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01 – The Founding Concepts of IDPA

1 Az IDPA alapításának koncepciója
Founded in 1996, the International Defensive Pistol Association (IDPA) is the governing body for 
IDPA competition, a handgun-centric shooting sport based on simulated self-defense scenarios.

The IDPA competition format was designed to be enjoyable for all shooters of all skill levels, with a 
premium put on the social interaction and camaraderie of the members. Participation in IDPA matches 
requires the use of handguns, holsters and other equipment suitable for concealed carry self-defense. 
With that in mind, and keeping the shooters' best interests in mind, IDPA's founders established 
equipment requirements that are based on commonly available firearms and gear, allowing individuals 
the opportunity to compete with minimal investment.

Today,  thanks  to  the  vision  of  its  founders  and  a  commitment  to  serving  the  organization's  loyal
membership, IDPA stands as the fastest growing shooting sport in the United States with over 25000
members from all 50 states, and over 400 affiliated clubs hosting weekly and monthly competitions, and
membership representing over 50 nations.

Our main goal  is  to  test  the skill  and ability of  the individual.  Equipment  that  is  designed with no
application for daily, concealed carry is not permitted in this sport.

1996-ban azzal a céllal alapították ezt a sportot, hogy a sportolók és az önvédelmi 
fegyvertartási engedéllyel rendelkezők reális körülmények közötti lőteljesítményét 
fejlessze.

Az IDPA verseny megtervezésekor elsődleges szempont volt, hogy minden lövőnek él-
mény legyen, bármilyen szinten is áll a tudása, ezen felül összehozza egymással a 
résztvevőket. Az IDPA versenyen való részvételhez szükséges maroklőfegyver, tokok, 
és egyéb olyan felszerelések használata, melyek lehetővé teszik a rejtett viselést ön-
védelmi céllal. Az IDPA alapítói ezen célokat, és a lövők érdekeit szem előtt tartva 
megalkották azon felszerelés követelményeket, melyek az általánosan elérhető tűz-
fegyverekre, és felszerelésekre alapulnak. Ezekkel a versenyzőknek minimális befek-
tetéssel is lehetőségük nyílik a versenyeken való részvételre.

Mára, az alapítók víziójának, és a tagok felé való elkötelezettségüknek köszönhetően 
az IDPA a leggyorsabban növekvő lövő sport az USA-ban több mint 25 000 taggal az 
50 államból, és több mint 400 klubbal, a világ több mint 50 országából..

A legfőbb célunk, hogy az egyének tudását, és képességeit mérjük. Minden olyan fel-
szerelés amelyet nem mindennapos, rejtett viselésre terveztek nem megengedett eb-
ben a sportban.

1.1 IDPA’s Fundamental Principles
The Fundamental Principles are a guide to all members.

1.1 Az IDPA alapelvei, céljai:

A sportolók számára az alábbi alapelvek kell iránymutatásul szolgáljanak, mely sze-
rint az IDPA, mint sportág:

Promote safe and proficient use of firearms and equipment suitable for concealed carry self-defense.
1.1.1 a biztonságos fegyverkezelésre tanít, kizárólag olyan tűzfegyvereket, és felsze-
relést használva, mely alkalmas a rejtett viselésre.
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Offer a practical shooting sport encouraging competitors to develop skills and fellowship with like-
minded shooters.

1.1.2 a gyakorlati lövészetet helyezi előtérbe, amely arra buzdítja a sportolókat, hogy
folyamatosan fejlesszék saját képességeiket, és sportbaráti kapcsolataikat

Provide a level playing field for all competitors that solely tests the skill and ability of each individual,
not their equipment.

1.1.3 egyenlő feltételeket biztosít minden versenyző számára, hogy kizárólag a tudás,
és az egyén képességei határozzák meg az eredményeket, ne a felszerelés.

Provide separate divisions for equipment and classifications for shooters, such that firearms with
similar characteristics are grouped together and people with similar skill levels compete against
each other.

1.1.4 mind a felszerelés, mind a lövők számára külön divíziókat biztosít, a hasonló ka-
rakterisztikájú tűzfegyverek azonos csoportba kerülnek, és a hasonló képességű em-
berek egymás ellen versenyeznek.

Provide shooters with practical and realistic courses of fire, and test skills that could be required to
survive life-threatening encounters.

1.1.5 gyakorlati, és valósághű pályákat nyújt, melyek olyan készségeket tesznek pró-
bára, amik lehetővé teszik életveszélyes helyzetek túlélését.

Strongly encourage all IDPA members to support our sponsors when making purchases of equipment and
accessories. Industry sponsors have been instrumental in IDPA’s success at all levels including Club, 
State, Regional, National, and International levels.

1.1.6 erősen arra buzdítja az IDPA tagokat, hogy támogassák szponzorait, amikor fel-
szerelést, vagy kiegészítőket vásárolnak. A nagy szponzoroknak jelentős szerepük 
van az IDPA sikerében minden szinten, beleértve a klub, megyei, nemzeti, és nemzet-
közi sikereket egyaránt.

Develop and maintain an infrastructure that will allow IDPA to be responsive to our shooters.
While IDPA can never be all things to all people, respectful constructive suggestions from our
members, which follow IDPA Fundamental Principles, will always be welcome.

1.1.7 célja olyan szervezet létrehozása, mely folyamatosan figyelembe veszi sportlö-
vőinek visszajelzéseit. Az IDPA sosem adhat meg mindent, mindenkinek, de tisztelet-
teljesen fogad minden olyan javaslatot a tagjaitól, melyek az IDPA alapelveit, és célja-
it követik.

1.2 IDPA’s Strict Principles of Safety

1.2 Az IDPA szigorú biztonsági szabályai

 Minden fegyvert mindig töltöttnek kell tekinteni.

 Soha nem szabad a csőtorkolatot oda irányozni, ahova nem akarunk lőni.

 Csak akkor szabad az ujjat az elsütőbillentyűre tenni, amikor már a célon van a fegyver.

 Azonosítsd a célodat, és ami mögötte van.

As with any firearm competition, safety is the primary and fundamental concern. The Four Rules of 
Gun Safety are the basis for the IDPA safety rules:
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l
All guns are always loaded.



l
Never let the muzzle cover anything you are not willing to destroy.



l
Keep your finger off the trigger till your sights are on the target.



l
Identify your target, and what is behind it.



Principles of Shooting IDPA

1.3 IDPA lövészet alapjai
Equipment Principles

Allowed equipment will meet the following criteria:
1.3.1 Felszerelés követelmények:

A használható felszerelésnek a következő követelményeknek kell megfelelniük.

Concealable - all equipment except flashlights will be placed so that, when wearing a concealment 
garment with your arms extended to your sides and parallel to the ground, it cannot be seen from the
front, rear, or sides.

1.3.1.1 Rejthetőség - minden felszerelést (az elemlámpák kivételével) úgy kell elhe-
lyezni, hogy az az öltözék alól sem szemből, sem hátulról, sem oldalról ne látszódjon, 
ha mindkét kezünk oldaltartásban, a padló síkjával párhuzamosan tartjuk.

Practical - Must be practical for all day concealed carry self-defense, and worn in a manner that is appropria-
te for all day continuous wear.

1.3.1.2 Praktikusság - megfelelő legyen egész napos, rejtett önvédelmi viselésre is.

Participation Principles
1.3.2 Résztvevőkkel szembeni követelmények:

Competitors will not attempt to circumvent or compromise any stage by the use of inappropriate
devices, equipment, or techniques.

1.3.2.1 A versenyzők nem kísérelhetik meg kijátszani, vagy veszélyeztetni a verseny 
tisztaságát, tiltott eszközök, felszerelések, és technikák használatával.

Competitors will refrain from unsportsmanlike conduct, unfair actions, and the use of illegal
equipment.

1.3.2.2 A versenyzők tartózkodnak miden sportemberhez nem méltó magatartástól, 
tisztességtelen cselekedettől, és a tiltott felszerelések használatától

The IDPA Rulebook is not intended to be an exhaustive description of all allowed and disallowed 
equipment and techniques. Shooter equipment and techniques should comply with the basic principles 
of IDPA and be valid in the context of a sport that is based on self-defense scenarios. A reasonable 
application of common sense and the IDPA Founding Concepts will be employed in determining 
whether a particular device, technique, or piece of equipment is permitted under the IDPA rules.

1.3.2.3 Az IDPA szabálykönyvnek nem célja, hogy minden esetet kimerítő, részletes 
leírást adjon minden engedélyezett és tiltott felszerelésről, és technikáról. A lövő fel-
szerelése, és alkalmazott technikái meg kell feleljenek az IDPA alapelveinek, mind-
emellett szem előtt kell tartani továbbá, hogy ez a sport önvédelmi szituációkat mo-
dellez. A józan paraszti ész és az IDPA alapelvei fogják eldönteni azt, hogy egy adott 
eszköz, technika, vagy felszerelési tárgy engedélyezett-e az IDPA szabályok szerint.
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At its core, IDPA is a self-defense scenario based sport. The props used to create the Course of Fire 
(CoF) are often incomplete but represent buildings, walls, windows, doorways, etc. The CoF will 
indicate available shooting positions. The props will be defined in the CoF walk through.

1.3.2.4 Lényegében az IDPA egy önvédelmi helyzetet szimuláló sport. A kellékek 
amikből a pályákat, lőfeladatot megépítik (Course of Fire - COF) gyakran elnagyol-
tak, épületeket, falakat, ablakokat, ajtókat stb. modelleznek. A pálya leírás tartalmaz-
za a lőpozíciókat (azon helyeket, ahonnét a célokat támadni kell). A kellékek haszná-
latának szabályai a pályabejárás során lesznek pontosan ismertetve.

Individual rehearsals of a CoF, including air gunning, and taking sight pictures, are not permitted
within the CoF boundaries.

1.3.2.5 Egyéni pályabejárás, beleértve a szimulált pályabejárást (kézzel vagy egyéb 
tárggyal célratartás), cél képek vétele nem engedélyezett a pálya határain belül.

Shooting from behind cover is a basic premise of IDPA. Competitors will use all available cover in a
CoF.

1.3.2.6 Az IDPA-ban alapvetően mindig fedezékből szabad lőni. A versenyzőknek kö-
telező minden, a pályán rendelkezésre álló fedezéket használnia!

IDPA is a shooting sport based on concealed carry. All courses of fire will be shot using a
concealment garment unless stipulated otherwise.

1.3.2.7 Az IDPA sportlövészet a rejtett viselésen alapul. Minden pályát olyan öltözék-
ben kell meglőni, ami lehetővé teszi a rejtett viselést, amennyiben ettől eltérő rendel-
kezés nincs.

In any single contest, a shooter must use the same firearm on all stages unless the firearm becomes
unserviceable.

1.3.2.8 A lövő köteles minden pályát ugyanazzal a fegyverrel lőni, hacsak a lőfegyver 
közben meg nem hibásodik.

Re-shoots are allowed for stage equipment failures or SO interference.
1.3.2.9 Az újralövés a következő esetekben engedélyezett: a pályán található felszere-
lés meghibásodása, illetve a Bíró (Safety Officer - SO) megzavarta a lövőt.

English is the official language of IDPA and range commands used in all matches regardless of
location or nationality of participants, will be in English. The English rulebook prevails.

1.3.2.10 Az IDPA hivatalos nyelve az angol. A versenyeken a parancsok - függetlenül 
a verseny helyétől, és a résztvevők nemzetiségétől - angolul hangzanak el. Bármilyen 
probléma esetén az angol nyelvű szabálykönyv a mérvadó!

Course of Fire Principles
1.3.3 Pálya, lőfeladat (COF) szabályok

One issue critical to the long-term success of this shooting discipline is that problems shooters are
asked to solve must reflect self-defense principles. The IDPA founders agreed upon this when they set
out to structure IDPA guidelines and principles. IDPA should help promote basic sound gun handling
skills and test skills a person would need in a concealed-carry encounter. Requirements such as the use
of cover while engaging a target, reloading behind cover, and limiting the number of rounds per string
were all based upon that principle.

1.3.3.1 Az IDPA hosszútávú sikerességének kulcsa, hogy minden feladatnak - amit a 
lövőknek meg kell oldaniuk - ragaszkodnia kell az önvédelmi elvekhez. Az IDPA alapí-
tói állapodtak meg ebben, amikor lefektették ennek a sportnak az alapjait. Az IDPA 
célja továbbá, hogy segítsen fejleszteni mindazon képességeket, amikre egy éles 
helyzetben szüksége lehet egy önvédelmi fegyvert viselőnek. Azon követelmények is 
ennek szellemében íródtak, mely szerint például támadáshoz használni kell a fedezé-
keket, újratöltéshez úgy szintén, vagy a korlátozott számú lőszer használata a feladat
során.
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A CoF should test a competitor’s shooting skills. Allowances will be made for physically 
challenged or disabled shooters. Match Directors should always attempt to make the CoF 
accessible for all shooters.

1.3.3.2 A pályának a versenyző lőtudását kell próbára tennie. A mozgásukban korlá-
tozott lövőknek engedmények tehetők a pálya végrehajtásában. A Főbíró (Match Di-
rector -MD) feladata hogy olyan pályát tervezzen, mely mindenki számára teljesíthe-
tő.

While we recognize that there are many schools of thought in training for self-defense concealed 
carry, the primary focus of IDPA is in the continuing development of safe and sound gun handling
skills that are universally accepted.

1.3.3.3 Ugyan a rejtett önvédelmi fegyverviselésnek több ága is van, az IDPA az el-
sődleges hangsúlyt a biztonságos fegyverkezelés folyamatos fejlesztésére helyezi.

IDPA rules will be equally enforced for all classifications of IDPA members.
1.3.3.4 Az IDPA szabályai minden kategóriában, és minden IDPA tagra kötelező érvé-
nyűek, azok betartása mindenkitől elvárt, és egyben megkövetelt.
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02 – Safety Rules

2 Biztonsági szabályok

Colonel Jeff Cooper's Four Basic Rules Of Firearm Safety:
l All guns are always loaded.
l Never let the muzzle cover anything you are not willing to destroy.
l Keep your finger off the trigger till your sights are on the target.
l Identify your target, and what is behind it.

Jeff Cooper’s Four Basic Rules Of Firearm Safety have appeared in the beginning pages of books, 
videos, and training courses for more than 30 years. They are time honored and although they are not 
IDPA safety rules, they serve as the foundation of the safety rules below.

Jeff Cooper 4 alap biztonsági szabálya:

 Minden fegyvert mindig töltöttnek kell tekinteni.

 Soha nem szabad a csőtorkolatot oda irányozni, ahova nem akarunk lőni.

 Csak akkor szabad az ujjat az elsütőbillentyűre tenni, amikor már a célon van a fegyver.

 Azonosítsd a célodat, és ami mögötte van.

A fenti 4 szabály számos helyen megjelenik, már több mint 30 éve, és az alábbi szabályok is ezeket alapul-
nak.

2.1 The Safety Rules below serve as the cornerstone for every IDPA shooter, Safety Officer (SO), Match 
Director (MD) and Area Coordinator (AC) to follow so that our events are safe and enjoyable to a wide 
range of participants. They are to be adopted for all IDPA events.

2.1 Az alábbi szabályok az IDPA minden versenyzőjére és tisztségviselőjére vonatkoz-
nak, minden IDPA eseményen.

2.2 Unsafe firearm handling will result in immediate Disqualification (DQ) from the IDPA match.
2.2 Nem biztonságos fegyverkezelésért azonnali kizárás  (DQ) jár a a versenyről.

Examples (non-inclusive list):
Példák a nem biztonságos fegyverkezelésre (nem teljes lista!):

Endangering any person, including yourself. This includes sweeping one’s self or anyone else with a 
loaded or unloaded firearm. Sweeping is defined as allowing the muzzle of the firearm (loaded or 
unloaded) to cross or cover any portion of a person.

2.2.1 Bármely személy veszélyeztetése, beleértve önmagát is. Ide tartozik a söprés-
nek (sweeping) nevezett eset, amikor is a fegyver csöve (legyen az töltött, vagy töl-
tetlen) elhalad, vagy ráirányul bármely személy bármely testrészére.

Exception: Some body types combined with some holster types makes it almost impossible to holster a
firearm or remove the firearm from the holster without sweeping a portion of the shooter’s lower 
extremities. Thus, a match Disqualification is not applicable for sweeping of the shooter’s own 
body below the belt while removing the firearm from the holster or holstering of the firearm, 
provided that the shooter’s trigger finger is clearly outside of the trigger guard. However, once the 
muzzle of the firearm is clear of the holster on the draw, sweeping any part of the body is a 
Disqualification.

2.2.1.1 Kivétel a 2.2.1 szabály alól: Létezik olyan testalkat, amely bizonyos fegyver-
tok típussal kombinálva szinte lehetetlenné teszi a fegyver tokba helyezését/elővéte-
lét anélkül, hogy néhány pillanatra a fegyver csöve a lövő alsó végtagjaira mutasson. 
Emiatt a versenyből való kizárás nem alkalmazható, ha a lövő a fegyverét saját testé-
nek öv alatti részére irányítja, mikor a lőfegyverét a tokból előveszi, vagy a tokba el-
helyezi, feltéve ha a mutatóujja jól láthatóan a sátorvason kívül helyezkedik el. 
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Amennyiben a lőfegyver csöve már elhagyta a tokot, és azután mutat valamely test-
részre, azért természetesen kizárást von maga után.

Pointing muzzle beyond designated “Muzzle Safe Points” if used, or beyond the 180-degree Muzzle
Safe Plane if used.

2.2.2 Amennyiben a fegyvercső a biztonságos lőirányon kívülre mutat. (a kijelölt  cső-
torkolati biztonsági pontokon (Muzzle Safe Point), vagy a 180 fokos csőtorkolati biz-
tonsági síkon (Muzzle Safe Plane) kívülre mutat) Megj.: Nem feltétlenül van kijelölve 
sem a csőtorkolati biztonsági pont, sem a sík, ez esetben büntetés sem alkalmazható.
Amennyiben azonban bármelyik is ki van jelölve, úgy kötelező jelleggel kell használ-
ni.

A discharge:
2.2.3 Véletlen lövés:

In the holster.
2.2.3.1 A tokban.

Striking up range of the shooter.
2.2.3.2 Lőiránnyal ellentétes irányba.

Into the ground downrange closer to the shooter than two (2) yards (1.8 meters), unless engaging a low
target that is within two (2) yards (1.8 meters.)

2.2.3.3 Lőirányban, a földbe, a lövőhöz 2 yardnál (1.8 méternél) közelebb, hacsak 
nem olyan célt támad, mely ennél a távolságnál közelebb helyezkedik el.

Over a berm.
2.2.3.4 A golyófogó fölé/mellé.

During Load And Make Ready, Unload And Show Clear, Reload, or Malfunction Clearance.
2.2.3.5 “Tölts és készülj fel” (Load And Make Ready), “Üríts, és Mutasd Be” (Unload 
And Show Clear), újratöltés (Reload), vagy hibaelhárítás közben.

Before the start signal.
2.2.3.6 A start jelzés előtt.

While transferring a firearm from one hand to the other.
2.2.3.7 A fegyver egyik kézből a másikba történő átvétele közben.

Handling a firearm except at the firing line. There are only three instances in which a firearm may be
removed from the holster:

2.2.4 Lőfegyver kezelése, a tűzvonalon kívül. Csupán 3 esetben lehetséges a fegyvert
a tokból kivenni:

With verbal instruction from a SO.
2.2.4.1 Az Bíró (SO) szóbeli utasítására

While engaging targets in a CoF under the direct supervision and visual contact of a SO.
2.2.4.2 Célok leküzdése közben a pályán, a Bíró (SO) közvetlen felügyelete mellett.

When in a designated “Safe Area”.
2.2.4.3 Kijelölt biztonsági zónában

Pointing the muzzle over the berm during the “Pull The Trigger” portion of Unload And Show Clear.
2.2.5 A fegyver csövének a golyófogó mellé irányítása a “Süsd el” (Pull the Trigger) 
parancsra, az “Üríts és fegyvert vizsgára” (Unload and Show Clear) részeként.

Drawing a firearm while facing up range.
2.2.6 A fegyver elővétele a lőiránynak háttal állva.
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2.3 Dropping A Firearm.

2.3 Töltött fegyver elejtése
Dropping a loaded or unloaded firearm or causing it to fall, during Load And Make Ready, the shooting of a 
string or stage, reloads or malfunction clearance or during Unload And Show Clear will result in 
Disqualification from the match. If a shooter drops a firearm the SO will immediately give the command 
“Stop”. The SO will pick up/recover the dropped firearm and render it safe and unloaded before returning it 
to the shooter. The shooter will be Disqualified from the IDPA match.
2.3.1 Töltött, vagy töltetlen fegyver elejtése, vagy egyéb olyan cselekedet, mely kö-
vetkeztében a fegyver leesik a “Tölts és készülj fel” (Load and Make Ready), “Üríts és
fegyvert vizsgára” (Unload and Show Clear), feladat vagy pálya lövése közben, újra-
töltésnél, vagy hibaelhárításnál azonnali kizárást (DQ) jelent a versenyről. Amennyi-
ben a lövő elejti a fegyverét, a Bíró (SO) azonnal kiadja az “Állj” (Stop) parancsot. Ez-
után a Bíró veszi fel a leejtett fegyvert, és ürítés, biztosítás után adja csak vissza a lö-
vőnek. A lövő a teljes IDPA versenyről ki lesz zárva.

If  a competitor drops a loaded or unloaded firearm or causes it  to fall  within a  stage boundary it  is  a
Disqualification from the match.
2.3.2 Ha egy versenyző elejt egy töltött, vagy töltetlen fegyvert, vagy olyat tesz, ami 
miatt az leesik a pálya határain belül, akkor a versenyről kizárásra kerül.

Dropping an unloaded firearm or causing it to fall while outside of stage boundaries is not within IDPA’s
control, and is subject to local Range policy. See rule 6.4 for Stage boundary requirements.
2.3.3 Töltetlen fegyver leejtése, vagy olyan cselekedet mely következtében leesik a 
pálya határain kívül nem tartozik az IDPA fennhatósága alá, ilyen esetben a helyi lő-
tér szabályzat a mérvadó. Lásd 6.4 szabály: Pálya határai

2.4 Ear protection and impact resistant eye protection are required to be used by everyone attending an 
IDPA shooting event. The responsibility for safe and serviceable ear and eye protection falls completely 
on the shooter or spectator. IDPA recommends that hearing protection have a minimum 21dB NRR 
rating and that eye protection have a minimum ANSI Z87.1 impact rating and side shields.

2.4 Szem és hallásvédelem kötelező minden résztvevőnek és nézőnek a lövészeten.   
Mindenkinek a saját felelőssége gondoskodnia a biztonságos, és használható fül, és 
szemvédelemről. Az IDPA legalább 21dB csillapítással rendelkező fülvédőt, és leg-
alább az ANSI Z87.1 minősítéssel rendelkező szemüveget ajánl.

2.5 Pistols used in competition will be serviceable and safe. The responsibility for safe and serviceable 
equipment falls completely on the shooter. The MD will require a shooter to withdraw any pistol or 
ammunition observed to be unsafe. In the event that a pistol cannot be loaded or unloaded due to a 
broken or failed mechanism, the shooter must notify the SO, who will take such action as he/she thinks 
safest.

2.5 A fegyvereknek biztonságosnak, és működőképesnek kell lenniük. Kizárólag a lö-
vő felelőssége, hogy a pisztolya alkalmas legyen a biztonságos versenyzésre. Az MD 
megköveteli a lövőtől a visszalépést, amennyiben úgy véli, hogy fegyvere, vagy lősze-
re nem biztonságos. Abban az esetben, ha a pisztolyt nem lehet tölteni, vagy üríteni, 
mert meghibásodott, a lövőnek azonnal jelezni kell ezt a tényt a Bírónak (SO), aki be-
látása szerinti a legbiztonságosabb módon oldja meg a problémát.

2.6 Fingers must  be obviously and visibly outside the trigger  guard during loading,  unloading,
drawing, holstering, while moving (unless engaging targets) and during malfunction clearance.
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2.6.1 First offense is a Procedural Error penalty.  Second Offense is a DQ from the match.
2.6.2 Each  “Finger”  violation  will  be  clearly  noted  on  the  shooter’s  score  sheet  for  tracking

purposes.
2.6 Az ujjnak jól láthatóan az elsütőbillentyűn és a sátorvason kívül kell lennie töltés, 
ürítés, fegyverrántás, elrakás, mozgás (kivéve a célok támadását) és hibaelhárítás 
közben.

2.6.1 Első előfordulás során eljáráshiba, második előfordulás esetén kizárás jár.

2.6.2 Az eredménylapra fel kell vezetni minden "ujj" figyelmeztetést.

2.7 The normal condition of pistols not in use during a Course of Fire (CoF) is holstered and unloaded, 
with hammer down or striker forward and magazine removed or cylinder empty. Loaded firearms may 
only be handled in the safe area when supervised by the MD or a SO. Magazines, speed loaders, and 
moon clips may be reloaded while off the firing line, but the shooter’s firearm can be loaded or unloaded 
only under the direction of the SO. (See the rule below regarding Cold Ranges, Hot Bays, and Hot 
Ranges.)

2.8
2.7 A pisztoly alaphelyzete, amikor nem a pályán használjuk: tokban, töltetlenül, a 
kakas leengedve/striker elöl, tár kivéve/forgótár üres. Töltött fegyver csak a biztonsá-
gi zónában kezelhető Főbíró (MD), vagy Bíró (SO) felügyelete alatt. Tárak, gyorstöl-
tők, és töltőcsillagok tölthetőek a lővonalon kívül de a fegyvert csak a Bíró (SO) fel-
ügyelete alatt lehet tölteni vagy üríteni. (Lásd a következő szabályokat: Cold Ranges, 
Hot Bays, Hot Ranges)

2.9 All CoFs will be started with the pistol holstered, safeties engaged as required by different divisions, 
and hands clear of equipment including the concealment garment unless other positions for the pistol 
are stipulated in the CoF description, (table top, drawer, pack, purse, in the firing hand, etc.)

2.8 Minden pálya (CoF) kezdetén a pisztoly a tokban van, a divízió által megkövetelt 
biztosítók biztosított állapotban, a kezek szabadok (még a rejtett viseléshez szüksé-
ges ruházat sem lehet kézben) amennyiben a pályaleírást mást nem követel meg (pl. 
asztallapon, fiókon a kéz, vagy csomagot, tárcát kell tartani a kézben stb.)

2.10 Muzzle Safe Points.

2.9 Biztonságos lőirány
If the muzzle of the shooter’s firearm points further up range than a “Muzzle Safe Point” the shooter

will be Disqualified from the match. The shooter will be given the command “Stop.” The shooter
will stop immediately, place the trigger finger obviously and visibly outside the trigger guard of the
firearm, and wait for further instructions from the SO.

2.9.1 A biztonságos lőirányból kimutató versenyző azonnal kizárásra kerül a verseny-
ből. A versenyzőnek a „Stop” parancsot adják, amire a lövő azonnal meg kell álljon, 
ujját nyilvánvalóan, és jól láthatóan a sátorvason kívülre kell tegye, és várnia kell a 
Bíró további utasításait.

There are two types of Muzzle Safe Points used in IDPA. The CoF description will describe which type of
muzzle safe point is used or if the two types are used in concert. One or both may be used on a single
stage, however if no muzzle safe cones or flags are present on a stage, the default is the 180 rule.

2.9.2 Kétféle biztonsági lőirány típust különböztet meg az IDPA. A Pályaleírásnak kell
tartalmaznia, hogy ezek közül melyiket, vagy akár mindkettőt kell figyelembe venni 
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az adott pályán. Amennyiben biztonsági kúpok, vagy zászlók nem találhatóak a pá-
lyán, úgy csak a 180 fokos szabályt lehet alkalmazni.

A Muzzle Safe Point is a physical and clearly visible marker such as a traffic cone or stake in the ground
with a brightly colored flag or marker tape attached.
2.9.2.1 A csőtorkolati biztonsági pont egy fizikai, jól látható jel a pályán, úgy mint: 
közlekedési kúp, vagy feltűnő színű zászló, jelölő szalag. A biztonságos lőirányt ezen 
biztonsági pontok közötti terület jelenti:

The 180-degree plane is an imaginary infinite vertical plane drawn through the centerline of the shooter’s
body, perpendicular to the centerline of the shooting bay and that moves with the shooter as the shooter
moves through the stage. When facing downrange the violation of the 180-degree plane when drawing from
a  muzzle  rearward holster  configuration  or  while  holstering  a  firearm into  a  muzzle  rearward  holster
configuration is not an infraction.
2.9.2.2 A 180 fokos sík egy képzeletbeli függőleges sík amely a lövő testének közepén
halad át, és merőleges a lőcsatorna hossztengelyére, és a lövővel együtt mozog, mi-
közben az a pályán halad. Vagyis a  fő lőirányhoz képest jobbra-balra 90 fok a bizton-
ságos lőirány. (Amikor olyan tokból rántunk fegyvert, amelyben a cső hátrafelé mu-
tat, vagy ilyen tokba helyezzük el azt, a pálya végeztével, ez nem számít a 180 fokos 
szabály megszegésének.)
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2.10 Safe Areas must be provided for all local and Sanctioned matches, in convenient locations and in 
numbers adequate to handle the volume of expected shooters. A Safe Area is defined as a designated area
where the following rules apply.

2.10 A biztonsági zónákat (Safe Area - SA) minden klub, és hivatalos versenyen úgy kell
kijelölni, hogy az megfelelően kényelmes környezetet biztosítson a versenyre jelentkező
lövészek számára. A biztonsági zóna egy olyan kijelölt terület, ahol a következő szabá-
lyok érvényesek:

Each Safe Area is  clearly identified by visible signage,  including a table with the safe direction and
boundaries clearly shown.

2.10.1 Minden biztonsági zóna jól láthatóan elhelyezett jelzéssel (SA, vagy Safety Area)
van kijelölve, beleértve azt a táblát, mely a biztonságos irányt, és a határokat egyértel-
műen ábrázolja.

Unloaded firearms may be handled at  any time.  This  area is  used for  bagging or un-bagging a
firearm, holstering, drawing, dry firing, or equipment adjustment.

2.10.2 Töltetlen fegyver bármikor kezelhető. Ez az a hely, ahol a lőfegyvert, ki lehet 
venni a szállítására használt táskából, illetve abba el lehet tenni. Itt lehet gyakorolni a 
fegyverrántást, a száraz edzést, vagy a felszerelésen bármilyen beállítást végezni.

A Safe Area may also be used for  inspections,  stripping,  cleaning,  repairs  and maintenance of a
firearm or related equipment or parts.

2.10.3 A biztonsági zónát lehet használni továbbá a fegyver, és a felszerelés vizsgálatá-
ra, szétszerelésére, tisztítására, vagy javítására, szervizelésére is.

In all cases the muzzle of the firearm must be pointed in a safe direction.
2.10.4 Minden esetben a csőtorkolatnak a biztonságos irányba kell mutatna.

Handling of ammunition, loaded ammunition feeding devices, loose rounds, dummy ammunition, snap
caps, simunitions, training rounds, or loaded firearms is not permitted.

2.10.5 Lőszer, lőszer tárolására szolgáló eszköz (töltött), bármilyen lőszerre emlékezte-
tő tárgy (pl. pufferpatron, gyakorló lőszer stb), vagy töltött lőfegyver kezelése tilos. 

A Safe Area may also be used, while accompanied by a SO, to render safe a firearm that has locked up and
contains a live round or rounds.

2.10.6 A biztonsági zóna használható továbbá - kizárólag SO felügyelete mellett - a 
fegyverbe szorult éles lőszer(ek) eltávolítására.

Reload practice within the Safe Area is not allowed. An empty magazine may be inserted into a firearm 
to test functionality or to drop the hammer on a firearm with a magazine disconnect, but reload 
practice is prohibited.

2.10.7 Újratöltés gyakorlása a Biztonsági Zónában nem engedélyezett. Üres tár fegy-
verbe helyezhető, a működés ellenőrzésére, vagy a kakas leengedésére tárbiztosítású 
fegyveren, azonban a tár nem használható a tárcsere gyakorlására.

The violation of any of the cases above will result in Disqualification from the match.
2.10.8 A fentiek bármelyikének megszegése a versenyből való kizárást (DQ) von maga 
után.

The question of Hot and Cold ranges at the local club level is subject to individual club policy. This issue is the 
sole responsibility of local clubs and is beyond IDPA control. Matches sanctioned by IDPA are required to ope-
rate under the Cold range rule, but may use Hot Bays if desired.

2.11 A Hot/Cold Range kérdése az adott klub hatáskörébe tartozik, a klub szabályzata a
mérvadó. Az IDPA versenyek alapvetően Cold Range-et írnak elő, de használható he-
lyettük Hot Bay is ha úgy kívánatos.



2.11.1 A Cold range is defined as a range where all shooters’ firearms must be unloaded unless under the
direct supervision of a SO.

2.11.1 A Cold Range alatt azt a lőteret értjük, amelynél minden lövő lőfegyvere minden-
kor töltetlen állapotban van, kivéve ha az SO közvetlenül utasítja a fegyver töltésére. 
Töltött fegyver csak a tűzvonalban kezelhető az SO közvetlen felügyelete alatt.

2.11.2 A Cold range with Hot bays is defined as "a range that does not allow loaded firearms in the 
holster outside of the shooting bays but does allow for loaded firearms in the holster within the shooting
bays as directed by and under the supervision of the SOs.” Loaded firearms may only be handled while 
on the firing line when the shooter is given specific Range Commands and is under the direct 
supervision of a SO.

2.11.2 A Cold Range, Hot Bay-el alatt azt a lőteret értjük, amely nem engedélyezi hogy 
töltött fegyverrel a tokban a lőcsatornából kilépjünk, de engedélyezi a töltött fegyvert a
tokban, a lőcsatorna határai között az SO közvetlen felügyelete alatt. A töltött fegyver 
csak a tűzvonalban kezelhető az SO közvetlen felügyelete alatt.

With direct supervision from the SO, and when given specific Range Commands, an entire squad of shooters
will line up across the bay, face down range and will “Load And Make Ready” as a group.

2.11.2.1 Az SO közvetlen felügyelete alatt az egész squad (lövők egy csoportja) felsora-
kozik a lőirányba nézve és a “Tölts és készülj fel” parancsra mindnyájan egyszerre, cso-
portosan cselekszenek.

The perimeter of the bay will be well defined as well as any area designated as a "Safe Area" where 
handling of ammunition and loaded firearms is not permitted. A procedure for requesting to be 
unloaded to exit the bay will be established by the CSO and explained to all participants during the 
stage briefing. If a shooter for any reason needs to leave a Hot Bay, the shooter must contact one of the
SOs in that bay to safely unload the firearm before leaving the bay.

2.11.2.2 A lőállást körülvevő területen, csak úgy mint a kijelölt Biztonsági Zónán belül 
lőszer, és lőfegyver kezelése nem megengedett. Az eljárást hogy milyen módon lehet a 
fegyvert üríteni hogy a lőállást elhagyhassa a lövő, a Vezető Bírónak (CSO) kell elma-
gyaráznia a pálya ismertetésével egyidejűleg. Amennyiben a lövőnek bármilyen okból el
kell hagynia a lőállását, engedélyt kell kérnie egy SO-tól, hogy biztonságosan üríthesse 
fegyverét mielőtt elhagyja a lőállást.

If a shooter for any reason does not wish to load his firearm with the group, the shooter is not to be
penalized.

2.11.2.3 Ha egy lövő bármilyen indokból nem akarja a fegyverét a csoporttal együtt töl-
teni, a lövő ezért a döntéséért nem büntethető.

As each shooter finishes the stage he/she will be given the “Unload And Show Clear command, and
upon completion, his/her firearm will remain unloaded until the next stage. The shooter may then
leave the shooting bay if needed without contacting the SO.

2.11.2.4 Amint minden lövő végzett a pályával, megkapja az “Üríts és mutasd be” pa-
rancsot, majd ezután a fegyvernek töltetlenül kell maradnia a következő pályáig. A lövő
ekkor az SO engedélye nélkül is elhagyhatja a lőállást, ha szeretné.

2.11.3 A Hot range is defined as a range where each shooter has the choice to carry a loaded firearm at 
any time. Loaded or unloaded firearms may only be handled while on the firing line and under the 
direct supervision of a SO.

2.11.3 A Hot Range-en a lövőkre van bízva, hogy töltött fegyvert tartanak-e maguknál 
vagy sem. Töltött vagy töltetlen fegyver csak a lővonalban kezelhető az SO közvetlen 
felügyelete alatt.



2.12Range Commands

2.12 Lőtéri parancsok
2.12.1 Many of the range commands given to a shooter by the SO are for safety, while the rest are for

stage administration.
2.12.1 A Bíró (SO) legtöbb lövőknek szóló parancsa biztonsági parancs, míg a többi a 
pálya adminisztrációval kapcsolatos

2.12.2 To allow a shooter to compete anywhere in the world and hear the same commands, the IDPA range
commands will only be given in English, the official language of IDPA. These exact range commands 
must be used and local variations are not allowed.

2.12.2 A versenyző bárhol a világon versenyezzen is, mindenhol ugyanazokat a paran-
csokat kell hallja, éppen ezért a parancsok mindig angolul hangzanak el, hiszen ez az 
IDPA hivatalos nyelve. Kizárólag az alábbi parancsok használhatóak, semmilyen, változ-
tatás, módosítás azokon nem megengedett.

2.12.3 The complete set of IDPA Range Commands are:
2.12.3   Az IDPA parancsok teljes listája a következő:

2.12.3.1 Range Is Hot, Eyes and Ears
2.12.3.1   Range is Hot, Eyes and Ears   (Szemes, füles, hangos!)

This is the first command given to each shooter starting the action of shooting a stage. This command
signifies the start of the CoF. The shooter will make sure that their eye and hearing protection is in 
place. It is also notification to anyone in the shooting bay to check that their own eye and hearing 
protection is properly fitted.

Ez a legelső parancs, amit a lövő kap, mielőtt elkezdené a pályát meglőni. Ez a parancs 
jelenti a lőgyakorlat kezdetét. Ezen kívül jelzi minden jelenlevőnek, hogy ellenőrizze 
hogy megfelelően viseli-e a saját szem és fülvédőjét.

2.12.3.2 Load and Make Ready
2.12.3.2   Load and Make Ready   (Tölts és készülj fel!)

When the shooter has proper eye and hearing protection, the SO will issue the Load and Make Ready 
command. The shooter will prepare the firearm and magazines to match the start position for the stage.
Typically this is to load the firearm and holster, but may include non-typical loading or staging of 
equipment. The shooter will then assume the starting position necessary for the stage. If the shooter’s 
firearm is not to be loaded for the start of a stage the command used will be “Make Ready.”

Amennyiben a lövő megfelelő szem és fülvédőt visel a Bíró (SO) kiadja a “Load and 
Make Ready” parancsot. A lövő ekkor az adott pályának megfelelő kiinduló helyetbe 
hozza a fegyverét és a tárat. Ez általában azt jelenti, hogy a tárat a fegyverbe helyezi, 
csőre tölti, biztosítja, majd a fegyvert a tokba teszi, de jelentheti bármilyen nem szokvá-
nyos kiindulóhelyzetét is a felszerelésnek. Ekkor a lövő elfoglalja a pálya kezdő pozíció-
ját. Ha a lövő fegyvere nincsen töltve a pálya kezdetén az SO kiadja a “  Make Ready  ” 
parancsot.

2.12.3.3 Are You Ready?
2.12.3.3   Are You  Ready?   (Felkészültél?)

After “Load and Make Ready,” the SO will ask the shooter “Are You Ready?”  If ready, the 
shooter should respond verbally, or by obvious nodding of the head, but may also choose to 
stand ready. If there is no response from the shooter in approximately three (3) seconds the 
shooter is assumed to be ready.

2.12.3.3.1 Azután hogy az SO kiadta a “Load and Make Ready” parancsot meg fogja 
kérdezni a lövőtől, hogy “Are You Ready?” Ha a lövő készen áll, válaszolhat szóban, 
vagy nyilvánvaló bólintással, de úgy is dönthet, hogy csupán áll tovább. Amennyiben 
nincsen válasz a lövőtől 3 másodpercen belül, akkor késznek kell nyilvánítani. 



If the shooter is not ready when this question is asked the shooter must respond “Not Ready”. If 
the shooter continues to not be ready, the shooter must take a step out of the starting position. 
When ready the shooter will assume the starting position and the “Are You Ready” question 
will be asked again.

2.13.3.3.2 Ha a lövő nem áll készen, amikor felteszik neki a kérdést, akkor “Not Ready”
(Nem Kész) választ kell adnia. Ha továbbra sem áll készen el kell hagynia a pálya kezdő
pozíciót. Oda akkor térhet vissza ha felkészült, ekkor az “Are You Ready” kérdés újra el-
hangzik.

The shooter is expected to be ready to proceed approximately fifteen (15) seconds after the“Load 
And Make Ready” command. If the shooter is ill prepared and needs more than fifteen seconds
to get ready, the shooter will be advised that he/she is being given approximately fifteen (15) 
seconds more to prepare. If the shooter is still not ready after that period, he/she has earned a 
Procedural Error penalty and will be moved down in the shooting order.

2.12.3.3.3 A lövőtől elvárt hogy 15 másodpercen belül legyen felkészülve a “Load And 
Make Ready” parancstól számítva. Amennyiben ez nem elegendő számára újabb 15 má-
sodperc biztosítható számára. Ha ezután sem áll készen a lövő, akkor Eljáráshiba (Pro-
cedural Error - PE) büntetést kell adni számára és hátra sorolni a lövészetben.

Standby
2.12.3.4   Standby   (Figyelem!)

This command is given after the shooter is ready. This command will be followed by the start signal
within one (1) to four (4) seconds. The shooter may not move or change positions between 
the“Standby” command and the start signal, unless required to do so by the CoF.

Ez a parancs azután adható hogy a lövő készen áll. A parancsot a start sípjel követi 1-4 
másodpercen belül. A lövő nem mozoghat, változtathatja meg helyzetét a “Standby” pa-
rancs, es a start jel között, hacsak a pályaleírás ezt meg nem követeli tőle.

2.12.3.5 Finger
2.12.3.5   Finger   (Ujj!)

This command is given when the shooter’s finger is not obviously and visibly outside the trigger 
guard when it should be, as noted above.

Ez a parancs akkor hangzik el, ha a lövő mutatóujja nem nyilvánvalóan és jól láthatóan 
a sártorvason kívül helyezkedik el.

2.12.3.6 Muzzle
2.12.3.6   Muzzle   (Cső!)

This command is given when the muzzle of the shooter’s firearm is pointed near a muzzle safe 
point.The shooter must correct the errant muzzle and continue with the stage. See muzzle safe points 
above.

Ez a parancs akkor hangzik el, amennyiben a lövő fegyverének csőtorkolata a biztonsá-
gos lőirány határai felé mutat. A lövőnek ekkor korrigálnia kell a fegyer tartását, és 
folytatnia kell a pályát. (Lásd biztonságos lőirány határai feljebb.)

2.12.3.7 Stop
2.12.3.7   Stop   (Állj!)

This command is given when something unsafe has happened or is about to happen during a stage, or 
when something in the stage is not correct. The shooter must immediately stop all movement, place the
trigger finger obviously and visibly outside the trigger guard, and await further instruction. Failure to 
immediately stop and remove the trigger finger from within the trigger guard will result in 
Disqualification from the match.

Ezt a parancs akkor hangzik el, ha valami veszélyes történt, vagy történhet a pálya vég-
rehajtása közben, vagy valami a pályán nincsen rendben. A lövő köteles azonnal megáll-



ni minden típusú mozgásában, és a mutatóujját nyilvánvalóan, és jól láthatóan a sátor-
vason kívül helyezni, és további útmutatásra várni. Amennyiben ezt nem teljesíti a ver-
senyből kizárásra (DQ) kerül.

2.12.3.8 Cover
2.12.3.8   Cover   (Fedezék!)

This command is given when a shooter is not properly using cover. Refer to rule 3.5 for specifics of
using cover.

Ezt a parancsot akkor kapja a lövő, ha nem használja megfelelően a rendelkezésre álló 
fedezéket. Lásd még 3.5 szabály a fedezék használatáról.

2.12.3.9 If Finished, Unload and Show Clear
2.12.3.9   If Finished, Unload and Show Clear   (Ha vegeztél, üríts, és mutasd be!)

This command will be issued when the shooter has apparently finished shooting the stage. If the 
shooter is finished, all ammunition will be removed from the firearm and a clear chamber/cylinder 
will be shown to the SO. If the shooter is not finished, the shooter should finish the stage and the 
command will be repeated.

Ezt a parancsot akkor adják ki, amikor a lövő láthatóan befejezte a pálya végrehajtását.
Ha a lövő valóban végzett, akkor minden lőszer eltávolításra kerül a fegyverből, és az 
üres töltényűrt be kell mutatnia a Bírónak (SO). Amennyiben a lövő még nem végzett, 
akkor a pályát be kell fejeznie, majd a parancsot újra megismétlik.

2.12.3.10 If Clear, Slide Forward or Close Cylinder
2.12.3.10   If Clear, Slide Forward or Close Cylinder   (Ha üres, szánt ereszd vissza, 
vagy forgótárat csukd be!)

Once the SO has inspected the chamber/cylinder and found it to be clear, this command will be 
issued and the shooter will comply.

Miután a Bíró (SO) megvizsgálta a töltényűrt, és meggyőződött hogy az üres, ezt a pa-
rancsot adja, és a lövő teljesíti azt.

2.12.3.11 Pull The Trigger
2.12.3.11   Pull The Trigger   (Süsd el!)

The shooter will point the firearm at a safe berm and pull the trigger to further verify that the chamber
is clear. If the firearm fires, the shooter will be Disqualified from the match. This requirement also 
applies to firearms with a de-cocker or magazine disconnect. For firearms with a magazine 
disconnect an empty magazine, or dummy magazine must be inserted before the trigger is pulled, and
then removed again. This command is not needed for revolvers.

A lövő a fegyverét biztonságos golyófogóra irányítja, majd meghúzza az elsütőbillen-
tyűt, hogy még egyszer meggyőződjön róla, hogy a töltényűr üres. Amennyiben a lő-
fegyver elsül a lövőt kizárják a versenyről. Ez azokra a fegyverekre is áll, amik fesztele-
nítővel, vagy tár biztosítóval vannak ellátva. Azokba a fegyverekbe amik tár biztosítóval
vannak ellátva, előbb be kell helyezni egy üres tárat (vagy gyakorló tárat), majd ezután 
kell meghúzni az elsütőbillentyűt, és a behelyezett tárat ezután el kell távolítani. Ezt a 
parancsot revolverek esetében nem szükséges alkalmazni.

2.12.3.12 Holster
2.12.3.12   Holster   (Fegyvert tokba!)

The Shooter will safely holster the firearm.
A lövő biztonságosan a tokba helyezi a fegyvert.

2.12.3.13 Range Is Clear
2.12.3.13   Range Is Clear   (A pálya tiszta!)



This command indicates to the shooter and anyone within the stage boundaries that the range is 
clear. This command begins the scoring and resetting of the stage.

Ez a parancs jelzi a lövő, és mindenki más számára, hogy a lőgyakorlat végrehajtása vé-
get ért. Ezzel a paranccsal veszi kezdetét az értékelés, és a pálya alaphelyzetbe állítása

Clubs or Ranges that host IDPA matches may have additional or more restrictive safety requirements. These sa-
fety restrictions will be accommodated by the IDPA MD and staff provided that they do not interfere or conflict
with the running of the IDPA Match according to IDPA Safety Rules, or conflict with the Purpose and Princip-
les of IDPA. Any additional restrictions or requirements must be visibly displayed at the range. These additions 
must be published in all Sanctioned Match announcements where the additional restrictions are in effect.

2.13 A klubok, vagy lőterek, melyek az IDPA versenyeket rendezik előírhatnak a fentie-
ken kívül több, vagy szigorúbb biztonsági követelményeket is. Ezeket a Főbírónak kell 
összehangolnia az IDPA szabályokkal, és az IDPA alapelveivel, hogy azok közül egyik se 
sérüljön. Minden további szabályt, követelményt jól láthatóan meg kell jeleníteni a lőté-
ren. Ezen szabályokat szerepeltetni kell továbbá a Jóváhagyott versenyek hirdetményei-
ben is, a hatályukkal együtt.

The SO will stop a shooter that has started a CoF and is not wearing proper eye or ear protection, and a reshoot
will be given to the shooter. If the shooter’s eye or hearing protection becomes dislodged during a

 CoF, the same action applies. If the shooter discovers missing or dislodged eye or hearing protection before
the SO and stops, the shooter will also be given a reshoot. A shooter who intentionally loses or dislodges
eye and/or ear protection during a CoF will be Disqualified.

2.14 A Bíró megállítja a pálya végrehajtását, amennyiben észreveszi hogy a lövő nem 
visel megfelelő hallás, és szemvédőt. Ebben az esetben a lövőnek reshoot jár az adott 
pályára. Amennyiben a hallás, vagy szemvédő a pálya végrehajtása során mozdul ki a 
helyéről ugyanez igaz. Amennyiben a lövő veszi észre, hogy a hallás, illetve szemvédője 
hiányzik, vagy kimozdult a helyéről és megáll a végrehajtásban, szintén jár a reshoot. 
Azon lövőt aki szándékosan hagyja el, vagy mozdítja ki a hallás, vagy szemvédőjét a pá-
lya végrehajtása közben a versenyből kizárják.

Steel targets must be engaged from ten (10) yards (9.1 meters) or more. If the shooter shoots at a steel target
from less than ten yards the shooter will be Disqualified.

2.15 Fém célokat legalább 10 yardról (9,1 méterről) szabad csak támadni. Amennyiben 
a lövő egy fém célt támad, mely közelebb van 10 yardnál a versenyből kizárják.

The MD should make every effort to ensure that all items used in an IDPA match are in good condition and
safe as used. This includes permanent fixtures in the shooting bay, the bays themselves, berms, props,
static and moving targets, target holders, doors, walls, barrels, tables, reactive targets, etc.

A Főbírónak mindent meg kell tennie, hogy minden eszköz, mely az IDPA verseny alatt 
használatos, jó állapotban, és biztonságosan használható legyen. Ez magában foglalja a 



berendezési tárgyakat, magát a lőcsatornát, a golyófogókat, kellékeket, álló és mozgó 
célokat, cél tartókat, ajtókat, falakat, hordókat, asztalokat, reaktív célokat stb.



03 – Shooting Rules

3. Lövészeti szabályok

3.1 A concealment garment is required for all stages unless otherwise specified in the stage description. This
includes standards and limited stages.

3.1 Rejtett felszerelés kötelező az összes pályán, kivéve ha a pályaleírás máshogy rendelkezik. Ez vonatkozik a
kötött és kötetlen lövésszámú pályákra is.

3.1.1 Exception: Police or military personnel using actual duty gear. See definition of duty gear in the
Equipment Section.

3.1.1 Kivétel: egyenruhás rendőrök és katonák, akik a szolgálati felszerelésüket hasz-
nálják, lásd a felszerelések részt.

3.2 Targets must be engaged in tactical priority unless tactical sequence is specified in the stage description.
This includes all targets engaged “in the open.”

3.2 A célokat taktikai elsőbbség alapján (tactical priority) kötelező megtámadni, kivéve ha szekvensz (tactical 
sequence) van előírva. Ez vonatkozik a nyíltan támadott célokra is.

3.2.1 Tactical Priority: A method of target engagement.
3.2.1. Taktikai elsőbbség: egy módszer a célok támadására

3.2.1.1 For Tactical Priority, targets are engaged by order of threat. Threat is based on the distance of the 
visible threats from the shooter. Targets are considered equal threat when they are two (2) yards (1.8 
meters) or less from each other, relative to the shooter.

3.2.1.1 Taktikai elsőbbség esetén a célokat a fenyegetés mértéke szerinti sorrendben 
kell támadni. Ez a látható célok lövőtől való távolságán alapszik. Azonos a fenyegetés, 
ha legfeljebb 1.8 méter távolság van a célok között a lövőtől nézve.

3.2.1.2 If several targets are visible at the same time, targets are engaged from near-to-far unless they
are equal threat.

3.2.1.2 Ha több cél látható egyszerre, akkor a közelebbiekkel kell kezdeni, kivéve ha 
azonos fenyegetést jelentenek.

3.2.1.3 If targets are hidden by a prop, the targets are engaged as they are seen around the edge of the
prop (slicing the pie).

3.2.1.3. Ha a célok takarásban vannak, akkor láthatósági sorrendben kell támadni (tor-
taszeletelés)

3.2.2 Tactical Sequence: A method of target engagement for targets of equal threat. Targets are considered 
equal threat when they are two (2) yards (1.8 meters) or less from each other, relative to the shooter. For 
Tactical Sequence, all targets must be engaged with one round each before being engaged again. In the 
case of three (3) targets requiring two (2) rounds each, all targets must be engaged with one round to each
target before reengaging the targets with another round in any order (example:1-1-2-1-1). Tactical 
Sequence may not be used for targets farther than ten (10) yards (9.1 meters) from the shooter. Tactical 
Sequence may not be combined with Tactical Priority (near-to-far or from cover) on the same targets. 
Tactical Sequence is only required when it is specified in the stage description.

