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 1   Elnevezések 

Szövetség: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség. 

Nemzetközi szövetség: International Defensive Pistol Association. 

Elnökség: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség elnöksége. 

Főtitkár: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség főtitkára. 

Szakágvezető: jelen szabályzat alkalmazásában a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 

IDPA szakágvezetője,   

Versenyellenőr: Az elnökség  által kijelölt személy, aki a verseny helyszínén képviseli, és ha szükséges, 

akkor érvényesíti a Szövetség érdekeit. 

MD: Match Director, verseny fő szervező. 

IPOC: International Point Of Contact: a nemzetközi szövetség által kijelölt kapcsolattartó. 

Elsősegélynyújtó:, Elsősegély-tanfolyamon sikeres vizsgát tett személy; a felszerelése azonnal elérhető 

és legalább nagy volumenű végtagvérzés csillapítására alkalmas; ismeri a lőtér elsősegély-

felszerelésének helyét; minden tisztviselő ismeri az elérhetőségét; jellemzően más tisztséget is visel a 

versenyen. 

Kiemelt elsősegélynyújtó: Speciális elsősegély-tanfolyamot elvégzett személy; a felszerelése azonnal 

elérhető és legalább kétféle módon alkalmas nagy volumenű végtagvérzés tartós csillapítására; ismeri a 

lőtér elsősegély-felszerelésének helyét; minden tisztviselő ismeri az elérhetőségét; más tisztséget is 

viselhet a versenyen. 

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

 

 2   Verseny időszak 
Az amatőr versenyrendszer versenyévadokra tagozódik. Egy versenyévad a naptári év január 1-től 

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



 3  Versenyengedélyek, licencdíjak 
A szövetség által kiadott versenyengedéllyel kell rendelkeznie minden magyar sportolónak, aki részt 

vesz versenyen. 

A verseny rendezőjének 5000 Ft versenyrendezési hozzájárulást kell fizetnie versenyenként a 

szövetségnek, Tier 2-4 verseny esetén ezen felül 50 USD-t kell fizetni a nemzetközi szövetségnek. 

 4   Versenyrendezési jogok és kötelességek 
Elsődlegesen az IDPA szabálykönyv előírásait kell alkalmazni (amik itt nem kerülnek megismétlésre), 

az alábbi kiegészítésekkel. 

A Szövetség a verseny rendezési jogát előzetes jóváhagyáshoz köti. 

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

azonban a versenyért mindennemű felelősséget továbbra is maga visel. A verseny rendezője köteles a lő 

verseny megrendezéséhez és biztonságos lebonyolításához szükséges valamennyi törvényi feltétel 

meglétéről gondoskodni. 

 5   Verseny típusok: 
Tier 1 (hazai) verseny: a szakág által felügyelt IDPA verseny. 

Classifier (Osztályozó) verseny: a nemzetközi szövetség által pontosan megszabott verseny, ami 

lehetővé teszi a hazai és a nemzetközi minősítés elérését. 

Tier 2-4 (nemzetközi) verseny: a nemzetközi szövetség által felügyelt verseny.  Minden verseny típus 

beleszámít a 3 db MDLSZ versenyen való részvételbe, és az alábbi pontban részletezettek szerint 

minősítést ad. 

 5.1  Tier 1 (hazai) verseny 

Legalább 30 nappal a versenyt megelőzően el kell küldeni a versenykiírást a Főtitkárnak, aki 

gondoskodik a szövetség honlapján való megjelenésről. A versenykiírásnak tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 

 időpont 

 helyszín 

 pályaszám, becsült lövésszám 

 MD neve (az MD minumum CSO minősítésű bíró lehet) 

15 nappal a versenyt megelőzően javasolt elküldeni a pályaterveket a szakágvezetőnek. 

A versenyen legyen elsősegélynyújtó; csak versenyengedéllyel rendelkező indulhat; az elnökség 

delegálhat versenyellenőrt. 



Az IDPA szabálykönyvben, illetve a fentiekben leírtak nem teljesítése esetén a verseny 

visszaminősíthető lőgyakorlattá, a rendező klub elnöke eltiltható versenyrendezéstől, és a MD eltiltható 

a jövőben ettől a tisztségtől. Ezen lépéseket a versenyellenőr kezdeményezésére a szakágvezető 

hozhatja meg, ami ellen az elnökségnél lehet fellebbezni 30 napon belül. 

