
ACTION AIR IPSC LEVEL II. 
2018-05-06 

A verseny helyszíne 
Competition sites 

Újpesti Airsoft Lőtér, Budapest, IV. kerület Árpád út 56. (GPS koordináták:  
47.561283, 19.085343) József Attila utca felőli bejárat 
http://rapidshooting.hu 
(Airsoft Shooting Range Újpest, Budapest, IV. District Árpád út 56. (GPS 
Coordinates: 47.561283, 19.085343) József Attila street side entrance) 

A verseny időpontja 
- Day 

2018-05-06.  

Időbeosztás 
Schedule 

2018-05-06 0800–0900-ig Regisztráció/Registration, Gun check and 
Equipment Check  
 0900–1500-ig Verseny (competition)  
Eredményhirdetés várható időpontja (award ceremony) 2018-05-06 1610 

óra. 

Nevezés 
Entry 

Nevezni (registration) a http://rapidshooting.hu oldalon, az info@zen-
sport.hu címen, valamint a helyszínen személyesen lehet.  

 
Beosztás (Squad): 

05.05-én 1600-tól Prematch (bírók, segítők)  
Squad max 10 fő   
 1 squad 2. squad 3.squad 4. squad 

09.00-10.30 1-2. stage 3-4.stage 5-6. stage 7-8. stage 

10.40-12.10 7-8. stage 1-2. stage 3-4.stage 5-6. stage 

12.25-13.55 5-6. stage 7-8. stage 1-2. stage 3-4.stage 

14.00-15.30 3-4.stage 5-6. stage 7-8. stage 1-2. stage 

Verify lista (online http://rapidshooting.hu) 

Rendezési 
hozzájárulás Entry 
fee 

5000 Ft./ kategória. (17 EUR) előnevezéssel (regisztráció - preregistration) 
04.25-ig, ezt követően nevezés a helyszínen - After the date of registration 
to the site 6000 ft (20 EUR) 
Számlaszám utalás esetén- account number  
(csak Forint – only HUF): Gránitbank 12100011-17610759  
(EURO only Transferwise (HUF) https://transferwise.com/  IBAN:  
HU48121000111761075900000000) 

Információ 
information 

Telefonon (phone): Vass Imre (+36 30 403-1483)  
Személyesen: a verseny helyszínén.  (on the competition places) 

Nevezési feltételek  
conditions 

AA IPSC Szabálykönyv szerint (AA IPSC rules), MDLSZ versenyzői 
liszensz/National licence 

Használható 
fegyverek 
to use guns 

Airsoft pisztoly (GBB)   
 

Biztonsági előírások 
/ Safety 

Szemüveg használata kötelező. (A nézőknek is!) 
The use of glasses the audience mandatory. 

Szabályok/büntetés
ek 
Rules/Procedure 

Az érvényes szabálykönyv szerint- valid rulebook    
Óvás: 10.000 HUF (33 EUR) 

Pályák / lövés 
száma 
Stages / Min. shoot  

8 pálya / minimum 130 lövés (8 stages / 130 rounds) A rendezők a pálya 
megváltoztatásának jogát fenntartják- The organizers reserve the right to 
change course. 

Divíziók:  Open, Standard, 

Díjazás 
Medals 

Minimum 3 fő/divizió/kategória 
 
Overall 1-3 helyezett érem (1-3 places medal), 1-6 helyezett oklevél (1-6 
places diplom) 
Lady, Junior, (külön díj: Kid (14 éves korig)), Senior (50 év +), Super Senior 
(60 év +) 1-3. helyezet érmet (1-3 places medal), 1-6 helyezett oklevelet 
kap (1-6 places diplom).  
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AA IPSC Level II 
2018-05-06 

Stage 1 
Start pozíció (Start position): A 

lövő az A keretben áll arccal a 

célok irányában.  

 

Célok 

(Targets): 

4 IPSC papír, 

1 NS,  1 PP 

Fegyver készenléti helyzete (Gun 

condition):  ready condition,  

 

Értékelt 

találatok 

(Number of 

rounds to be 

scored): 

9 

Végrehajtás (Procedure): A 

startjel elhangzása után az A 

kereten belülről csak erős kézzel 

megtámadja a célokat. 

 

Értékelés 

(Scoring):   

Comstock 

Megállító cél helyzete (Location 

of Stop Plate):  nincs 

Időmérés 

kezdete/vége 

(Start-stop): 

Hangjelzés 

(CED 7000) 

Biztonsági szög (Safety degrees): 

2X90 fok, valamint a golyófogó 

teteje 

  

Megjegyzés:  
 

 



AA IPSC Level II 
2018-05-06 

Stage 2 
Start pozíció (Start position): A 

lövő az A keretben áll arccal a 

célok irányában.  

Célok 

(Targets): 

4 IPSC papír, 

1 NS, 1 PP 

Fegyver készenléti helyzete (Gun 

condition):  ready condition,  

 

Értékelt 

találatok 

(Number of 

rounds to be 

scored): 

9 

Végrehajtás (Procedure): A 

startjel elhangzása után az B 

kereten belülről csak gyenge 

kézzel megtámadja a célokat. 

  

Értékelés 

(Scoring):   

Comstock 

Megállító cél helyzete (Location 

of Stop Plate):  nincs 

Időmérés 

kezdete/vége 

(Start-stop): 

Hangjelzés 

Biztonsági szög (Safety degrees): 

2X90 fok, valamint a golyófogó 

teteje 

  

Megjegyzés:  
 

 

 



AA IPSC Level II 
2018-05-06 

 

Stage 3 
Start pozíció (Start position): A 

lövő mozgó pallón áll arccal a 

célok irányában.  

