
 

 

O USO DE MICRO TARGETS NOS MATCHES DE IPSC RIFLE, PISTOL CALIBER CARBINE E ACTION AIR 

 O Conselho Executivo da IPSC decidiu que seja permitido o uso de IPSC Micro Targets para fins de 

avaliação dos matches de IPSC Rifle, Pistol Caliber Carbine e Action Air, incluindo, Nível III para permitir a 

simulação de distâncias. A próxima Assembleia da IPSC decidirá se adota a metas para essas Disciplinas. 

 A sua utilização está sujeita às condições abaixo indicadas. 

 Apenas Rifle: 

 A fim de ajudar a desenvolver o IPSC Rifle em regiões que atualmente não têm alcances de longa 

distância e acham difícil cumprir as distâncias recomendadas estabelecidas na Regra 1.2.1.6, uma região 

interessada pode solicitar ao Conselho Executivo da IPSC o consentimento para executar partidas de 

Nível III usando esses alvos na Região. Se concedido, tal consentimento terá a duração de um ano a 

partir da data da concessão. 

 Rifle e Pistol Caliber Carbine: 

 1. Eles são usados para simular IPSC Targets e IPSC Mini Targets colocados em distâncias maiores; 

 2. Eles podem ser incluídos juntos na mesma target array com Poppers IPSC ou Mini Poppers IPSC; 

 3. Eles não devem ser incluídos juntos na mesma target array com IPSC Targets ou IPSC Mini Targets; 

 4. As zonas de pontuação de alvo devem ser pontuadas da mesma forma que para IPSC Targets e 

IPSC Mini Targets. 

 Action Air 

 1. Eles são usados para simular alvos de IPSC Action Air, colocados a distâncias maiores. 

 2. Eles podem ser incluídos juntos na mesma target array com IPSC Action Air Poppers ou IPSC Action 

Air Mini Poppers. 

 3. Eles não devem ser incluídos juntos na mesma target array com IPSC Action Air Targets. 

 4. As zonas de pontuação do alvo devem ser pontuadas da mesma forma que para os IPSC Action Air 

Targets. 
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