(1) A minősítés alapja az összes időre vonatkoztatott százalékos eredmény. A verseny győztesének elért 

ideje a 100 százalék. Minden további versenyző annyi százalékot kap, ahány százalékát megszerezte a 

győztes, legjobb idejének. 

A minősüléshez legalább 4 versenyzőnek kell eredményt elérnie divíziónként, egy minimum 50 lövéses 

versenyen. Minősítési szintek a következő divíziókban érvényesek nagykaliberű pisztoly és 

nagykaliberű puska fegyvernemben:  SSP, ESP, CDP CCP, PCC, BUG, valamint a szakágvezető külön 

engedélyével SPD ( eltérő fegyvernemben) 

(2) Másod osztály minősítési szint : 30% felett (1 alkalommal) 

(3) Első osztály minősítési szint: 40% felett )1 alkalommal) 

(4) Mester minősítési szint: 60% felett (3 alkalommal) 

(5) Nagymester minősítési szint: 80% felett (4 alkalommal) 

A versenyen legalább három egyesület versenyzőinek és legalább 15 versenyzőnek kell részt venni. 

A nemzetközi IDPA versenyengedéllyel ( International IDPA licence) rendelkező versenyző minden 

hazai Tier 1-es versenyen az aktuális nevezési díjból  1000 Ft kedvezményre jogosult. 

 5.2  Classifier (osztályozó) verseny 

A Tier 1-nél leírtak az irányadók (természetesen a szabálykönyv Classifier-re vonatkozó részeinek 

betartásával). 

 5.3  Tier 2-4 (nemzetközi) verseny 

A Tier 1-nél leírtak a következő szigorításokkal irányadók: 

(1) A minősítés alapja az összes időre vonatkoztatott százalékos eredmény. A verseny győztesének elért 

ideje a 100 százalék. Minden további versenyző annyi százalékot kap, ahány százalékát megszerezte a 

győztes, legjobb idejének. 

A minősüléshez legalább 4 versenyzőnek kell eredményt elérnie divíziónként, a nemzetközi 

versenyekre vonatkozó  IDPA szabályoknak megfelelő versenyen. Minősítési szintek a következő 

divíziókban érvényesek:  SSP, ESP, CDP CCP, PCC, BUG. 

(2) Másod osztály minősítési szint : 20% felett (1 alkalommal) 

(3) Első osztály minősítési szint: 40% felett )1 alkalommal) 

(4) Mester minősítési szint: 60% felett (1 alkalommal) 

(5) Nagymester minősítési szint: 80% felett (2 alkalommal) 



A versenyen legalább három egyesület versenyzőinek és legalább 15 versenyzőnek kell részt venni. 

Legalább 160 nappal a versenyt megelőzően el kell küldeni a versenykiírást a szövetségnek és a 

nemzetközi szövetségnek is.  

A versenyen legyen kiemelt elsősegélynyújtó; az IPOC is delegálhat versenyellenőrt. 

 6   Eredményjegyzék, jegyzőkönyv 
A verseny rendezője a versenyről eredményjegyzéket és jegyzőkönyvet készít, amelyet köteles 5 napon 

belül elektronikus formában a főtitkárnak és a szakágvezetőnek eljuttatni. Az eredményjegyzék .xls 

formátumú, a következő mezőkkel: 

1.  Helyezés 

2. Versenyző neve 

3. Szövetségi versenyengedély szám (külföldi és napi esetében 0) 

4. Nemzetközi szövetségi versenyengedély szám (ennek hiányában 0) 

5. elért minősítés (NM, M, 1, 2 egyike) 

6. Divízió (nagy betűkkel, rövidítve) 

7. Kategória 

8. Eredmény (másodpercben, százalékban) 

9. 2019–től kezdve: pályaeredmények, majd részfeladat mért idők és pályánkénti büntetések 

Javasolt az eredmény online publikálása az eredményhirdetést követő 2 órában. 

 7   IDPA versenyek minősítései 
7.1 Az adott évben érvényes minősítést az előző naptári év versenyeredményei alapján kell 

meghatározni. Tárgyévben szerzett minősítést év közben külön lehet kérni, ez évközi minősítésnek 

számít, amely térítés köteles. 

7.2 A minősítéshez szükséges versenyeredmények kizárólag a Szövetség vagy a nemzetközi szövetség 

által jóváhagyott, és ellenőrzött versenyeken szerezhetők meg. 

