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AZ IDPA ALAPÍTÁSÁNAK KONCEPCIÓJA

1996-ban azzal a céllal alapították ezt a sportot, hogy a sportolók és az önvédelmi fegyvertartási engedéllyel
rendelkezők reális körülmények közötti lőteljesítményét fejlessze.
Az IDPA verseny megtervezésekor elsődleges szempont volt, hogy az minden lövőnek élmény legyen, bármilyen
szinten is áll a tudása, ezen felül összehozza egymással a résztvevőket. Az IDPA versenyen való részvételhez
szükséges maroklőfegyver, tokok, és egyéb olyan felszerelések használata, melyek lehetővé teszik a rejtett viselést
önvédelmi céllal. Az IDPA alapítói ezen célokat, és a lövők érdekeit szem előtt tartva megalkották azon
felszereléskövetelményeket, melyek az általánosan elérhető tűzfegyverekre és felszerelésekre alapulnak. Ezekkel a
versenyzőknek minimális befektetéssel is lehetőségük nyílik a versenyeken való részvételre.
Mára, az alapítók víziójának és a tagok felé való elkötelezettségüknek köszönhetően az IDPA a leggyorsabban
növekvő lövő sport az USA-ban, több mint 25 000 taggal az 50 államból, és több mint 400 klubbal, a világ több mint
70 országából.
A legfőbb célunk, hogy az egyének tudását és képességeit mérjük. Minden olyan felszerelés, amelyet nem
mindennapos, rejtett viselésre terveztek, nem megengedett ebben a sportban.

1.1

Az IDPA alapelvei, céljai

A sportolók számára az alábbi alapelvek szolgálnak iránymutatásul, mely szerint az IDPA mint sportág:
A. a biztonságos fegyverkezelésre tanít, kizárólag olyan lőfegyvereket és felszerelést használva, mely alkalmas
a mindennapos rejtett viselésre.
B. a gyakorlati lövészetet helyezi előtérbe, amely arra buzdítja a sportolókat, hogy folyamatosan
fejlesszék saját képességeiket és sportbaráti kapcsolataikat.
C. egyenlő feltételeket biztosít minden versenyző számára, hogy kizárólag a tudás és az egyén
képességei határozzák meg az eredményeket, ne a felszerelés.
D. mind a felszerelés, mind a lövők számára külön divíziókat biztosít, a hasonló karakterisztikájú
lőfegyverek azonos csoportba kerülnek, és a hasonló képességű emberek egymás ellen versenyeznek.
E. gyakorlati és valósághű pályákat nyújt, melyek olyan készségeket tesznek próbára, amik lehetővé
teszik életveszélyes helyzetek túlélését.
F. erősen arra buzdítja az IDPA tagokat, hogy támogassák az IDPA szponzorait, amikor felszerelést vagy
kiegészítőket vásárolnak. A nagy szponzoroknak jelentős szerepük van az IDPA sikerében minden
szinten, beleértve a klub szintű, megyei, nemzeti és nemzetközi sikereket egyaránt.
G. célja olyan szervezet létrehozása, mely folyamatosan figyelembe veszi sportlövőinek visszajelzéseit.
Az IDPA sosem adhat meg mindent mindenkinek, de tiszteletteljesen fogad minden olyan javaslatot a
tagjaitól, melyek az IDPA alapelveit és céljait követik.

1.2

IDPA lövészet alapjai

1.2.1
Felszereléskövetelmények:
A használható felszerelésnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
A. Rejthetőség - minden felszerelést (az elemlámpák kivételével) úgy kell elhelyezni, hogy az az öltözék alól
sem szemből, sem hátulról, sem oldalról ne látszódjon, ha mindkét kezünket oldaltartásban, a padló
síkjával párhuzamosan tartjuk.
B. Praktikusság - megfelelő legyen egész napos, rejtett önvédelmi viselésre is.
1.2.2

Résztvevőkkel szembeni elvi elvárások:
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D

E.
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1.2.3
A.

B.

C.
D.

A versenyzők nem kísérelhetik meg kijátszani, vagy veszélyeztetni a verseny tisztaságát, tiltott eszközök,
felszerelések és technikák használatával.
A versenyzők tartózkodnak miden sportemberhez nem méltó magatartástól, tisztességtelen cselekedettől
és a tiltott felszerelések használatától.
Az IDPA szabálykönyvnek nem célja, hogy minden esetre kimerítő, részletes leírást adjon minden
engedélyezett és tiltott felszerelésről és technikáról. A lövő felszerelése és alkalmazott technikái meg kell,
hogy feleljenek az IDPA alapelveinek, mindemellett szem előtt kell tartani, hogy ez a sport önvédelmi
szituációkat modellez. A józan ész és az IDPA alapelvei fogják eldönteni azt, hogy egy adott eszköz, technika
vagy felszerelési tárgy engedélyezett-e az IDPA szabályok szerint.
Lényegében az IDPA egy önvédelmi helyzetet szimuláló sport. A kellékek, amikből a pályákat, lőfeladatot
megépítik (Course of Fire - CoF) gyakran elnagyoltak; épületeket, falakat, ablakokat, ajtókat stb.
modelleznek. A pályaleírás tartalmazza a lőpozíciókat (azon helyeket, ahonnét a célokat támadni kell). A
kellékek használatának szabályai a pályabejárás során lesznek pontosan ismertetve.
Egyéni pályabejárás, beleértve a szimulált pályabejárást (kézzel vagy egyéb tárggyal célratartás), célképek
vétele nem engedélyezett a pálya határain belül.
Az IDPA-ban alapvetően mindig fedezékből szabad lőni. A versenyzőknek kötelező minden, a pályán
rendelkezésre álló fedezéket használnia!
Az IDPA sportlövészet a rejtett viselésen alapul. Minden pályát olyan öltözékben kell meglőni, ami lehetővé
teszi a rejtett viselést, amennyiben ettől eltérő rendelkezés nincs.
A lövő köteles minden pályát ugyanazzal a fegyverrel lőni, hacsak a lőfegyver közben meg nem hibásodik.
Az újralövés a következő esetekben engedélyezett: a pályához tartozó felszerelés meghibásodása, illetve ha
a Bíró (Safety Officer - SO) megzavarta a lövőt.
Az IDPA hivatalos nyelve az angol. A versenyeken a parancsok - függetlenül a verseny helyétől, és a
résztvevők nemzetiségétől - angolul hangzanak el. Bármilyen probléma esetén az angol nyelvű
szabálykönyv a mérvadó!
Pálya, lőfeladat (CoF) szabályai
Az IDPA hosszútávú sikerességének kulcsa, hogy minden feladatnak, amit a lövőknek meg kell oldaniuk,
ragaszkodnia kell az önvédelmi elvekhez. Az IDPA alapítói állapodtak meg ebben, amikor lefektették ennek
a sportnak az alapjait. Az IDPA célja továbbá, hogy segítsen fejleszteni mindazon képességeket, amikre egy
éles helyzetben szüksége lehet egy önvédelmi fegyvert viselőnek. Azon követelmények is ennek
szellemében íródtak, mely szerint például támadáshoz használni kell a fedezékeket, újratöltéshez
úgyszintén, vagy a korlátozott számú lőszer használata a feladat során.
 Lőfeladat: A Pálya (CoF) egy olyan része, amely kezdetét start jel jelzi, míg a végét az utolsó
leadott lövés. A pályák egy vagy több lőfeladatból állhatnak.
 Fedezék: egy olyan pozícióra hivatkozik, ahol a lövő úgy tudja támadni a célokat, hogy a testének
alsó vagy felső fele tárgy (pl. fal) mögött van.
A pályának a versenyző lőtudását kell próbára tennie. A mozgásukban korlátozott lövőknek engedmények
tehetők a pálya végrehajtásában. A Főbíró (Match Director - MD) feladata, hogy olyan pályát tervezzen,
mely mindenki számára teljesíthető.
Tisztában vagyunk azzal, hogy több különböző iskolája van az önvédelmi fegyver használatának. Az IDPA
elsődleges célja, hogy általánosan elfogatott biztonságos fegyverkezelési készségeket gyakoroltasson.
Az IDPA szabályai minden kategóriában, és minden IDPA tagra kötelező érvényűek, azok betartása
mindenkitől elvárt, és egyben megkövetelt.
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2.1

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
Cooper négy alapszabálya

Jeff Cooper ezredes négy lőfegyverbiztonsági szabálya több mint 30 éve jelent meg eleinte könyvekben, videókon,
edzéseken és tanfolyamokon. Az idő teltével vált elfogadottá, és bár nem IDPA biztonsági szabályok, az alábbi
biztonsági szabályok alapjául szolgálnak.





Mindíg, mindenen fegyvert kezelj úgy, mintha töltött lenne.
Soha ne irányítsd a fegyver csövét semmire, amit nem szándékozol megsemmisíteni.
Ne tedd az ujjad az elsütőbillentyűre mindaddig, amíg az irányzék nincs a célon.
Azonosítsd a célt, és azt, ami mögötte van.

Ezen biztonsági szabályok szolgálnak követendő sarokkövekként minden IDPA-lövésznek, beleértve a
SO-kat, MD-ket és AC-kat, hogy a rendezvényeink biztonságosak és élvezhetőek legyenek a résztvevők széles
körének. Ezek minden IDPA eseményen elfogadásra kerülnek.

2.2

Nem biztonságos fegyverkezelés

A nem biztonságos fegyverkezelés az IDPA versenyről való azonnali kizárást vonja maga után (DQ).
Az alábbi egy (nem kizárólagos) lista a nem biztonságos magatartásról:
A. Önmaga vagy más személy veszélyeztetése. Ez magába foglalja a söprést, amely önmagát vagy egy másik
személyt érint, töltött vagy töltetlen fegyverrel. A söprés meghatározása: A fegyver csövével (töltött vagy
töltetlen) egy személy bármely testrészének keresztezése vagy letakarása (rátartása).
Kivétel: Néhány testalkat és fegyvertoktípus kombinációja szinte lehetetlenné teszi a fegyver tokban
tartását vagy annak elővételét anélkül, hogy az ne söpörné a lövő alsó végtagjainak egy részét. Ennélfogva,
a kizárás nem alkalmazandó a lövő saját testére (övön alul!) irányuló söprés miatt a fegyver tokból történő
elővétele, illetve tokba való visszahelyezése során, feltéve, hogy a lövő ujja határozottan látható módon a
sátorvason kívül helyezkedik el. Azonban amint a fegyver csöve láthatóan a tokon kívül van elővételkor, és
bármely testrészre irányuló söprés történik, az kizárással (DQ) jár. Pl.: Az ülő helyzetben történő
kiinduláskor a lábon keresztüli söprés kizárást von maga után.
B. Biztonsági szögből történő kifordulás a fegyver csövével, amennyiben ez a szög meghatározott.
Amennyiben ez nem meghatározott, a 180 fokos biztonsági szögön túli kifordulás, amennyiben az van
használatban.
C. Szándékosan megtámadni (lövés leadásával) bármit, ami nem cél vagy aktivátor.
D. Lövés leadása, ha az alábbiak egyikeként történik:
a. tokban
b. biztonsági területen felül
c. lefelé a talajba a lövőhöz 2 yardnál (1,8288 méter) közelebb, kivéve ha közeli alacsony célt kell
támadnia
d. a golyófogó fölött
e. „Load And Make Ready”, „Unload and Show Clear”, „ Reload,” vezényszavak, valamint
hibaelhárítás során
f. az indító jelzés elhangzása előtt
g. a fegyver egyik kézből a másikba történő átvétele során
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E.

