BUL RADICAL in IPSC Standard Division
Caros amigos e clientes,
Depois de uma estreia com muito sucesso da arma BUL RADICAL e sua aprovação no
Extreme Euro Open 2019, decidimos fornecer mais informações sobre o assunto.
Além disso, a 43ª Assembleia Geral anunciou o seguinte: “na Divisão Standard de
Arma de Fogo, onde os compensadores não são permitidos, significa apenas
compensadores com portas e não apenas os pesos da boca”.
Permitam-nos esclarecer inequivocamente, a pistola BUL RADICAL não tem peso de
cano, pois todo o conjunto do cano é um conjunto integral de “uma peça” e não um
cano um peso de cano nele anexado!
Além disso, decidimos ir ainda mais longe e pesquisamos exaustivamente os requisitos
e limitações para a Divisão Standard IPSC, incluindo, mas não se limitando a: o IPSC
Rules Handgun (edição de janeiro de 2019), Apêndice D2, Seção 12.5 e definição de
“Compensador” nele, e o Manual de verificação de equipamento de Handgun IPSC
(edição de janeiro de 2019).
Conforme detalhado a seguir, é claro que o BUL RADICAL está em total
conformidade com todas e quaisquer regras, regulamentos e limitações da Divisão
Standard da IPSC.
Para efeitos de clareza, permita-nos gentilmente enumerar alguns pontos específicos que
corroboram essa conclusão, conforme detalhado a seguir:
1. De acordo com o IPSC Regras Handgun (edição de janeiro de 2019), Apêndice D2,
existem requisitos de fator de potência mínimo para Maior e Menor de 125 e 170,
respectivamente, com um calibre de bala mínimo de 9mm e calibre de bala mínimo para
Maior de 10mm (0,40”). Como o BUL RADICAL é fabricado para usar e disparar
munição de fábrica 9x19 e munição de fábrica 40S & W, o BUL RADICAL está
totalmente em conformidade com esses requisitos.
2. O requisito de tamanho máximo de arma na Divisão Standard é testado colocando-se
a arma dentro da caixa (e finalmente removida) com o slide paralelo ao lado mais longo
da caixa. As miras traseiras ajustáveis podem estar ligeiramente abaixadas, mas o slide
deve estar totalmente para a frente, e todos os outros recursos da arma, devem estar
totalmente estendidos ou disparados quando a arma estiver encaixada dentro da caixa.
Além disso, carregadores telescópicos e/ou carregadores com bases compressíveis são
expressamente proibidos. Durante o Extreme Euro Open 2019, vários oficiais da IROA
testaram o BUL RADICAL com suas revistas e todos passaram neste teste.

3. No que diz respeito ao requisito no Apêndice D2 do IPSC Regras Handgun (edição
de janeiro de 2019) da arma sem usar ou ter qualquer mira óptica ou eletrônica, todas as
armas usadas no Extreme Euro Open 2019 foram consideradas totalmente
compatíveis com este requerimento.
4. Além disso, todos os BUL RADICAL da Divisão Standard da IPSC saem de nossa
fábrica sem miras ópticas ou eletrônicas “fora da caixa”.
5. O BUL RADICAL também atende estritamente ao requisito de que nenhum
Compensador, porta, som e/ou supressor de flash sejam acoplados à arma de qualquer
maneira ou maneira.
6. Para este fim, a Seção 12.5 das Regras da IPSC para Handgun (edição de janeiro de
2019) foi pesquisada e encontrada para ter uma definição clara de um “Compensador”
como “Um dispositivo montado na extremidade da boca de um cano para conter o
aumento da boca do cano (geralmente desviando os gases que escapam).” (ênfase
adicionada).
7. Para evitar qualquer possível confusão ou engano, o cano BUL RADICAL é um cano
de “uma peça”, sem adição ou anexos de qualquer espécie. Além disso, qualquer bala
disparada através do cano do BUL RADICAL, envolvem o estriamento do cano
continuamente por todo o cano até sair do cano.
8. Em vista dos comentários e observações acima, é manifestamente claro que o cano de
“uma peça” da BUL RADICAL não e um “compensador” e que a arma de mão BUL
RADICAL atende plenamente às normas da “Divisão Standard” da IPSC de
acordo com a IPSC Regras Handgun (edição de janeiro de 2019) e,
especificamente, o Apêndice D2 das mesmas.
9. Um gráfico que exemplifica os pontos acima de acordo com a estrutura do Apêndice
D2 acima mencionada é detalhado a seguir.

APPENDIX D2: DIVISÃO STANDARD
BUL RADICAL ATENDE A TODOS OS REQUISITOS
1. Fator de potência mínimo para Major
170
2. Fatos de potência mínimo para Menor
125
3. Peso Mínimo do marcador
4. Calibre mínimo da bala/comprimento
da caixa do cartucho 9mm (0,354”)
/19mm (0,748”)
5. Calibre de bala mínimo para Major
10mm (0,40”).
6. Mínima puxada do gatilho (consulte o
Apêndice E4a)
7. Tamanho máximo da arma Sim.
8. Comprimento máximo do magazine
Sim.
9. Capacidade máxima de munição
10. Maxima distância da arma e
equipamento aliado do torso 50mm (ver
Regra 5.2.5)
11. A regra 5.2.10/ Apêndice E2 se aplica
12. Mira ótica /eletrônica

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
BUL RADICAL é compartimento para
9x19
BUL RADICAL estará disponível em 40
S&W
Não aplicável
BUL RADICAL se encaixa na Caixa
BUL RADICAL atende aos requisitos
Não aplicável
Não aplicável

Não aplicável
BUL RADICAL não tem mira
óptica/eletrônica
13. Compensadores, portas, supressores O tambor no BUL RADICAL não é
de som e/ou flash
portado.
Comentários especiais:
1. A seção 12.5 das Regras da IPSC Handgun (edição de janeiro de 2019) definiu um
“Compensador” como um dispositivo instalado na extremidade da boca de um cano
para conter o aumento da boca do cano (geralmente desviando os gases que escapam).

