
                                                    1 –es pálya 

Pálya típusa: Rövid pálya 

Célok: 10 IPSC classic target,4 no-shoot,1 pepper 

Minimum lövésszám: 11 

Maximum pontszám: 55 

Értékelés: A papírokon, 1 legjobb találat lesz értékelve, a fémnek feküdnie kell. 

Start/ stop: Hangjelzés / utolsó lövés 

Kiinduló helyzet: A lövő keze, jelölt helyen, a hordón, fegyver üresen tokban, tárak tártartóban. 

Végrehajtás:        A sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat a hibavonalakkal határolt területen belülről. 

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



  

2 -es pálya 

 

 

 

 

 

 

Pálya típusa: közepes pálya 

Célok: 8 IPSC classic target, 5 no-shoot 

Minimum lövésszám: 16 

Maximum pontszám: 80 

Értékelés / büntetés: IPSC szabály szerint. A papírokon a két legjobb találat lesz értékelve 

Start/stop: Hangjelzés, utolsó lövés 

Kiinduló helyzet: 
A lövő a jelölt területen belül bárhol állhat, a fő lő iránnyal szemben, fegyver 
készenléti helyzetben, tokban. 

Végrehajtás:        
A sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat a hibavonalakkal határolt 
területen belülről. 

Biztonsági szögek:        2 x 45° és a golyófogó közepe 

 



                                                                        3 –as pálya 

Pálya típusa: Hosszú pálya 

Célok: 14 IPSC classic target, 2 no-shoot,2 steel 

Minimum lövésszám: 30 

Maximum pontszám: 150 

Értékelés: Comstock.  A papírokon két legjobb találat lesz értékelve, a fémeknek feküdniük kell. 

Start/ stop: Hangjelzés / utolsó lövés 

Kiinduló helyzet: A lövő a jelölt területen belül bárhol állhat, a fő lő irányba, fegyver készenléti helyzetben, tokban. 

Végrehajtás:        A sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat a hibavonalakkal határolt területen belülről. 

Biztonsági szögek:        2 x 45°és a golyófogó közepe 



 

                                               4 –es pálya 

 

      

 

 

 

 

Pálya típusa: Rövid pálya 

Célok: 10 IPSC mini target,  

Minimum lövésszám: 10 

Maximum pontszám: 50 

Értékelés: Az 1 legjobb találat kerül értékelésre 

Start/ stop: Hangjelzés / utolsó lövés 

Kiinduló helyzet: 
A lövő a jelölt területen belül bárhol állhat, a fő lő irányba, fegyver készenléti 
helyzetben. Gyenge kezében, egy üres kishordót tart, végig a lövések leadásakor. Ha 
nem tartja a kezében minden így leadott lövés eljárási hibával terhelve. 

Végrehajtás:        
A sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat a hibavonalakkal határolt 
területen belülről. 

Biztonsági szögek:        2 x 45° és a golyófogó közepe 



                                                                              5 –ös pálya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pálya típusa: Rövid pálya 

Célok: 3 IPSC classic target,,3 no.shoot,4 steel 

Minimum lövésszám: 10 

Maximum pontszám: 50 

Értékelés: A papírokon két legjobb találat lesz értékelve,a fémeknek feküdniük kell. 

Start/ stop: Hangjelzés / utolsó lövés 

Kiinduló helyzet: A lövő a jelölt területen belül bárhol állhat, a fő lő irányba, fegyver készenléti helyzetben, tokban. 

Végrehajtás:        A sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat a hibavonalakkal határolt területen belülről. 

Biztonsági szögek:        2 x jelölve, és a golyófogó közepe 



                                                                               6 –os pálya 

Pálya típusa: Közepes pálya 

Célok: 11 IPSC classic target,4 no-shoot 

Minimum lövésszám: 22 

Maximum pontszám: 110 

Értékelés: A papírokon a két legjobb találat lesz értékelve 

Start/ stop: Hangjelzés / utolsó lövés 

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

Végrehajtás:        
A sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat a hibavonalakkal határolt 
területen belülről. 

Biztonsági szögek:        2 x 45°és a golyófogó közepe 