F.
G.

h. fegyverkezelés a tűzvonalon kívül.
Fegyver elővétele a tokból a következőkön kívül:
a. az SO szóbeli felszólítására
b. célok leküzdése CoF-ban egy SO direkt felügyeletével és vizuális megfigyelése alatt
c. a kijelölt Biztonsági Zónában (Safe Area –SA).
A golyófogó fölé célozni a fegyver csövével a „ Pull the Trigger” résznél az „ Unload and Show Clear”
során.
A fegyvert elővenni lőiránynak háttal.

2.3

A fegyver leejtése

2.3.1

Töltött vagy töltetlen fegyver leejtése, a „Load and make ready”, egy pálya vagy string lövése, újratöltés
vagy hibaelhárítás során a versenyből vakó kizárást vonja maga után. Amennyiben egy versenyző elejti a
fegyvert, a SO azonnal „STOP” paranccsal megállítja. A SO fogja a leejtett fegyvert felvenni/visszaszerezni,
és biztonságosan, töltetlenül felmutatni, mielőtt visszaadja a lövőnek. A lövő ki lesz zárva a versenyből
(DQ).
Amennyiben a lövő egy pálya kijelölésein belül ejti le a fegyvert, ki lesz zárva a versenyből (DQ).
Töltetlen fegyver leejtése a pályahatárokon kívül nem az IDPA hatásköre, ez esetben a lőtér helyi
szabályait kell alkalmazni.

2.3.2
2.3.3

2.4

Fül- és szemvédelem

2.4.1

Fülvédelem és ütésálló szemvédelem használata minden IDPA verseny (rendezvény) résztvevőjének
kötelező. A biztonságos és célnak megfelelő fül- és szemvédelem teljes mértékben a lövő vagy néző
felelőssége. IDPA javaslat szerint a hallásvédelem minimum 21dB NRR kell, hogy legyen, míg a szem
védelme esetén minimum ANSI Z87,1 ütközési kalibrációnak, valamint oldalsó védelemnek kell megfelelni.
Amennyiben egy lövő megfelelő szem- és fülvédelem nélkül elkezdett egy CoF-t, a SO megállítja, és a lövő
reshootot kap. Amennyiben a CoF alatt a lövő fül- illetve szemvédője elmozdul vagy leesik, ugyanaz az
eljárás. Amennyiben a lövő a SO előtt veszi észre, hogy hiányzik vagy elmozdult/leesett a fül- illetve
szemvédője, és megáll, szintén reshootot kap.
Az a lövő, aki szándékosan veszíti el vagy mozdítja el a szem- és/vagy fülvédőjét a CoF alatt, kizárást kap
(DQ).

2.4.2

2.4.3

2.5

Pisztoly használhatósága

A versenyen használt pisztolynak működőképesnek és biztonságosnak kell lennie. A biztonságos és működőképes
felszerelés kizárólag a lövő felelőssége. A MD, amennyiben nem találja biztonságosnak valamely fegyvert vagy
lőszert, kötelezni fogja a lövőt az adott fegyver vagy lőszer azonnali kivonására.
Abban az esetben, ha egy pisztoly nem tölthető vagy üríthető valamilyen törött alkatrész miatt, a lövő köteles
értesíteni egy SO-t, aki az általa megítélt legbiztonságosabb módon fog eljárni.

2.6

Ujjak

Az ujjak nyilvánvalóan és láthatóan a sátorvason kívül kell, hogy elhelyezkedjenek a töltés, ürítés, elővétel, tokba
tevés, mozgás (amennyiben nem célokat küzd le mozgás közben) és akadályelhárítás közben.
A. Az első sértés eljárási hiba büntetés.
B. Második sértés versenyből való kizárás (DQ).
C. Minden „ Finger”” szabálysértés tisztán fel lesz tüntetve a lövő score sheetjén a nyomonkövethetőség
miatt.
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2.7

A fegyver viselése a verseny során

A CoF alatt a pisztoly normális viselési kondíciója: tokban, ürítve, fesztelenítve, tárak kivéve, cső üres. Tárak,
gyorstöltők, moon clipsek újratöltése a tűzvonalon kívül történhet, de a lövő fegyverének töltése és ürítése csak a
SO irányítása és megfigyelése alatt történhet. (Lásd az alábbi, Cold Range, Hot Bay és Hot Range-re vonatkozó
szabályt.)

2.8

Start kondíciók

Minden CoF kiinduló helyzete: fegyver tokban, a divíziónak megfelelő biztonsági szabályok betartásával, a kézben
nincs semmilyen felszerelés, beleértve a fedőruházatot is, hacsak a pályaleírásban ez nincs másként meghatározva
(asztalon, zsebben, táskában, lövő kézben stb).

2.9

Biztonságos lőirány

Háromféle csőtorkolati biztonsági indikátor van használatban az IDPA-ban. A pályaleírásban szerepelni fog, milyen
csőtorkolati biztonsági pont használatos, illetve amennyiben két típus egyidejű alkalmazása történik. Egy vagy
mindkettő használható egyetlen pályán, azonban amennyiben nincsenek biztonsági bólyák vagy zászlók a pályán, a
180° szabály alkalmazandó.
A. Csőtorkolati biztonsági pontok: A csőtorkolati biztonsági pont egy fizikálisan és tisztán látható jelző mint pl.
forgalmi terelő kúp vagy karó a földben, amelyhez rikító színű zászló vagy ragasztószalag van csatolva.
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B. 180 fokos sík: A 180°-os sík egy képzeletbeli végtelen függőleges sík, amely a lövő testközépvonalától
merőleges a lőpályára, és amely a lövővel együtt mozog, amint a lövő áthalad a pályán. A fegyver elővételkor
vagy tokba tevésekor hátulsó tokok esetében a 180° megsértése nem szabálysértés.

Amennyiben a lövő fegyverének csöve a biztonsági jelzéseken túl mutat, a lövő ki lesz zárva a versenyből (DQ). A
lövőnek a „STOP” vezényszó lesz kiadva. A lövő azonnal meg kell, hogy álljon, ujját egyértelműen és láthatóan a
sátorvason kívülre kell helyeznie, és a SO további utasításaira várnia.
C. Csőtorkolatot kizáró zóna
A csőtorkolatot kizáró zónának jelölve kell lennie olyan lőfeladatnál, ahol a lövőnek ajtót kell nyitnia.
Ennek legalább 6 inch (15,24 cm) oldalú négyzetnek kell lennie, valamint a lövő erre a területre nem mutathat a
fegyverrel. Amennyiben a lövő rámutat a fegyverrel erre a területre, mikor másik kezével az ajtó gombját vagy
kilincsét fogja, a lövőt diszkvalifikálják (DQ).

2.10

Biztonsági zónák (SA)

Minden helyi és megerősített versenyen biztosítva kell hogy legyen a lövők számához igazított megfelelő számú
biztonsági zóna. A biztonsági zóna egy kijelölt hely, amelyre a következő szabályok vonatkoznak:
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A.

Minden SA tisztán beazonosítható, megjelölt hely kell hogy legyen, tartalmaznia kell egy asztalt a
biztonsági irány és a határok egyértelmű megjelölésével.
B. Töltetlen fegyvert bármikor lehet kezelni. Ez a hely a fegyver ki- és elpakolására (csomagolására), tokba
helyezésére, előrántás és száraz gyakorlás céljára, valamint a felszerelés összerakására szolgál.
C. A SA ugyancsak használható a következő esetekben: fegyver vagy lőszeradagoló rendszer vagy kapcsolódó
felszerelés vizsgálata, szétszedése, tisztítása, javítása, karbantartása.
D. A fegyver csöve a biztonsági irányba kell hogy mutasson.
E. Lőszerek, töltött lőszeradagoló berendezések, vaktöltények, csappantyúk, simunition lőszerek, training
lőszerek, valamint töltött fegyver használata a SA területén nem megengedett.
F. A SA úgyszintén használható egy SO kiséretében olyan fegyver vizsgálatára, amely meghibásodott, és
lehetséges, hogy a csőben lőszer van.
G. A SA területén a tárcsere gyakorlása nem megengedett. Egy üres tár behelyezése a fegyver funkcionális
tesztelésére vagy fesztelenítésére megengedett, de tárcsere gyakorlása tilos.
A fentebbiek bármelyikének megszegése a versenyből való kizárással jár (DQ).

2.11

Hot Range és Cold Range

A Hot és Cold Range kérdése helyi klub szinten egyéni klubszabályzat tárgya. Ez az egyetlen felelősség, amely a helyi
klubot terheli és nem tartozik az IDPA hatáskörébe. Az IDPA által hivatalosan jegyzett versenyeknél követelmény,
hogy Cold Range szabály alapján működjön, de amennyiben szükséges, Hot Bay használata is megengedett.
2.11.1 Cold Range
A „Cold Range” úgy van meghatározva, hogy minden fegyver töltetlen kell hogy legyen, hacsak nem a SO direkt
felügyelete alatt van.
2.11.2 Cold Range Hot Bay-ekkel
Egy “Cold Range with Hot Bays” meghatározása: olyan lőtér, amelyen nem engedélyezett a fegyver tokban lévő
viselése a lőcsatornákon kívül, de engedélyezett a töltött lőfegyverek tokban viselése a lőcsatornákon belül a SO-k
felügyelete és vezénylése alatt. Töltött lőfegyverek kezelése kizárólag a tűzvonalon történhet, amikor a lövő
specifikus vezélyszavakkal irányított, és a SO direkt felügyelete alatt van.
A SO direkt felügyeletében, mikor a specifikus vezényszavak elhangzanak, egy egész squad felsorakozik a
lőcsatornában pályaszemléltetésre, és csoportosan hajtják végre a „Load and make ready” parancsot.
A lőcsatorna kerülete ugyanúgy jól meghatározott lesz, mint a „Safe Area”-nak kijelölt terület, ahol lőszer és töltött
fegyverek kezelése nem megengedett. Az ürítésre és a lőcsatorna elhagyására történő felkérés a CSO által lesz
meghatározva és elmagyarázva a résztvevőknek a briefing során. Amennyiben egy lövőnek valamilyen okból
kifolyólag el kell hagynia a lőcstornát, kapcsolatba kell lépnie egy SO-val az illető csarnokban, a fegyver biztonságos
ürítése miatt, a lőcsatorna elhagyása előtt. Ha egy lövő valamilyen okból kifolyólag nem akar a csoporttal fegyvert
tölteni, a lövőnek nem jár büntetés.
2.11.3 Hot Range
A Hot Range meghatározása: olyan terület, ahol a lövők töltött fegyvert viselhetnek. Töltött vagy töltetlen fegyverek
kezelése kizárólag a tűzvonalon történhet a SO direkt felügyelete alatt.