3.2.2. Taktikai szekvensz: azonos fenyegetésű célok támadásának módszere. Akkor azo-
nos a fenyegetés, ha a célok távolsága között legfeljebb 1.8 méter távolságkülönbség 
van a lövő felől nézve. A taktikai szekvensz esetén minden célt meg kell lőni egyszer, 
mielőtt ismét meg lenne lőve. Pl. 3 cél, 2 találat esetén 1-1-2-1-1. A taktikai szekvensz 
nem használható 9.1 méternél messzebb lévő célok esetén, nem kombinálható azonos 
célon a taktikai elsőbbséggel, és csak akkor kell alkalmazni, ha a pályaleírás megköve-
teli.



3.2.2.1 Make up shots during a Tactical Sequence engagement must come after each target has been
engaged with at least one round.

3.2.2.1   Javító   lövések taktikai szekvensz esetén csak akkor következhetnek, ha minden 
cél legalább egy lövéssel támadott.

3.2.2.2 Failing to use Tactical Sequence when specified incurs one Procedural Error penalty per array of
targets and cannot be erased by trying to fix an error in sequence.

3.2.2 Taktikai szekvensz megsértésért célcsoportonként egy proc jár, akkor is, ha utó-
lag megpróbálja javítani a sorrendet.

3.3.3 A target is considered “Engaged” when:
3.2.3 A cél "támadott", ha

3.3.3.3 A cardboard target is deemed to have been engaged when the required number of shots for that
target have been fired at the target.

3.2.3.1 Papír cél támadott, ha a szükséges számú lövés le lett rá adva.

3.3.3.3 A reactive target is deemed to have been engaged when a minimum of 1 round is fired at the 
target, regardless of whether the target reacts. All penalties apply if the shooter does not re-engage the 
target until the target reacts or if the shooter unsuccessfully challenges the reactive target calibration. 
See rule 4.24.5 for reactive target calibration details.

3.2.3.2 Reaktív cél támadott, ha legalább egy lövés le lett rá adva, attól függetlenül, 
hogy reagált. Minden büntetés alkalmazható, ha a lövő nem ismétli meg a támadást 
mindaddig, amíg reagál, vagy sikertelen kalibrálás történik (lásd 4.24.5).

3.3.3.3 A cardboard  target  with  a  steel  activator  behind  it  is  considered  engaged  when  the
required number of shots are fired at the cardboard target.

3.2.3.3. Papírcél fém aktiváló előtt támadott, ha a szükséges számú lövés le lett rá 
adva.

3.3.3.3.3 When an activator reveals a target of equal or higher Tactical Priority, the shooter may 
interrupt the engagement of the cardboard target to engage the target of equal or higher Tactical 
Priority. The appropriate penalties apply if the shooter subsequently fails to return and complete the 
engagement of the original target, i.e., fire the required number of rounds at it.

3.2.3.3.1 Ha az aktivátor egy azonos vagy nagyobb fenyegetésű célt jelenít meg, akkor 
a lövő félbehagyhatja a cél támadását, de ha elfelejti folytatni, akkor járnak a bünteté-
sek.

3.3.3 Target engagement penalties shall not apply in the following cases:
3.2.4 Cél megtámadási büntetések nem adhatóak a következő esetekben:

3.2.4.1 A shooter may not be penalized for failing to fire the required number of shots at a disappearing
target.

3.2.4.1 Eltűnő célra leadott kevés lövés

3.2.4.2 When engaging a target array of equal priority, the shooter may not be penalized based on the 
shooter’s order of target engagement, unless tactical sequence is required. The shooter need not 
complete the engagement of any particular target before proceeding to engage another target in the 
array. However, at completion of the engagement of the target array, the shooter must have engaged all
targets in the array with the required number of shots to avoid receiving a penalty.

3.2.4.2 Amikor azonos fenyegetésű célcsoportot támad a lövő, és nincs előírva taktikai 
szekvensz, akkor olyan sorrendben lő, ahogy akar, de a lövésszámnak megfelelőnek kell
lennie.

3.3 Prior to shooting a stage, a group walkthrough will be given by the SO. During the group walkthrough the
SO will verbally indicate to all shooters the vision barriers and points of cover for each target and the 



criteria that will be used in assessing the shooter's use of cover during the stage. During the group 
walkthrough, the shooters will be allowed to view each target from every shooting position. This includes 
taking a knee or prone position. Other than the group walkthrough, no individual stage walkthroughs are 
permitted. Individual walkthroughs include walking the path of fire or assuming shooting positions to check
cover positions or target engagement, order, etc.

3.3 A pálya meglövése előtt csoportos pályabejárást vezet a bíró. Ennek során elmondja
az összes fedezékhasználati elvárást a pályán. Ennek során a lövők megnézhetik az ösz-
szes célt a lő pozíciókból (ideértve a térdelést és fekvést is). Egyedi pályabejárás tilos 
(ideértve a végigjárást, fedezékgyakorlást, ...)

3.3.1 Air gunning and/or sight pictures are not permitted. Air gunning is the act of going through the 
motions of firing all or portions of the stage with a hand or pointed finger while within the stage 
boundaries. A sight picture is the act of drawing a loaded or unloaded firearm and aiming it downrange
before the start signal to begin a stage.

3.3.1 Tilos akár kézzel, akár fegyverrel célképet venni a pálya határain belül a startjel 
előtt.

3.3.2 Stage  boundaries  mark  the  region  wherein  the  shooter  becomes  subject  to  the  rules  of  air
gunning, sight picture and an individual walkthrough.

3.4 IDPA Reloads

3.4 IDPA újratöltések
There are only two (2) IDPA approved reloads:

Csak 2-féle engedélyezett újratöltés van az IDPAban:

3.4.1 Slide Lock/Empty Cylinder Reload (also known as an Emergency Reload)
Slide Lock/ Empty Cylinder Reload – recharge the firearm when it is empty and/or out of live ammo.

3.4.1 Technikai (vészhelyzeti, üres) tércsere: amikor kiürült a fegyver.

3.4.2 Loaded Cylinder/Loaded Chamber Reload (also known as a Tactical Reload or Reload with 
Retention) Loaded Chamber/Loaded Cylinder Reload – reload the firearm when it is partially loaded 
while retaining any live ammunition removed from the firearm and/or the magazine that came out of the 
firearm even if the magazine is empty.

3.4.2 Taktikai (töltött, megtartó) tárcsere: részlegesen töltött fegyver újratöltése, ami 
során tilos lőszert/lőszert tartalmazó tárat eldobni (ha a pályaleírás előírja a taktikai 
tárcserét, akkor mindenképpen meg kell tartani a tárat).

3.4.3 The shooter initiates a reload by performing any one of the following actions:
3.4.3 A lövő az töltést az alábbiak egyikével kezdeményezi:

3.4.3.1 Withdrawing a magazine, speed loader/moon clip from a carrier, pocket or waistband.
3.4.3.1 Tár, gyorstöltő, töltőcsillag elővétele a tartóból, zsebből.

3.4.3.2 Activating the magazine release on a semi-auto pistol (as evidenced by the magazine falling
from the firearm)

3.4.3.2 Tárkioldó aktiválása

3.4.3.3 Opening the cylinder of a revolver.
3.4.3.3 Forgódob kinyitása.

3.4.4 A firearm is deemed reloaded when the magazine is fully seated and the slide is fully forward or the
revolver cylinder is closed and the firearm contains at least one unfired cartridge in the chamber,
magazine, or cylinder. If the shooter “drops” or "racks" the slide prior to leaving a “position of cover,”
and the slide fails to go fully forward into battery, this shall be considered a malfunction. No penalty
shall be assessed.



3.4.4 A fegyver újratöltése befejeződött, ha a tár teljesen benne van, a szán elől, vagy a 
forgódob zárva, és legalább egy lőszer van a csőben, tárban, vagy a forgódobban. Ha a 
lövő megpróbálja becsukni a dobot vagy előreengedni a szánt megfelelő fedezékhaszná-
lat közben, azonban a szán nem megy teljesen előre, az meghibásodás, és nem jár érte 
büntetés.

3.4.5 A firearm is deemed empty when there is no live ammunition in the chamber or magazine for semi-
autos and no live ammunition in the cylinder for revolvers.

3.4.5 A fegyver üresnek tekintett, ha nincs lőszer a csőben, tárban, dobban.

3.5 Cover

3.5 Fedezék
When cover is available it must be used when engaging targets, unless the shooter is “in the open” and 
must engage targets “in the open.” Shooters may not cross or enter any openings (doorways, open spaces, 
windows, etc.) without first engaging targets visible from those locations.

Ha van fedezék, akkor kötelező használni a célok támadása közben, kivéve ha a lövő 
nyíltan indul, és kötelezően előírja a pályaleírás a nyílt végrehajtást. A lövőnek tilos ke-
reszteznie vagy belépnie a nyílásokba (ajtó, ablak, stb.) mielőtt az onnan látható célo-
kat megtámadta.

3.5.1 Stages will have one or more of the following cover situations:
3.5.1 A pályáknak az alábbi fajta fedezékei lehetnek:

3.5.1.1 There is no cover anywhere in the stage, where reloading and up to 18 rounds per string are
allowed “in the open.”

3.5.1.1 Nincs fedezék, ekkor a töltés és lövészet nyíltan (fedezékhasználat nélkül) enge-
délyezett.

3.5.1.2 In a stage with cover where the shooter starts “in the open” with targets to be engaged “in the 
open.” Up to 6 shots may be required “in the open” while the shooter is stationary or while moving to 
the next shooting position.

3.5.1.2 Ha a pályán van fedezék, nyíltan indul a lövő, és vannak látható célok, akkor 
előírható 6 lövés helyben vagy mozogva.

3.5.1.3 The shooter engages targets from cover.
3.5.1.3 A lövő támadhatja a célokat fedezékből.

3.5.1.4 When moving between two positions of cover the shooter "discovers" a target during movement 
either behind a vision barrier or after a target is activated and "appears." Up to 6 shots may be required 
on "discovered” or “surprise" targets “in the open” and must be engaged on the move.

3.5.1.4 Ha mozgás közben "észrevesz" célokat a lövő, akkor legfeljebb 6 lövés írható elő
nyíltan, de kötelező mozgásból lőni.

3.5.2 The cover line extends back from the center of the target body -0 zone to the point of the physicalbarrier
up range to the stage boundary. If the entire body -0 zone is not visible to the shooter, the cover line
extends back from the center of the visible -0 zone.

3.5.2 A fedezék vonala a cél (látható) 0-s zónájának a közepéből húzott vonal, ami köz-
vetlenül a fedezék mellett megy el.



For vertical cover when shooting, reloading and clearing a malfunction, at least 50% of the shooter’s upper 
body, as well as 100% of the shooters legs and feet must be behind cover. Low cover is the same as vertical 
cover and additionally requires at least one knee touch the ground. For a combination of low and vertical cover,
e.g. a barrel, the shooter’s legs and feet must be behind cover and at least 50% of the shooter’s upper body must
be behind cover; however, simultaneous partial exposure of the shooter’s upper body above and around the 
cover is permitted as long as the cover requirements above are met.
3.5.3 A függőleges fedezék (lövés, töltés, akadályelhárítás közben): a lövő felső testé-
nek legalább 50%-a és a lábának 100%-a takarásban kell legyen. Alacsony fedezék azo-
nos a függőlegessel, de legalább egy térdnek  érintenie kell a földet. Kombinált fedezék
(pl. hordó) esetén egyszerre oldalt és felül is kilóghat a felső test, de a fenti 50%-ot ösz-
szességében nem lépheti át

3.5.3 At no time should a shooter stand directly in a window or port to engage targets. Shooters must slice 
the pie around the edge of the window or port. The portion of the shooter’s body above and below the 
window or port is of no concern when with using cover around the edge of the window or port. The 
opposite sides of a single window or port shall be considered separate positions of cover.

3.5.4 Soha nem állhat a lövő közvetlenül egy ablak vagy egyéb nyílás elé. Mindig az ab-
lak szélénél kell szeletelni. A lövő ablak alatti és feletti része nem számít. Az ablak má-
sik oldala egy másik fedezék.

3.5.4 If the shooter fires a shot out of cover, prior to being given a cover warning, then the following applies:
3.5.5 Ha a lövő fedezéken kívül lő mielőtt elhangzik a figyelmeztetés, a következők ér-
vényesek:

3.5.5.1 A PE is assessed.
3.5.5.1 Kap egy procot.

3.5.5.2 The SO should not call "Cover" after the shot has been fired.
3.5.5.2 Tilos figyelmeztetni a fedezékhasználatra, ha már lőtt.

3.5.5.3 Rationale: The shooter has already earned the PE since the shooter broke the shot before the SO
could provide the courtesy cover warning. Once the PE has been earned, if the SO subsequently calls
cover, then the shooter is in effect being penalized twice, once for shooting out of cover, and then by
taking the time to move back into cover. However, an inadvertent or delayed cover warning by the SO,
subsequent to the shot firing, does NOT invalidate the PE assessment nor does it necessitate a re-shoot.



3.5.5.3 Logika: egy büntetést kapott, ha időt veszt a figyelmeztetésre reagálással, az 
már dupla büntetés lenne. Ha véletlenül mégis későn szól a bíró, és arra reagál, akkor 
a procot megkapja.

3.5.5.4 If the shooter breaks cover, and moves back behind cover before firing a shot, then no PE
is assessed.

3.5.5.4 Ha a lövő megsérti a fedezékhasználatot, de a következő lövés előtt visszalép, 
akkor nem kap büntetést.

3.5.6 If the shooter is given a “Cover” call and still fires a shot out of cover, a PE is assessed.
3.5.6 Ha a fedezék figyelmeztetés után fedezéken kívül lő, akkor procot kap.

3.6 Cover And Reloads

3.6 Fedezék és töltés
3.6.1 All reloads must be performed behind cover; however, if a shooter runs the firearm empty while 
engaging targets ”in the open,” as required or allowed by the CoF description, the shooter may initiate an 
Emergency Reload while advancing to the next shooting position specified in the CoF. The shooter may not
engage or re-engage any more “in the open” targets until after reaching the next shooting position.

3.6.1 Minden töltést kötelező fedezék mögött végrehajtani. Ha üresre lövi a fegyverét 
nyíltan, akkor a technikai tárcserét megkezdheti, de köteles közben a következő lő pozí-
cióba menni, és nem lőhet nyíltan.

3.6.2 If the shooter did not completely engage all of the "in the open" targets before running the 
firearm empty, no Procedural Error penalty shall be assessed for a failure to engage targets per the 
CoF description.

3.6.2 Ha nem támadott meg minden célt nyíltan mielőtt kifogyott a fegyvere, akkor nem
kap procot a meg nem támadásért.

8.2.7.1 If the shooter reloads and continues to engage or re-engage targets while moving to the
next shooting position, a Procedural Error penalty will be assessed for each shot fired.

3.6.2.1 Ha a lövő tölt és lő mielőtt beérne a következő lő pozícióba, minden lövésért 
proc.

8.2.7.2 If the shooter can safely complete the engagement or re-engagement of any remaining "in the 
open” targets from the next shooting position, the shooter may do so without incurring additional 
target scoring or Procedural Error penalties. If the shooter cannot safely complete engagement or re-
engagement of the remaining targets from the next shooting position, the shooter shall be assessed 
points down and FTN penalties, as applicable, for any unengaged or partially engaged "in the open” 
targets.

3.6.2.2 Ha a lövő beért a következő lő pozícióba, és onnan biztonságosan tudja támadni
azon célokat melyek előtt elhaladt, akkor lője meg a célokat fedezékből. Ha ez biztonsá-
gosan nem lehetséges, akkor a MISS/FTN-eket megkapja.

8.2.7.3 If no "next shooting position" is specified in the CoF, e.g., the "on the move" targets are the 
final targets to be engaged in the CoF, no reload “in the open” is allowed and the shooter shall be 
assessed points down and FTN penalties, as applicable, for any unengaged "on the move" targets.

3.6.2.3 Ha nincs következő pozíció (pl. az utolsó célokat kötelező mozgásból lőni), ak-
kor tilos a nyílt töltés, MISS/FTN a hiányzó találatokért.

8.2.7.4 The shooter has the option of going back to cover to reload, if available and if going back can be 
done safely. After a reload behind cover the shooter may engage or re-engage the “in the open” targets.

3.6.2.4 Ha biztonságos, akkor visszamehet a lövő az utolsó fedezékbe, és lőhet onnan.

3.6.3 A shooter can reload behind cover while stationary or moving along a single contiguous piece of
cover as long as the shooter is not visible to any un-engaged targets while reloading. That is, if there is
contiguous cover from the last shooting position along the path the shooter is traveling, the shooter
may move and reload as long as the shooter is not visible to any un-engaged targets while reloading.



3.6.3 A lövő takarásban tölthet egy helyben, vagy egyetlen takarás mögött mozogva, ha
nem válik láthatóvá még nem támadott célok felől nézve.

3.6.4 A shooter may not leave cover, cross or enter any openings with an empty firearm, even if visible 
targets have been engaged or there are no visible targets. A shooter may not leave cover, cross or enter 
any openings while reloading, even if visible targets have been engaged or there are no visible targets.

3.6.4 A lövő nem jöhet ki a fedezékből, nem keresztezhet ablakokat, nem mehet be nyí-
lásokba üres fegyverrel vagy tárcsere közben, még akkor se, ha nincsenek látható meg 
nem támadott célok.

3.6.4.1 If a shooter starts to cross an opening with an empty firearm, realizes the mistake, moves
back behind cover and completes a reload before leaving cover then no penalty is assessed.

3.6.4.1 Ha visszamegy a fedezékbe, akkor nem kap büntetést.

3.6.4.2 When crossing a door, window, or port the shooter may not reload until he/she reaches the other
side of the doorway, window or port as shown below between P2 and P3. For the purposes of this
rule a doorway or door is less than or equal to 48” (1.22 meters) across.

3.6.4.2 Ajtó vagy ablak keresztezésekor tilos újratölteni (pl. P2 és P3 között). (Az aj-
tó1.22 méternél nem lehet szélesebb).

3.6.4.3 When crossing an open area (as shown below between P7 and P8) the shooter may not reload 
until he/she reaches the next shooting position (the position from which he/she intends to engage the 
next target.)

3.6.4.3 Nyílt területen (P7 és P8 között) tilos újratölteni.

3.6.4.4 Hallways, corridors and rooms are a unique situation. When a contiguous wall from the last 
shooting position and one or more other wall(s) form a hallway or room, and the combination of walls 
provide cover for the shooter on two sides or more, the shooter can do any kind of approved IDPA reload 
while moving through a hallway or room after all visible targets within have been engaged. Note: 
hallways and rooms may not be imaginary. They must consist of physical props.

3.6.4.4. Termekben, folyosókon, szobákban (ahol legalább 2 oldalról fal van) szabad töl-
teni, ha nincs meg nem támadott cél. Megjegyzés: a szobák nem lehetnek elképzeltek, 
fizikai elemekből kell állniuk.

3.6.4.5 Any kind of stationary or moving approved IDPA reload may be done anywhere between P1 and P2
inclusively or between P3 and P4 inclusively.

3.6.4.5 Bármilyen újratöltést be kell fejezni P1 és P2, vagy P3 és P4 között.

3.6.4.6 No reload of any kind can be done between P2 and P3.
3.6.4.6 Tilos P2 és P3 között tölteni.



3.6.4.7 Any kind of stationary or moving IDPA approved reload may be done anywhere between P4 and P5
after T4 is engaged from cover. And any kind of stationary or moving IDPA approved reload may be done
anywhere between P5 and P6 after T5 is engaged from cover.

3.6.4.7 Bármilyen módon lehet tölteni P4 és P5 között, miután T4 támadva fedezék mö-
gül. P5-P6 T5-re ugyanez igaz.

3.6.4.8 If a shooter engages T2 around cover at P2, then engages T3 around cover at P2 and then notices that 
T2 needs a make-up shot, the shooter may re-engage T2 from the same exact position used to shoot T3 
without incurring a cover penalty. This is a very limited situation and will not be used to justify shooting 
targets in other situations without using available cover.

3.6.4.8 Ebben a helyzetben ha a lövő támadja T2-t P2 takarásából, majd T3-t, és ekkor 
észreveszi, hogy a T2-re rá kell javítania, akkor lőhet abból a pozícióból, ahonnan a T3-t
lőtte, proc nélkül.

3.6.4.9 Stationary reloads may be done at P7, P8, or P9. No reload of any kind can be done between P7 and 
P8, or between P8 and P9.

3.6.4.9 Egy helyben tölthet P7, P8, P9-nél, tilos P7 és P8, illetve P8 és P9 között tölteni.

3.6.5 If the shooter has ammo remaining, not reloading an empty firearm to fire the last one or more rounds 
in a stage is an automatic FTDR penalty.
3.6.5 Ha a lövőnek van lőszere, de nem tölt újra az utolsó 1-2 lövésért, akkor FTDR-t 
kap automatikusan.

3.7 At no time is it permissible to fire while holding a magazine, speed loader/moon clip, or loose 
ammunition. Holding shall be defined as touching, grasping or supporting a magazine, speed loader/moon 
clip or loose ammunition.

3.7 Soha nem szabad lőni tárat, gyorstöltőt/töltőcsillagot, vagy lőszert tartva. Ide értve 
az érintést, markolást, támasztást.

3.8 A penalty will be assessed any time a loaded ammunition-feeding device (magazine, speed loader, or full 
moon clip) is dislodged and falls out of an ammunition carrier during a course of fire. This includes the case
where an ammunition-feeding device is inside an ammunition carrier and they are both dislodged.

3.8 Büntetés jár minden töltött lőszertöltő (tár, gyorstöltő, vagy töltőcsillag) elhagyásá-
ért a pályán, ideértve azt is, amikor a tartójával együtt esik le.

3.8.1 Ammunition  carrier:  Any  location  a  shooter  chooses  to  store  a  loaded  or  partially  loaded
ammunition-feeding device.

3.8.1 Lőszertartó: bármi, amit a lövő teli vagy részben megtöltött lőszertöltő (tár, gyors-
töltő, vagy töltőcsillag) tárolására használ.



3.8.2 Dropping a loaded magazine or speed loader/moon clip involved in a reload, during a reload does 
not incur a penalty as long as the shooter retrieves and properly stows the loaded magazine or speed 
loader/moon clip prior to the firing of the last shot in the string of fire.

3.8.2 Töltött tár (vagy gyorstöltő) eldobásáért nem jár büntetés, ha a következő lövés 
előtt felveszi a lövő.

3.8.3 Malfunction Clearing Exception: When clearing a malfunction, the magazine or speed loader/moon 
clip and /or ammunition that may have caused the malfunction does not need to be retained by the 
shooter and will incur no penalty if dropped.

3.8.3 Hibaelhárítási kivétel: hibaelhárítás közben, az akadályt okozható tárat, gyorstöl-
tőt/töltőcsillagot és vagy lőszert nem kell megtartani.

3.9 A shooter may not remove a magazine/loading device after the start signal and stage it for use later in the
stage;  however,  the stage description may specify staging magazines/loading devices prior  to the start
signal for all shooters as part of the CoF.

3.9 A lövő nem rakhat le tárat a startjel után a pályán későbbi felhasználásra; de a pá-
lyaleírás előírhatja ezt a startjel előtt.

3.10 Firearms  must  start  from  the  mechanical  condition  of  readiness  appropriate  to  their  design  and
shooter’s division.

3.10 A fegyverek indulási kondíciója feleljen meg a divízió előírásainak, és amire ter-
vezték a fegyvert.

3.11 Firearms  and  magazines  must  always  be  loaded  to  the  shooter’s  division  capacity,  unless
otherwise specified by the stage description.

3.11 A fegyverek és a tárak mindig a divízió előírásainak megfelelően legyenek töltve, 
kivéve, ha a pályaleírás máshogy rendelkezik.

3.11.1 Firearms and magazines manufactured such that they cannot be loaded to the division capacity 
may still be used as long as they are loaded to their maximum capacity and meet all other criteria for 
that division. See section 8.1.2. for complete magazine loading details.

3.11.1 Az is használható, amibe kevesebb fér, de ezeket mindig tele kell rakni, lásd: 
8.1.2.

3.12 Once the shooter has assumed the "ready position" and the “Standby” command has been given, the
shooter’s physical position may not be changed prior to the start signal, with the exception of head 
movements, provided such movements do not contradict the ready position requirements specified in 
the stage description.

3.12 Ha a lövő felvette a készenléti helyzetet, és a figyelem/standby parancs elhang-
zott, akkor a lövő nem változtathat a fizikai pozícióján, kivétel: fejmozgás, és a készen-
léti helyzethez nem kapcsolódó mozgások.

3.13 Unless  specified  otherwise in  the  stage  description,  the  default  ready position is  defined as  the
shooter standing erect with body relaxed and hands resting naturally at sides.

3.13. Ha a pályaleírásban nincs máshogy rendelve, akkor a készenléti helyzet: a lövő 
áll, laza testtel, a kezek két oldalon természetesen lógnak.

3.14 Start Position Errors
3.14   Start pozíció hibái

3.14.1 If an SO determines that a shooter was allowed to start in an incorrect start position (at the time the 
“Standby” command was given,) a reshoot is required and no penalty is assessed. Note: This rule does not
apply to equipment start condition (loaded with correct number of rounds, etc.)

3.14.1 Ha a bíró úgy dönt, hogy a lövőnek megengedték, hogy nem megfelelő start po-
zícióban induljon, akkor újralövés (reshoot), büntetés nélkül. Megjegyzés: ez nem vo-
natkozik a felszerelésre (pl. megfelelő lőszermennyiség).



3.14.2 When a stage is started in an incorrect start position and the shooter notices but the SO does not 
notice, the shooter must request a reshoot immediately following the holster command and prior to 
the scoring of targets. If not requested during this period, no reshoot will be allowed.

3.14.2 Ha a lövő veszi észre, akkor a tokba/holster parancs után azonnal kérnie kell az 
újralövést (reshootot), mielőtt értékelnék a célokat. Később nem kaphat.

3.15 No shooter can reshoot a stage or string for firearm or “mental” malfunctions. Reshoots are required for
stage equipment malfunctions. If an SO feels he has interfered with a shooter, he will offer a reshoot to the 
shooter immediately following the holster command and prior to the scoring of targets, as determined by 
the SO. If a shooter feels he has been interfered with by an SO, the shooter must request a reshoot 
immediately following the holster command and prior to the scoring of targets. The MD will determine if a 
reshoot request is granted.

3.15 A lövő nem kérhet újralövést (reshootot) fegyver vagy szellemi hiba miatt. Reshoo-
tot pályafelszerelési hiba miatt kell adni. Ha a bíró úgy érzi, hogy megzavarta a lövőt, 
akkor a tokba/holster parancs után azonnal felajánlja. A lövő is csak ekkor kérheti, az 
MD dönt.

3.16 Firearm Hand Usage Restrictions – Stage Description

3.16 Fegyverkezelési korlátozások a pályaleírásokban
3.16.1 Strong/Dominant Hand Only: A denotation in a stage description indicating that only the strong or 

dominant hand (the shooter’s primary firing hand, located on the same side of the body as the holster) 
can be used to control the firearm when a shot is fired. The weak (support) hand or arm must not touch 
the firearm or any location on the shooter’s strong (dominant) arm or hand when firing. For safety 
reasons, both hands may be used when clearing a malfunction or reloading.

3.16.1 Csak erős kéz: a gyenge kéz nem érintheti lövés közben sem a fegyvert, sem a 
másik kezet. Biztonsági okokból hibaelhárításhoz és töltéshez használható mindkét kéz.

3.16.2 Weak/Support Hand Only: A denotation in a stage description indicating that only the weak or non-
dominant hand, i.e., the shooter’s support hand, located on the opposite side of the body from the holster, 
can be used to control the firearm when a shot is fired. The strong (dominant) hand or arm must not touch
the firearm or any location on the shooter’s weak (support) arm or hand when firing. For safety reasons, 
both hands may be used when clearing a malfunction or reloading.

3.16.2 Csak gyenge kéz: az erős kéz nem érintheti lövés közben sem a fegyvert, sem a 
másik kezet. Biztonsági okokból hibaelhárításhoz és töltéshez használható mindkét kéz.

3.16.3 Freestyle: A denotation in a stage description that the shooter may use either hand or both hands to
control the firearm while firing, at the shooter’s discretion.

3.16.3. Szabad stílus: mindkét kéz használható.

3.16.4 No weak hand drawing from the holster is allowed.
3.16.4 Tilos gyenge kézzel rántani a tokból.

3.17 Flashlight Usage Rules

3.17. Lámpa használati szabályok
3.17.1 If a shooter elects or is required to use a flashlight on a stage, the default starting position for the 

flashlight is in the shooter’s support hand with the light off, unless otherwise dictated by the stage 
description. The stage description may not force the shooter to start with the flashlight stowed on his or
her body.

3.17.1 Ha egy lövő lámpát használ, akkor alapértelmezés szerint a gyenge kezében van 
a kikapcsolt lámpa. Tilos előírni az elrakott lámpával indulást.

3.17.2 Once the stage begins the flashlight may be left on during the entire stage at the shooter’s discretion.



3.17.2 A pálya során végig bekapcsolva lehet a lámpa.

3.17.3 The  flashlight  must  be  retained  by the  shooter  throughout  the  course  of  fire,  and  held  in  the
shooter’s support hand while shooting.

3.17.3. A lámpát végig birtokolni kell a gyenge kézben.

3.17.4 A dropped flashlight does not incur a penalty as long as the shooter retrieves the flashlight prior to 
firing the next shot in the string of fire. Note: if a shooter drops a flashlight, the SO may, at their 
discretion, illuminate the area for safety reasons until the shooter retrieves the flashlight. This will not be
deemed SO interference.

3.17.4. Az eldobott lámpáért nem jár büntetés, ha a következő lövés előtt felveszi a lö-
vő. A bíró megvilágíthatja az elejtett lámpát, ez nem zavarás.

3.17.5 The shooter’s flashlight may be used to recharge night sights any time after the start signal, but
not prior.

3.17.5 Startjel után bármikor megvilágíthatja a lövő a lámpával az éjszakai irányzékát, 
hogy feltöltse, de a startjel előtt nem.

3.18 Range   Commands   to be   used     in   IDPA   shall   be:

3.18 IDPA parancsok
3.18.1 Range Is Hot – Eyes and Ears
3.18.2 Load and Make Ready (or Make Ready for unloaded gun starts.)
3.18.3 Are You Ready?  (If no response, shooter is assumed ready.)
3.18.4 Standby
3.18.5 Finger
3.18.6 Muzzle
3.18.7 Stop
3.18.8 Cover
3.18.9 If Finished, Unload and Show Clear
3.18.10 If Clear, Slide Forward or Cylinder Closed
3.18.11 Pull the Trigger (Not required for revolvers.)
3.18.12 Holster
3.18.13 Range is Clear

Az angol nyelvű parancsokat minden lövőnek meg kell értenie.

3.18.1 Szemes, füles, hangos

3.18.2 Tölts és készülj fel (Készülj fel üres fegyver esetén)

3.18.3 Felkészültél? (válasz hiánya: igen)

3.18.4 Figyelem

3.18.5 Ujj

3.18.6 Cső

3.18.7. Állj

3.18.8 Fedezék

3.18.9 Ha végeztél, üríts és mutasd be

3.18.10 Ha üres, zárd be

3.18.11 Ha üres, süsd el

3.18.12 Tokba

3.18.13 Pálya tiszta



03.19 IDPA Shooter Responsibilities and Code of Conduct

3.19.IDPA lövő kötelességei és magatartáskódexe
By shooting IDPA Matches, I agree to the following:

Az IDPA versenyen való részvétellel egyetértek az alábbiakkal:

3.19.1 I understand that it is a privilege, and not a right, to be an IDPA Shooter.
3.19.1 Megértem, IDPA lövőnek lenni kiváltság, és nem alapvető jog.

3.19.2 I will follow all of the safety rules of IDPA and the host range. The safety of the shooters, match
officials, and bystanders shall always be my primary objective.

3.19.2 Követni fogom az IDPA és a lőtér összes biztonsági utasítását. A lövők, bírók, né-
zők biztonsága lesz az elsődleges fontosságú számomra.

3.19.3 Prior to and during a match, I will refrain from the use of alcohol, substances, or medications
that may negatively impact my ability to shoot safely.

3.19.3 A verseny előtt és alatt tartózkodok az alkohol, gyógyszer és minden olyan anyag
használatától, ami csökkenti a biztonságos lövészeti képességemet.

3.19.4 I will maintain a current IDPA membership after my first match.
3.19.4 Az első verseny után nemzetközi IDPA tagságot fogok kiváltani.

3.19.5 I will maintain an accurate Classification by shooting a Classifier at least every 12 months. Unless a 
Master or Distinguished Master Classification is attained, a Match Performance Promotion has occurred 
in the last 12 months, or a Sanctioned Match has been completed in the last 12 months without DNF or 
DQ. See rule 9.2 for more details.

3.19.5 A nemzetközi minősítésemet karbantartom: minden évben meglövöm a nemzet-
közi minősítő versenyt, vagy sanctioned versenyen veszek részt kizárás (DQ/DNF) nél-
kül (lásd 9.2).

3.19.6 I recognize that it  is my responsibility to maintain a working knowledge of the current
IDPA rulebook.

3.19.6 Felismerem, hogy az én felelősségem az aktuális IDPA szabályok ismerete.

3.19.7 I will adhere to the IDPA purpose and principles and will not willfully break any IDPA rule.
3.19.7 Ragaszkodni fogok az IDPA céljához, és nem szegem meg a szabályait  .

3.19.8 I will listen carefully and refrain from talking during shooters’ briefings and stage briefings.
3.19.8. A pályaismertető során csendben figyelek.

3.19.9 I understand it is my responsibility to be ready to shoot when called to the line.
3.19.9 Megértem a felelősségemet, hogy készen álljak a lövészetre amikor hívnak  .

3.19.10 I understand it is my duty to help reset stages between shooters unless I am the current shooter,
the on-deck shooter or have just finished shooting, unless instructed otherwise by an SO.

3.19.9. Megértem, hogy az én feladatom a ragasztás/célállítás, kivéve ha én lőttem, 
vagy én készülök fel.

3.19.11 I will not communicate with others in a threatening, harassing, or abusive manner.
3.19.11 Nem kommunikálok fenyegetően  .

3.19.12 It is my responsibility to check my match scores within the verification period to see that they
are correct.

3.19.12 Az én felelősségem ellenőrizni a felvitt eredményeket.

3.19.13 It is my responsibility to check my Classifications in the on-line database to verify that they
are correct and to initiate corrective action if they are not correct.

3.19.13. Az én felelősségem, hogy ellenőrizzem a minősítésemet.



3.19.14 If I have a question or an issue, my first contact is with the CSO at the match, then the MD, then
the AC, then IDPA HQ.

3.19.14. Ha kérdésem, vagy problémám van, akkor a sorrend: CSO (vezető bíró), MD 
(főbíró), AC (területi/országos koordinátor), HQ (nemzetközi szövetség)

3.19.15 I understand that violations of these responsibilities and code of conduct will result in
my Disqualification from a match, and may result in the revocation of my IDPA membership.

3.19.15 Megértem, hogy a fenti szabályok megsértésért kizárnak a versenyről, esetleg 
az IDPA-ból.



04 – Scoring Rules

4. Pontozási szabályok

Unlimited Scoring

4.1 Kötetlen lövésszám
4.1.1 Unlimited Scoring allows the shooter to shoot at each target as much as deemed necessary, as long as 

this does not violate other IDPA rules. The best hits on a target are used for score. This gives the shooter 
the option to make up misses or hits that he/she is not satisfied with, to improve their score. When the 
shooter does not fire enough rounds at a target, the unfired rounds are counted as misses and a Procedural
Error penalty is assessed for not following the CoF description.

4.1.1 Kötetlen lövésszám esetén tetszőleges számú lövést adhat le bármelyik célra a lö-
vő, és a legjobb találatok lesznek értékelve. Ha kevés lövést ad le, akkor MISS-eket kap 
a hiányzó találatért, és egy eljáráshibát (PE), amiért nem követte az előírásokat.

4.1.2 Each Course of Fire description will specify how many hits are required on each target. For example if
three (3) hits are required on each target, then the best three hits will be scored, if there are more than three
hits on the target.

4.1.2 Minden pályaleírás tartalmazza, hogy hány találat van értékelve a célon. Ha több 
találat van, akkor a legjobbak számítanak.

4.1.3 To tally an Unlimited score, take the time it took to complete the strings of fire (raw time from the shot
timer) and total up the points down from each target. The raw time is added to the total points down for 
the stage multiplied by 0.5 seconds, and then added to any other penalties if applicable.

4.1.3. A pályaeredmény a nyers (órával mért) idő, büntetőpontonként fél másodperc és 
az egyéb büntetések összege.

8.6.2.2 Limited Scoring

4.2 Kötött lövésszám
8.6.3.1 Same as Unlimited Scoring described above except the number of shots to fire in a string is

limited to exactly the number specified in the CoF description. Additionally, the Failure To Neutralize
penalty does not apply in Limited Scoring stages.

4.2.1 Megegyezik a kötött lövésszámú értékeléssel attól eltekintve, hogy pontosan annyi
lövést kell leadni, ami elő van írva és a sikertelen semlegesítés büntetés nem alkalmaz-
ható.

8.6.3.2 Any extra shots in a string of fire will incur one Procedural Error penalty per string and for 
each extra shot one (1) of the best scoring hits will be taped over before the score is calculated. When the
shooter does not fire enough rounds at a target, the unfired rounds are counted as misses, a Procedural 
Error penalty is assessed for not following the CoF description, and other penalties may apply.

4.2.2 Extra lövésért részfeladatonként egy eljáráshiba, és extra lövésenként egy legjobb
találat figyelmen kívül hagyása a büntetés.

4.3 Incomplete Stage

4.3 Befejezetlen pálya
8.7.1 If a shooter has started a stage but cannot finish the stage due to a broken firearm, squib, or personal

injury the score will be determined by whichever of the following methods results in the best score.
4.3.1 Ha a versenyző megkezdett egy pályát, de nem fejezte be, akkor az alábbiak közül
a számára kedvezőbb módon lesz értékelve.



8.7.2 If the SO stopped the shooter for a perceived squib, and it turns out not to be a squib the shooter will 
be given a reshoot. If the SO stopped the shooter for a perceived squib, and it is a squib, the score will be
determined by whichever of the following methods results in the best score. If the shooter stopped on 
his/her own for a perceived squib, then squib or not, the score will be determined by whichever of the 
following methods results in the best score. A penalty for not shooting the required number of rounds for 
the stage does not apply to either method.

4.3.2 Ha csőben ragadt lövedék gyanújával megállítja a bíró a versenyzőt, és tévedett, 
akkor a versenyző újralőheti a pályát. Amennyiben a versenyző áll meg, mert úgy érzni 
csőben ragadt egy lövedék - függetlenül attól hogy tévedett vagy sem - a pontszáma az 
alábbi módszerek közül a számára kedvezőbb eredményt adóval lesz értékelve. (Egyik 
módszer esetén sem alkalmazható büntetés azért, mert a lövő nem adta le az előírt szá-
mú lövést)

8.7.6.1 Method A: All required shots that were not fired will be scored for points down and failure to
neutralize if applicable. These points down, converted to time will be added to the total time, points
down and penalties if applicable, up to the last shot taken in the stage.

4.3.2.1 A módszer: szabályos értékelés

4.3.2.2 Method B: The minimum number of shots required for the stage is multiplied by three (3) 
seconds for a stage score.

4.3.2.2 B módszer: a pályaleírás szerint értékelt találatonként 3 másodperc.

4.4 Did Not Finish Match (DNF)

4.4 Befejezetlen verseny (DNF)
4.4.1 A shooter that chooses not to shoot a stage will be given a DNF for that stage but may continue to

shoot other stages for no total match score.
4.4.1 Aki nem lő egy pályát, azt nem értékelik a versenyen, de egyéb pályát még meglő-
het.

4.4.2 A shooter that chooses not to shoot a stage must notify the SO before the Load and Make Ready
command.

4.4.2 A "tölts és készülj fel" parancs előtt jeleznie kell a lövőnek, hogy nem kívánja lőni 
azt a pályát.

4.5 Always award any reasonable question on scoring to the shooter.

4.5 Minden valóban kérdéses helyzetben a lövő javára kell dönteni.
4.5.1 If the Safety Officer has to look at a target very closely for an extended time to determine if a shot has

touched a better scoring line, the better value will be used. IDPA scoring will not use scoring plugs or 
overlays. When a Safety Officer has a reasonable doubt on a scoring call, the SO will award the better 
score to the shooter. This also applies to possible doubles. However, this does not automatically mean 
that every miss is a double.

4.5.1 Ha közelről vagy hosszasan meg kell nézni, hogy érinti-e a magasabb értékelő zó-
nát a találat, akkor a jobbat kell megadni, e célra tilos segédeszközt (overlay) használni.
Ez nem jelenti azt, hogy az egyik hiányzó találatot dupla találatnak kellene értékelni.

4.5.2 Video of shooters cannot be used to determine the shooter’s score or appeal an SO’s decision.
4.5.2 A versenyző által készített videó alapján nem lehet pontozni vagy óvni.

4.6 Typically, bullet holes leave a grease ring, and it is used to determine the outside diameter of the hole for
scoring. However bullets passing through another target, clothing placed on the target, soft cover, etc., do 
not have to have a grease ring to be scored as a hit.



4.6 Általában a koromgyűrű átmérője a találat átmérője. Átmenő találat (másik cél, 
ruha, lágy takarás) esetén nincs koromgyűrű.

4.7 A radial tear is not used to give a shooter a better score. If the actual area of the bullet hole does not reach
the next better scoring ring, the shooter gets the lower score even if the tear reaches the next higher scoring 
ring.

4.7 Sugárirányú szakadás nem része a találatnak.

4.8 Bullet Holes

4.8 Találat lyukak
4.8.1 Oval or elongated bullet holes made in a target that exceed two bullet diameters do not count for score.

This situation normally occurs for moving targets fired upon at extreme angles or targets where the 
shooter is moving.

4.8.1 Ovális, legalább dupla méretű találatok nem számítanak.

4.8.2 The elongated bullet hole rule does not include keyhole bullet holes (a keyhole bullet hole is created by
a bullet which tumbles out of the firearm barrel and appears to have gone through the target sideways,) 
which count for score if they were made without interference from another object.

4.8.2 Az előző pont nem vonatkozik az elfordult lövedék által okozott "kulcsluk" talála-
tokra.

4.8.3 Odd shaped holes made by bullets ricocheting off of the bay floor, props, steel, etc., are not scored.
Only holes made by whole bullets, not fragments, are scored.

4.8.3 Kis méretű találati lukak (pl. fémszilánk, vagy töredék lövedék által okozott) nem 
számít.

4.8.4 Only bullet holes entering the front of the target will be scored.
4.8.4 Csak a cél elején behatoló találatok számítanak.

4.9 Hard Cover / Soft Cover Scoring Implications

4.9 Kemény, és Lágy takarás a pontozásban

Stage props are commonly used to represent hard cover or impenetrable objects such as walls, cars, barricades, 
and furniture such as desks and file cabinets. Truly impenetrable objects may also be used as hard cover in a 
stage.

4.9.1 A pályák kelléke gyakran használatosak Kemény takarás reprezentálására, úgy 
mint falak, autók, barikádok, és berendezési tárgyak (asztalok, szekrények stb.). Ke-
mény takarásként valóban áthatolhatatlan tárgyak is használhatóak a pályán.

IDPA requires that clubs/course designers standardize on Black for hard cover simulation. IDPA 
recommends that clubs/course designers standardize on White for “Soft” cover simulation, or use props
such as windows, curtains, shrubs, etc.

4.9.2 Az IDPA megköveteli hogy Kemény takarásként egységesen fekete színt használja-
nak a klubok, pálya tervezők. Ugyanakkor a Lágy takarásoknál ajánlja a fehér szín hasz-
nálatát, vagy az olyan díszleteket, mint az ablakok, függönyök stb.

- Any shot that puts a full diameter hole in an object designated as hard cover and continues on to 
penetrate a target will be considered to have missed the target, (whether the target is a threat or a non-
threat.) If the SO cannot tell which shot through hard cover hit a threat target, remove the best hit from 
the target for each full diameter hole in the hard cover.



4.9.3 Bármely lövés, mely teljes átmérőjű lyukat üt egy olyan tárgyba, amely kemény ta-
karásnak van minősítve, majd ezt követően áthalad egy célon is nem minősül találatnak 
(függetlenül attól hogy a cél fenyegető, vagy nem fenyegető cél volt-e). Amennyiben a 
Bíró nem tudja megállapítani melyik találat érte a célt a kemény takaráson keresztül, 
úgy legjobb találatot kell figyelmen kívül hagynia minden egyes teljes átmérőjű lyukért 
a kemény takaráson.

- Shots that penetrate soft cover will be scored as hits, (whether the target is a threat or a non-threat.)
4.9.4 Azon lövések melyek lágy takaráson haladnak keresztül, találatként értékelendőek
a pontozás során (függetlenül attól, hogy a cél fenyegető volt-e).

- Threat and non-threat indicators painted or marked in the color black are not hard cover.
4.9.5 A célokon feketével felfestett jelölések a fenyegető-nem fenyegető célok megkü-
lönböztetésére nem minősülnek kemény takarásnak.

- Threat indicators made of impenetrable material are considered hard cover.
4.9.6 Azon fenyegetés jelölések, melyek áthatolhatatlan anyagból készülnek kemény ta-
karásnak minősülnek.

4.10 Targets may be covered with clothing as desired. This is typically done with T-shirts, cut into a front half 
and a back half and one half is clipped or stapled onto the target sticks holding the target. Only a single layer of 
lightweight clothing material may be between the shooter and a score-able target.
4.10   A célokat ruhával is fedhetjük, amennyiben ez kívánatos. Ez általában egy pólót je-
lent, ami kettőbe lett vágva az oldalán, és az egyik felét rátűzték a célt tartó botokra, lé-
cekre. Csak egyetlen réteg könnyű ruhanemű engedélyezett a lövő, és a cél között.

4.11Threat and Non-Threat Target Designation
4.11 Célok jelölései: fenyegető / nem fenyegető

Non-threat targets must be designated by displaying a pair of normal sized open hands of contrasting color,
at least one of which must be visible from all shooting positions where the target may be shot.

4.11.1   A fenyegetést nem jelentő célokat egy pár normál méretű nyitott kézzel jelöljük, 
aminek színe jelentősen elüt a papírcél színétől. Lényeges, hogy legalább egy kéznek az 
összes lőpozícióból láthatónak kell lenni.

Threat targets may be designated by displaying a normal sized threat indicator, like a firearm or knife that is 
visible from all shooting positions where the target may be shot. Threat target designation is not 
mandatory, but is highly recommended. In no case should a threat indicator and a hand be positioned on 
the same target. Threats indicators cannot look similar to non-threat hands. Targets must be easily 
identified as threat or non-threat.

4.11.2 A fenyegetést jelentő célok megjelölése élet nagyságban felfestett fenyegetést je-
lentő eszközzel, úgy mint tűzfegyver, kés, tőr stb. történhet. Ennek minden egyes lőpozí-
cióból, amiből az adott cél támadható jól láthatónak kell lenni. A fenyegető célt nem kö-
telező megjelölni, de erősen ajánlott. Semmilyen   körülmény   között nem lehet egy célon 
fenyegetést jelképező eszköz, és kéz együtt! A fenyegetés jelölése semmilyen módon 
nem hasonlíthat az ártalmatlanságot jelentő nyitott kéz jelöléshez, hogy a célok könnye-
dén megkülönböztethetők legyenek.

Threats  indicators  of  different  kinds  all  have  equal  threat  value and do not  change target  engagement
priority. That is, a knife is equal in threat to a shotgun, rifle, or other firearms.

4.11.3 A különféle fenyegetés jelölések mind azonos mértékű fenyegetettséget jelente-
nek, ezáltal nem   befolyásolják   a célok leküzdési sorrendjét. Ennek megfelelően a kés 



azonos fenyegetettséget jelent a sörétes puskával, puskával, vagy bármilyen más tűz-
fegyverrel  .

Threat and non-threat indicators may be painted or marked on the targets or covering clothing, or may be
clipped or stapled to the target.

4.11.4 A fenyegető és nem-fenyegető jelölések lehetnek festve, vagy egyéb módon jelölve a célokon, vagy az 
azokat fedő öltözeten, vagy lehetnek rácsíptetve, vagy tűzve a célokra.

4.12 Shoot Through

On a shoot through of a non-threat target that also strikes a threat target, the shooter will get the penalty for the 
non-threat target hit and will get credit for the scored hit on the threat target. The reverse also applies when a 
round on a threat target penetrates a non-threat or threat behind it. All target shoot throughs count.

4.12   Átlövés

Amennyiben egy nem fenyegető célon áthaladó lövés egy fenyegető célt is eltalál, a lövő
büntetést kap az ártalmatlan cél meglövéséért, azonban a fenyegető cél találatát is fi-
gyelembe kell venni. Ennek fordítottja ugyanígy igaz, amikor a lövés egy fenyegető cé-
lon áthaladva találja el az nem-fenyegető célt. Minden átlövés számít!

4.13 Failure To Neutralize

A Failure To Neutralize (FTN) is defined as any scored target without a down zero or down one hit, no 
matter how many hits are made. A reactive target (steel, reactive polymer, etc.) must react properly to a 
hitor it is scored as a FTN in addition to applicable points down. A Failure To Neutralize a target adds 5 
seconds to the shooter’s score, per infraction. The FTN is not applicable to Limited Scoring or 
disappearing targets. See rule 6.17 on disappearing targets.

4.13 Sikertelen semlegesítés - FTN

A sikertelen semlegesítés bármely olyan cél, amelyen nincsen legalább egy 0-ás, vagy 1-
es találat, bármennyi egyéb találat érte is a célt. A reaktív célnak (acél, reaktív mű-
anyag, stb) megfelelően kell reagálnia a találatra, különben a találat FTN-nek számít, 
természetesen a normál pontozás szerinti pontokat is figyelembe kell venni. A sikertelen
semlegesítés 5 másodpercet ad hozzá a lövő idejéhez, minden egyes alkalommal. A si-
kertelen semlegesítés nem alkalmazható Limited pontozásnál (kötött lövésszám), vagy 
eltűnő célok esetén. Lásd 6.17 eltűnő célok.



4.14 Hit On Non-Threat

A hit on Non-Threat (HNT) is defined as a hit in any scoring zone of a target that is designated a non-threat.
A reactive non-threat target (steel, reactive polymer, etc.) must react properly to a hit to be scored as a HNT.
Each hit on a Non-Threat adds 5 seconds to the shooter’s score.

4.14   Találat nem fenyegető célon - HNT

A találat fenyegetést nem jelentő célon (HNT) definíciója szerint találatot jelent nem-
fenyegető cél bármelyik találati zónájában. Reaktív nem-fenyegető célnak (acél, reaktív 
műanyag, stb.) megfelelően kell reagálnia a találatra, hogy az HNT-nek minősüljön. Min-
den egyes találat a nem-fenyegető célon 5 másodperccel növeli a lövő idejét.

4.15 Target Scoring Zones
4.15 Célok találati zónái

Head is defined as that part of the cardboard IDPA silhouette above the neckline. Shots designated for the
“head” or “head only” must hit the part of the cardboard silhouette within the scoring area above the
neckline, or they are counted as a miss, even if they hit another part of the silhouette.

4.15.1 A Fej (Head) a kartonpapír IDPA sziluett cél nyakvonal feletti része. A “Fej” vagy 
“Csak Fej”-nek megkövetelt lövéseknek a kartonpapír sziluett nyakvonal feletti pontoz-
ható részén kell találniuk, különben hibának számítanak, akkor is ha a cél egyéb részét 
eltalálják.

Body is defined as that part of the cardboard IDPA silhouette below the neckline. Shots designated for the
“body” or “body only” must hit the part of the cardboard silhouette within the scoring area below the
neckline, or they are counted as a miss, even if they hit another part of the silhouette.

4.15.2 A Test (Body) a kartonpapír IDPA sziluett cél nyakvonal alatti része. A “Test” 
vagy “Csak Test”-nek megkövetelt lövéseknek a kartonpapír sziluett nyakvonal feletti 
pontozható részén kell találniuk, különben hibának számítanak, akkor is ha a cél egyéb 
részét eltalálják.

Target, sometimes referred to by number like T1, T2, etc., is defined as the sum of the Body plus theHead, 
the whole silhouette. Shots designated for a “target” can hit within the scoring area in the body or the 
head for score.

4.15.3 A cél, néha számmal hivatkozva, pl: T1, T2, stb. a Test, és a Fej együttesét jelenti,
vagyis a teljes kartonpapír sziluettet. A “Cél”-nak megkövetelt lövéseknek a kartonpapír
sziluett pontozható Test, vagy Fej részét kell eltalálják.

A single IDPA cardboard target will not be divided into two or more scoring areas that are scored separately.
For example, a line of black tape may not be used to turn a single target into two targets, with separate 
scoring and FTNs being possible on both areas.