7.3 Minősítő versenyen legalább három egyesület versenyzőinek és legalább 15 versenyzőnek kell részt 

venni. 

7.4 Bármelyik minősítés csak akkor érvényes, ha a sportoló az adott évben legalább HÁROM, bármely 

MDLSZ szakágban rendezett versenyen részt vesz és legalább egyszer minősítést szerzett. 

7.5 Minősítést fegyvernemenként lehet megszerezni, nagykaliberű pisztolyra és nagykaliberű puskára, 

valamint esetileg ettől eltérő fegyvernemben is. 

 



7.6 A Minősítést minden versenyzőnek, minden évben meg kell szereznie. Kivétel, ha egy 

versenyzőnek valamilyen, (például egészségügyi) ok miatt nem sikerül megszereznie a minősítést, 

akkor az Elnökség az előző év minősítési eredményei alapján a sporteredményeit figyelembe véve, 

külön minősítést javasolhat. A minősítés alapja a Tier1-4 hazai és nemzetközi, valamint 72 lövéses, 25 

lövéses vagy az 54 lövéses PCC osztályozó versenyen elért időeredmény. 

7.7 A nemzetközi 72 lövéses minősítő OSZTÁLYOZÓ verseny részletei: 

7.7.1 A concealment garment is optional for the Classifier. 

7.7.1 A rejtett viselés nem kötelező a minősítő versenyen. 

7.7.2  Stage 1 LIMITED (7-yard line) 24 rounds total All Shot from P1 (6.4 Meters) 

7.7.2 1. pálya LIMITED a P1 (7 yardos vonal, 6,4 méter) 24 lövés 

7.7.2.1 String 1 (12 shots): Load exactly 6 rounds in the firearm. Draw and fire 2 shots to each body, 

reload from slide-lock and fire 2 shots at each head. 

7.7.2.1 String 1: (12 lövés): A fegyver pontosan 6 lőszerrel töltve. Minden cél támadása 2 lövéssel, 

majd vészhelyzeti tárcserét követően minden célt 2 fejlövéssel kell újra támadni. 

7.7.2.2 String 2 (6 shots): Draw and fire 2 shots at each target strong hand only. 

7.7.2.2 String 2 (6 lövés): Minden cél támadása 2 lövéssel, csak erős kézzel. 

7.7.2.3 String 3 (6 shots): Start with firearm in weak hand, fire 2 shots at each target. 

7.7.2.3 String 3 (6 lövés): A fegyver gyenge kézben, 2 lövéssel kell támadni minden célt. 

7.7.3 Stage 2 LIMITED (5 and 10-yard line) 24 rounds total P2 and P3 (9.1 & 4.6 meters) 

7.7.3 2. Pálya: LIMITED P2 és P3 (5 és 10 yardos 9,1 + 4,6 méter vonal) 24 lövés összesen. 

7.7.3.1 String 1 (12 shots): Load exactly 6 rounds total in the firearm at P2. Start back to the target, 

turn, draw and fire 2 rounds to each target, re-load from slide-lock and fire 2 more shots at each target. 

7.7.3.1 String 1 (12 lövés):A fegyver 6 lőszerrel töltve. A lövő háttal áll a céloknak, fordulás után 2 

lövéssel támad minden célt, majd vészhelyzeti tárcserét követően újabb 2 lövéssel támad minden célt. 

7.7.3.2 String 2 (6 shots): From the 10-yard line (P2), draw and fire 2 shots at each target while moving 

forward. Do not cross the line at P3. 

7.7.3.2 String 2 (6 lövés): A 10-yardos vonalon (9,1m.P2), folyamatos előre mozgás közben minden cél 

támadása 2 lövéssel. A P3. (4,6 méter) vonalat tilos átlépni! 

7.7.3.3 String 3 (6 shots): From the 5-yard line (P3), draw and fire 2 shots at each target while 

retreating from the targets. 

7.7.3.3 String 3 (6 lövés): A 5-yardos vonalon (4,6m. P3), folyamatos hátramozgás közben minden célt 

2 lövéssel kell támadni. 



