaa kerrallaan. Lipastaskuja saa
olla enemmänkin.
-Aseessa ei saa olla etukahvaa tai etu-/takatukkia.
-Sarja- tai “Burst/Purske”-toiminto ovat kiellettyjä. Liipasinta painaessa tulee
ainoastaan yhden kuulan lähteä matkaan.

TÄHTÄIMET
IPSC Action Airissa erittäin keskeinen asia on aseen tähtäin.
Hyväksyttyjä tähtäimiä ovat:
-“Avotähtäimet” eli sellaiset, joissa ei ole linssejä tai elektroniikka.
Kuitutähtäimiä ei lasketa linssillä varustettuihin tähtäimiin.
-Optiset/elektroniset tähtäimet ovat sellaisia tähtäämiseen käytettyjä välineitä, jotka käyttävät
elektronisia piirejä tai linssejä. Myös taskulamput lasketaan tähän tähtäintyyppiin.

OPEN
APPENDIX D1: Action Air Open Division
1. Maximum handgun size: No
2. Maximum magazine length: 170mm
3. Maximum projectile capacity: Yes, see below
4. Max. distance of handgun and allied equipment from torso: 50mm
5. Rule 5.2.10 / Appendix E2 applies: No
6. Optical/electronic sights: Yes
7. Compensators, ports, sound and/or flash suppressors: Yes
Special conditions:
8. Magazines accessible to a competitor during a COF must not contain more than 28 projectiles at
the Start Signal.

STANDARD
APPENDIX D2: Action Air Standard Division
1. Maximum handgun size: Yes, see below
2. Maximum magazine length: Yes, see below
3. Maximum projectile capacity: Yes, see below
4. Max. distance of handgun and allied equipment from torso: 50mm
5. Rule 5.2.10 / Appendix E2 applies: Yes
6. Optical/electronic sights: No
7. Compensators, ports, sound and/or flash suppressors: No, see below
Special conditions:
8. A handgun in its ready condition (see Section 8.1), but unloaded and with an empty magazine inserted, must fit
wholly within the confines of a box which has internal dimensions of 225mm x 150mm x 45mm (tolerance of +1
mm, -0 mm). Note that all magazines must comply.
9. The handgun is placed inside the box with the barrel parallel to the longest side of the box. Rear adjustable
sights may be slightly depressed, but all other features of the handgun, (e.g. collapsible and/or folding sights,
slide rackers, thumb rests, grips etc.), must be fully extended or deployed. Additionally, telescoping magazines
and/or magazines with spring-loaded bases or base pads are expressly prohibited.
10. Magazines accessible to a competitor during a COF must not contain more than 18 projectiles at the Start Signal.
Additionally, magazines must not extend more than 20mm below the lowest point of the magazine well when
inserted. Violations will result in the competitor being relegated to Open Division.
11. Only porting of inner barrels is prohibited. Slides and outer barrels may be ported.

APPENDIX D3: Action Air Classic Division
1. Maximum handgun size: Yes, see below

CLASSIC

2. Maximum magazine length: Yes, see below
3. Maximum projectile capacity: Yes, see below
4. Max. distance of handgun and allied equipment from torso: 50mm
5. Rule 5.2.10 / Appendix E2 applies: Yes
6. Optical/electronic sights: No
7. Compensators, ports, sound and/or flash suppressors: No
Special conditions:
8. A handgun in its ready condition (see Section 8.1), but unloaded and with an empty magazine inserted, must fit
wholly within the confines of a box which has internal dimensions of 225mm x 150mm x 45mm (tolerance of +1
mm, -0 mm). Note that all magazines must comply.
9. The handgun is placed inside the box with the barrel parallel to the longest side of the box. Rear adjustable
sights may be slightly depressed during insertion.
10. Handguns must be based on and visibly resemble the classic 1911-genre design. This means a single-stack, one
piece frame, and a dust cover (without an accessory rail) which has a maximum length of 75mm when measured
from the leading edge of the dust cover to the rear of the slide stop pin. Magazine well openings cannot exceed a
maximum outside width of 35mm. Compliance is checked by way of a 35mm wide, and at least 5mm deep,
notch carved into the outside of the box, or by use of a ruler or caliper, as approved by the Range Master.
11. Prohibited modifications are slide lightening cuts, weak hand thumb rests and slide rackers.
12. Permitted modifications are those of a cosmetic nature (e.g. custom grip panels, scrimshaw or similar surface
engravings, checkering or serrations etc.), replacement single or ambidextrous thumb safeties, and any open
sights (which may be embedded into the slide).
13. Magazines accessible to a competitor during a COF must not contain more than 10 projectiles at the Start Signal.
14. This Division is under evaluation and, unless extended, it will expire on 31 December 2014.

