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2018. Nyári minősítő versenye 

I-II szintű 
 

A verseny helye: Buslakpusztai lőtér, Zalaegerszegtől 2 km-re 

A lőtér címe: Zalaegerszegről Rédics irányába, a várost elhagyva IPSC 
papírcélok útbaigazítást adnak 

A verseny időpontja: 2018. június 23. SZOMBAT 

Rendező: GÖCSEJ SPORTLÖVÉSZ EGYESÜLET 

A verseny időbeosztása:  

 22. 1400-1930 Bírók versenye 

 23. 0900-1000 Nevezés 

  0900 -1600 Verseny 

  Kb. 1600 Eredményhirdetés 

Csoportbeosztás: A helyszínen  

Nevezés: A helyszínen, vagy mikipro@t-online.hu e-mail címen 

Indulási feltételek: Klubfegyverrel sportegyesületi tagok (sportorvosi kötelező); 
egyéni sport- vagy önvédelmi fegyverrel bárki; szolgálati fegy-
verrel a szolgálati fegyverre jogosultak indulhatnak, MDLSZ 
rajtengedély kötelező! 

Rendezési hozzájárulás: Pisztoly nevezés 4500, puska nevezés 3000.- /ebéddel + a 
helyszínen büfé üzemel/ Előnevezés május 06.-ig e-mailben  
 

Szabályok/büntetések: Az érvényes IPSC szabályok szerint. 

Biztonsági előírások: Az érvényes IPSC szabályok szerint. 
Szem- és hallásvédő felszerelés használata kötelező! 

Értékelés: IPSC kiskaliberű, nagy kaliberű értékelés. 
Puska: Pisztoly- külön puska kaliber. 

Óvási eljárás: Az érvényes IPSC szabályok szerint. 

Pályák (stages): Pisztoly 8 pálya (stages) 

Minimum lövésszám: Pisztoly:108, 

Osztályok: Pisztoly: Nyílt- ; standard-, gyári-, classic. kategória, senior, 
super senior, női,  
 

Díjak: Érmek, értékes díjak  

Megjegyzések: Egyéb információ Tel.: 30-9572287. Előzetes nevezés a  
 mikipro@t-online.hu e-mailre vagy telefonon. 
Pályák a gocsejse.hu web oldalon megtekinthetők 
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STAGE 1. 

 

 
 
 

CÉLOK  2 papírcél, 4 fémcél, 1 büntető cél 
TÁVOLSÁG 6-11m 
MIN. LÖVÉS 8 
START JEL Sípjel  
KEZDŐ POZÍCIÓ „A” támadási vonal mögött, állva fegyver készenléti helyzetben, 

tokban. 
VÉGREHAJTÁS  Sípjelre célok megtámadása a vonal mögött maradva, csak erős 

kézzel! 
MEGJEGYZÉS:  
  



 
STAGE 2. 

 

 
 

CÉLOK  2 papírcél, 4 fémcél, 1 büntető cél 
TÁVOLSÁG 6-11m 
MIN. LÖVÉS 8 
START JEL  Sípjel 
KEZDŐ POZÍCIÓ Az asztal mögött, állva. Fegyver kész kondícióban az asztalon 
VÉGREHAJTÁS  Sípjelre célok megtámadása szabad stílusban, kötetlen sorrendben. 

Csak gyenge kéz használható 
MEGJEGYZÉS:  
  

 



 
STAGE 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉLOK  4 papírcél, 8 fémcél, 2 büntető cél 
TÁVOLSÁG 6-11m 
MIN. LÖVÉS 16 
START JEL  Sípjel  
KEZDŐ POZÍCIÓ Paraván mögött az „A” pozícióban állva fegyver kész kondícióban, 

tokban. 
VÉGREHAJTÁS  Sípjelre célok megtámadása. 
MEGJEGYZÉS:  
  



 
STAGE 4. 
 

 
 
 
 
 

CÉLOK   9 papírcél, 1 büntető cél 
TÁVOLSÁG 4-7m 
MIN. LÖVÉS 9 
START JEL Sípjel  
KEZDŐ POZÍCIÓ Az asztal mögött, állva fegyver üresen az asztalon. 
VÉGREHAJTÁS  Sípjelre célok megtámadása az asztal mögül. Papírcélonként 1 

találat lesz értékelve. 
MEGJEGYZÉS:  
  



 
STAGE 5. 

 
 
 
 
 

 
 
 

CÉLOK   4 papírcél 
TÁVOLSÁG 6-9m 
MIN. LÖVÉS 8 
START JEL  Sípjel  
KEZDŐ POZÍCIÓ „A” támadási vonal mögött, állva kész kondícióban, tokban. 
VÉGREHAJTÁS  Sípjelre célok megtámadása. 

. 
MEGJEGYZÉS:  
  



 
STAGE 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉLOK  8 papírcél, 2 büntető cél 
TÁVOLSÁG 6-8m 
MIN. LÖVÉS 16 
START  Sípjel  
KEZDŐ POZÍCIÓ „A” vagy „B” hordó mögött, állva fegyver valamelyik hordón, az 

összes használni kívánt tár a másik hordón. 
VÉGREHAJTÁS  Sípjelre célok megtámadása. 

 
MEGJEGYZÉS:  
  



 
STAGE 7. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CÉLOK  12 papírcél, 3 fémcél, 4 büntető cél 
TÁVOLSÁG 3-15m 
MIN. LÖVÉS 27 
START JEL  Sípjel  
KEZDŐ POZÍCIÓ „A” támadási vonalnál a sarkak érintik a vonalat, fegyver kész 

kondícióban, tokban. 
VÉGREHAJTÁS  Sípjelre célok megtámadása a háromszögletű keretből. 
MEGJEGYZÉS:  
  



 
STAGE 8. 

 

 
 
 
 
 

CÉLOK  8 papírcél, 2 popper, 4 büntető cél 
TÁVOLSÁG 4-14m 
MIN. LÖVÉS 16 
START JEL  Sípjel  
KEZDŐ POZÍCIÓ „A” támadási vonal mögött, állva fegyver kész kondícióban, 

tokban. 
VÉGREHAJTÁS  Sípjelre célok megtámadása. 

 
MEGJEGYZÉS: PP1 indítja M1 mozgó célt, PP2 indítja M2 mozgócélt, a mozgó 

célok nyugalmi helyzetben láthatóak maradnak. 
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