4.15.4 Egyetlen IDPA kartonpapír cél sem osztható fel kettő, vagy több olyan területre, 
mely egymástól függetlenül pontozandó. Például nem lehetséges egy fekete ragasztó 
szalaggal egyetlen célt kettéosztani, hogy két független célként legyen értékelendő, és 
külön “Sikertelen Semlegesítés” (FTN) büntetés legyen adható.

4.16 Signing The Score Sheet
4.16 Az értékelő lap aláírása)

1 For Sanctioned Matches the Scorekeeper must sign or initial the paper score sheet after each shooter’s raw
time, points down and penalties are determined and recorded. For Sanctioned Matches each shooter must 
sign or initial their paper score sheet. Signing or initialing the paper score sheet gives the shooter the 



chance to review and understand the score. Local matches can require signatures, initials, or 
acknowledgement of electronic scores at their discretion.

4.16.1 Jóváhagyott versenyeken az Értékelő Bírónak (Scorekeeper) alá kell írnia, vagy 
legalább szignóznia az értékelő lapot, minden egyes lövő esetén, amikor azok nettó ide-
je, pontjai, és büntetései megállapításra, és feljegyzésre kerültek. Minden egyes lövő-
nek alá kell írnia, vagy szignóznia az értékelő lapját jóváhagyott versenyeken. Az alá-
írás, vagy szignózás lehetőséget biztosít a lövő számára, hogy átnézze, és megértse a 
pontozást. A klub versenyeken szintén lehetséges a szignózás, aláírás megkövetelése, 
vagy az elektronikus pontozás jóváhagyása bármilyen formában.

2 Whether the shooter signs or initials the score sheet or acknowledges the electronic score or not, it
does not freeze the score. The score may be edited and updated up to the time when official scores are
posted and the protest period begins.

4.16.2 Az, hogy a versenyző aláírta, vagy szignózta az értékelő lapot, jóváhagyta az 
elektronikus pontozást nem jelenti azt, hogy azon változtatás már nem hajtható végre. A
pontszám megváltoztatható amíg a verseny hivatalos pontszámai ki nem lettek hirdetve,
és az óvási periódus el nem kezdődik.

3 After the score sheet leaves the control of the original Scorekeeper, only the MD can make changes. 
Other SOs or other staff cannot change the score sheet or the score. If that needs to be done, the Match 
Director will be called to determine if changes are appropriate and make those changes. A reasonable 
attempt to notify the shooter of the changes will be made and documented.

4.16.3 Miután az értékelő lap kikerül az Értékelő Bíró fennhatósága alól, csak a Főbíró 
jogosult változtatni rajta. Más Bírók (SO) vagy személyzet nem hajthat végre semmilyen
változtatást rajta. Amennyiben ez mégis szükséges, a Főbírót kell segítségül hívni, hogy 
bírálja el a változtatásokat, és ha jogosnak bizonyulnak, akkor végezze is el azokat. Ész-
szerű kereteken belül megkísérlik a változtatás tényéről értesíteni a versenyzőt is, ame-
lyet dokumentálni kell.

4 The shooter, SO, or Scorekeeper cannot be given any type of penalty for the state of the score sheet,
even if the shooter does not sign the score sheet, the score sheet is incomplete, is illegible, has the wrong
sticker attached, is inaccurate, etc.

4.16.4 A lövő, a Bíró, vagy az Értékelő Bíró semmilyen módon nem büntethető az érté-
kelő lapon foglaltak miatt, még akkor sem ha a lövő nem írta alá az értékelő lapot, vagy 
az hiányosnak, olvashatatlannak, pontatlannak stb. bizonyulna.

4.17 Allowable Targets
An inclusive list of allowed targets for local and Sanctioned Matches:

4.17 Engedélyezett Célok

Helyi klub, vagy jóváhagyott versenyeken kizárólag a következő célok használhatóak:

4.17.1 Official IDPA cardboard targets may be stationary or moving. These targets will be scored as 
marked, as down zero (-0), down one (-1), down three (-3), and a miss is down five (-5).

All cardboard targets used in IDPA local and Sanctioned Matches must be Official IDPA cardboard targets. 

Official IDPA cardboard targets are available directly from IDPA headquarters and from licensed IDPA target 

manufacturers in each geographical area. Contact IDPA HQ, see listing in the Tactical Journal, or use the 

website at www.IDPA.com.

http://www.idpa.com/


4.17.1 Hivatalos IDPA kartonpapír célok, melyek lehetnek fixek, vagy mozgók. Ezen cé-
lokat a jelzésnek megfelelően kell pontozni: 0 pont, -1 pont, -3 pont, a hibáért pedig -5 
pont jár.

Minden kartonpapír célnak helyi, vagy jóváhagyott IDPA versenyen Hivatalos IDPA kar-
tonpapír célnak kell lennie, melyet közvetlenül az IDPA főhadiszállástól, és a hivatalos 
IDPA kartonpapír cél gyártóktól (bármely földrajzi régióban) lehet csak beszerezni. Lép-
jen kapcsolatba az IDPA főhadiszállással, lásd továbbá: Tactical Journal, www.idpa.com.

1 Official IDPA cardboard targets with the round down zero area cut out for scoring ease may be used only as 
a stationary target. The target may be shot starting within 3 yards (2.7 meters) or less and shot while 
stationary or moving away from the target. These targets will be scored as marked, as down zero (-0), down 
one (-1), down three (-3), and a miss is down five (-5).

4.17.2   A Hivatalos IDPA kartonpapír célok melyeknek a 0 pontos része ki van vágva a 
pontozás megkönnyítése érdekében szintén használhatóak mint fix célok. Ezen célokat 
3 yardnál (2.7 méter) közelebbről kell támadni álló helyzetből, vagy a céloktól távolod-
va. Ezen célokat a következőképp lehet pontozni: 0 pont, -1 pont, -3 pont, a hibáért pe-
dig -5 pont 

2 Stationary full sized and miniature Popper and Pepper Popper reactive targets with a minimum height of 
twenty-four (24) inches (61 centimeters) and a minimum width of eight (8) inches (20.3 centimeters). These 
targets are scored as down zero (-0) if they fall. If the target is left standing it is scored as down five (-5) plus
FTN if applicable.

4.17.3 Álló, teljes méretű, és miniatűr Popper, és Pepper Popper reaktív célok, amik leg-
alább 24 inch (61 centiméter) magasak, és minimum 8 inch (20 centiméter) szélesek. 
Ezen célok 0 pontnak számítanak, ha eldőlnek. Amennyiben a cél állva marad, -5 pont 
jár értük, plusz a Sikertelen semlegesítés (FTN) amennyiben az alkalmazható.

3 Stationary steel reactive vertical plates representing target legs that present a target at least three (3) inches 
(7.6 centimeters) wide and at least fifteen (15) inches (38.1 centimeters) tall are allowed. These targets are 
scored as down zero (-0) if they fall. If the target is left standing it is scored as down five (-5) plus FTN if 
applicable. The calibration zone for this target is the upper ½ of the target leg.

4.17.4   Álló, függőleges, reaktív acéllapok, amik lábakat reprezentálnak, legalább 3 inch 
(7.6 centiméter) szélesek, és legalább 15 inch (38.1 centiméter) magasak engedélyezet-
tek. Ezen célok 0 pontnak számítanak, ha eldőlnek. Amennyiben a cél állva marad, -5 
pont jár értük, plusz a Sikertelen semlegesítés (FTN) amennyiben az alkalmazható. A 
kalibrációs zóna ezen célokhoz a felső 1/2-ed részük.

4 Stationary IDPA Reactive Target (RRT). An IDPA cardboard target covered with a t-shirt or other clothing is 
held in front of down zero sized steel plates that are aligned with the down zero zones on the cardboard 
target. One of the steel plates must be hit to knock down the target. These targets are scored as down zero (-
0) if they fall. If the target is left standing it is scored as down five (-5) plus FTN if applicable. The cardboard
holding the clothing is not scored. This target type is not counted in the steel paper ratio. The round down 
zero steel plate of the target is the calibration zone.

4.17.5   Álló IDPA Reaktív Cél (RRT). Egy IDPA kartonpapír cél, pólóval, vagy más ruha-
neművel burkolva két acéllemez előtt helyezkedik el, amelyek pontosan akkora méretű-
ek mint a cél 0-ás zónái. Mindkét acéllemez a cél megfelelő találati zónájához van igazít-
va, bármelyiket eltalálva a cél eldől. Ezen célok 0 pontnak számítanak, ha eldőlnek. 
Amennyiben a cél állva marad, -5 pont jár érte, plusz a Sikertelen semlegesítés (FTN) 
amennyiben az alkalmazható. A kartonpapír, mely a ruházatot viseli nem pontozandó. Ez
a céltípus nem számít bele az acél/papír arány számításába. A kalibrációs zóna ezen cé-
loknál a 0 pontlevonás területei a kartonpapír célnak.



5 Stationary Popper Behind Paper may be used to activate other targets. An allowed Popper or Pepper Popper 
as described above situated behind an official IDPA cardboard target such that a down zero hit on the 
cardboard target will knock down the Popper. The Popper must be visible above or below the cardboard 
target from all shooting positions from which the target may be shot. The calibration zone on this setup is the 
round down zero area on the cardboard target. It is part of the shooting problem for the shooter to solve to 
ensure the Popper behind is activated when the cardboard is shot. The cardboard target is scored normally. 
The Popper is used only as an activator and is not scored, nor does it count in the paper to steel ratio 
calculation.

4.17.6 Álló Popper papír cél mögött alkalmazható más célok aktiválására. Az engedélye-
zett Popper, vagy Pepper Popper ahogyan fent kifejtésre került, helyezkedik el egy Hiva-
talos IDPA kartonpapír cél mögött oly módon, hogy a kartonpapír cél 0-ás zónájában el-
helyezett találat hozza majd működésbe a Poppert. A Poppernek láthatónak kell lennie a
kartonpapír cél fölül, vagy alul az összes olyan pozícióból, ahonnét az adott célt támadni
lehet. A kalibrációs zóna ezen céloknál a 0-ás területei a kartonpapír célnak. Ebben az 
esetben a lövőnek kell rájönnie hogyan győződhet meg arról, hogy a hátul levő Popper 
megfelelően aktiválódott amikor a kartonpapír találatot kapott. A kartonpapír cél ponto-
zása a szokásos. A Popper csak aktivátorként használatos ezekben az esetekben, ezért 
nem pontozandó, és nem számít továbbá a papír/acél arány számításánál sem.

4.17.7 Other targets allowed if and only if they represent something pertinent and appropriate to the stage
scenario.

4.17.7 Egyéb célok akkor használhatóak ha valami igazán a pályához/feladathoz illő célt
reprezentálnak.

Stationary or moving Official IDPA cardboard targets with a small portion of the scoring area cut away 

such as removing the -3 scoring area, leaving a non-scoring 

3
/

8
” (9.5 mm) perimeter remaining.

4.17.7.1 Álló vagy mozgó Hivatalos IDPA kartonpapír célok 3 pontlevonásos területei el-
távolíthatóak, amennyiben egy legalább 3/8 inch (1 centiméter) széles rész megmarad, 
ami nem pontozható.

Stationary or moving Official IDPA cardboard targets with black hard cover painted on them.
4.17.7.2 Álló vagy mozgó Hivatalos IDPA kartonpapír célok feketével felfestett kemény 
fedezék jelöléssel felületükön.

Official IDPA cardboard targets may have their scoring area reduced by painting the non-scoring area with a
high contrast color that is not black.

4.17.7.3 A Hivatalos IDPA kartonpapír célok pontozható területe csökkenthető a nem 
pontozható terület jól látható (elütő színű) lefestésével, ami nem lehet fekete.

Stationary 6” (152.4 mm) or larger diameter round reactive steel or reactive polymer plates.
4.17.7.4 Álló 6 inch (15.2 centiméter) vagy nagyobb átmérőjű kör alakú reaktív acél, 
vagy reaktív műanyag lemez.

Stationary 6” (152.4 mm) or larger square reactive steel or reactive polymer plates.
4.17.7.5 Álló 6 inch (15.2 centiméter) vagy nagyobb négyzetes reaktív acél, vagy reaktív
műanyag lemez.

Other stationary steel reactive plates with 28.3 square inches (182.6 square centimeters) or more surface 
area where the smallest dimension presented to the shooter must equal or exceed three (3) inches 
(76.2mm.) The MD will define the calibration zone for these targets.

4.17.7.6 Más álló acél lemezek 28.3 négyzetinch (182.6 négyzetcentimérter) vagy na-
gyobb felülettel, ahol is a legkisebb lövő által észlelhető kiterjedése nem lehet 3 inchnél



(7.6 centiméternél) kisebb. A Verseny Igazgató határozza meg ezen célok kalibrációs zó-
náját.

Stationary Clay pigeon targets (examples: simulate a door lock, or an ocular area, etc.) Clay pigeon
targets are not subject to calibration.

4.17.7.7 Álló agyaggalamb célok (például ajtó zárat, kémlelőnyílást reprezentálva stb.) 
Az agyaggalamb célokat nem lehetséges kalibrálni.

4.17.7.8 New targets will be evaluated annually.
4.17.7.8 Újabb célok felülvizsgálata évente történik.



4.18 Reactive targets are defined as those that fall or move or change shape when hit. Reactive targets are 
scored as down zero (-0) if they fall or are broken in the case of clay pigeons. If the target is left standing it is 
scored as down five (-5) plus FTN if applicable. Reactive targets must be constrained so that they cannot turn or
spin when hit.
4.18 A reaktív célok definíció szerint azok, amelyek, eldőlnek, mozognak, vagy alakjukat
megváltoztatják, amikor találat éri őket. Reaktív célok 0 ponttal számolandók, amennyi-
ben eldőlnek, vagy agyaggalambok esetén összetörnek. Ha a cél állva marad, -5 pont jár
érte, plusz a Sikertelen semlegesítés (FTN) amennyiben az alkalmazható. A reaktív célo-
kat olyanra kell elkészíteni, hogy azok ne fordulhassanak el, vagy pördülhessenek meg 
találat esetén.

4.19 Non-inclusive list of dis-allowed targets:

Bowling Pins, Texas Star, Plate Rack, Polish Plate Rack, Dueling Tree, Slider Triple Dropper, Golf Balls, 
Balloons, Eggs, Cowboy Poppers, IDPA Practice Target, Animal Shaped Steel Targets, Tombstone Popper, 
Coffin Popper, and other similar targets including other novelty targets, etc.

4.19 Nem kizárólago  s listája a tiltott céloknak:

Tekebábu, texas star, plate rack, párbaj fa, slider triple drooper, golf labda, lufi, tojás, 
cowboy popper, IPDA gyakorló cél, állat formájú acél célok, sírkő popper, koporsó pop-
per, és más hasonló célok, beleérve az egyéb új célokat stb. 

4.20 Only rounds fired by the competitor may be used for scoring in a stage.

That is, things like throwing of knives, knocking over poppers by hand, punching a sparing dummy, etc.,
will not be scored, but may be required on the clock.

Any round required to be fired at  a target by the competitor must be scored. That is,  if six shots are
required to be fired at a target, six shots will be scored.

4.20 Kizárólag a versenyző által leadott lövések számítanak bele a pálya pontozásába

4.20.1 Azaz olyan dolgok, mint kések eldobása, popperek kézzel való leütése, bábok le-
boxolása stb. nem számít bele a pontozásba, de szükséges lehet a feladat végrehajtásá-
hoz, így annak idejébe bele számít.

4.20.2 Bármennyi lövés szükséges is egy adott cél leküzdéséhez, mindegyik beleszámít 
a pontozásba. Azaz ha 6 lövést szükséges leadni egy célra, akkor hat lövés lesz értékel-
ve.

4.21 All results from local and Sanctioned Matches must include the IDPA membership number for each 
shooter. Per the Shooters Responsibilities and Code of Conduct, a shooter must become a member of IDPA 
after their first match. For those shooters temporarily without a current IDPA membership, an “XXX” may 
be displayed on the Match Results instead of the IDPA number.

4.21   Minden egyes eredménynek akár klub, akár jóváhagyott versenyen, kötelezően tar-
talmaznia kell az IDPA tagi azonosítót minden egyes versenyzőhöz. Az IDPA lövők fele-
lőssége, és magatartáskódexe alapján, IDPA taggá kell váljanak az első versenyük után. 
Azon versenyzőknek, akiknek ideiglenesen nincsen érvényes IDPA tagságuk “XXX” sze-
repeltethető a IDPA tagi azonosítójuk helyett a verseny eredmény listán.

4.22 Touching Targets
4.22 Célok megérintése

Shooters or their delegate will not touch or interfere with any target that has just been shot and has not yet 
been scored by the SO or Scorekeeper unless specifically authorized by the SO or Scorekeeper. If a target 



is interfered with by the shooter or designee before it is scored, that target will be scored as all misses. 
Additionally, the original hits on the target will be used to determine if an FTN score also applies. 
Example: a target requiring two shots, with two down three hits that is touched by the shooter will be 
scored as two misses and a FTN.

4.22.1 A versenyzők, vagy képviselőik, nem érinthetik, vagy hathatnak bármilyen más 
módon azon célokra, amelyek éppen meg lettek lőve, de még nem lettek kiértékelve a 
Bíró, vagy Értékelő Bíró által, kivéve, ha erre kifejezett engedélyt adott a Bíró, vagy az 
Értékelő Bíró. Amennyiben a célt a lövő, vagy képviselője bármilyen módon is befolyá-
solhatta az értékelés előtt, az adott célon elhelyezett összes találat hibaként lesz érté-
kelve. A célon levő lövések alapján lesz eldöntve hogy a Sikertelen semlegesítésért jár-e
büntetés. Például, ha a célon két találat van, mindkettő a -3-as zónában, de a lövő hozzá-
ért a célhoz értékelés előtt, akkor az értékelés során két hibát (2x -5), és egy Sikertelen 
semlegesítés büntetést (FTN) fog kapni.

If a target is taped before it is scored, the SO will try to give the correct score if it can be discerned.
Otherwise, the shooter will be given a reshoot.

4.22.2 Ha a célt leragasztották értékelés előtt, a Bíró megpróbálja megállapítani a he-
lyes pontszámot, ha meg tudja különböztetni az egyes találatokat. Amennyiben ez nem 
sikerül a versenyző újralőheti a pályát.

The SO or Scorekeeper will not touch a target on the front or back of the target near the bullet holes before
or during the scoring process.

4.22.3 Sem a Bíró, sem az Értékelő Bíró nem érinti meg a célt a lövedék által ütött lyuk 
közelében sem elölről, sem hátulról az értékelés során.

If a target is scored and taped before the shooter or designee can see the target, the score stands.
4.22.4 Az adott pontszámot nem befolyásolja ha a cél értékelve, és ragasztva lett mielőtt
a lövő, vagy képviselője megnézhette volna azt.

If a target is not taped between shooters, the SO will try to give the correct score if it  can be
discerned. Otherwise, the shooter will be given a reshoot.

4.22.5 Ha a célok nem lettek leragasztva két versenyző között, akkor a Bíró megpróbál-
ja megkülönböztetni az egyes versenyzők találatait, és a helyes pontszámot adni. 
Amennyiben ez nem kivitelezhető a versenyző újralövi a pályát.

4.23 Targets where a scoring dispute is ongoing will be pulled from the stage and held for arbitration by the
Chief Safety Officer or Match Director.

4.23   Azon célok melyek értékelése vita tárgya, el lesznek távolítva a pályáról, és meg 
lesznek őrizve a Vezető Bíró (CSO) vagy Főbíró (MD) ítéletéig.

4.24 Calibration of Reactive Targets
4.24 Reaktív célok kalibrálása

Reactive targets must physically react to score. All reactive targets in a Sanctioned Match, poppers, plates, 
etc., will be calibrated so they will react properly with a "good hit" using the lowest power factor 
ammunition allowed in any division. The Match Director or designee will calibrate all reactive targets in 
a match before the first shot is fired in competition each day and at the Match Director’s discretion 
throughout the match. The stage SOs can call for a reactive target calibration on their stage at any time if 
deemed necessary.



4.21.1   A reaktív céloknak fizikailag kell reagálniuk a találatra a pontozáshoz. Jóváha-
gyott versenyen minden egyes reaktív célnak: poppereknek, lemezeknek stb. kalibrálva 
kell lenniük hogy találat esetén megfelelően reagáljanak a legkisebb erőfaktorral ren-
delkező lőszer esetében is, ami engedélyezett bármelyik divízióban. A Főbíró, vagy meg-
bízottja minden nap a verseny kezdete előtt állítja be, kalibrálja a reaktív célokat. 
Amennyiben a Verseny Igazgató úgy ítéli meg a kalibrálás elvégezhető akár a verseny 
alatt is. A Bírók bármikor kérhetik a pályán levő reaktív cél újra kalibrálását, amennyi-
ben ennek szükségét érzik.

If the BUG division is supported the Match Director will provide a .380 firearm and ammunition that together 
does not exceed the BUG power factor (95PF.) If the BUG division is not supported the Match Director will 
provide a 9 mm or .38 Special firearm and ammunition that together does not exceed the

lowest power-factor of any regular division (105PF.) The same firearm and ammunition combination will be 
used throughout the match for calibration and calibration challenges with no changes.

4.24.2 Amennyiben a BUG divízió megrendezésre kerül a Főbírónak egy .380-as kalibe-
rű tűzfegyvert kell lőszerekkel együtt a kalibráláshoz rendelkezésre bocsájtani, amely 
nem haladja meg a BUG erőfaktort (95 PF). Amennyiben BUG divízió nem kerül meg-
rendezésre, úgy a Főbíró 9mm, vagy .38 Special kaliberű tűzfegyvert kell rendelkezésre
bocsájtania, amely nem haladja meg a legalacsonyabb erőfaktort bármely szokványos 
divíziónak (105 PF). Mindig ugyanazon tűzfegyver, és lőszer kombinációját kell használ-
ni a verseny során a kalibrációhoz, és azon esetekhez, amikor egy versenyző a kalibrá-
ció ellenőrzését kéri.

Targets must be situated to minimize shift, twist, or move during a match, so that proper calibration is not lost as
the match continues.

4.24.3   A céloknak olyanoknak kell lenniük, hogy minimális elmozdulásuk, csavarodásuk 
stb. lehessen a verseny alatt, hogy a megfelelő kalibráció az egész verseny során fenn-
maradhasson.

To calibrate a reactive target, fire one round at the target from the most likely firing position in the stage and hit
the calibration zone of the target. If the target does not react properly, change the target setup and repeat. The
target must react correctly three times in a row to be deemed properly calibrated. If the calibration zone is 
missed, repeat this step.

4.24.4   Ahhoz hogy a reaktív célt kalibráljuk, egyetlen lőszert kell rálőni a pályán levő 
legvalószínűbb pozícióból, aminek a cél kalibrációs zónáját kell eltalálnia. Ha a cél nem 
reagál megfelelően, akkor újra be kell azt állítani, és megismételni a kalibrációt. A cél-
nak egymás után háromszor kell megfelelően reagálnia ahhoz, hogy megfelelően kalib-
ráltnak minősüljön. Ha lövés során nem sikerült eltalálni a kalibrációs zónát, akkor meg
kell ismételni a lövést.

If during a CoF a reactive target does not react properly when hit, the competitor has three choices.
4.24.5   Ha verseny közben egy reaktív cél nem reagál megfelelően, a versenyzőnek há-
rom lehetősége van:

The competitor shoots the target until it reacts properly, the target is scored as hit, and the stage score
stands. In this case, no calibration challenge will be allowed.

4.24.5.1   A versenyző addig ad le újabb lövéseket a célra, amíg az megfelelően nem rea-
gál. Ekkor a pályán elért pontszámba találatnak számít bele a reaktív cél értékeléskor. 
Nem kerül sor a reaktív cél beállításának ellenőrzésére.

The target does not react properly and the shooter does not challenge the calibration, the target is scored as a 
miss and the stage score stands. A challenge after the shooter knows the stage score or individual target 
scores will not be allowed.

4.24.5.2   Amennyiben a cél nem reagál megfelelően, és a versenyző nem kéri annak el-
lenőrzését, a pályán elért pontszámba hibának számít bele a reaktív cél értékeléskor. 



Lényeges, hogy az ellenőrzés ebben az esetben akkor sem kérhető, ha később tudomá-
sára jut a pályán elért pontszám, illetve a pálya egyes céljainak egyedi pontjai.

The target does not react properly to a hit and the shooter wishes to challenge the calibration.

The challenge must be made to the SO running the shooter, immediately after the “Range Is Clear” 
command is given, and before the shooter knows the stage score or the individual target scores. 
Challenges occurring after this point will not be allowed. Whether the shooter completed the stage or not
does not affect the challenge process. When an appropriate challenge is made the reactive target and the 
surrounding area will not be touched or interfered with by anyone until calibration is checked. As part of
the challenge process, the SO will immediately collect 7 rounds of ammunition from those used in the 
stage from the shooter and these will be sent to the chronograph for testing.

4.24.5.3   A cél nem reagál megfelelően, és a versenyző annak ellenőrzését kéri. Ezt a pá-
lya Bírónak jelezheti közvetlenül a Pálya Tiszta (Range is Clear) parancs után, de mi-
előtt még a lövő megismerhetné a pályán elért pontszámot, vagy az egyedi célok pont-
számait. (Ez az a pont, ami után a kalibrálás ellenőrzése már nem kérhető.) Az, hogy a 
versenyző végül befejezte-e a pályát, vagy sem, az ellenőrzési eljárást nem érinti. Ami-
kor a reaktív cél ellenőrzése történik, a cél környezete semmilyen módon nem befolyá-
solható senki által, amíg az eljárás be nem fejeződik. Ennek részeként a Bíró 7 darab lő-
szert kér a versenyzőtől azokból, amikkel az adott pályát is lőtte, hogy később krono-
gráffal ellenőrizhesse a lövedék sebességet.

If the target is touched or interfered with by match staff, MD, SOs or another competitor, the shooter will be
given a reshoot.

4.24.6   Amennyiben a célhoz hozzáértek, vagy bármilyen más módon befolyásolták, füg-
getlenül attól hogy ezt a verseny személyzete, a Főbíró, a Bíró, vagy másik versenyző 
tette-e a lövőnek biztosítani kell az újralövés lehetőségét.

If the target is touched or interfered with by the shooter or designee the target will be scored as a miss and the 
CoF will be deemed completed. If the shooter did not complete the stage then Incomplete Stage scoring will 
be used to determine the shooter's score for this stage.

4.24.7   Amennyiben a célhoz a lövő, vagy annak megbízottja ért hozzá, vagy befolyásolta
egyéb módon, akkor a cél hibának számít, és a pálya befejezettnek tekintendő. Ameny-
nyiben a lövő nem fejezte be a feladatot, akkor az Incomplete Stage (Befejezetlen Pálya)
értékelés alapján lesz a lövő pontszáma meghatározva erre a pályára.

Should the target fall without interference prior to calibration (i.e. wind, etc.) the shooter will be given a
reshoot.

4.24.8   Amennyiben a cél minden külső behatás nélkül eldől a kalibrációt megelőzően 
(pl. szél következtében) a lövőnek biztosítani kell az újralövés lehetőségét.

Calibration Checking Process
4.28.9   A kalibráció ellenőrzésének eljárása.

One round will be fired at the reactive target calibration zone from the same position as the shooter
used to engage the target.

4.28.9.1   Egyetlen lövés lesz leadva a reaktív cél kalibrációs zónájára, ugyanabból a po-
zícióból, ahonnét a versenyző támadta a célt.

If the target is hit in the calibration zone or below and the target reacts properly, the calibration is deemed 
correct and the target will be scored as a miss. If the shooter did not complete the stage then Incomplete 
Stage scoring will be used to determine the shooter's score for the stage.

4.28.9.2   Ha a célt a találat a kalibrációs zónáján belül, vagy az alatt érte, és a cél meg-
felelően reagál, a kalibráció helyesnek bizonyult, és a cél hibának lesz számolva az érté-
kelés során. Amennyiben a lövő nem fejezte be a pályát, akkor az Incomplete Stage (Be-
fejezetlen Pálya) értékelés alapján lesz a lövő pontszáma meghatározva erre a pályára.



If the target is hit above the calibration zone, the Calibration Checking Process failed and the shooter
will be given a reshoot.

4.28.9.3   Ha a célt a kalibrációs zónája felett érte a találat, akkor a kalibráció ellenőrzé-
sének módja bizonyult hibásnak, és a lövőnek jár az újralövés.

If the target is hit anywhere on the score-able surface and the target does not react properly, the target 
calibration will be deemed improper, and the shooter will be given a reshoot after the target is 
recalibrated.

4.28.9.4   Ha a találat a célt bárhol a kalibrációs zónáján belül érte, de a cél nem reagált 
megfelelően, a cél kalibrációja hibásnak tekintendő, és újra beállítás után a versenyző-
nek biztosított az újralövés lehetősége.

If the target is missed, fire another round at the calibration zone.
4.28.9.5   Ha a célt elhibázták, újabb lövést kell a kalibrációs zónára leadni.

No matter what the outcome of this process may be, the shooter's ammunition will still be tested to see if it
meets or exceeds power factor. Normal chronograph processes and penalties apply.

4.28.9.6 Függetlenül az ellenőrzési eljárás eredményétől, a lövő által használt lőszert 
mindenképp be kell vizsgálni, hogy megfelel-e a kategóriában alkalmazott minimális erő
faktor követelménynek. A szokásos kronográf módszerek, és büntetések mellett.



05 – Penalties Rules

5 Büntetések
5.1 Procedural Error (PE)

5.1 Eljáráshiba (  PE, vagy proc  )
5.1.1 Adds three (3) seconds per infraction and is assessed when:

5.1.1 3 másodperc adódik az időhöz, amikor:

5.1.1.1 A shooter fails to follow the procedures set forth in the stage description.
5.1.1.1 A lövő nem követi a pályaleírásban megadottakat

5.1.1.2 A shooter breaks a rule of the game.
5.1.1.2 A lövő megsérti a játékszabályokat

5.1.2 Only one (1) PE is assessed for each type of infraction in a string of fire. If the shooter commits more 
than one type of infraction, such as using the wrong specified hand and firing an incorrect number of 
shots, a separate PE is assessed for each type of infraction. There are several exceptions to the “one PE 
per infraction” rule.

5.1.2 Csak egy proc jár minden hibatípusért részfeladatonként. Ha többféle hibát követ 
el a lövő. pl. nem egy kézzel lő és nem megfelelő számú lövést ad le, akkor típusonként 
kap egy procot. Számos kivétel van "típusonként 1 proc" szabály alól.

5.1.3 Cover violations: a shooter may incur more than one cover PE per string of fire. The number of cover
PE’s cannot exceed the number of cover positions. Regardless of the number of rounds fired or targets
engaged from any position, only 1 cover PE may be assessed at each position.

5.1.3 Fedezék sértések: fedezékenként 1 proc adható.

5.1.4 The other exceptions are detailed in rules 3.2.2.2, 3.6.2.1, 4.1.1, 4.2.2, 5.3, 5.4 and 7.1.
5.1.4 Lásd még: 3.2.2.2, 3.6.2.1, 4.1.1., 4.2.2, 5.3, 5.4, 7.1

5.2 Course of Fire (CoF): A CoF will be defined as beginning at the point the Safety Officer issues the “Range 
Is Hot, Eyes and Ears” command to the shooter. The CoF will continue to the point the SO issues the “If 
finished, unload and show clear” command. If the shooter indicates he/she is not finished and continues 
shooting, the CoF will continue until the “If finished, unload and show clear” command is accepted by the 
shooter.

5.2 Lőfeladat végrehajtás: akkor kezdődik, amikor a bíró a "  “Range Is Hot, Eyes and 
Ears”/"szemes, füles, hangos" vezényszót kiadja, és addig tart, amíg a lövő a "If finis-
hed, unload and show clear”/"ha végeztél üríts és mutasd be" vezényszót elfogadja.

5.2.1 CoF penalties will apply during the time the CoF is in progress.
5.2.1 A lő feladattal kapcsolatos büntetések a lőfeladat során érvényesek.

5.2.2 Safety Penalties will apply prior to, during, and after the CoF.
5.2.1 A biztonsággal kapcsolatos büntetések mindig érvényesek.

5.3 Any target engaged with the use of an active laser or firearm mounted light will incur one (1) PE for each
target shot at using an active laser or firearm mounted light.
5.3 Minden cél, amit fegyverlámpával vagy lézerrel megvilágítva küzdenek le, 1 proc/lö-
vés büntetést von maga után.

5.4 Mobility-challenged shooters who choose not to perform an action required by the CoF (kneeling, prone,
etc.) will received one (1) PE per action not performed. If the shots cannot be taken safely or the targets 
cannot be acquired without performing the required action, then the shooter will receive one (1) PE per 
target, plus the points down per target, without receiving a Failure To Neutralize (FTN).



5.4 Mozgássérült versenyzők 1 procot kapnak végre nem hajtott feladatért (pl. letérde-
lés). Ha a cél nem küzdhető le biztonságosan (és ezért nem küzdik le), akkor kapnak cé-
lonként egy PE-t, MISS-eket, de FTN-t nem.

5.5 Failure To Do Right (FTDR)

5.5 Nem életszerű végrehajtás (FTDR)
Adds twenty (20) seconds to total score and is assessed for use of inappropriate devices and unfair actions. 
Note: The FTDR is intended to be used solely as a penalty for deliberate attempts on the part of the shooter 
to circumvent or violate the competition rules to gain a competitive advantage. It should not be assessed for 
inadvertent shooter errors, or in cases where it is obvious that the shooter gained no competitive advantage 
by their actions. In these cases, the shooter should be assessed a PE rather than an FTDR. All FTDRs must 
be approved by the MD.

20 másodperc büntetés nem megfelelő felszerelésért vagy műveletért. Kizárólag akkor 
adható, ha a bíró szerint szándékos előnyszerzés volt a cél, és az MD-nek jóvá kell hagy-
nia.

5.6 Disqualification (DQ):

5.6 Kizárás (DQ)
Disqualification means the shooter may not continue in any part of the IDPA match, may not reenter in 
another division, and may not shoot any side matches. The shooter’s score will be reported as DQ. A 
shooter must be Disqualified for the following reasons:

A kizárás azt jelenti, hogy a lövő nem lőhet tovább, nem nevezhet újra, és a kiegészítő 
versenyen sem vehet részt. A következő okok miatt kell kizárni a versenyzőt:

5.6.2 Unsafe firearm handling as defined in the Safety Rules Section.
5.6.1 Nem biztonságos fegyverkezelés (lásd biztonsági szabályok részt)

5.6.3 Receiving more than one FTDR during a single match.
5.6.2 Egynél több FTDR kapása egyetlen versenyen.

5.6.3 Unsportsmanlike conduct
5.6.3 Sportszerűtlen magatartás

5.6.4 Violations of the Shooter’s Code of Conduct
5.6.4. A lövő magatartási szabályok megsértése.

5.6.5 Shooting at a steel target that is less than 10 yards from the shooter.
5.6.5 Fémcélra lövés 9.1 méteren belül.

5.7 All DQs must be confirmed by the MD
5.7 Minden kizárást az MD hagy jóvá



06 – Stage Design Rules

6. Pályatervezési szabályok
A Stage Description cannot override the rulebook except under the following conditions:
6.1 A Pálya leírás kizárólag a következő esetekben írhatja felül a szabálykönyvben 
foglaltakat:

To address a safety concern as it applies to the limits of the range
6.1.1 Amennyiben helyi, lőtérre jellemző biztonsági problémát old fel

Provide the option of not wearing a concealment garment.
6.1.2 Amennyiben lehetőséget biztosít a rejtett viselést lehetővé tevő ruházat elha-
gyására

Specify the number of rounds in the firearm at the start of the stage, up to division capacity.
6.1.3 Amennyiben megszabja, hogy a pálya start pozíciójában hány lőszer lehet a 
fegyverben (a divízió kapacitás ilyenkor sem léphető túl)

Specify the start condition and position for the firearm, and the start position for ammunition feeding
devices.

6.1.4 Amennyiben megszabja a lőfegyver kiinduló helyzetét, és állapotát, valamit a lő-
szer tároló eszközök (tár, gyorstöltő stb.) kiinduló helyzetét

Specify the shooter start position.
6.1.5 Amennyiben megszabja a lövő kiinduló helyzetét

IDPA stages are divided into two general categories:

6.2 Az IDPA pályák két fő csoportra vannak bontva:

Scenario Stages - A stage that attempts to represent a target engagement that could actually happen.
Scenario stages must have a written scenario description and must use Unlimited Scoring.

6.2.1 Jelenet Pálya - Egy pálya, amely megpróbál egy olyan képzeletbeli szituációt 
modellezni, ami akár a valóságban is megtörténhet. A jelenet pályákhoz kötelező jele-
net leírást mellékelni, és csak kötetlen lövésszámú lehet.

Standards–type Stages - Any stage that is designed to test the shooter's performance of the various 
techniques employed in IDPA shooting. Standards stages may use Limited or Unlimited scoring, and 
may require Loaded Chamber/Cylinder Reloads on the clock.

6.2.2 Normál Pálya - Bármely pálya, amely a lövő teljesítményének, és különböző 
IDPA technikák tesztelésére lett tervezve. A Normál pályák, lehetnek kötött, vagy kö-
tetlen lövésszámúak, valamit előírhatnak taktikai tárcserét, amely beleszámít a mért 
időbe.

No foot-fault lines may be used on any scenario stage, however they may be used on Standards stages.
6.3 Jelenet típusú pályán nem használhatóak vonalak annak a határainak a kijelölésé-
re, melyen belül a lábak helyzete szabályos. Normál pályán ezek elhelyezhetőek.

Stage boundaries must be defined at each stage, located no more than 10 yards (9.1 meters) back from the
furthest  up  range  shooting  position.  Rope,  tape,  cones,  flags,  etc.  must  physically  indicate  these
boundaries.

6.4 A pálya határait minden egyes pályán ki kell jelölni. Ez nem lehet messzebb, 10 
yard-nál (9.14 méter) a legtávolabbi lőpozíciótól. A pálya határait fizikailag, jól látha-
tóan kell jelképezze pl. kötél, szalag, kúp, zászló stb. 

Muzzle Safe Points



6.5 Biztonságos lőirány
There are two types of Muzzle Safe Points used in IDPA. One is a physical point like a traffic cone or 

stake in the ground with a brightly colored flag or marker tape attached, or a muzzle safe point 
marked on a prop like a door. The second is a 180 plane that moves with the shooter through the stage.
Either one can be used in a CoF or they may be combined in a single stage. See Safety rule 2.9 for 
specific definitions, usage and penalties.

6.5.1 Az IDPA-ban kétféle módon lehet megadni a biztonságos lőirányt, melyen kívül-
re a csőtorkolat soha nem mutathat. Az egyik fizikailag kijelölt pont, pl. közlekedési 
kúp, földbe leszúrt feltűnő színű zászló, vagy jelölő szalag/papír alkalmazásával a kel-
lékeken például egy ajtón. A második mód a 180 fokos képzeletbeli sík, amely a lövő-
vel mozog együtt a pályán. Bármelyiket, vagy akár mindkettőt egyszerre is lehet 
használni egy adott pályán, ahogy azt a pálya leírás megköveteli. Lásd Biztonsági 
szabályokat a 2.9-es fejezetben, a konkrét használatról, definíciókról, kiszabható bün-
tetésekről.



When physical muzzle safe points are used they must be verbally described in the stage briefing and 
clearly marked within the stage. For every stage that uses them, there must be at least two (2) physical 

muzzle safe points on the stage. Pointing the firearm’s muzzle beyond the marked muzzle safe points 
will result in the shooter’s immediate Disqualification.

6.5.2 Amikor a biztonságos lőirány, fizikailag ki van jelölve, kötelező az ezt meghatá-
rozó pontokat a pálya eligazítás alatt bemutatni, és jól láthatóan megjelölni a pályán. 
Minden pályán, amely használja őket legalább kettő (2) csőtorkolati biztonsági pont-
nak kell lennie. Amennyiben a lőfegyver csöve ezen pontokon túl mutat a versenyzőt 
azonnal ki kell zárni a versenyből (DQ).

Muzzle Safe Points must be marked on doors that the shooter is required to open during the CoF. This
type of muzzle safe point designates a keep out area. If the muzzle points at this keep out area 
while the shooter is opening the door, the shooter will be Disqualified.

6.5.2.1 A csőtorkolati biztonsági zónát minden ajtón fel kell tüntetni, amit a pálya le-
írás szerint a lövőnek ki kell nyitnia. Ez egy olyan területet definiál, amelyre nem sza-
bad a fegyver csövének mutatnia. Ha a fegyvercső mégis erre a zónára mutat, miköz-
ben a lövő kinyitja az ajtót, az azonnali kizárást von maga után.



When a 180 Muzzle Safe Plane is used it must be verbally described in the stage briefing. Pointing the
firearm’s muzzle beyond the 180 plane will result in the shooter’s immediate Disqualification.

6.5.3 Amikor a 180 fokos biztonsági sík használatos, akkor ezt szóban kötelező a pá-
lya eligazítás alatt jelezni. A fegyver csövének a 180 fokos biztonsági síkon túlra 
irányzása a versenyző azonnali kizárását (DQ) vonja maga után.

The stage description may provide additional requirements regarding muzzle safety and target
engagement restrictions as the shooter proceeds through the stage.

6.5.4 A pálya leírás ezeken felül tartalmazhat plusz követelményeket a csőtorkolat 
biztonságos kezelésére, vagy a célok támadására vonatkozóan, ahogy a lövő a pályán 
végighalad.

Only official IDPA cardboard targets or IDPA approved targets can be used in any IDPA stage.
6.6 Csak hivatalos IDPA kartonpapír célok vagy IDPA által jóváhagyott célok használ-
hatóak bármelyik IDPA pályán.

Seventy-five percent (75%) of all shots required in a match must be fifteen (15) yards (13.7 meters) or less.
6.7 A lövések hetvenöt százalékának (75%) a verseny alatt 15 yard (13.72 méter) 
vagy annál közelebbre kell esnie.  

Scenario stages may have shots up to 25 yards (22.9 meters) from the shooter.
6.7.1 Huszonöt (25) yardnál (22.9 méter) távolabbi célok nem helyezhetőek el Jelenet
(Scenario) típusú pályákon.

Standards stages may have shots up to 35 yards (32 meters) from the shooter. Standards stages will
not require more than 6 shots per stage at targets that are further than 25 yards from the shooter.

6.7.2 A normál pályák akár 35 yardos (32 méter) lövést is tartalmazhatnak. Azonban 
pályánként legfeljebb 6 olyan lövést lehet előírni, melyeket 25 yardnál (22.9 méter) 
távolabbra kell leadni.

At least 5% of all shots required in a match are to be fired on the move.
6.8 A teljes verseny lövésszámának legalább 5%-a kell hogy mozgás közben leadott 
lövés legyen a versenyen.

No more than 25% of the shots required on any string of fire may be on steel targets. No more than 10% of 
the total shots required in the match may be on steel. Activator steel with a scored target in front of it 
does not count towards the allowable percentage of steel.



6.9 Egyetlen lőfeladat közben a lövések legfeljebb 25%-a történhet acél célra. A tel-
jes verseny lövésszámának legfeljebb 10%-a történhet acél célra. Az acél aktivátor, 
pontozandó cél mögött nem számít bele az acél/karton célok arányénak számításába.

Activators located behind a score-able target must activate from shots which hit either the upper or 
lower zero down scoring zones. If this is not possible, the zero down zone that will not activate the
activator must be identified as hardcover.

6.9.1 A pontozandó cél mögött álló aktivátoroknak a cél bármely 0-ás zónáját meglő-
ve aktiválódniuk kell. Amennyiben ez nem megoldható, azon 0 hibapontos zóna, 
amely nem működteti az aktivátort Kemény Takarásként (Hard Cover) kell megjelöl-
ni.

While blind stages are not allowed in IDPA, portions of a stage can have moveable non-threat indicators 
to allow for a shooter to make a shoot/no shoot decision as part of the CoF. These targets must be 
hidden from the view of the shooter prior to reaching the shooting position where the shoot/no shoot 
decision is made. In order to maintain a level playing field for all shooters, the first target and the last 
target will not be eligible as non-threats.

6.9.2 Olyan pályák, amiket a lövő csak a pálya végrehajtása közben ismerhet meg, 
nem engedélyezettek az IDPA-ban. Ezen kívül azonban lehetőség van arra, hogy moz-
gó nem fenyegető célokat helyezzünk el a pályán a lövők számára, amik lőni vagy 
nem lőni döntéshelyzet elé allítják a lövőt. Ezen céloknak rejtve kell maradniuk a lö-
vők elől, amíg az adott lőpozícióba nem ér a lövő, ahol a lőni, vagy nem lőni döntést 
meg kell hoznia. Ahhoz hogy a lövők számára minden pályán fenntartsunk egy ki-
egyensúlyozott nehézségi szintet, a pályán az első, és a legutolsó célt nem szabad 
“Ártalmatlan”-nak jelölni.

No string of fire may exceed a maximum requirement of eighteen (18) rounds.
6.10 Egyetlen lőfeladat sem haladhatja meg a maximális 18 darab lövésszámot.

String of Fire: A section of the course of fire that is initiated by a start signal, and ends with the last
shot fired. There may be more than one string in a given stage.

6.10.1 Lőfeladat: A Pálya (CoF) egy olyan része, amely kezdetét start jel jelzni, míg a 
végét az utolsó leadott lövés. A pályák egy, vagy több lőfeladatból állhatnak.

Shooter movement under his/her own power of more than ten (10) yards (9.1 meters) between firing 
points is not permitted. Total shooter movement under his/her own power of more than fifteen (15) 
yards (13.7 meters) is not permitted.

6.11 Az egyes lőpozíciók között nem lehet 10 yardnál (9.14 méter) nagyobb távolság, 
amit a lövőnek önerejéből kell megtennie. Egyetlen lőfeladat alatt a lövő számára 
összesen 15 yardnál (13.72 méter) nagyobb, önerőből megteendő távolság nem írha-
tó elő.

If low cover or a prone position is required, it must be the last shooting position of a string of fire.
6.12 Amennyiben alacsony fedezék (Low Cover), vagy hasaló (Prone) pozíció van elő-
írva a pályaleírásban a lövő számára, úgy annak kell lennie lőfeladat utolsó lőpozíció-
jának.

Stage designers should strive to design stages that leave targets visible for mobility challenged and
physically disabled shooters.

6.12.1 A Pálya tervezőknek törekedniük kell arra, hogy a célokat a mozgásukban kor-
látozottak, vagy mozgássérült lövők is jól láthassák.

Only one (1) non-threat target may be used for every two (2) threat targets in any string of fire.
6.13 Minden 2 fenyegető célra maximum 1 nem fenyegető (ártalmatlan) cél juthat 
bármely lőfeladatban. Példa a maximálisan elhelyezhető nem fenyegető célok számá-
ra a fenyegetést jelentő célok számának függvényében:

Example: 1-2 threat targets = 1 non-threat target.       



3-4 threat targets = 2 non-threat targets.
5-6 threat targets = 3 non-threat targets.

7-8 threat targets = 4 non-threat targets, etc.

No threat target shall be located so that it can be hit by shooting through another threat target.
6.14 Fenyegetést jelentő célt lehetőleg ne helyezzünk el olyan módon, hogy azt el le-
hessen találni egy másik fenyegető célon való átlövéssel.

The last target in any course of fire must not be a disappearing target.
6.15 A pályán levő utolsó cél nem lehet eltűnő cél.

No stage shall be designed such that an ammunition feeding/loading device must be loaded during the
CoF on the clock.

6.16 A pályákat lehetőleg ne tervezzük olyanra, hogy a lőfeladat végrehajtása során 
lőszer tároló eszközbe (tár, gyorstöltő, töltőcsillag stb.) kelljen a lövőnek lőszert/lő-
szereket töltenie.

A disappearing target is defined as any target that, when at rest, does not present the shooter with at least one
of the minimum scoring zones as defined below:

6.17 Az eltűnő célt, olyan célként lehet definiálni, amelynek nyugalmi helyzetében a 
lövő számára nem látható a következő pontokban kifejtett pontozható területek egyi-
ke sem:

An unobstructed minimum of 50% of the IDPA target “head.”
6.17.1 Az IDPA cél Fej területének legalább szabad 50%-a

An unobstructed portion of the IDPA target “body” such that the “straight line” edge of the target vision 
barrier is located no further outward on the target than the edge of the “zero down” center scoring 
circle.

6.17.2 Az IDPA cél Test területének egyenes vonallal határolt része, mely vonal által 
takarásban levő terület széle nincsen a Test 0-ás találati zóna határán kívül (akár a 
test teljes 0-ás zónája is takarásban lehet).

See the figure below for examples of non-disappearing targets.
6.17.3 Lásd a lenti ábrát nem eltűnő célok példájaként.



Painted hard cover is not allowed to cover the path of a moving target. If hard cover is required for the path
of a moving target, it must be made of a material that will not allow a bullet to pass through the hard 
cover and impact the moving target.

6.18 Festett kemény takarás nem alkalmazható a mozgó cél útjának elrejtésére. 
Amennyiben erre mégis kemény takarás szükséges, az olyan anyagból kell készüljön, 
amin a lövedék nem tud áthatolni, hogy aztán a mozgó célba csapódhasson.

No “strong-hand only” strings of fire may require the shooter to engage targets more than ten (10) yards (9.1
meters) distant.

6.19 Nem lehet olyan “Csak erős kéz” használatát előíró lőfeladat, ahol a lövőnek 10 
yardnál (9.14 méter) távolabb levő célokat kell támadnia

No “weak-hand only” strings of fire may require the shooter to engage targets more than seven (7) yards (6.4
meters) distant.

6.20 Nem lehet olyan “Csak gyenge kéz” használatát előíró lőfeladat, ahol a lövőnek 
7 yardnál (6.4 méter) távolabb levő célokat kell támadnia

Weak Hand Only strings will not be designed that require the shooter to use only the weak/support hand to 
reload the firearm. Both hands can always be used for malfunction clearance, safety issues and reloading, 
no matter which hand or hands are required to shoot the string. Exception: See Permanently Physically 
Disabled Shooters section.

6.21 A gyenge kéz használatát előíró lőfeladatok nem követelhetik meg a lövőtől, 
hogy az újratöltéshez is csak a gyenge kezét használja. Mindig mindkét kéz használ-
ható: hibaelhárításhoz, biztonsági problémák feloldásához, és újratöltéshez, függetle-
nül attól, hogy melyik kéz használata volt előírva a lőfeladat teljesítéséhez.  Kivétel: 
lásd mozgáskorlátozott versenyzők rész.

Cardboard targets at ten (10) yards (9.1 meters) or less from the shooter must present a portion of the upper
or lower down zero zone to the shooter. A contiguous surface of least eighteen (18) square inches (116.1
square centimeters) of either the upper or lower down zero zone must be presented to the shooter.



The smallest dimension of the required down zero area presented to the shooter must equal or exceed
three inches (76.2mm).  (Example: half a head target.)

6.22 A 10 yardnál (9.14 méter) közelebbi kartonpapír célok, felső, vagy alsó 0-ás talá-
lati zónájuknak látszódniuk kell legalább a következő mértékben: legalább 18 négy-
zet inch (116,1 cm2) egybefüggő felület, és a legkisebb mérete legalább 3 inch (7.6 
cm) kell legyen.

No shots are to be required at distances greater than ten (10) yards (9.1 meters) for targets head sized or
smaller.

6.23 Fej méretű vagy annál kisebb célok távolsága nem lehet nagyobb 10 yardnál 
(9.14 méter).

Any required Loaded Chamber/Cylinder Reloads on a Scenario stage must be performed off the clock.
Loaded Chamber/Cylinder Reloads may be required “on the clock” in Standards stages, such as the
IDPA Classifier.

6.24 Jelenet (Scenario) típusú pályán a taktikai tárcsere nem írható elő a lőfeladat ré-
szeként. Normál (Standard) pályán a taktikai tárcsere előírható miközben az óra ke-
tyeg, például IDPA Minősítő verseny.

In order for a PE to be assessed for failure to use a prop correctly, there must be a defined, measureable 
qualifier for how the prop is to be used appropriately. Under no circumstances is a PE to be assessed 
based on a judgment call on whether or not the prop was used appropriately during the CoF. The qualifier
must be of a pass/fail determinant.

6.25 Ahhoz hogy a pályafelszerelés nem megfelelő használatáért eljáráshiba legyen 
adható, előre meg kell határozni, mérhető módon, hogy mi minősül a pályafelszerelés
nem megfelelő használatának, erre megfelelő mutatót kell bevezetni. Semmilyen szín
alatt nem lehet PE-t adni pusztán azért mert valaki úgy ítéli meg hogy nem megfele-
lően lett használva a pályafelszerelés. Ennek eldöntésére bevezetett mutatónak egy-
értelműen megfelelt/nem megfelelt módon kell jeleznie bármilyen esetben.

