
 

V E R S E N Y K I Í R Á S 
 

Eger Kupa I. 2015. (level II. szintű minősítő) 

 

Verseny rendezője:   Egri PLE     

 Match direktor:   Bónusz György  

Verseny helye:   Eger, Legányi Ferenc út 3. Városi Lőtér   

 Verseny időpontja:   2015. május 09. szombat 10.00. óra  

 

 IPSC Eger Kupa I. divíziók: Standard, Production, Open, Classic (min. 5 fő) 

  A fenti divízókhoz kapcsolódó kategóriák (min. 5 fő induló esetén Senior, Super Senior, Lady) 

 Pályák száma:            6   

 Min.lövésszám:          116        

 Tervezett menetrend: 1. nap május 08. (péntek)    10.00. – 15.00. – bírók, segítők versenye 

                                       2. nap május 09. (szombat)  10.00. – 15.30. – verseny  

 Regisztráció:                                                                08.00. – 10.00.                                                                                                                           

 Eredmény hirdetés:                                                    16.30.  

 

Indulási feltétel: Regisztráció, érvényes sportorvosi igazolás, MDLSZ rajtengedély, fegyver jogszerű 

birtoklásának igazolása. Érvényes rajtengedély, sportorvosi igazolás nélkül induló versenyző nem indulhat.  

Az engedélyeket a regisztrációnál automatikusan be kell mutatni! 

 

Előzetes nevezési határidő:  2015. május 07. (csütörtök) 24.oo. óra az alábbi címen 

         Email:          bonuszka51@gmail.com 

        Telefonszám:   +36 20  935-4579 /Bónusz György/ 

Előzetes regisztrációt kérünk ! 
 

Nevezési díj előre utalással :                           4.000. Ft/fő (ebéddel) 

Helyszíni fizetéssel (regisztráció nélkül):                  5.000. Ft/fő (ebéd nélkül) 

 

Egri Polgári Lövészegylet Bankszámlaszám: 

11739009 – 20007494 – 00000000 

 

Értékelés:  I.P.S.C. érvényben lévő szabálykönyve alapján.  
Versenybírók: Rendező klub biztosítja  

Díjazás: A divíziók I. kupa, érem, II-III. helyezettjei érem díjazásban részesülnek, kategóriák I.      

               helyezettje kupa és érem II-III. helyezettjei érem, díjazásban részesülnek (minimum 5 fő induló 

esetén).  

Megjegyzés: Helyszíni nevezést a verseny napján csak 6.000. Ft. nevezési díj megfizetése esetén áll 

módunkban elfogadni, regisztráció pontban 10.00. óráig! Kísérőnek ebéd 500.-ft. előre jelezve! 

           Az átutalt nevezési díjat a nevezést lemondó versenyzőnek nem áll módunkban visszautalni, de 

 az más versenyzőre átruházható.      

Egyéb: A versenyeken zajártalom védő és lövészszemüveg használata kötelező!   

Értékelés az IPSC érvényben lévő szabálykönyve alap 

Óvási díj 10.000. Ft, a vitatott esemény bekövetkezésétől számított 1 órán belül. 

Étkezést a rendező csak előzetesen regisztrált VERSENYZŐKNEK, illetve segítőnek               

biztosít/egytálétel/, a verseny napján. 

 

További információ: www.mdlsz.sport.hu oldalon.  

 Eger, 2015. március 24.  

                                                                           Bónusz György 

                                                                                                   versenyigazgató 

 

http://www.mdlsz.sport.hu/


 

                                                          

1- es pálya 

 

 

 

 

 

 

  

Pálya típusa: rövid,  

Célok: 12 IPSC target,  

Minimum lövésszám: 12 

Maximum pontszám: 60 

Értékelés: A papírokon egy legjobb találat lesz értékelve. 

Start  Hangjelzés 

Kiinduló helyzet: A lövő bárhol áll, a jelölt területen belül, fegyver készenléti helyzetben, tokban. 

Végrehajtás:        
A sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat. 
 

Biztonsági szögek:        2 x 45°és a golyófogó közepe. 



                                                                             2 – pálya.  
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Pálya típusa: Közepes pálya 

Célok: 10 IPSC target, 3 No-shoot target 

Minimum lövésszám: 20 

Maximum pontszám: 100 

Start Hangjelzés 

Kiinduló helyzet: 
A lövő  „A”- ban áll, fegyver üresen az asztalon, cső fő lő irányba, tárak 

tártartóban. (Eső esetén a fegyver fedeles dobozban lesz)   

Végrehajtás:        A sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat 

Biztonsági szögek:        2 x 90°és a golyófogó közepe. 



3-as pálya 

 

 

 

Pálya típusa: Hosszú pálya 

Célok: 15 IPSC target, 2 Popper, 4 No-shoot target 

Minimum lövésszám: 32 

Maximum pontszám: 160 

Start  Hangjelzés 

Kiinduló helyzet: 
A lövő a jelölt területen belül bárhol állhat, arccal a fő lő irány felé, fegyver 

készenléti helyzetben, tokban. 

Végrehajtás:        

A sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat. A baloldali PP indítja 

a baloldali bobbert, a jobboldali PP indítja a jobboldali bobbert. A bobberek 

nyugalmi helyzetben láthatóak maradnak.  

Biztonsági szögek:        2 x 90°és a golyófogó közepe 



                                                   4 – es pálya                        

 

  

  

 

 

Pálya típusa: Rövid pálya 

Célok: 3 IPSC target, 2 Metal plate,  2 No-shoot target, 4 No-shoot Popper 

Minimum lövésszám: 8 

Maximum pontszám: 40 

Start Hangjelzés 

Kiinduló helyzet: A lövő a jelölt területen belül bárhol állhat, fegyver üresen tokban. 

Végrehajtás:        A sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat  

Biztonsági szögek:        2 x 45°és a golyófogó közepe. 



        

                                                                              5 – ös pálya 

Pálya típusa: Közepes pálya 

Célok: 10 IPSC target, 2 No-shoot target 

Minimum lövésszám: 20 

Maximum pontszám: 100 

Start Hangjelzés 

Kiinduló helyzet: 
A lövő a jelölt területen bárhol állhat, arccal a fő lő iránynak, fegyver 

készenléti helyzetben, tokban. 

Végrehajtás:        A sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat 

Biztonsági szögek:        2 x 45°és a golyófogó közepe 



                6 - os pálya 

 

 

 

 

 

 

Pálya típusa: Közepes pálya 

Célok: 12 IPSC target, 2 No-shoot target 

Minimum lövésszám: 24 

Maximum pontszám: 120 

Start  Hangjelzés  

Kiinduló helyzet: 
A lövő a jelölt területen belül bárhol állhat, arccal a fő lő irányba, fegyver 

készenléti helyzetben, tokban. 

Végrehajtás:        A sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat  

Biztonsági szögek:        2 x 90°és a golyófogó közepe. 


	IPSC Versenykiírás 2015..pdf
	1-es pálya.pdf
	2-pálya.pdf
	3 -as pálya.pdf
	4- es pálya.pdf
	5 -ös pálya.pdf
	6 -os pálya.pdf