7.7.4 Stage 3 LIMITED (15 and 20-yard line) 24 rounds total (18.3 & 13.7 meters) 

7.7.4 3. Stage 3 LIMITED (15 és 20-yardos vonal18,3 és 13,7 méter) 24 lövés összesen 

7.7.4.1 String 1 (12 shots): Load exactly 6 rounds total in the firearm at P4. Draw and fire 2 shots at 

each target using from either side of the barricade, re-load from slide-lock, advance to barrels at the 15 

yard line (P5) and fire 2 shots at each target using cover shooting inside of the barrels on either side. 

Shooters choice. Shooter may not shoot around outside of barrels without incurring a penalty Per 5.1. 

7.7.4.1 String 1 (12 lövés):A fegyver 6 lőszerrel töltve, a lövő P4.-ben áll. Minden célt 2 lövéssel 

megtámad a fedezék bármelyik oldaláról, újratölt, majd előre mozog a 15 yardos vonalon (P5) 

elhelyezett hordók mögé és a hordók belső oldalát fedezéknek használva2 lövéssel újratámad minden 

célt. A versenyző választhat, hogy melyik oldalra fut, azonban kötelező a fedezékek belső oldalát 

használni. Amennyiben a lövő a fedezék külső oldalát használja, az 5.1. szerinti büntetést kapja. 

7.7.4.2 String 2 (12 shots): Load exactly 6 rounds total in the firearm at P5. Draw and fire 2 shots at 

each target using cover from inside of the barrels, re-load from slide-lock move to the opposite barrels 

and fire 2 shots at each target using cover from inside the barrels. Shooter may not shoot around 

outside of barrels without incurring a penalty Per 5.1. 7.7.4.2 String 2 (12 lövés): A fegyver 6 lőszerrel 

töltve, a lövő P5.-ben áll. Minden célt a fedezék belső oldaláról megtámad 2 lövéssel, majd tárcserét 

követően átfut a másik oldali fedezék mögé, ahonnan szintén a fedezék belső oldaláról újabb 2 lövéssel 

támad minden célt. Amennyiben a lövő a fedezék külső oldalát használja, az 5.1. szerinti büntetést 

kapja. 

7.7.5 A divíziókban az adott szintekhez elvárt időeredmények: 

 

Időeredmények: ESP SSP CDP CCP REV BUG 
       

 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Nagymester 95.00 96.00 100.00 103.00 110.00 - 118.00 
       

 95.01 - 96.01 - 100.01 - 103.01 - 110.01 - 118.01 

Mester. 140.00 142.00 142.00 155.00 165.00 - 177.00 
       

 140.01 - 142.01 - 150.01 - 155.01 - 165.01 - 177.01 

I. osztály 225.00 232.00 240.00 248.00 263.00 - 283.00 
       

 225.01 - 232.01 - 240.01 - 248.01 - 263.01 - 283.01 - 

II. osztály 325.00 332.00 340.00 348.00 363.00 383.00 
       

 

7.8 A nemzetközi 25 lövéses minősítő OSZTÁLYOZÓ verseny részletei: 

7.8.1 A cél magassága 5' Pálya rajz: lásd : www.idpa.com weboldal 

Target height set at 5' 

7.8.2 A fedőruházat nem kötelező. 

Cover garment optional 

7.8.3 Kötött lövésszám. 

Scoring is Limited 



7.8.4 Első részfeladat: 5 lövés szabad stílusban. 

String 1: Draw and fire 5 shots freestyle. 

7.8.5 Második részfeladat: 5 lövés csak erős kézzel. 

String 2: Draw and fire 5 shots using Strong Hand Only. 

7.8.6 Harmadik részfeladat: 5 lövés, technikai tárcsere, újabb 5 lövés szabad stílusban. 

String 3: Start with only 5 rounds in your gun. Draw and fire 5 shots, emergency reload and fire 5 

additional shots freestyle. 

7.8.7 Negyedik részfeladat: 4 lövés a testbe, egy a fejbe szabad stílusban 

String 4: Draw and fire 4 shots to the body and one shot to the head freestyle. 

