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IPSC LICENC SZABÁLYZAT 

 

Az indulhat IPSC versenyen, aki rendelkezik IPSC Licenc-el. 

 

1. Az engedély célja 

     Az IPSC Licenc célja, a biztonságos versenyzés megteremtése minél több versenyző részére - 

egyúttal: 

- hogy a versenyen résztvevők ismerjék a biztonsági szabályoknak megfelelő versenyzés módját, a 

biztonságos fegyverkezelést 

- hogy a versenyző magabiztos tudással érkezzen a versenyre, legyen sikerélménye 

- hogy lehetőséget adjon a Magyar IPSC Régió licenc-el bíró tagságának megfelelő nyilvántartására 

 

2. Engedély megszerzésének feltétele 

IPSC Licencet csak MDLSZ versenyengedéllyel és a digitális rendszerben regisztrációval rendelkező 

versenyző szerezhet meg. Ez az elméleti és gyakorlati vizsgán való részvétel alap feltétele. 

 

3. Vizsgázás menete 

 

3.1 Elméleti, online vizsga 

- elméleti vizsgát a digitális rendszeren keresztül lehet letenni a „Sportolói portál”-ban 

- az elméleti vizsga akkor sikeres ha a vizsgázó adott hibahatáron belül adott idő alatt teljesíti a 

feladatokat  

- a sikeres vizsgázáshoz szükséges a honlapon található IPSC szabályok ismerete (legfőképp a 

biztonsággal kapcsolatos szabályok) 

- sikertelen elméleti vizsga esetén a vizsgázó korlátlan alkalommal újra próbálkozhat 

 

3.2 Gyakorlati vizsga  

- gyakorlati vizsgán való indulás feltétele a sikeres elméleti vizsga 
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- gyakorlati vizsgára a digitális rendszerben lehet jelentkezni a verseny kiírások közt található 

gyakorlati vizsgákra 

- a gyakorlati vizsga oktatásból és gyakorlati feladatokból áll 

                     

   oktatás: tematika alapján átbeszélésre kerül az ipsc verseny menete 

    gyakorlat: egységes pályákon, egységes feladat leírás alapján kell vizsgázni  

 

A gyakorlati vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó adott hibahatáron belül teljesíti a feladatokat minden 

biztonsági szabály betartásával. Biztonsági szabály megsértése esetén a vizsga automatikusan 

sikertelen!  

 

3.2.1 Gyakorlati vizsga megtartása 

 

Gyakorlati vizsgát csak a szakág által jóváhagyott vizsgáztató tarthat. 

- a gyakorlati vizsgát a vizsgáztatónak (klubnak) a digitális versenynaptárban kell regisztrálnia, a 

szükséges adatokkal kitöltve (vizsgáztató személy, hely, idő, feltételek, esetleges költségek, stb.) 

- gyakorlati vizsgáztatásnak feltétele a szakági és főtitkári jóváhagyás a versenynaptárban 

- a jóváhagyott gyakorlati vizsga meg fog jelenni a versenynaptárban és elérhető lesz minden vizsgát 

tenni szándékozónak. A nevezési lehetőséget biztosítani kell. 

- gyakorlati vizsgát csak a szakág által jóváhagyott pályarajzok, adott feladat leírások és adott 

vizsgázási kritériumok alapján lehet tartani (ez biztosítja a vizsgacélok érvényesítését) 

- a pályákat és versenyzőket a szervezőnek fel kell töltenie PractiScore-ba, az eredményeket ott kell 

rögzítenie (PS használati kérdés esetén keresse a szakágat) 

- a vizsga végén a készült „eredményjegyzéket” és a vizsgáról készült jegyzőkönyvet fel kell tölteni a 

digitális rendszerbe (ugyanúgy mint egy verseny esetén) 

 

Sikeres elméleti és gyakorlati vizsga letétele után a vizsgázó IPSC Licenc-ét megkapja, IPSC 

versenyen való indulásra jogosulttá válik, a Magyar IPSC Régió (Hungarian IPSC Region) tagja és 

versenyzője lesz. 
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4. IPSC Licenc meglétének ellenőrzése 

Az engedély meglétének elsődleges igazolására a szövetség által kiadott plasztikkártya szolgál.  

Az új plasztikkártyát, amin már az IPSC LICENC is szerepel külön kell igényelni a szövetségtől!  

