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1. Elnevezések, alapszabályok  

Szövetség: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség(MDLSZ).  

Elnökség: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség elnöksége.  

Főtitkár: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség főtitkára.  

Szakágvezető: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség IPSC 

szakágvezetője.  

Bírói Bizottság: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség IPSC Bírói 

Bizottsága.  

Versenyellenőr: A Szövetség által kijelölt személy, aki a verseny helyszínén képviseli, és ha szükséges, 

akkor érvényesíti a Szövetség érdekeit.  

A Szövetség kizárólag amatőr versenyrendszert működtet, hivatásos vagy vegyes bajnoksága nincs. 

 

2. Verseny időszak  

Az amatőr versenyrendszer verseny évadokra tagozódik. Egy versenyévad a naptári év január 1-től 

ugyanazon év december 15-ig tart, Level II, vagy magasabb szintű versenyt csak ezen idő 

intervallumban lehet rendezni. Ettől eltérni csak a szakág vezetés és az MDLSZ elnökségének 

engedélyével lehet. 

 

3. Verseny típusok  

Level I. Klub verseny: célja, az IPSC megismertetése a kezdőkkel, és versenytapasztalat biztosítása.  

Level II. Minősítő verseny: célja a versenyzők számára a minősítés megszerzésének lehetővé tétele. 

Level III. Nemzetközi verseny: célja a versenyzők nemzetközi porondon való megmérettetése, és a 

minősítés megszerzésének lehetővé tétele. 

Level IV-V. Világversenyek: az Európa Bajnokság és a Világbajnokság. 

 

4. Indulási feltételek 

A sportolók kizárólag a meghatározott licenszdíj megfizetésével megszerzett, hivatalos 

versenyengedély, sportorvosi igazolás, illetve Blue-Line vizsga birtokában vehetnek részt az amatőr 

Level II-es és magasabb versenyeken. (Napi versenyengedély kiváltása csak Level II-es versenyen való 

részvételre jogosít). A versenyengedély kiváltását a versenyzők annál a szövetséggel tagi 

jogviszonyban álló sportszervezetnél kezdeményezhetik, amely tagja a szövetségnek. Napi 

versenyengedély a verseny helyszínén váltható, amit a verseny rendezőjének továbbítania kell a 

szövetség felé. A napi versenyengedély Level II-es versenyen való indulásra jogosít, minősítés 

megszerzésére illetve minősítő versenyként való elszámolásra nem. Versenyengedéllyel 

rendelkezőnek kell tekinteni azon külföldi versenyzőket, akik valamelyik IPSC régiónak a tagjai. 

 



4.1. Versenyrendezési hozzájárulás  

A szövetségi hozzájárulás mértéke, a mindenkori versenyrendezési díj. Level III-as verseny esetén + 

100 USD fizetendő, ami a nemzetközi szövetség felé kerül továbbításra. A versenyrendezési 

hozzájárulást 8 napon belül átutalással, vagy készpénz befizetéssel kell rendezni a szövetség felé. 

 

5. Versenyrendezési jogok és kötelezettségek  

- Az IPSC jogokat Magyarországon az MDLSZ birtokolja, ezért IPSC versenyt kizárólag maga a 

szövetség rendezhet, illetve ezt a jogot átruházhatja a tagjainak. 

- A szövetség a verseny rendezési jogát jóváhagyáshoz köti.  

- A verseny rendezője a rendezés részfeladatait, vagy akár az egészét átadhatja más szervezetnek, 

azonban a versenyért minden nemű felelősséget továbbra is maga visel. A verseny rendezője köteles 

a lőverseny megrendezéséhez és biztonságos lebonyolításához szükséges valamennyi törvényi 

feltétel meglétéről gondoskodni. 

 

5.1. Level II-es verseny rendezési feltételei  

5.1.1. Versenykiírás  

- A verseny adatait (versenykiírás) a verseny megrendezése előtt legalább 45 nappal el kell küldeni a 

szakágvezetőnek jóváhagyásra, aki gondoskodik a honlapon történő megjelenítésről. 

- A versenykiírásnak tartalmaznia kell:  

- az elő verseny és a főverseny időpontját,  

- a verseny helyszínét,  

- a pályák és a lövések számát,  

- a díjazott divíziókat és kategóriákat, 

- valamint az indulási feltételeket.  

