
IDPA verseny 2017.8.19.

IDPA match 2017.8.19.

A lövészet helye/Location:
Esztergom lőtér, 2509 Esztergom-Kertváros hegy
utca, Hungary

A lövészet ideje/schedule:

2017.8.19. 12:00-15:00, nevezés: helyszinen,
vagy a http://belse.hu/reg/reg170819.php
oldalon. Figyelem, minden versenyzo egy
squadban, egyszerre kezd.

Rendező/organizer: Esztergomi Spartacus SE,BEL SE

Nevezés/registration:

helyszínen vagy a http://belse.hu
/reg/reg170819.php oldalon/on the range or on
the vagy a http://belse.hu/reg/reg170819.php
page

Indulási feltételek:
Legális fegyver, megfelelő fegyverkezelési
biztonság, MDLSZ versenyengedély

Rendezési
hozzájárulás/entry fee

3000 Ft/10 EUR

Szabályok, büntetések,
biztonsági
szabályok/rules:

IDPA szabályok alapján, gyorstok
tiltott/IDPA: no "competition only"
equipment

Értékelés: IDPA szabályok alapján.

Óvás: IDPA szabályok alapján (15000 Ft)

MD: Belme Attila

Pályák/stages: 6 pálya

Minimum
lövésszám/minimum
rounds:

48

Megjegyzés/remarks:

A rejtett viselésű startpozíciók miatt célszerű
mellényt vagy kabátot hozni. A pályák
változtatásának jogát fenntartjuk./Vest is
suggested becouse of coverd start positions. The
stages might be changed.



1. pálya

Történet: közlekedési lámpánál állsz, amikor egy csoport megtámad.

Célok: 2 IDPA papír (1 eltűnő), 1 popper

Starthelyzet: kocsiban ülve, fegyver üres csővel, rejtve.

Lövésszám: minimum 5

Végrehajtás: fegyverrántás figyelve a söprésre, csőre töltés, figyelve a
barikád el nem találására a T1, S1, T2 célok támadása. A S1 aktíválja a T2-t,
ami teljes terjedelmében megjelenik, majd eltűnik.

2. pálya

Történet: kereket cserélsz, amikor egy csoport megtámad

Célok: 2 IDPA papír (1 mozgó), 1 popper

Starthelyzet: fegyver rejtve.

Lövésszám: minimum 5

Végrehajtás: a T1, S1, T2 célok támadása. A S1 aktíválja a T2-t, ami oldalt
siklik.

3. pálya

Történet: a belvárosban sétálsz, amikor a mai divatnak megfelelően egy autó
a tömegbe hajt, közben a társaik elkezdik szurkálni a járókelőket.

Célok: 3 IDPA papír, 2 fém.

Starthelyzet: fegyver rejtve.

Lövésszám: minimum 8

Végrehajtás: közelebbi T1, T2 és T3, majd a távolabbi S1, S2 célok támadása.

4. pálya

Történet: az ATM-ből pénzt veszel fel, amikor egy csoport megtámad
közelről.

Célok: 3 IDPA papír

Starthelyzet: fegyver rejtve, golyóálló mellényt viselve.

Lövésszám: minimum 6



Végrehajtás: minden célon egy testtalálat, majd 1-1 fejtalálat elérése miután
megláttátok, hogy a támadókon IS van golyóálló mellény.

5. pálya

Történet: az otthonodban rádront néhány fürge mozgású fegyveres.

Célok: 5 IDPA papír (1 mozgó), 1 popper.

Starthelyzet: fegyver lehet nyíltan is.

Lövésszám: minimum 11

Végrehajtás: előszőr a közeli T1-T2-T3 célt kűzd le, majd fedezékhasználattal
a többi célt.

6. pálya

Történet: az utcán sétálva egy nagy csoport fegyveres támad meg, a társadat
eltalálták.

Célok: 5 IDPA papír (1 eltűnő), 3 popper.

Starthelyzet: fegyver rejtve.

Lövésszám: minimum 13

Végrehajtás: Kötelező fedezékbe mozgás közben legalább 2 lövést le kell adni
csak erős kézzel a társ cipelése közben a célokra, majd a fedezékből
folytatatni az ellenállást a T1, S1, T2 célok lekűzdésével, átmozogni a barikád
másik oldalára, ahonnan a támadó autót kell megállítani.


