APENDICE – DIVISÃO IPSC SHOTGUN – 2019
SHOTGUN
MODIFIED

SHOTGUN OPEN

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fator Mínimo de Potência
Calibre mínimo
Loops de cartuchos, clipes ou porta cartuchos
laterais fixados na arma
Protótipos permitidos
Espingarda completa produzida por uma fábrica
(mínimo de 500 unidades) e disponível ao público
em geral
Comprimento total máximo para arma
Compensadores, portas, som e / ou supressores de
flash permitidos
Modificações externas, como pesos, ou
dispositivos externos para controlar ou reduzir o
recuo (com exceção das soleiras de recolocação na
coronha da espingarda)
Miras Óticas ou Eletrônicas
Reposição de Mira Aberta
Tubos rotativos ou múltiplos de recarga
Restrições de capacidade para carga inicial antes
do sinal de início.
Carregadores destacáveis
Speed loaders
Modificações / anexos ao carregamento placa de
piso
Restrição a tipos de ação

SHOTGUN
STANDARD
MANUAL

SHOTGUN
STANDARD

480 de fator mínimo
Calibre 20
SIM
Sim

Não

Não

Sim

1320 mm, veja o item 17

Não aplicável

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Não

Não
Sim
Não

Não
Sim
Não

Veja o item 18

Máximo de 14
Máximo de 9
Máximo de 9
cartuchos carregados cartuchos carregados cartuchos carregados

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim restrito, veja
item 19

Sim restrito, veja
os itens 20 e 21

Não

Não

Não

Sim restrito, veja
o item 20
Sim veja item 22

Sim, veja o item 18
Sim, 6 cartuchos
no máximo

Condições especiais:
Divisões: OPEN e MODIFIED
17. A arma descarregada, com a seu tubo carregador mais comprido e com o seu cano paralelo à extremidade longa, deve caber
completamente longitudinalmente em uma caixa retangular (aberta em um lado longo). O comprimento interno da caixa é de 1320
mm (tolerância: +1 mm, -0 mm). A arma não deve ser comprimida artificialmente durante o teste.
Divisão OPEN
18. Carregadores destacáveis acessíveis a um atleta durante um COF não devem conter mais de 10 cartuchos no sinal de início. No
entanto, carregadores destacáveis com uma capacidade máxima original de até 12 cartuchos são permitidas. As carregadores não
devem ser recortadas, gravadas ou anexadas a qualquer outra carregador a qualquer momento. Armas com carregadores fixos podem
ter uma carga inicial de 14 cartuchos.
Divisão MODIFIED
19. Modificações ou anexos podem ser feitos ou adicionados à placa de piso de carregamento para facilitar o carregamento. Tal
modificações ou acessórios não devem exceder 75 mm de comprimento e não devem sobressair mais de 32 mm da quadro padrão da
espingarda em qualquer direção.
Divisões: STANDARD e STANDARD MANUAL
20. Substituições ou modificações de elevadores / placas de piso, desde que nenhuma parte se sobressaia além do quadro padrão da
arma, são permitidos.
Divisão STANDARD
21. Rampas de alimentação externas como substitutos diretos do botão de liberação da portadora (somente Remington 1100 e 1187)
são permitido.
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Divisão STANDARD MANUAL
22. Qualquer espingarda de ação manual (ou seja, ação da bomba, ação da corrediça, abertura, ação da alavanca, ação do parafuso)
produzida por uma fábrica e disponível ao público em geral
23. No caso de espingardas de cano duplo, que têm uma capacidade máxima de 2 cartuchos carregados a qualquer momento,
dispositivos
que ajudam a carregar um par de cartuchos de cada vez são considerados não carregadores de velocidade.
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