Liga I. IPSC minösítö pisztoly
versenykiírás 2011.02.19.
A verseny helye:

PSSH/Gm Lőtere Bp. XXII. Nagytétényi út 66.

A verseny ideje:

2011.02.19. 09:00-16:00 (regisztráció: elözetesen)

Rendező:

BEL SE

Nevezés:

Előzetesen 2011.02.17-ig, javasolt a www.belse.hu/reg
/reg110219.php oldalon on-line, vagy a bels kukac belse pont hu
email címen

Indulási
feltételek:

Legálisan birtokolt fegyver (tehát sportlövöknek kötelezö a
sportorvosi, fegyvertartási engedély, fegyver müszaki
kártya, ezek nélkül nem lehet indulni), megfelelő
fegyverkezelési biztonság és érvényes sportorvosi.

Rendezési
hozzájárulás

3000 Ft (elözetesen regisztráltaknak) 4000 Ft (helyszínen
regisztrálóknak, ha van még a squadban hely!)

Szabályok,
büntetések,
biztonsági
szabályok:

IPSC szabályok alapján

Értékelés:

IPSC szabályok alapján, Open, Standard, Production, Revolver,
Singlestack (.45) divíziók lesznek értékelve a versenyen, de a
ligaösszesítésben ez utóbbi 3 standardon belül lesz értékelve; ezen
felül megfelelö számú jelentkezö esetén Lady, Senior, Supersenior
kategóriák

Óvás:

IPSC szabályok alapján (5000 Ft)

Pályák:

6 pálya

Minimum
lövésszám:

55

Díjak:

1. kupa, 2-3. helyezett érem

Megjegyzés:

Elözetes regisztráció és squadbeosztás kötelezö, 9:00-kor indul a
2. és a 3. squad, 11:00-kor indul a 4. és az 5. squad, 13:00-kor
indul a 6. és a 7. squad. Az 1. squad pénteken a pre-match a
verseny tisztségviselöinek! A pályák változhatnak.

1. pálya
Pontozás:Comstock (kötetlen lövésszám), célonként a legjobb találatot értékeljük. A
startjel elött a célon elért találatért csak eljáráshiba jár.
Célok: 1 classic.
Kezdés/vég:Hangjel, utolsó lövés
Eljárás:Az E boxból szabad stílusban kell leküzdeni a célt.
Lövésszám:Minimum 1.
Távolság:2 m.
Starthelyzet:A lövő az E ponton áll, a fö löirányba tartott tüzkész fegyver a kezében.

2. pálya
Pontozás:Comstock (kötetlen lövésszám), céloknak feküdnie kell.
Célok:10 fémcél, 1 kispepper
Kezdés/vég:Hangjel, utolsó lövés
Eljárás:A D boxból szabad stílusban, kötetlen sorrendben kell leküzdeni a célokat.
Lövésszám:Minimum 11 lövés.
Távolság: 10 m.
Starthelyzet:A lövő a D ponton áll, a fegyver tokban, biztosítva.

3. pálya
Pontozás:Virginia (kötött lövésszám), az 1. célon értékelt találatok száma: a kibobott
érték négyzetét el kell osztani a kockán felül található pontok számával :-), a 2. célon a
2 legjobb találatot értékeljük, a 3. célon a 4 legjobb találatot értékeljük, a 4. célon
pedig 4-böl levonva a kidobott értéket kapjuk az értékelt találatok számát (tehát aki
6-ot dobott, annak -2 legjobb találatát értékeljük :-)).
Célok:4 papir, 2 noshoot
Kezdés/vég:Hangjel, utolsó lövés
Eljárás:Kockadobást követöen Szabad stílusban, kötetlen sorrendben le kell küzdeni a
célokat az ablakokon keresztül. Matematikából gyengébbek számára segítség: a
"kibobott érték négyzetét el kell osztani a kockán felül található pontok számával" pl.
ha 3-at dobunk, akkor annak a négyzete 9, ha ezt 3-mal elosztjuk, akkor az eredmény
3. Vagyis annyit kell löni az elsö lölapra, amennyit a kockán látunk. A kocka oldalai
1-töl 3-ig lesznek számozva.
Lövésszám:Minimum 10 lövés.
Távolság:4 m.
Starthelyzet:A lövő az A területen áll, a fegyver tokban, biztosítva, háta mögött fogja
a kockát.

4. pálya
Értékelés:Comstock (kötetlen lövésszám), célonként a 2 legjobb találatot értékeljük.
Célok:10 mini classic target softcover (lágy takarás) mögött, 7 noshoot
Kezdés/vég:Hangjel, utolsó lövés
Végrehajtás:Sípjelre a támadási vonalakon belülröl szabad stílusban kötetlen
sorrendben megtámadja a célokat.
Lövésszám:Minimum 20 lövés.
Büntetések:Érvényes IPSC szabálykönyv szerint
Kiindulóhelyzet:Lövö az "A" boxban áll szemben a célokkal, fegyver készenléti
helyzetben /1. kondícióban/.

5. pálya
Értékelés:Comstock (kötetlen lövésszám), célonként a legjobb 2 találatot értékeljük.
Célok:2 mini classic target bobberen, 1 popper, 1 pt
Kezdés/vég:Hangjel, utolsó lövés
Végrehajtás:Sípjelre a támadási vonalakon belülröl szabad stílusban kötetlen
sorrendben megtámadja a célokat. Papírokon 2 találat kerül értékelésre, a fémeknek
feküdniük kell.
Lövésszám:Minimum 5 lövés.
Büntetések:Érvényes IPSC szabálykönyv szerint
Kiindulóhelyzet: Lövö az "A" boxban áll szemben a célokkal, a fegyver készenléti
helyzetben (1. kondi).

6. pálya
Értékelés:Comstock (kötetlen lövésszám), célonként a legjobb 2 találatot értékeljük.
Célok:4 mini classic target
Kezdés/vég:Hangjel, utolsó lövés
Végrehajtás:Sípjelre a támadási vonalakon belülröl, ablakon keresztül szabad
stílusban kötetlen sorrendben megtámadja a célokat. Papírokon 2 találat kerül
értékelésre.
Lövésszám:Minimum 8 lövés.
Büntetések:Érvényes IPSC szabálykönyv szerint
Kiindulóhelyzet: Lövö az "A" boxban áll szemben a célokkal, a fegyver készenléti
helyzetben (1. kondi).