2.12

Vezényszavak

A lövőnek kiadott vezényszavak közül sok a biztonságot szolgálja, míg mások a stage igazgatását. Ahhoz, hogy egy
lövő bárhol a világban versenyezhessen, és ugyanazokat a vezényszavakat megérthesse, az IDPA vezényszavak
kizárólag angolul, az IDPA hivatalos nyelvén hangozhatnak el. Ezen pontos vezényszavak használata kötelező és nem
megengedett helyi variációk használata.
Az IDPA vezényszavak komplett készlete a következő:
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2.12.1 Range Is Hot - Eyes & Ears
Ez a vezényszó, amely minden lövőnek ki van adva egy stage meglövésének kezdetekor. Ez a parancs jelzi a CoF
kezdetét. A lövő ellenőrzi, hogy szem- és fülvédői helyén vannak-e. Ugyanakkor figyelmeztetés a csarnokban
tartózkodó összes egyénnek a saját szem- és fülvédelmük ellenőrzésére.
2.12.2 Load and Make Ready
Mikor a lövő szem-és fülvédője rendben van, a SO a „Load and make ready” parancsot fogja alkalmazni. A lövő a
fegyverét és tárait a stage start pozíciójának megfelelő helyzetbe készíti elő.
Rendszerint ez a fegyver töltése és tokba helyezése, de magába foglalhatja a felszerelés nem tipikus töltési vagy
elrendezési módját is. Ezután a lövő felveszi a stage-en előírt start pozíciót. Amennyiben a fegyver kiinduló helyzete
az adott stage-en nem töltött (tár nincs a fegyverben) úgy a használt parancs a „Make Ready” lesz.
2.12.3 Are You Ready?
A “Load and Make Ready” után a SO megkérdezi a lövőt: „Are You Ready?”. Amennyiben a lövő készen áll, szóban
vagy jól látható bólintással válaszol, de nem kötelező.
Amennyiben 3 másodpercen belül nem érkezik visszajelzés a lövőtől, azt felkészültnek (Ready) kell értelmezni.
Amennyiben a lövő még nem készült fel, a kérdésre „Not Ready” a válasza.
Amennyiben továbbra sem áll készen, egy lépéssel ki kell lépnie a start pozícióból. Amikor felkészült, újra felveszi a
start pozíciót, és ismét elhangzik az “Are You Ready?” kérdés.
A lövőtől elvárt, hogy kb 15 másodperccel a “Load and Make Ready” parancs elhangzása után készen álljon a
végrehajtásra.
Amennyiben a lövő felkészülése ennél több időt vesz igénybe, figyelmeztetve lesz, hogy kap még 15 mp-et a
felkészülésre. Amennyiben ez alatt sem áll készen, úgy eljárási hiba büntetést kap (PE, Procedural Error penalty) és a
lövősorrend végére kerül.
2.12.4 Standby
Ez azután hangzik el hogy a lövő készen áll. Ezt a parancsot 1-4 mp-en belül a start hangjelzés fogja követni.
A lövő nem változtathat testhelyzetet, és nem mozoghat a „Standby” és a hangjelzés elhangzása között, hacsak a
CoF végrehajtása ezt nem követeli meg.
2.12.5 Finger
Ez a parancs akkor használandó, mikor a lövő ujja nem egyértelműen és jól láthatóan van a sátorvason kívül, amikor
az elvárt, lásd fentebb.
2.12.6 Muzzle
Ez a parancs akkor használandó mikor a lövő fegyverének csöve egy biztonsági pont közelébe mutat. A lövőnek
korrigálnia kell a fegyver irányát és folytatja a végrehajtást. Lásd a Csőtorkolati biztonsági pontokat fentebb.
2.12.7 Stop
Ezt a vezényszót kell kiadni, amikor valami nem biztonságos történt vagy történni készül a pálya végrehajtása
közben, vagy amennyiben valami nem helyes a pályán. A lövőnek azonnal meg kell állnia, és ujját jól láthatóan,
egyértelműen a sátorvason kívülre kell helyeznie, így várva a további instrukciókat. Amennyiben nem sikerül
azonnal megállnia, és levennie az ujját az elsütőbillentyűről, úgy a versenyből való kizárás (DQ) történik.
2.12.8 If Finished, Unload and Show Clear
Ez a parancs akkor esedékes, mikor a lövő látszólag befejezte a stage meglövését. Ha a lövő végzett, minden lőszer
eltávolításra kerül a fegyverből és az öres cső/cilinder bemutatásra kerül a SO-nek.
Amennyiben a lövő még nem végzett, úgy befejezi a pályát, és a parancs meg lesz ismételve.
2.12.9 If Clear, Slide Forward or Close Cylinder
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Miután a SO ellenőrizte a cső/cilinder ürességét, és azt üresnek találta, a lövő előreengedi a szánt/becsukja a
cilindert, és esedékessé válik ez a parancs, amit a lövő végre fog hajtani.
2.12.10 Pull the Trigger
A lövő a biztonságos lőirányba mutatva a fegyver csövével meghúzza az elsütőbillentyűt, hogy ezzel is ellenőrizze a
fegyver töltetlenségét. Amennyiben a fegyver ekkor elsül, a lövőt kizárják a versenyből (DQ). Ez a követelmény adecockeres, illetve tárbiztosítós fegyverek esetében is alkalmazandó. Tárbiztosításos fegyverek esetében egy üres tár
vagy puffertár behelyezése szükséges az elsütőbillentyű meghúzása előtt, majd az elsütés után a tár ismét
eltávolítandó. Revolverek esetében ez a vezényszó nem szükséges.
2.12.11 Holster
A lövő biztonságosan tokba helyezi a fegyvert.
2.12.12 Range is Clear
Ez a parancs mintegy lezárja a CoF-t, és megkezdi a pálya értékelését és helyreállítását.

2.13

Klub biztonsági szabályok

Azok a klubok vagy lőterek, amelyek IDPA versenyeknek adnak helyet, rendelkezhetnek további, illetve sokkal
szigorúbb biztonsági követelményekkel. Ezeket a biztonsági megkötéseket az MD, illetve a személyzet illeszti be a
szabályok közé, gondoskodva arról, hogy ne ütközzenek az IDPA céljával és alapelvével, vagy az IDPA biztonsági
szabályainak megfelelő verseny adminisztrációjával. Bármely további korlátozást vagy követelményt kötelező
feltüntetni minden jóváhagyott verseny kiírásában, és láthatóan közzétenni a verseny színhelyén egy, a lövők által
elérhető helyen.

2.14

Fém célok

A fémcélok 10 yardról (9,1 m) vagy annál távolabbról kell hogy támadhatóak legyenek. Amennyiben a lövő 10
yardnál közelebbről támadja meg a fémcélt, kizárásra (DQ) kerül.

2.15

Általános karbantartás

Az MD-nek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy megbizonyosodjon az IDPA versenyen felhasznált
összes kellék jó állapotáról és biztonságos használhatóságáról.
Ez magába foglalja a lőállásokban található fix berendezéseket és a lőállást magát is, peremeket, padkákat,
támaszokat, álló és mozgó célokat, céltartókat, ajtókat, falakat, oszlopokat, asztalokat, visszaható célokat stb.

3 LÖVÉSZETI SZABÁLYOK
3.1

Fedőruházat

Fedőruházat használata kötelező minden pályán, kivéve, ha a pályaleírás máshogy nem rendelkezik. Ez vonatkozik a
kötött és kötetlen lövésszámú pályákra is.
Rendőrök és katonák használhatják a szolgálati felszerelésüket Tier 1-es versenyen. A szolgálati felszerelés pontos
leírása a Felszerelések rész alatt található. A szolgálati felszerelés kiváltja a fedőruházatot.

3.2

Célok támadása

3.2.1

A célokat taktikai elsőbbség (tactical priority) alapján kötelező megtámadni, ez vonatkozik a nyíltan
támadott célokra is.
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3.2.2

3.2.3
3.2.4
3.2.5
A.
B.
C.

D.
3.2.6
3.2.7
A.
B.
C.

Taktikai elsőbbség: egy módszer a célok támadására. Taktikai elsőbbség esetén a célokat a fenyegetés
mértéke szerinti sorrendben kell támadni. Ez a látható célok lövőtől való távolságán alapszik. Azonos a
fenyegetés, ha maximum 2 yard (1,8 méter) távolság van a célok között a lövőtől nézve.
Ha több cél látható egyszerre, akkor a közelebbiekkel kell kezdeni, kivéve, ha azonos fenyegetést
jelentenek.
Ha a célok takarásban vannak, akkor láthatósági sorrendben kell támadni (“tortaszeletelés”).
A cél „megtámadottnak” számít az alábbi esetekben:
A papír cél megtámadottnak tekinthető, ha az annak megfelelő számú lövés le lett adva rá.
Test- és fejlövést annak előírt sorrendjében és lövésszámában kell meglőni. Amennyiben a lövő egy vagy
több esetben megsérti/elvéti az előírt fej- vagy testlövést, csak egy PE-vel büntethető.
Reaktív cél támadott, ha legalább egy lövés le lett rá adva, attól függetlenül, hogy az hogyan reagált.
Minden büntetés alkalmazható, ha a lövő nem ismétli meg a támadást mindaddig, amíg reagál, vagy
sikertelen kalibrálás történik.
Papírcél fémaktiváló előtt támadottnak minősül, ha a szükséges számú lövés le lett rá adva.
Ha az aktivátor egy azonos vagy nagyobb fenyegetésű célt jelenít meg, akkor a lövő félbehagyhatja a cél
támadását, de ha elfelejti folytatni, akkor járnak a büntetések.
A következő esetekben nem jár büntetés célok támadása közben:
Eltűnő célra leadott kevés lövés.
Amikor azonos fenyegetésű célcsoportot támad a lövő, nem büntethető a célok támadásának sorrendje
miatt.
A célokat a lövő újratámadhatja másik pozíció elfoglalása után abban az esetben, ha nem sért
biztonsági szöget. A Biztonsági szögekről lásd a 2.9 pontot.