Long Guns and Pickup Guns
6.26 Hosszú fegyverek és idegen fegyverek

Long guns may not be fired in IDPA matches, but inert (non-firing) long guns may be used as props.
6.26.1 Hosszú fegyverekből való lövés nem engedélyezett IDPA versenyeken, de ha-
tástalanított hosszú fegyverek használhatóak kellékként.

Pickup handguns provided by the match, match sponsors, or organizers may be used in IDPA
matches. Pickup handguns do not need to be compliant with IDPA equipment rules.

6.26.2 A Verseny Szponzorok, Rendezők stb. által rendelkezésre bocsájtott idegen 
maroklőfegyverek használhatóak a versenyen, és ezeknek nem kell megfelelniük az 
IDPA felszerelés szabályainak.

If a shooter has a firearm malfunction using a pickup gun the shooter must re-shoot the string.
6.26.3 Amennyiben a lövőnek akadálya keletkezik az idegen fegyver használata köz-
ben, a versenyzőnek újra kell lőnie a lőfeladatot.

1 In a stage with one or more cover positions no more than 6 shots may be required to be fired in any one 
continuous “in the open” sequence of target engagements. However, there may be more than one of 
these type engagements in a single stage.

6.27 Egy pályán, amin 1 vagy több fedezék van, nem lehet 6 lövésnél többet előírni 
egyetlen, fedezék nélküli, folyamatos mozgással történő helyváltoztatás alkalmával 
függetlenül a támadandó célok számától. Viszont az ilyen típusú cél leküzdésből 
ugyanazon pályán több is előírható.

Vision Barriers
6.28 Látvány határolók

Vision barriers are soft cover objects such as tents, fake trees, walls, etc., that are used to block the
view of a target or group of targets.



6.28.1 A látvány határolók olyan lágy takarások, mint sátrak, fák, falak stb. amelyek 
eltakarják a lövő elől a célt, vagy célokat.

Vision barriers are soft cover and may not be impenetrable or designated as hard cover.
6.28.1 A látvány határolók mindig „puha takarások”, nem készíthetőek áthatolhatat-
lan anyagból, nem használhatóak kemény takarásként.

Vision barriers may not be designated as a point of cover for engaging targets or reloading, i.e. no
slicing the pie around a vision barrier.

6.28.3 A látvány határolók nem használhatóak fedezékként sem a célok támadásához,
sem újratöltéshez (pl. „tortaszeletelés” nem alkalmazható látvány határoló mellől.)

Vision barriers may be used by Match Directors to hide “Surprise” targets, which are to be engaged “in
the open” (i.e. after leaving a “position of cover” in a CoF).

6.28.4 A látvány határolókat a Verseny Igazgató használhatja arra, hogy meglepetés-
ként célokat rejtsen mögéjük, melyeket nyílt pozícióból kell támadni (pl. egy pályale-
írásban meghatározott fedezék elhagyása után)

Humanoid shapes of any kind either partial or whole may not be used as vision barriers, soft cover or 
hard cover. Tactical dummies or mannequins may still be used as props, but not as Vision Barriers, 
soft cover or hard cover.

6.28.5 Semmilyen emberi alakra emlékeztető figura, sem részben, sem egészben nem
használható látvány határolóként, puha, vagy kemény takarásként. Próbababák, bá-
bok használhatóak díszletként, de tilos látvány határolóként, puha, vagy kemény ta-
karásként használni őket.



07 – Permanently Physically Disabled Shooters Rules

7. Mozgáskorlátozott versenyzők

7.2 Permanently physically disabled shooters who choose not to, or are unable to perform an action required 
by the CoF (kneeling, prone, etc.) will receive one (1) PE penalty per action not performed. If the shots 
cannot be taken safely or the targets cannot be acquired from their position of ability, they will receive one
(1) additional PE penalty per target. No points down or FTNs will be assessed.

7.1 Ha a mozgáskorlátozott versenyző nem végez el egy feladatot (pl. letérdelés), ak-
kor egy eljáráshibát kap. Ha nem biztonságos számára egy cél megtámadása, akkor 1
eljáráshibát kap meg nem támadott célonként, de sem pontbüntetést, sem sikertelen 
semlegesítés büntetést sem kap.

7.3 Permanently physically disabled shooters with the use of only one arm or hand may elect to use a light 
mounted on the firearm prior to the start signal, with no penalty, on stages requiring the use of a flashlight.

7.2 Egy kézzel rendelkező lövők használhatnak fegyverlámpát, ahol kézilámpa hasz-
nálat van előírva.

7.4 Permanently physically disabled shooters who are one-armed/one-handed will not be penalized on a
stage that requires shooting either weak hand or strong hand.

7.3 Egy kézzel rendelkező lövőkre az erős/gyenge kezes végrehajtás nem vonatkozik.

7.5 Permanently physically disabled shooters may perform one-handed reloads in a manner that is deemed
safe by the CSO or MD prior to the start of the match.

7.4. Mozgáskorlátozottak egy kézzel is újratölthetik a fegyvert olyan módon, amit elő-
zetesen a főbíró jóváhagyott.

7.6 Permanently physically disabled shooters who are confined to a wheelchair may use whatever means 
they choose to navigate the CoF in their wheelchair. This includes, but is not limited to electric 
wheelchairs, body mounted holsters or use of a wheelchair mounted holster and ammunition carriers.

7.5 Mozgáskorlátozott lövők használhatnak kerekesszéket. Ez többek között magá-
ban foglalja az elektromos székek, és az ezekre rögzített felszerelések használatát is.

7.7 Permanently physically disabled shooters may choose to shoot an array in a CoF, holster, roll to the 
next position, and draw for the next array, or they may choose to roll with their support hand and keep 
the gun in their dominant hand throughout the CoF, while being aware of the muzzle direction at all 
times. It is recommended that permanently physically disabled shooters alert the SO of their probable 
direction of movement.

7.6 A feladat közben tokba tehetik a fegyverüket, vagy tarthatják az erős kezükben, 
miközben a gyenge kezükkel hajtják a széket, mindvégig ügyelve a biztonságos irá-
nyokra.

7.8 Shooters who suffer from hearing loss may request an alternate non-audible start signal. Acceptable
non-audible start signals are the use of hand signals, touching the shooter to indicate the audible start
signal has
sounded, use of a start signal light, or other visual signal to indicate the start of a CoF as determined by
the CSO or MD.

7.7 Nagyothalló lövők kérhetnek alternatív indítási módot, pl megérinti a bíró a lövőt 
a startjel elhangzásakor.

7.8 IDPA Headquarters may issue individual waivers to allow physically disabled shooters to use alternate
or specially designed equip to suit their individual abilities.

7.8 Engedélyezhető egyedi felszerelés.



08 – Equipment Rules

08 - Felszerelés szabályok

8. 1 Firearms - General

8.1 Lőfegyverek - Általános szabályok
8.1.1 Division Summary

8.1.1 Divíziók összefoglaló

IDPA is divided into six (6) regular divisions that are entirely separate. None of the following 
divisions compete against any other division: Stock Service Pistol (SSP); Enhanced Service Pistol 
(ESP); Custom Defensive Pistol (CDP); Compact Carry Pistol (CCP), Revolver (REV) and BUG. 
Back Up Gun (BUG) is a required division for Tier 1 matches and is an optional division for Tier 2
– Tier 5 Sanctioned matches. Not For Competition (NFC) is an optional division for local matches 
only.

8.1.1.1 Az IDPA hat (6) egymástól teljesen elkülönülő divízióba osztható. A követke-
zők egyike sem mérkőzhet másik divízióval: 

Stock Service Pistol (SSP - gyári szolgálati pisztoly)

Enhanced Service Pistol (ESP - módosított szolgálati pisztoly)

Custom Defensive Pistol (CDP - egyéb önvédelmi pisztoly)

Compact Carry Pistol (CCP - kompakt önvédelmi pisztoly)

Revolver (REV - gyári szolgálati revolver)

Back Up Gun (BUG - tartalék fegyver)

A BUG divíziót kötelező megrendezni 1-es szintű (Tier1) versenyek esetén, 2-5-ös 
szintű versenyeknél azonban opcionális. Létezik egy további divízió, a Not For Com-
petition (NFC - Minden egyéb, nem verseny célra tervezett fegyver) amely opcionáli-
san megrendezhető, de kizárólag helyi, klub versenyeken.

8.1.1.2 Double action, double action only and striker fired semi-automatic firearms compete in SSP, 
CCP, or BUG. Any firearm that can be used in SSP can be used in ESP or CDP, depending upon the 
cartridge used. Single action semi-automatic firearms compete in ESP, CCP, CDP, or BUG, 
depending upon physical size and cartridge used. Revolvers are classified by loading method and 
ammunition power and also compete in BUG depending upon physical size and cartridge used.

8.1.1.2 DA, DAO, és striker-es félautomata tűzfegyverek az SSP, CCP, vagy BUG diví-
zióban indulhatnak. Bármely lőfegyver, ami használható SSP divízióban használható 
ESP, vagy CDP divízióban is a fegyver kaliberétől függően. SA   félautomata   tűzfegyve-
rek indulhatnak az ESP, CCP, CDP vagy BUG divízióban, a fegyver méretétől, és kali-
berétől függően. A revolverek divízióját a töltési mód, és a lőszer energiája határozza
meg, amennyiben eleget tesz a BUG méret, és kaliber előírásainak ebben a divízió-
ban is indulhat. 

8.1.2 Magazine Loading
8.1.2 Tár   töltése

8.1.2.1. All magazines must be loaded to division capacity at the start signal throughout the match
except in the following cases:

8.1.2.1 Minden tárnak a divízió  nak   megfelelő kapacitásra kell töltve lennie a start jel 
elhangzásakor a verseny alatt, kivételt képeznek a következő esetek:



8.1.2.2.  If  a  magazine  is  used  that  holds  less  than  division  capacity,  the  shooter  will  load  all
magazines to the capacity of the lowest magazine throughout the match.

8.1.2.2 Amennyiben valamely tár maximális kapacitása kevesebb, mint a divízió elő-
írás, a lövő az összes tárát a legkisebb kapacitású tárnak megfelelő   lőszerre   tárazhat-
ja a verseny alatt.

8.1.2.3 The CoF description may require reduced magazine loading.
8.1.2.3 A Pályaleírás (CoF)   megkövetelheti   kevesebb lőszer tárazását.

8.1.2.4 In the Revolver division the shooter must load the revolver and all loading devices with the
same number of rounds throughout the match unless the above loading exceptions apply.

8.1.2.4 Revolver (REV) divízióban a lövő a revolvert, és minden egyes töltő eszközt 
ugyanannyi lőszerrel kell hogy töltse a verseny időtartama alatt,   hacsak   valamelyik 
fenti szabály ezt nem korlátozza.

8.1.3 Division Capacity
8.1.3 Divízió (tár)kapacitások

SSP – 10 rounds
8.1.3.1 SSP - 10 lőszer

ESP – 10 rounds
8.1.3.2 ESP - 10   lőszer

CDP – 8 rounds
8.1.3.3 CDP - 8   lőszer

CCP – 8 rounds
8.1.3.4 CCP - 8   lőszer

REV – 6 rounds
8.1.3.5 REV - 6 lőszer

BUG – 6 rounds total
8.1.3.6 BUG - 6   lőszer

NFC – 10 rounds
8.1.3.7 NFC -   10   lőszer

8.1.3.7 In SSP, ESP, CCP, and CDP, and semi-auto BUG the shooter will also start with one round in 
the chamber, unless the CoF description requires otherwise.

8.1.3.7 Az SSP, ESP, CCP és CDP, valamint a félautomata BUG divíziókban a lövő cső-
re töltött fegyverrel kezdi a pályát, kivéve ha a pályaleírás másképp rendelkezik.

8.1.3 Loading Device (Magazine, Speed Loader, Moon Clip) Count
8.1.4 Lőszertároló eszközök (tár, gyorstöltő, töltőcsillag) darabszám korlátai

8.1.4.1 Shooters starting with 8 or more rounds in all loading devices are allowed to start with the
loaded firearm plus two additional loading devices.

8.1.4.1 Azon lövők, akik minden egyes lőszertároló eszközükben 8 vagy több lőszerrel
indulnak, a töltött lőfegyveren kívül két (2)   plusz   tárolót vihetnek magukkal.

8.1.4.2 Shooters starting with 6 or 7 rounds in all loading devices are allowed to start with the
loaded firearm plus three additional loading devices.

8.1.4.2 Azon lövők, akik minden egyes lőszertároló eszközükben 6 vagy 7 lőszerrel in-
dulnak, a töltött lőfegyveren kívül három (3) plusz tárolót vihetnek magukkal.

8.1.4.3 Shooters starting with 5 or fewer rounds in all loading devices are allowed to start with the
loaded firearm plus four additional loading devices.



8.1.4.3 Azon lövők, akik minden egyes lőszertároló eszközükben 5 vagy kevesebb lő-
szerrel indulnak, a töltött lőfegyveren kívül négy (4)   plusz   tárolót vihetnek magukkal.

8.1.4.4 No additional loading devices beyond the above limits may be used during a string.
8.1.4.4 A fentieken kívül nem engedélyezett egyéb lőszertároló eszköz használata a 
lőfeladat végrehajtása közben.

8.1.5 Unserviceable Firearm Rule
8.1.5 Működésképtelen Lőfegyver szabály

- In any single match, a shooter must use the same firearm for all stages unless it becomes
unserviceable.

8.1.5.1 A verseny minden egyes pályáján a lövő ugyanazt a fegyvert kell használja az 
összes lőfeladat meglövésére, hacsak közben meg nem hibásodik.

- If the shooter determines that the firearm has become unserviceable, he will notify a Safety
Officer who will notify the Match Director.

8.1.5.2 Ha a lövő megállapítja, hogy fegyvere meghibásodott, ezt jeleznie kell a Bíró-
nak (SO), aki értesíti a Verseny Igazgatót (MD).

- Once the shooter declares the firearm is unserviceable, it may not be used for the duration of the
match.

8.1.5.3 Amennyiben a lövő bejelentette, hogy a fegyvere meghibásodott, azt nem kö-
telező a verseny további részében használni.

- The shooter may continue the match at the next start signal. Previous strings may not be re-shot.
8.1.5.4 A lövő folytathatja a versenyt a következő start jelre. Az előző feladatokat 
nem lehet újra lőni.

- Any same-division legal replacement firearm may be used.
8.1.5.5 Bármely lőfegyver, mely megfelel a divízió követelményeinek használható a 
verseny folytatására.

- If the replacement firearm magazines do not allow the same loading capacity as the original 
firearm, the shooter may adjust the magazine loading to suit the replacement firearm, following 
the magazine loading rules in Section 8.1.2.

8.1.5.6 Amennyiben a helyettesítő lőfegyver tár kapacitása nem egyezik az eredeti 
fegyver tár kapacitásával, a lövő a betárazott lőszerek darabszámát a helyettesítő 
fegyverhez kell szabja a Tár töltés szabályoknak megfelelően (8.1.2 fejezet).

8.1.6 Legal Modifications for All Divisions
8.1.6 Minden divízióban   engedélyezett   módosítások

8.1.6.1 Storage locks may be disabled or removed.
8.1.6.1 A fegyver biztonságos   tárolását   lehetővé tevő zárak, kiiktathatóak, vagy telje-
sen eltávolíthatóak.

8.1.6.2 Magazine disconnects may be disabled or removed.
8.1.6.2 Tár biztosítók,   kiiktathatóak  , vagy teljesen eltávolíthatóak.

8.1.6.3 Lasers that are incorporated into the firearm or sights are allowed if they comply with all
other division rules and the laser is not activated during a string of fire. Tape may be used to
prevent the laser from projecting.

8.1.6.3 Azon lőfegyverek, vagy irányzékok, melyek beépített lézert tartalmaznak 
használhatóak, amennyiben minden más divízió szabálynak eleget tesznek, és a lézer 
nem aktív a lőfeladat végrehajtása közben. (Ragasztószalag használható a lézer leta-
karására).

8.1.6.4 An extended magazine release button may not be oversize in diameter or protrude more than 0.2”



(5.1 mm) out from the frame. The measurement is taken at the rear most part of the magazine release, 
where it exits the frame. When the magazine release area is recessed into the grip frame, the grip frame
to the rear of the recess is used as the base of the measurement.

8.1.6.4 A megnagyobbított tárkioldó gomb nem lehet sem átmérőben, sem toktól való
kiemelkedésében 0.2collnál (5,1 mm-nél) nagyobb. A mérést a tárkioldó gomb leghát-
só oldalán kell elvégezni, ahol az találkozik a tokkal. Amennyiben a tárkioldó gomb 
környéke a markolatba van süllyesztve, úgy besüllyesztés tokkal érintkező leghátsó 
részétől kell mérni a kiemelkedést.

8.1.6.5 With respect to slide machining, SSP, ESP, CCP, CDP and BUG, Original Equipment 
Manufacturer (OEM) firearms with extensive slide machining are approved for use in IDPA if they 
meet all other requirements for their respective Divisions. For slide machining, an OEM product is 
defined as a complete firearm product, with specific model part numbers or SKUs catalogued as 
stock items by the manufacturer and have a minimum annual production of 2,000 units for that 
specific model. Discontinued models must have had a total production of 20,000 units for a specific 
model.

8.1.6.5 A szán gyártókra való tekintettel, az SSP, ESP, CCP, CDP, és BUG divíziókban 
engedélyezett a gyári tűzfegyver és külső beszállító által gyártott szán kombinációjá-
nak használata amennyiben a következő feltételek mindegyike fennáll: azok a divízió 
besorolás követelményeinek megfelelnek és, amennyiben a fegyver és a szán kombi-
nációja a gyártó által egyedi modell számmal került katalógusba vételre, és minimum
2000 darabot gyártanak belőle évente, vagy amennyiben már nem gyártják legalább 
20000 darabot gyártottak belőle összesen.

8.1.7. Non-IDPA-Legal Features and Modifications for All Divisions
8.1.7 Egyik divízióban sem   engedélyezett   módosítások

The following features and modifications are not allowed in any division unless otherwise 
specifically allowed in the rulebook.

A következő kiegészítők, és módosítások nem engedélyezettek egyik divízióban sem, 
hacsak a szabálykönyv speciális esetekben ettől másképp nem rendelkezik.

8.1.7.1 Compensators of any type including hybrid or ported barrels.
8.1.7.1 Kompenzátorok: bármilyen fajta beleértve a hibrid, vagy nyílásokkal ellátott 
csövet is.

8.1.7.2 Add-on weights. This includes (but is not limited to) weighted magazines, tungsten guide rods,
brass magazine wells, weighted grips, and weighted grip plugs.

8.1.7.2 Plusz súlyok versenyelőny céljából. Ez magában foglalja (de nem kizárólago-
san) a súlyozott tárakat wolfram helyretolórudat, réz tártölcséreket, súlyozott marko-
latokat, és nehezített markolat

8.1.7.3 Heavy and/or cone style barrels  without a barrel bushing except as allowed in ESP, CCP,
BUG and CDP divisions with length restrictions.

8.1.7.3 Nehéz, és/vagy kúpos csövek csőköpeny nélkül, kivétel az ESP, CCP, BUG és 
CDP divíziókban, ahol maximális hossz megkötéssel engedélyezettek.

8.1.7.4 Sights of non-standard configuration (ghost rings, Bo-Mar ribs, etc.).
8.1.7.4 Nem általános   célzó készülékek   (ghost rings, Bo-Mar ribs, etc.).

8.1.7.5 Disconnecting or disabling of any safety device including (but not limited to): manual safeties, 
grip safeties, firing pin, striker, and hammer blocking safeties, 1911 series 80 firing pin safeties, 
1911 Swartz safeties. 1911 series 80 frames may be used with series 70 slides or vice versa. 
Revolver actions may not be modified so that the hammer can fall when the cylinder is open.

8.1.7.5 Eltávolított, vagy kiiktatott biztonsági berendezések beleértve (de nem kizá-
rólagosan): kézi biztosító, markolat biztosító, ütőszeg, striker, és kakas blokkoló biz-
tosítók, 1911 80-as széria: ütőszeg biztosítók, 1911 Swartz biztosítók. Az 1911 80-as 



széria tokja használható a 70-es széria szánjával, és fordítva. A revolverek nem módo-
síthatóak oly módon, hogy a kakas előre csaphasson a forgódob nyitott állapotában.

8.1.7.6 Lights mounted on firearms.
8.1.7.6 Fegyverre szerelt   lámpák

8.1.7.7 Rail mounted lasers and bolt-on trigger guard mounted lasers are not allowed.
8.1.7.7 Sínre szerelt lézer irányzékok, valamint sátorvasra erősített lézer irányzékok.

8.2 Firearms - Divisions

8.2 Tűzfegyver divízió  k
- Stock Service Pistol Division (SSP)

8.2.1 Stock Service Pistol divízió (SSP - gyári szolgálati pisztoly)

Handguns permitted for use in SSP must:
8.2.1.1 A következő feltételeknek kell megfelelnie a SSP-ben használható kézi lőfegy-
vernek:

Have a minimum annual production of 2,000 units. Discontinued models must have had a total
production of 20,000 units.

8.2.1.1.1 Éves gyártott darabszám: legalább 2.000. Amennyiben egy modellt már 
nem gyártanak, úgy annak legalább 20.000 legyártott darabszámmal kell   rendelkez-
nie.

Be semi-automatic.
8.2.1.1.2   Félautomata

Be double action, double action only, or striker fired.
8.2.1.1.3 Double action, double   action   only, vagy striker-es

Use 9 mm (9x19) or larger cartridges.
8.2.1.1.4 9mm (9x19) vagy ennél nagyobb kaliber

The unloaded firearm with the heaviest magazine must weigh 43.00 oz. (1219.0 grams) or
less.

8.2.1.1.5 A töltetlen lőfegyvernek a legnehezebb tárral együtt legfeljebb 43 oz (1219 
gramm) tömegűnek szabad lennie.

The firearm with the largest magazine inserted must fit in the IDPA gun test box measuring 8 ¾” x

6” x 1 
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” (222.3 mm x 152.4 mm x 41.3 mm.)

8.2.1.1.6 A lőfegyvernek, melybe a legnagyobb tárat kell behelyezni, el kell férnie a 
szabványos IDPA fegyver teszt dobozba. (Ennek méretei: collban: 8 ¾” x 6” x 1 5/8”, 
centiméterben: 22,23cm x 15,24cm x 4,13cm)

Start Condition:
8.2.1.2 A lőfegyver   nyugalmi   állapota

Selective DA/SA firearms will start hammer down.
8.2.1.2.1 A választható DA/SA sütésű   fegyvereknél   a kakas leengedett állapotban

Firearms with a de-cocking lever or button will be de-cocked using the lever or button.
8.2.1.2.2 A   fesztelenítő karr  al, vagy gombbal ellátott fegyvereket a kapcsolóval, vagy 
gombbal feszteleníteni kell

If  the hammer must  be lowered by pulling the trigger and manually lowering the hammer,  the
hammer will be lowered to the lowest position possible.



8.2.1.2.3 Amennyiben a kakas leengedéséhez az elsütőbillentyű meghúzása és a ka-
kas kézi leengedése szükséges, a kakast a lehető legalacsonyabb   pozícióba   kell állíta-
ni.

In SSP, manual safeties may be engaged at the shooter’s discretion.
8.2.1.2.4 SSP divízióban a biztosító szerkezetek   használata   a lövő belátására van bíz-
va.

SSP Permitted Modifications (Inclusive list):
8.2.1.3 Az SSP divízióban   engedélyezett   módosítások (kizárólagos lista)

Sights may be changed to another  notch and post type.  Slides may not  be machined to accept
different style sights.

8.2.1.3.1 Az irányzékok cserélhetőek, másik nézőke, célzóhasáb típusra. Azonban a 
rögzítés érdekében a szánon nem lehet módosítani (csak csereszabatos darabok 
használhatóak).

Grips may be changed to another style or material that is similar to factory configuration and do not
weigh more than 2.00 oz. (56.7 grams) more than the factory standard weight for that model.

8.2.1.3.2 Markolat cserélhető más stílusú, anyagú markolatra, amely hasonló a gyári 
alakhoz, és attól nem nehezebb 2 unciával, vagyis 56,7 grammal.

Magazine releases, slide stops, safety levers, de-cocking levers, hammers, and triggers, that are 
stock on one SSP legal firearm may be used on another SSP legal firearm from the same 
manufacturer provided they are drop in replacements. Parts in this list must come factory 
installed on standard production firearms. Special parts that are available installed only from a 
factory custom shop are not eligible in SSP.

8.2.1.3.3 Tárkioldók, szánakasztók, biztonsági kapcsolók, fesztelenítők, kakasok, és 
elsütőbillentyűk, amik eredetinek számítanak egy SSP divíziój  ú   fegyveren használha-
tóak más SSP fegyveren is, amennyiben a gyártó egyezik, és az eredeti alkatrészek 
már nem beszerezhetőek. Ezen alkatrészeknek normál, sorozatgyártású fegyvereken 
gyárilag kell felszerelve legyenek, semmilyen olyan alkatrész nem engedélyezett SSP-
ben, amely különböző gyári tuning műhelyek munkája.

Recoil spring guide rods and dual spring recoil systems made of material that is no heavier than
stainless steel.

8.2.1.3.4 Helyretoló rugó vezető rudak, és kettős helyretoló rugó rendszerek engedé-
lyezettek, amennyiben nem nehezebbek a   rozsdamentes   acélnál.

Frames may be replaced with identical frames from the same manufacturer.
8.2.1.3.5 A tok, csak gyártó azonos tokra cserélhető

A slip-on grip sock and/or grip tape, skateboard tape, etc. may be used.
8.2.1.3.6 Felhúzató markolat   csúszásgátló   tok és/vagy szalag, gördeszka szalag stb. 
használható

Internal action work may be used to enhance trigger pull as long as safety is maintained (no
visible external modifications allowed).

8.2.1.3.7 Belső elsütő szerkezet módosítható az elsütő erő javítására, amennyiben a 
biztonságos működés garantált (és nincs semmilyen látható külső   módosítás  )

Internal reliability work.
8.2.1.3.8 Belső.   megbízhatóságot   javító módosítás

Aftermarket extractors and pins may be used.
8.2.1.3.9 Utángyártott hüvelyvonók, és   ütőszegek   használhatóak

Internal accuracy work.
8.2.1.3.10 Belső, pontosságot javító   módosítás

Replacement of barrel with one of factory configuration that uses the original cartridge.
8.2.1.3.11 Eredeti, gyári cserecső, az eredeti kaliberben.



Plastic plugs may be used to fill the opening behind the magazine well.
8.2.1.3.12 Műanyag dugók használhatóak a tártölcsér hézagainak kitöltésére.

Custom finishes may be applied.
8.2.1.3.13 Egyedi felületkezelés   alkalmazható

Stock slide cover plates may be refinished.
8.2.1.3.14 A gyári szán takaró lemezek újra fényezhetőek

Slides  may be  engraved.  Engraving  is  defined  as  etching  into  the  slide  of  logos,  letters,  and
graphics no deeper than the original factory logos.

8.2.1.3.15 A szán gravírozható. Gravírozásnak a logók, betűk, és grafikák bevésését 
értjük, melyek mélysége nem lehet nagyobb a gyári   gravírozásénál.

Stippling and texturing may be performed on readily replaceable parts of the grip frame such as
replaceable back straps and replaceable grip panels.

8.2.1.3.16 Érdesítés, pontozással,   és   mintákkal alkalmazható a cserélhető markolat-
paneleken oldalt, és hátul.

Aftermarket magazines may be used provided they do not weigh more than 1.00 oz. (28.3 grams)
over the same capacity factory magazine.

8.2.1.3.17   Utángyártott   tárak használhatóak, amennyiben az eredeti (azonos kapaci-
tású) tárnál nem nehezebb 1 unciával, vagyis 28,3 grammal.

8.2.1.3.18 Aftermarket  magazine  base  pads  may  be  used  provided  they  do  not  make  the
magazine weight more than 1.00 oz. (28.3 grams) over the same capacity factory magazine.

8.2.1.3.18 Utángyártott tártalp használható, amennyiben azzal a tár tömege nem nö-
vekszik az eredeti (azonos kapacitású) tárnál 1 unciával, vagyis   28,3   grammal többre.

8.2.1.3.19 Magazine base pads may be modified by reshaping, texturing, or adding bumper pads 
provided that they do not make the magazine weigh more than 1.00 oz. (28.3 grams) over the 
same capacity factory magazine.

8.2.1.3.19 A tártalpak módosíthatóak, átméretezhetőek, felületük érdesíthető, vagy 
védő talp szerelhető rájuk, amennyiben ezzel a tár tömege nem növekszik az eredeti 
(azonos kapacitású) tárnál 1 unciával, vagyis 28,3 grammal többre.

8.2.1.3.20 Magazines  that  are  longer  than  stock  may  be  used  provided  they  meet  all  other
division requirements.

8.2.1.3.20 Az eredeti tárnál hosszabb tár   használható  , amennyiben minden más diví-
zió követelmény teljesül.

SSP Excluded Modifications (Non-Inclusive list):
8.2.1.4 SSP-ben tiltott módosítások (nem   kizárólagos   lista)

8.2.1.4.1 Externally  visible  modifications  other  than  those  listed  in  the  Permitted
Modifications section.

8.2.1.4.1 Külsőleg látható módosítások,   melyek   nem tartoznak az engedélyezett mó-
dosításokhoz

8.2.1.4.2 Aftermarket  or  visibly  modified  magazine  releases,  slide  stops,  safety  levers,  de-
cocking levers, and hammers.

8.2.1.4.2 Utángyártott, vagy láthatóan   módosított   tár kioldók, szánakasztók, bizton-
sági kapcsolók, fesztelenítők, és kakasok.

8.2.1.4.3 Robar-style grip reduction.
8.2.1.4.3 Robar stílusú markolat   csökkentők

8.2.1.4.4 Add-on magazine well opening.
8.2.1.4.4 Külön felszerelhető   tártölcsér

8.2.1.4.5 Slide inserts to accommodate a different recoil assembly design.
8.2.1.4.5 Szán betétek, amelyek a gyáritól eltérő helyretoló rendszer befogadását te-
szik lehetővé

8.2.1.4.6 A barrel that uses a different cartridge that is not offered in the original factory model.



8.2.1.4.6 Olyan cső, amely kalibere nem   elérhető   a gyári modellek esetében

8.2.1.4.7 Customization of the slide by adding front cocking serrations, tri-top, carry melts, and
high power cuts.

8.2.1.4.7 A szán következő   átalakításai  : első érdesítés, nagy bevágások.

8.2.1.4.8 Compensated/ported firearms with non-compensated/ported barrels installed.
8.2.1.4.8 Gyárilag   kompenzátorral   szerelt lőfegyverek, nem kompenzátoros csőre va-
ló cserélése

8.2.1.4.9 Checkering or stippling on non-readily replaceable parts of the grip frame.
8.2.1.4.9 Érdesítés, pontozással, és mintákkal, a nem cserélhetőre tervezett alkatré-
szeknél

8.2.1.4.10 Aftermarket slides.
8.2.1.4.10 Utángyártott szán

8.2.1.4.11 Removing material from the magazine well opening.
8.2.1.4.11 Anyag leválasztása a   tárnyílás   széléről

8.2.1.4.12 Aftermarket grip tang extensions or beavertails.
8.2.1.4.12 Utángyártott   markolattüske   hosszabbítók, vagy hódfarok.

8.2.1.4.13 Disabling the slide stop.
8.2.1.4.13 Szánakasztó kiiktatása

8.2.2 Enhanced Service Pistol Division (ESP)

8.2.2 Enhanced Service Pistol divízió (ESP - módosított szolgálati pisztoly)

8.2.2.1 Handguns permitted for use in ESP must:
8.2.1.1 A következő feltételeknek kell megfelelnie az ESP-ben használható kézi lő-
fegyvernek:

8.2.2.1 Be semi-automatic.
8.2.2.1.1   Félautomata

8.2.2.2 Use 9 mm (9x19) or larger cartridges.
8.2.2.1.2 9mm (9x19) vagy   ennél   nagyobb kaliber

8.2.2.3 The unloaded firearm with the heaviest magazine must weigh 43.00 oz. (1219.0 grams) or
less.

8.2.2.1.3 A töltetlen lőfegyvernek a legnehezebb tárral együtt legfeljebb 43 oz (1219 
gramm) tömegűnek szabad lennie.

8.2.2.4 The firearm with the largest magazine inserted must fit in the IDPA gun test box measuring

8¾” x 6” x 1 
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” (222.3 mm x 152.4 mm x 41.3 mm.)

8.2.2.1.4 A lőfegyvernek, melybe a legnagyobb tárat kell behelyezni, el kell férnie a 
szabványos IDPA fegyver teszt dobozba. (Ennek méretei: collban: 8 ¾” x 6” x 1 5/8”, 
centiméterben: 22,23cm x 15,24cm x 4,13cm)

8.2.2.5 Firearms originally sold as compensated/ported models may be used in ESP with
non-compensated/ported barrels installed.

8.2.2.1.5 Azon lőfegyverek, melyeket eredetileg kompenzátorral szereltek, az ESP di-
vízióban csak nem kompenzátoros csővel használhatóak.

8.2.2.6 Start Condition:
8.2.2.1.6 A   lőfegyver     nyugalmi, kiinduló   állapota



- Single  action  only  firearms  will  start  cocked  and  locked.  (hammer  cocked,  safety
engaged).

8.2.2.1.6.1 A   kizárólag   egyszeres működtetésű (SAO) fegyverek csőre töltve, biztosít-
va indulnak. (kakas hátsó állásban, biztosítva)

- Selective  DA/SA firearms  will  start  cocked  and  locked  or  de-cocked.  This  is  at  the
shooter’s discretion, including firearms using the SSP into ESP rule.

8.2.2.1.6.2 A   választható   DA/SA működtetésű fegyverek vagy csőre töltve és biztosít-
va, vagy fesztelenítve indulnak. Ez a lövő belátására van bízva, beleértve azon SSP 
divíziójú lőfegyvereket is, amelyekkel ESP-ben indulnak.

- Double action, double action only, or striker fired firearms with a de-cocking lever or button
will be de-cocked using the lever or button.

8.2.2.1.6.3 A DA,   DAO  , vagy striker-es   fesztelenítő karr  al, vagy gombbal ellátott fegy-
vereket a kapcsolóval, vagy gombbal feszteleníteni kell

- Double action, double action only, or striker-fired firearms may have a manual safety engaged
at the shooter’s discretion.

8.2.2.1.6.4 DA/DAO/striker-fired lőfegyverek biztosítóinak a használata a lövő belátá-
sára vannak bízva

8.2.2.7 All firearms legal in SSP are legal for use in ESP. This provision may be used for firearms
that violate an ESP rule (for example, a firearm with a steel dust cover or rail over 3.25”) to still
be used in ESP, provided the firearm meets all SSP requirements.

8.2.2.1.7 Minden lőfegyver, amely használható az SSP divízióban, az engedélyezett 
ESP-ben is. Ez a rendelkezés érvényes abban az esetben is, ha egyébként a lőfegyver 
valamely ESP szabályt nem teljesítené (például a lőfegyveren acél porvédő, vagy sín 
van, 3,25''-nál nagyobb hosszban), de minden SSP szabálynak megfelel.

8.2.2.2 ESP Permitted Features and Modifications (Inclusive list):
8.2.2.2 Az ESP divízióban   engedélyezett   módosítások, és tulajdonságok (kizárólagos 
lista)

8.2.2.2.1 Sights may be changed to another notch and post type. Slides may be machined to accept
different style sights.

8.2.2.2.1 Az irányzékok cserélhetőek, másik nézőke, célzóhasáb típusra. A szán mó-
dosítható amennyiben az irányzék   rögzítése   ezt megköveteli.

8.2.2.2.2 Grips may be changed provided they do not weigh more than 2.00 oz. (56.7 grams) more than
the factory standard weight for that model.

8.2.2.2.2 Markolat cserélhető más stílusú, anyagú markolatra, amely nem nehezebb 
2 unciával, vagyis 56,7 grammal a gyári markolatnál.

8.2.2.2.3 A slip-on grip sock and/or grip tape, skateboard tape, etc. may be used.
8.2.2.2.3 Felhúzató   markolat     csúszásgátló   tok és/vagy szalag, gördeszka szalag stb. 
használható

8.2.2.2.4 Robar-style grip reduction.
8.2.2.2.4 Robar   stílusú   markolat   csökkentők

8.2.2.2.5 Action work may be used to enhance trigger pull as long as safety is maintained.
8.2.2.2.5 Elsütő szerkezet módosítható az elsütő erő javítására, amennyiben a bizton-
ságos működés garantált 

8.2.2.2.6 Reliability work.
8.2.2.2.6   Megbízhatóságot   javító módosítás

8.2.2.2.7 Aftermarket extractors and pins may be used.
8.2.2.2.7 Utángyártott   hüvelyvonók  , és   ütőszegek   használhatóak

8.2.2.2.8 Internal accuracy work.



8.2.2.2.8 Belső,   pontosságot   javító   módosítás

8.2.2.2.9 Replacement of barrel with one of factory configuration that uses a stock or non-stock
cartridge.

8.2.2.2.9 Eredeti, gyári cserecső, az eredeti, vagy attól eltérő kaliberben is.

8.2.2.2.10 Plastic plugs may be used to fill the opening behind the magazine well.
8.2.2.2.10   Műanyag   dugók használhatóak a tártölcsér hézagainak kitöltésére.

8.2.2.2.11 Aftermarket triggers and trigger work that result in the trigger being forward or rearward
from the stock trigger position.

8.2.2.2.11 Utángyártott elsütőbillentyűk, és elsütő szerkezetek, amelyek a billentyű 
pozícióját a gyárihoz képest megváltoztatják.

8.2.2.2.12 Externally visible trigger over travel stops.
8.2.2.2.11 Külsőleg is látható, elsütőbillentyű út határoló

8.2.2.2.13 Hammer and other trigger action parts to enhance trigger pull.
8.2.2.2.13 Kakas, és más elsütő szerkezet módosítások, amelyek az elsütő erőt javít-
ják.

8.2.2.2.14 Checkering, serrating, and stippling.
8.2.2.2.14 Érdesítés, pontozással, és mintákkal, recézés, fogazás.

8.2.2.2.15 Reshape trigger guard.
8.2.2.2.15 Sátorvas formájának megváltoztatása

8.2.2.2.16 Extended and/or ambidextrous thumb safety.
8.2.2.2.16 Meghosszabbított és/vagy kétkezes hüvelykujj biztosító

8.2.2.2.17 Extended beavertail grip safety.
8.2.2.2.17 Meghosszabbított hódfarok markolat biztosító

8.2.2.2.18 Ambidextrous or right side magazine releases.
8.2.2.2.18 Meghosszabbított, vagy jobbkezes tár kioldó

8.2.2.2.19 Extended, trimmed, and/or ambidextrous slide releases.
8.2.2.2.19 Meghosszabbított, lerövidített és/vagy kétkezes szánakasztó

8.2.2.2.20 Heavy or cone style barrels on firearms with barrel lengths of 4.25” (108 mm) or less.
8.2.2.2.20 Nehéz, vagy kúpos csövek 4,25''-nál (10,8cm-nél) rövidebb csövű fegyvere-
ken

8.2.2.2.21 Recoil spring guide rods and dual spring recoil systems made of material that is no heavier
than stainless steel.

8.2.2.2.21 Helyretoló rugó vezető rudak, és kettős helyretoló rugó rendszerek enge-
délyezettek, amennyiben nem nehezebbek a rozsdamentes acélnál.

8.2.2.2.22 Slide inserts to accommodate a different recoil assembly design.
8.2.2.2.22 Szán betétek, amelyek lehetővé teszik más helyretoló rendszerek beépíté-
sét

8.2.2.2.23 Modification of the magazine well and add-on well extensions.
8.2.2.2.23 Tártölcsér módosítások, és utólagos tártölcsér kiegészítők.

8.2.2.2.24 Custom finishes and engraving may be applied.
8.2.2.2.24 Egyedi felületkezelés, vésetek alkalmazhatóak

8.2.2.2.25 Aftermarket slide cover plates.
8.2.2.2.25 Utángyártott szán takaró lemezek

8.2.2.2.26 Slides with front cocking serrations, tri-top, carry melts, and high power cuts.
8.2.2.2.26 Szánok első érdesítéssel, nagy bevágások



8.2.2.2.27 Grip tang extensions or beavertails
8.2.2.2.27   M  arkolattüske   meghosszabbítás, vagy hódfarok.

8.2.2.2.28 Swenson style thumb shields and frame mounted thumb shields.
8.2.2.2.28 Swenson stílusú hüvelykujj védők, vagy tokra szerelt hülyvekujj védők

8.2.2.2.29 Aftermarket safeties.
8.2.2.2.29 Utángyártott biztonsági berendezések

8.2.2.2.30 Aftermarket magazine base pads may be used provided they do not make the magazine
weight more than 1.50 oz. (42.5 grams) over the same capacity factory magazine.

8.2.2.2.30 Utángyártott tártalp használható, amennyiben azzal a tár tömege nem nö-
vekszik az eredeti (azonos kapacitású) tárnál 1,5 unciával, vagyis 42,5 grammal több-
re.

8.2.2.2.31 Magazine base pads may be modified by reshaping, texturing, or adding bumper pads 
provided that they do not make the magazine weigh more than 1.50 oz. (42.5 grams) over the same 
capacity factory magazine.

8.2.2.2.31 A tártalpak módosíthatóak, átméretezhetőek, felületük érdesíthető, vagy 
védő talp szerelhető rájuk, amennyiben ezzel a tár tömege nem növekszik az eredeti 
(azonos kapacitású) tárnál 1,5 unciával, vagyis 42,5 grammal többre.

8.2.2.2.32 Magazines that are longer than stock may be used provided they meet all other division
requirements.

8.2.2.2.32 Az eredeti tárnál hosszabb tár használható, amennyiben minden más diví-
zió követelmény teljesül.

ESP Excluded Features and Modifications (Non-Inclusive list):
8.2.2.3 ESP-ben tiltott módosítások (nem kizárólagos lista)

Steel dust covers and rails over 3.25” (82.6 mm) (as measured from the rear of the slide stop pin to the
most forward portion of the dust cover or rail) are not permitted.

8.2.2.3.1 Acél porvédők, és sín 3,25''-nál (8,26 cm-nél) nagyobb hosszban nem enge-
délyezettek (A szánakasztó tengely hátsó részétől, a porvédő vagy sín legelöl lévő ré-
széig mérve)

Removal of material from the exterior of the slide other than front cocking serrations, tri-top, engraving,
carry melts, and high power cuts.

8.2.2.3.2 A szán külső részéről történő anyag leválasztás, következők kivételével: első
érdesítés, nagy bevágások 

Trigger shoes.
8.2.2.3.3 Elsütőbillentyű szélesítő

Disabling the slide stop.
8.2.2.3.5 Szánakasztó kiiktatása

8.2.3 Custom Defensive Pistol Division (CDP)

8.2.3 Custom Defensive Pistol Divízió (CDP - Egyéb önvédelmi pisztoly)

8.2.3.1 Handguns permitted for use in CDP must:
8.2.3.1 A következő feltételeknek kell megfelelnie a CDP-ben használható kézi lőfegy-
vernek:

8.2.3.1.1 Be semi-automatic.
8.2.3.1.1   Félautomata

8.2.3.1.2 Use .45 ACP cartridges.
8.2.3.1.2 .45 ACP kaliber

8.2.3.1.3 The unloaded  firearm with  the  heaviest  magazine  must  weigh  43.00 oz.  (1219.0
grams) or less.



8.2.3.1.3 A töltetlen lőfegyvernek a legnehezebb tárral együtt legfeljebb 43 oz (1219 
gramm) tömegűnek szabad lennie.

8.2.3.1.4 The firearm with the largest magazine inserted must fit in the IDPA gun test box
measuring 8

¾” x 6” x 1 

5
/

8
” ( 222.3 mm x 152.4 mm x 41.3 mm.)

8.2.3.1.4 A lőfegyvernek, melybe a legnagyobb tárat kell behelyezni, el kell férnie a 
szabványos IDPA fegyver teszt dobozba. (Ennek méretei: collban: 8 ¾” x 6” x 1 5/8”, 
centiméterben: 22,23cm x 15,24cm x 4,13cm)

8.2.3.1.5 Firearms originally sold as compensated/ported models may be used in CDP with
non-compensated/ported barrels installed.

8.2.3.1.5 Azon   lőfegyverek,   melyeket eredetileg kompenzátorral szereltek, a CDP di-
vízióban csak nem kompenzátoros csővel használhatóak.

8.2.3.1.6 Start Condition:
8.2.3.1.6 A   lőfegyver     nyugalmi, kiinduló   állapota

Single action only firearms will start cocked and locked. (hammer cocked, safety
engaged).

8.2.3.1.6.1 A kizárólag egyszeres működtetésű (SAO) fegyverek csőre töltve, biztosít-
va indulnak. (kakas hátsó állásban, biztosítva)

Selective DA/SA firearms will start cocked and locked or de-cocked. This is at the shooter’s
discretion, including firearms using the SSP into CDP rule.

8.2.3.1.6.2 A   választható     DA/SA   működtetésű fegyverek vagy csőre töltve és biztosít-
va, vagy fesztelenítve indulnak. Ez a lövő belátására van bízva, beleértve azon SSP 
divíziójú lőfegyvereket is, amelyekkel CDP-ben indulnak.

Double action, double action only, or striker fired firearms with a de-cocking lever or button
will be de-cocked using the lever or button.

8.2.3.1.6.3 A DA,   DAO  ,   vagy   striker-es   fesztelenítő kar  ral, vagy gombbal ellátott fegy-
vereket a karrall, vagy gombbal feszteleníteni kell

Double action, double action only, or striker-fired firearms may have a manual safety engaged
at the shooter’s discretion.

8.2.3.1.6.4 DA/DAO/striker-es lőfegyverek biztosítóinak a használata a lövő belátásá-
ra vannak bízva

All .45 ACP firearms legal in SSP are legal for use in CDP. This provision may be used for firearms
that violate a CDP rule (for example, a firearm with a steel dust cover or rail over 3.25”) to still be
used in CDP, provided the firearm meets all SSP requirements.

8.2.3.1.7 Minden .45 ACP kaliberű lőfegyver, amely használható az SSP divízióban, az
engedélyezett CDP-ben is. Ez a rendelkezés érvényes abban az esetben is, ha egyéb-
ként a lőfegyver valamely CDP szabályt nem teljesítené (például a lőfegyveren acél 
porvédő, vagy sín van, 3,25''-nál nagyobb hosszban), de ettől eltekintve, minden SSP 
szabálynak megfelel.

 8.2.3.2 CDP Permitted Features and Modifications (Inclusive list):
8.2.3.2 A CDP divízióban engedélyezett módosítások, és tulajdonságok (kizárólagos 
lista)

Sights may be changed to another notch and post type. Slides may be machined to accept different
style sights.

8.2.3.2.1 Az   irányzékok   cserélhetőek, másik nézőke, célzóhasáb típusra. A szán mó-
dosítható amennyiben az irányzék   rögzítése   ezt megköveteli.

8.2.3.2.1 Grips may be changed provided they do not weigh more than 2.00 oz. (56.7 grams) more
than the factory standard weight for that model.



8.2.3.2.2 Markolat cserélhető más stílusú, anyagú markolatra, amely nem nehezebb 
2 unciával, vagyis 56,7 grammal a gyári markolatnál.

8.2.3.2.2 A slip-on grip sock and/or grip tape, skateboard tape, etc. tape may be used.
8.2.3.2.3 Felhúzató   markolat     csúszásgátló   tok és/vagy szalag, gördeszka szalag stb. 
használható

8.2.3.2.3 Robar-style grip reduction.
8.2.3.2.4 Robar   stílusú     markolat     csökkentők

8.2.3.2.4 Action work may be used to enhance trigger pull as long as safety is maintained.
8.2.3.2.5 Elsütő szerkezet módosítható az elsütő erő javítására, amennyiben a bizton-
ságos működés garantált 

8.2.3.2.5 Reliability work.
8.2.3.2.6   Megbízhatóságot   javító módosítás

8.2.3.2.6 Aftermarket extractors and pins may be used.
8.2.3.2.7   Utángyártott     hüvelyvonók  , és   ütőszegek   használhatóak

8.2.3.2.7 Internal accuracy work.
8.2.3.2.8 Belső,   pontosságot     javító     módosítás

8.2.3.2.8 Replacement barrels of factory configuration in .45 ACP.
8.2.3.2.9 Eredeti, gyári cserecső, .45 ACP kaliberben.

8.2.3.2.9 Plastic plugs may be used to fill the opening behind the magazine well.
8.2.3.2.10   Műanyag   dugók használhatóak a tártölcsér hézagainak kitöltésére.

8.2.3.2.10 Aftermarket  triggers  and  trigger  work  that  result  in  the  trigger  being  forward  or
rearward from the stock trigger position.

8.2.3.2.11   Utángyártott   elsütőbillentyűk, és elsütő szerkezetek, amelyek a billentyű 
pozícióját a gyárihoz képest megváltoztatják.

8.2.3.2.11 Externally visible trigger over travel stops.
8.2.3.2.11   Külsőleg   is látható, elsütőbillentyű út határoló

8.2.3.2.12 Hammer and other trigger action parts to enhance trigger pull.
8.2.3.2.13 Kakas, és más elsütő szerkezet módosítások, amelyek az elsütő erőt javít-
ják.

8.2.3.2.13 Checkering, serrating, and stippling.
8.2.3.2.14 Érdesítés, pontozással, és mintákkal, recézés, fogazás.

8.2.3.2.14 Reshape trigger guard.
8.2.3.2.15 Sátorvas formájának megváltoztatása

8.2.3.2.15 Extended and/or ambidextrous thumb safety.
8.2.3.2.16 Meghosszabbított és/vagy kétkezes hüvelykujj biztosító

8.2.3.2.16 Extended beavertail grip safety.
8.2.3.2.17 Meghosszabbított hódfarok markolat biztosító

8.2.3.2.17 Ambidextrous or right side magazine releases.
8.2.3.2.18 Kétkezes vagy jobb oldali tár kioldó

8.2.3.2.18 Extended, trimmed, and/or ambidextrous slide releases.
8.2.3.2.19 Meghosszabbított, lerövidített és/vagy kétkezes szánakasztó

8.2.3.2.20 Heavy or cone style barrels on firearms with barrel lengths of 4.25” (108 mm)or less.
8.2.3.2.20 Nehéz, vagy kúpos csövek 4,25''-nál (10,8cm-nél) rövidebb csövű fegyvere-
ken



8.2.3.2.21 Recoil  spring  guide  rods  and dual  spring  recoil  systems  made  of  material  that  is  no
heavier than stainless steel.

8.2.3.2.21 Helyretoló rugó vezető rudak, és kettős helyretoló rugó rendszerek enge-
délyezettek, amennyiben nem nehezebbek a rozsdamentes acélnál.

8.2.3.2.22 Slide inserts to accommodate a different recoil assembly design.
8.2.3.2.22 Szán betétek, amelyek lehetővé teszik más helyretoló rendszerek beépíté-
sét

8.2.3.2.23 Modification of the magazine well and add-on well extensions.
8.2.3.2.23 Tártölcsér módosítások, és utólagos tártölcsér kiegészítők.

8.2.3.2.24 Custom finishes and engraving may be applied.
8.2.3.2.24 Egyedi felületkezelés, vésetek alkalmazhatóak

8.2.3.2.25 Aftermarket slide cover plates.
8.2.3.2.25 Utángyártott szán takaró lemezek

8.2.3.2.26 Slides with front cocking serrations, tri-top, engraving, carry melts and high power cuts.
8.2.3.2.26 Szánon első érdesítés, nagy bevágások

8.2.3.2.27 Grip tang extensions or beavertails
8.2.3.2.27   M  arkolattüske   meghosszabbítás, vagy hódfarok.

8.2.3.2.28 Swenson style thumb shields and frame mounted thumb shields.
8.2.3.2.28 Swenson stílusú hüvelykujj védők, vagy tokra szerelt hüvelykujj védők

8.2.3.2.29 Aftermarket safeties.
8.2.3.2.29 Utángyártott biztonsági berendezések

8.2.3.2.30 Aftermarket magazine base pads may be used provided they do not make the magazine
weight more than 1.50 oz. (42.5 grams) over the same capacity factory magazine.

8.2.3.2.30 Utángyártott tártalp használható, amennyiben azzal a tár tömege nem nö-
vekszik az eredeti (azonos kapacitású) tárnál 1,5 unciával, vagyis 42,5 grammal több-
re.

8.2.3.2.31 Magazine base pads may be modified by reshaping, texturing, or adding bumper pads 
provided that they do not make the magazine weigh more than 1.50 oz. (42.5 grams) over the 
same capacity factory magazine.

8.2.3.2.31 A tártalpak módosíthatóak, átméretezhetőek, felületük érdesíthető, vagy 
védő talp szerelhető rájuk, amennyiben ezzel a tár tömege nem növekszik az eredeti 
(azonos kapacitású) tárnál 1,5 unciával, vagyis 42,5 grammal többre.

