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Blue - line engedély
1. Blue line
- az vehet részt Level II-es és magasabb szintű versenyen, aki rendelkezik Blue line engedéllyel.

2. Határszám
- A határszám: 3000. kiadott versenyengedély szám.
Annak, akinek 3000 alatti a versenyengedély száma és a választott sportága a digitális rendszerben az
IPSC, automatikusan VAN engedélye. 3000. kiadott versenyengedély szám felett annak, aki letette a
Blue line vizsgát.
A versenyengedélyeken fel van tűntetve a BLUE line: VAN/NINCS.

3. Az oktatás és vizsga célja
- A blue line célja, nem a versenyzés lehetőségének a korlátozása, hanem:
- hogy a versenyző magabiztos tudással érkezzen a versenyre, legyen sikerélménye,
- hogy ne a bírónak kelljen a szabálypontokat elmondania a versenyzőnek,
- hogy a divíziónak megfelelő felszereléssel induljon a versenyző és ne legyen átsorolás… stb,
- hogy a versenyen mindenki tudja azt, hogy a jelenlévők megfelelő fegyverkezelési
ismerettel rendelkeznek.
- A vizsga oktatásból, elméleti és gyakorlati számonkérésből áll. A vizsga elméleti része a
szabálykönyv ismeretéből, a gyakorlati része a honlapon a Blue - line menüpont alatt megtalálható
gyakorlati tételekből áll.
A sikeres vizsgázó nevét, versenyengedély számát és a vizsga időpontját a vizsgáztatónak el kell
küldenie a főtitkárnak, aki felvezeti azt a versenyző versenyengedély kártyájára, és a szakág
vezetőnek.
- Az oktatás és vizsga díjtalan az MDLSZ felé, egyes helyeken a lőtér használati díjat és/vagy az oktató
költségeit kell megfizetni.

4. Vizsgák
Blue line vizsga kiírását klubok kérvényezhetik a szakágvezetőtől írásban, aki velük egyeztetve
leszervezi azt, felkéri az oktatót és segítséget nyújt a lebonyolításban.

5. Engedély visszavonása
Abban az esetben, ha az engedéllyel rendelkező sportoló nem szerez minősítést legalább egy a
szövetség által rendezett minősítő IPSC versenyen egymást követő 2 versenyévadban, blue line
engedélyét elveszíti.