3.3

Pályabejárás

3.3.1

A pálya meglövése előtt csoportos pályaismertetést vezet a bíró. Ennek során elmondja az összes
fedezékhasználati elvárást, felhívja a figyelmet a hibavonalak jelentősségére a pályán, továbbá ismerteti a
kiindulási kondíciót. Ennek során a lövők megnézhetik az összes célt a lőpozíciókból (ideértve a térdelést
és fekvést is).
A csoportos pályaismertetésen kívül egyéni pályabejárás tilos. Egyéni pályabejárás alatt azt a cselekményt
értjük, mely során a lőfeladat útján sétál végig a lövő, lőpozíciókat elfoglalva, fedezéket használva vagy
célok támadási sorrendjét ellenőrizve.
Tilos akár kézzel (pisztolyozás), akár fegyverrel célképet venni a pálya határain belül a startjel előtt.
Pisztolyozás alatt azt a cselekményt értjük, mikor a lövő lövés mozdulatsorát imitálja a kezével vagy
nyújtott ujjával a pálya határain belül. Célképvétel az a cselekmény, amikor a lövő töltött vagy töltetlen
fegyverrel céloz a pályán lévő célra a pálya megkezdése előtt.
A pálya határai jelölik azt a területet, ahol a lövő számára tiltott a pályabejárási, pisztolyozási és
célképvételi tevékenység.

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.4

Újratöltések

3.4.1

A „vészhelyzeti újratöltés” az, amikor a tár/cilinder és a cső is üres a fegyverben. Ez a preferált újratöltési
mód az IDPA versenyeken.
A lövő a töltést az alábbiak egyikével kezdeményezi:
Elővesz egy tárat, gyorstöltőt, töltőcsillagot a tartóból, zsebből.
Tárkioldó aktiválása (a tár kiesik a fegyverből).
Forgódob kinyitása.
A fegyver újratöltöttnek tekinthető, ha a tár teljesen benne van, a szán elől, vagy a forgódob zárva, és
legalább egy lőszer van a csőben, tárban, vagy a forgódobban.

3.4.2
A.
B.
C.
3.4.3
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3.4.4
3.4.5
3.4.6

3.4.7
3.4.8.
3.4.9

3.4.10
3.4.11

Amennyiben a lövő működteti a szánt, hogy azzal a fegyver töltött állapotba helyezze a fedezék elhagyása
előtt, de a szán valamely oknál fogva nem zár megfelelően, a lövő nem kaphat büntetést.
A fegyver üresnek tekintett, ha nincs lőszer a csőben, tárban, dobban.
A lövő nem végezhet addig újratöltést, minek eredményeképpen eldobná a tárat (vagy lőszert), ameddig
éles lőszer van a csőben, tárban vagy dobban. Lényegtelen, hogy tudatosan vagy véletlen hajtja végre a
lövő ezt, büntetés jár érte (PE).
Elejtett töltött tárért vagy moon clipért nem jár büntetés, amennyiben a lövő az elejtést követően a string
utolsó lövése előtt felszedi azt. (Ez alatt a pályán elhelyezett célokra leadott, értékelt lövést értjük.)
Akadályelhárítás esetén az akadályt okozó lőszert/tárat/gyorstöltőt/moon clip-et nem kell megtartani, és
nem jár büntetés annak elejtéséért.
A lövőnek tilos eltávolítania a töltő berendezést (tárat/gyorstöltőt/moon clip-et) a sípszó elhangzása után,
és elhelyeznie a pályán (pl.: rádobni az asztalra vagy a pályának egy részére, vagy a kezében tartani), hogy
azt később használja. Ezzel szemben a pályaleírás előírhatja a pályán történő elhelyezést a sípszó
elhangzása előtt, ha ez a lőfelaldat része. A fegyvernek kötelező a divízónak és mechanikai állapotnak
előírtan készenléti állapotban lenni a CoF megkezdése előtt.
A fegyvereket és tárakat mindig a lövő divíziójának megfelelően kell megtölteni, kivétel, ha a lőfeladat
mást ír elő.
Lehet használni azokat a fegyvereket és tárakat, amelyeket nem lehet a divíziónak megfelelő maximális
kapacitásra tölteni, amíg azok a fegyvernek megfelelően maximális kapacitásra töltöttek, és megfelelnek
minden más divízió előírásainak.

3.5

Fedezék és Takarások

3.5.1

A fedezék azt a térelválasztót jelöli, ami a lövő és a támadni kívánt célok között helyezkedik el.
Például: Fal, hordók, barikád stb.
Ha van fedezék, akkor kötelező használni a célok támadása közben, kivéve, ha a lövő nyíltan indul, és
kötelezően előírja a pályaleírás a nyílt végrehajtást. A lövőnek tilos kereszteznie vagy belépnie a nyílásokba
(ajtó, ablak, stb.) mielőtt az onnan látható célokat megtámadta.
A pályáknak az alábbi fajta fedezékei lehetnek:
Nincs fedezék, ekkor a töltés és lövészet nyíltan (fedezékhasználat nélkül) engedélyezett.
A lövő az összes célt fedezékből támadja.
Ha a pályán van fedezék, takarás/fegdezék nélkül indul a lövő, és vannak látható célok, akkor előírható 6
lövés helyben vagy a fedezékig mozogva.
Ha mozgás közben "észrevesz" (akár felbukkanó) célokat a lövő, akkor legfeljebb 6 lövés írható elő nyíltan.
A függőleges fedezék (lövés, töltés, akadályelhárítás közben): a lövőnek a hibavonalon belül kell maradnia.
Alacsony fedezék azonos a függőlegessel, de legalább egy térdnek érintenie kell a földet.
Amennyiben a lövő ablakon keresztül támadja a célokat, a taktikai sorrendet be kell tartania.
Fedezékhasználat újratöltés közben:
Amennyiben a lövő fegyvere kiürül nyílt területen, újratölthet nyílt területen, és tovább támadhatja a
célokat, amennyiben szükséges, vagy átmozoghat a következő pozícióba.
Azokon a pályákon, ahol van fedezék vagy takarás, a lövő bármikor újratölthet állva vagy mozgás közben,
de csak akkor, ha nincs olyan célnak kitéve, amit teljsesen meg nem támadott.

3.5.2

3.5.3
A.
B.
C.
D.
3.5.4
3.5.5
3.5.6
A.
B.

3.6

Hibavonalak

3.6.1

A hibavonalakat a Match Director jelöli ki, hogy limitálja a fedezékhasználatot lőfeladat közben.
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3.6.2

A hibavonalakat úgy kell kijelölni, hogy egységesek legyenek egymással. Példa fizikai hibavonalat képző
anyagokra pl.: hordó vagy rövid fal, kifeszített kötél, léc, zártszelvény, szigszallag, festék vagy lapos fém
rúd.
3.6.3
Ha hibavonalak határozzák meg a fedezéket:
"PoC-onként egyetlen hibavonal lehet, és ez az onnan megtámadandó összes célra vonatkozik."
A. A hibavonalak azt a célt szolgálják, hogy biztosítsák, hogy a lövő fedezék mögött legyen, amikor a célokat
támadja a fedezékből (PoC).
B. Fizikai hibavonalat képző anyagoknak (léc, kötél, hordó, falak), amivel fedezéket jelzünk, a fedezéket
alkotó tárgytól (pl.: fal, hordó stb.) kell kezdődniük és onnan kell távolodva hosszabbodniuk. Ezeknek az
anyagoknak a fedezéktől számítva legalább 3 láb (91,44 cm) hosszúnak kell lenniük.
C. Az a lövő, aki megszegi a hibavonalat, miközben célt támad (definíció szerint megérinti a talajt vagy tárgyat
a nem fedezék oldali vonalon), PE-vel büntetendő.
D. Nem használható más módja a fedezékhasználatnak.
3.6.4
Ha a hibavonalak arra használatosak, hogy meghatározzanak egy lövőpozíciót (pl: nyílt területen kell lőni
hibavonal mögül):
A. Az a lövő, aki megszegi a hibavonalat, miközben célt támad (definíció szerint megérinti a talajt vagy tárgyat
a nem fedezék oldali vonalon, ahogy ez a pályaleírásban is szerepel), PE-vel büntetendő.

3.7

Készenléti helyzet

3.7.1

Ha a lövő felvette a készenléti helyzetet, és a “Standby” parancs elhangzott, akkor a lövő nem változtathat
a fizikai pozícióján, kivétel: fejmozgás és az olyan jellegű mozgás, ami esetleg a pályaleírásban szerepel.
Ha a pályaleírásban nincs máshogy rendelve, akkor a készenléti helyzet: a lövő áll, laza testtel, a kezek két
oldalon természetesen lógnak.
Ha a bíró megállapította, hogy a lövőnek megengedték, hogy nem megfelelő start pozícióban induljon,
akkor az újralövés (reshoot) kötelező, és büntetés nem jár érte. Megjegyzés: ez nem vonatkozik a
felszerelés kiinduló pozíciójára (pl. megfelelő lőszermennyiség).
Amennyiben a pálya inkorrekt módon lett megkezdve, és azt a lövő veszi észre, de a bíró nem, akkor a
“Holster” parancs után azonnal kérnie kell az újralövést (reshootot), mielőtt értékelnék a célokat. Később
ezt nem teheti meg.

3.7.2
3.7.3

3.7.4

3.8

Újralövések

A lövők nem kérhetik a pálya vagy részfeladat újralövését a fegyver meghibásodására vagy „mentális” okokra
hivatkozva. Az újralövés kötelező a pálya felszerelésének meghibásodásánál. Amennyiben a bíró úgy érzi, hogy
megzavarta a lövőt, felajánlhat újralövést a lövőnek, a „range is clear” vezényszó elhangzása után, az értékelés előtt.
Amennyiben a lövő úgy érzi, hogy a bíró megzavarta a feladat végrehajtása közben, az újralövési szándékát azonnal
jeleznie kell a „range is clear” vezényszó elhangzása után, az értékelés előtt. Ezt követően a MD eldönti, hogy a lövő
újralőheti-e.

3.9

Fegyverkezelési korlátozások a pályaleírásokban
A.
B.

C

Szabad stílus (Freestyle): A pályaleírás azon megjelölése, mikor a lövőre van bízva, hogy egy kézzel vagy két
kézzel irányítja a fegyvert a lövés alkalmával.
Csak erős/domináns kéz: A pályaleírás azon megjelölése, mikor a lövő csak az erős vagy domináns kezét (a
lövő domináns oldala, amelyen a fegyvertok található a testén) használhatja a fegyver irányítására a lövés
alkalmával. A gyenge kéz nem érintheti lövés közben sem a fegyvert, sem a másik kezet, kart. Biztonsági
okokból hibaelhárításhoz és töltéshez használható mindkét kéz.
Csak gyenge/segítő kéz: A pályaleírás azon megjelölése, mikor a lövő csak a gyenge vagy segítő kezét (a
lövő domináns oldalával, amelyen a fegyvertok található a testén ellentétes oldal) használhatja a fegyver
irányítására a lövés alkalmával. Az erős/domináns kéz nem érintheti lövés közben sem a fegyvert, sem a

2017 IDPA Szabálykönyv
másik kezet, kart. Biztonsági okokból segítő kézzel fegyvert a tokból elővenni tilos. Hibaelhárításhoz és
töltéshez használható mindkét kéz.

