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1. A Pro Am shooting 

A Pro Am shooting lövészet során a versenyzők nagy kaliberű marokfegyvert és/vagy pisztoly kaliberű 

karabélyt használnak, kizárólag le-/eldőlő fémcélok dinamikus leküzdésére. 

 

2. Pályatípusok 

a) PAR TIME pályák 

- A verseny jellemzően 6-9 PAR TIME pályát tartalmaz, ahol a versenyzőknek pályánként 

meghatározott szintidőn belül kell teljesíteni az adott pályát. A feladat végrehajtásának indítását 

hangjelzés jelzi, és az adott szintidő letelte után szintén hangjelzés hangzik el, amit a pályabíró 

hangos „STOP!” vezényszóval erősít meg. 

 

b) TIE-BREAKER/SHOOT-OFF pálya 

- A verseny egy (1) TIE-BREAKER/SHOOT-OFF pályát tartalmaz a PAR TIME pályákon esetlegesen 

kialakult pontegyenlőség feloldására. A TIE-BREAKER/SHOOT-OFF pályán a versenyzőknek időkorlát 

nélkül le kell küzdeniük valamennyi célt. Az adott TIE-BREAKER/SHOOT-OFF pályán elért időeredmény 

pontegyenlőség esetén dönt a helyezésekről. 

 

3. Felszerelés 

I. Divíziók 

a) Limited 

- Bármilyen IPSC/USPSA szabályrendszer szerinti standard, production, classic, illetve IDPA 

szabályrendszer szerinti SSP/ESP/CDP pisztoly 

- Minimum kaliber 9 x 19 

- A tárakban a hangjelzés elhangzásakor egyenként maximum 10 lőszer lehet. 

- Annak a versenyzőnek, akinek a hangjelzést követően 10-nél több lőszer van a tárjaiban/egy 

tárában, az adott pályán elért pontszáma automatikusan 0 lesz. 

- Erőfaktor – nincs meghatározva, de a céloknak el kell dőlni a pontozáshoz (125 vagy magasabb 

ajánlott) 

 

b) Open 

- Bármilyen IPSC/USPSA szabályrendszer szerinti open, production optic, production optic light 

- Minimum kaliber 9 x 19 

- A tárakban a hangjelzés elhangzásakor egyenként maximum 10 lőszer lehet. 

- Annak a versenyzőnek, akinek a hangjelzést követően 10-nél több lőszer van a tárjaiban/egy 

tárában, az adott pályán elért pontszáma automatikusan 0 lesz. 



- Erőfaktor – nincs meghatározva, de a céloknak el kell dőlni a pontozáshoz (125 vagy magasabb 

ajánlott) 

 

c) PCC 

- Bármilyen IPSC/USPSA/IDPA szabályrendszer szerinti pisztoly kaliberű karabély, nincs külön PCC 

open divízió 

- Minimum kaliber 9 x 19 

- A tárakra nem vonatkozik a 10-lőszeres korlátozás. 

 

II. Fegyvertok, öv, tártartók 

- Bármilyen olyan tok használható, mely biztonságosan megtartja a pisztolyt és takarja a sátorvasat, 

ilyen pl. bármilyen, az IPSC, USPSA vagy IPDA szabályrendszer szerint használható tok. 

- A tokokat az IPSC, USPSA vagy IPDA szabályrendszer szerint kell elhelyezni. Váll-, comb-, hónalj- 

vagy kereszttokok használata nem megengedett. 

- A tártartók bárhol elhelyezhetők az övön. 

 

4. Célok 

- A pályák kizárólag le-/eldőlő fémcélokkal rendezhetők be. 

- A fémcélok formája, színe kötetlen, de általában az IPSC-ben/USPSA-ban/ISPA-ban alkalmazott 

fémcélok használatosak. 

- Az adott pályákon hibavonalakkal, meghatározott színű célokkal és lőpozíciókkal (lőkeretek) 

határozható meg a feladat végrehajtása. 

 

5. Pontozás 

- A versenyzők versenyen teljesített pontszáma a PAR TIME pályákon leküzdött célok számának 

összesítésével határozható meg. 

- Pontegyenlőség esetén a TIE-BREAKER/SHOOT-OFF pályán elért időeredmény dönt az adott 

helyezésekről. 

 

6. Büntetések 

- A PAR TIME pályákon a 0,5 másodperccel a pályához meghatározott szintidőn túli minden egyes 

lövés (függetlenül attól, hogy talál-e vagy sem), időn túli lövésnek minősül, és lövésenként egy pont 

levonást eredményez. 



- A PAR TIME pályákon a nem megfelelő pozícióból (pl. meghatározott lőkereten kívül) leadott 

lövéssel elért találat, ill. a nem megfelelő színű (pl. a fehér lőkeretből a kék) cél leküzdése esetén az 

elért találat nem számítódik hozzá a versenyző elért pontszámához. 

- A TIE-BREAKER pályán a nem megfelelő pozícióból (pl. meghatározott lőkereten kívül) leadott 

lövéssel elért találat, ill. a nem megfelelő színű (pl. a fehér lőkeretből a kék) cél leküzdése esetén 

találatonként 0,5 másodperc adódik a pályán teljesített időhöz. 

- A TIE-BREAKER pályán állva hagyott célok esetén célonként 3 másodperc adódik a pályán teljesített 

időhöz. 

 

7. Bírózás: 

Pro Am versenyeken kizárólag IPSC bírók lehetnek pálya vezető bírók. Erre vonatkozó szabályzat 

megegyezik az IPSC bírói szabályzattal. 

 

8. Biztonság: 

Pro Am versenyeken a biztonsági előírások megegyeznek az IPSC szabályokban leírtakkal. 

 

9. Minősítés: 

Pro Am versenyeken szerezhető minősítés. Megegyezik az IPSC minősítési rendszerrel. 

 

 

Minden nem tisztázott kérdésben az IPSC szakág egyéb szabályzatai a mérvadóak. 