PRODUCTION
APPENDIX D4: Action Air Production Division
1. Maximum handgun size Maximum barrel length: 127mm
2. Maximum magazine length: Yes, see below
3. Maximum projectile capacity: Yes, see below
4. Max. distance of handgun and allied equipment from torso: 50mm
5. Rule 5.2.10 / Appendix E2 applies: Yes
6. Optical/electronic sights: No
7. Compensators, ports, sound and/or flash suppressors: No
Special conditions:
8. A handgun in its ready condition (see Section 8.1), but unloaded and with an empty magazine inserted, must fit wholly within the confines
of a box which has internal dimensions of 225mm x 150mm x 45mm (tolerance of +1 mm, -0 mm). Note that all magazines must comply.
9. The handgun is placed inside the box with the barrel parallel to the longest side of the box. Rear adjustable sights may be slightly
depressed, but all other features of the handgun, (e.g. collapsible and/or folding sights, slide rackers, thumb rests, grips etc.), must be fully
extended or deployed. Additionally, telescoping magazines and/or magazines with spring-loaded bases or base pads are expressly
prohibited.
10. Magazines accessible to a competitor during a COF must not contain more than 15 projectiles at the Start Signal.
Additionally, magazines must not extend more than 20mm below the lowest point of the magazine well when inserted. Violations will result in
the competitor being relegated to Open Division.
11. Only Action Air handguns listed as approved on the IPSC website may be used in this Division. Note that
handguns deemed by IPSC to be single-action-only are expressly prohibited.
12. Handguns with external hammers must be fully decocked (see Rule 8.1.2.5), at the start signal. First shot attempted must be double
action. Competitors in this Division who, after the issuance of the start signal and prior to attempting the first shot, cock the hammer on a
handgun which has a loaded chamber, will incur one procedural penalty per occurrence. Note that a procedural penalty will not be assessed
in respect of courses of fire where the ready condition requires the competitor to prepare the handgun with an empty chamber. In these
cases, the competitor may fire the first shot single action.

LIPPAAT
Kuulaa lippaassa / Divisioona:
- Open: 28
- Standard: 18
- Classic: 10
- Production: 15
- Lisäksi voidaan tietyissä lähdöissä
ladata 1 kuula pesään.

- Lippaiden tulee käyttää kaasua tai Co2
(Hiilidioksidi).
- Lippaan materiaalissa ei rajoituksia.

* Kuvassa Open-lippaan mittausmenetelmä

ASEKOTELOT JA MUUT VÄLINEET
TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA VARUSTEISTA:
-Aseet tulee kantaa lataamattomana sellaisessa laatikossa tai laukussa, joka on sopiva turvalliseen aseiden
liikutteluun. Asetta voidaan myös kuljettaa kotelossa, jos se on turvallisesti kiinnitettyinä kilpailijan vyölle.
-Jos kilpailija sattuu tulemaan paikalle ladatun aseen kanssa, pitää heti ilmoittaa RO:lle eli tuomarille asiasta. Tämä
avustaa ja neuvoo turvallisessa aseen tyhjentämisessä.
-Asetta voi käsitellä ainoastaan “Safety”-alueella tai välittömässä tuomarin alaisuudessa. Käsittely kattaa myös
aseen ottamisen pois kotelosta tai sen sinne laittamisen.
-Ase tulee kantaa osiolle eli stagella laukussa tai laatikossa tai valmiiksi vyöllä kotelossa.
-Ammuksia ja lippaita olisi hyvä kuljettaa erillisissä säilytyskoteloissa. Niitä voidaan myös kuljettaa housujen tai
shortsien takataskuissa.
-Erikoislähdön, kuten esim. pöytälähdön yhteydessä lippaita voidaan kuitenkin lähdön jälkeen kuljettaa suorituksen
aikana miten kilpailija itse haluaa.
-IPSC Action Air ei vaadi tiettyä tai tietyn merkkistä koteloa aseelle, mutta Ratamestari voi kuitenkin hylätä
varusteen turvallisuuden tähden.
-Kun Divisoonassa on määritelty aseen ja varusteiden maksimietäisyys kilpailijan kehosta, voi Ratamestari
tarkistaa tämän mittaamalla. Mittauksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon kilpailijan anatomiset mitat ja joskus
sääntöä ei voi täysin noudattaa. Asekotelon, vyön ja lipaskoteloiden paikkaa ei kuitenkaan saa vaihtaa osioiden eli
stagejen välillä.

VYÖ, ASEKOTELO JA
LIPASKOTELOT
-Kuvassa näkyy vyön, aseen ja koteloiden sijoittelu
ampujan/kilpailijan vyötärölle (Ei koske Opendivisioonaa).
-Vyön tulee olla vyötärön kohdalla. Vyön tai
alusvyön tulee olla ommeltu kiinni vyötärölle tai
kiinni vähintään kolmella vyölenkillä housuissa
tai shortseissa.
-Naiset voivat kaikissa divisioonissa pitää
asekoteloa lanteilla sekä käyttää myös
lisävyötä.
-Ase ei saa kotelossaan osoittaa liian eteen tai liian
taakse (1m)
-Kotelon on sijaittava lonkkaluun takana, kuten myös
lipaskoteloiden.
-Kuvasta näemme myös muut tärkeät suojavälineet
eli tarpeeksi kestävät suojalasit sekä
vapaaehtoiset kuulosuojaimet.
-Maastokuvioiden, sotilaallisten välineiden tai asujen
sekä poliisin asun käyttöä muilta kuin tätä
työkseen tekevien kohdalla “lannistetaan”.

“RIGI” / RIG
- Vyön, asekotelon ja
lipaskoteloiden
kokonaisuutta kutsutaan
nimellä “RIGI”.

MUISTA SUOJATA SILMÄT!