 

5.1.2. Pályarajzok, írott lőfeladatok 

- Minimum 6 pálya.  

- A pályáknak meg kell felelniük a Level III-as pályákra előírt szabályoknak, és a cél elhelyezési 

szabályzatnak.  A 3 rövid - 2 közepes - 1 hosszú pálya arányt kell tartani, illetve ettől csak felfelé - a 

több közepes vagy hosszú pályák száma felé - lehet eltérni.  

- A pályarajzokat és az írott lőfeladatot a verseny kezdete előtt legalább 14 nappal el kell küldeni a 

szakágvezetőnek.  

- A pályarajzoknak arányosnak, valamint 3D-ben, vagy axonometriában ábrázoltnak kell lenniük. A 

rajzokon egyértelműen látszaniuk kell a céloknak, a hibavonallal határolt területnek, a paravánoknak, 

hogy a képet látva nagy biztonsággal fel tudja mérni a versenyző a pályát. Elvárt az axonometrikus 

ábrázolás.  



- Tilos olyan pálya építése, ahol a pálya (vagy egy része) el van sötétítve, és vagy villogó fényforrás 

található. 

- Az írott lőfeladatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:  

- A célok fajtáját és számát (IPSC Target vagy IPSC cél; IPSC Mini Target vagy IPSC Mini cél; 

IPSC Popper; IPSC Mini Popper; IPSC Metal Plate vagy IPSC fémcél; IPSC A4 Target; Frangible 

Target vagy törhető cél).  

- Az értékelt lövések számát. 

- A fegyver készenléti helyzetét (ha a fegyver helyzete "készenléti helyzetben, tokban", akkor 

ezt nem kell feltüntetni az írott lőfeladatban, mert ezt alap kiindulási helyzetnek tekintjük. 

Más esetben, "A fegyver töltve, de a cső üres", vagy "A tárfészek és a cső is üres", szöveget 

kell használni, illetve fel kell tüntetni a fegyver pozícióját.  

- Kiindulási helyzetet (sarkak érintik a jelet / bárhol)  

- A startjelet (Hangjelzés / vizuális jelzés)  

- A végrehajtást (a startjel után a lövő megtámadja a célokat. / Az ajtó nyitása aktiválja a 

mozgócélokat, melyek nyugalmi helyzetükben láthatóak maradnak). 

- Biztonsági szögeket (2x90° és körben a golyófogó teteje).  

- Sörétespuska versenyek esetén a találatok számát és a lőszer típusát.  

 

5.1.3. A verseny rendezése  

- A pályák megépítésénél csak ott használható léc helyett szalag - mint hibavonal - ahol a versenyző 

feltételezhetően nem adhat le lövést, és nagy távolságot (több mint 15 méter) kell futnia.  

- A paravánoknak és a többi felszerelésnek, stabilnak és biztonságosnak kell lenniük.  

- A versenyen ajánlott a chronograph alkalmazása szúrópróba szerűen.  

- Elegendő mennyiségű Biztonsági Zóna kialakítása szükséges.  

- Elvárt a fizetős étkezési lehetőség biztosítása.  

- Higiénés helyiségek biztosítása kötelező. 

- Az érvényes MDLSZ rajtengedély (vagy napi rajtengedély), a Blue-line vizsga, valamint a fegyver 

birtoklásának legalitásának ellenőrzése kötelező a versenyrendező számára a regisztráció során. 

- Felszerelés ellenőrzés (guncheck) elvárt a regisztráció során.  

- A Range Master-nek kötelessége ellenőriznie, hogy a pályák biztonságosak és megfelelnek a 

jóváhagyott pályarajzoknak, és az IPSC szabálykönyvnek. 

- Az eredményhirdetés megtartása kötelező.  

- A verseny elején közzé kell tenni a squad beosztást, és a verseny végén a verify listát.  

 

 



5.1.4. Személyzet  

- A szövetség versenyellenőrt delegálhat a versenyre. 

