Kedves Sportt6rsak,

az IPSC szqkiig felvet6s6re az elnoks6g elfogadta a Blue-line vizsga ism6telt bevezet6s6t. Ennek

6rtelm6ben ,2oL6.j0nius 1. utdn az vehet r6szt Level ll-es 6s magasabb versenyen, aki j0nius 1. el6tt miir
rendelkezett MDLSz versenyenged6llyel, vagy ez id6pont utiin Blue-line vizsg6t tett. (A Blue-line vizsgiit

tettek n6vsora megtaliilhat6 a honlapon a Blue-line mentipont alatt).
A bevezet6s c6lja, nem a versenyz6s lehet6s6g6nek a korl6toz6sa, hanem:

-

hogy a versenyz6 magabiztos tuddssal 6rkezzen a versenyre, legyen siker6lm6nye,
hogy ne a bir6nak kelljen a szabdlypontokat elmondania a versenyz6nek,
hogy a divizi6nak megfelel6 felszerel6ssel induljon a versenyz6 6s ne legyen dtsorolds... stb,
hogy a versenyen mindenki tudja azt, hogy a jelenl6v6k megfelel6 fegyverkezel6si ismerettel
rendelkeznek.

De akkor hol fog tapasztalatot szerezni a kezd6 versenyz6? A klubja dltal rendezett Level l-es versenyen,

vagy

IPSC

gyakorl6son

Az orszdgtdbb r6gi6iban kijeloltOnk olyan embereket, akikn6l Blue-line vizsgdt lehet tenni. A vizsga
elm6leti 6s gyakorlati r6szb6l iill. A gyakorlati t6telek megtaliilhat6ak a honlapon a Blue-line rneniipont
alatt. A sikeres vizsgii16l egy oklevdl k6szUl, melynek miisolatdt a vizsgdztat6nak el kell ktildenie a
f{titkdrnak, aki a honlapon feltUnteti a Blue-line vizsgiit tettek n6vsoriiban.

Vizsgdztat6k:
Nyugat Magyarorszdg: Szalai L6szl6, Gerencs6r Mikl6s
Budapetsi r6gi6: Gangler Csaba, Szegedi Miirk, Csafk6 Piil
D6l Magyarorsziig: Zakupszky Gdbor, Stit6t Giibor, Kormdnyos Mdria
Kelet Magyarorsz6g: Vajda Mikl6s, Kovdcs Attila
Eszak-kelet Magyarorszdg: Biirsony Csaba, Batki Gyorgy (l6tdr b6rleti dij fizetend6)

A vizsga dijtalan az MDLSz fel6. A vizsga id6pontjait a vizsgdztat6kkal kell egyeztetni (c6lszerfi tobb
vizsgitz6 eset6n a klubhoz elhivnia vizsgiiztat6t).

jrinius 1. utdn kdtelez6en ellen6rizz6k
nevez6skor a Blue-line vizsga megl6t6t. Ez a napiversenyenged6lyt kivdlt6 versenyz6kre is 6rvinyes.
Ezzel piirhuzamosan felhivjuk a versenyrendez6k figyelm6t, hogy

Udvozlettel:

Attila

Koviics
IPSC szakdevezet6

:

a

Blue-line gyakorlati vizsga

Az dsszes l6v6snek a c6ltdbldban kell lennie.

Stage 1.

Tivolsig:7

m6ter

Time: 3 m6sodperc
C6lok: 1
Ldv6s: 12
Kiindulisi helyzet: Kezek a test mellett
V6grehaitis: Fegyver el6v6tel, k6t l6v6s. lsm6tl6s hatszor.

r . ,' "

'

Stage 2.

Tivols6g:

15 m6ter

Time: nincs limit
G6lok: 1

L&6s:

6

KiindulSsi helyzet: Kezek a test mellett
V6grehajtris: Fegyver el6v6tel, egy l6v6s. lsm6tl6s hatszor.

Stage 3. El Presidente

TSvols6g: 10 m6ter
Time: 12118 mdsodperc
C6lok: 3 (egym6st6l 2 m6ter tSvolsdgra)
Ltivr6s: 12

Kiindulisi helyzet: Kezek a v6llf6l6tt (megaddsi pozici6ban), hrittal a c6loknak
V6grehajtis: Fordulds, fegyver el6v6tel, k6t l6v6s minden l6lapba, t6rcsere, ism6t k6t lov6s
minden 16lapba.
(12 mdsodperc 6nt6lt6 fegyverekn6l, 18 m6sodperc revolverekn6l).

Stage 4.

Tivols6g:

10 6s 15 m6ter
Time: 10 m6sodperc
G6lok: 2 (egymdst6l 3 m6ter tdvolsdgra)

Ltiv6s:4
Kiindulisi helyzet: Kezek

a test mellett
pontban
V6grehajt6s: "A"
fegyver el6v6tel, k6t l6v6s a T1 c6lra, 6tmozg6s "B" pontba, Stmozg6s
kOzben td[csere, k6t l6v6s aT2 c6lra.
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Stage 5.

T6volsig: 20 m6ter
Time: nincs limit
C6lok: 1

Liiv6s:3
Kiindulisi helyzet: Kezek a test mellett
Vtigrehajtis: Fegyver el6v6tel, let6rdgl, egy l6v6s. lsm6tl6s h6romszor.

Stage 6.

T6volsig:

15 m6ter

Time: nincs limit
C6lok: 1
Liiv6s: 12
XiinOulasi helyzet: Kezek a test mellett
V6grehajtis: Fegyver el6v6tel, hat l6v6s a barikdd bal oldaliir6l, majd hat l6v6s a barikdd jobb
''.""',."'"
oldal6rol. (A hibavonalak a barikdd v6g6velvannak egyvonalban). ,

Stage 7.

T6volsig:

10 m6ter

Time: nincs limit
G6lok: 1

Liiv6s:6Kiindul6si hetyzet: Kezek a test mellett
V6grehajt6s: Fegyver el6v6tel, k6t l6v6s csak er6s k6zzel.lsm6tl6s hdromszor.

Stage 8.

Tivols6g:

10 m6ter

Time: nincs limit

G6lok:I

Liiv6s:6
Kiindul6si helyzet: Kezek
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a test mellett
V6grehajt6s: Fegyver el6v6tel, k6t l6v6s csak gyengek6zzel.lsm6tl6s hdromszor. (Fegyver
el5v6teler6s k6zzel).