3.10

Lámpahasználati szabályok

Ha egy lövő lámpát használ, akkor alapértelmezés szerint a gyenge kezében van a kikapcsolt lámpa, hacsak nem ír
elő mást a lőfeladat. A lőfeladat nem írhatja elő az elrakott lámpával történő indulást. A következő szabályok
érvényesek abban az esetben, ha lámpát kell használni a pálya bármely részén:
A. Ha a pálya elindult, a lövő belátása szerint a lámpát bekapcsolva hagyhatja.
B. A lámpát a teljes lőfeladat alatt birtokolni kell.
C. Az elejtett lámpáért nem jár büntetés, ha a következő lövés előtt felveszi a lövő.
D. Amennyiben a lövő elejti a lámpáját, a bíró megvilágíthatja az elejtett lámpának területét, ez nem számít
zavarásnak.
E. Startjel után bármikor megvilágíthatja a lövő a lámpával az éjszakai irányzékát, hogy feltöltse, de a startjel
előtt nem.

3.11

IDPA lövő kötelességei és magatartáskódexe

IDPA versenyen való részvétellel elfogadom, és egyetértek az alábbiakkal:
A. Megértem, hogy IDPA lövőnek lenni kiváltság, és nem jog.
B. Követni fogom az IDPA és a lőtér összes biztonsági utasítását. A lövők, bírók, nézők biztonsága lesz az
elsődleges fontosságú számomra.
C. Verseny előtt és alatt tartózkodok az alkohol, gyógyszer és minden olyan anyag használatától, ami
csökkenti a biztonságos lövészeti képességemet.
D. A harmadik verseny után nemzetközi IDPA tagságot fogok kiváltani.
E. A nemzetközi minősítésemet karbantartom: minden évben meglövöm a nemzetközi minősítő versenyt,
vagy Jóváhagyott (legalább Tier 2) versenyen veszek részt kizárás (DQ/DNF) nélkül (lásd 9.2).
F. Felismerem, hogy az én felelősségem az aktuális IDPA-szabályok ismerete.
G. Ragaszkodni fogok az IDPA céljához, elveihez és nem szegem meg a szabályait.
H. Csendben figyelek, nem beszélgetek a pályaismertető során.
I. A verseny során nem teszek semmi olyat, amivel zavarnék más versenyzőt vagy bírót.
J. Megértem a felelősségemet, hogy készen álljak a lövészetre, amikor hívnak.
K. Megértem, hogy köteles vagyok a ragasztásban/célállításban segíteni, kivéve, ha én lőttem, vagy én
készülök fel, illetve, ha másképpen nem utasított a verseny vezetője.
L. Nem kommunikálok fenyegető, zaklató vagy sértő módon.
M. Az én felelősségem ellenőrizni a versenyeredményeket, hogy korrektek-e.
N. Az én felelősségem, hogy ellenőrizzem a minősítésemet az online adatbankban, hogy helyes-e, illetve
lépéseket tegyek annak érdekében, hogy javításra kerüljön a hibás bejegyzés.
O. Ha kérdésem vagy problémám van, akkor először a CSO-val (vezető bíró), majd a MD-vel (főbíró), AC-ral
(területi/országos koordinátor), HQ-val (nemzetközi szövetség) veszem fel a kapcsolatot.
P. Megértem, hogy a fenti szabályok megsértésért büntetésben részesülhetek a MD által, aminek mértéke
kiterjedhet versenyről történő kizárásra, akár az IDPA tagság visszavonására is.

4 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK
Az IDPA értékelési rendszere a pontosság és gyorsaság egyensúlyán alapszik. Az értékelés során minden
időegységre lesz váltva, és így a legrövidebb idővel rendelkező versenyző nyer. Az értékelési rendszer úgy lett
megalkotva, hogy könnyű legyen megérteni és használni.
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Az IDPA értékelésének alapelve, hogy minden időn alapszik. A pályán töltött idő az, ami alatt a versenyző a
lövéseket leadja (nyers idő), amihez hozzáadódik a pontatlan lövésekből származó büntetés. Az IDPA egyszerűsége
abból fakad, hogy nem az összpontszámot számolja célonként, hanem a hibákat. Minden egyes hiba egy
másodpercet ad a pályán töltött időhöz.

4.1

Kötetlen lövésszám

4.1.1

Kötetlen lövésszám esetén tetszőleges számú lövést adhat le bármelyik célra a lövő, és a legjobb találatok
lesznek értékelve. Ha kevés lövést ad le, akkor Hiányzó Találatokat kap a hiányzó találatért, és egy
eljáráshibát (PE), amiért nem követte az előírásokat.
Minden pályaleírás tartalmazza, hogy hány találat elvárt a célon. Például, ha 3 lövés van megkövetelve
minden célon, és több találat van annál, akkor a legjobb 3 találat lesz értékelve.
Kötetlen lövésszám értékelése alatt az az idő értendő, ami alatt a lövő végrehajtotta a lőfeladatot (lövő
nyers ideje) plusz a célonkénti hibapontok. A nyers időhöz hozzá kell adni a célonkéni hibapontokat,
aminek az összegét 1 másodperccel kell megszorozni, valamint az esetleges büntetéseket ehhez kell
hozzáadni.

4.1.2
4.1.3

4.2

Kötött lövésszám

4.2.1

A kötött lövésszám elve megegyezik az előzőekben leírt kötetlen lövésszám elvével, kivéve, hogy a lőfeladat
során pontosan annyi lövést szabad leadni, amennyit a pályaleírásban ismertettek.
További lövések leadása egy lőfeladat során Eljárási Hibának minősül, és minden extra lövésért 1 a legjobb
találatok közül le lesz ragasztva az értékelés megkezdése előtt. Abban az esetben, ha a lövő nem adja le az
elegendő lövést a célokra, az Hiányzó Találatként értékelendő, Eljárási Hibával büntetendő a nem követett
pályaleírásért, továbbá egyéb büntetések is kaphatók érte.

4.2.2

4.3

Befejezetlen pálya

4.3.1

Abban az esetben, ha egy versenyző nem tud befejezni egy pályát fegyverhiba, lőszerhiba vagy sérülésből
kifolyólag, az eredmény a pályán töltött időből, a célonkénti hibapontokból (hiányzó találatokkal), a nem
megtámadásból származó büntetésből, valamint bármely más egyéb büntetés összességéből adódik. Ha
sípjelet kapsz, eredményt is.
Abban az esetben, ha a bíró megállítja a lövőt csődudor elkerülése végett, majd kiderül, hogy a csőbe nem
szorult lövedék, a lövőnek újralövésre lesz lehetősége, mivel a bíró beavatkozott. Abban az esetben, ha a
bíró megállítja a lövőt csődudor elkerülése végett, és kiderül, hogy a csőbe tényleg lövedék szorult, az
értékelést az előzőekben leírtak alapján kell elvégezni.

4.3.2

4.4

Befejezetlen verseny (DNF)

Bármely lövő, aki úgy dönt, hogy nem lő meg egy pályát, Befejezettlen Verseny (DNF) büntetést kap azért a bizonyos
pályáért, de folytathatja a versenyt a hiányos összeredményért. A verseny összesítőjénél bármely lövő DNF
büntetéssel befejezetlen versenyt eredményez.

4.5

Megalapozott kétség

4.5.1

Amennyiben egy bírónak kétségei merülnek fel egy találat megállapítása során, a bíró a jobb
pontszámot fogja megállapítani a lövőnek. Ez értendő a lehetséges duplákra is. Azonban ez nem azt
jelenti, hogy minden hiányzó találat dupla találat.
Videó nem használható a lövő pontszámának megállapítására vagy a bírói értékelés elleni fellebbezésre.
Általában a lövedékek koromgyűrűt hagynak célon, és ezek alapján lehet megállapítani a lövedék külső
átmérőjét az értékeléshez. Azonban olyan lövedékek, amik nem hagynak koromgyűrűt (pl.: átmenő
lövések, ruhán történő átmenő lövések, könnyű fedezék stb.) is értékelhetők.

4.5.2
4.5.3
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4.5.4

A radiális szakadás alapján nem adható jobb értékelés a lövőnek. Amennyiben a lövedék becsapódásának
tényleges helye nem éri el a jobb értékelési zónát, a lövő az alacsonyabb értékelést kapja akkor is, ha a
szakadás eléri a jobb értékelési zónát.

4.6

Találat lyukak

4.6.1

4.6.4

Olyan ovális alakú lövedék által ütött lyukak a célon, amelyek meghaladják a lövedék átmérőjének dupláját,
nem értékelhetők. Ilyen jellegű szituációk mozgó célokra történő lövésnél extrém szögekből vagy a
mozgásban történő lövések leadásakor fordulhatnak elő.
Az ovális alakú lövedék által ütött lyuk szabály nem foglalja magába a “kulcslyuk” lyukakat (kulcslyuk az a
lövedék által ütött lyuk, amelynél a lövedék elfordul a fegyver csövéhez képest, és így oldal irányban halad
át a célon), amely így beleszámít a pontozásba, ha az más tárggyal nem lépett kapcsolatba.
Furcsa alakú lyukak, melyeket lövedékfröccsenés okoz a padlóról, tárgyakról, fémcélról stb. nem
értékelendők. Csak olyan lyukak kerülnek értékelésre, melyet egész lövedékek ejtenek; lövedékdarabok
nem kerülnek értékelésre.
Csak olyan lövedék által ütött lyukak értékelhetők, melyek elölről hatoltak be.

