
1. pálya 

Célok: 8 IPSC papírcél, 2 IPSC popper, 
4 No-Shoot 

Értékelt lövésszám: 18 

Kiindulási testhelyzet: Lövő bárhol áll a kijelölt 
területen belül, arccal fő lőirányba 

Időmérés kezdete: Hangjelzés (az óra sípjele) 

Végrehajtási eljárás: A hangjelzést követően a lövő megtámadja a célokat a kijelölt területen belülről. 
„P1” popper aktiválja „T3” és „T4” célokat, „P2” popper aktiválja „T7” és „T8” célokat. A felbukkanó 

célok láthatóak maradnak. 
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2. pálya 

Célok: 4 IPSC mini papírcél (2 mozgón), 
3 IPSC mini popper, 5 No-Shoot 

Értékelt lövésszám: 11 

Fegyver töltve, cső üres, asztalon, cső merőleges a 
fő golyófogóra 

Kiindulási testhelyzet: Lövő az asztal mögött áll, 
arccal fő lőirányba 

Időmérés kezdete: Hangjelzés (az óra sípjele)  

Végrehajtási eljárás: A hangjelzést követően a lövő megtámadja a célokat a kijelölt területen belülről. 
„MP1” mini popper nyitja az ablakot, és aktiválja a „T1” és „T2” mozgó célokat. 
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3. pálya 

Célok: 4 IPSC papírcél, 10 IPSC mini papírcél, 
3 IPSC mini popper, 9 No-Shoot 

Értékelt lövésszám: 31 

Kiindulási testhelyzet: Lövő bárhol áll a kijelölt 
területen belül, arccal fő lőirányba 

Időmérés kezdete: Hangjelzés (az óra sípjele) 

Végrehajtási eljárás: A hangjelzést követően a lövő megtámadja a célokat a kijelölt területen belülről.  
 

             



4. pálya 

Célok: 10 IPSC mini papírcél, 2 IPSC fémcél, 
6 No-Shoot 

Értékelt lövésszám: 12 

Kiindulási testhelyzet: Lövő bárhol áll a kijelölt 
területen belül, arccal fő lőirányba 

Időmérés kezdete: Hangjelzés (az óra sípjele) 

Végrehajtási eljárás: A hangjelzést követően a lövő megtámadja a célokat a kijelölt területen belülről. 
„P1” fémcél aktiválja „MT1” mini papírcélt, „P2” fémcél aktiválja „MT2” mini papírcélt. A felbukkanó 

célok láthatóak maradnak. Papíronként 1 találat kerül értékelésre! 
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5. pálya 

Célok: 6 IPSC papírcél (4 mozgón), 4 IPSC mini 
papírcél, 1 IPSC mini popper, 3 No-Shoot 

Értékelt lövésszám: 21 

Kiindulási testhelyzet: Lövő az „A” pontban áll, 
arccal fő lőirányba, sarkai érintik a hibavonalat 

Időmérés kezdete: Hangjelzés (az óra sípjele) 

Végrehajtási eljárás: A hangjelzést követően a lövő megtámadja a célokat a kijelölt területen belülről. 
A mini popper aktiválja a mozgó célokat, melyek nyugalmi helyzetükben láthatóak maradnak. 
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6. pálya 

Célok: 4 IPSC mini papírcél, 1 IPSC mini popper, 
3 No-Shoot 

Értékelt lövésszám: 9 

Kiindulási testhelyzet: Lövő bárhol áll a kijelölt 
területen belül, arccal fő lőirányba, gyenge 

kezében, a teste mellett lógatva aktatáskát fog 
Időmérés kezdete: Hangjelzés (az óra sípjele) 

Végrehajtási eljárás: A hangjelzést követően a lövő csak erős kézzel megtámadja a célokat a kijelölt 
területen belülről. Az végrehajtás alatt az aktatáskát gyenge kézben végig fogni kell. 

 

                                          



7. pálya 

Célok: 4 IPSC papírcél, 2 No-Shoot Értékelt lövésszám: 12 

Kiindulási testhelyzet: Lövő bárhol áll a kijelölt 
területen belül, arccal fő lőirányba 

Időmérés kezdete: Hangjelzés (az óra sípjele) 

Végrehajtási eljárás: A hangjelzést követően a lövő megtámadja a célokat a kijelölt területen belülről. 
Papíronként 3 találat kerül értékelésre!  

 

                                                   



8. pálya 

Célok: 8 IPSC papírcél, 1 IPSC popper, 
10 IPSC fémcél, 7 No-Shoot 

Értékelt lövésszám: 27 

Fegyver az erőskéz-oldali asztalon, tárfészek és a cső üres, cső merőleges a fő golyófogóra, az összes 
felhasználni kívánt tár a gyengekéz-oldali asztalon 

Kiindulási testhelyzet: Lövő az „A” pontban áll, 
arccal fő lőirányba, sarkai érintik a hibavonalat 

Időmérés kezdete: Hangjelzés (az óra sípjele) 

Végrehajtási eljárás: A hangjelzést követően a lövő megtámadja a célokat a kijelölt területen belülről. 
A popper aktiválja „T3” és „T4” célokat, melyek az aktiválást követően láthatóak maradnak.  
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9. pálya 

Célok: 4 IPSC papírcél, 1 IPSC popper, 
10 IPSC fémcél, 5 No-Shoot 

Értékelt lövésszám: 19 

Kiindulási testhelyzet: Lövő az „A” pontban áll, 
arccal fő lőirányba, sarkai érintik a hibavonalat 

Időmérés kezdete: Hangjelzés (az óra sípjele) 

Végrehajtási eljárás: A hangjelzést követően a lövő megtámadja a célokat a kijelölt területen belülről. 
A popper aktiválja „T3” és „T4” célokat, melyek az aktiválást követően láthatóak maradnak. 
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