8.2.3.2.32 Magazines that are longer than stock may be used provided they meet all other division
requirements.

8.2.3.2.32 Az eredeti tárnál hosszabb tár használható, amennyiben minden más diví-
zió követelmény teljesül.

2.12.4 CDP Excluded Features and Modifications (Non-Inclusive list):
8.2.3.3 CDP-ben tiltott módosítások (nem kizárólagos lista)

Steel dust covers and rails over 3.25” (82.6 mm) (as measured from the rear of the slide stop pin to
the most forward portion of the dust cover or rail) are not permitted.

8.2.3.3.1 Acél porvédők, és sín 3,25''-nál (8,26 cm-nél) nagyobb hosszban nem enge-
délyezettek (A szánakasztó tengely hátsó részétől, a porvédő vagy sín legelöl lévő ré-
széig mérve)

Removal  of  material  from  the  exterior  of  the  slide  other  than  front  cocking  serrations,  tri-top,
engraving, carry melts, and high power cuts.

8.2.3.3.2 A szán külső részéről történő anyag leválasztás, következők kivételével: első
érdesítés, nagy bevágások 

Trigger shoes.
8.2.3.3.3 Elsütőbillentyű szélesítő



Disabling the slide stop.
8.2.3.3.5 Szánakasztó kiiktatása

8.2.4 Compact Carry Pistol Division (CCP)

8.2.4 Compact Carry Pistol (CCP - kompakt önvédelmi pisztoly)

Handguns permitted for use in CCP must:
8.2.4.1 A következő feltételeknek kell megfelelnie a CCP-ben használható kézi lőfegy-
vernek:

Be semi-automatic.
8.2.4.1.1   Félautomata

Use 9 mm (9x19) or larger cartridges.
8.2.4.1.2 9mm (9x19) vagy ennél nagyobb kaliber

Barrel length of 4.10” (104.1 mm) or less.
8.2.4.1.3 4,1 coll (10.41 cm) vagy kisebb csőhossz

The unloaded firearm with the heaviest magazine must weigh 37.00 oz. (1048.9 grams) or less.
8.2.4.1.4 A töltetlen lőfegyvernek a legnehezebb tárral együtt legfeljebb 37 oz 
(1048,9 gramm) tömegűnek szabad lennie.

The firearm with the largest magazine inserted must fit in the IDPA gun test box measuring 8 ¾” x 6” x

1 

3
/

8
” ( 222.3 mm x 152.4 mm x 34.9 mm.)

8.2.4.1.4 A lőfegyvernek, melybe a legnagyobb tárat kell behelyezni, el kell férnie a 
szabványos IDPA fegyver teszt dobozba. (Ennek méretei: collban: 8 ¾” x 6” x 1 3/8”, 
centiméterben: 22,23cm x 15,24cm x 3,49cm)

Start Condition:
8.2.4.1.6 A lőfegyver nyugalmi, kiinduló állapota

Single action only firearms will start cocked and locked. (hammer cocked, safety engaged).
8.2.4.1.6.1 A   kizárólag   egyszeres működtetésű (SAO) fegyverek csőre töltve, biztosít-
va indulnak. (kakas hátsó állásban, biztosítva)

Selective DA/SA firearms will start cocked and locked or de-cocked. This is at the shooter’s
discretion.

8.2.4.1.6.2 A   választható   DA/SA   működtetésű   fegyverek vagy csőre töltve és biztosít-
va, vagy fesztelenítve indulnak. Ez a lövő belátására van bízva.

Double action, double action only, or striker fired firearms with a de-cocking lever or button will
be de-cocked using the lever or button.

8.2.4.1.6.3 A DA,   DAO  , vagy   striker-es,     fesztelenítő kar  ral, vagy gombbal ellátott 
fegyvereket a karral, vagy gombbal feszteleníteni kell

Double action, double action only, or striker-fired firearms may have a manual safety engaged at
the shooter’s discretion.

8.2.4.1.6.4 DA/DAO/striker-fired lőfegyverek biztosítóinak a használata a lövő belátá-
sára vannak bízva

2.12.3.3.1 CCP Permitted Features and Modifications (Inclusive list):
8.2.4.2 A CCP divízióban   engedélyezett     módosítások  , és tulajdonságok (kizárólagos 
lista)



CCP firearms must comply with all Enhanced Service Pistol (ESP) features and modifications, and 
equipment restrictions, with the exception that there is no dust cover length limitations. Rule 8.2.2.3.1
does not apply.

A CCP lőfegyvereknek az ESP által engedélyezett módosításoknak, és tulajdonságok-
nak kell megfelelniük, azzal a kivétellel hogy nincsen korlátozva a porvédő hossza. (A
8.2.2.3.1-es szabály CCP fegyverre nem alkalmazható.)

8.2.5 Revolver Division (REV)

8.2.5 Revolver divízió (REV)

Revolvers will be categorized into one of the two following sub-
categories: Stock Revolver or Enhanced Revolver

A revolverek a következő két alkategóriába sorolhatóak:

           Gyári Revolver, vagy Módosított Revolver

Stock Revolver handguns permitted for use must be:
8.2.5.1 A következő feltételeknek kell megfelelnie a Gyári Revolvereknek:

Any revolver that uses .38 Special or larger cartridges with a rimmed case and is not loaded with
moon clips.

8.2.5.1.1 Bármely revolver, amely l  egalább .38 Special kaliberű, vagy annál nagyobb, 
peremes lőszerrel működik, és nem tölthető töltőcsillaggal

The unloaded firearm must weigh 43.00 oz. (1219.0 grams) or less.
8.2.5.1.2 A töltetlen lőfegyvernek legfeljebb 43 oz (1219 gramm) tömegűnek szabad 
lennie.

Enhanced Revolver handguns permitted for use must be:
8.2.5.2 A következő feltételeknek kell megfelelnie a Módosított Revolvereknek:

Any revolver that uses .357 magnum or larger cartridges with rimmed or rimless cases.
8.2.5.2.1 Bármely revolver, amely legalább   .357 magnum kaliberű, vagy annál na-
gyobb, peremes, vagy perem nélküli lőszerrel működik.

The unloaded firearm must weigh 50.00 oz. (1417.5 grams) or less.
8.2.5.2.2 A töltetlen lőfegyvernek legfeljebb 50 oz (1417.5 gramm) tömegűnek sza-
bad lennie.

May be loaded via speed loader or full moon clip.
8.2.5.2.3 Tölthető gyorstöltővel, vagy töltőcsillaggal is.

Stock and Enhanced Revolver requirements:
8.2.5.3 A következő feltételeknek mind a Gyári mind a Módosított Revolvereknek 
meg kell felelniük:

The use of trimmed (shortened) ammunition is not allowed.
8.2.5.3.1 Gyári hosszához képest lerövidített lőszer nem használható

Ammunition  used  must  match  the  cartridge  listed  on  the  firearm  with  the  following
exceptions:

8.2.5.3.2 A használt lőszer kaliberének meg kell egyeznie a lőfegyver kaliberével, ki-
véve az alábbi eseteket:

.38 special in .357 magnum
8.2.5.3.2.1 .38 special .357 magnum fegyverben

.44 special in .44 magnum
8.2.5.3.2.2 .44 special .44 magnum fegyverben

.45 Auto Rim or .45 GAP in .45 ACP



8.2.5.3.2.3 .45 Auto Rim, vagy .45 GAP .45 ACP fegyverben

.45 ACP or .45 GAP in .45 Colt
8.2.5.3.2.4 .45 ACP, vagy .45 GAP, .45 Colt fegyverben

.40 S&W in 10mm
8.2.5.3.2.5 .40 S  &W  , 10mm fegyverben

Barrel length of 4.25” (108 mm) or less.
8.2.5.3.3 A cső legfeljebb 4,25'' (10,8 cm) hosszú lehet 

Be loaded to the division capacity of six (6) rounds in the cylinder. Seven (7) and eight (8) shot
revolvers are permitted, but may only load six (6) rounds.

8.2.5.3.4 Csak a divíziónak megfelelő lőszerszámmal tárazható (6 db). Használhatóak
ennél nagyobb tárkapacitású revolverek is (7-8), de azokba is csak 6 darab lőszert 
szabad tölteni.

Stock and Enhanced Revolver Permitted Modifications (Inclusive list):
8.2.5.4 A Gyári, és Módosított Revolver   divíziókban   engedélyezett módosítások (kizá-
rólagos lista)

Sights may be changed to another notch and post type. The frame and barrel may be machined
to accept different style sights.

8.2.5.4.1 Az irányzékok cserélhetőek, másik nézőke, célzóhasáb típusra. A szán, és a 
cső módosítható amennyiben az irányzék rögzítése ezt megköveteli.

Action work to enhance trigger pull as long as safety is maintained (smoothing the trigger face, 
removing the hammer spur, use of over travel stop, conversion to DA only and addition of ball 
detent are considered action work and are permitted).

8.2.5.4.2 Elsütő szerkezet módosítható az elsütő erő javítására, amennyiben a bizton-
ságos működés garantált (elsütőbillentyű polírozás, kakas sorjátlanítás, túlhúzásgát-
ló, DA konverzió engedélyezett)

Grips may be changed to another style or material that is similar to factory configuration, provided 
they do not weigh more than 2.00 oz. (56.7 grams) more than the factory standard weight for that 
model.

8.2.5.4.3 Markolat cserélhető más markolatra, amely nem nehezebb a gyári marko-
latnál 2 unciával, vagyis 56,7 grammal.

Grip tape, skateboard tape, etc. may be used.
8.2.5.4.4 Markolat csúszásgátló szalag, gördeszka szalag stb. használható

Cylinder latches may be changed to another factory offering from the firearm manufacturer.
8.2.5.4.5 A dobtár kioldó cserélhető, de csak gyártó azonos darabra.

Chamfer the rear of the chambers.
8.2.5.4.6 Töltényűrök végének lekerekítése

Shortening of factory barrels.
8.2.5.4.7 Gyári cső lerövidítése

Re-barreling to another factory offering for that model.
8.2.5.4.8 Csőcsere: csak gyári csőre, mely az adott modellhez készült

Firearms converted to accept moon clips may be used in Stock Revolver provided moon clips are not
used.

8.2.5.4.9 Azon lőfegyverek, melyeket töltőcsillag használatára alakítottak át, használ-
hatóak Gyári Revolver divízióban, amennyiben a töltéshez nem töltőcsillagot használ-
nak. 

Custom finishes.
8.2.5.4.10 Egyedi felületkezelés



Enhanced Revolver Additional Permitted Modifications (Inclusive list):
8.2.5.5 Csak a Módosított Revolver divízióban engedélyezett módosítások (kizáróla-
gos lista)

Cylinder latches may be modified or replaced, but may not protrude past the frame in any direction and

may not be thicker than 

3
/

8
" (9.5 mm) as measured from the side plate of the frame.

8.2.5.5.1 A dobtár kioldó módosítható, cserélhető, de nem lóghat túl a tokon semmi-
lyen irányba, és nem lehet vastagabb 3/8''-nál (9,5mm-nél) (a tok oldalsíkjától mérve)

Conversion to accept moon clips.
8.2.5.5.2 Töltőcsillag használatát lehetővé tevő módosítások

Stock and Enhanced Revolver Excluded Modifications (Non-Inclusive list):
8.2.5.6 A Gyári, és Módosított Revolver divíziókban tiltott módosítások (nem kizáróla-
gos lista)

Oversize or heavy barrels.
8.2.5.6.1 Túlméretes vagy nehéz cső

Hogue Big Butt grips and similar are not allowed.  The maximum grip dimensions allowed
are: 5.00” (127mm) maximum height, measured from the bottom of the hammer opening in the
frame to the bottom of the grip

2 
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8
” (60.3mm) maximum depth.1 

5
/

8
” (41.3mm) maximum width

8.2.5.6.2 Hogue Big Butt markolatok, és hasonlóak. A legnagyobb megengedett mar-
kolat méretei a következők: 5'' (12.7cm) magasság, (a tokba mart kakas nyílás aljától 
a markolat legaljáig mérve), 2 3/8'' (6.03 cm) maximális mélység, 1 5/8'' (4.13 cm) 
maximális szélesség.

8.2.6 Back Up Gun (BUG)

8.2.6 Tartalék fegyver (BUG)

The Back Up Gun division is a required division for Tier 1 matches and is an optional division that
may be included as a competition division into a Tier 2 – Tier 5 Sanctioned match at the Match
Director’s discretion.

8.2.6.1   A Tartalék fegyver (BUG) divíziót kötelező megrendezni 1-es szintű (Tier1) 
versenyek esetén, 2-től 5-ös szintű, jóváhagyott versenyeknél azonban opcionális. 

The Back Up Gun division  may also be used to  create  a  specialty  BUG only match.  Match
directors may prescribe conditions for courses of fire such as the start condition, holster use,
and reloads on the clock.

8.2.6.2 Lehetséges továbbá speciális, kizárólag BUG kategóriájú versenyt rendezni. A
Verseny Igazgató (MD) ilyenkor előírhat a pályaleírásban egyedi feltételeket, például 
a kiinduló pozícióval, a tok használattal kapcsolatban, vagy olyan újratöltést mely be-
leszámít a mért időbe.

Handguns permitted for use in BUG are categorized into one of the following sub-categories:
8.2.6.3 A BUG divízióban engedélyezett lőfegyverek a következő alkategóriákba so-
rolhatóak:

Semi-Automatic BUG.
8.2.6.3.1 Félautomata BUG

Revolver BUG



8.2.6.3.2 Revolver BUG

Other Special Sub-Categories as defined by the MD.
8.2.6.3.3 Egyéb, a Verseny Igazgató (MD) által meghatározott alkategóriák.

All BUG Permitted Modifications (Inclusive list):
8.2.6.4 BUG divízióban engedélyezett módosítások (kizárólagos lista):

Storage locks may be disabled or removed.
8.2.6.4.1 A fegyver biztonságos   tárolását   lehetővé tevő zárak, kiiktathatóak, vagy tel-
jesen eltávolíthatóak.

Magazine disconnects may be disabled or removed.
8.2.6.4.2 Tár biztosítók,   kiiktathatóak  , vagy teljesen eltávolíthatóak.

Lasers that are incorporated into the firearm or sights are legal if they comply with all other division
rules and the laser is not activated.

8.2.6.4.3 Azon lőfegyverek, vagy irányzékok, melyek beépített lézert tartalmaznak 
használhatóak, amennyiben miden más divízió szabálynak eleget tesznek, és a lézer 
nem aktív a lőfeladat végrehajtása közben.

All BUG Excluded Modifications (Non-Inclusive list):
Refer to Non-IDPA-Legal Modifications for all Divisions

8.2.6.5 Egyik BUG divízióban sem engedélyezett módosítások (nem kizárólagos lista):

Lásd: Nem engedélyezett módosítások a többi divíziókban

Semi-Automatic BUG (BUG-S)

8.2.6.6 Félautomata Tartalék fegyver (BUG-S)

Handguns permitted for use in BUG-S must:
8.2.6.6.1 A következő feltételeknek kell megfelelnie a BUG-S divízióban használható 
kézi lőfegyvernek:

Be semi-automatic.
8.2.6.6.1.1 Félautomata

Be single action, double action, double action only, or striker fired.
8.2.6.6.1.2 SA/DA/DAO, vagy striker-es működtetés.

Use .380 ACP or larger cartridges.
8.2.6.6.1.3 .380 ACP (9 mm browning short) vagy ennél nagyobb kaliber

Barrel length of 3.60” (91.4 mm) or less.
8.2.6.6.1.4 3,6 coll (9.14 cm) vagy kisebb csőhossz   (nemzeti sajátosságként a PA-63 fegyverek 
használhatóak).

The unloaded firearm with the heaviest magazine must weigh 29.00 oz. (822.1 grams) or
less.

8.2.6.6.1.5 A töltetlen lőfegyvernek a legnehezebb tárral együtt legfeljebb 29 oz 
(822.1 gramm) tömegűnek szabad lennie.

The firearm with the largest magazine inserted must fit in the IDPA gun test box measuring
7 ¼” x 5 ½” x 1 ⅜” (184.2 mm x 139.7 mm x 34.9 mm.)

8.2.6.6.1.6 A lőfegyvernek, melybe a legnagyobb tárat kell behelyezni, el kell férnie a
szabványos IDPA fegyver teszt dobozban, melynek méretei: collban: 7 ¼” x 5 ½” x 1 
⅜”, centiméterben: 18,42cm x 13,97cm x 3,49cm)

Magazine length (tubes plus base pad) that extend no more than 1.0” (25.4 mm) beyond the bottom
of the grip.

8.2.6.6.1.7 A tárnak (beleszámítva a tártalpat is) nem szabad 1 collnál (2,54cm-nél) 
többel túllógnia a markolat alján.



Start Condition:
8.2.6.6.2 A lőfegyver kiinduló állapota

Single action only firearms will start cocked and locked. (hammer cocked, safety engaged).
8.2.6.6.2.1 A kizárólag egyszeres működtetésű (SAO) fegyverek csőre töltve, biztosít-
va indulnak. (kakas hátsó állásban, biztosítva)

Selective DA/SA firearms will start cocked and locked or decocked at the shooter’s discretion.
8.2.6.6.2.2. A választható DA/SA működtetésű fegyverek vagy csőre töltve és biztosít-
va, vagy fesztelenítve indulnak. Ez a lövő belátására van bízva.

When decocking is desired, firearms with a decocking lever or button will be decocked using
the lever or button.

8.2.6.6.2.3  Amennyiben a lövő a fesztelenítés mellett dönt, akkor a fesztelenítő kar-
val, vagy gombbal ellátott fegyvereket a karral, vagy gombbal feszteleníteni kell

When decocking is  desired,  if  the  hammer must  be  lowered by pulling the  trigger  and manually
lowering the hammer, the hammer will be lowered to the lowest position possible.

8.2.6.6.2.4  Amennyiben a lövő a fesztelenítés mellett dönt, és a kakas leengedéséhez
az elsütőbillentyű meghúzása és a kakas kézi leengedése szükséges, a kakast a lehe-
tő legalacsonyabb pozícióba kell állítani.

In BUG semi-auto the shooter will  start  with one round in the chamber and 5 rounds in the
magazine, and 6 rounds in each additional magazine.

8.2.6.6.2.5 A BUG félautomata divízióban a lövő csőre töltött fegyverrel, plusz 5 lő-
szerrel a tárban indul, a további tárakban 6 darab lőszer kell legyen.

Semi-Automatic Modifications:
Semi-automatic BUG must comply with all Enhanced Service Pistol (ESP) features 
and modifications, and equipment restrictions.

8.2.6.6.3 Félautomata módosítások:

A Félautomata Tartalék fegyvernek az összes ESP divízióbeli módosításnak, és korlá-
tozásnak eleget kell tennie.

8.2.6.7. Revolver BUG (BUG-R)

8.2.6.7 Revolver Tartalék fegyver (BUG-R)

Handguns permitted for use in BUG-R must be:
8.2.6.7.1 A következő feltételeknek kell megfelelnie a BUG-R divízióban használható 
kézi lőfegyvernek:

Any revolver that uses .38 or larger cartridges with a rimmed case and is not loaded with moon
clips.

8.2.6.7.1.1 Bármely revolver, amely legalább .38 Special kaliberű, vagy annál na-
gyobb, peremes lőszerrel működik, és nem tölthető töltőcsillaggal 

The use of trimmed (shortened) ammunition is not allowed.
8.2.6.7.1.2 Gyári hosszához képest lerövidített lőszer nem használható

Barrel length of 3.00” (76.2 mm) or less.
8.2.6.7.1.4 A cső legfeljebb 3.00'' (7,62 cm) hosszú lehet 

The unloaded firearm must weigh 38.00 oz. (1077.3 grams) or less.
8.2.6.7.1.5 A töltetlen lőfegyvernek legfeljebb 38 oz (1077,3 gramm) tömegűnek sza-
bad lennie.

Be loaded to the division capacity of six (6) rounds in the cylinder.
8.2.6.7.1.6 Csak a divíziónak megfelelő lőszerszámmal tárazható (6 db).



The firearm must fit in the IDPA gun test box measuring 8 
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” x 5 ½” x 1 
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” (222.3 mm

x 139.7 mm x 41.3 mm.)
8.2.6.7.1.7 A lőfegyvernek, melybe a legnagyobb tárat kell behelyezni, el kell férnie a
szabványos IDPA fegyver teszt dobozba. (Ennek méretei: collban: 8 ¾” x 5 ½” x 1 
5/8”, centiméterben: 22,23cm x 13,97cm x 4,13cm)

Revolver BUG Modifications:
Revolver BUG must comply with all Stock Revolver features and modifications, and 
equipment restrictions.

8.2.6.7.2 Revolver BUG módosítások:

A Tartalék Revolver fegyvernek az összes Revolver (REV) divízióbeli módosításnak, és
korlátozásnak eleget kell tennie.

8.2.7 Not For Competition (NFC)

8.2.7 Versenyen kívül (NFC)

8.2.7.1 IDPA encourages  shooters  to  practice  their  gun  handling  skills  with  commonly  carried
firearms. Many everyday carry firearms do not fit into the 6 competition divisions.

8.2.7.1 Az IDPA arra bátorítja lövőit, hogy gyakorolják a fegyverkezelési technikákat 
a szokás szerint viselt fegyvereikkel. Sok napi használatban viselt fegyver nem fér be
egyik divízióba sem.

8.2.7.2 IDPA allows clubs to add a “Not for Competition” scoring division for Tier 1 matches only. 
This division allows cartridges smaller than 9 mm, carry optics, activated lasers, non-illuminated 
mounted lights, and other pistols which do not fit into the other competition divisions to participate 
in local club matches.

8.2.7.2 Az IDPA emiatt engedélyezi a kluboknak a “Versenyen kívül” pontozást 1-es 
szintű (Tier 1) versenyeken. Ezzel a helyi klub versenyen indulhatnak a 9mm-nél ki-
sebb kaliberű, optikai, vagy aktív lézer irányzékokkal rendelkező, lámpával szerelt, 
és egyéb fegyverek is, melyek nem férnek be egyik kategóriába sem.

8.2.7.3 All other IDPA equipment rules apply for holsters and loading device holders as well as their 
placement on the body. Match Directors also have the option to allow junior shooters with .22 
rimfire firearms to begin strings at low ready in lieu of requiring a holster.

8.2.7.3 Minden más IDPA felszerelésre vonatkozó szabályt a tokokra, és tártartókra, 
illetve ezek testen való elhelyezésére alkalmazni kell. A Verseny Igazgatók (MD) szá-
mára adott a lehetőség, hogy a .22-es peremgyújtásos fegyverrel rendelkező fiatal lö-
vőknek is engedélyezzék a feladatok végrehajtását, a fegyvert alacsonyan kézben tar-
tó kiindulási pozícióból, tok használata helyett.

8.2.7.4 All IDPA membership rules apply.
8.2.7.4 Minden IDPA tagsági szabály érvényes

8.2.7.5 Clubs  are  not  required  to  implement  this  provision,  and  Match  Directors  are  allowed
discretion with implementation so that match quality remains high.

8.2.7.5 A fenti intézkedések bevezetése nem kötelező egyik klub számára sem, 
amennyiben mégis ilyen feltételek mellet hirdetnek meg egy versenyt, úgy a Verseny 
Igazgató (MD) belátása szerint dönthet a végrehajtás mikéntjéről, hogy a verseny 
magas színvonalát megőrizze.

8.3Ammunition

8.3 Lőszerek



Metal piercing, incendiary, and tracer ammunition is prohibited.
8.3.1 Páncéltörő, gyújtó, és nyomkövető lövedék tiltott.

Clubs may prohibit cartridges that may damage metal targets.
8.3.2 A klubok továbbá megtilthatják olyan lőszerek használatát, melyek károsíthat-
ják a fém célokat.

All ammunition must use a single projectile.
8.3.3 Minden lőszernek egyetlen lövedéket kell tartalmaznia.

Ammunition Power
8.3.2 Lőszer erőfaktor

The goal is to compete with commonly available ammunition. The minimum power factors are:
A cél, hogy az általánosan elérhető lőszerekkel versenyezzenek a lövők. Az egyes di-
víziókban érvényes minimális erőfaktorok a következők:

8.3.1.1 SSP - 125

8.3.1.2 ESP - 125

8.3.1.3 CCP - 125

8.3.1.4 CDP - 165

8.3.1.5 Stock REV - 105  Enhanced REV - 155

8.3.1.6 BUG - 95

Calculate the power factor by multiplying the bullet weight in grains by the bullet velocity in feet
per second (fps), divide by 1000, and ignore numbers to the right of the decimal. For example, a 230.1
grain bullet at 794.7 fps: 230.1 x 794.7 / 1000 = 182.86047, or 182 power factor.

8.3.1.7 Az erőfaktor a lövedék grain-ben mért tömegének, és a lövedék láb per má-
sodpercben mért kezdősebességének szorzatából számolható, mely szorzatot 1000-
rel kell osztani, és a tizedes jegyeket figyelmen kívül kell hagyni. 

Példa: 230.1 grain lövedék 794.7 fps sebességgel: 230.1*794.7/1000=182.86047, vagyis 182 az 
erőfaktor.
Official Chronograph Procedure
8.3.2 Hivatalos kronográf eljárás

If the chronograph is conducted without the competitor present, (pulling and/or bagging 
ammunition to chronograph) where the chronograph official uses match-supplied firearms, 
the following procedure will be used:

8.3.2.1 Amennyiben a kronográf mérésre a versenyző jelenléte nélkül kerül sor (a 
versenyző által szolgáltatott lőszer kronográfos tesztelése) ahol a mérést végző tiszt-
ségviselő a versenyre szolgáltatott lőfegyvert használ, a következő eljárást kell hasz-
nálni:

Chronograph three rounds at a distance of ten (10) feet (3 meters) using a firearm of maximum barrel 
length for the division. If two of the three rounds meet or exceed the required power factor, the 
ammunition is in compliance. Prior to each shot, the muzzle of the firearm will be elevated to 
vertical (if range rules permit) to move the powder charge to the rear of the case, thus giving the 
competitor every chance to achieve maximum velocity.

8.3.2.1.1 Három darab lőszer sebességét kell vizsgálni 10 láb távolságban (3 méter), 
az adott kategóriában engedélyezett leghosszabb csővel szerelt fegyverből kilőve. 
Amennyiben a háromból kettő elérte, vagy meghaladta a szükséges erőfaktort, úgy a 
lőszer megfelelt a vizsgálaton. Minden egyes lövés előtt, a fegyver csövét meg kell 
emelni (amennyiben ezt a lőtérszabályzat megengedi), hogy a lőpor töltet a hüvely 
hátsó részébe mozogjon, ezáltal is megadva a versenyzőnek minden esélyt, hogy ma-
ximális sebességet mérhessen a kronográf.



If the competitor’s ammunition fails to make power factor, the competitor will have the option to 
chronograph three additional rounds through his/her own firearm or another firearm of maximum 
barrel length for the division. Prior to each shot, the muzzle of the firearm will be elevated to 
vertical (if range rules permit) to move the powder charge to the rear of the case. If two of the six 
rounds fired meet or exceed the required power factor, the ammunition is in compliance.

8.3.2.1.2 Amennyiben a lőszer nem teljesíti az előírt erőfaktort, a versenyző számára 
biztosítani kell a lehetőséget 3 újabb lőszer mérésére, a saját, versenyen használt 
fegyverét használva, vagy egyéb, maximális csőhosszal rendelkező fegyvert használ-
va.  Minden egyes lövés előtt, a fegyver csövét meg kell emelni (amennyiben ezt a lő-
térszabályzat megengedi), hogy a lőpor töltet a hüvely hátsó részébe mozogjon. 
Amennyiben a 6 lőszerből legalább 2 megfelelt az előírt erőfaktornak, úgy a lőszert 
megfelelőnek kell nyilvánítani.

It is not the match organizers’ responsibility to provide a firearm of every type and caliber. If the match
officials can, they may provide or borrow one from a match competitor and reattempt to pass the 
chronograph. However, if a suitable substitute cannot be obtained, the second attempt must be made
using the competitor’s firearm. It is ultimately the responsibility of the competitor to insure his/her 
ammo will make power factor.

8.3.2.1.3 A verseny rendezőinek nem róható fel, ha nem tudnak a vizsgálathoz fegy-
vert biztosítani minden egyes típushoz/kaliberhez. Amennyiben szükséges a verseny 
tisztségviselői kölcsön kérhetnek fegyvert a versenyzőktől, hogy megismételjék a kro-
nográf mérést. Amennyiben megfelelő fegyvert nem tudtak szerezni, úgy a második 
mérés sorozatot mindenképp a versenyző fegyverével kell elvégezni. Mindig teljes 
mértékben a versenyző felelőssége, hogy az általa használt lőszer teljesítse az előírt 
erőfaktort.

A bullet will be pulled and weighed using a powder scale.
8.3.2.1.4 A lövedéket a lőszerből eltávolítva lőpor mérésére használt mérleggel kell 
lemérni.

A firearm used for chronograph purposes must be legal in the same division as the shooter’s firearm.
8.3.2.1.5 A kronográf eljárás során használt lőfegyvernek meg kell felelnie mindazon 
divízió előírásoknak, amiben a lövő a fegyverével indult.

A competitor whose ammunition fails to make power factor will be allowed to shoot the match,
but their total score will be a Disqualification.

8.3.2.1.6 Azon versenyző, akinek a lőszere nem teljesíti az elvárt erőfaktort, meglőhe-
ti a versenyt, de az összesített időeredménye helyett Kizárás (DQ) fog szerepelni az 
értékelésnél.

If the chronograph is operated as a station within the match where the competitor’s own firearm is
used, the following procedure will be used:

8.3.2.2 Amennyiben a kronográf mérésre a verseny ideje alatt lehetőség van, és a 
versenyző saját fegyverével történik, akkor a következő eljárást kell használni:

Chronograph three rounds at a distance of ten (10) feet (3 meters) using the competitor’s firearm. If 
two of the three rounds meet or exceed the required power factor, the competitor is in compliance. 
Prior to each shot, the muzzle of the firearm will be elevated to vertical (if range rules permit) to 
move the powder charge to the rear of the case.

8.3.2.2.1 Három darab lőszer sebességét kell vizsgálni 10 láb távolságban (3 méter), 
a versenyző saját fegyverből kilőve. Amennyiben a háromból kettő elérte, vagy meg-
haladta a szükséges erőfaktort, úgy a lőszer megfelelt a vizsgálaton. Minden egyes 
lövés előtt, a fegyver csövét meg kell emelni (amennyiben ezt a lőtérszabályzat meg-
engedi), hogy a lőpor töltet a hüvely hátsó részébe mozogjon.

If the competitor’s ammunition fails to make power factor, the competitor will have the option to 
chronograph three additional rounds using his/her firearm or a firearm of maximum barrel length 
for the division. Prior to each shot, the muzzle of the firearm will be elevated to vertical (if range 



rules permit) to move the powder charge to the rear of the case. If two of the six rounds fired meet 
or exceed the required power factor, the ammunition is in compliance.

8.3.2.2.2 Amennyiben a lőszer nem teljesíti az előírt erőfaktort, a versenyző számára 
biztosítani kell a lehetőséget 3 újabb lőszer mérésére, a saját, versenyen használt 
fegyverét használva, vagy egyéb, a divíziónak megfelelően maximális csőhosszal ren-
delkező fegyvert használva.  Minden egyes lövés előtt, a fegyver csövét meg kell 
emelni (amennyiben ezt a lőtérszabályzat megengedi), hogy a lőpor töltet a hüvely 
hátsó részébe mozogjon. Amennyiben a 6 lőszerből legalább 2 megfelelt az előírt erő-
faktornak, úgy a lőszert megfelelőnek kell nyilvánítani.

It is not the match organizers’ responsibility to provide a firearm of every type and caliber.
The logistics of this could be almost impossible. If the match officials can, they may provide the 
firearm or borrow one from a match competitor and reattempt to pass the chronograph. However, if
a suitable substitute cannot be obtained, the second attempt must be made using the competitor’s 
firearm. It is ultimately the responsibility of the competitor to insure his/her ammunition will make 
power factor.

8.3.2.2.3 A verseny rendezőinek nem róható fel, ha nem tudnak a vizsgálathoz fegy-
vert biztosítani minden egyes típushoz/kaliberhez. Amennyiben szükséges a verseny 
tisztségviselői kölcsön kérhetnek fegyvert a versenyzőktől, hogy megismételjék a kro-
nográf mérést. Amennyiben megfelelő fegyvert nem tudtak szerezni, úgy a második 
méréssorozatot mindenképp a versenyző fegyverével kell elvégezni. Mindig teljes 
mértékben a versenyző felelőssége, hogy az általa használt lőszer teljesítse az előírt 
erőfaktort.

A bullet will be pulled and weighed using a powder scale.
8.3.2.2.4 A lövedéket a lőszerből eltávolítva lőpor mérésére használt mérleggel kell 
lemérni.

A competitor whose ammunition fails to make power factor will be allowed to shoot the match,
but their total score will be a Disqualification.

8.3.2.2.5 Azon versenyző, akinek a lőszere nem teljesíti az elvárt erőfaktort, meglőhe-
ti a versenyt, de az összesített időeredménye helyett Kizárás (DQ) fog szerepelni az 
értékelésnél.



8.4 Belts

8.4 Övek
Belts may be no wider than 1 ¾ inches (44.5 mm) or thicker than 5/16 inches (7.9 mm) and must 
pass through a minimum of all but two of the pant loops.

Az övek szélessége nem haladhatja meg az 1,75 inch-et (44.5 mm), vastagsága nem 
haladhatja meg a 0,3125 inch-et (7.94mm), a nadrágon rendelkezésre álló övtartók-
ból legfeljebb kettő hagyható szabadon, a többin kötelezően át kell legyen fűzve az 
öv.

8.5 Holsters

8.5 Tokok
Criteria of an IDPA Legal Holster / Holster Requirements:

8.5.1 IDPA-ban engedélyezett tokok, tok követelmények:

Must be suitable for concealed carry and all day continuous wear.
8.5.1.1 Alkalmasnak kell lennie rejtett, egész napos, folyamatos viselésre

Must be a strong side hip holster worn inside the waistband (IWB) or outside the waist band
(OWB).

8.5.1.2 Az erős oldalon viselt, csípőtoknak kell lennie, amit vagy a övön belül (IWB) 
vagy kívül (OWB) lehet viselni.

Must be worn on an IDPA legal belt.
8.5.1.3 IDPA-ban engedélyezett övön kell viselni.

Must prevent activation of the trigger while holstered.
8.5.1.4 Alkalmasnak kell lennie az elsütőbillentyű működtetésének megakadályozásá-
ra (amíg a fegyver a tokban van)

Must carry the firearm in a neutral (vertical) or muzzle rear cant.
8.5.1.5 A fegyvert természetes (függőleges) vagy enyhén hátra döntött szögben tart-
sa.

Adjustable cant holsters are legal if bolts must be removed and repositioned for cant adjustment.
Inside the waistband (IWB) holsters are exempt from this rule.

8.5.1.6 Állítható dőlésszögű tokok engedélyezettek, amennyiben a csapok eltávolítás-
ra kerültek, és a tok eredeti helyzetébe került visszaállításra. Az övön belül viselt to-
kok (IWB) kivételek ezen szabály alól.

Must hold the firearm with enough tension to allow the wearer to complete normal daily tasks
without fear of losing the firearm.

8.5.1.7 Elegendő erővel kell tartsa a fegyvert ahoz, hogy a viselőnek tartania kellene 
a fegyver elvesztésétől, a normál napi teendői elvégzése közben.

Must be constructed of normal thickness common holster making materials  (leather,  Kydex,
plastic, nylon, etc.).

8.5.1.8 Normál vastagságú, általános tok anyagból kell készülnie: bőr, Kydex, mű-
anyag, nejlon stb.

For male shooters, the holster must carry firearm so that the entire front strap (to the trigger guard) is at
or above the top of the belt. IWB holsters are exempt from this rule.

8.5.1.9 Férfi versenyzőknél a tokban levő fegyvernek úgy kell elhelyezkednie, hogy a 
markolat elülső éle (egészen a sátorvasig) az öv tetejének magasságában, vagy attól 
magasabban helyezkedjen el. Az IWB tokok kivételek ezen szabály alól.

The shooter’s holster location must remain on the same side of the body throughout the entire
course of a match.



8.5.1.10 A tok a verseny teljes időtartama alatt, a test ugyanazon oldalán kell marad-
jon.

Must be positioned on the belt so that the center of the trigger pad is behind the centerline of the body.
8.5.1.11 Úgy kell elhelyezni az övön, hogy a elsütőbillentyű közepe, a test középvona-
la mögött helyezkedjen el

For IDPA purposes, the centerline of the body originates in the center of the armpit and goes
straight down.

8.5.1.12 IDPA esetében a test középvonala a hónaljak közepétől indul, és lefelé egye-
nes vonalban folytatódik

All retention devices on the holster must be used.
8.5.1.13 A tokon levő összes eszközt alkalmazni kell a fegyver tokban való rögzítésé-
re. 

Retention  devices  may be  permanently removed or  permanently disabled,  but  not  temporarily
disabled for a match.

8.5.1.14 Ezen eszközök véglegesen eltávolíthatóak, működésük visszafordíthatatlan 
módon korlátozható, de nem korlátozható átmenetileg egyetlen versenyre.

The front edge of the holster may not be more than 1 ¾ inch/44.5mm below the breech face
(autos) or 1 inch/25.4mm below the rear of the cylinder (revolvers).

8.5.1.15 A tok elülső éle nem lehet 1,75 inch-nél lejjebb (4,45 cm) a töltényűr végénél
(félautomaták esetében), vagy 1 inch-nél (2,54cm) lejjebb a tár hátsó részétől (revol-
verek esetén)

Holsters may be modified to meet IDPA rules.
8.5.1.16 Az övek módosíthatóak, hogy megfeleljenek az IDPA követelményeinek.

Holsters with screws or knobs that extend past the outer face of the holster are allowed if the 
adjustment screw(s) require a tool to change tension, the screws protrude less than 0.125” (3.2 
mm) from the outer face of the holster, and they meet all other holster requirements. 
Additionally, all tension screws anywhere on a holster must require a tool for tension 
adjustment.

8.5.1.17 Azon tokok, melyeknek külső felszínéből, csavarok, gombok stb. emelkednek
ki engedélyezettek, amennyiben a csavarok nyomatékának állításához külön eszközre
van szükség, és azok nem emelkednek ki 0,125 inchnél (3,2 mm-nél) jobban a tok kül-
ső felszínétől, és minden más tok követelményt teljesítenek. Mindezen felül minden 
egyes nyomaték csavar bárhol is legyen a tokon csak külön eszközzel lehet állítható.

For male shooters only, the holsters must fit the shooter’s body such that a ¾ inch/19.1mm
diameter dowel placed between the shooter and the firearm anywhere above the belt contacts both
the shooter and the firearm simultaneously.

8.1.5.18 Kizárólag férfi versenyzőknél: a toknak úgy kell elhelyezkednie, hogy egy 
0,75 inch (1,91cm) átmérőjű seprűnyelet bedugva a fegyver, és a versenyző teste kö-
zé bárhol a tok fölött, úgy a seprűnyélnek mind a fegyvert, mind a versenyző testét 
egyidejűleg érintenie kell.

A holster may be legal for some shooters but not legal for other shooters due to different body
shapes.

8.5.1.18.1 Ezen szabály miatt előfordulhat, hogy egy tok teljesen megfelelő egy adott 
versenyzőnek, de egy másiknál már tiltott felszerelésnek minősül, az eltérő testalka-
tok miatt.

A holster may be legal if worn snugly but illegal if sagging away from the body.
8.5.1.18.2 Szintén ezen szabály miatt ugyanazon tok lehet versenyzésre alkalmas, 
amennyiben szorosan rögzített, de lehet alkalmatlan is, amennyiben az övön csüngve 
túlságosan eláll a testtől.



For women shooters only, a dropped and offset (DOH) holster may be used. For the drop, the gun
must be covered by the concealment garment. Holster cant rules apply.

8.5.1.18.3 Kizárólag női versenyzőknél: elálló (dropped and offset DOH) tok hordha-
tó, ha a ruházat teljesen takarja és az egyéb szabályoknak megfelel.

For women shooters only, when viewed from the front, a women’s holster may not tilt out away
from the body further than vertical, unless the shooter's body touches the grip of firearm.

8.5.1.18.4 Kizárólag női versenyzőknél: szemből nézve a tok legfeljebb függőleges 
helyzetben lehet, de nem mutathat a versenyző testétől kifelé, csak abban az eset-
ben, amennyiben a test érinti a lőfegyver markolatát.

Not Permitted (Non-Inclusive list):
8.5.1.19 IDPA versenyen tiltott tok típusok (nem kizárólagos lista):

Cross-draw carry
8.5.1.19.1 Kereszthúzásos (gyenge kéz oldalán lévő) tok

3.18.4 Shoulder holsters
8.5.1.19.2 Váll tokok

3.18.5 Small of the back carry
8.5.1.19.3 Vesetok

3.18.6 Appendix carry
8.5.1.19.4 Középre (combartéria és nemi szerv) mutató tok

3.18.7 Pocket carry
8.5.1.19.5 Zseb tokok

Ex. 8.5.1.9 For Male Shooters the Entire Front trap at or above top of belt
Ex. 8.5.1.15 Holster Coverage on Front of Autos



Pl. 8.5.1.9 Férfi versenyzőknél a  markolat elülső éle teljes egészében az öv vonalá-
nál, vagy azon felül helyezkedik el.

Pl. 8.5.1.15 Tok takarásának mértéke elölről félautomata fegyvereknél

Ex. 8.5.1.17 The Dowel Test
Pl. 8.5.1.17 A seprűnyél teszt

8.5.1.17 Male Legal
8.5.1.17 Male Not Legal, fails dowel test

8.5.1.17 Férfi engedélyezett



8.5.1.15 Férfi, tiltott, nem teljesíti a seprűnyél tesztet

Ex. 8.5.1.17 Male Not Legal, fails dowel test and 8.3 illegal belt

Pl. 8.5.1.17 Tiltott, nem teljesíti a seprűnyél tesztet, és 8.3 az öv is tiltott IDPA célra

Ex. 8.5.1.17 Female Legal
Ex. 8.5.1.17 Female Illegal, tilts away from vertical



Pl.8.5.1.17 Női, engedélyezett

Pl. 8.5.1.17 Női tiltott, eltér a függőlegestől

Holster Pictures
8.5.2 Tok képek
2
Examples of Inside the Waistband (IWB) Style



8.5.2.1 Példák az övön belül viselt (IWB) stílusú tokokra

8.5.2.2 Examples of Outside the Waistband (OWB) style.
8.5.2.2 Példák az övön kívül viselt (OWB) stílusú tokokra

Ammunition Carriers

8.6 Tártartók
General Ammunition Carrier Rules

8.6.1 Általános tártartó szabályok

Instead of using ammunition carriers, shooters may carry spare loading devices in their pockets.
Shooters may mix carry methods.

8.6.1.1 Tártartók helyett a lövők használhatják a zsebeiket a tartalék tárak hordozá-
sára. A különböző módszerek kombinálhatóak is (pl. 1 tár a zsebben, 1 a tártartó-
ban).

Loading devices may not be placed in chest pockets.
8.6.1.2 A tárak nem tarthatóak felsőtesten található zsebben (pl. mellény zseb).

One ammunition carrier per allowed ammunition feeding device (see rule 8.1.4.2) may be worn on the 
belt. (Each individual pouch in a multiple pouch ammunition carrier counts as one.) One additional 
ammunition carrier may be worn behind the centerline of the body for the purposes of loading at the
start of a stage. This carrier must be empty before the “Stand By” command.

8.6.1.3 Csupán egyetlen tártartó viselhető az övön. (Amelyben természetesen lehet 
hely több tárnak is, ahogyan ezt a 8.1.4 alpontjai előírják.) Ezen felül még egy tártar-
tó elhelyezhető a test középvonala mögött is, de az kizárólag a feladatok kezdeténél 
használható. Ezt a tártartót a versenyző köteles a Standby (Figyelem!) parancs el-
hangzása előtt kiüríteni.

Ammunition carriers may be modified to meet IDPA rules.
8.6.1.4 A tártartók módosíthatóak hogy megfeleljenek az IDPA követelményeinek



For male shooters only, ammunition carriers must hold the loading devices such that a ¾ inch/19.1 mm
dowel placed between the shooter and the device contacts both the shooter and the device 
simultaneously.

8.6.1.5 Kizárólag férfi versenyzőknél: a tártartót úgy kell elhelyezni, hogy a benne le-
vő tár, és a versenyző teste közé egy 0,75 inch (1,91cm) átmérőjű seprűnyelet bedug-
va, az a tárat, és a versenyző testét egyaránt érintse.

Magazine Carrier Rules - Magazine carriers must:
8.6.2 Tártartó szabályok, a tártartókkal szembeni követelmények:

Be suitable for concealed carry and all day continuous wear.
8.6.2.1 Alkalmasnak kell lennie rejtett, minden napi viseletre.

Must be worn on an IDPA legal belt.
8.6.2.2 IDPA-ra alkalmas övön kell viselni.

8.6.2.3 Cover 2” (50.8 mm) of the magazine as measured from the top of the cartridge rim down the back
flat of the magazine tube.

8.6.2.3 A tárból legalább 2 inch-et (5,08 cm) kell takarnia, a legelső lőszer peremétől 
mérve tovább a tár hátoldalán.

8.6.2.4 Cover the entire outer face of the portion of the magazine inside the carrier. The outer face is the
side away from the shooter’s body.

8.6.2.4 A tártartó teljes magasságában takarnia kell a tár külső oldalát, amely a lövő 
testétől elfelé mutat.

8.6.2.5 Hold the magazine within 10° of vertical relative to the belt. (80° to 100° relative to the belt).
8.6.2.5 A tárat a függőlegestől legfeljebb 10° eltéréssel kell tartania. (Az öv síkjához 
képest 80° és 100°  között)

8.6.2.6 Magazine carriers with screws or knobs that extend past the outer face of the carrier are allowed if
the adjustment screw(s) require a tool to change tension, the screws protrude less than 0.125” (3.2 mm)
from the outer face of the magazine carrier, and they meet all other magazine carrier requirements.
Additionally, all tension screws anywhere on a magazine carrier must require a tool for tension
adjustment.

8.6.2.6 Azon tártartók, melyeknek külső felszínéből, csavarok, gombok stb. emelked-
nek ki engedélyezettek, amennyiben a csavarok nyomatékának állításához külön esz-
közre van szükség, és azok nem emelkednek ki 0,125 inchnél (3,2 mm-nél) jobban a 
tok külső felszínétől, és minden más tártartó követelményt teljesítenek. Mindezen fe-
lül minden egyes nyomaték csavar bárhol is legyen a tártartón csak külön eszközzel 
lehet állítható.

8.6.2.7 “Bullets out” magazine pouches are not allowed.
8.6.2.7 Olyan tártartók, melyekből kilátszik a lövedék nem megengedettek.

8.6.2.8 Magazine carriers must be worn in a belt location where the front edge of the carrier or magazine is
behind the shooter’s anterior superior iliac spine (hipbone).

8.6.2.8 A tártartót úgy kell elhelyezni hogy az hátrébb legyen az övön, mint a lövő 
elülső csípőcsontja.

8.6.2.9 The same exact location for magazines, magazine pouches, and/or ammunition feeding devices in 
pockets must be used for every stage in a single match, unless otherwise specified in a stage description.

8.6.2.9 A verseny alatt tilos a tárak, tártartók, és/vagy lőszertároló eszközök helyze-
tét megváltoztatni (mindig ugyanonnan kell tárazni minden egyes pályánál), ameny-
nyiben a pályaleírás ezzel ellentétesen nem rendelkezik.



Pl. 8.6.2.3 A két inch mérési módja

Pl. 8.6.2.4 A tár külső oldala teljes takarásban



Pl. 8.6.2.4 Nem engedélyezett, a külső oldal nincsen teljesen takarva

Ex. 8.6.1.5 Not Legal fails dowel test and 8.6.2.6 has knob extending past outer face

Pl. 8.6.1.5 Nem engedélyezett, mivel nem teljesíti a seprűnyél tesztet és a     8.6.2.6 
pontban foglaltak miatt sem: a gomb túlnyúlik a külső felületen.



Pl. 8.6.1.5 Engedélyezett

Speed Loader and Moon Clip Carrier Rules
8.6.3 Gyorstöltő, és töltőcsillag szabályok

Be suitable for concealed carry and all day continuous wear.
8.6.3.1 Alkalmasnak kell lennie rejtett, minden napi viseletre.

Speed loader carriers must either be of open top configuration that covers at least 45% of the diameter 
and 100% of the cartridge height when viewed from the front, and must retain the speed loader by 
tension or retain the speed loader with a snap or Velcro closure. Side cuts are permitted for thumb 
and index finger access only.

8.6.3.2 A gyorstöltő tartóknak felül nyitott alakúnak kell lennie, amely átmérőben 
legalább 45%-ban, és magasságban 100%-ban takarja a lőszereket, elölnézetben. A 
gyorstöltőt, vagy a rá ható összeszorítő erővel, vagy kapoccsal, vagy Velcro zárral 
kell a helyén tartania. A jobb fogás érdekében a tartókon oldalról bevágások készít-
hetőek, de kizárólag a hüvelyk, és mutató ujjak számára.

Moon clip carriers must either be of open top configuration that covers at least 45% of the diameter and 
100% of the cartridge height when viewed from the front, and must retain the moon clip by tension 
and a stud that protrudes through the center of the clip, or retains the moon clip with a snap or Velcro 
closure.

8.6.3.3. Töltőcsillag tartóknak felül nyitott alakúnak kell lennie amely átmérőben leg-
alább 45%-ban, és magasságban 100%-ban takarja a lőszereket, elölnézetben. A töl-
tőcsillagot vagy a rá ható összeszorító erővel, és a közepén található csappal (mely 
áthalad a csillag közepén), vagy kapoccsal, vagy tépőzárral kell a helyén tartania. 

Moon clips  may not be retained in the carrier  by three (3)  or  less  cartridges.  Side cuts  are
permitted for thumb and index finger access only.

8.6.3.4 A töltőcsillagokat nem kötelező tartóban tartani, amennyiben három (3) vagy 
annál kevesebb lőszer van bennük. A jobb fogás érdekében a tartókon oldalról bevá-
gások készíthetőek, de kizárólag a hüvelyk, és mutató ujjak számára.

Two speed loaders/moon clips may be worn directly in front of the holster. The speed loaders/moon clips
worn in front of the holster must be within 1” (25.4 mm) of each other, and the speed loader/moon 
clip nearest the holster must be within 1” of the revolver pouch of the holster.

8.6.3.5 Két gyorstöltő/töltőcsillag viselhető közvetlenül a tok előtt, ebben az esetben 
a gyorstöltők egymáshoz, és a közelebbi gyorstöltő tokhoz viszonyított távolsága nem
haladhatja meg az 1 inch-et (2,54cm).



8.6.3.3 The shooter may wear additional speed loaders/moon clips behind the hipbone on the weak side
or behind the holster.

8.6.3.6 A lövő a további gyorstöltőit/töltőcsillagait a gyenge oldalon levő csípőcsont 
mögött, vagy a tok mögött viselheti.

8.6.3.4 The same exact location for speed loaders, speed loader pouches, moon clips, moon clip 
pouches, and/or ammunition feeding devices in pockets must be used for every stage in a single 
match, unless otherwise specified in a stage description.

8.6.2.9 A verseny alatt tilos a gyorstöltő/töltőcsillag tároló eszközök, és 
gyorstöltők/töltőcsillagok, vagy egyéb lőszer hordozó eszközök helyzetét megváltoz-
tatni (mindig ugyanonnan kell tárazni minden egyes pályánál), amennyiben a pályale-
írás ezzel ellentétesen nem rendelkezik.

8.6.4 Speed Loader Carrier Pictures:

8.6.4 Engedélyezett Gyorstöltő tároló képek   

8.6.5   Moon Clip Carrier Pictures:

8.6.5 Engedélyezett Töltőcsillag tároló pl. 8.6.3.3

8.6.5 Nem engedélyezett Töltőcsillag pl.8.6.3.3, és8.6.3.4

8.7 Duty Gear Exemption



8.7 Szolgálati felszerelés kivételek

8.7.1 This duty gear exemption is for patrol type gear worn by uniformed personnel, not under
cover, plainclothes, or investigative type gear.

8.7.1 Az alábbi szolgálati felszerelésre vonatkozó engedmények, azon járőr típusú fel-
szerelésekre vonatkoznak, melyeket nyíltan, egyenruhaszerűen viselnek, nem nyomo-
zói felszerelésnek minősülnek.

8.7.2 Police and military personnel are allowed to use their duty rigs as follows:
8.7.2 Rendőrök, és katonák,   viselhetik   a szolgálati felszerelésüket,a következők be-
tartása mellett:

8.7.3 The duty holster must be a strong side belt or thigh holster with at least one retention feature.
8.7.3 A szolgálati tok erős oldalon, öv,   vagy   comb tok lehet, legalább egy a fegyvert 
helyén tartó kiegészítővel.

8.7.4 All retention features of the holster must be used.
8.7.4 Minden eszköz, mely a fegyver tokban való   rögzítésére   használható, kötelezően
használandó.

