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IPSC BÍRÓI szabályzat

1. IPSC Bírói minősítések – IPSC VERSENYEKEN CSAK MINŐSITETT BÍRÓK TÖLTHETNEK BE
VEZETŐ TISZTSÉGET
1.1 IPSC NROI Range Officer minősítés megszerzésének a feltételei
- legalább 10 Level II. IPSC versenyen való részvétel mint versenyző
- legalább 5 Level II. versenyen való részvétel mint segítő, felíró
- részvétel IPSC RO képzésen
- sikereselméleti és gyakorlati vizsga
1.2 IPSC NROI Chief Range Officer minősítés megszerzésének a feltételei
- IPSC Range Officer minősítés
- legalább 35 megszerzett pont, ebből 15 pont Level III-as versenyen
- bírói bizottság javasolja
1.3 IPSC NROI RANGE MASTER minősítés megszerzésének a feltételei
- IPSC Chief Range Officer minősítés
- legalább 55 megszerzett pont, ebből 21 pont Level III-as versenyen
- Match Director vagy másod Range Master beosztás legalább 2 versenyen
- bírói bizottság javasolja

2. IPSC Bírói minősítések MEGŐRZÉSÉNEK FELTÉTELEI
2.1 IPSC NROI Range Officer minősítés megőrzésének a feltételei
- IPSC versenyengedély kiváltása minden évben
- legalább 4 bírói pont megszerzése minden évben
- részvétel az előírt képzéseken
2.2 IPSC NROI CRO - RM minősítés megőrzésének a feltételei
- IPSC versenyengedély kiváltása minden évben
- legalább 4 bírói pont megszerzése minden évben, ebből 3 pont Level III-as versenyen
- részvétel az előírt képzéseken
MINŐSÍTÉSSEL NEM RENDELKEZŐ BÍRÓ PÁLYA VEZETŐ BÍRÓ NEM LEHET!!!!
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3. IPSC Bírói pontok
-

Minden versenyen annyi pontot lehet szerezni, amilyen minősítésű az adott verseny
Az adott verseny legalább 50%-án teljesíteni kell a pontok megszerzéséhez
A bírói pontokat lehet az adott bírói pontgyűjtő lapon rögzíteni
Bírói pontokat adott versenyévad utolsó napjáig lehet gyűjteni

4. IPSC Bírói megjelenés
-

Tisztséget betöltő bíró kötelező viselete az egységes bírói mez és sapka (saját kötelessége
beszerzésének kezdeményezése a szakág felé)
Egyéb esetben a bírói mez és sapka viselése tilos
Bíróként tisztséget betölteni csak tiszta, rendezett öltözetben lehet
A mezt a nadrágban betűrve kell tartani.
Zárt cipő viselése kötelező.
Bírói igazolványt kötelező viselni (de legalább jól láthatóan kihelyezni),
Hivatalos lövészet vezetői engedély megléte kötelező
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