4.7

Kemény és Lágy takarás a pontozásban

4.7.1

A pályák kellékei gyakran használatosak kemény takarás reprezentálására, mint például falak, autók,
barikádok és berendezési tárgyak (asztalok, szekrények stb.). Kemény takarásként valóban áthatolhatatlan
tárgyak is használhatóak a pályán.
Az IDPA megköveteli, hogy kemény takarásként egységesen fekete színt használjanak a pályatervezők.
Ugyanakkor a lágy takarásoknál ajánlja a fehér szín használatát, vagy az olyan díszleteket, mint az ablakok,
függönyök stb.
Bármely lövés, mely teljes átmérőjű lyukat üt egy olyan tárgyba, amely kemény takarásnak van minősítve,
majd ezt követően áthalad egy célon is, nem minősül találatnak (függetlenül attól, hogy a cél fenyegető,
vagy nem-fenyegető cél volt-e). Amennyiben a Bíró nem tudja megállapítani, melyik találat érte a célt a
kemény takaráson keresztül, úgy a legjobb találatot kell figyelmen kívül hagynia minden egyes teljes
átmérőjű lyukért a kemény takaráson.
Azon lövések, melyek lágy takaráson haladnak keresztül, találatként értékelendőek a pontozás során
(függetlenül attól, hogy a cél fenyegető volt-e).
Szimulált fenyegető vagy nem-fenyegető indikátorok, melyeket felfestettek, vagy jelöltek színtől
függetlenül, nem számítanak kemény takarásnak.
Fenyegetésindikátorok, melyeket átlőhetetlen anyagból készítenek, kemény fedezéknek számítanak.
A célokat ruhával is fedhetjük, amennyiben ez kívánatos. Ez általában egy pólót jelent, ami kettőbe lett
vágva az oldalán, és az egyik felét rátűzték a célt tartó botokra, lécekre. Csak egyetlen réteg könnyű
ruhanemű engedélyezett a lövő és a cél között.

4.6.2

4.6.3

4.7.2

4.7.3

4.7.4
4.7.5
4.7.6
4.7.7

4.8

Célok jelölései: fenyegető / nem-fenyegető

4.8.1

A fenyegetést nem jelentő célokat egy pár normál méretű nyitott kézzel jelöljük, aminek színe jelentősen
elüt a papírcél színétől. Lényeges, hogy legalább egy kéznek az összes lőpozícióból láthatónak kell lenni.
A fenyegetést jelentő célok megjelölése életnagyságban felfestett fenyegetést jelentő eszközzel, például
tűzfegyver, kés, tőr stb. történhet. Ennek minden egyes lőpozícióból, amiből az adott cél támadható, jól
láthatónak kell lenni.
A céloknak könnyen megkülönböztethetőnek kell lenniük, hogy támadhatók-e vagy sem.
A különféle fenyegetésjelölések mind azonos mértékű fenyegetettséget jelentenek, ezáltal nem
befolyásolják a célok leküzdési sorrendjét. Ennek megfelelően a kés azonos fenyegetettséget jelent a
sörétes puskával, puskával, vagy bármilyen más tűzfegyverrel.

4.8.2

4.8.3
4.8.4
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4.8.5

A fenyegető és nem-fenyegető jelölések lehetnek festve, vagy egyéb módon jelölve a célokon, vagy az
azokat fedő öltözeten, illetve lehetnek rácsíptetve, vagy tűzve a célokra.

4.9

Átlövés

Abban az esetben, mikor egy lövedék keresztülhalad egy nem-fenyegető célon, és eltalál egy fenyegető célt, a lövő
büntetésben részesül a nem-fenyegető célon lévő találatért, és a fenyegető célon történő találat értékelésre kerül.
Ennek a fordítottja is érvényes, amikor fenyegető célon átmenő lövés találja el a nem-fenyegetőt. Minden átmenő
lövés számít.

4.10

Találat nem-fenyegető célon – HNT

4.10.1

A találat fenyegetést nem jelentő célon (HNT) definíciója szerint találatot jelent nem-fenyegető cél
bármelyik találati zónájában. Egy reaktív nem-fenyegető célnak (acél, reaktív műanyag, stb.) megfelelően
kell reagálnia a találatra, hogy az HNT-nek minősüljön.

4.10.2

Minden egyes találat a nem-fenyegető célon 5 másodperccel növeli a lövő idejét.

4.11

Célok találati zónái

4.11.1

A Fej (Head) a kartonpapír IDPA sziluett cél nyakvonal feletti része. A “Fej” vagy “Csak Fej”-nek
megkövetelt lövéseknek a kartonpapír sziluett nyakvonal feletti pontozható részén kell találniuk, különben
hibának számítanak, akkor is, ha a cél egyéb részét eltalálják.
A Test (Body) a kartonpapír IDPA sziluett cél nyakvonal alatti része. A “Test” vagy “Csak Test”-nek
megkövetelt lövéseknek a kartonpapír sziluett nyakvonal alatti pontozható részén kell találniuk, különben
hibának számítanak, akkor is, ha a cél egyéb részét eltalálják.
“Cél” alatt a teljes sziluett értendő, ami magába foglalja az előzőekben leírt testet és a fejet. Lövések
érhetik a “célt” (vagy néha T1, T2, stb.) bárhol az értékelési felületen - a testen vagy fejen - az értékelésért.
Egyetlen IDPA kartonpapír cél sem osztható fel kettő, vagy több olyan területre, mely egymástól
függetlenül pontozandó. Például nem lehetséges egy fekete ragasztó szalaggal egyetlen célt kettéosztani,
hogy két független célként legyen értékelendő.

4.11.2

4.11.3
4.11.4
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4.12

Célok

A következő az engedélyezett célok kízárólagos listája:
A.

B.

C.

D.

E.

F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Hivatalos IDPA kartonpapír célok, melyek lehetnek fixek vagy mozgók. Ezen célokat a jelzésnek
megfelelően kell pontozni: 0 pont, -1 pont, -3 pont, a hibáért pedig -5 pont jár.
Minden kartonpapír célnak helyi, vagy jóváhagyott IDPA versenyen Hivatalos IDPA kartonpapír célnak kell
lennie, melyet közvetlenül az IDPA főhadiszállástól, és a hivatalos IDPA kartonpapír cél gyártóktól (bármely
földrajzi régióban) lehet csak beszerezni. Lépjen kapcsolatba az IDPA főhadiszállással, lásd továbbá:
Tactical Journal, www.idpa.com.
Olyan hivatalos IDPA kartoncélok, melyeken a 0-ás találati zóna kivágásra került a könnyebb értékelés
végett, csak álló célként használhatóak. Ez a cél lőhető kezdésnél 3 yardon (2,7432 méteren) belülről, álló
helyzetből vagy a céltól való elmozgás közben.
Popperek: Álló, teljes méretű, és miniatűr Popper, és Pepper Popper reaktív célok, amik legalább 24 inch
(61 centiméter) magasak, és minimum 8 inch (20 centiméter) szélesek. Ezen célok 0 pontnak számítanak,
ha eldőlnek. Amennyiben a cél állva marad, -5 pont jár értük.
Fém „Lábak”: Álló, függőleges, reaktív acéllapok, amik lábakat reprezentálnak. Legalább 3 inch (7,6
centiméter) szélességgel, és legalább 15 inch (38,1 centiméter) magassággal engedélyezettek. Ezen célok 0
pontnak számítanak, ha eldőlnek. Amennyiben a cél állva marad, -5 pont jár értük. A kalibrációs zóna ezen
célokhoz a felső 1/2-ed részük.
Álló IDPA Reaktív Cél: Egy IDPA kartonpapír cél, pólóval, vagy más ruhaneművel burkolva, két acéllemez
előtt helyezkedik el, amelyek pontosan akkora méretűek, mint a cél 0-ás zónái. Mindkét acéllemez a cél
megfelelő találati zónájához van igazítva, bármelyiket eltalálva a cél eldől. Ezen célok 0 pontnak
számítanak, ha eldőlnek. Amennyiben a cél állva marad, -5 pont jár érte. A kartonpapír, mely a ruházatot
viseli, nem pontozandó. Ez a céltípus nem számít bele az acél/papír arány számításába. A kalibrációs
zóna ezen céloknál a 0 pontlevonás területei a kartonpapír célnak.
Álló Popper Papír Cél Mögött: alkalmazható más célok aktiválására. Az engedélyezett Popper, vagy Pepper
Popper, ahogyan fent kifejtésre került, helyezkedik el egy Hivatalos IDPA kartonpapír cél mögött oly
módon, hogy a kartonpapír cél 0-ás zónájában elhelyezett találat hozza majd működésbe a Poppert. A
Poppernek láthatónak kell lennie a kartonpapír cél fölül vagy alul, az összes olyan pozícióból, ahonnét az
adott célt támadni lehet. A kalibrációs zóna ezen céloknál a 0-ás területei a kartonpapír célnak. Ebben az
esetben a lövőnek kell rájönnie, hogyan győződhet meg arról, hogy a hátul levő Popper megfelelően
aktiválódott, amikor a kartonpapír találatot kapott. A kartonpapír cél pontozása a szokásos. A Popper csak
aktivátorként használatos ezekben az esetekben, ezért nem pontozandó, és nem számít továbbá a
papír/acél arány számításánál sem.
Egyéb célok akkor használhatóak, ha valami igazán a pályához/feladathoz illő célt reprezentálnak.
Álló vagy mozgó Hivatalos IDPA kartonpapír célok 3 pontlevonásos területei eltávolíthatóak, amennyiben
egy legalább 3/8 inch (1 centiméter) széles rész megmarad, ami nem pontozható.
Álló vagy mozgó Hivatalos IDPA kartonpapír célok feketével felfestett kemény fedezék jelöléssel
felületükön.
Eltűnő cél, bármely cél, aminek nyugalmi helyzetében a lövő számára nem látható az 1-es találati zónája.
A Hivatalos IDPA kartonpapír célok pontozható területe csökkenthető a nem pontozható terület jól látható
(elütő színű) lefestésével, ami nem lehet fekete.
Álló 6 inch (15,2 centiméter) vagy nagyobb átmérőjű kör alakú reaktív acél, vagy reaktív műanyag
lemez.
Álló 6 inch (15,2 centiméter) vagy nagyobb négyzetes reaktív acél, vagy reaktív műanyag lemez.
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M. Más álló acél lemezek 28,3 négyzetinch (182,6 négyzetcentimérter) vagy nagyobb felülettel, ahol a
legkisebb, lövő által észlelhető kiterjedés nem lehet 3 inchnél (7,6 centiméternél) kisebb. A Match
Direktor határozza meg ezen célok kalibrációs zónáját.
N. Álló agyaggalamb célok (például ajtózárat, kémlelőnyílást reprezentálva stb.). Az agyaggalamb
célokat nem lehetséges kalibrálni.
Az új célok évente kerülnek kiértékelésre.

4.13

Nem engedélyezett célok

Nem kizárólagos listája a tiltott céloknak:
Tekebábu, texas csillag, plate rack, párbajfa, slider triple drooper, golflabda, lufi, tojás, cowboy popper, IPDA gyakorló
cél, állat formájú acél célok, sírkő popper, koporsó popper, és más hasonló célok, beleérve az egyéb új célokat stb.

4.1.4

Értékelt Találatok

4.14.1
4.14.2

Kizárólag a versenyző által leadott lövések számítanak bele a pálya pontozásába.
Olyan dolgok, mint kések eldobása, popperek kézzel való leütése, bábok leütése stb. nem számít bele a
pontozásba, de szükséges lehet a feladat végrehajtásához, így annak idejébe beleszámít.
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4.14.3

Bármennyi lövés szükséges egy adott cél leküzdéséhez, mindegyik beleszámít a pontozásba. Azaz ha 6
lövést szükséges leadni egy célra, akkor 6 lövés lesz értékelve.