8.7.5 All belt equipment holders must be present.  The shooter may decide which belt equipment is present.
8.7.5 Minden öv   tartónak   rendelkezésre kell állnia a versenyen, de a versenyző dön-
tésére van bízva melyikben tart felszerelést.

8.7.6 Police and military personnel using the duty gear exemption are exempt from:
8.7.6 Rendőrök és katonák, akik szolgálati felszerelésüket használják felmentést kap-
nak az alábbi szabályok alól:

8.7.6.1 Using concealment garment.
8.7.6.1 Rejtett viseléshez szükséges   ruházat   viselése

8.7.6.2 Holster design and placement requirements (other than listed above).
8.7.6.2 Tok formai, és elhelyezés   követelményei

8.7.6.3 Ammunition carrier design and placement requirements.
8.7.6.3 Tártartó eszközök formai, és   elhelyezés   követelményei

8.7.6.4 Belt design and placement requirements.
8.7.6.4 Öv formai, és   elhelyezés   követelményei

8.7.7 Police and military personnel who carry a firearm mounted light and/or laser on duty may compete
with a firearm mounted light/laser using their duty holster. The light/laser may not be activated during
a string of fire. With the light/laser removed, the firearm must meet all division requirements.

8.7.7 Rendőrök és katonák, akik szolgálatukat fegyverre szerelt lámpával és/vagy lé-
zerrel látják el versenyezhetnek ezen eszközökkel a szolgálati tokot használva. A lám-
pa/lézer nem lehet bekapcsolva a lőfeladatok végrehajtása közben. A lőfegyvernek a 
lámpát/lézert eltávolítva, meg kell felelnie minden egyéb kategória követelménynek.

8.7.8 The duty gear  exemption  is  for  Tier  One  (1)  local  club  matches  only and does  not  apply at
sanctioned matches.

8.7.8 A fenti szolgálati felszerelés kivételek csak helyi, klub versenyen (Tier 1) alkal-
mazhatóak, és nem érvényesek a sanctioned   versenyekre  .

8.8 Miscellaneous

8.8 Egyéb   szabályok

Knee Pads & Elbow Pads
8.8.1 Térd és   könyökvédők

Hard shell kneepads and elbow pads are not allowed.



8.8.1.1 Kemény borítású térd és könyökvédők nem   használhatóak.

8.8.1.2Soft shelled pads, braces, and tape may be worn throughout a match without being 
concealed, provided they are worn for each stage of the match. Pads, braces, and tape worn 
under concealment may be put on and removed as the competitor sees fit.

8.8.1.2 Lágy borítású térd, könyök, csuklóvédők, és szalagok viselhetőek a verseny 
alatt anélkül hogy rejtve lennének, amennyiben minden egyes pályán viselik őket. 
Nem kötelező ezen eszközöket minden pályán viselni, amennyiben viselésük rejtve 
történik.

8.8.2 Cleats
Cleated shoes may be worn so long as the cleats are made entirely from a rubber compound that you

can push your fingernail into. No hard plastic or metal cleats are permitted.
8.8.2 Szögek: Szögekkel kivert cipők, csak abban az esetben használhatóak, ameny-
nyiben a szögek olyan gumiból készültek, melyek körömmel benyomhatóak (lágyak). 
Tilos kemény műanyag, vagy fém szögek használata.

8.8.3 Gloves
Gloves may be used.

8.8.3 Kesztyűk: Kesztyűk használhatóak

4.5.3 Flash Lights:
8.8.4 Lámpák:

- Only hand held lights may be used in IDPA competition. For Physically Disabled shooters, refer to
Physically Disabled Shooters Section.

8.8.4.1 Az IDPA versenyeken csak kézben tartott lámpák használhatóak. Lásd még: 
Mozgásukban maradandóan korlátozott lövőkre vonatkozó szabályok

- Lights may not be attached to the shooter’s hand, wrist, or arm in any fashion.
8.8.4.2 A lámpákat tilos bármilyen módon a lövő kezéhez, csuklójához, vagy karjához 
rögzíteni

- Rings or straps that go around any part of the shooter’s body (finger, palm, wrist, etc.) are not
allowed.

8.8.4.3 Gyűrűk, pántok, amik a lövő bármely testrészét (ujj, tenyér, csukló stb.) körbe
veszik tiltottak.

- Lanyards may be present, but may not be used.
8.8.4.4 Ha van a lámpán rögzítő zsinór, azt nem kell eltávolítani, de nem használható.

- Police and military personnel using the Duty Gear Exemption with a firearm mounted light may not
activate the mounted light, and are otherwise subject to the same hand held flashlight usage rules as
other competitors. See rule 3.17..

8  .8.4.5 A rendőrök és katonák, akik a szolgálati felszerelésüket használják, nem kap-
csolhatják be a fegyverükön levő lámpát, de a kézben tartott lámpát használhatják az
idevágó szabályok betartásával.

8.9 Concealment Garments

8.9 Rejtett viselést lehetővé tevő öltözetek
Legal concealment garments hide the holster, firearm, ammunition carriers, and loading devices from

view.
8.9.1 Az az öltözet használható rejtett viselésre, mely elrejti a szem elől a tokot, a 
fegyvert, a tár tartó eszközöket, és tárakat egyaránt.

The concealment garment test is for the competitor to stand with their arms straight out to the side, 
parallel to the ground. If the standing SO cannot see the previously listed equipment from the front, 
sides, or rear, then the concealment garment is legal.



8.9.2 Az öltözet akkor megfelelő, ha a versenyző egyenesen állva, kezeit oldalra eme-
li, párhuzamosan a földdel, és rajta a Bíró sem oldalról, sem elölről, oldalról vagy há-
tulról nem látja az előző pontban felsorolt eszközök egyikét sem.

Concealment garments may not be modified with plastic zip ties, wire, metal, Styrofoam, cardboard, or
any  similar  material  that  would  stiffen  the  garment  or  pockets.  Patches  may  not  be  placed  on
concealment garment pockets used during a string of fire. Standard laundry starch is acceptable.

8.9.3   A rejtő öltözet nem módosítható műanyag zipzárral, dróttal, fém, styrofoam, hul-
lámpapír, vagy hasonló anyagokkal, melyek az öltözetet, vagy annak zsebeit keményí-
tik. Azon zsebekre tilos felvarrót tenni, melyeket a lőfeladat végrehajtása közben 
használ a lövő. A normál keményítő használata mosásnál megengedett.

Weights may not be attached to concealment garments, but items may be placed in pockets. Pocket
flaps may be inserted into pockets.

8.9.4 Súlyokat tilos az öltözethez rögzíteni, de tárgyakat lehet a zsebekbe tenni. 
Zsebfedők begyűrhetűek.

Specially made pockets for magazine stowage after a reload may not be used.
8.9.5 Speciálisan újratöltés után a tár elhelyezésére készített zseb nem használható.

Lights do not need to be concealed.
8.9.6 A lámpákat nem szükséges rejteni.



09 – Classification Rules

9. minősítési szabályok
9.0.1

IDPA shooters are divided into six (6) separate Classifications so that shooters may compete against 
others of like skill. These Classifications are Novice, Marksman, Sharpshooter, Expert, Master, and 
Distinguished Master. New IDPA members are Unclassified in a division until they shoot their first 
IDPA Classifier in that Division or receive an Equity Promotion in that division. There are three ways 
a shooter’s classification can change, one by shooting the Classifier, two by being promoted based on 
performance in a Sanctioned Match, and three by an Equity Promotion.

9.0.1 Az IDPA versenyzők 6 különböző divízióba vannak sorolva. A lehetséges minősí-
tések: IV. osztály (novice), III. osztály (marksman), II. osztály (sharpshooter), I. osz-
tály (expert), Mester (master), Nagymester (distiguished master). 3 féle módon lehet 
nemzetközi minősítést elérni: a 90 lövéses nemzetközi minősítő versenyen, nemzetkö-
zi versenyen elért helyezéssel (sanctioned promotion), és kiegyenlítéssel (equity 
promotion). 

9.0.2 The IDPA Classifier is a ninety (90) round, three (3) stage, fourteen (14) string match that 
classifies shooters in a short time. Distinguished Master, however, is only attained by winning the 
Division
Champion title or scoring within three percent (3%) of the Division Champion score, at the IDPA 
U.S. Nationals, IDPA U.S. Indoor Nationals, or the IDPA World Championship.

9.0.2 A 90 lövéses nemzetközi minősítő verseny 3 pályából, 14 részfeladatból áll. 
Nagymester minősítés kizárólag az alábbi versenyek megnyerésével, illetve a bajnok 
teljesítményének 97%-ának elérésével lehetséges:  IDPA U.S. Nationals, IDPA U.S. In-
door Nationals, vagy az IDPA világbajnokság.

9.1 Classification Database

9.2 Minősítési névjegyzék
9.1.1 The IDPA Classification Database is the only official record of Classifications. The IDPA 

Classification Database must be kept up-to-date and accurate by each IDPA club’s Match Director, Club
Contact, or designee.

9.1.1 A nemzetközi minősítések kizárólagos forrása a nemzetközi "IDPA Classification
Database". A nemzeti minősítések kizárólagos forrása az MDLSZ által kiadott ver-
senyengedély. A versenyigazgatók (MD) és a versenyt rendező sportegyesületek veze-
tői (club contact) felelősek a pontos és teljes adatközlésért a szövetségek irányába.

9.1.2 When a Classifier Match is held, or a Classification Promotion occurs at a Sanctioned Match, the 
Club Contact, Match Director, or designee must upload the appropriate scores to the IDPA 
Classification Database within seven (7) calendar days.

9.1.2 Amikor 90 lövéses nemzetközi versenyt tartottak, vagy nemzetközi versenyen 
elért helyezés miatti minősítést ér el valaki, akkor a versenyigazgató (MD), a ver-
senyt rendező sportegyesület vezetője (club contact), vagy a megbízottjuk köteles 7 
naptári napon belül elküldeni az adatokat a nemzetközi szövetségnek és a magyar 
szövetségnek. Egyéb minősítő verseny esetén az eredményeket csak a magyar szö-
vetségnek kell elküldeni.

9.2 Classification Frequency
9.2 Minősítés időtartama

9.2.1 Every IDPA member must shoot the Classifier at least once every twelve months, except Master 
and Distinguished Master class shooters. A Match Performance Promotion in the last twelve months 
in a Division counts as shooting the IDPA Classifier in that Division. Shooting and completing a 



Sanctioned IDPA match in the last twelve months (without a DQ or DNF) also counts as shooting a 
Classifier in the division in which the shooter competed.

9.2.1 Az IDPA minden tagja köteles minősítő versenyen részt venni minden 12 hónap-
ban a Mester és Nagymester szintűek kivételével. A nemzetközi minősítéshez ez le-
het a 90 lövéses nemzetközi minősítő, vagy nemzetközi verseny. 

9.2.2 Should a Match Director feel that a shooter should be shooting in a higher Classification level, the
MD may require that the shooter shoot the Classifier again to reestablish a current Classification.

9.2.2 Ha az MD úgy érzi, hogy egy versenyzőnek túl alacsony a minősítése, akkor elő-
írhatja, hogy ismételten vegyen részt egy 90 lövéses minősítő versenyen.

9.2.3 Every shooter in a Sanctioned Match must be classified per 9.2.1 within the previous twelve 
months (365 days/366 days on Leap years,) in the Division in which he/she is entered. For a 
Sanctioned match, the Match Director or designee must confirm that every shooter is an IDPA member
on match day and has a current Classification on match day in the Division and Classification entered 
in the match.

9.2.3 Nemzetközi verseny minden lövőjének az adott divízióban a 9.2.1 pontnak meg-
felelő minősítéssel kell rendelkeznie. Az MD-nek erről meg kell győződnie.

9.2.4 For local matches it is sufficient to shoot a Classifier in the Division most often entered. A shooter
may compete in club matches in a Division where a Classification is not current within twelve 
months or the shooter is Unclassified, where the highest Classification ever held in any division will 
be used.

9.2.4 Helyi versenyre nem vonatkozik az előző szabály. Ha a lövőnek nincs érvényes 
minősítése az adott divízióra, akkor a korábbi legmagasabb minősítésének megfelelő-
en kell értékelni.

9.2.5 Shooters may not go down in Classification except for permanent physical disability or for 
other irrevocable reasons. IDPA HQ will determine when this is appropriate and make the 
necessary adjustments to the Classification Database.

9.2.5 A nemzetközi minősítés nem csökkenhet, kivéve tartós problémát, ez esetben a 
nemzetközi szövetség irányítása dönt. Ez a pont nem vonatkozik a nemzeti minősíté-
sekre.

9.3 One Classifier Score Applied To Multiple Divisions

9.3 Egy 90 lövéses nemzetközi versenyeredmény alkalmazása több
divízióban.

9.3.1 The score attained by shooting the Classifier can be applied to other divisions where the 
equipment and ammunition used while shooting the Classifier meets the requirements of those other 
divisions. The shooter must notify the MD before the Classifier begins of the intent to apply a single 
score to multiple divisions and the MD must verify that the equipment and ammunition meet the 
requirements for multiple divisions.

9.3.1 Ha a lövő felszerelése és lőszere megfelel más divíziónak is, akkor az eredmé-
nye ott is figyelembe vehető, ha előzetesen ezt kéri az MDtől, aki leellenőrizte a meg-
felelést.

9.3.2 Examples: SSP score also applied to ESP; CDP score shot with SSP compliant equipment and
CDP legal ammunition also applied to SSP and ESP.

9.3.2 Példák: SSP-ben elért eredmény ESP-ben is érvényes. CDP-ben elért eredmény 
SSP-nem megfelelő felszerelés és CDP-nek megfelelő lőszer használata esetén SSP és
ESP-ben is érvényes.

9.3.3 Classifications attained in this manner are applicable to six firearm awards.
9.3.3 Ilyen módon elért minősítések érvényesek a "6 fegyver kitüntetés" eléréséhez.



9.4 Match Performance Promotion

9.4 Nemzetközi versenyen elért minősítés
9.4.1 Classification can also be affected by a shooter’s performance in Sanctioned Matches. This is

based on the number of people in a shooter’s Division and Classification and the Classifications
above within  that  same Division.  This  method of Classification promotion calculation does not
include DQ’s, DNF’s or match no-shows.

9.4.1 Nemzetközi, de nem a 90 lövéses minősítő versenyen is lehet módosítani a mi-
nősítést, az adott divízióban és legalább azonos minősítéssel rendelkezők létszáma 
alapján. Nem számítanak a meg nem jelent és a kizárt versenyzők ebbe a létszámba.

9.4.2 The winner of a class at a Sanctioned Match will be promoted to the next higher Classification if
that shooter beats nine shooters in that class or any higher class in that Division.

9.4.2 Az adott divízión és minősítésben a bajnok egyel magasabb minősítést szerez, 
ha legalább 9 olyan versenyzőt megelőz a divízióban, akik legalább olyan minősítésű-
ek.

9.4.3 The second place finisher of a class at a Sanctioned Match will be promoted to the next higher 
Classification if that shooter beats 19 shooters in that class or any higher class in that Division. This 
progression continues for the third, fourth, fifth place, etc. in the match. For example, the fourth place 
finisher will be promoted if that shooter beats 39 shooters in that class or any higher class in that 
Division.

9.4.3 Az adott divízión és minősítésben az N. helyezett egyel magasabb minősítést 
szerez, ha legalább 10*N-1 olyan versenyzőt megelőz a divízióban, akik legalább 
olyan minősítésűek.

9.4.4 If two or more shooters in the same Division and Classification in a match have the exact same score,
and that score qualifies for a Classification Promotion, all shooters with that score will be promoted.

9.4.4 Ha 2 vagy több versenyzőnek azonos az eredménye, és egy jogosult lenne a 9.4-
ben leírtakra, akkor mind jogosultak.

9.5 Equity Promotion

9.5 Kiegyenlítő minősítés
9.5.1 A shooter's highest and lowest Classification in a semi-auto division can only differ by one 

Classification level. When a semi-auto shooter receives a match performance promotion or shoots a 
classifier, the Equity Promotion rule is applied to all semi-automatic Divisions. Divisions in which 
the shooter is Unclassified also receive an Equity Promotion by this rule if the highest Classification 
attained is Marksman or above. The Equity Promotion does not apply to or affect REV or BUG 
divisions.

9.5.1 A versenyző nemzetközi minősítései öntöltő divíziókban legfeljebb 1-gyel tér-
hetnek el. Ez nem vonatkozik a Revolver és a tartalék fegyver divíziókra.

9.5.2 For example, if a shooter is promoted to Sharpshooter in a match or shoots a Sharpshooter class 
score in the Classifier and it is a new highest class, then that Classification is entered into the 
database. Additionally, the shooter's Classifications in other semi-automatic Divisions below 
Marksman will be promoted to Marksman. When Expert becomes a shooter's new highest semi-auto 
class, then any semi-auto Classification below Sharpshooter will increase to Sharpshooter.

9.5.2 Például, ha valaki egy divízióban eléri a II. osztályt, akkor az összes öntöltő diví-
zióban megkapja legalább a III. osztályt.

9.5.3 Equity Promotions do not count as shooting the Classifier. For Divisions where the shooter’s 
Equity Promotion applies, it defines the minimum classification that one can shoot under. The shooter 
still needs to meet the requirements of rule 9.2.3 above for Sanctioned Matches. This rule does not 



apply to six firearm awards, which may only be attained by shooting Classifiers at the appropriate 
level.

9.5.3 A kiegyenlítő minősítés nem számít a "6 fegyver kitüntetés" szempontjából, és 
csak olyan divízióban vehet részt a versenyző nemzetközi versenyen, amilyen divízió-
ban a 9.2.3-as pont értelmében van érvényes minősítése.

9.6 REV and BUG Initial Classification

9.6 Revolver és tartalék fegyver kezdő minősítések
9.6.1 REV

9.6.1 Revolver

9.6.1.1 A shooter’s initial Revolver (REV) classification is the highest classification previously 
attained in SSR or ESR. After the initial Classification of if a shooter is Unclassified in SSR and 
ESR, the shooter’s Revolver Classifier score, or Revolver Match Promotion determines the 
Classification in the normal ways shown above.

9.6.1.1 Ha korábban SSR vagy ESR minősítése volt, akkor azt figyelembe veszik a 
nemzetközi minősítéshez.

9.6.2 BUG
9.6.2 Tartalék fegyver

9.6.2.1 A shooter’s initial BUG classification is the shooter’s highest Classification attained in any 
division, minus one level. (Example: if the shooter's highest Classification is Expert, then the 
shooter's initial BUG Classification is Sharpshooter.) If the shooter’s highest Classification is 
Novice then the initial BUG Classification is Novice. After the initial Classification or if a shooter 
is Unclassified in all other divisions, the shooter’s BUG Classifier scores, or BUG Match 
Promotions determine the
Classification in the normal ways shown above.

9.6.2.1 Akinek nincs nemzetközi minősítése tartalék fegyverre, az a legnagyobb-1 
nemzetközi minősítésével rendelkezőnek tekinthető.

9.7 Classification Scoring Breakdown
Times for: ESP SSP CDP CCP REV BUG

89.00 or 91.00 or 92.00 or 96.00 or 102.00 or 110.00 or
Master (MA) less less less less less less

89.01 thru 91.01 thru 92.01 thru 96.01 thru 102.01 thru 110.01
Expert (EX) 109.00 110.00 111.00 116.00 124.00 thru 134

109.01 thru 110.01 thru 111.01 thru 116.01 thru 124.01 thru 134.01
Sharpshooter (SS) 138.00 140.00 142.00 149.00 158.00 thru 172

138.01 thru 140.01 thru 142.01 thru 149.01 thru 158.01 thru 171.01
Marksman (MM) 190.00 192.00 195.00 204.00 218.00 thru 234

190.01 thru 192.01 thru 195.01 thru 204.01 thru 218.01 thru 234.01 thru
Novice (NV) 290 292 295 304 318 334

9.7 Minősítési szintek

Időeredmények: ESP SSP CDP CCP REV BUG
0-89.00 0-91.00 0-92.00 0-96.00 0-102.00 0-110.00



Nagymester(MA) 

89.01 - 91.01 - 92.01 - 96.01 - 102.01 - 110.01
Nagymester (EX) 109.00 110.00 111.00 116.00 124.00 - 134

109.01 - 110.01 - 111.01 - 116.01 - 124.01 - 134.01
Mester 138.00 140.00 142.00 149.00 158.00 - 172

138.01 - 140.01 - 142.01 - 149.01 - 158.01 - 171.01
I. 190.00 192.00 195.00 204.00 218.00 - 234

190.01 - 192.01 - 195.01 - 204.01 - 218.01 - 234.01 -
II. 290 292 295 304 318 334

9.8 The Classifier Match

9.8 Nemzetközi 90 lövéses minősítő verseny
9.8.1 Only current IDPA-affiliated clubs may run Classifiers and only current IDPA members may shoot 

the Classifier. New shooters that have applied for IDPA membership, but do not yet have an IDPA 
number may shoot the Classifier and the results will be held by the Match Director until the shooter 
receives a membership card.

9.8.1 Az IDPA és az MDLSZ tagklubjai rendezhetnek minősítő versenyt, és az IDPA és
az MDLSZ tagjai vehetnek rajta részt (ha a tagok adminisztrációja még folyamatban 
van, akkor amint megkapta a versenyengedélyszámot, adja le az MD).

9.8.2 Only the Match Director and Certified SOs specifically designated by the MD or Club Contact 
can hold a Classifier match for one person or several squads as needed. However, an MD or SO may 
not run the Classifier for him/herself. Every IDPA-affiliated club must run the Classifier as one of 
their monthly matches at least once per year. To accommodate local shooters that want to shoot 
Sanctioned Matches, holding more than one Classifier per year is recommended.

9.8.2 Kizárólag hivatalos (nemzetközi) IDPA bírók vezethetnek minősítő versenyt (ön-
maguknak nem). Minden, a nemzetközi szövetségbe közvetlenül belépett klub köteles
évi egy minősítő versenyt rendezni, de javasolt többet.

9.8.3 The Classifier must be shot as a single ninety (90) round match, shot all in one day to the best of 
one’s ability. It is permissible to allow reshoots of a whole stage due to equipment problems and/or 
shooter mental errors for the purpose of accurate Classification as long as the reshoot occurs on the 
same day as the rest of the Classifier. However, no reshoots of individual strings of fire are permitted. 
If the Classifier is part of a scored match with other IDPA stages or the shooter is trying to attain a six 
firearm award, no reshoots are permitted.

9.8.3 A minősítő versenyt egyetlen versenyként kell meglőni, egyetlen napon. Egyes 
pályák újralőhetőek, de csak ugyanazon napon. Ha egy másik verseny része, vagy ha 
a lövő "6 fegyver kitüntetést" szeretne, akkor nem lehet újralőni.

9.8.4 During the Classifier only, shooters may load to division capacity, or fully load their normal IDPA 
compliant magazines, or load to any count sufficient to complete a string as required. The two strings 
that require downloading must use the exact loading specified.

9.8.4 Kizárólag a 90 lövéses nemzetközi minősítő versenyre vonatkozónak: a két rész-
feladat kivételével tetszőleges mennyiségű lőszer tárazható.

9.8.5 A concealment garment is optional for the Classifier.



9.8.5 Rejtett viselés nem kötelező.

9.8.6 Stage One.  Limited Scoring, 7 yards (6.4 meters)
String Position Instructions Shots

1 1 Draw and fire two shots to the body and then one to the 3
head on T1.

1 Draw and fire two shots to the body and then one to the 3
head on T2.

3 1 Draw and fire two shots to the body and then one to the 3
head on T3.

4 1 Draw and fire two shots at each head T1-T3 in any order. 6

The Scorekeeper will watch for required head shots that miss the head and hit the body. These 
hits below the head area must be noted or pasted before shooting String Five.

5 1 Start with firearm in the weak hand, pointed down range at 3
a 45º down angle, safety may be off, but the trigger finger
must be out of trigger guard. Fire one shot each at T1-T3 in
any order, weak hand only.

6 1 Load exactly 3 rounds in the firearm. Start back to targets, 6
turn, then draw, and fire one shot each at T1-T3 in any
order, reload from slide lock or empty cylinder and fire one
shot each at T1-T3 in any order.

7 1 Draw and fire two shots each at T1-T3 in any order, strong 6
hand only.

9.8.6 Első pálya, kötött lövésszám,6.4 méter távolságról indul
Részfel-
adat

Pozíció Utasítások Lövés-
szám

1 1 Fegyverrántás, majd két lövés a "test"be egy lövés a
"fej"be a T1 célon

3

2 1 Fegyverrántás, majd két lövés a "test"be egy lövés a
"fej"be a T2 célon

3

3 1 Fegyverrántás, majd két lövés a "test"be egy lövés a
"fej"be a T3 célon

3

4 1 Fegyverrántás, majd két lövés minden "fej"be a T1-
T3 célon

6

A fej alatti találatokat célszerû leragasztani 5. 
el  ő  tt, egyébként a pontozó bíró feladata, hogy 
megjegyezze a testen már meglevő találatokat.

5 1 Induláskor a fegyver   gyenge   kézben, 45 fokban le-
fele mutat, ki lehet biztosítani, de a mutatóujjnak a 
sátorvason kívül kell lennie, egy lövés minden célra 
csak gyenge kézzel

3

6 1 (a fegyverben pontosan 3 l  ő  szer lehet tárazva), a 
céloknak háttal indul, megfordul, majd    a fordulás 
után   fegyvert ránt, minden T1-T3 célt megl  ő   1 lö-
véssel, üresre l  ő  tt fegyverben tárat cserél, minden 
T1-T3 célt megl  ő   1 lövéssel

3



7 1 Fegyverrántás, majd két lövés minden T1-T3 célon 
csak   erős   kézzel

6

9.8.7 Stage Two.  Limited Scoring, 10 yards and 5 yards (9.1 meters and 4.6 meters)
String Position Instructions Shots

1 2 Draw and fire 2 shots each at T1 - T3 in any order while 6
moving forward. All shots must be fired while moving
straight toward T2.  There is a forward fault line for this
string at the 5-yard line.

2 3 Draw and retreat from targets, fire 2 shots each at T1 - T3 in 6
any order while retreating straight backward from T2. All
shots must be fired while retreating.

3 2 Load exactly 6 rounds in the firearm. Start back to targets, 12
turn, then draw, and fire 2 shots each at T1 - T3 in any
order, reload from slide lock or empty cylinder and fire 2
shots each at T1 - T3 in any order.

4 2 Draw and fire 2 shots each at T1 - T3 in any order, strong 6
hand only.

9.8.7 Kettes pálya. Kötött lövésszám, 9.1 és 4.6 méter.

Részfel-
adat

Pozíció Utasítások Lövés-
szám

1 2 Fegyverrántás és el  ő  rehaladás a célok felé, mi-
közben 2 lövés T1-T2 mindegyikére (  minden lö-
vést mozgás közben kell leadni  ), 5 yardnál hi-
bavonal található, ami előtt meg kell állni (az 
összes lövést ezen vonal előtt kell leadni)

6

2 3 (5 yard) Fegyverrántás és hátramozgás a célok felől, mi-
közben 2 lövés T1-T2 mindegyikére (  minden lö-
vést mozgás közben kell leadni  )

6

3 2 ( a fegyverben pontosan 6 l  ő  szer lehet tárazva),a
céloknak háttal indul, megfordul, majd   a fordu-
lás után   fegyvert ránt, minden T1-T3 célt megl  ő   
2 lövéssel, üresre l  ő  tt fegyverben tárat cserél,  
minden T1-T3 célt megl  ő   2 lövéssel

12

4 2 Fegyverrántás, majd két lövés minden T1-T3 cé-
lon csak    erős   kézzel

6

9.8.8 Stage Three.  Limited Scoring, 20 yards and 15 yards (18.3 meters and 13.7 meters)



String Position Instructions Shots

1 4 Draw and fire 2 shots each at T1 - T3 in Tactical Priority 12
from either side of the barricade using cover, do a Loaded
Chamber Reload and fire 2 shots each at T1 - T3 in Tactical
Priority from the opposite side of the barricade using cover.

2 4 Draw and fire 2 shots each at T1 - T3 in Tactical Priority 12
from either side of the barricade using cover, do a Loaded
Chamber Reload and advance to the barrel, fire 2 shots each
at T1 - T3 in Tactical Priority using low cover shooting
around either side of the barrel.

3 5 Draw, then kneel, and fire 2 shots each at T1 - T3 in 6
Tactical Priority using low cover shooting around either
side of the barrel.

9.8.8 Hármas pálya, kötött lövésszám, 18.3 és 13.7 méter, barikád és hordó szüksé-
ges. 

Részfel-
adat

Pozíció Utasítások Lövés-
szám

1 4-20 yard Fegyverrántás és minden cél 2 lövéssel támadá-
sa a barikád tetsz  ő  leges oldaláról,   taktikai tár-
csere  , majd minden cél 2 lövéssel támadása a 
barikád másik oldaláról

12

2 4-20 yard Fegyverrántás és minden cél 2 lövéssel támadá-
sa a barikád tetsz  ő  leges oldaláról,   taktikai tár-
csere  , majd el  ő  remozgás az 5. pozícióba, és min-
den cél 2 lövéssel támadása a hordó tetsz  ő  leges 
oldaláról

12

3 5-15 yard Fegyverrántás, letérdelés és minden cél 2 lövés-
sel támadása taktikai elsőbbséggel a hordót ala-
csony fedezékként használva tetsz  ő  leges oldalról

6

The start position for all strings except Stage 1 / String 5 is standing erect with hands naturally at sides.
9.8.9 Minden részfeladat (1/5 kivételével) állva indul, a kezek a test mellett természe-
tesen lógnak.

9.8.9 When shooting around the barrel, the muzzle of the firearm may be higher than the top of the 
barrel, but the shooter’s arms and hands must not be extended over the barrel and shots must not go over
the barrel.

9.8.10 A hordó mellett lőve a fegyvercső lehet a hordó tetejénél magasabban, de sem
a lövő karja, sem a lövés nem lehet a hordó felett.



9.8.11 The barrel used in the classifier is approximately 34” tall and 23” in diameter (0.9 meters x 0.6 
meters). For ranges where barrels are not allowed a small barricade with the same height and width as a
barrel may be used instead.

9.8.11 A hordó méretei: 90 cm magas és 60 cm széles. Ha nem áll rendelkezésre 
ilyen hordó, akkor azonos méretű barikád is használható.

9.8.12 A Bianchi barricade is 72” tall and 24” wide (1.8 meters x 0.6 meters.)
9.8.12 A barikád mérete: 1.8 m magas, 60 cm széles.

9.9 Nemzeti minősítések
9.9.1 Aki nemzetközi versenyengedéllyel rendelkezik, annak a nemzetközi minősítése
automatikusan nemzeti minősítésnek is el van ismerve, ha legalább 3 MDLSZ verse-
nyen (ide értve az összes IDPA verseny mellett minden más MDLSZ szakági minősítő 
versenyt is) részt vett.

9.9.2 Nemzetközi versenyengedéllyel nem rendelkező versenyzőnek is minden évben 
részt kell vennie legalább egy 90 lövéses versenyen, és a "9.7 Minősítési szintek" 
pontban leírtaknak megfelelően érhet el minősítést, ha legalább 3 MDLSZ versenyen 
(ide értve az összes IDPA verseny mellett minden más MDLSZ szakági minősítő ver-
senyt is) részt vesz. 



10 – Appeals Process

10 Óvási eljárás
10.1 Definition:

The purpose of this process is to provide guidelines, which promote constructive dialogue and resolution 
of shooter concerns at a sanctioned match. An appeal expresses dissatisfaction with a decision or 
interpretation of the current IDPA rules as applied by the Match Director, Safety Officers or Stage 
Designers.

10.1 Definíció:
Az eljárás célja, hogy olyan keretet állítson fel, mely elősegíti a konstruktív párbe-
széd, és megoldás keresését a versenyzők jóváhagyott versenyen felmerült aggályai-
val kapcsolatban. Az Óvással a versenyző elégedetlenségét fejezi ki egy döntéssel, 
vagy a jelenlegi IDPA szabályok értelmezésével kapcsolatban, melyet a Főbíró, a Bí-
rók, vagy a Pálya Tervezők alkalmaztak.

10.2 Scope of this Process:

This process will govern IDPA sanctioned matches only. The IDPA Rules in the most current rulebook 
will be used as the guide for resolving disputes.

10.2 Az eljárás hatálya:
Az   eljárás csak IDPA által jóváhagyott versenyekre terjed ki. Az legújabb IDPA sza-
bálykönyvben foglaltak alapján lesz a vitás kérdés feloldva.

10.3 General Guidelines:
10.3.1 Appeals can be submitted according to the following process.

10.3.2 An appeal can be made for stage design before or after a competitor completes the CoF but
must be submitted prior to final scores being posted.

10.3 Általános Irányelvek
10.3.1 Az óvást a következő eljárásnak megfelelően kell benyújtani

10.3.2 A pályatervezéssel kapcsolatos óvást a pálya végrehajtása előtt, és után is be 
lehet nyújtani, de mindenképp a végleges pontszámok nyilvánosságra hozatala előtt 
szükséges.

10.4 Appeals Requirements:

10.4 Óvási követelmények
10.4.1 Shooter verbally appeals the issue/decision to the Chief Safety Officer (CSO) of the stage on 

which the dispute arose, adhering to all aspects of the IDPA Shooter’s Code of Conduct, 
immediately after attempting to shoot the CoF.

10.4.1 A versenyző a pálya meglövése után azonnal kell hogy szóban jelezze a problé-
mát, vagy döntést mellyel nem ért egyet az adott pálya Vezető Bírójának. Ezt a kér-
dést az IDPA versenyzői magatartáskódexe alapján vitatják meg, minden szempontot 
figyelembe véve.



10.4.2 If disagreement still exists, Shooter verbally appeals the issue/decision to the Match Director 
(MD), adhering to all aspects of the IDPA Shooter’s Code of Conduct, within 15 minutes of 
receiving the decision from the Chief Safety Officer of the bay/stage.

10.4.2 Amennyiben a nézetkülönbség továbbra is fennáll, úgy azzal a versenyzőnek a 
Verseny Igazgatóhoz kell fordulnia 15 percen belül a Vezető Bíróval történt megbe-
szélés után.

10.4.3 If disagreement still exists, the Shooter shall alert the MD immediately after the MD has ruled 
of Shooter’s intent to file a written appeal.

10.4.3 Amennyiben a nézetkülönbség továbbra is fennáll, a versenyzőnek a Verseny 
Igazgatóval történt megbeszélése után azonnal jeleznie kell a Verseny Igazgatónak, 
hogy panaszát írásban is be fogja nyújtani.

10.4.4 Shooter submits a written appeal within 30 minutes of informing Match Director of his intent. The
preparation of the document rests solely on the appellant. Appeals received past this time limit will not 
be considered. The appeal should include the following information:

10.4.4 A versenyzőnek, miután tájékoztatta a Verseny Igazgatót, hogy írásban fogja 
benyújtani az óvását, ezt 30 percen belül meg kell tennie. A dokumentum előkészíté-
se kizárólag a versenyző feladata. A 30 perc után benyújtott írásos panasz érvényte-
len. Az óvásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

10.4.4.1 Shooter’s name and contact information (including cell phone number, if applicable)
10.4.4.1 A versenyző neve, és elérhetőségei (mobil telefon szám)

10.4.4.2 Brief description of the issue (100 words or less)
10.4.4.2 Az eset rövid leírása (maximum 100 szóban)

10.4.4.3 Names of witnesses and description of evidence, if applicable
10.4.4.2 A szemtanúk nevei, és a bizonyítékok leírása, amennyiben van ilyen.

10.4.4.4 Confirmation that the appeal has been expressed to both the CSO and MD
10.4.4.2 Annak megerősítése, hogy a panasz kifejtésre került, mind a Vezető Bíró, 
mind a Verseny Igazgató részére.

10.4.4.5 Specific rule and number from the current rulebook (including page number) that has
been violated or is being reviewed

10.4.4.2 Azon speciális szabály (beleértve a sorszámát, és az oldalszámot) a jelenlegi 
szabálykönyből, mely meg lett sértve, vagy az esethez közvetlenül kapcsolódik.

10.4.4.6 Specify the desired outcome of the appeal
10.4.4.2 Annak a leírása, hogy a versenyző mit vár az óvási eljárás eredményeként.

10.5 A fee of $100 USD cash must accompany the written appeal.
10.5 Az óvási eljárás díja, 100 USD készpénzben csatolandó az óváshoz.

10.6 Appeals Process:
10.6 Óvási eljárás:

10.6.1 After receipt of the written appeal, the MD will deliver the document to the Area Coordinator of
the region (AC) or his delegate, who will act as Lead of the Arbitration Team.

10.6.1 Az írásos óvás kézhezvétele után az MD a dokumentumot a Területi Képviselő-
nek, vagy megbízottjának továbbítja, aki az Óvási Csapatot fogja vezetni.

10.6.2 The AC will select a team of 3 shooters who are Certified Safety Officers, including himself, to 
comprise the Appeals Team; each member will have one vote. The Appeals Team Members should 
have no conflict of interest with the outcome.



10.6.2 Az AC létrehoz egy minősített bírókból álló csapatot az óvás kivizsgálására, 
mely 3 tagból áll (beleértve önmagát). Minden tagnak egy szavazata van. Egyetlen 
tagnak sem lehet érdekütközése az óvás végkimenetelével.

10.6.3 The Appeals Team will review the document prepared by the Shooter and will retain the appeal
fee until a decision is made.

10.6.3 Az Óvási Csapat átnézi a versenyző által benyújtott dokumentumot, és megőr-
zi az óvás díját, amíg döntés nem születik az ügyben.

10.6.4 The  Team may  request  further  information  from the  shooter,  Safety  Officer,  CSO,  MD  or
witnesses, and may inspect any stage or area related to the appeal.

10.6.4 A csapat további adatokat kérhet a versenyzőtől, a Bíróktól, CSO-tól, MD-től, 
vagy szemtanúktól, és a pálya területét is megvizsgálhatja.

10.6.5 The Shooter filing the appeal should not  initiate communications with any of the parties
involved with the issue or with the arbitration team after the initial submission of the appeal.

10.6.5 A óvást benyújtó versenyző, az írásos óvás benyújtása után nem kezdeményez-
het kommunikációt senkivel, aki bármilyen kapcsolatba került az üggyel, beleértve az
Óvási csapatot is.

10.6.6 The team will deliberate and render a decision within 1 hour after receipt of the appeal. This will
be presented to the MD and the shooter who filed the appeal.

10.6.6 A csapatnak az írásos óvás kézhezvételétől számítva 1 óra áll rendelkezésére 
hogy döntést hozzanak az ügyben. Ezt a Verseny Igazgatónak, és az óvást benyújtó 
versenyzőnek is a tudomására kell hozniuk.

10.6.7 It is the responsibility of the MD to implement the Committee’s decision. If the Team supports 
the appeal, this may involve reinstating the Shooter, providing the Shooter with a reshoot, eliminating
a penalty or withdrawing the stage from the match. If the team does not support the appeal, the 
decision of the MD stands and the appeal fee will be forwarded by the AC to IDPA Headquarters. If 
the Committee supports the appeal, the $100 is returned to the shooter.

10.6.7 A Verseny Igazgató felelőssége hogy az Óvási csapat döntését végrehajtsa. 
Amennyiben a csapat a versenyző mellett foglal állást, ez magával vonhatja a ver-
senyző versenybe való visszahelyezését, újralövés engedélyezését, vagy büntetés el-
törlését, de akár az adott pálya versenyből való eltávolítását is. Ez esetben az óvási il-
leték a lövőnek visszajár. Amennyiben a csapat nem támogatja az óvást, a Verseny 
Igazgató döntése a mérvadó, és az óvási illeték az IDPA főhadiszállás részére kerül 
elküldésre.

10.6.8 All decisions by the Team are final and may not be appealed.
10.6.8 Az Óvási Csapat minden döntése végleges, és nem kérdőjelezhető meg semmi-
lyen módon.

10.6.9 No Third Party Appeals will be accepted by a shooter on behalf of someone else.
10.6.9 Senki nem adhat be óvást valaki más helyett.

10.6.10 The  Area  Coordinator  will  provide  a  summary  of  the  appeal  and  disposition  to  IDPA
Headquarters within 1 week of the match completion date.

10.6.10 A Területi Koordinátor minden esetben küld egy összefoglalót az óvásról, és a
meghozott intézkedésekről az IDPA főhadiszállás részére, 1 héten belül a verseny be-
fejezésétől számítva.

11 – Headquarters Information

11 Nemzeközi központ eléretőségek
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11.1 Club

11.1 Klubok
11.1.1 An IDPA affiliated club is a group of shooters who get together to put on IDPA matches. The

first impression a new shooter gets of an affiliated club is the first impression that person gets of
IDPA.

11.1.1 Az IDPA szövetséghez tartozó klub, a lövők egy olyan csoportja, akik össze-
gyűlnek, hogy IDPA versenyen mérkőzzenek egymással. Az új lövők legelső benyomá-
sa amit egy IDPA klubról szerez egyben a legelső benyomása magáról az IDPA-ról is.

11.1.2 IDPA is unique in that it offers clubs an exciting, competitive format for shooters using truly practical 
firearms carried in a truly practical way. Financial costs for IDPA clubs are minimal. There are no fees 
other than the annual affiliation fee. The rules of IDPA are minimal, thereby placing a lesser burden on club
officers. The IDPA classification system allows competitors to classify in one day. There are many good 
CoF templates available on a number of websites. These can be modified to provide more variety.

11.1.2 Az IDPA egyedi abban a tekintetben, hogy a klubok, és lövők számára egy iz-
galmas, versengő formában mutatja be a hétköznapi, önvédelmi viselésű tűzfegyve-
rek gyakorlati kezelését. Az anyagi költségek a klubok számára minimálisak, csupán 
az éves tagdíjat kell megfizetniük. Az IDPA nem rak különösebb terhet a klub tiszt-
ségviselőkre, mivel szabályrendszere egyszerű, letisztult. Az IDPA minősítő rendszere
lehetővé teszi a versenyzők besorolását egyetlen nap alatt. Nagyon sok jó pályaleírás 
érhető el az interneten, amik az egyéni ízlések szerint módosíthatóak, hogy még több
változatosságot nyújtsanak.

11.1.3 IDPA is a Trophy only Club based sport. Due to the trophy only status of IDPA, a large burden has
been taken off the match organizers since they do not have to worry about soliciting cash and 
merchandise prizes for their events.

11.1.3 Az IDPA díj központú sport. Nincsenek pénz, és tárgynyeremények, csak díjak.
Ezzel rengeteg terhet leveszünk a verseny rendezőiről, hiszen nem kell foglalkozniuk 
az adományokkal, tiszteletdíjakkal, tárgynyereményekkel.

11.1.4 IDPA headquarters  will  refer  all  interested  parties  in  your  state  to  your  club.  Your  club
information will be posted on the IDPA website at www.idpa.com. Clubs are allowed to retain $5 of
IDPAmembership fees for every new member the club signs up (Please make sure new members
sign  the  front  of  the  membership  application,  the  waiver  and  have  a  witness  sign  the  waiver,
otherwise HQ will send the membership application back to you). This pertains to new members
only and does not include renewing members.

11.1.4 Az IDPA HQ minden érdeklődőt tájékoztat a klubodról az adott államban. A 
klub információk elérhetőek lesznek az IDPA honlapján (www.idpa.com). A kluboknak
engedélyezett hogy minden új jelentkező éves tagdíjából 5 dollárt megtartsanak, aki 
a klubnál lesz IDPA tag. (Ezt a jelentkezési lapon jelezni kell.) Ez csak az új tagokra 
vonatkozik, a tagság megújítására nem.

11.1.5 Some countries have laws that prohibit concealed carry and self-defense; therefore, those 
interested in shooting or organizing IDPA competitions in these countries face unique problems. Due to
this unfortunate political situation, IDPA authorizes the clubs in these countries to modify the name of 

http://www.idpa.com/
http://www.idpa.com/


the organization, logo and/or rules to meet local legal requirements. However, no Championship 
Matches will be “sanctioned” in any country where the competition cannot be run 100% under IDPA 
rules.

11.1.5 Néhány országban törvény tilthatja a rejtett viselést, és az önvédelmet. Emiatt
azok akik IDPA versenyeket szeretnének rendezni ilyen országokban egyedi problé-
mákkal néznek szembe. Ezen sajnálatos politikai szituációk miatt az IDPA feljogosítja 
a hivatkozott országokban működő klubokat, hogy módosíthassák a szervezet nevét, 
logóját, és/vagy a szabályokat is, hogy megfelelhessenek a jogi követelményeknek. 
Viszont a bajnokságok nem lehetnek jóváhagyott versenyek egyetlen olyan országban
sem, amely nem követheti 100%-ban az IDPA szabályokat.

11.2 Requirements for Club Affiliation

11.2 A Tag Klubokkal szembeni követelmények
11.2.1 Match director/club contact personnel must be current IDPA members.

11.2.1 A Verseny Igazgatónak vagy Klub kapcsolattartónak érvényes IDPA tagsággal 
kell rendelkeznie

11.2.2 Match director/club contact personnel must be certified IDPA Safety Officers.
11.2.2 A Verseny Igazgatónak vagy Klub kapcsolattartónak minősített IDPA Bírónak 
kell lennie

11.2.3 Club matches and facilities must be open to all IDPA members.
11.2.3 A klub versenyeknek, és létesítményeknek nyilvánosnak kell lenniük minden 
IDPA tag számára

11.2.4 Clubs must run the IDPA Classification Match as one of their monthly matches at least once
each year. IDPA HQ suggests that the classifier be shot as soon as possible and be available to
classify new shooters four (4) times a year.

11.2.4 A kluboknak kötelező legalább évente egy alkalommal minősítő versenyt ren-
dezniük, habár az új lövők érdekében az IDPA HQ azt ajánlja hogy legalább évi 4 al-
kalommal lehessen minősítő versenyt lőni.

11.2.5 Clubs must agree to hold a minimum of six (6) IDPA matches per year.
11.2.5 A kluboknak legalább 6 IDPA versenyt kell rendezniük minden évben.

11.2.6 At club level events, competitors may shoot in all divisions.
11.2.6 A klub szintű versenyen bármely divízióban indulhassanak a versenyzők.

11.2.7 Clubs must follow IDPA rules and principles.
11.2.7 A kluboknak be kell tartaniuk az IDPA szabályait, és elveit.

11.2.8 Clubs must make sure the competitors have the benefit of the doubt in all questionable circumstances.
11.2.8 A kluboknak meg kell bizonyosodniuk arról, hogy minden kétséges szituáció-
ban a versenyző javára döntenek.

11.2.9 Most importantly--Have fun!
11.2.9 És a legfontosabb: Jó szórakozást!

11.3 Headquarters (HQ)

11.3 Nemzetközi fközpont
IDPA Headquarters is located at 2232 CR 719, Berryville, AR, 72616. HQ maintains records of all 
members, sends out membership cards, takes care of all pro shop orders, handles any questions any 



members may have, produces the Tactical Journal (the quarterly publication for members), makes 
certificates and cards for Safety Officers, etc. All decisions that come from HQ are based on what is best 
for the individual member, the club and the sport.

Az IDPA főhadiszállás (HQ) az amerikai Berryville-ben található. A HQ kezeli az ösz-
szes tag adatait, küldi ki a tagsági kártyákat, kezeli a pro shop rendeléseket, és bár-
milyen kérdéseit a tagoknak, negyed évente kiadja a Tactical Journal e-lapot, kiállítja 
az okleveleket, és kártyákat a Bíróknak stb. Minden döntés amely a Főhadiszállástól 
érkezik azon alapul, ami a legjobb az egyéni tagoknak, a kluboknak, és a sportnak.

11.4 Logo Policy

11.4 Az IDPA Logo használatának feltételei
The  International  Defensive  Pistol  Association  logo  is  trademarked  private  property  of  the
International Defensive Pistol Association, Inc. It is not available for individual commercial use.
However, currently affiliated clubs may use the logo on match announcements, correspondence or
on event commemorative clothing such as hats and tee shirts. Electronic and hard copy versions are
available from IDPA HQ.

Az IDPA logója az IDPA Inc. tulajdona, és védjegye. Nem elérhető egyéni kereskedel-
mi használatra, habár a tag klubok használhatják azt a verseny hirdetményeikben, le-
velezéseikben, vagy adott eseményhez köthető emléktárgyakon, úgy mint ruházat, 
sapkák, pólók. Elektronikus és nyomtatott változatok is elérhetőek az IDPA HQ-tól.

11.5 Insurance Information

11.5 Biztosítási információk
At this time, IDPA does not offer a club liability insurance program. We recommend that you contact 
the NRA for possible information.

Jelenleg az IDPA nem nyútj felelősség biztosítást a klubok részére.   Ilyen kérésekkel 
az NRA-hoz fordulhatnak a klubok képviselői. 



Appendix 01 - Match Administration Handbook

Függelék 1. Verseny rendezési szabálykönyv
The following information pertains to the administration of IDPA matches and is intended for the member
who wishes to become a Safety Officer, Match Director or Area Coordinator.

A következő fejezetek az IDPA verseny adminisztrációról tartalmaznak ismereteket,
melyek alapvetően azon IDPA tagoknak készültek, akik Bírók, .Főbírók, vagy Területi
Koordinátorok akarnak lenni.

This is supplemental to the IDPA Rulebook.

Ezen ismeretek az IDPA szabálykönyv kiegészítései.

1.1 Match Rules

1.1 Verseny szabályzat
1.1.1 All IDPA rules must be followed for every match at every tier.

1.1.1 Minden IDPA szabály betartandó bármely szintű versenyen.

1.1.2 Safe areas, as defined in section 2.10, are required at all matches.

1.1.2 A biztonsági zónát minden versenyen kötelező kijelölni (lásd: 2.10 fejezet).

1.1.3 Shooters will only be allowed to shoot in one (1) division in matches tier two and higher.

1.1.3 Tier 2, vagy annál magasabb szintű versenyeken a lövők csupán egyetlen divízi-
óban indulhatnak.

1.1.4 Other than tier one (1), official IDPA score sheets printed on NCR paper in duplicate will be used in
the match if paper score sheets are used to enter scores. If scoring is done electronically, the shooter must
receive a paper copy of each stage score.

1.1.4 Az 1-es szintű versenyek kivételével az IDPA eredmény lapnak két példányos la-
pot kell  használni,  amennyiben az értékelés nem elektronikus módon történik.  Ez
utóbbi esetben viszont a lövőnek egy kinyomtatott példányt kell adni minden egyes
lőfeladat eredményéről.

1.1.5 The approved CoF and sanctioned match application with the sanction fee for tier two (2) and higher
matches must be sent to IDPA headquarters by the Area Coordinator at least sixty (60) days before match
date  including the AC design aid form. (The sanctioning process and pricing information is  located on
www.idpa.com.)

1.1.5 2-es, vagy annál magasabb szintű versenyek esetén a (Főbíró által jóváhagyott)
Pályaleírást, a jóváhagyási kérvénnyel, és összeggel együtt meg kell küldeni az IDPA
főhadiszállásnak. Ezt a Területi Képviselőnek kell megtennie legalább 60 nappal a
verseny előtt. (A jóváhagyási folyamat, és annak költségei a www.idpa.com oldalon
találhatóak meg.)

1.1.5.1 All “named” matches like state, regional, etc., other than a club’s local matches must be Sanctioned
matches.



1.1.5.1 Minden „nevesített” versenyt, úgy mint Állami, Területi stb. ami nem helyi,
klub verseny, jóvá kell hagyatni az IDPA HQ-al.

1.1.5.2 MDs are responsible for knowing what other matches have been sanctioned in the same geographic
area within the same time period that may compete with the match they are scheduling.

1.1.5.2 A Főbíró felelőssége hogy tudja vannak-e egyéb jóváhagyott versenyek ugyan-
abban a földrajzi régióban, ugyanazon időtartam alatt, amelyek a saját tervezett ver-
senyének jelenthetnek konkurenciát.

1.1.6 The Match Director must have taken a Safety Officer course from an IDPA Safety Officer Instructor
and must be currently certified.

1.1.6 A Főbírónak el kellett végeznie a hivatalos IDPA Bíró Oktató által vezetett Bírói
tanfolyamot, és érvényes Bírói minősítéssel kell rendelkeznie.

1.1.7 If an Area Coordinator is also the Match Director, then the stages must be approved by another Area
Coordinator or IDPA Headquarters.

1.1.7 Amennyiben egy Területi Koordinátor egyben Főbíró is, akkor a pályákat egy
másik Területi Koordinátorral, vagy az IDPA főhadiszállással kell jóváhagyatnia.

1.1.8 Scores are final and cannot change after the one (1) hour protest period at the end of a match.

1.1.8 A verseny végét követő 1 órás óvási periódus lezárultát követően a pontszámo-
kon változtatni nem lehetséges, azok véglegesnek tekintendők.

1.1.9 Video may not be used to determine a shooter’s score.

1.1.9 Video felvétel nem használható a lövő pontszámának eldöntésére.

1.1.10 All competitors in a Specialty match will earn one (1) Nationals match point.  HQ must approve
Specialty Sanctioned matches as defined in Match Administration 1.2.2.