Elsősorban a verseny rendezőjének kötelessége az engedély meglétének ellenőrzése, de a versenyen 

bármely tisztségviselő kérheti. A versenyzőnek kötelező engedélyének meglétét kérésre igazolni. 

 

6. IPSC Licenc/tagság megtartása 

 Az a versenyző, aki adott versenyévad alatt legalább egy IPSC versenyt sikeres befejez, az IPSC Licenc 

érvényességét és a Magyar IPSC Régió tagságát automatikusan meghosszabbítja a következő 

versenyévadra. 

 Az a versenyző, aki egy versenyévadban eléri a 3 versenyből való kizárást (DQ), annak engedélye 

felfüggesztésre kerül és újra kell vizsgáznia. 

 Az a versenyző, aki két egymást követő versenyévadban egy IPSC versenyt sem teljesít, az IPSC 

Licenc-ét elveszíti, továbbá nem lesz tagja az IPSC hazai régiójának míg újra sikeres vizsgát nem tesz. 

(kivéve speciális esetekben szakági jóváhagyással) 

 Abban az esetben, ha valakinek az MDLSZ versenyengedélye megszűnik, annak automatikusan az 

IPSC Licence is megszűnik. 

 

7. Gyakorlati oktatás tematikája 

- regisztráció, PS, equipment sheet, divízió, kategória, erőfaktor, fegyverek és azok kiegészítői 

- felszerelés, öltözködés, szem és hallás védők 

- fegyverkezelés, lőszerkezelés, safety area 

- megérkezés pályához, squad, equipment check, briefing, shooting order (IROA), pálybejárás, mozgó 

célok 

- készenléti helyzet (ember/fegyver), vezényszavak, bemozdulás 

- végrehajtás, hibavonalak, paravánok, pálya levágás, tár visszaszerzés, végrehajtás kezdete/vége, 

fegyver elvesztése, STOP-vezényszó, meghibásodás, akadály elhárítás, szem és hallás védő elvesztése, 

segítés, zavarás 

- befejezés, vezényszavak, fegyverkezelés 

- értékelés (végrehajtás közben), találati zónák, átmenő találatok, gurulatok, popper, plate, 

kalibráció, eljárási hibák 

- reklamáció, papír megérintés, RM, óvás 

- DQ 

- verseny vége, veryfy, kivárási idő, eredményhírdetés  
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8. Gyakorlati vizsga feladatok, pálya 

 

FELADAT LÖVÉSSZÁM SZINTIDŐ VIZSGASZEMPONTOK

1. Biró ismerteti a feladatot és a biztonsági szögeket. 

Lövő az A boxban áll, vezényszóra tölt, biztosit, 

tokba teszi el a fegyverét, a FELKÉSZÜLTÉL? 

FIGYELEM vezényszavakat követően (azokat 

mindegyik feladatnál ismételni kell ) sipszóra 2 lövést 

ad le az 1. papircélra (optimális esetben 2 Alfa).  Azt 

követően ürit, elsüt/fesztelenit és tokba rakja el a 

fegyverét (Hot range feladat kivételével szintén 

minden feladat után )

2 3.5mp Lövő csak a vezényszavakra és megfelelően cselekszik.  SA fegyvernél bebiztosítja, 

mielőtt tokba rakja el a töltött fegyverét, DA/SA esetében biztonságosan leengedi a 

kakast. Töltés és fegyverkezelés közben az ujja a sátorvason kívül van, a cső 

biztonságos irányban.  DAO fegyver esetében, szolgálati (pld. Kydex) tipusú toknál 

figyeljünk hogy fegyverelrakásnál az ujja mindenképp a sátorvason kivül legyen, 

súlyos balesetet elkerülendő!  A FENTI SZEMPONTOKAT MINDEN TOVÁBBI 

FELADATNÁL IS ÉRVÉNYESÍTENI KELL!

2 Biró ismerteti a feladatot és a biztonsági szögeket. 

Lövő az A boxban áll töltött fegyverrel a tokban. 