- A verseny rendezőjének kell biztosítania elegendő számú versenybírót és segítőt. A minimálisan 

szükséges létszám:  

- 1 MD  

- 1 RM (NROI RM szintű bíró)  

- 1 SO (elektronikus értékelés esetében ez nem szükséges) 

- Rövid pálya: 1 bíró, 1 segítő  

- Közepes pálya: 2 bíró, 2 segítő  

- Hosszú pálya: 2 bíró, 3 segítő  

- Minden pályán lennie kell legalább 1 NROI vagy IROA bírónak 

 

5.1.5. Szankciók  

- A versenyzők részére színvonalas verseny biztosításának érdekében, a fenti pontokban leírtak 

kötelezőek. Nem teljesítésük esetén a verseny visszaminősíthető Level I-es szintre, és vagy a rendező 

klub eltiltható a versenyrendezéstől a versenyellenőr, az IPSC bírói bizottság és az IPSC szakágvezetés 

döntése alapján. Az esetleges eltiltással járó bármilyen felmerülő költség, kártérítés a 

versenyrendezőt terheli. 

A Range Master-i feladatok nem teljesítése esetén a Bírói Bizottság szankciókkal sújthatja a Range 

Mastert.  

 

5.2. Level III-as verseny rendezési feltételei 

5.2.1. Versenykiírás  

- A verseny adatait (versenykiírás), valamint a lőtérrel kötött bérleti szerződést a verseny 

megrendezése előtt legalább 120 nappal el kell küldeni a szakágvezetőnek jóváhagyásra, aki 

gondoskodik a honlapon és a nemzetközi versenynaptárban történő megjelenítésről. 

- A Level III-as verseny időpontját úgy kell megválasztani, hogy más (a nemzetközi versenynaptárban 

már regisztrált) hazai Level III-as verseny időpontja előtt és után lehetőleg két hétvégét szabadon kell 

hagyni. Ugyanazon versenyrendező csak úgy regisztrálhat két, vagy több Level III-as versenyt, hogy a 

versenyei között legalább 6 hétvégét szabadon hagy, hogy ne blokkolhasson nagyobb idő 

intervallumot a többi versenyrendező elől. 

 

 

 

 



- A versenykiírásnak tartalmaznia kell:  

- az elő verseny és a főverseny időpontját,  

- a verseny helyszínét,  

- a pályák és a lövések számát,  

- a díjazott divíziókat és kategóriákat, 

- valamint az indulási feltételeket.  

 

5.2.2. Pályarajzok, írott lőfeladatok 

- A pályáknak meg kell felelniük a Level III-as pályákra előírt szabályoknak, és a célelhelyezési 

szabályzatnak.  

- A pályarajzokat és az írott lőfeladatot a verseny kezdete előtt legalább 45 nappal el kell küldeni a 

szakágvezetőnek. 

- A pályarajzoknak arányosnak, valamint 3D-ben, vagy axonometriában ábrázoltnak kell lenniük. A 

rajzokon egyértelműen látszaniuk kell a céloknak, a hibavonallal határolt területnek, a paravánoknak, 

hogy a képet látva nagy biztonsággal fel tudja mérni a versenyző a pályát. Elvárt az axonometrikus 

ábrázolás.  

- Tilos olyan pálya építése, ahol a pálya (vagy egy része) el van sötétítve, és vagy villogó fényforrás 

található. 

- Az írott lőfeladatnak az alábbiakat kell tartalmaznia angol nyelven:  

- Targets type and number (IPSC Target; IPSC Mini Target; IPSC Popper; IPSC Mini Popper; 

IPSC Metal Plate; IPSC A4 Target; Frangible Target).  

- Number of round to be scored 

- The firearm ready condition (ha a fegyver helyzete "készenléti helyzetben, tokban", akkor 

azt nem kell feltüntetni az írott lőfeladatban, mert ezt alap kiindulási helyzetnek tekintjük. 

Más esetben, "Loaded but chamber is empty", vagy "Magwell and chamber empty", szöveget 

kell használni, illetve fel kell tüntetni a fegyver pozícióját. 

 - Start position (both heels touch the mark / anywhere inside the designated area)  

 - Start (Audible signal / visual signal)  

- Procedure (After the signal engage all targets within the designated area.  / The opening 

door activates the moving targets which remained visible at rest). 

- Safety angles (2x90° and the top of the backs top all around).  

 - Sörétespuska versenyek esetén továbbá a Best hits és a Type of ammunition.  

 

 

 



5.2.3. A verseny rendezése  

- A pályák megépítésénél csak ott használható léc helyett szalag - mint hibavonal - ahol a versenyző 

nem adhat le lövést, és nagy távolságot (több mint 15 méter) kell futnia.  