1.1.10 Specialitás versenyen minden versenyző 1 Nationals verseny pontot kap. A Fő-
hadiszállásnak az 1.2.2 pont szerint jóvá kell hagynia a Specialitás versenyeket.

1.1.11 Ties shall be broken in a manner decided upon by the match director conducting the contest, however,
this  shall  always  be done by shooting,  not  by chance.  All  tied  shooters  will  qualify for  a  match class
promotion (bump) if applicable.

1.1.11 A döntetleneket a Főbíró által meghatározott módon kell feloldani, az egyetlen
megkötés, hogy lőni kelljen hozzá. Minden versenyző akinek a döntetlen miatt egy-
mással kell mérkőzniük megkapja a verseny előléptetést minősítésében, amennyiben
ennek feltételei fennállnak.

1.1.12 All competitors at a Tier two (2) or higher match must be able to view the match stages before their
scheduled shooting session. Shooters will  not be allowed within the stage bay rear limit  as denoted by
theMatch Director by the use of “caution tape,” fencing or another suitable visual indicator.

1.1.12 2-es, vagy annál magasabb szintű versenyeken minden versenyzőnek lehetősé-
get kell biztosítani hogy a pályákat megnézhesse mielőtt sorra kerülne a lövészetben.



A lövők nem mehetnek be a pályára, csupán a pálya végének határáig, amit a Főbíró
„figyelmeztető szalaggal”, elkerítéssel, vagy egyéb látható módon kell megjelöljön.

1.2 Match Administration Rules

1.2 Verseny rendezési szabályok
1.2.1 Match Tiers - Matches will be categorized by tiers, with a local monthly club match being tier one (1)
and a national level match being tier five (5).

1.2.1 Verseny Szintek - A versenyek szintekre vannak osztva. A helyi, vagy klub ver-
seny az egyes (Tier 1) szintű, míg a nemzetközi szintű verseny az ötös (Tier 5) szintű.

1.2.1.1 Tier One (1) Matches (Local club match)

1.2.1.1 Egyes szintű (Tier 1), helyi, klub verseny

1.2.1.1.1 A Chief Safety Officer is recommended. A Chief Safety Officer is appointed by the Match Director
as the Safety Officer running the stage or squad, the qualifications of whom, are listed under Safety Officer
Roles and Responsibilities.

1.2.1.1.1 Vezető Bíró kinevezése javasolt  a  Főbíró által,  azon Bírók közül  akik  az
adott pályát vagy squadot vezetik. A képzettsége a Verseny Bíró felelősségi körök fe-
jezetben kerül kifejtésre.

1.2.1.1.2 A Chief Safety Officer per squad, per two stages, or per bay is recommended.

1.2.1.1.2 Ajánlott Vezető Bírót kinevezni minden squadhoz, két pályánként, vagy lő-
csatornánként.

1.2.1.1.3 Stages are approved by the Match Director.

1.2.1.1.3 A pályákat a Főbírónak kell jóváhagynia.

1.2.1.1.4 Equipment checks are recommended.

1.2.1.1.4 A felszerelés kontroll ajánlott.

1.2.1.1.5 Competitors must be IDPA members after their first match.

1.2.1.1.5 A versenyzőknek az első versenyük után IDPA tagsággal kell rendelkezniük.

1.2.1.1.6  Competitors  having  a  current  classification  in  the  division  in  which  they  are  competing  is
recommended.

1.2.1.1.6 A versenyzőknek ajánlott az érvényes minősítés, abban a divízióban, amely-
ben neveztek.

1.2.1.1.7 Recognizing all regular divisions and BUG is required. NFC is optional.

1.2.1.1.7 Minden általános divíziót meg kell rendezni a BUG-ot is beleértve. Az NFC
opcionális.

1.2.1.1.8 All classes must be recognized.



1.2.1.1.8 Minden minősítési osztályt el kell ismerni.

1.2.1.1.9 Any special range safety rules should be posted at registration. (i.e. no high muzzles during reloads,
etc.)

1.2.1.1.9 Minden lőtérre jellemző speciális biztonsági szabályt a regisztrációnál ki
kell függeszteni (pl. tilos a magasra emelt csőtorkolat újratöltés közben stb.).

1.2.1.1.10 Open squads (shotgun squads) are permitted.

1.2.1.1.10 Open squad (sörétes) engedélyezett.

1.2.1.2 Tier Two (2) Matches (Sanctioned)

1.2.1.2 Kettes szintű (Tier 2) (jóváhagyott) versenyek

1.2.1.2.1 Must be able to accommodate at least 75 competitors, including staff.

1.2.1.2.1 Legalább 75 versenyzőnek biztosítson helyet (beleértve a tisztségviselőket).

1.2.1.2.2 Minimum number of stages is 8.

1.2.1.2.2 Legalább 8 pálya.

1.2.1.2.3 Minimum round count is 100.

1.2.1.2.3 Minimum lövésszám 100.

1.2.1.2.4 At least one standard stage is recommended.

1.2.1.2.4 Legalább 1 normál pálya ajánlott.

1.2.1.2.5 Standards stage round count must not exceed 20% of the total round count.

1.2.1.2.5 A normál pálya lövésszáma nem lépheti át a teljes lövésszám 20%-át.

1.2.1.2.6 A Chief Safety Officer per two stages, or per bay is required. A Chief Safety Officer is appointed
by the Match Director as the Safety Officer running the stage or squad, the qualifications of whom, are listed
under Safety Officer Roles and Responsibilities

1.2.1.2.6 A Főbírónak kötelező Vezető Bírót kinevezni két pályánként, vagy lőcsator-
nánként azon Bírók közül akik az adott pályát vagy squadot vezetik. A képzettsége a
Verseny Bíró felelősségi körök fejezetben kerül kifejtésre.

1.2.1.2.7 Certified Safety Officers are required.

1.2.1.2.7 Minősített Bírók szükségesek.

1.2.1.2.8 At least one (1) Certified Safety Officer per bay is required.

1.2.1.2.8 Legalább 1 minősített Bíró szükséges lőcsatornánként.

1.2.1.2.9 Stages are approved by the Area Coordinator.



1.2.1.2.9 A pályákat a Területi Koordinátornak kell jóváhagynia.

1.2.1.2.10 Dual score entry is recommended for paper score sheets.

1.2.1.2.10 A papír értékelőlapokat ajánlott 2 példányban „indigóval” készíteni.

1.2.1.2.11 Legible shooting session scores must be posted within one hour of the session end. If  shooters
will not be present when the final scores are posted, the scores for each session must be posted to allow
shooters to check their scores.

1.2.1.2.11 Egy órával a lövészet után a versenyzők pontszámait olvashatóan ki kell
függeszteni. Amennyiben a lövők nincsenek jelen amikor a végleges pontszámokat
nyilvánosságra hozzák, úgy minden egyes pályához tartozó pontszámot nyilvánosság-
ra kell hozni.

1.2.1.2.12 Chronographing competitor ammunition is recommended.

1.2.1.2.12 A versenyzők lőszereinek kronográfos mérése javasolt.

1.2.1.2.13 Equipment checks are recommended.

1.2.1.2.13 A felszerelés kontroll ajánlott.

1.2.1.2.14 Competitors must be IDPA members.

1.2.1.2.14 A versenyzőknek érvényes IDPA tagsággal kell rendelkezniük.

1.2.1.2.15 Competitors must have a current classification in the division in which they are competing.

1.2.1.2.15 A versenyzőknek érvényes minősítéssel kell rendelkezniük, abban a divízi-
óban, amelyben neveztek.

1.2.1.2.16  Classification  promotions  must  be  entered  into  the  on-line  Classification  database  at  IDPA
headquarters within one week of the match completion.

1.2.1.2.16 A minősítési szintekben bekövetkező változásokat, a verseny befejeztétől
számított egy héten belül fel kell vinni az online IDPA minősítési adatbázisba.

1.2.1.2.17 Recognizing all regular divisions is required. BUG is optional.

1.2.1.2.17 Minden általános divíziót meg kell rendezni, a BUG opcionális.

1.2.1.2.18 Recognizing novice class is recommended, while Marksman and above is required.

1.2.1.2.18 Ajánlott a IV. osztályt (Novice) is rendezni, de III. (MarksMan) és afölött
kötelező.

1.2.1.2.19 The Area Coordinator or their designate must be offered entry to the match at no charge.

1.2.1.2.19  A Területi  Koordinátor  vagy  megbízottja  részére  a  versenyen ingyenes
részvételt kell biztosítani.

1.2.1.2.20 Any special range safety rules must be posted on the web site registration page or printed on the
registration form. (i.e. no high muzzles during reloads, etc.)



1.2.1.2.20 Minden lőtérre jellemző speciális biztonsági szabályt a verseny web olda-
lán,  és/vagy a  regisztrációs  nyomtatványon szerepeltetni  kell  (pl.  tilos  a  magasra
emelt csőtorkolat újratöltés közben stb.).

1.2.1.2.21 Open squads (shotgun squads) are permitted.

1.2.1.2.21 Open squad (sörétes) engedélyezett.

1.2.1.2.22 All competitors in the match will earn one (1) Nationals match point.

1.2.1.2.22 Minden versenyző 1 Nationals verseny pontot kap.

1.2.1.3 Tier Three (3) Matches (Sanctioned)

1.2.1.3 Hármas szintű (Tier 3) (jóváhagyott) versenyek

1.2.1.3.1 Must be able to accommodate at least 125 competitors, including staff.

1.2.1.3.1 Legalább 125 versenyzőnek biztosítson helyet (beleértve a tisztségviselő-
ket).

1.2.1.3.2 Minimum number of stages is 10.

1.2.1.3.2 Legalább 10 pálya.

1.2.1.3.3 Minimum round count is 125.

1.2.1.3.3 Minimum lövésszám 125.

1.2.1.3.4 At least one standard stage is required.

1.2.1.3.4 Kötelező legalább 1 normál pálya.

1.2.1.3.5 Standards stage round count must not exceed 20% of the total round count.

1.2.1.3.5 A normál pálya lövésszáma nem lépheti át a teljes lövésszám 20%-át.

1.2.1.3.6 A Squad Safety Officer is recommended. A Squad Safety Officer travels with a squad of shooters to
assist in administering the squad through the match.

1.2.1.3.6 Squad Bíró ajánlott. A SQSO a hozzárendelt squad-dal együtt járja végig a
verseny pályáit, és az adminisztratív teendőkben segíti azt.

1.2.1.3.7 A Chief Safety Officer per two stages, or per bay is required. A Chief Safety Officer is appointed
by the Match Director as the Safety Officer running the stage or squad, the qualifications of whom, are listed
under Safety Officer Roles and Responsibilities

1.2.1.3.7 A Főbírónak kötelező Vezető Bírót kinevezni két pályánként, vagy lőcsator-
nánként azon Bírók közül akik az adott pályát vagy squadot vezetik. A képzettsége a
Verseny Bíró felelősségi körök fejezetben kerül kifejtésre.

1.2.1.3.8 A tier three (3) Chief Safety Officer must have at least two years’ experience and have officiated at
least one prior tier two or higher match.



1.2.1.3.8 A hármas szintű versenyeken a Vezető Bírónak legalább három éves tapasz-
talattal, kell rendelkeznie, továbbá a versenyt megelőzően legalább egy Tier 2, vagy
magasabb szintű versenyen kell részt vegyen minősített Bíróként.

1.2.1.3.9 Certified Safety Officers are required.

1.2.1.3.9 Minősített Bírók szükségesek.

1.2.1.3.10 At least two (2) Certified Safety Officers per bay are required.

1.2.1.3.10 Legalább 2 minősített Bíró szükséges lőcsatornánként.

1.2.1.3.11 Stages are approved by the Area Coordinator.

1.2.1.3.11 A pályákat a Területi Koordinátornak kell jóváhagynia.

1.2.1.3.12 Dual score entry is recommended for paper score sheets.

1.2.1.3.12 A papír értékelőlapokat ajánlott 2 példányban „indigóval” készíteni.

1.2.1.3.13 Legible shooting session scores must be posted within one hour of the session end. If shooters
will not be present when the final scores are posted, the scores for each session must be posted to allow
shooters to check their scores.

1.2.1.3.13 Egy órával a lövészet után a versenyzők pontszámait olvashatóan ki kell
függeszteni. Amennyiben a lövők nincsenek jelen amikor a végleges pontszámokat
nyilvánosságra hozzák, úgy minden egyes pályához tartozó pontszámot nyilvánosság-
ra kell hozni.

1.2.1.3.14 Chronographing competitor ammunition is required.

1.2.1.3.14 A versenyzők lőszereit kronográfos mérésnek kell alávetni.

1.2.1.3.15 Equipment checks are required.  Equipment checks include ensuring the gun is within weight
limits and fits in the IDPA gun test box as specified in the Equipment Rules section. Proper placement and
design of ammunition carriers and holsters must also be checked.

1.2.1.3.15 A felszerelés kontroll kötelező. Ez magában foglalja a fegyver tömegének,
és méretének (IDPA teszt doboz) ellenőrzését a Felszerelés szabályoknak megfelelő-
en. A megfelelő viselés, és a tártartók, tokok szabályossága szintén vizsgálandó.

1.2.1.3.16 Competitors must be IDPA members.

1.2.1.3.16 A versenyzőknek érvényes IDPA tagsággal kell rendelkezniük.

1.2.1.3.17 Competitors must have a current classification in the division in which they are competing.

1.2.1.3.17 A versenyzőknek érvényes minősítéssel kell rendelkezniük, abban a divízi-
óban, amelyben neveztek.

1.2.1.3.18  Classification  promotions  must  be  entered  into  the  on-line  Classification  database  at  IDPA
headquarters within one week of the match completion.



1.2.1.3.18 A minősítési szintekben bekövetkező változásokat, a verseny befejeztétől
számított egy héten belül fel kell vinni az online IDPA minősítési adatbázisba.

1.2.1.3.19 Recognizing all regular divisions is required. BUG is optional.

1.2.1.3.19 Minden általános divíziót meg kell rendezni, a BUG opcionális.

1.2.1.3.20 Recognizing all classes other than Novice is required.

1.2.1.3.20 A IV. osztály (Novice) kivételével, az összes többit meg kell rendezni.

1.2.1.3.21 The Area Coordinator must be offered entry to the match at no charge.

1.2.1.3.21  A Területi  Koordinátor  vagy  megbízottja  részére  a  versenyen ingyenes
részvételt kell biztosítani.

1.2.1.3.22 Any special range safety rules must be posted on the web site registration page or printed on the
registration form. (i.e. no high muzzles during reloads, etc.)

1.2.1.3.22 Minden lőtérre jellemző speciális biztonsági szabályt a verseny web olda-
lán,  és/vagy a  regisztrációs  nyomtatványon szerepeltetni  kell  (pl.  tilos  a  magasra
emelt csőtorkolat újratöltés közben stb.).

1.2.1.3.23  Squadding  shooters  is  recommended  at  this  level.  Open  Squadding  has  to  be  noted  in  the
registration information.

1.2.1.3.23 A versenyzők squadokba osztása ajánlott. Amennyiben nincsen fix squad-
beosztás, ezt a regisztrációs információban fel kell tüntetni.

1.2.1.3.24 All competitors in the match will earn two (2) Nationals match points.

1.2.1.3.24 Minden versenyző 2 Nationals verseny pontot kap.

1.2.1.4 Tier Four (4) Matches (Sanctioned)

1.2.1.4 Négyes szintű (Tier 4) (jóváhagyott) versenyek

1.2.1.4.1 Must be able to accommodate at least 200 competitors, including staff.

1.2.1.4.1 Legalább 200 versenyzőnek biztosítson helyet (beleértve a tisztségviselő-
ket).

1.2.1.4.2 Minimum number of stages is 12.

1.2.1.4.2 Legalább 12 pálya.

1.2.1.4.3 Minimum round count is 150.

1.2.1.4.3 Minimum lövésszám 150.

1.2.1.4.4 At least one standard stage is required.

1.2.1.4.4 Kötelező legalább 1 normál pálya.

1.2.1.4.5 Standards stage round count must not exceed 20% of the total round count.



1.2.1.4.5 A normál pálya lövésszáma nem lépheti át a teljes lövésszám 20%-át.

1.2.1.4.6 A Squad Safety Officer is recommended. A Squad Safety Officer travels with a squad of shooters to
assist in administering the squad through the match.

1.2.1.4.6 Squad Bíró ajánlott. A SQSO a hozzárendelt squad-dal együtt járja végig a
verseny pályáit, és az adminisztratív teendőkben segíti azt.

1.2.1.4.7 A Chief Safety Officer per two stages, or per bay is required. A Chief Safety Officer is appointed
by the Match Director as the Safety Officer running the stage or squad, the qualifications of whom are listed
under Safety Officer Roles and Responsibilities.

1.2.1.4.7 A Főbírónak kötelező Vezető Bírót kinevezni két pályánként, vagy lőcsator-
nánként azon Bírók közül akik az adott pályát vagy squadot vezetik. A képzettsége a
Verseny Bíró felelősségi körök fejezetben kerül kifejtésre.

1.2.1.4.8 A tier four (4) Chief Safety Officer must have at least three years’ experience and have officiated at
least two prior tier two or higher matches.

1.2.1.4.8 A négyes szintű versenyeken a Vezető Bírónak legalább három éves tapasz-
talattal, kell rendelkeznie, továbbá a versenyt megelőzően legalább két Tier 2, vagy
magasabb szintű versenyen kell részt vegyen minősített Bíróként.

1.2.1.4.9 Certified Safety Officers are required.

1.2.1.4.9 Minősített Bírók szükségesek.

1.2.1.4.10 At least two (2) Certified Safety Officers per bay are required.

1.2.1.4.10 Legalább 2 minősített Bíró szükséges lőcsatornánként.

1.2.1.4.11 Stages are approved by the Area Coordinators and IDPA HQ.

1.2.1.4.11 A pályákat a Területi Koordinátornak és az IDPA Főhadiszállásnak kell jó-
váhagynia.

1.2.1.4.12 Dual score entry is required for paper score sheets.

1.2.1.4.12 A papír értékelőlapokat 2 példányban „indigóval” kell készíteni.

1.2.1.4.13 Legible shooting session scores must be posted within one hour of the session end. If shooters
will not be present when the final scores are posted, the scores for each session must be posted to allow
shooters to check their scores.

1.2.1.4.13 Egy órával a lövészet után a versenyzők pontszámait olvashatóan ki kell
függeszteni. Amennyiben a lövők nincsenek jelen amikor a végleges pontszámokat
nyilvánosságra hozzák, úgy minden egyes pályához tartozó pontszámot nyilvánosság-
ra kell hozni.

1.2.1.4.14 Chronographing competitor ammunition is required.

1.2.1.4.14 A versenyzők lőszereit kronográfos mérésnek kell alávetni.



1.2.1.4.15 Equipment checks are required.  Equipment checks include ensuring the gun is within weight
limits and fits in the IDPA gun test box as specified in the Equipment Rules section. Proper placement and
design of ammunition carriers and holsters must also be checked.

1.2.1.4.15 A felszerelés kontroll kötelező. Ez magában foglalja a fegyver tömegének,
és méretének (IDPA teszt doboz) ellenőrzését a Felszerelés szabályoknak megfelelő-
en. A megfelelő viselés, és a tártartók, tokok szabályossága szintén vizsgálandó.

1.2.1.4.16 Competitors must be IDPA members.

1.2.1.4.16 A versenyzőknek érvényes IDPA tagsággal kell rendelkezniük.

1.2.1.4.17 Competitors must have a current classification in the division in which they are competing.

1.2.1.4.17 A versenyzőknek érvényes minősítéssel kell rendelkezniük, abban a divízi-
óban, amelyben neveztek.

1.2.1.4.18  Classification  promotions  must  be  entered  into  the  on-line  Classification  database  at  IDPA
headquarters within one week of the match completion.

1.2.1.4.18 A minősítési szintekben bekövetkező változásokat, a verseny befejeztétől
számított egy héten belül fel kell vinni az online IDPA minősítési adatbázisba.

1.2.1.4.19 Recognizing all regular divisions is required. BUG is optional.

1.2.1.4.19 Minden általános divíziót meg kell rendezni, a BUG opcionális.

1.2.1.4.20 Recognizing all classes other than Novice is required.

1.2.1.4.20 A IV. osztály (Novice) kivételével, az összes többit meg kell rendezni.

1.2.1.4.21 The Area Coordinator or designate must be offered entry to the match at no charge.

1.2.1.4.21  A Területi  Koordinátor  vagy  megbízottja  részére  a  versenyen ingyenes
részvételt kell biztosítani.

1.2.1.4.22 Any special range safety rules must be posted on the web site registration page or printed on the
registration form. (i.e. no high muzzles during reloads, etc.)

1.2.1.4.22 Minden lőtérre jellemző speciális biztonsági szabályt a verseny web olda-
lán,  és/vagy a  regisztrációs  nyomtatványon szerepeltetni  kell  (pl.  tilos  a  magasra
emelt csőtorkolat újratöltés közben stb.).

1.2.1.4.23 Open squads (shotgun squads) are not permitted.

1.2.1.4.23 Open squad (sörétes) nem engedélyezett.

1.2.1.4.24 All competitors in the match will earn three (3) Nationals match points.

1.2.1.4.24 Minden versenyző 3 Nationals verseny pontot kap.

1.2.1.5 Tier Five (5) Matches (Sanctioned)

1.2.1.5 Ötös szintű (Tier 5) (jóváhagyott) versenyek



1.2.1.5.1  Only  include  the  US  National  Championship,  Indoor  National  Championship  and  World
Championships

1.2.1.5.1 Ötös szintű verseny csak az Amerikai Nemzeti Bajnokság, Beltéri Nemzeti
Bajnokság, vagy Világbajnokság lehet.

1.2.1.5.2 Must be able to accommodate at least 250 competitors, including staff.

1.2.1.5.2 Legalább 250 versenyzőnek biztosítson helyet (beleértve a tisztségviselő-
ket).

1.2.1.5.3 At least one standard stage is required.

1.2.1.5.3 Kötelező legalább 1 normál pálya.

1.2.1.5.4 Standards stage round count must not exceed 20% of the total round count.

1.2.1.5.4 A normál pálya lövésszáma nem lépheti át a teljes lövésszám 20%-át.

1.2.1.5.5 A Squad Safety Officer is recommended. A Squad Safety Officer travels with a squad of shooters to
assist in administering the squad through the match.

1.2.1.4.6 Squad Bíró ajánlott. A SQSO a hozzárendelt squad-dal együtt járja végig a
verseny pályáit, és az adminisztratív teendőkben segíti azt.

1.2.1.5.6 A Chief Safety Officer per two stages, or per bay is required. A Chief Safety Officer is appointed
by the Match Director as the Safety Officer running the stage or squad, the qualifications of whom are listed
under Safety Officer Roles and Responsibilities.

1.2.1.5.6 A Főbírónak kötelező Vezető Bírót kinevezni két pályánként, vagy lőcsator-
nánként azon Bírók közül akik az adott pályát vagy squadot vezetik. A képzettsége a
Verseny Bíró felelősségi körök fejezetben kerül kifejtésre.

1.2.1.5.7 A tier five (5) Chief Safety Officer must have at least three years’ experience and have officiated at
least three prior tier two or higher matches.

1.2.1.5.7 Az ötös szintű versenyeken a Vezető Bírónak legalább három éves tapaszta-
lattal, kell rendelkeznie, továbbá a versenyt megelőzően legalább három Tier2, vagy
magasabb szintű versenyen kell részt vegyen minősített Bíróként

1.2.1.5.8 Certified Safety Officers are required.

1.2.1.5.8 Minősített Bírók szükségesek.

1.2.1.5.9 At least two (2) Certified Safety Officers per bay are required.

1.2.1.5.9 Legalább 2 minősített Bíró szükséges lőcsatornánként.

1.2.1.5.10 Stages are approved by the IDPA headquarters CoF approval board.

1.2.1.5.10 A pályákat a az IDPA Főhadiszállás Pályaleírás jóváhagyó igazgatóságának
kell jóváhagynia.

1.2.1.5.11 Dual score entry is required for paper score sheets.



1.2.1.5.11 A papír értékelőlapokat 2 példányban „indigóval” kell készíteni.

1.2.1.5.12 Legible shooting session scores must be posted within one hour of the session end. If shooters
will not be present when the final scores are posted, the scores for each session must be posted to allow
shooters to check their scores.

1.2.1.5.12 Egy órával a lövészet után a versenyzők pontszámait olvashatóan ki kell
függeszteni. Amennyiben a lövők nincsenek jelen amikor a végleges pontszámokat
nyilvánosságra hozzák, úgy minden egyes pályához tartozó pontszámot nyilvánosság-
ra kell hozni.

1.2.1.5.13 Chronographing competitor ammunition is required.

1.2.1.5.13 A versenyzők lőszereit kronográfos mérésnek kell alávetni.

1.2.1.5.14 Equipment checks are required.  Equipment checks include ensuring the gun is within weight
limits and fits in the IDPA gun test box as specified in the Equipment Rules section. Proper placement and
design of ammunition carriers and holsters must also be checked.

1.2.1.5.14 A felszerelés kontroll kötelező. Ez magában foglalja a fegyver tömegének,
és méretének (IDPA teszt doboz) ellenőrzését a Felszerelés szabályoknak megfelelő-
en. A megfelelő viselés, és a tártartók, tokok szabályossága szintén vizsgálandó.

1.2.1.5.15 Competitors must be IDPA members.

1.2.1.5.15 A versenyzőknek érvényes IDPA tagsággal kell rendelkezniük.

1.2.1.5.16 Competitors must have a current classification in the division in which they are competing.

1.2.1.5.16 A versenyzőknek érvényes minősítéssel kell rendelkezniük, abban a divízi-
óban, amelyben neveztek.

1.2.1.5.17  Classification  promotions  must  be  entered  into  the  on-line  Classification  database  at  IDPA
headquarters within one week of the match completion.

1.2.1.5.17 A minősítési szintekben bekövetkező változásokat, a verseny befejeztétől
számított egy héten belül fel kell vinni az online IDPA minősítési adatbázisba.

1.2.1.5.18 Recognizing all regular divisions is required. BUG is optional.

1.2.1.5.18 Minden általános divíziót meg kell rendezni, a BUG opcionális.

1.2.1.5.19 Recognizing all classes other than Novice is required.

1.2.1.5.19 A IV. osztály kivételével, az összes többit meg kell rendezni.

1.2.1.5.20 Any special range safety rules must be posted on the web site registration page or printed on the
registration form. (i.e. no high muzzles during reloads)

1.2.1.5.20 Minden lőtérre jellemző speciális biztonsági szabályt a verseny web olda-
lán,  és/vagy a  regisztrációs  nyomtatványon szerepeltetni  kell  (pl.  tilos  a  magasra
emelt csőtorkolat újratöltés közben stb.).



1.2.1.5.21 Open squads (shotgun squads) are not permitted.

1.2.1.5.21 Open squad (sörétes) nem engedélyezett.

1.2.1.5.22 All competitors in the match will earn four (4) Nationals match points.

1.2.1.5.22 Minden versenyző 4 Nationals verseny pontot kap.

1.2.1.5.23 The Match Director(s) will earn a free slot to the following year’s Nationals.

1.2.1.5.23 A Főbíró a következő év Tier 5-ös versenyére kap belépést.

1.2.1.5.24 The Match Director(s) must not shoot the match for score.

1.2.1.4.24 A Főbíró nem lőheti meg a versenyt értékelve.

1.2.2 Specialty Matches

1.2.2 Specialitás versenyek

Specialty matches, such as Revolver only, BUG only, women only, a single manufacturer only match, etc.,
must be approved as a Sanctioned match by IDPA headquarters. All competitors in a Specialty match will
earn one (1) Nationals match point.

A specialitás versenyeket (például csak Revolver, csak BUG, csak hölgyek, csak egy
adott gyártó stb.) az IDPA főhadiszállással kell jóváhagyatni. Minden versenyző 1 Na-
tionals verseny pontot kap.

1.2.3 Awards
1.2.3 Díjak

At Tier two (2) and higher matches, awards will be given based on number of contestants per class and
division  (including  DQs  and DNFs,  but  not  including  no-shows)  and go  to  the  top  one-fifth  of  those
competitors. Tier two and higher matches will provide one award for 1 to 5 entrants, two awards for 6 to 10
entrants, three awards for 11 to 15 entrants, four awards for 16 to 20 entrants, etc.

Kettes, vagy annál magasabb szintű versenyeken a kiosztott díjak az adott divízióban,
és adott minősítési osztályban résztvevő versenyzők számától függnek (ebbe a szám-
ba beleszámít a kizárt, és a versenyt be nem fejezett versenyző is, de azok nem akik
nem jelentek meg a versenyen). Mindig az adott divízió, adott osztály versenyzőinek
első egy ötöde kap díjat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 1 és 5 versenyző között 1
díj kerül kiosztásra, 6 és 10 versenyző között 2 díj, 11 és 15 között 3 díj, 16 és 20 kö-
zött 4.

1.2.3.1 Tier two and higher matches must give trophies or plaques for the Division Champions as well as 1st,
2nd, and 3rd placements, if there are enough entrants to warrant these awards based on the one-fifth rule
above. The remaining awards (4th place and on, and subcategories) may be medals or medallions, etc., when
there are enough entrants to warrant them based on the one-fifth rule above. See the exception noted in rule
1.2.3.3. 

1.2.3.1 Kettes, vagy annál magasabb szintű versenyeken továbbá trófeák, és plaket-
tek is adandóak például a Divízió Bajnoknak, csakúgy mint az első, második, és har-



madik helyezettnek is, amennyiben elegendő versenyző van a divízióban az egy ötöd
szabályhoz. A fennmaradó díjak (negyedik hely, és azt követő helyezettek, és a ver-
senyző kategóriáknak) lehetnek érmek, vagy medálok stb. amíg az egy ötöd szabály
tart. Lásd még az 1.2.3.3-as pontot kivételért.

Example:
1-5 shooters in ESP/MM = 1st award.
6-10 shooters in ESP/MM = 1st and 2nd awards.
11-15 shooters in ESP/MM = 1st, 2nd and 3rd awards.
16-20 shooters in ESP/MM = 1st, 2nd, 3rd and 4th awards, etc.

Példa, 1-5 induló versenyző az ESP divízió, MarksMan szintjén = 1 díj stb.

1.2.3.2 For Tier  two and higher  matches  the MD may choose to give more trophies  and/or  awards by
awarding the top one-fourth or top one-third of shooters, however every division must use the same ratio.

1.2.3.2 A kettes vagy attól magasabb szintű versenyeken a Főbíró belátása szerint
több trófea és/vagy díj is kiosztható pl. az első negyed, vagy első harmad versenyzők-
nek, de minden egyes divízióban ugyanannak az aránynak kell érvényesülnie.

1.2.3.3 The Division Champion in a division is also the first place finisher in the DC's classification. The 1st
place trophy in the DC's class will not be awarded.

1.2.3.3 A Divízió Bajnok ugyanakkor a saját minősítési szintjének is első helyezettje,
így ebben a minősítési osztályban külön első hely nem kerül kiosztásra.

1.2.3.4 Distinguished Masters are only eligible to win their Division Champion award and any specialty
awards  that  may be applicable  like  High Senior,  High Law Enforcement,  etc.  All  DM scores  must  be
included in the match results with all the other shooters’ scores.

1.2.3.4 A Megkülönböztetett Mesterek csak Divízió Bajnoki, és specialitás díjat sze-
rezhetnek  (pl.  Legjobb  Senior,  Legjobb  Rendfenntartó  stb.).  A  Megkülönböztetett
Mesterek pontszámait a verseny eredményben a többi lövő eredményeivel együtt kell
közzétenni.

1.2.4 Subcategories

1.2.4 Kategóriák

Subcategories may be recognized at tier one (1) matches, but are required at tier two (2) and higher matches.
Subcategories include:

A következő alkategóriákat ajánlott elismerni egyes szintű, de kötelező kettes vagy
magasabb szintű versenyeken:

1.2.4.1 High Lady
1.2.4.1 Legjobb Hölgy

1.2.4.2 High Junior (ages 12 to 17)
1.2.4.2 Legjobb Ifjúsági (12 és 17 éves kor között)

1.2.4.3 High Senior (ages 50 to 64)
1.2.4.3 Legjobb Senior (50 és 64 év között)

1.2.4.4 High Distinguished Senior (ages 65 and older)
1.2.4.4 Legjobb Szuper Senior (65 év, és afölött)



1.2.4.5 High Industry - a competitor employed in the firearms or firearms accessory industry, must
receive a W-2 or 1099 form or equivalent.
1.2.4.5 Legjobb Iparági - olyan versenyző, aki a tűzfegyver, vagy tűzfegyver ki-
egészítő iparban dolgozik. W-2, vagy 1099-es nyomtatványt kell kiállítani részé-
re.

1.2.4.6 High Press - a competitor employed for a print newspaper, print magazine, radio or television
production, and must receive a W-2 or 1099 form or equivalent.
1.2.4.6 Legjobb Sajtós - olyan versenyző, aki nyomtatott újságnál, magazinnál, 
rádióban, vagy televíziónál dolgozik. W-2, vagy 1099-es nyomtatványt kell kiál-
lítani részére.

1.2.4.7 High International – a competitor living full time in a country other than the country in which
the match is held
1.2.4.7 Legjobb Nemzetközi - olyan versenyző, aki más országban él, mint ami-
ben a versenyt rendezték.

1.2.4.8 High Military - a person who is, or has honorably served in the Armed Forces of his/her
countryof residence.
1.2.4.8 Legjobb Katonai - olyan személy, aki szolgált, vagy jelenleg is a hazájá-
nak fegyveres erőinél szolgál.

1.2.4.9 High Law Enforcement - active or retired law enforcement officer.
1.2.4.9 Legjobb Rendfenntartó - aktív, vagy visszavonult rendfenntartó tisztség-
viselő.

1.2.4.10 Most Accurate - Person with the lowest points down and no HNT penalties.
1.2.4.10 Legpontosabb - Az a személy akinek a legkevesebb pontlevonása van 
és nincsen nem fenyegető célon találata.

1.2.4.11 On the day of the match, your age determines the category:
1.2.4.11 A verseny napján a kor eldönti a kategória besorolást a következők 
szerint:

Junior Member (12th birthday through 17 years of age)
Ifjúsági tag (12. születésnaptól 17 éves korig)

Typical Member (18th birthday through 49 years of age)
Tipikus tag (18. születésnaptól 49 éves korig)

Senior Member (50th birthday through 64 years of age)
Senior tag (50. születésnaptól 64 éves korig)

Distinguished Senior Member (65th birthday and older)
Szuper Senior tag (65. születésnaptól kezdve)

1.2.4.12  18-21  year  old  shooters  may  shoot  a  match  without  a  parent  or  guardian  present,  if
allowable based on range policies, federal, state, and local law.
A 18-21 év közötti lövők, versenyezhetnek szülői vagy felnőtt felügyelete nélkül
is, amennyiben erre a lőtér szabályzat, az állami, vagy helyi törvények lehetősé-
get biztosítanak.

1.2.4.13 Junior members must have a parent or guardian present with the shooter at every stage.
1.2.4.13 Az ifjúsági tagok minden pályát csak szülői, vagy felnőtt felügyelete 
alatt lőhetnek meg.

1.2.4.14 The Match Director may require proof of competitors being eligible for a subcategory.
1.2.4.14 A Főbíró megkövetelheti, a versenyzőktől, hogy bizonyítsák az adott 
kategóriába soroláshoz szükséges jogosultságukat.

1.2.4.15 Clubs are encouraged to come up with other relevant subcategories.



1.2.4.15 A klubokat arra bátorítja a HQ, hogy újabb, a föntieken kívüli kategóri-
ákat is elismerjenek, amennyiben ez releváns a adott versenyen.

1.2.5 Prizes

1.2.5 Tárgy nyeremény

Any merchandise donated or purchased for use as prizes will be distributed randomly. Prizes must not be
given away based on the match results or in any manner that is based, even in part, on the competitor’s
score. Side matches are exempt from this rule. IDPA DOES NOT ENDORSE NOR APPROVE any type of
incentive program based on shooter performance.

Minden olyan tárgy, melyet adományoztak, vagy vásároltak abból a célból, hogy díj-
ként adják a versenyzőknek, véletlenszerűen kell kisorsolják közöttük. A tárgy nyere-
ményeket semmilyen szín alatt nem szabad verseny eredményhez, vagy a versenyző
pontszámához kötni! Ez alól a szabály alól egyedüli kivétel a    mellék versenyek  . Az
IDPA semmilyen ösztönző programot nem támogat, sem hagy jóvá, amely a lövő telje-
sítményén alapul.

1.2.6 Firearm Test Boxes

1.2.6 Tűzfegyver Ellenőrző Doboz

1.2.6.1 The IDPA firearm test box has an allowed dimensional tolerance of -0” and +1/16” (1.6 mm.) Boxes
outside this tolerance range may not be used in IDPA matches for equipment checks or for “firearm in the
box” starts.

1.2.6.1 Az IDPA tűzfegyver ellenőrző doboz méretbeli tűréshatárai a következők: -0
inch, és +1/16 inch (1,6mm) között. A külső méret tűréshatára nincs megadva, mivel
az, az IDPA verseny szempontjából lényegtelen, mivel a tűzfegyvert a dobozba kell
belehelyezni.

Example of tolerance: The width of an SSP, ESP, CCP and CDP gun test box is nominally 8 3⁄4” but can
range from 8 3/4” to 8 13/16” (222.3 mm to 223.8 mm) in width.

Példa a tűrésre: Az SSP, ESP, CCP és CDP divíziók ellenőrző doboza névlegesen 8,75
inch, de valójában 8,75 inchtől 8,8125 inchig terjedhet (ami 222,3mm és 223,8mm).

1.2.6.2 The firearm must be fully assembled, magazine inserted and slide in battery or cylinder closed, must
fully fit into the box with the lid shut. An adjustable rear sight may be compressed to fit into the box, and the
lid may be held shut with light pressure, but not enough force to flex a part on the firearm, flex the box or
the lid, or indent the box or lid material.

1.2.6.2 A tűzfegyver teljesen összeszerelt állapotban, behelyezett tárral, a szán telje-
sen előre eresztett állapotban, forgódob bezárva el kell férjen a mérődobozban, úgy
hogy annak teteje becsukható legyen. Az állítható hátsó irányzékot be lehet nyomni,
hogy a tető becsukható legyen enyhe erő alkalmazásával, de tilos akkora erőt alkal-
mazni, hogy a doboz bármely része meghajoljon, vagy benyomódjon a tűzfegyver bár-
mely részén.

1.3 Match Director Roles & Responsibilities



1.3 Verseny Igazgató (Főbíró) felelősségi körök
1.3.1 IDPA Match Directors

1.3.1 IDPA Főbírók

1.3.1.1 Match Directors are IDPA volunteers whose goal and purpose is to see that all shooters have a safe
and enjoyable IDPA match experience by supervising and directing the shooters and match staff  through the
match.

1.3.1.1 A Főbírók    olyan önkéntesek, akiknek a közös célja hogy minden versenyző
számára biztonságos, és élvezetes IDPA verseny élményt nyújtsanak, azáltal, hogy a
versenyzőket, és a verseny tisztségviselőit felügyelik, és irányítják a verseny során.

1.3.1.2 Match Directors perform two vital roles in IDPA:

1.3.1.2 A Főbírók két alapvető szerepkört töltenek be az IDPA-ban:

1.3.1.2.1 Ambassador - Since the Match Director is the master of ceremonies and introductory speaker at an
IDPA match; the MD serves as an ambassador for the sport and will be key in forming a new shooter’s first
impressions of what IDPA is all about.

1.3.1.2.1    Mivel a Főbíró a ceremóniamester,  és a konferáló is  egy személyben az
IDPA verseny alatt; ezért a Főbíró a sport nagyköveteként alapvető szerepet játszik
az új lövők sportról kialakított első (és további) benyomásáról, arról, hogy miről is
szól az IDPA.

1.3.1.2.2  Match  Official  -  MDs are  the  IDPA match  officials  responsible  for  efficiently  running IDPA
matches in accordance with all IDPA rules.

1.3.1.2.2   Verseny tisztségviselő - A Főbírók a IDPA verseny hivatalos tisztségviselői,
akik azért felelősek, hogy az IDPA verseny hatékonyan, és az IDPA szabályokkal össz-
hangban folyjon.

1.3.2 IDPA Match Director Qualifications

1.3.2 IDPA Főbíró minősítés

1.3.2.1 All IDPA Match Directors must meet the following requirements:

1.3.2.1 Minden IDPA Főbírónak a következő követelményeknek kell megfelelniük:

1.3.2.1.1 Must have completed an IDPA Safety Officer Class taught by an authorized IDPA Safety Officer
Instructor (SOI) and be designated as a certified SO by IDPA HQ.

1.3.2.1.1 Sikeresen teljesítette az IDPA Bírói képzést, amit hivatalos IDPA Versenybí-
ró Oktató tartott, és az IDPA HQ minősített Bírónak nevezte ki.

1.3.2.1.2 Must maintain their SO certification via continuing SO education and biennial SO recertification
requirements in accordance with current IDPA HQ policy. Additionally, it is recommended that MDs are
certified CSOs.



1.3.2.1.2   A Bírói minősítést folyamatosan karban kell tartania, a szabályok naprakész
ismeretével, és 2 évenként a minősítés megújításával ahogyan azt az IDPA HQ előírja.
Ezen felül ajánlott hogy a Főbírók minősített Vezető Bírók is legyenek.

1.3.2.1.2.1 MDs for Tier Two (2) and Tier Three (3) matches must be approved by the AC.

1.3.2.1.2.1 A 2-es és 3-as szintű versenyeken a Főbíró személyét a Területi Koordiná-
tor hagyja jóvá.

1.3.2.1.2.2 MDs for Tier Four (4) and Tier Five (5) matches must be approved by IDPA HQ. Additionally the
MD must have served as a certified CSO in a sanctioned match at least once.

1.3.2.1.2.2 A 4-es, 5-ös szintű versenyeken a Főbíró személyét az IDPA HQ hagyja jó-
vá.  Ezen felül  a versenyt  megelőzően legalább egy jóváhagyott  versenyen vegyen
részt CSO-ként.

1.3.2.1.3 Must be a current IDPA member in good standing and never have had their membership revoked.

1.3.2.1.3   Legyen érvényes IDPA tagsága, mely legalább 6 hónapos, anélkül hogy vala-
ha is visszavonták volna azt.

1.3.2.1.4 Must have shot at least six IDPA matches. Newly affiliated IDPA clubs have a six month  grace
period for Tier One matches.

1.3.2.1.4 Legalább 6 IDPA versenyen vegyen részt. Az újonnan csatlakozott IDPA klu-
bok esetében 6 hónapos türelmi idő vonatkozik az egyes szintű versenyekre.

1.3.2.1.5 Must possess the necessary temperament, attitude and IDPA rulebook knowledge to rationally and
successfully resolve shooter/SO/CSO disagreements.

1.3.2.1.5   Legyen meg a kellő temperamentuma, hozzáállása, és átfogó IDPA szabály-
könyv ismerete, hogy ésszerűen, és sikeresen oldhassa fel a versenyző/Bíró/Vezető
Bíró ellentéteket.

1.3.3 Match Director Responsibilities

1.3.3 Főbíró felelősségi körök:

The responsibilities of IDPA Match Directors are described below. These responsibilities outline the basic
requirements for conducting an IDPA match.

Az IDPA Főbírók felelősségi körei lent kerülnek kifejtésre. Ezek a felelősségek körvo-
nalazzák az alapvető követelményeket az IPDA versenyek megrendezéséhez.

1.3.3.1 IDPA Ambassador

1.3.3.1 IDPA Nagykövet

1.3.3.1.1 Represent IDPA professionally and respectfully on and off the range.

1.3.3.1.1    Az IDPA professzionális  és tiszteletteljes képviselete úgy a lőtéren,  mint
azon kívül.

1.3.3.1.2 Respect and support IDPA and other shooting sports, IDPA rules, shooters, and spectators.



1.3.3.1.2   Az IDPA, és más lövő sportok tisztelete, támogatása, beleértve a versenyző-
ket, és a nézőket is.

1.3.3.1.3 Always be friendly and approachable.

1.3.3.1.3   Mindig legyen barátságos, és megközelíthető.

1.3.3.1.4 Go out of your way to welcome new shooters, veteran shooters, and spectators alike.

1.3.3.1.4   Mindig szakítson időt az új versenyzők, a veteránok, és a nézők üdvözlésé-
re.

1.3.3.2 IDPA Match Official

1.3.3.2 IDPA Tisztségviselő

1.3.3.2.1 Adhere to the IDPA Match Director Code of Conduct.

1.3.3.2.1 Ragaszkodjon az IDPA Főbírói magatartáskódexhez.

1.3.3.2.2 Work as a team with the match staff to help the match run efficiently.

1.3.3.2.2    Dolgozzon a csapat részeként a verseny tisztségviselőkkel, hogy segítse a
verseny hatékony lebonyolítását.

1.3.3.2.3 Enforce IDPA safe gun handling rules by all shooters.

1.3.3.2.3 Követelje meg a biztonságos fegyverkezelés szabályainak betartását minden
lövőtől.

1.3.3.2.4 Ensure individuals on the range are wearing eye and ear protection, when appropriate.

1.3.3.2.4 Bizonyosodjon meg róla, hogy a lőtéren mindenki szem, és hallásvédőt visel,
amikor az szükséges.

1.3.3.2.5 Help the shooters to safely complete and enjoy the match:

1.3.3.2.5    Segítse a versenyzőt, hogy biztonságosan végrehajthassa, és élvezhesse a
versenyt.

1.3.3.2.6 Treat the shooters with courtesy and respect.

1.3.3.2.6   A versenyzőt tisztelettel, és udvariasan kezelje.

1.3.3.2.7 Verify that the shooter's equipment is IDPA-legal and correctly worn.

1.3.3.2.7    Bizonyosodjon  meg  arról,  hogy  a  versenyző  felszerelése  engedélyezett
IDPA-ra, és megfelelően viselt.

1.3.3.2.8 Avoid interfering with the shooter’s execution of the CoF, unless necessary to maintain a safe
shooting environment.



1.3.3.2.8 Tartózkodjon a lövő zavarásától a pálya végrehajtás alatt, hacsak az nem
feltétlenül szükséges a biztonságos környezet fenntartásához.

1.3.3.2.9 Know and consistently enforce the IDPA rules to ensure that the match is conducted in a fair and
impartial manner

1.3.3.2.9    Ismerje, és folyamatosan betartassa az IDPA szabályokat, hogy a verseny
igazságosan, és elfogulatlanul legyen levezényelve.

1.3.3.2.9.1 Be well versed in the IDPA rule book and be able to explain the rules and their application.

1.3.3.2.9.1   Legyen járatos az IDPA szabálykönyvben, hogy a szabályokat, és alkalma-
zásukat bárkinek képes legyen elmagyarázni.

1.3.3.2.9.2 Maintain a fair, impartial manner toward all competitors.

1.3.3.2.9.2   Minden versenyzővel szemben igazságos, és elfogulatlan legyen.

1.3.3.2.9.3 If there is reasonable doubt, the benefit of the doubt goes to the shooter.

1.3.3.2.9.3    Amennyiben indokolt kétsége támadna, mindig a versenyző javára dönt-
sön.

1.3.3.2.9.4 Ensure all penalties are called correctly and consistently.

1.3.3.2.9.4 Győződjön meg róla, hogy m  inden büntetést pontosan, és konzisztensen
alkalmaznak.

1.3.3.2.9.5 Be available should any additional consultation or appeal be required concerning the behavior of
any shooter and any scoring or penalty decisions.

1.3.3.2.9.5 Mindig legyen elérhető,  bármikor szükség lehet a véleményére,  illetve
döntésére a lövők viselkedésével, eredményeivel, büntetéseivel, vagy óvásával kap-
csolatban.

1.3.3.2.9.6 Ensure that the stages are consistent for all shooters.

1.3.3.2.9.6 Bizonyosodjon meg róla, hogy a pályák minden lövő számára konziszten-
sek.

1.3.3.2.9.7 Ensure that the scenarios are always defensive in nature.

1.3.3.2.9.7 Bizonyosodjon meg róla, hogy a pályák alapvetően önvédelmi jellegűek.

1.3.3.2.9.8 Confirm to the Area Coordinator that all SOs in a match are certified SOs in accordance with the
requirements governing the match tier.

1.3.3.2.9.8 Igazolja a Területi Koordinátor felé, hogy az összes Bíró a versenyen mi-
nősített bíró, és megfelelnek a verseny szintje által támasztott további követelmé-
nyeknek.

1.3.3.2.9.9 Will  facilitate the convening of an Appeals Committee in accordance with the current IDPA
rulebook.



1.3.3.2.9.9 Az IDPA szabálykönyv szerint összehívja az Óvási Bizottságot.

1.3.4 – Match Director Code of Conduct

1.3.4 Főbíró magatartáskódex

1.3.4.1 I understand that it is a privilege, and not a right, to be an IDPA Match Director.

1.3.4.1   Megértem, hogy IDPA Főbírónak lenni nem jog, hanem kiváltság.

1.3.4.2 I will follow all of the safety rules of IDPA and the host range.

1.3.4.2   Az IDPA, és a lőtér minden biztonsági szabályát betartom.

1.3.4.3  I  recognize  that  it  is  my responsibility to  maintain  a  thorough knowledge of  the  current  IDPA
rulebook.

1.3.4.3   Felismerem, hogy egyedül az én felelősségem, hogy átfogó, és naprakész is-
mereteim legyenek az aktuális szabályokról.

1.3.4.4 Prior to and during the match, I will refrain from the use of alcohol, substances, or medications that
may negatively impact my ability to perform the duties of a Match Director.

1.3.4.4   A verseny alatt, és azt megelőzően tartózkodom az alkohol, a tudatmódosítók,
vagy azon gyógyszerek fogyasztásától, melyek negatívan befolyásolhatják azon ké-
pességeimet, melyek a Főbírói teendőim ellátásához szükségesek.

1.3.4.5  I  will  not  communicate  with  others  or  physically  contact  others,  in  a  threatening,  harassing  or
abusive manner.

1.3.4.5   Soha nem beszélek másokkal, vagy lépek fel fizikailag másokkal szemben fe-
nyegető, bosszantó, vagy sértő módon.

1.3.4.6 I will treat all shooters and match staff with respect.

1.3.4.6 Mind a versenyzőket, mind a tisztségviselőket tisztelettel kezelem.

1.3.4.7 I will be firm and fair in all judgment calls in the application of the IDPA rules. I will be prepared  to
state in a clear and concise manner my reasons for such calls to the shooter or any IDPA Official.

1.3.4.7   Mindig határozottan, és igazságosan alkalmazom az IDPA szabályait döntése-
imben. Felkészülök, hogy ezen alkalmakkor érthetően, és tömören adjam tudtára a
döntésem okait akár a lövőnek, akár más IDPA tisztségviselőknek.

1.3.4.8 It is my duty to assist, to the best of my ability, all shooters and match staff and not hinder them
through harassment or authoritarian behavior.

1.3.4.8   Az én feladatom hogy minden lövőt a legjobb képességeim szerint segítsem,
és ne akadályozzam őket bosszantó és/vagy bürokratikus viselkedéssel.

1.3.4.9 I will represent my sport in a professional manner through my behavior and dress, and will represent
the standard expected of the match staff.



1.3.4.9   A sportomat professzionális módon képviselem úgy viselkedésemmel, mint öl-
tözetemmel, hogy az mintaként szolgálhasson a verseny többi tisztségviselője számá-
ra.

1.3.4.10 The integrity of the Match Director community should never be in doubt. I will refrain from any
actions that could cause my honesty or objectivity to be questioned.

1.3.4.10   A Főbírói közösség egységének megkérdőjelezhetetlennek kell lennie, ezért
tartózkodom minden olyan cselekedettől,  amely megkérdőjelezheti  a becsületessé-
gem, vagy tárgyilagosságom.

1.3.4.11 As a representative of IDPA, I will refrain from disparagement or inappropriate criticism of IDPA or
other shooting sports, their officials, and rules of match competition.

1.3.4.11 Az IDPA képviselőjeként tartózkodom az IDPA,  vagy más lövő sportok,  a
tisztségviselőik, és verseny szabályainak becsmérlésétől, vagy helytelen kritikájától.

1.3.4.12 I will always be a champion for IDPA and promote IDPA in the best light possible.

1.3.4.12   Mindig az IDPA bajnoka leszek, és azon fáradozom, hogy az IDPA-t a lehető
legjobb színben tüntessem fel.

1.3.4.13 I understand that violations of this code of conduct may result in my removal or Disqualification
from a match, loss of my privileges as an IDPA Match Director, and/or revocation of my IDPA membership.

1.3.4.13   Megértem, hogy a fenti szabályok megsértése a versenyről való eltávolításo-
mat/kizárásomat, a Főbírói kiváltságom, és akár az IDPA tagságom visszavonását is
eredményezheti.

