
 

VERSENYKIÍRÁS 
"Big Bill" Match  

Level I.-II. IPSC Pisztoly 
A verseny rendezője: Bihari Lövészklub Berettyóújfalu 

A verseny helye: Berettyóújfalu, Tardy-szik Lőtér 

A verseny ideje: 
 
 

2010. március 20. /szombat/  bírók és segítők versenye 
          március 21. /vasárnap/ 8.00-10.00  óráig nevezés 
                                                  8.30-tól        verseny 

Nevezés: 
 

Előzetesen Nagy Imrénél 30/206-7545 telefonszámon, vagy a 
helyszínen. március 21-én /vasárnap/ 10.00 óráig. 

Rendezési hozzájárulás: 3.000. Ft/fő 

Biztonsági előírások: IPSC szabályok szerint. Szem és hallásvédő használata kötelező. 

Indulási feltételek: Klubfegyverrel sportegyesületi tagok, egyéni sportfegyverrel, 
önvédelmi fegyverrel és szolgálati fegyverrel az arra jogosultak 
indulhatnak. A résztvevőknek a verseny ideje alatt jogszerűen kell 
birtokolni a lőfegyvert. Minősítéshez az MDLSZ 2010-évi 
versenyengedélye és érvényes sportorvosi szükséges. 

Szabályok, büntetések: IPSC szabályok szerint. 

Óvás: IPSC szabályok szerint, az óvási díj a helyszínen 10.000. Ft 

Pályák / Lövésszám: 6 pálya / minimum 80 lövés / a pályaváltoztatás jogát fenntartjuk/ 

Értékelés: IPSC értékelés 

Divíziók: Open, Standard, Production 

Kategóriák: Min. 5 fő nevezése esetén Senior, Supersenior, Lady, szabadidős. 
A szabadidős versenyzőket külön értékeljük és díjazzuk. 

Díjazás: Divíziónként, kategóriánként minimum öt induló estén I. helyezet 
kupa és oklevél, II. III. helyezettek érem és oklevél. Öttől 
kevesebb induló esetén érem és oklevél elismerésben részesülnek. 

Megjegyzés: 
Vasárnap /21-én/ szerény ebédet biztosítunk, de csak azoknak a 
versenyzőknek, akik előzetesen telefonon március 13-ig jelzik 
részvételüket. 

 



Hangjelre, tetszőleges sorrendben, szabad stílusban, a támadási vonalon belülről. Végrehajtás:

Lövő a jelzett helyen áll, arccal előre. Fegyver töltve, biztosítva, tokban.Kiinduló helyzet:

Érvényes IPSC szabálykönyv szerintBüntetések

Hangjel – Utolsó lovesStart- Stop: 

Papírokon két találat, fémnek feküdnie kell.Értékelés:

110Elérhető pont:

22Lövésszám:

9 IPSC Classic, 2 popper, 2steel, 3 Pt.Célok:

Közepes pályaPálya típusa

ComstockÉrtékelés:

1. PÁLYA 

X X



Hangjelre, tetszőleges sorrendben, szabad stílusban, a támadási vonalon belülről. Végrehajtás:

Lövő a jelzett helyen áll, erős kéz a jelzett helyen. Fegyver töltve, biztosítva, tokban.Kiinduló helyzet:

Érvényes IPSC szabálykönyv szerintBüntetések

Hangjel – Utolsó lovesStart- Stop: 

Papírokon két találat.Értékelés:

60Elérhető pont:

12Lövésszám:

6 IPSC Classic, 2 Pt.Célok:

Közepes pályaPálya típusa

ComstockÉrtékelés:

2. PÁLYA 

X X



Hangjelre, tetszőleges sorrendben, szabad stílusban, a támadási vonalon belülről.Végrehajtás:

Lövő a jelzett helyen áll. Fegyver üresen, tokban.Kiinduló helyzet:

Érvényes IPSC szabálykönyv szerintBüntetések

Hangjel – Utolsó lovesStart- Stop: 

Papírokon két találat, fémnek feküdnie kell.Értékelés:

70Elérhető pont:

14Lövésszám:

6 IPSC Classic, 2popper, 4 Pt.Célok:

Közepes pályaPálya típusa

ComstockÉrtékelés:

3. PÁLYA 

X X



3.PÁLYA 

Értékelés: Comstock

Pálya típusa Rövid pálya

Célok: 2 IPSC Classic, 2popper, 2steel, 4 Pt.

Lövésszám: 8

Elérhető pont: 40

Értékelés: Papírokon két találat, fémnek feküdnie kell.

Start- Stop: Hangjel – Utolsó loves

Büntetések Érvényes IPSC szabálykönyv szerint

Kiinduló helyzet: Lövő a széken ül, a célokkal szemben, kezek a fülvédőn. Fegyver üresen tokban, használni kívánt tárak 
az asztalon..

Végrehajtás: Hangjelre, tetszőleges sorrendben, szabad stílusban, a széken ülve. 



Hangjelre, tetszőleges sorrendben, szabad stílusban, a támadási vonalon belülről.Végrehajtás:

Lövő a jelzett helyen áll. Fegyver töltve, biztosítva, tokban.Kiinduló helyzet:

Érvényes IPSC szabálykönyv szerintBüntetések

Hangjel – Utolsó lovesStart- Stop: 

Papírokon két találat, fémnek feküdnie kell.Értékelés:

90Elérhető pont:

18Lövésszám:

6 IPSC Classic, 4 popper, 2steel, 2 Pt.Célok:

Közepes pályaPálya típusa

ComstockÉrtékelés:

5. PÁLYA 

X X



Hangjelre, tetszőleges sorrendben, szabad stílusban, a támadási vonalon belülről.Végrehajtás:

Lövő a jelzett helyen áll. Fegyver az egyik hordón üresen, a használni kívánt tárak a másik hordón.Kiinduló helyzet:

Érvényes IPSC szabálykönyv szerintBüntetések

Hangjel – Utolsó lovesStart- Stop: 

Fémnek feküdnie kellÉrtékelés:

30Elérhető pont:

6Lövésszám:

4 popper, 2steelCélok:

Rövid pályaPálya típusa

ComstockÉrtékelés:

5. PÁLYA 
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