4.15

Eredmények közzététele

Minden egyes eredménynek - akár klub, akár jóváhagyott versenyen - kötelezően tartalmaznia kell az IDPA tagi
azonosítót minden egyes versenyzőhöz. Az IDPA lövők felelőssége és magatartáskódexe alapján, IDPA taggá kell
váljanak a harmadik versenyük után. Azon versenyzőknek, akiknek ideiglenesen nincsen érvényes IDPA tagságuk,
“XXX” szerepeltethető a IDPA tagi azonosítójuk helyett a versenyeredmény-listán.

4.16

Célok megérintése

4.16.1

A versenyzők vagy képviselőik nem érinthetik, vagy hathatnak bármilyen más módon azon célokra,
amelyek éppen meg lettek lőve, de még nem lettek kiértékelve a Bíró, vagy az Értékelő Bíró által.
Amennyiben a célt a lövő vagy képviselője bármilyen módon is befolyásolhatta az értékelés előtt, az adott
célon elhelyezett összes találat hiányzó találatként lesz értékelve.
Ha a célt leragasztották értékelés előtt, a Bíró megpróbálja megállapítani a helyes pontszámot, ha meg
tudja különböztetni az egyes találatokat. Amennyiben ez nem sikerül, a versenyző újralőheti a pályát.
Sem a Bíró, sem az Értékelő Bíró nem érinti meg a célt a lövedék által ütött lyuk közelében - sem elölről,
sem hátulról - az értékelés során.
Az adott pontszámot nem befolyásolja, ha a cél értékelve és ragasztva lett, mielőtt a lövő vagy képviselője
megnézhette volna azt.
Ha a célok nem lettek leragasztva két versenyző között, akkor a Bíró megpróbálja megkülönböztetni az
egyes versenyzők találatait, és a helyes pontszámot adni. Amennyiben ez nem kivitelezhető, a versenyző
újralövi a pályát.
Azon célok, melyek értékelése vita tárgya, el lesznek távolítva a pályáról, és meg lesznek őrizve a Vezető
Bíró (CSO) vagy Főbíró (MD) ítéletéig.

4.16.2
4.16.3
4.16.4
4.16.5

4.16.6

4.17

Reaktív célok kalibrálása

4.17.1

A reaktív céloknak fizikailag kell reagálniuk a találatra a pontozáshoz. Jóváhagyott versenyen minden egyes
reaktív célnak - poppereknek, lemezeknek stb. - kalibrálva kell lenniük, hogy találat esetén megfelelően
reagáljanak a legkisebb erőfaktorral rendelkező lőszer esetében is, ami engedélyezett bármelyik
divízióban. A Főbíró vagy megbízottja minden nap a verseny kezdete előtt állítja be, kalibrálja a reaktív
célokat. Amennyiben a Match Direktor úgy ítéli meg, a kalibrálás elvégezhető akár a verseny alatt is. A
Bírók bármikor kérhetik a pályán levő reaktív cél újrakalibrálását, amennyiben ennek szükségét érzik.
Amennyiben a BUG divízió megrendezésre kerül, a Főbírónak egy .380-as kaliberű tűzfegyvert kell
lőszerekkel együtt a kalibráláshoz rendelkezésre bocsátania, amely nem haladja meg a BUG erőfaktort (95
PF). Amennyiben BUG divízió nem kerül megrendezésre, úgy a Főbírónak 9mm, vagy .38 Special kaliberű
tűzfegyvert kell rendelkezésre bocsátania, amely nem haladja meg a legalacsonyabb erőfaktorát bármely
szokványos divíziónak (105 PF). Mindig ugyanazon tűzfegyver és lőszer kombinációját kell használni a
verseny során a kalibrációhoz, és azon esetekhez, amikor egy versenyző a kalibráció ellenőrzését kéri.
A céloknak olyanoknak kell lenniük, hogy minimális elmozdulásuk, csavarodásuk stb. lehessen a verseny
alatt, hogy a megfelelő kalibráció az egész verseny során fennmaradhasson.
Ahhoz hogy a reaktív célt kalibráljuk, egyetlen lőszert kell rálőni a pályán levő legvalószínűbb pozícióból,
aminek a cél kalibrációs zónáját kell eltalálnia. Ha a cél nem reagál megfelelően, akkor újra be kell azt
állítani, és megismételni a kalibrációt. A célnak egymás után háromszor kell megfelelően reagálnia ahhoz,
hogy megfelelően kalibráltnak minősüljön. Ha lövés során nem sikerült eltalálni a kalibrációs zónát, akkor
meg kell ismételni a lövést.
Ha verseny közben egy reaktív cél nem reagál megfelelően, a versenyzőnek három lehetősége van:

4.17.2

4.17.3
4.17.4

4.17.5
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A.

B.

C.

4.17.6

4.17.7

4.17.8
4.17.9
A.
B.

C.
D.
E.
F.

A versenyző addig ad le újabb lövéseket a célra, amíg az megfelelően nem reagál. Ekkor a pályán elért
pontszámba találatnak számít bele a reaktív cél értékeléskor. Nem kerül sor a reaktív cél beállításának
ellenőrzésére.
Amennyiben a cél nem reagál megfelelően, és a versenyző nem kéri annak ellenőrzését, a pályán elért
pontszámba hibának számít bele a reaktív cél értékeléskor. Lényeges, hogy az ellenőrzés ebben az esetben
akkor sem kérhető, ha később tudomására jut a pályán elért pontszám, illetve a pálya egyes céljainak
egyedi pontjai.
A cél nem reagál megfelelően, és a versenyző annak ellenőrzését kéri. Ezt a pálya Bírónak jelezheti
közvetlenül a Pálya Tiszta (Range is Clear) parancs után, de mielőtt még a lövő megismerhetné a pályán
elért pontszámot, vagy az egyedi célok pontszámait. (Ez az a pont, ami után a kalibrálás ellenőrzése már
nem kérhető.) Az, hogy a versenyző végül befejezte-e a pályát, vagy sem, az ellenőrzési eljárást nem érinti.
Amikor a reaktív cél ellenőrzése történik, a cél környezete semmilyen módon nem befolyásolható senki
által, amíg az eljárás be nem fejeződik. Ennek részeként a Bíró 7 darab lőszert kér a versenyzőtől azokból,
amikkel az adott pályát is lőtte, hogy később kronográffal ellenőrizhesse a lövedék sebességet.
Amennyiben a célhoz hozzáértek, vagy bármilyen más módon befolyásolták, függetlenül attól hogy ezt a
verseny személyzete, a Főbíró, a Bíró, vagy másik versenyző tette-e, a lövőnek biztosítani kell az újralövés
lehetőségét.
Amennyiben a célhoz a lövő, vagy annak megbízottja ért hozzá, vagy befolyásolta egyéb módon, akkor a
cél hibának számít, és a pálya befejezettnek tekintendő. Amennyiben a lövő nem fejezte be a feladatot,
akkor az Incomplete Stage (Befejezetlen Pálya) értékelés alapján lesz a lövő pontszáma meghatározva erre
a pályára.
Amennyiben a cél minden külső behatás nélkül eldől a kalibrációt megelőzően (pl. szél következtében), a
lövőnek biztosítani kell az újralövés lehetőségét.
A kalibráció ellenőrzésének eljárása:
A MD lead egy lövést a reaktív cél kalibrációs zónájára, ugyanabból a pozícióból, ahonnét a versenyző
támadta a célt.
Ha a célt a találat a kalibrációs zónáján belül, vagy az alatt érte, és a cél megfelelően reagál, a kalibráció
helyesnek bizonyult, és a cél hibának lesz számolva az értékelés során. Amennyiben a lövő nem fejezte be
a pályát, akkor az Incomplete Stage (Befejezetlen Pálya) értékelés alapján lesz a lövő pontszáma
meghatározva erre a pályára.
Ha a célt a kalibrációs zónája felett érte a találat, akkor a kalibráció ellenőrzésének módja bizonyult
hibásnak, és a lövőnek jár az újralövés.
Ha a találat a célt bárhol a kalibrációs zónáján belül érte, de a cél nem reagált megfelelően, a cél
kalibrációja hibásnak tekintendő, és újrabeállítás után a versenyzőnek biztosított az újralövés lehetősége.
Ha a célt elhibázták, újabb lövést kell a kalibrációs zónára leadni.
Függetlenül az ellenőrzési eljárás eredményétől, a lövő által használt lőszert mindenképp be kell vizsgálni,
hogy megfelel-e a kategóriában alkalmazott minimális erőfaktor-követelménynek - a szokásos kronográf
módszerek és büntetések mellett.

5 BÜNTETÉSEK SZABÁLYAI
Annak érdekében, hogy egy eljárási hiba (PE) vagy nagyfokú büntetés (FP) megítélésre kerülhessen azért a hibáért,
ami nem a lőfeladat része, ezeknek definiáltnak és mérhetőnek kell lenniük, hogy megfelelő eszközként lehessen
használni. Semmilyen körülmény között sem szabad bármiféle büntetést kiosztani saját ítélet alapján, vagy ha a nem
megfelelő utasítás hangzott el a lőfeladat során. A mérhetőség egyszerűen eldönthető megfelelt/nem felelt meg,
továbbá számszerűsíthetősége a lőfeladatban foglalt. Pl.: az aktatáskát a kék hordóba kell tenni.

.
.
.
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5.1

Eljáráshiba (PE)

Eljárási hibával 3 másodperc adódik szabálysértésenkét az időhöz, amikor:
A lövő nem követi a pályaleírásban leírtakat.
A lövő megsérti a játékszabályokat.
Magatartási szabályok megsértése, amit a Magatartáskódex foglal magába, ahogy a Főbíró (MD) megítéli.
Eljárási hiba jár minden hibatípusért részfeladatonként. Ha többféle hibát követ el a lövő, pl. nem a megfelelő kézzel
lő, és nem megfelelő számú lövést ad le, akkor típusonként kap egy eljárási hibát. A fedezék megsértéséért (a vonal
megsértéséért) az eljárási hibák száma nem haladhatja meg a lőpozíciók számát.