1.4 Match Equipment Check Guidelines

1.4 Felszerelés kontroll irányelvek
1.4.1 Non-IDPA-Legal Modifications

1.4.1 IDPA által tiltott módosítások (A következőket kell megvizsgálni...):

1.4.1.1 Check for compensators and ports

1.4.1.1 Kompenzátorok és nyílások

1.4.1.2 Check for add on weights

1.4.1.2 Extra súlyok

1.4.1.3 Check the guide rod material

1.4.1.3 Helyretoló rugó vezető rúd anyaga

1.4.1.4 Check for metal magazine gap plugs and brass magazine wells

1.4.1.4 Fém tárhézag dugók, réz tártölcsérek

1.4.1.5 Check the grip material



1.4.1.5 Markolat anyaga

1.4.1.6 Barrels longer than 4.25” (108 mm) must not be heavy or cone style.

1.4.1.6 A 4,25 inchnél (108mm) hosszabb csövek nem lehetnek, nehéz, vagy kúpos
stílusúak

1.4.1.7 Sights must be conventional post and notch.

1.4.1.7 Az irányzéknak a konvencionális nézőke, és célzóhasáb típusúnak kell lenni-
ük.

1.4.1.8 Lock the slide back and check for a firing pin block. If present, push the firing pin/striker forward
and ensure that it does not protrude past the breech face.

1.4.1.8 A szánt hátsó helyzetében rögzítve ellenőrizni kell hogy van-e   ütőszegbiztosí-
tás  , amennyiben igen, akkor meg kell vizsgálni, hogy az ütőszeget előre nyomva az
kitüremkedik-e a tűzfalon.

1.4.1.9 Ensure that the hammer/striker does not move without depressing the grip safety.

1.4.1.9 Meg kell vizsgálni, hogy a kakas/ütőszeg nem mozdul meg a markolatbiztosító
működtetése nélkül.

1.4.1.10 Check proper operation of the thumb safety.

1.4.1.10 A biztosító megfelelő működését.

1.4.1.11 Check for rail and trigger guard mounted lights and lasers.

1.4.1.11 A síneket, és a sátorvasra illeszthető lámpákat és lézereket.

1.4.1.12 Check that the SSP, ESP, CCP, CDP, and BUG-S firearms, with the largest magazine inserted or
BUG-R cylinder closed, fit in the appropriate sized IDPA box.

1.4.1.12 Az SSP, ESP, CCP, CDP, és BUG-S tűzfegyverek a legnagyobb tárat behelyez-
ve, vagy a BUG-R forgódobbal becsukva belefér-e a megfelelő méretekkel rendelkező
IDPA ellenőrző dobozba.

1.4.1.13 Check that the gun and the heaviest magazine do not weigh over the division weight limit. The
scale used must be able to weigh a test weight twice with a deviation from true weight of no greater than 0.2
ounces (5.7 grams.) A check weight of 1000 grams or 2 pounds is recommended.

1.4.1.13 A fegyver a legnehezebb tárral nem nyom-e többet a divízióban engedélye-
zett határnál. A mérlegnek úgy kell lennie kalibrálva, hogy kétszeri mérés alkalmával
az ellenőrző súllyal mérve 0,2 uncia (5,7gramm) hibabatáron belül legyen mindkét
mérés. Az ellenőrző súlynak 1000 grammos, vagy 2 fontos tömeg ajánlott.

1.4.1.14 Check that the gun does not have any modifications from the division excluded modifications and
that any other modifications meet the requirements of the division permitted modifications.

1.4.1.14 A fegyveren semmilyen a divízióban tiltott módosítás nem található, és hogy
a fegyveren levő módosítások megfelelnek a divízióban jóváhagyott módosításoknak.



1.4.2. Clubs should strive to offer a courtesy equipment check prior to the match start or the shooter’s first
CoF.

1.4.2 A kluboknak törekedniük kell arra, hogy a felszerelés ellenőrzésre még a ver-
senyt, vagy a lövő legelső pályáját megelőzően lehetőséget nyújtson.

1.4.3 Shooter’s whose equipment fails to meet the standards in the division they are registered for, will be
allowed to shoot for no score and will receive a DNF providing there were no safety issues with the firearm.

1.4.3 Azon lövők, akik nem teljesítik a divíziójuk felszerelés követelményeket, amiben
regisztráltak, meglőhetik a versenyt, de pontot nem kapnak, és DNF (nem fejezte be
a versenyt) fog szerepelni az értékelésüknél, feltéve ha nem volt semmilyen bizontsá-
gi probléma a fegyverükkel.

1.5 Ammunition Power Factor

1.5 Lőszer erő-faktor
Collect seven (7) cartridges from each competitor for chronographing. Conduct the official chronograph
procedure for each competitor’s ammunition.

Minden versenyzőtől 7 darab lőszert kell begyűjteni kronográfos mérés céljára. Min-
den egyes versenyző lőszerére le kell folytatni a hivatalos kronográfos mérési eljá-
rást.

1.6 Belts, Holsters, Ammunition Carriers and Concealment Garments

1.6 Övek, tokok, tártartók, és rejtő öltözet
Check that belts,  holsters,  ammunition carriers and concealment garments meet the requirements of the
equipment section rules using the listed test methods. It is highly recommended that an inspection be done
on the first stage of the day before first shots are fired.

Minden övet, tokot, tártartót, és rejtő öltözetet meg kell vizsgálni, hogy azok megfe-
lelnek-e a felszerelés fejezetben támasztott követelményeknek, az ott leírt próbáknak
alávetve. Nagyon ajánlott hogy a vizsgálat még a legelső pálya előtt megtörténjen,
mielőtt az első lövés eldördülne a verseny napján.

1.7 Stage Descriptions

1.7 Pálya leírások
Every stage in a T1 – T5 match will have a written stage description, sometimes called a CoF, available at
the stage, containing at a minimum the following attributes:

Minden pályához bármilyen szintű versenyről legyen is szó, tartoznia kell egy nyom-
tatott pályaleírásnak (amit CoF-nak is szoktak nevezni), ennek a pályán elérhetőnek
kell lennie, és legalább a következőket kell tartalmaznia:

1.7.1 Scenario: A brief and meaningful description of the self-defense scenario that the stage portrays. For
standards stages, this section need only to contain the word “Standards.”



1.7.1 Történet: Rövid, de értelmes leírása annak az önvédelmi szituációnak, amit a je-
lenet ábrázol. A normál pályáknál ennek a résznek csak egy szót kell tartalmaznia:
„Standards”

1.7.2 Procedure: A brief description of what the shooter is supposed to do within the stage for each string of
fire. Also describes any special conditions such as “strong hand only,” required shooter movement,  target
order, and other items the shooter must accomplish.

1.7.2 Eljárás: Rövid leírása annak, hogy a lövő mit csináljon a pályán belül az egyes
lőfeladatok alatt. Ezen felül tartalmaznia kell minden speciális körülményt például
„csak erős kéz használata”, a lövőtől megkövetelt mozgást, a célok sorrendjét, vagy
egyéb dolgokat melyeket a lövőnek végre kell hajtania.

1.7.3 Muzzle Safe Points: Muzzle safe markers or 180 degree rule, or a combination of both.

1.7.3  Biztonságos lőirány:  csőtorkolati  biztonsági  pontok,  vagy 180 fokos szabály,
vagy a kettő kombinációja.

1.7.4 Scoring: Limited or Unlimited.

1.7.4 Pontozás: kötött, vagy kötetlen lövésszám.

1.7.5 Scored Hits: Number of scored hits per target or per string.

1.7.5 Értékelt találatok: a célonként, vagy lőfeladatonként értékelt találatok.

1.7.6 Start Position: Describes the start position, condition of the shooter’s firearm and ammunition feeding
devices. Also describes the shooter’s start position and the action the shooter is performing at the start of the
stage, if any.

1.7.6 Kiinduló pozíció: Leírja a start pozíciót, a fegyver, és a tárak helyzetét. Ezek fe-
lül leírja a lövő helyzetét, és azt a cselekedetet, amit a start jelre a lövőnek végre kell
hajtania amennyiben van ilyen.

1.7.7 Stage Diagram: A scale or rough scale drawing showing the position of the targets, props, starting
position and shooting positions, if appropriate.

1.7.7 Pályarajz. Egy arányos, vagy legalább nagyjából arányos rajz, melyen fel van-
nak tüntetve a célok, a kellékek, a kiinduló pozíció, és a lövő pozíciók, amennyiben
vannak ilyenek.

1.7.8 Start Signal: Describes the start signal, like audible, flashing of a light, etc.

1.7.8 Start jel: Leírja azt a jelet, amire el lehet kezdeni a pályát. Ez általában hallha-
tó, sípszó, de lehet egy lámpa felvillanása is stb.

1.7.9 Stop: Describes the stop signal if any. This is usually the “last shot” but can be other things such as
shooting all the targets and then pressing a button, etc.

1.7.9 Stop jel: Leírja a pálya befejeztét jelző jelet, amennyiben van ilyen. Ez általában
az „utolsó leadott lövés”, de lehet bármilyen egyéb dolog, például egy gomb megnyo-
mása.

1.7.10 SO notes: Optional instructions to the SO team for safety or proper running of the stage.



1.7.10 Bírói megjegyzések: Opcionális utasítás a Bírói csapat számára a biztonságról,
vagy hogyan kell megfelelően lefolytatni a pályavégrehajtást stb.

1.8 Stage Reliability

1.8 Pálya megbízhatóság
Stage reliability and consistency is important for every IDPA match. That is, the targets, actuators, props,
etc. used within a stage must work correctly and consistently for all shooters. For Tier 2 - Tier 5 matches if  a
stage  prop,  actuator,  target,  etc.  fails  to  operate  correctly  more  than  10% of  the  time  (10% of  scored
shooters,) the Chief SO will immediately notify the MD of the reliability issue. The MD will close the stage
and repair the stage. If the stage cannot be made to work reliably within 60 minutes the stage must be
removed from the match and match results. (This does not include the case where the shooter does not
trigger the stage properly, unless the trigger(s) are causing unreliable performance.)

A pályák megbízhatósága, és konzisztenciája nagyon fontos minden IDPA versenyen.
Ez azt jelenti, hogy a célok, a működtető rendszerek, kellékek stb. amikből a pálya
felépül megfelelően, és egyformán kell működjön minden egyes versenyző esetében.
A klub (Tier 1) versenyeket kivéve, amennyiben egy kellék, működtető szerkezet, cél
az esetek több mint 10%-ában nem megfelelően működik (a 10% az eddig értékelt lö-
vőkre vonatkozik) a Vezető Bírónak azonnali kötelessége a Főbírót értesíteni a meg-
bízhatósági  problémáról.  A  Főbíró  lezárja  az  adott  pályát,  meg  megjavít(tat)ja.
Amennyiben a pálya 60 percen belül nem állítható vissza, megbízhatóan működő álla-
potba, azt a versenyből, és a verseny eredményekből is törölni kell. (Ez nem vonatko-
zik arra az esetre, amikor a lövő nem tudja a pályát megfelelően működtetni, hacsak
nem maga a működtető szerkezet hibásodott meg.)

02 – Safety Officer Roles & Responsibilities

Függelék 2. Versenybírói szabályok és felelősségek

2.1 IDPA Safety Officer Description

2.1 Az IDPA Bíró leírás
Certified Safety Officers are IDPA volunteers whose goal and purpose is to see that all shooters have a safe
and enjoyable IDPA match experience by supervising and directing the shooter through each match Course
of Fire. Safety Officers perform two vital roles in IDPA:

A minősített Bírók olyan önkéntesek, akiknek a közös célja hogy minden versenyző
számára biztonságos, és élvezetes IDPA verseny élményt nyújtsanak, azáltal, hogy a
versenyzőt felügyelik, és irányítják minden egyes lőfeladat/pálya végrehajtása alatt.
A Bírók két alapvető szerepköre az IDPA-ban:

2.1.1 Ambassador – Since the Safety Officer is the primary and most visible point of contact for shooters at
an IDPA match, the SO serves as an ambassador for the sport and will be the key element in forming a  new
shooter’s first and ongoing impressions of what IDPA is all about.

2.1.1 Nagykövet - Mivel a Bíró az elsődleges, és a leginkább elérhető kapcsolat a lö-
vők számára az IDPA verseny alatt, ezért a Bíró a sport nagyköveteként alapvető sze-
repet játszik az új lövők sportról kialakított első (és további) benyomásáról,  arról,
hogy miről is szól az IDPA.



2.1.2 Match Official - SOs are the IDPA match officials responsible for running shooters through each match
CoF. In this role, IDPA SOs work as a minimum two-person team, consisting of a Primary SO (PSO) and a
Scorekeeper  SO (SSO),  each  with  joint  and  individual  responsibilities.  On  any CoF,  one  SO must  be
designated as the Chief Safety Officer (CSO) for that CoF. The CSO serves as the lead SO for the CoF, and
is responsible to the Match Director for the efficient flow of the CoF in accordance with IDPA rules. In
larger sanctioned matches, the responsibilities of the CSO, PSO, and SSO may be distributed among a team
of three or more SOs to improve match flow and organization.

2.1.2 Verseny tisztségviselő - A Bírók a IDPA verseny hivatalos tisztségviselői, akik fe-
lelősek azért hogy a lövőket végigvezessék a pályákon. Ebben a szerepkörben a Bírók
legalább két fős csapatokban dolgoznak, melyben megkülönböztetünk Elsődleges Bí-
rót (Primary SO - PSO), és Értékelő Bírót (Scorekeeper SO - SSO), akiknek közös, és
egyéni felelősségi körük is van. Minden egyes pályán a Bírók egyikét ki kell nevezni
az adott pálya Vezető Bírójának (Chief Safety Officer - CSO). A Vezető Bíró az adott
pályán összehangolja a Bírók munkáját, és a Verseny Rendező felé tartozik felelős-
séggel az adott pálya zökkenőmentes, IDPA szabályoknak megfelelő végrehajtásáért.
A nagyobb, jóváhagyott versenyeken a CSO, PSO, és SSO feladatait akár 3 vagy még
több fős Bírói csapat között is meg lehet osztani pályánként, hogy a verseny még gör-
dülékenyebben folyhasson.

2.2 IDPA Safety Officer Qualifications

2.2 Az IDPA Bírói minősítés
2.2.1 All certified IDPA Safety Officers must meet the following requirements:

2.2.1 Minden minősített IDPA Bírónak meg kell felelnie a következő követelmények-
nek:

2.2.1.1  Have  completed  an  IDPA Safety  Officer  Class  taught  by  an  authorized  IDPA Safety  Officer
Instructor (SOI).

2.2.1.1 Sikeresen teljesítette az IDPA Bírói képzést, amit hivatalos IDPA Versenybíró
Oktató tartott.

2.2.1.2 Be a current member in good standing of IDPA, and not have had their membership revoked.

2.2.1.2 Legyen érvényes IDPA tagsága, anélkül hogy valaha is visszavonták volna azt.

2.2.1.3 Adhere to the IDPA Safety Officer Code of Conduct.

2.2.1.3 Ragaszkodjon az IDPA Bírói magatartáskódexéhez.

2.2.1.4 Regularly participate in IDPA matches as an SO at either the club or sanctioned match level.

2.2.1.4 Rendszeresen vegyen részt IDPA versenyeken bíróként.

2.2.1.5 Maintain their SO certification via continuing SO education and recertification every two years in
accordance with current IDPA HQ policy.

2.2.1.5 A Bírói minősítést folyamatosan karban kell tartania, a szabályok naprakész
ismeretével, és 2 évenként a minősítés megújításával ahogyan azt az IDPA HQ előírja.

2.2.2 IDPA members wishing to apply to take the IDPA Safety Officer Class should meet the following
minimum qualifications to be considered:



2.2.2 A következő feltételeknek kell megfelelniük azoknak, akik szeretnék elvégezni
az IDPA Bírói képzést:

2.2.2.1 Be at least 21 years of age and be able to lawfully possess a firearm under the laws of your country
of residence.

2.2.2.1 Legyen legalább 21 éves, és törvényesen birtokolja lőfegyverét.

2.2.2.2 Be a current IDPA member in good standing for at  least  six months,  and never have had their
membership revoked.

2.2.2.2 Legyen érvényes IDPA tagsága, mely legalább 6 hónapos, anélkül hogy valaha
is visszavonták volna azt.

2.2.2.3 Have shot at least six IDPA matches, at the club or sanctioned level.

2.2.2.3 Részt vett legalább 6 IDPA versenyen, akár klub, vagy jóváhagyott szinten.

2.2.2.4 Be willing and able to demonstrate a basic knowledge of the IDPA rulebook.

2.2.2.4 Legyen tisztában az IDPA szabálykönyvben foglaltakkal, ezen tudását a gya-
korlatban is tudja demonstrálni.

2.2.2.5 Be sponsored by an IDPA-affiliated club representative that can confirm the applicant’s ability to
safely handle a firearm and who is willing and able to provide designated mentor SOs committed to training
the graduate SO.

2.2.2.5 Legyen támogatója egy IDPA klub képviselő, aki megerősíti, hogy a jelölt biz-
tonságosan képes kezelni fegyverét, és aki biztosítani tudja számára azon Bírókat,
akik mentorként elkötelezettek a jelölt felkészítésében.

2.2.2.6 Discretion on the part of the IDPA SOI in approving SO Class applicants is permitted to meet the
needs of new IDPA start-up clubs and other special situations.

2.2.2.6 Az IDPA SOI belátására van bízva a jelöltek jóváhagyása az újonnan alakult
IDPA klubok, és egyéb speciális esetekben.

2.2.3 It is recommended that SOs designated as CSOs in Tier 1 and Tier 2 sanctioned match CoFs (as
defined in match administration) meet the following additional qualifications:

2.2.3 Ajánlott, hogy a Tier1 , Tier 2-es szintű jóváhagyott versenyeken a Vezető Bírók
a következő feltételeknek is megfeleljenek a fentieken kívül:

2.2.3.1 Have been certified as an IDPA SO for a minimum of one year.

2.2.3.1 Legalább egy éve minősített Bíró legyen.

2.2.3.2 Previously served as a SO in at least two sanctioned IDPA matches.

2.2.3.2 A versenyt megelőzően legalább két jóváhagyott versenyen vegyen részt Bíró-
ként.

2.2.3.3  Possess  the  necessary  temperament,  attitude  and  IDPA rulebook  knowledge  to  rationally  and
successfully resolve shooter/SO disagreements.

2.2.3.3 Legyen meg a kellő temperamentuma, hozzáállása, és átfogó IDPA szabály-
könyv ismerete, hogy ésszerűen, és sikeresen oldhassa fel a versenyző/Bíró ellentéte-
ket.

2.2.3.4 Please refer to the Match Administration section for details of the specific qualifications required for
the position of CSO in Tier 3 and higher matches.



2.2.3.4 Tier 3-as vagy magasabb versenyen CSO-záshoz lásd a következő pontokat:

2.2.4 It is required that SOs designated as Chief SOs in Tier 3 and above sanctioned matches (as defined
above) meet the following additional qualifications:

2.2.4 Azon Bírók, akik Vezető Bíróként vesznek részt Tier 3-as vagy magasabb jóvá-
hagyott versenyen a következő feltételeknek kell megfelelniük:

2.2.4.1 Have been certified as an IDPA SO for a minimum of two (2) years.

2.2.4.1 Legalább két éve minősített Bíró legyen.

2.2.4.2  Have  previously  served  as  a  Certified  SO  in  at  least  two  (2)  sanctioned  IDPA matches  and
participated as a competitor in at least one (1) additional sanctioned match, in the previous three (3) years.

OR

2.2.4.3 Served as a Certified SO in at least three (3) sanctioned IDPA matches in the previous three (3) years.

2.2.4.2 A versenyt megelőzően legalább két jóváhagyott versenyen vegyen részt mi-
nősített Bíróként, és egyen lövőként az elmúlt 3 évben

VAGY

2.2.4.3 A versenyt megelőzően legalább három jóváhagyott versenyen vegyen részt
minősített Bíróként az elmúlt 3 évben.

2.3 Safety Officer Responsibilities

2.3 Verseny Bíró felelősségi körök (SO)
2.3.1 The responsibilities of IDPA SOs in each of their roles are described below. These responsibilities
outline the basic requirements for safely conducting an IDPA CoF. The allocation of these responsibilities to
individual SOs may vary based on the size of the match, the range facility on which the match is held,  and
the number of SOs assigned to the CoF.

2.3.1 Az IDPA Versenybírók felelősségi körei az egyes szerepekben lent kerülnek ki-
fejtésre. Ezek a felelősségek felvázolják az alapvető követelményeket hogyan kell biz-
tonságosan levezényelni egy IDPA pályát. Ezen felelősségi körök Bírókra való kiosztá-
sa változhat a verseny méretének, a lőtérnek, és a Bírók számának függvényében.

2.3.2 The selection and assignment of SOs in a given match is the responsibility of the MD or his designate,
in accordance with IDPA Match Administration policies. Significant discretion and flexibility on the part of
the MD in developing a match SO organizational structure is expected and encouraged. However, the MD is
ultimately  responsible  to  ensure  that  the  selected  structure  fully  allocates  these  responsibilities  to the
individual SOs who are accountable for executing them.

2.3.2 A Bírók kiválasztása, és beosztása az adott versenyen a Főbíró, vagy jelöltjének
a feladata az IDPA Verseny rendezés szabályokkal összhangban. A Főbíró belátására,
és rugalmasságára van bízva hogy milyen bírói szervezetet hoz létre a versenyre.
Azonban az MD kizárólagos felelőssége hogy a felállított bírói struktúra az összes fe-
lelősségi kört lefedje a Bírókkal, akiknek feladata ezek végrehajtása.

2.3.3 IDPA Ambassador

2.3.3. IDPA nagykövet



2.3.3.1 Represent IDPA professionally and respectfully on and off the range.

2.3.3.1 Az IDPA professzionális és tiszteletteljes képviselete úgy a lőtéren, mint azon
kívül

2.3.3.2 Respect and support IDPA and other shooting sports, IDPA rules, shooters, and spectators.

2.3.3.2 Az IDPA, és más lövő sportok tisztelete, támogatása, beleértve a versenyző-
ket, és a nézőket is.

2.3.3.3 Always be friendly and approachable.

2.3.3.3 Mindig legyen barátságos, és megközelíthető.

2.3.3.4 Go out of your way to welcome new shooters, veteran shooters, and spectators alike.

2.3.3.4 Mindig szakítson időt az új versenyzők, a veteránok, és a nézők üdvözlésére.

2.4 IDPA Match Official (Joint Safety Officer Responsibilities)

2.4 IDPA közös bírói felelősségi körök
2.4.1 Adhere to the IDPA Safety Officer Code of Conduct.

2.4.1 Ragaszkodjon az IDPA bírói magatartáskódexhez.

2.4.2 Work as a team to ensure the CoF runs efficiently.

2.4.2 Dolgozzon a csapat részeként, hogy a pályák hatékonyan menjenek.

2.4.3 Help the shooter to complete the CoF safely and enjoy the match:

2.4.3 Segítse a versenyzőt, hogy a pályát biztonságosan végrehajthassa, és élvezhes-
se a versenyt.

2.4.3.1 Treat the shooter with courtesy and respect.

2.4.3.1 A versenyzőt tisztelettel, és udvariasan kezelje.

2.4.3.2 Verify that the shooter's equipment is IDPA-legal and correctly worn.

2.4.3.2 Bizonyosodjon meg arról, hogy a versenyző felszerelése engedélyezett IDPA-
ra, és megfelelően viselt.

2.4.3.3 Verify the shooter is in the correct starting position for the CoF (e.g., hands up, hands down, cover
garment on/off, etc.).

2.4.3.3 Bizonyosodjon meg arról, hogy a versenyző a pálya leírásnak megfelelő kiin-
duló pozíciót foglalta el (pl. kezek fent, lent, rejtő öltözet viselve stb.)

2.4.3.4 Address the shooter using correct and concise range commands.

2.4.3.4 A lőtéri vezényszavakat, mindig megfelelő módon, és tömören közölje a ver-
senyzővel.

2.4.3.5  Avoid  interfering  with  the  shooter’s  execution  of  the  CoF,  unless  necessary to  maintain  a  safe
shooting environment.

2.4.3.5 Próbálja elkerülni, hogy a versenyzőt megzavarja a pálya végrehajtása köz-
ben, hacsak ez nem feltétlenül szükséges a biztonságos környezet fenntartásához.



2.4.3.6 To maintain safety, always assist the shooter when necessary and appropriate. However, coaching of
the shooter by the SO is not permitted at sanctioned matches.

2.4.3.6 A biztonság fenntartásához mindig segítse a versenyzőt amikor szükséges, és
helyénvaló. A versenyző trenírozása nem megengedett jóváhagyott versenyeken.

2.4.4 Know and consistently enforce the IDPA rules to ensure that the match is conducted in a fair and
impartial manner

2.4.4 Ismerje, és folyamatosan betartassa az IDPA szabályokat, hogy a verseny igaz-
ságosan, és elfogulatlanul legyen levezényelve.

2.4.4.1 Be an IDPA Rules expert, able to explain the rules and their application.

2.4.4.1 Legyen mestere az IDPA szabályoknak, hogy azokat, és alkalmazásukat bárki-
nek képes legyen elmagyarázni.

2.4.4.2 Use proper IDPA range commands.

2.4.4.2 Használjon megfelelő IDPA vezényszavakat.

2.4.4.3 Maintain a fair, impartial manner toward all competitors.

2.4.4.3 Minden versenyzővel szemben igazságos, és elfogulatlan legyen.

2.4.4.4 If the SO has a reasonable doubt, the benefit of the doubt goes to the shooter.

2.4.4.4 Amennyiben a Bírónak indokolt kétsége támadna, mindig a versenyző javára
döntsön.

2.4.4.5 Call all penalties correctly and consistently.

2.4.4.5 Minden büntetést pontosan, és konzisztensen alkalmazzon.

2.4.4.6 The SO team (PSO and SSO) should assess any penalties and inform the shooter of the penalties
incurred. Should any additional consultation or appeal be required, the SO team will confer only with other
designated match officials concerning the behavior of any shooter and any scoring or penalty decisions to be
rendered.

2.4.4.6 A Bírói csapat (PSO és SSO) oszt ki minden büntetést, és adja ezt a versenyző
tudtára. Amennyiben bármilyen óvás, tisztázás szükséges a bírói csapat kell felvegye
a kapcsolatot a többi verseny tisztségviselővel (CSO, majd MD) a helyzet tisztázásá-
ra.

2.4.4.7  Ensure  that  the  stage  is  reset  in  accordance  with  the  CoF description  and is  consistent  for  all
shooters.

2.4.4.7 Meg kell bizonyosodjon hogy a pálya állapota megfelel a pályaleírásnak (moz-
gó célok, aktivátorok vissza lettek állítva), és konzisztens minden egyes versenyző-
nek.

2.5 IDPA Match Official (Chief Safety Officer Responsibilities)

2.5 IDPA Vezető Bíró felelősségi körök (CSO)
2.5.1 The Chief Safety Officer (CSO) acts as the senior SO on the CoF and is responsible for running the
CoF in accordance with IDPA rules and for supervising the CoF SO team. The CSO is designated by and
directly accountable to the MD.



2.5.1 A Vezető Bíró - mint tapasztalt Bíró - felelős hogy a pálya, és végrehajtása meg-
feleljen az IDPA szabályoknak, és a bírói csapat felügyeletéért. A Vezető Bírót a Főbí-
ró nevezi ki, és neki is tartozik felelősséggel.

2.5.2 The CSO’s specific responsibilities include:

2.5.2 A Vezető Bíró feladata többek között:

2.5.2.1 Overseeing the operation of the CoF SO Team. The CSO is responsible for the local allocation of
PSO and SSO responsibilities to the CoF SO team members throughout the match.

2.5.2.1 A bírói csapat felügyelete. A CSO felelőssége kiosztani a PSO, és SSO szere-
peket a bírói csapat tagjai között a verseny teljes időtartama alatt.

2.5.2.2 Prior to the start of match and periodically throughout the match, monitor the CoF, and coordinate
changes with the Match Director if the CoF design, equipment, or environmental conditions result in a safety
hazard.

2.5.2.2 A verseny kezdete előtt, majd időről-időre a verseny közben ellenőrizze a pá-
lyát, és egyeztesse a változásokat a Főbíróval, amennyiben a pálya tervezése, felsze-
relése, vagy a környezeti feltételek biztonsági kockázatot jelenthetnek.

2.5.2.3 Assuring that a clear and consistent description of the CoF, including any muzzle safe points and
other CoF safety criteria, is communicated to all shooters.

2.5.2.3 Biztosítsa, hogy a pályaleírás érthető, és konzekvens módon legyen kommuni-
kálva minden versenyző felé (beleértve a csőtorkolati biztonsági pontokat, és egyéb
biztonsági feltételeket).

2.5.2.4 Notify the Match Director to request a ruling when the Safety Officer team and shooter do not agree
on a scoring or penalty assessment, taking any necessary steps to prevent the delay of the match.

2.5.2.4 Értesítse a Főbírót, hogy szükség van az ítéletére, amikor a bírói csapat, és a
versenyző  nem értenek  egyet  a  pontozásban,  vagy  büntetésben.  Ilyenkor  minden
olyan szükséges lépést meg kell tennie, ami megakadályozza hogy a verseny csúszást
szenvedjen.

2.6 IDPA Match Official (Primary Safety Officer Responsibilities)

2.6 IDPA Elsődleges Bíró felelősségi körök (PSO)
2.6.1 The Primary Safety Officer (PSO ) is responsible for preparing and running the shooter through the
CoF in accordance with IDPA rules while monitoring the shoot's progress through the CoF and noting any
infractions of IDPA rules. Primary SOs specific responsibilities include:

2.6.1 A Elsődleges Bíró felelős, hogy felkészítse és végigvezesse a versenyzőt a pá-
lyán az IDPA szabályoknak megfelelően, eközben folyamatosan figyelnie, és feljegyez-
nie kell minden egyes szabálysértést. A Elsődleges Bíró felelőssége többek között:

2.6.2 Maintaining a clear focus on the particular shooter the SO is assigned to observe, as follows:

2.6.2 Az éppen pályát teljesítő versenyzőt kell folyamatosan figyelemmel kísérnie kü-
lönös tekintettel:

2.6.2.1 Not permitting his or her attention to be misdirected or lax.

2.6.2.1 Ne hagyja lankadni a figyelmét egyetlen pillanatra sem.



2.6.2.2 Observing the shooter during the CoF from a vantage point where the SO can clearly view each of
the shooter's actions and react appropriately by the following means:

2.6.2.2 A versenyzőt a pálya végrehajtása alatt előnyös helyzetből kell figyelnie, hogy
tisztán lásson minden egyes cselekedetet, és azokra megfelelő módon reagálhasson
úgy, mint: 

2.6.2.2.1 Observe the firing hand and firearm.

2.6.2.2.1 A lövő kezének, és fegyverének figyelése.

2.6.2.2.2 Note the shooter’s body language and demeanor as it relates to predicting the shooter’s actions.

2.6.2.2.2 A lövő testbeszédének, és viselkedésének figyelése, mivel ezek előrevetítik
a lövő cselekedeteit.

2.6.2.2.3 Accompany the shooter through the CoF without impeding the shooter's movements.

2.6.2.2.3 A lövő végigkísérése a pályán, anélkül hogy mozgásában a lövőt akadályoz-
ná.

2.6.3  Help  the  shooter  to  complete  the  Course  of  Fire  safely  and  enjoy the  match  while  consistently
enforcing the IDPA rules to ensure that the match is conducted in a fair and impartial manner.

2.6.3 A lövő segítése, hogy a pályát biztonságban végrehajthassa, és élvezhesse a
versenyt, miközben folyamatosan megköveteli az IDPA szabályok betartását igazsá-
gos, és elfogulatlan módon.

2.6.4 Ensure that the CoF is administered and scored properly by:

2.6.4 Bizonyosodjon meg arról, hogy a pálya megfelelően végrehajtott, és pontozott a
következők szerint:

2.6.4.1  Directing  the  shooter  through  the  CoF using  proper  range commands  and timing the  shooter’s
execution of the CoF.

2.6.4.1 A lövő végigvezetése a pályán, a megfelelő parancsokat használva, és a lövő
idejének mérése.

2.6.4.2 Working in conjunction with the Scorekeeper SO to observe and levy any penalties incurred by the
shooter during the CoF.

2.6.4.2 A Értékelő Bíróval való együttműködés, az esetleges szabálysértések észrevé-
tele, és megfelelő büntetések kiszabása a lövő részére a pálya végrehajtása során.

2.6.4.3 Coordinating with the Scorekeeper SO to ensure the shooter’s time, score and any penalties are
properly recorded.

2.6.4.3 A Értékelő Bíróval való egyeztetés, hogy a lövő ideje, eredménye, és az esetle-
ges büntetések megfelelően kerüljenek rögzítésére.

2.7 IDPA Match Official (Scorekeeper SO Responsibilities)

2.7 IDPA Értékelő Bíró felelősségi körök (SSO)
2.7.1 The Scorekeeper SO (SSO) is the SO responsible for organizing and managing the shooting squad to
maintain  the  smooth  flow of  the  match,  while  allowing shooters  as  much flexibility as  possible  while



preparing  to  shoot  the  CoF.  The  Scorekeeper  SO is  responsible  for  noting  and  properly recording  the
performance of the shooter during the CoF. The Scorekeeper SO’s specific responsibilities include:

2.7.1 A Értékelő Bíró felelőssége, hogy a lövő csoportokat (squadokat) megszervezze,
menedzselje, ezzel biztosítva a verseny zökkenőmentes lebonyolítását, és a lehetősé-
get a soron következő lövőknek, hogy megfelelően felkészülhessenek a pálya végre-
hajtására. A Értékelő Bíró feladata, hogy a lövő teljesítményét pontosan rögzítse a
pálya végrehajtása alatt. A Értékelő Bíró feladatai részletesen a következők:

2.7.1.1 Be prepared to correct or stop the shooter during CoF execution, through use of the proper IDPA
range commands, should it be required to maintain range safety.

2.7.1.1 Legyen felkészülve, hogy a lövőt a pálya végrehajtása alatt bármikor megállít-
sa, vagy korrigálja a megfelelő IDPA parancsokkal.

2.7.1.2 Ensure the shooter’s score is recorded accurately

2.7.1.2 Győződjön meg arról, hogy a lövő pontszáma megfelelően lett rögzítve.

2.7.1.2.1 Observe the shooter’s execution of the CoF for safety, procedural, and cover violations

2.7.1.2.1Folyamatosan figyelje a lövőt a pálya végrehajtása közben, biztonsági, eljá-
rási, és fedezék szabály sértésekre figyelve.

2.7.1.2.2 Ensure the shooter has the correct score sheet with the proper label, if applicable, and to write
legibly.

2.7.1.2.2 Győződjön meg hogy a lövő pontozó lapjának a fejléce megfelelően kitöltött,
és mindig olvashatóan írjon a lapra.

2.7.1.2.3 Sign or initial the score sheet when the score is tallied, and initial any corrections made on score
sheet.

2.7.1.2.3 Az eredmények rögzítésekor írja alá, vagy legalább szignózza a pontozó la-
pot, és minden esetben szignózzon, ha bármilyen javítást kell rajta eszközölni.

2.7.1.2.4 Review the score sheet with the shooter, and provide an opportunity for the shooter to sign or
initial the score sheet.

2.7.1.2.4 Ismertesse a lövővel a pontozó lapra felvitt eredményét/büntetéseit, és ad-
jon lehetőséget a lövőnek hogy aláírhassa, vagy szignózhassa azt.

2.7.1.2.5 Give a copy of the score sheet to the shooter, if available.

2.7.1.2.5 Amennyiben lehetőség van rá, adjon másolatot a lövőnek a pontozó lapjáról.

2.7.1.3 Organize, manage, and stage the shooters to improve the “flow” of the match, and maintain squad
and spectator control.

2.7.1.3 A lövők beosztása, szervezése hogy a verseny lefolyását gyorsítsa. Gondos-
kodjon a lövők, és a látogatók irányításáról.

2.7.1.3.1 Announce the shooting order for the next three shooters to give the upcoming shooters time to
prepare.

2.7.1.3.1 Lövő sorrend ismertetése a soron következő 3 versenyző nevével, hogy azok
felkészülhessenek.



2.7.1.3.2 Stage the next (“on-deck”) shooter in a pre-determined position so the Primary Safety Officer can
begin to prepare the shooter while the stage is re-set and any administrative issues are concluded.

2.7  .  1.3.2 A soron következő lövő előre meghatározott pozícióba állítása, hogy a El-
sődleges Bíró késlekedés nélkül megkezdhesse a lövő felkészítését a pályára, amint a
pályát alaphelyzetbe állították, és minden adminisztrációs feladatot lezárult.

2.7.1.3.3 Handle all shooter administrative issues behind the firing line, allowing the Primary Safety Officer
to finish preparing the next shooter.

2.7.1.3.3 A lövők adminisztrációs feladatainak kezelése, hogy a Elsődleges Bíró mi-
előbb megkezdhesse a következő lövő felkészítését.

2.8 Squad Safety Officer (SQSO) Guidelines

2.8 IDPA Squad Bíró felelősségi körök (SQSO)
The  Squad  Safety  Officer  (SQSO)  is  the  match  official  that  has  the  most  contact  with  competitors
throughout an entire match,  and can positively influence how people perform and feel about a match -
before, during, and after shots are fired. The primary purpose of a Squad Safety Officer is to ensure the
smooth, safe, and timely flow of squads through each stage and therefore the match. SQSOs will perform
many of the administrative functions normally performed by competitors to allow competitors to concentrate
more on their “match performance.”

A Squad Bíró az a tisztségviselő, aki a legtöbbször kerül kapcsolatba a versenyzőkkel
a verseny alatt. Emiatt nagyban befolyásolhatja, hogyan teljesítenek a versenyzők, és
hogyan érzik magukat a lövészet előtt, alatt, és utána. A SQSO elsődleges feladata
hogy biztosítsa a squadok zökkenőmentes, biztonságos levezénylését az egyes lőfel-
adatok (és ezáltal áttételesen az egész verseny) során. Az SQSO sok olyan adminiszt-
ratív feladatot is ellát, amelyet normális esetben a versenyzőknek kellene, ezáltal is
segítve őket, hogy jobban koncentrálhassanak a verseny teljesítményükre.

2.8.1 SQSOs perform a variety of functions within a match including:
 Preparing score sheets (affixing shooter labels to score sheets.)
 Establishing a fair and consistent rotating shooting order.
 Sorting stage score sheets in said order, including equitable splitting of the squad for bays with multiple

stages to allow shooters the maximum amount of time between back to back stages.
 Acting as a general resource for shooters during the full course of the match by having at the ready, match

information, locations, timing, etc.
 Help  facilitate  the  timely  resetting  of  stages,  including  ensuring  that  squad  members  are  equally

participating in the taping & resetting process, as appropriate.

2.8.1 Az SQSO feladati a verseny alatt:

A pontozó lapok előkészítése (fejlécben a versenyző nevének, divíziójának olvasható
rögzítése)

A versenyzők sorrendjének squadon belüli konzisztens változtatása

A pontozó lapok rendszerezése, csoportosítása, beleérve amikor a squad-ot több lő-
feladat között kell szétosztani egy adott pályán belül.

A versenyzők segítése pontos verseny információkkal a helyszínekről, az időzítésről
stb. a teljes verseny alatt.



A pályák alaphelyzetbe állítása, és annak biztosítása, hogy a squad-ban levő verseny-
zők a ragasztásból, és alaphelyzetbe állításból egyenlő, és megfelelő módon vegyék
ki a részüket.

2.8.2 SQSOs will meet their assigned squads immediately after the Match Director's shooters' brief and
guide their squads to their first shooting bay, or be awaiting shooters at the designated bay.

2.8.2 A Főbíró eligazítása után a squadokat az SQSOk veszik át, és kísérik őket az el-
ső lőcsatornához, vagy a kijelölt várakozó helyekre.

2.8.3 SQSOs will attempt to answer all competitors' questions about the match and related post match events
throughout  the  match.  If  an  answer  is  not  immediately  available,  the  SQSO  will  obtain  the  proper
information as soon as possible.

2.8.3 A SQSOk megkísérlik a versenyzők minden kérdését megválaszolni a verseny-
ről, és azt követő eseményekről (eredményhirdetés). Amennyiben nem tudják a vá-
laszt, azt a lehető legrövidebb időn belül ki kell deríteniük.

2.8.4 SQSOs must know, before the start of the match, the Match Director's match management strategy as
to how he/she plans to run the match and any special instructions or emphasis for the match.

2.8.4 A SQSOknak a verseny előtt tisztában kell lennie a Főbíró verseny rendezési
stratégiával: hogyan szeretné a versenyt levezényelni, van-e bármilyen speciális út-
mutatás, amit ki szeretne hangsúlyozni stb.

2.8.4.1 SQSOs must know match administration information at the start of the match including:
1  The physical location of meeting places and location of Safe Areas and rest room facilities.
2  The location of the starting bay and subsequent bays in the order the squad will traverse the match.
3  Which bays with multiple stages will split the squad into groups or complete shooting each stage
individually.
4  The intended flow sequence for each squad to include start and end times,
5  Timing and location for other planned events taking place before, during, and after the match such
as the pre-match briefing, lunch, awards ceremonies, etc.

2.8.4.1 Az SQSOknak tisztábban kell  lenniük  a  verseny rendezési  információkkal,
még a verseny kezdete előtt, úgy mint:

A találkozó helyek, Biztonsági Zónák (SA), toalettek stb. fizikai elhelyezkedésével.

A  kezdő  lőcsatorna,  és  a  további  lőcsatornák elhelyezkedésével,  és  a  sorrenddel,
mellyel a squad végighalad rajtuk a verseny során.

Mely lőcsatornákban kell a squad-ot kisebb csoportokra osztani hogy külön lőjenek
meg egyes lőfeladatokat.

A squad-tól elvárt pályakezdés, és befejezési időket.

A többi tervezett esemény időzítését, és helyszíneit, amik a verseny, előtt, alatt, vagy
után kerülnek lebonyolításra, úgy mint: pre-match eligazítás, ebéd, eredményhirdeté-
si ceremónia stb.

2.8.4.2 SQSOs should be provided with lists of all squad members (including name and competitor number)
they are responsible for prior to the match start, and will ensure all competitors in their squads are accounted
for throughout their portion of the match, to include at each bay and stage.

2.8.4.2 A verseny előtt az SQSOk rendelkezésére kell bocsájtani azon versenyzők lis-
táját (beleértve a nevet, és sorszámot), akikért a squad-ban felelősek lesznek. Bizo-



nyosodjon meg róla, hogy a squad-jába tartozó összes lövő az összes pályát végrehaj-
totta.

03 – Safety Officer (SO) Code of Conduct

Függelék 3. Versenybírói magatartáskódex
3.1 I understand that it is a privilege, and not a right, to be an IDPA Safety Officer.

3.1 Megértem, hogy IDPA Bírónak lenni nem jog, hanem kiváltság.

3.2 I will follow all of the safety rules of IDPA and the host range.

3.2 Az IDPA, és a lőtér minden biztonsági szabályát betartom.

3.3 I recognize that it is my responsibility to maintain a thorough knowledge of the current IDPA rulebook.

3.3 Felismerem, hogy egyedül az én felelősségem, hogy átfogó, és naprakész ismere-
teim legyenek az aktuális szabályokról.

3.4 Prior to and during the match, I will refrain from the use of alcohol, substances, or medications that may
negatively impact my ability to perform the duties of a Safety Officer.

3.4 A verseny alatt, és azt megelőzően tartózkodom az alkohol, a tudatmódosítók,
vagy azon gyógyszerek fogyasztásától, melyek negatívan befolyásolhatják azon ké-
pességeimet, melyek a Bírói teendőim ellátásához szükségesek.

3.5 I will not communicate with others in a threatening, harassing or abusive manner.

3.5 Soha nem beszélek másokkal fenyegető, bosszantó, vagy sértő módon.

3.6 I will be firm and fair in all judgment calls in the application of the IDPA rules. I will be prepared to state
in a clear and concise manner my reasons for such calls to the shooter or any IDPA Official.

3.6 Mindig határozottan, és igazságosan alkalmazom az IDPA szabályait döntéseim-
ben. Felkészülök, hogy ezen alkalmakkor érthetően, és tömören adjam tudtára a dön-
tésem okait akár a lövőnek, akár más IDPA tisztségviselőknek.

3.7 It is my duty to assist, to the best of my ability, all shooters and not to hinder them through harassment or
authoritarian behavior.

3.7 Az én feladatom hogy minden lövőt a legjobb képességeim szerint segítsem, és ne
akadályozzam őket bosszantó és/vagy bürokratikus viselkedéssel.

3.8 I will represent my sport in a professional manner through my behavior and dress, in accordance with the
standards established by the Match Director.

3.8 A sportomat professzionális módon képviselem úgy viselkedésemmel, mint öltöze-
temmel, a Főbíró által felállított elvárásoknak megfelelően.

3.9 The integrity of the Safety Officer community should never be in doubt. I will refrain from any actions
that could cause my honesty or objectivity to be questioned.



3.9 A Bírói közösség egységének megkérdőjelezhetetlennek kell lennie, ezért tartóz-
kodom  minden  olyan  cselekedettől,  amely  megkérdőjelezheti  a  becsületességem,
vagy tárgyilagosságom.

3.10 I will always be a champion for IDPA and promote IDPA in the best light possible.

3.10 Mindig az IDPA bajnoka leszek, és azon fáradozom, hogy az IDPA-t a lehető leg-
jobb színben tüntessem fel.

3.11 I understand that violations of this code of conduct may result in my removal or Disqualification from a
match, loss of my privileges as an IDPA Safety Officer, and/or revocation of my IDPA membership.

3.11  Megértem,  hogy  a  fenti  szabályok  megsértése  a  versenyről  való
eltávolításomat/kizárásomat, a Bírói kiváltságom, és akár az IDPA tagságom visszavo-
nását is eredményezheti.

04 – Safety Officer Instructor Roles & Responsibilities

Függelék 4. Versenybíró Oktatói szabályok és felelősségek

4.1 IDPA Safety Officer Instructors

4.1 IDPA Bíró Oktatók
4.1.1  The  IDPA Safety  Officer  Instructor  (SOI)  is  a  certified  IDPA Safety  Officer  volunteer,  who  is
responsible for the training and certification of IDPA Safety Officers. SOIs are veteran IDPA SOs who have
been  recognized  for  their  experience  and  excellence  in  performance  as  IDPA Safety  Officers  and,  in
addition, possess the ability to teach and motivate others.

4.1.1 Az IDPA Bíró Oktató (SOI) egy minősített IDPA Bíró, aki az IDPA Bírók képzésé-
ért, és minősítéséért felel. A SOI-k veterán Bírók, aki már bizonyítottak kimagasló bí-
rói tevékenységükkel, kiemelkedő tapasztalatukkal, és emellett képesek tanítani, és
motiválni másokat.

4.2 IDPA Safety Officer Instructor Qualifications

4.2 IDPA Bíró Oktató minősítés
4.2.1 All certified IDPA Safety Officer Instructors must meet and maintain the following requirements:

4.2.1 Minden minősített IDPA Bíró Oktatónak meg kell felelnie a következő követel-
ményeknek:

4.2.1.1 Be a current member in good standing of IDPA, and not have had your membership revoked.

4.2.1.1 Legyen érvényes IDPA tagsága, anélkül hogy valaha is visszavonták volna azt.

4.2.1.2 Successfully complete the required IDPA SOI training or mentorship in accordance with current
IDPA HQ policy.



4.2.1.2 Sikeresen teljesítette az IDPA Bíró Oktatói képzést, az IDPA HQ követelmé-
nyeinek megfelelően.

4.2.1.3 Adhere to the IDPA Safety Officer Code of Conduct.

4.2.1.3 Ragaszkodjon az IDPA Bírói magatartáskódexéhez.

4.2.1.4 Regularly participate in IDPA matches as an SO at the club and sanctioned match levels.

4.2.1.4 Rendszeresen vegyen részt IDPA versenyeken bíróként.

4.2.1.5 Be actively involved in training and mentoring new IDPA Safety Officers on a regular basis.

4.2.1.5 Aktívan vegyen részt az új IDPA Bírók képzésében, és mentorálásában.

4.2.1.6  Maintain  their  SOI  certification  via  continuing  SOI  education  and  recertification  every year  in
accordance with current IDPA HQ policy.

4.2.1.6   A Bíró Oktatói minősítését folyamatosan tartsa karban, a szabályok naprakész
ismeretével, és az IDPA HQ által előírt évenkénti minősítés megújításával.

4.2.2  IDPA members  interested  in  becoming  IDPA Safety Officer  Instructors  must  meet  the  following
minimum qualifications to become an SOI:

4.2.2 Azon IDPA tagoknak, akik szeretnének IDPA Bíró Oktatók lenni, a következő fel-
tételeknek kell megfelelniük  :

4.2.2.1 Be a current member in good standing of IDPA, and never had your membership revoked.

4.2.2.1 Legyen érvényes IDPA tagsága, anélkül hogy valaha is visszavonták volna azt.

4.2.2.2 Served as a certified IDPA SO in good standing for at least 3 consecutive years.

4.2.2.2 Legalább 3 egymást követő évben lásson el Bírói feladatokat minősített Bíró-
ként.

4.2.2.3 Be currently classified at Marksman or above in at least one IDPA division.

4.2.2.3 Legalább egy divízióban legyen Marksman vagy afölötti minősítése.

4.2.2.4 Served as a Safety Officer in two or more sanctioned IDPA matches within the past three years.

4.2.2.4 Minősített Bíróként legalább 2 jóváhagyott versenyen lásson el Bírói feladato-
kat az elmúlt 3 évben.

4.2.2.5 Demonstrated an exemplary knowledge of IDPA rules and procedures.

4.2.2.5 Gyakorlatban is bizonyítsa kimagasló tudását az IDPA szabályokból, és eljárá-
sokból. 

4.2.2.6 Be sponsored by at least one IDPA-affiliated club representative or IDPA Match Director and the
IDPA Area Coordinator.



4.2.2.6   Legyen támogatója egy IDPA klub képviselő, vagy Főbíró, és a területi IDPA
koordinátor.

4.2.2.7 Be approved by the IDPA Board of Directors.

4.2.2.7 Birtokolja az IDPA igazgatótanácsának a jóváhagyását.

4.3 Safety Officer Instructor Responsibilities

4.3 Bíró Oktatói felelősségi körök (SOI)
4.3.1 The IDPA Safety Officer Instructor trains and certifies IDPA Safety Officer volunteers in accordance
with the SO training policies and procedures established by the IDPA Board of Directors. The SOI has final
discretion  and  authority  in  approving  and  certifying  IDPA Safety  Officer  applicants  and  accepts  the
accountability for certifying to IDPA HQ that graduate SOs have the requisite attitude and ability to safely
perform the basic duties of an IDPA Safety Officer.

4.3.1 Az IDPA Bíró Oktató képzi, és minősíti az önkéntes IDPA Bírókat, az IDPA igaz-
gatótanácsa által előírt, és jóváhagyott rendszer szerint. A SOI joga, és kötelessége,
hogy a jelöltek közül a Bírókat kinevezze. Ehhez azt kell megítélnie, hogy mely jelöl-
tekben van meg az a hozzáállás, és képesség, hogy a Bírói feladatokat biztonsággal
elláthassa.

4.3.2  In  accepting  and  performing  this  important  function  within  IDPA,  the  SOI  has  the  following
responsibilities:

4.3.2 Hogy ezt a fontos szerepét ellássa az IDPA-ban, a SOI kötelességei:

4.3.2.1 Offer a minimum of three Safety Officer Classes every two years.

4.3.2.1 Tartson legalább 3 Bírói képzést minden 2 évben.

4.3.2.2 Present the class in accordance with current IDPA HQ guidelines, using the provided SO training
materials.

4.3.2.2 A képzést az IDPA HQ előírásainak megfelelően vezesse, felhasználva a szá-
mára elérhető képzési anyagokat.

4.3.2.3 Be willing to travel up to 250 miles within their Area (as determined by the Area Coordinator) to
teach the SO Class.

4.3.2.3 Amennyiben szükséges vállalja, hogy akár 250 mérföldet is utazzon a saját te-
rületén belül (melyet a területi koordinátor jelöl ki), hogy az új Bírókat képezhesse.

4.3.2.4 Limit the fees charged for presenting SO Classes to the necessary and reasonable costs of conducting
the class, including reimbursement for SOI travel and lodging costs.

4.3.2.4 A képzésekért elkért honoráriumot tartsa minél alacsonyabb szinten, amely
méltányos, ugyanakkor figyelembe veszi a felmerült utazási, és szállás költségeket is.

4.3.2.5 Work with the Area Coordinator to identify and meet the SO needs of area IDPA clubs.



4.3.2.5 Működjön együtt a Területi Koordinátorral, hogy mielőbb felismerhesse, és ki-
elégíthesse az IDPA klubok új Bírók iránti igényét.

4.3.2.6 Demonstrate proficiency and current knowledge of IDPA rules through independent continuing SOI
education.

4.3.2.6 Gyakorlatban is bizonyítsa jártasságát, és tudását az aktuális, érvényben levő IDPA szabályokban, fo-
lyamatosan képezze magát.


