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A Szövetség kizárólag amatőr versenyrendszert működtet, hivatásos vagy vegyes bajnoksága nincs. 

 

1. Verseny időszak  

Az amatőr versenyrendszer verseny évadokra tagozódik. Egy versenyévad, a naptári év, január 1-től 

ugyanazon év december 15-ig tart. Minősítő versenyt csak ezen idő intervallumban lehet rendezni.  

 

2. Versenyek szintjei 

Level I. Klub verseny 

Level II. Országos verseny 

Level III. Nemzetközi verseny 

Level IV-V. Világversenyek 

 

3. Indulási feltételek 

A versenyzőnek Level II-es és magasabb szintű versenyeken való induláshoz a szövetségnél kiváltott 

versenyengedéllyel, érvényes sportorvosival és BLUE LINE engedéllyel kell rendelkezni. (BLUE LINE 

engedély lásd blue line szabályzat).  

 Hivatalos indulónak kell tekinteni azon külföldi versenyzőket, akik valamelyik IPSC régiónak a tagjai.  

Az indulási feltételek ellenőrzése a rendező feladata. 

 

4. Versenyrendezési hozzájárulás   

A szövetségi versenyrendezési licence díj mértéke, a mindenkori szövetségi díjtáblázatban szerepel.  

Level I-es versenyek esetében a szövetség licence díjat nem számít fel. 

Level III-as verseny esetén a szövetségi díjtáblázatban szereplő versenyrendezési licence díj + 150 

EUR fizetendő, ami a nemzetközi szövetség felé kerül továbbításra a szövetség által.  

 A versenyrendezési licence díjat a verseny lezártát követően 8 napon belül átutalással, vagy 

készpénz befizetéssel kell rendezni a szövetség felé számla ellenében. 

Lejárt fizetési határidejű számla esetében a már elfogadott versenyek is felfüggesztésre kerülnek a 

szövetség versenynaptárában.  

 

5. Versenyrendezési jogok  

- Az IPSC jogokat Magyarországon az MDLSZ birtokolja, ezért IPSC jellegű versenyt kizárólag maga a 

szövetség rendezhet, illetve ezt a jogot átruházhatja a tagjainak.  

- A szövetség, a verseny rendezési jogát, jóváhagyáshoz köti.  A verseny regisztrációjának elfogadása, 

a szövetség által üzemeltettet versenynaptárban történő megjelenéssel, jóváhagyásnak minősül. 



- A verseny rendezője a rendezés részfeladatait, vagy akár az egészét átadhatja más szervezetnek, 

azonban a versenyért minden nemű felelősséget és kötelezettséget továbbra is maga visel.  

 

 

6.  Versenyrendezési kötelezettségek 

MINDEN MAGYARORSZÁGON RENDEZETT IPSC VERSENYNEK MEG KELL FELELNIE A 

LEGFRISSEBB NEMZETKÖZI IPSC SZABÁLYZATNAK! 

Minden Level II-es vagy magasabb szintű verseny esetén kötelező a szövetségi versenynaptárban a 

regisztrációs oldal használata! 

A versenynaptárba a rendező maga készíti el a verseny regisztrációs felületét, melyet a szakágvezető 

jóváhagyása után, a főtitkár véglegesít és jeleníti meg a versenyzők számára. A nem megfelelő 

versenykiírásokat a szakágvezető a rendezőnek javítás céljából visszaküldheti, vagy véglegesen törli a 

szövetség versenyrendezési rendszeréből.  

Versenynek az a rendezvény tekinthető, amely a minősítési szintjének megfelelően a kötelező 

elemeket maradéktalanul betartja és a végén eredményt hirdet.  

 

6.1 Level I szintű versenyek 

        Kötelező:  

- Versenyrendezői jogosultság  

- Dedikált (kijelölt) Főbíró, aki legalább NRO IPSC 

- Maximum 6 pálya  

        Ajánlott: 

- legalább 1 NRO minden szektorban 

- legalább 3 pálya 

- minimum lövésszám 40 

- egy segítő minden 6 lövésre 

- szakág által jóváhagyott versenykiírás  

- verseny regisztrálása a szövetségi versenyregisztrációs rendszerben 

- digitális értékelő rendszer használata 

Verseny regisztrálása a szövetségi rendszerben legkésőbb 14 nappal a verseny időpontja előtt. A 

szövetségi versenynaptárban történt regisztráció esetén a versenyzői  regisztrációs oldalon keresztül 

a Level I-es meccset bárki számára elérhetővé kell tenni.  