Sipszóra elindul a B boksz felé és onnan 2 lövést ad 

le az 1. papircélra

2 5mp Átmozgás közben biztonságosan kezeli a fegyvert (ujj sátorvason kívül, cső 

biztonságos irányban)

3 Biró ismerteti a feladatot és a biztonsági szögeket.  

Lövő a C boxban áll. Sipszóra 2 lövést ad le a 1. 

papircélra, azután áthalad a D boxba és onnan ismét 

2 lövést ad le az 1. papircélra

4 7mp Átmozgás közben biztonságosan kezeli a fegyvert (ujj sátorvason kívül, cső 

biztonságos irányban)

4 Biró ismerteti a feladatot és a biztonsági szögeket.  

Lövő a D boxban áll. Sipszóra 2 lövést ad le a 1. 

papircélra, azután áthalad a C  boxba és onnan 

ismét 2 lövést ad le az 1. papircélra

4 7mp Átmozgás közben biztonságosan kezeli a fegyvert (ujj sátorvason kívül, cső 

biztonságos irányban)

5 Biró ismerteti  a feladatot és a biztonsági szögeket. 

Lövő a C boxban áll. Sipszóra 2 lövést ad le a 1. 

papircélra, azután áthalad a D boxba miközben tárat 

cserél és onnan ismét 2 lövést ad le az 1. papircélra 

4 9mp Átmozgás és tárcsere közben biztonságosan kezeli a fegyvert (ujj sátorvason kívül, 

cső biztonságos irányban). 

6 Biró ismerteti  a feladatot és a biztonsági szögeket. 

Lövő a D boxban áll. Sipszóra 2 lövést ad le a 1. 

papircélra, azután áthalad a C boxba miközben tárat 

cserél és onnan ismét 2 lövést ad le az 1. papircélra 

4 9mp Átmozgás és tárcsere közben biztonságosan kezeli a fegyvert (ujj sátorvason kívül, 

cső biztonságos irányban). 

7 Biró ismerteti  a feladatot és a biztonsági szögeket. 

Lövő a B  boxban áll. Sipszóra 2 lövést ad le a 1. 

papircélra, azután áthalad a C  boxba miközben tárat 

cserél és onnan ismét 2 lövést ad le az 1. papircélra 

4 9mp Átmozgás és tárcsere közben biztonságosan kezeli a fegyvert (ujj sátorvason kívül, 

cső biztonságos irányban). 

8 Biró ismerteti  a feladatot és a biztonsági szögeket. 

Lövő a B boxban áll. Sipszóra 2 lövést ad le a 1. 

papircélra, azután áthalad a D boxba miközben tárat 

cserél és onnan ismét 2 lövést ad le az 1. papircélra 

4 9mp Átmozgás és tárcsere közben biztonságosan kezeli a fegyvert (ujj sátorvason kívül, 

cső biztonságos irányban). 

9 Biró ismerteti a feladatot és a biztonsági szögeket. 

Lövő az B boxban áll háttal a golyófogónak,  cső 

üres, tár a fegyverben, fegyver a tokban. Sipszóra 

megfordul és 2 lövést ad le az 1. papircélra

2 4mp Felkészülés (tárazás) közben biztonságos irányban áll.  Fegyverelővétel csak a forgás 

befejezése után, biztonságos irányba történik.

10 Biró ismerteti  a feladatot és a biztonsági szögeket. 

Lövő a B boxban áll. Sipszóra hátrafelé indul azután 

2 lövést ad le a 3. papircélra, azután 2 lövést 2. 

papircélra, visszatér a B boxba és onnan 2 lövést ad 

le az 1. papircélra 

6 9mp Átmozgásnál, illetve a  2. és 3 cél megtámadásánál betartja a 90 fok biztonsági szöget, 

ujja sátorvason kívül

ÖSSZESEN 36

3. és 4 feladat HOTRANGE-ben történik, tehát a lövő a 3 feladat elvégzése után töltve teszi el a fegyverét(vizsgaszempont:  a fegyvert bebiztosítja/feszteleniti a 

kakast, gyors tok esetében a tokot lezárja, miközben a papircél ragasztása történik marad a boxban arccal a golyófogó felé, kezei keresztben a mellkason, azután 

pedig megfelelő vezényszóra:  KÉSZÜLJ FEL, sipszó után végrehajtja a 4. feladatot))
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A szint idők csak tájékoztató jellegűek, nem elvárás! 
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(megj. A 3. lolap melletti paraván olyan mértékben takarja el a lőlapot, 

hogy az ne legyen már  látható onnan, ahonnan a 2. lőlap már lőhető)
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