- A versenynek meg kell felelnie az IPSC Szabálykönyvben leírtaknak.  

- A paravánoknak és a többi felszerelésnek stabilnak és biztonságosnak kell lenniük.  

- A versenyen ajánlott a chronograph alkalmazása szúrópróba szerűen.  

- Elegendő mennyiségű Biztonsági Zóna kialakítása szükséges.  

- Higiénés helyiségek biztosítása kötelező. 

- Elvárt a fizetős étkezési lehetőség biztosítása.  

- Az érvényes MDLSZ rajtengedély (vagy napi rajtengedély), a Blue-line vizsga, valamint a fegyver 

birtoklásának legalitásának ellenőrzése kötelező a versenyrendező számára a regisztráció során. A 

külföldi versenyzők esetében az IPSC tagság előzetes ellenőrzése kötelező. 

- Felszerelés ellenőrzés elvárt a regisztráció során.  

- Minden pályán szükséges sátor, vagy napernyő a bírók részére.  

- Kötelező megfelelő mennyiségű védőitalt biztosítani a bírók és a segítők számára.  

-A Range Master-nek kötelessége ellenőriznie, hogy a pályák biztonságosak és megfelelnek a 

jóváhagyott pályarajzoknak.  

- Az eredményhirdetés megtartása kötelező.  

- A verseny elején ki kell függeszteni a squad beosztást, és a verseny végén a verify listát.  

 

5.2.4. Személyzet  

- A szövetség versenyellenőrt delegálhat a versenyre. 

- A verseny rendezőjének kell biztosítania elegendő számú versenybírót és segítőt. A minimálisan 

szükséges létszám:  

- 1 MD  

- 1 RM (NROI RM szintű bíró)  

- 1 SO (elektronikus értékelés esetében ez nem szükséges) 

- Rövid pálya: 1 bíró, 2 segítő  

- Közepes pálya: 2 bíró, 2 segítő  

- Hosszú pálya: 2 bíró, 3 segítő  

- Minden pályán lennie kell legalább 1 NROI vagy IROA bírónak.  

 

 



5.2.5. Szankciók  

- A versenyzők részére színvonalas verseny biztosításának érdekében, a fenti pontokban leírtak 

kötelezőek. Nem teljesítésük esetén a verseny visszaminősíthető Level I-es szintre, és vagy a rendező 

klub eltiltható a versenyrendezéstől a versenyellenőr, az IPSC bírói bizottság és az IPSC szakágvezetés 

döntése alapján. Az esetleges eltiltással járó bármilyen felmerülő költség, kártérítés a 

versenyrendezőt terheli. 

A Range Master-i feladatok nem teljesítése esetén a Bírói Bizottság szankciókkal sújthatja a Range 

Mastert.  

 

5.3. Magyar Kupa rendezésének feltételei  

- Level II-es verseny esetén az 5.1. pontban leírtak vonatkoznak a versenyre.  

- Level III-es verseny esetén az 5.2. pontban leírtak vonatkoznak a versenyre.  

- A Magyar Kupa rendezésének részleteit külön szerződésben kell rögzíteni.  

 

5.4. A Magyar Bajnokság 

A Magyar Bajnokság egy több versenyből álló sorozat. A sorozatba bele tartoznak a 04.01 – 10.31 

között rendezett hazai Level III-as versenyek, illetve a Magyar Kupa. A Magyar Kupán megszerzett 

pontok duplán számítanak bele a Magyar Bajnokság értékelésébe. 

A pontok számítása a következőképpen történik. A legjobb 3 eredmény számít bele a Magyar 

Bajnokság számításába. Az adott verseny eredményjegyzékében szereplő első tíz magyar versenyző 

kap pontokat. A legjobb magyar 10 pontot kap, míg a tízedik legjobb magyar 1 pontot. Ez a számítás a 

divíziónkra és a kategóriákra is érvényes. A különböző divíziók és kategóriák eredményei egymással 

nem vegyíthetőek. 