 

6.2 Level II szintű versenyek 

        Kötelező:  

- Részvétel csak a 3. pontnak megfelelő versenyzők számára 

- Versenyrendezői jogosultság 

- Főbíró (szakág által jóváhagyott) 



- Szakág által jóváhagyott lőfeladatok 

- Verseny regisztrálása a szövetségi versenynaptár rendszerében 

Verseny regisztrálása a szövetségi rendszerben kötelezően legkésőbb 30 nappal a verseny 

időpontja előtt. Feltétele a versenyrendezői  regisztrációs oldal használatának. 

A Lőfeladatok terveinek (pályarajzok) és a pályák leírásának (breafing) megküldése kötelező, 

legkésőbb 15 nappal a verseny időpontja előtt a szakágvezetőnek. 

 

 

        Ajánlott: 

- legalább 1 NRO minden pályán 

- legalább 6 pálya 

- minimum lövésszám 100 

- egy segítő minden 6 lövésre 

- chronograph használata 

- értékelő rendszer használata 

 

6.3 Level III szintű versenyek 

        Kötelező:  

- Részvétel csak a 3. pontnak megfelelő versenyzők számára 

- Versenyrendezői jogosultság  

- Főbíró (RD által jóváhagyott) 

- RD által jóváhagyott versenykiírás és lőfeladatok 

- IPSC Bizottság által jóváhagyott lőfeladatok 

- Nemzetközi IPSC jóváhagyás 

- 3 hónappal korábbi bejegyzés az IPSC-nél 

- IPSC versenynaptárban való bejegyzés 

- Verseny regisztrálása a szövetségi rendszerben 

- legalább 1 NRO minden pályán 

Verseny regisztrálása a szövetségi versenyrendszerben kötelező legkésőbb 90 nappal a verseny 

időpontja előtt. Feltétele a versenyrendezői regisztrációs oldal használatának. 

Lőfeladatok terveinek és leírásának megküldése kötelező legkésőbb 45 nappal a verseny időpontja 

előtt a szakágvezetőnek. 

 

        Ajánlott: 

- legalább 1 IROA minden pályán 

- IROA értékelő bíró 

- legalább 12 pálya 

- minimum lövésszám 150 

- egy segítő minden 6 lövésre 

- chronograph használata 



- digitális értékelő rendszer használata 

6.4 Verseny eredmény 

A verseny rendezőjének kötelező a verseny végeztével az eredményjegyzéket és a jegyzőkönyvet 

megküldenie az alábbi címekre az eredményhirdetés után legkésőbb 24 órával. 

ipsc@mdlsz.com 

eredmenyek@mdlsz.com 

 

7. Versenyek ellenőrzése, szankcionálása 

 

Versenyek ellenőrzését a versenyellenőr végzi.  Feladata a nemzetközi illetve szakági szabályzásban 

megkövetelt versenyrendezési feltételek megvalósulásának ellenőrzése. 

- Versenyellenőrt a szakág jelöli ki/jelölheti ki 

 

Versenyellenőr jogai szabály szegés esetén: 

- Versenyrendező  felszólítása (és segítése) a szabályok betartására 

- Versenyrendezésben való változás megkövetelése  

- Verseny felfüggesztése adott időintervallumra 

- Verseny teljes felfüggesztése 

A versenyrendező szankcionálása: 

- A verseny szintjének visszasorolása 

- A rendező minősítő versenyrendezési jogosultságának megvonása 

- A rendező tag végleges eltiltása 

 

 8. Általános szabályozás 

Minden versenyt rendező tagnak kötelessége a tőle telhető legszínvonalasabb verseny rendezése. 

 Amennyiben a rendező tag igényli, támogatásért, segítségért, vagy tanácsért fordulhat az IPSC 

szakág vezetőhöz, vagy a Régió Igazgatóhoz.  
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