7.8.8 A cél távolsága 9.144 m (10 yard). 

10 yards (9.144M) 

7.8.9 A divíziókban az adott szintekhez elvárt időeredmények: 

 

Időeredmények: ESP SSP CDP CCP REV BUG                PCC 
       

 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0                        0- 

Nagymester 25 25.4 26.1 27.1 28.8 - 30.9                18 

      

 

 25.01 - 25.41 - 26.11 - 27.11 - 28.81 - 30.91                18,1- 

Mester. 32.00 32.4 33.3 34.7 36.9 - 39.6               - 27 

      

 

 32.01 - 32.41 - 33.31 - 34.71 - 36.91 - 39.61                27,1- 

I. osztály 41.00 41.60 42.7 44.4 47.3 - 50.7               - 38 

      

 

 41.01 - 41.61 - 42.71 - 44.41 - 47.31 - 50.71 -             38,1- 

II. osztály 66.00 66.60 67.70 69.40 72.30 75.70              - 50 
       

 

7.9 A nemzetközi PCC minősítő verseny részletei: 

7.9.1 Első pálya: 18 lövés összesen a 13.716 m-s vonaltól (P1). 

Stage 1 (15yd line) 18 rounds total All Shot from P1 

7.9.2 Első részfeladat: 9 lövés, vállban lévő (low ready) fegyverrel indulva 2 test 1 fej lövés a középső 

célon majd az oldalsó célokon. 

String 1 (9 shots): From Low Ready fire 2 shots to the body and one shot to the head on T2 (center), 

then 2 to the body and one to the head on T1 and T3 in either order. 

7.9.3 Második részfeladat: 9 lövés, vállban lévő (low ready) fegyverrel indulva 3 fej lövés a középső 

célon majd az oldalsó célokon. 

String 2 (9 shots): From Low Ready fire 3 shots to the head of T2, then 3 shots to the head of T1 & T3 

in either order. 

7.9.4 Második pálya: 18 lövés összesen a 22.86 m-s vonaltól (valamelyik P2): vállból indulva pontosan 

9 lőszerrel, a középsővel kezdve mindhárom célt meg kell lőni 3-3 lövéssel, újratöltést követően 

átmenni a másik P2-be, és ismét  a középsővel kezdve mindhárom célt meg kell lőni 3-3 lövéssel. 



Stage 2 (25yd line ) 18 rounds total String 1 : Load exactly 9 rounds total in the firearm at either P2. 

From Low Ready fire 3 rounds to each target starting with T2, reload and move to opposite P2 and re-

engage with 3 shots each starting with T2. 

7.9.4 Harmadik pálya: 18 lövés összesen a 45.72 m-s vonaltól (P3) 

Stage 3 (50yd line) 18 rounds total 

7.9.5 Első részfeladat: 9 lövés, vállban lévő (low ready) fegyverrel indulva 3 lövés a középső célon 

majd az oldalsó célokon. 

String 1 (9 shots): From Low Ready at either P3, fire 3 rounds to each target offhand starting with T2. 

7.9.6 Második részfeladat: 9 lövés, P4-ben a jelet érintő fegyverrel indulva 3 lövés a taktikai 

sorrendben. 

String 2 (9 shots): From P4 with muzzle touching mark on Barricade, fire 3 shots on each target from 

either side of the barricade in tactical priority 

7.9.7. Az elvárt időeredmények: 

Nagymester: 0-66 

Mester: 66.01-76 

I. osztály: 76.01-86 

II. osztály: 86.01-240 

 

7.9.8. Pályarajz: Lásd: www.idpa.com weboldal 

 

7.10 Az érvényes nemzetközi IDPA minősítéssel, osztályozással rendelkező versenyzők (ha az általános 

szabályoknak megfelelnek) az alábbi megfeleltetéssel kapnak minősítést: 

Grand Master, Master, Expert: Nagymester 

Sharpshooter:  Mester 

Marksman: I. osztályt 

Novice: II. osztály 

 8   Kiválasztási szabályok 
Külföldi versenyre kizárólag a nemzetközi szövetség versenyengedélyével lehet nevezni, érvényes 

nemzetközi minősítéssel, osztályozással. 

 

 

 



 9  Hazai IDPA bírói (uSO) képzés szabályai 
A hazai bírók (uSO) képzésének feltételei a következők. 

 A bírói képzésre jelentkező rendelkezik érvényes  MDLSZ rajtengedéllyel 

Bírói képzést csak CSO tarthat a szakágvezető jóváhagyásával. 

2020.02.01-től a jelentkező igazoltan részt vett minimum 5 db az MDLSZ versenynaptárában szereplő 

bármilyen IDPA versenyen, amit DQ nélkül teljesített.  

A bírói igazolvány kiállításának feltétele, hogy a sikeres bírói vizsgát tett bírójelölt minimum 3 db az 

MDLSZ versenynaptárában szereplő bármilyen IDPA versenyen részt vesz bíróként.  

 