 

6. Eredményjegyzék, jegyzőkönyv  

A versenyrendezője a versenyről eredményjegyzéket készít, amelyet köteles 48 órán belül 

elektronikus formában elküldeni a szakágvezetőnek. Az eredményjegyzék szerves részének 

tekintendő a WinMSS.CAB vagy a *.psc file. Ezek elmulasztása a verseny eredményének automatikus 

törléséhez vezet és az 5.1.5 és 5.2.5 pontokba leírt szankciók érvényesíthetőek. Elvárt az eredmény 

on-line publikálása az eredményhirdetést követő 2 órában. Level II-es versenyek esetében az 

eredményjegyzéknek tartalmaznia kell a versenyző rajtengedély számát.  

 

7. IPSC versenyek minősítései  

Az adott évben érvényes minősítést az előző naptári év versenyeredményei alapján kell 

meghatározni. Tárgyévben szerzett minősítést év közben külön lehet kérni, ez évközi minősítésnek 

számit, amely térítés köteles. A minősítéshez szükséges versenyeredmények kizárólag a szövetség 

által jóváhagyott, és ellenőrzött minősítő versenyeken szerezhetők meg. Minősítő versenyen 

legalább három egyesület versenyzőinek és legalább 15 versenyzőnek kell részt venni. Bármelyik 

minősítés csak akkor érvényes, ha a sportoló az adott évben legalább HÁROM, bármely MDLSZ 



szakágban rendezett minősítő versenyen részt vesz és legalább egyszer minősítést szerzett. 

Minősítést fegyvernemenként lehet megszerezni, - kiskaliberű pisztoly,- nagy kaliberű pisztoly, - 

kiskaliberű puska, - nagy kaliberű puska, - sörétes puska. A Minősítést minden versenyzőnek, minden 

évben meg kell szereznie. Kivétel, ha egy versenyzőnek valamilyen, (például egészségügyi) ok miatt 

nem sikerül megszereznie a minősítést, akkor az Elnökség az előző év minősítési eredményei alapján 

a sporteredményeit figyelembe véve, külön minősítést javasolhat. IPSC versenyeken a minősítés 

alapja a százalékos eredmény. A verseny győztesének elért pontszáma a 100 százalék. Minden 

további versenyző annyi százalékot kap, ahány százalékát megszerezte a győztes pontjainak. A 

minősüléshez legalább 3 versenyzőnek kell 2%-nál magasabb eredményt elérnie divíziónként. 

 

Minősítési szintek minden divízióban:  

A másod osztályú minősítési szint: 30% felett  

Az első osztályú minősítési szint: 40% felett 

A mester minősítési szint: 60% felett (2 alkalommal)  

A nagymester minősítési szint: 80% felett (3 alkalommal)  

A külföldön rendezett Level III-as, vagy magasabb szintű versenyek eredményét is be lehet 

számoltatni a minősítésbe, az eredményjegyzék alapján.  

 

8. EB-VB kiválasztási szabályok  

8.1. Slotok elosztása  

- Azok a versenyzők szerezhetnek slotot, akik a kvalifikáló versenyeken jobb eredményt értek el a 

számítás alapján - a pontok számítását lásd a 8.3. pontban -, illetve az EB-VB-t megelőző évben 

rendelkezett MDLSZ minősítéssel. 

- Csak olyan eredmény érvényes, amit ugyanabban a divízióban szerzett a versenyző, mint amiben 

indulni fog az EB-VB-n. Ettől eltérni csak szakágvezetői jóváhagyással lehet.  

- Junior, lady, senior, super senior kategóriába tartozó versenyzők az overall eredményeiket is 

benevezhetik. 

- A slotok kiosztásánál a csapat nevezést figyelembe véve a szakágvezető előnyben részesítheti a 

csapat érdekeit. 

 

8.2. Kvalifikáló versenyek  

- Az EB-VB-t megelőző évben bármely Level III. (vagy magasabb szintű) verseny, ahol divíziónként 

legalább tíz (10), kategóriánként legalább öt (5) versenyző szerepel az eredménylistában. 

- Az EB-VB-t megelőző évben rendezett Magyar Kupa - amennyiben nem Level III-as versenyről van 

szó -, ha divíziónként legalább tíz (10), kategóriánként legalább öt (5) versenyző szerepel az 

eredménylistában. 

 



8.3. Pontok számítása  

- A kvalifikáló versenyen elért eredmény és a divízió (és kategória) eredménylistáján szereplők 

számának hányadosa. 

- Példák: - ha a versenyző 3. helyezést ért el az eredménylistában szereplő 10 versenyző közül, akkor 

a hozott pontszáma 3/10= 0,30. 