 

Célok (Targets): 8 IPSC papír, 

2 NS,  6 PP 

Fegyver készenléti helyzete (Gun 

condition):  ready condition,  

 

Értékelt 

találatok 

(Number of 

rounds to be 

scored): 

22 

Végrehajtás (Procedure): A 

startjel elhangzása után mozgó 

pallón megtámadja a célokat.  

Értékelés 

(Scoring):   

Comstock 

Megállító cél helyzete (Location 

of Stop Plate):  nincs 

Időmérés 

kezdete/vége 

(Start-stop): 

Hangjelzés 

Biztonsági szög (Safety degrees): 

2X90 fok, valamint a golyófogó 

teteje 

  

Megjegyzés:  
 

 

 

 



AA IPSC Level II 
2018-05-06 

Stage 4 
Start pozíció (Start position): A 

lövő az kijelölt területen belül áll 

arccal a célok irányában.  

 

Célok (Targets): 6 IPSC papír, 

2 NS, 1 Stop 

plate 

Fegyver készenléti helyzete (Gun 

condition):  ready condition,  

 

Értékelt 

találatok 

(Number of 

rounds to be 

scored): 

13 

Végrehajtás (Procedure): A 

startjel elhangzása után kijelölt 

területen belülről megtámadja a 

célokat. 

 

Értékelés 

(Scoring):   

Comstock 

Megállító cél helyzete (Location 

of Stop Plate):  középen hátul 

Időmérés 

kezdete/vége 

(Start-stop): 

Hangjelzés 

Biztonsági szög (Safety degrees): 

2X90 fok, valamint a golyófogó 

teteje 

  

Megjegyzés:  
 

 

 



AA IPSC Level II 
2018-05-06 

Stage 5 
Start pozíció (Start position): A 

lövő az kijelölt területen belül áll 

arccal a célok irányában.  

 

Célok (Targets): 3 IPSC papír, 

1 NS, 3 PP,   

Fegyver készenléti helyzete (Gun 

condition):  ready condition,  

 

Értékelt 

találatok 

(Number of 

rounds to be 

scored): 

9 

Végrehajtás (Procedure): A 

startjel elhangzása után a kereten 

belülről megtámadja a célokat. 

 

Értékelés 

(Scoring):   

Comstock 

Megállító cél helyzete (Location 

of Stop Plate):  nincs 

Időmérés 

kezdete/vége 

(Start-stop): 

Hangjelzés  

CED 7000 

Biztonsági szög (Safety degrees): 

2X90 fok, valamint a golyófogó 

teteje 

  

Megjegyzés:  
 

 

 



AA IPSC Level II 
2018-05-06 

Stage 6 
Start pozíció (Start position): A 

lövő az kijelölt területen belül áll 

arccal a célok irányában.  

 

Célok (Targets): 11 IPSC papír, 

4 NS,  6 PP,   

1 Stop plate 

Fegyver készenléti helyzete (Gun 

condition):  ready condition,  

 

Értékelt 

találatok 

(Number of 

rounds to be 

scored): 

29 

Végrehajtás (Procedure): A 

startjel elhangzása után kijelölt 

területen belülről megtámadja a 

célokat. 

Értékelés 

(Scoring):   

Comstock 

Megállító cél helyzete (Location 

of Stop Plate):  középen hátul 

Időmérés 

kezdete/vége 

(Start-stop): 

Hangjelzés 

Biztonsági szög (Safety degrees): 

2X90 fok, valamint a golyófogó 

teteje 

  

Megjegyzés:  
 

 



AA IPSC Level II 
2018-05-06 

Stage 7 
Start pozíció (Start position): A 

lövő az kijelölt helyen áll háttal a 

céloknak.  

 

Célok (Targets): 6 IPSC papír, 

1 Stop plate 

Fegyver készenléti helyzete (Gun 

condition):  A fegyver üres (Gun 

empty) és a hordón elhelyezve, a 

használni kívánt tárakkal.  

Értékelt 

találatok 

(Number of 

rounds to be 

scored): 

13 

Végrehajtás (Procedure): A 

startjel elhangzása után a kijelölt 

területen belülről megtámadja a 

célokat. 

Értékelés 

(Scoring):   

Comstock 

Megállító cél helyzete (Location 

of Stop Plate):  jobb oldalt hátul 

Időmérés 

kezdete/vége 

(Start-stop): 

Hangjelzés 

Biztonsági szög (Safety degrees): 

2X90 fok, valamint a golyófogó 

teteje 

  

Megjegyzés:  
 

 



AA IPSC Level II 
2018-05-06 

Stage 8 
Start pozíció (Start position): A 

lövő az kijelölt helyen áll arccal 

a célok irányában.  

 

Célok (Targets): 11 IPSC papír, 

2 NS, 3 PP,    

1 Stop plate 

Fegyver készenléti helyzete (Gun 

condition):  cső üres, tár a 

fegyverben (Gun unload), 

Értékelt 

találatok 

(Number of 

rounds to be 

scored): 

26 

Végrehajtás (Procedure): A 

startjel elhangzása után a kijelölt 

területen belülről megtámadja a 

célokat. 

 

Értékelés 

(Scoring):   

Comstock 

Megállító cél helyzete (Location 

of Stop Plate):  jobb oldalt hátul 

Időmérés 

kezdete/vége 

(Start-stop): 

Hangjelzés 

Biztonsági szög (Safety degrees): 

2X90 fok, valamint a golyófogó 

teteje 

  

Megjegyzés:  
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