- Ha valaki 17. helyezést ért el az eredménylistában szereplő 65 versenyző közül, akkor a hozott 

pontszáma 17/65= 0,26 

- A számítást két tizedes jegyig kell számolni, a kerekítés szabályait figyelmen kívül hagyva. 

- A három legkisebb hozott eredmény számít bele a kiválasztásba. 

 

8.4. Juniorok  

- Abban az esetben, ha Magyarország 10, vagy annál több slotot kap az első kiosztásban, egy Junior 

versenyzőnek slotot biztosít a szövetség (amennyiben van Junior jelentkező). 

- A Junior jelentkezőnek az előző évben legalább egy Level III. versenyen részt kell vennie a saját 

divíziójában. 

 

8.5. Nevezési díj  

- A nevezési díjat annak kell befizetnie a szövetségnek, akinek a helye biztosított az EB-VB-n.  

- Ha valamelyik versenyző visszalép az indulástól, a szövetség csak akkor garantálja a pénz 

visszafizetést, ha azt még nem utalta át a rendező országnak. Az átutalás megtörténte után az IPSC 

visszafizetési szabályok az irányadóak. 

- Visszalépés esetén az eredményességi sorban következő versenyző kap lehetőséget az indulásra. 

- A csapat nevezési díjat a szövetség fizeti. 

- A dobogón végző egyéni versenyzők és csapattagok visszakapják az egyéni nevezés díját a 

szövetségtől. 

 

8.6. Határidők  

- A nevezési, fizetési és regisztrációs határidők minden jelentkezőre nézve kötelezőek. A határidők be 

nem tartása a jelentkezés érvénytelenségét, vagy az indulás lehetőségének visszavonását 

eredményezheti.  

- A nevezési díjakat a Szövetségnek kell befizetni és a Szövetség utalja át egy összegben a rendező 

országnak.  

 

 

 



9. Blue - line vizsga  

9.1. A vizsga bevezetése  

- Az IPSC szakág felvetésére az elnökség elfogadta a Blue-line vizsga ismételt bevezetését. Ennek 

értelmében, az vehet részt Level II-es és magasabb versenyen, aki 2016.június 1. előtt (3000-es 

rajtengedély számig) már rendelkezett MDLSz versenyengedéllyel, vagy ez időpont után Blue-line 

vizsgát tett. 

 

9.2. Határszám  

- A határszám: 3000. kiadott versenyengedély szám. A versenyengedélyeken 2017-től fel van 

tűntetve a BL vizsga időpontja.  

 

9.3. A vizsga célja  

- A bevezetés célja, nem a versenyzés lehetőségének a korlátozása, hanem: 

- hogy a versenyző magabiztos tudással érkezzen a versenyre, legyen sikerélménye,  

- hogy ne a bírónak kelljen a szabálypontokat elmondania a versenyzőnek,  

- hogy a divíziónak megfelelő felszereléssel induljon a versenyző és ne legyen átsorolás… stb,  

- hogy a versenyen mindenki tudja azt, hogy a jelenlévők megfelelő fegyverkezelési 

ismerettel rendelkeznek.  

- Az ország több régióiban kijelöltünk olyan embereket, akiknél Blue-line vizsgát lehet tenni. A vizsga 

elméleti és gyakorlati részből áll. A gyakorlati tételek megtalálhatóak a honlapon a Blue - line 

menüpont alatt. A sikeres vizsgázó nevét, versenyengedély számát és a vizsga időpontját a 

vizsgáztatónak el kell küldenie a főtitkárnak, aki felvezeti azt a versenyző versenyengedély kártyájára.  

- A vizsga díjtalan az MDLSZ felé, egyes helyeken csak a lőtér használati díjat kell csak megfizetni.  

 

9.4. Vizsgáztatók  

Nyugat Magyarország: Szalai László, Gerencsér Miklós  

Budapesti régió: Gangler Csaba, Szegedi Márk, Csefkó Pál  

Dél Magyarország: Zakupszky Gábor, Sötét Gábor, Kormányos Mária  

Kelet Magyarország: Puskás Géza, Vajda Miklós, Kovács Attila  

Észak-kelet Magyarország: Bársony Csaba, Batki György (utóbbinál lőtér bérleti díj fizetendő)  