5.2

Nagyfokú büntetés (FP)

Nagyfokú büntetéssel 10 másodperc adódik az időhöz. Ez abban az esetben használatos, amikor a szabálysértés
versenyelőnyt jelent, mint például a lőfeladatban leírt feladat nem követése, ami ejárási hibával nem súlytható (pl.:
az értékelésnél versenyző számára előnyt jelent, ha eljárási hibát kap).
5.2.1
Nagyfokú büntetés megítélésre kerül, amikor:
A. A lövő nem követi a lőfeladatban leírtakat és/vagy nem megfelelő felszerelést használ azzal az egyértelmű
szándékkal, hogy előnyre tegyen szert az értékelés során.
B. A lövő megszegi a játékszabályokat.
C. Magatartási szabályok megsértése, amit a Magatartáskódex foglal magába, ahogy a Főbíró (MD) megítéli.
5.2.2
Példák nagyfokú büntetésre (nem kizárólagos lista):
A. Csak erőskéz/Csak gyengekéz/pályák szabad stílusban történő lövése.
B. Térdelő/fekvő lőhelyzet nem elfoglalása, amikor megkövetelt.
C. A célok nem teljes megtámadása, amikor az megkövetelt.
D. Olyan pályafeladatok nem követése, melyeknek az elvégzése 3 másodpercnél tovább tart.
E. Teljes célcsoport meglövése, miközben hibavonalat sért.
F. Lőszertöltő berendezés direkt hibásan történő használata.
G. Extra lőszer a tárban.
Minden nagyfokú büntetést a Főbírónak kell jóváhagynia.

5.3

Nem életszerű végrehajtás (FTDR)

5.3.1

Nem életszerű végrehajtással 20 másodperc adódik az időhöz a durva sportszerűtlen viselkedésért. Nem
kizárólagos lista: a bíró szidalmazása, a felszerelés egy részét a földre dobni, a viselkedési kódex bármely
szintű megsértése.
A nem életszerű végrehajtás (FTDR) büntetés azt hivatott szolgálni, hogy azokat a versenyzőket büntesse,
akik szándékos előnyszerzés céljából hágnak át szabályokat. A nem életszerű végrehajtás (FTDR) a
lőfeladatra vonatkozik, csak abban az esetben nem alkalmazható, ha az elkövetett hibákból kifolyólag a
versenyzőnek nem származik semmi előnye. A gondatlanságból származó hibákra nem vonatkozik. Ezekre
a PE vagy FP vonatkozik, nem az FTDR.
Minden FTDR-t a főbírónak (MD) kell jóváhagyni.

5.3.2

5.3.3

5.4

Kizárás (DQ)

A kizárás azt jelenti, hogy a lövő nem lőhet tovább, nem nevezhet újra, és a kiegészítő versenyen sem vehet részt. A
következő okok miatt kell kizárni a versenyzőt:
A. Nem biztonságos fegyverkezelés (lásd Biztonsági szabályok részt).
B. Sportszerűtlen magatartás.
C. A Magatartási szabályok megsértése.
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D. Fémcélra lövés 10 yardon (9,144 méteren) belül.
E. Szándékosan elsütni a fegyvert bármi más irányában, mint cél vagy aktivátor.
Minden kizárást az MD hagy jóvá.

5.5

Büntetés alkalmazása

5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5

A biztonsággal kapcsolatos büntetések a lőfeladat előtt, közben és után is érvényesek.
A lőfeladat (CoF) akkor kezdődik, mikor a bíró (SO) kiadja a “Range Is Hot, Eyes and Ears” vezényszavakat.
A lőfeladatnak akkor van vége, mikor a bíró (SO) kiadja a “Range is Clear” vezényszavakat.
A lőfeladatra vonatkozó büntetések a folyamatban lévő lőfeladatra érvényesek.
A lőfeladat elvárhatja a lövőtől, hogy bizonyos szavakat mondjon, de nem adható büntetés azért, ha nem
teszi ezt.

6 PÁLYATERVEZÉSI SZABÁLYOK
A pályaleírás nem írhatja felül a szabálykönyvet, és nem tilthatja a lövő legális tevékenységét. Ezek alól kivételt
képez:
A. Amennyiben helyi, lőtérre jellemző biztonsági problémát old fel.
B. Amennyiben lehetőséget biztosít a rejtett viselést lehetővé tevő ruházat elhagyására.
C. Amennyiben megszabja, hogy a pálya start pozíciójában hány lőszer lehet a fegyverben (a divíziókapacitás
ilyenkor sem léphető túl).
D. Amennyiben megszabja a lőfegyver kiinduló helyzetét és állapotát, valamint a lőszertároló eszközök (tár,
gyorstöltő stb.) kiinduló helyzetét.
E. Amennyiben megszabja a lövő kiinduló helyzetét.

6.1

Pályatípusok

Az IDPA-ban két típusú pályát különböztetünk meg:
6.1.1
Történetes Pálya
A szcenáriós pályák azokat a lövészeti szituációkat próbálják képviselni, amik valójában meg is történhetnek.
Szcenáriós pályáknál kell lennie írott pályaleírásnak, továbbá kötetlen lövésszámúnak kell lenniük.
6.1.2
Standard Pálya
A standard pályák azt a célt szolgálják, hogy próbára tegyék a lövő képességeit különböző IDPA lövészeti technika
során. A standard pályák lehetnek kötött lövésszámúak.

6.2

Pályaleírások

Egy jól megírt pályaleírás hozzájárul egy sikeres verseny lebonyolításához, segít a lövőnek és a segítőknek a
frusztrációt elkerülni. Az írott pályaleírást minden squadnak fel kell olvasni, hogy a kommunikáció egységes legyen.
Egy írott pályaleírásnak a minimum szinten a következőket kell tartalmaznia:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Önvédelmi történet vagy standard (készség teszt)
Start pozíció
Leírja a fegyver kiinduló kondícióját (töltött, üres, alultöltött).
Eljárás
Fedezékeket és hibavonalakat azonosítja.
Meghatározza a biztonságos lőirányt a 180° szabály alkalmazásával.
Meghatározza a minimum lövésszámot és azt, hogy kötött vagy kötetlen lövésszámú a pálya.
Meghatározza, hogy a fedőruházat elhagyható-e vagy sem.
Javasolt, de nem kötelező hogy tartalmazza a pályarajzot.
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6.3

Hibavonalak
A.
B.

C.
D.
E.
F.

6.4

A hibavonalakat a Főbíróknak (MD) kell kijelölniük, ezzel meghatározva a fedezék pozícióját, az esetleges
vitatható büntetések elkerülése végett.
A hibavonalak olyan jelölő anyagok lehetnek, melyek konzisztensek maradnak a verseny végéig minden
lövő számára. A Főbíró döntése alapján lehetnek tapintható vagy nem tapintható anyagból. Amennyiben a
talajfelszínhez képest kiemelkedik, minden lövő számára odafigyelést igényel a biztonság végett. Festék,
fűrészáru, fém, vas stb. ami erre a célra használt, nem lehet vastagabb mint 4 inch (10,16 cm).
A hibavonalakat úgy kell elhelyezni, hogy megfeleljen az IDPA lövészet alapjainak, lásd a 1.2 fejezetet.
A határvonalaknak a fedezék általános körvonalát kell megadnia oly módon, hogy a lövő biztonságban
megtámadhassa az elérhető célokat, abban az esetben, ha a pályaszakaszon azt a pozíciót választaná.
Azok a hibavonalak, melyek a fedezék helyét jelölik, a pályán használatos fizikai tárgytól indulnak ki, és a
pálya határvonaláig tartanak, így alakítva ki hosszú fedezéket.
A fedezékek helyét ablakoknál és más réseknél hibavonalakkal kell jelölni.

Pálya Határai

A pálya határait minden egyes pályán ki kell jelölni. Ez nem lehet messzebb 10 yardnál (9,14 méter) a legközelebbi
lőpozíciótól.

6.5

Biztonságos lőirány

A főbíróknak kötelező kijelölni a biztonságos lőirányt a 2.9-es pontnak megfelelően.

6.6

További pályatervezési szabályok

6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.6.5

Kizárólag hivatalos IDPA papír célok vagy az IDPA által jóváhagyott célok használhatóak egy IDPA pályán.
A versenyen leadott lövések 75%-át 15 yardon (13,716 méteren) vagy közelebb kell leadni.
Történetes pályákon a célok legfeljebb 20 yardra (18,288 méterre) lehetnek a lövőtől.
Standard pályákon a célok legfeljebb 50 yardra (45,72 méterre) lehetnek a lövőtől.
Memorizálós pályák tilosak az IDPA bármely pályáján vagy lőfeladat részeként. Memorizálós pályának
nevezik azt a pályát, melyen a lövőnek emlékeznie kell a célok megtámadásának sorrendjére, vagy korlátoz
más lövészettel kapcsolatos ösztönös/intuitív megoldást a pálya kialakításából kifolyólag.
Bizonyos pályák megkövetelhetik a papírcélonként eltérő lövésszámot. Csak egy papírcélon követelhető
meg a lőfeladat alatt, hogy eltérő számú lövés legyen leadva rá, mint a többi papírcélra. Például az első
papírcélt 6 lövéssel kell megtámadni, a többi papírcélt 2 lövéssel kell.
A lőfeladat részeként a célok legfeljebb 25%-a lehet fémcél.
A verseny alatt leadott összes lövés legfeljebb 10%-a lehet csak fémcélon. Az olyan aktivátor fémcél, ami
előtt pontozott cél van, nem számít bele ebbe a százalékba.
Azt az aktivátort, ami a pontozott cél mögött van, úgy kell elhelyezni, hogy a felső vagy alsó 0-ás találati
zónában helyezkedjen el. Abban az esetben, ha nem lehet így elhelyezni, a cél -0 zónája kemény
takarásként (hard cover-ként) azonosítandó.
Ismeretlenes pályák és bárki által elmozdítható nem-fenyegető célok nem megengedettek.
Egy string sem követelhet meg 18 lövésnél többet.
Abban az esetben, ha a lövőtől mozgás van megkövetelve két pozíció elfoglalása között, ennek a távolsága
nem haladhatja meg a 10 yardot (9,144 métert). Az összes, lövőtől megkövetelt mozgás nem haladhatja
meg a 20 yardot (18,288 métert).
Abban az esetben, ha alsó vagy fekvő lőpozíció van megkövetelve, annak kell lennie az utolsónak.

6.6.6

6.6.7
6.6.8
6.6.9

6.6.10
6.6.11
6.6.12

6.6.13
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6.6.14
6.6.15

6.6.16
6.6.17

6.6.18
6.6.19
6.6.20
6.6.21
6.6.22

6.6.24
A.
B.
C.
6.6.25
6.6.26
A.
B.

C.
D.

A pályatervezőknek arra kell törekednie, hogy olyan pályákat tervezzenek, ahol a célok jól láthatók a
mozgásukban korlátozott és az állandó fizikai fogyatékkal élő lövők számára is.
Csak egy nem-fenyegető cél használható 2 fenyegető célt tartalmazó stringben.
Példa: 1-2 fenyegető cél = 1 nem-fenyegető cél maximum
3-4 fenyegető cél = 2 nem-fenyegető cél maximum
5-6 fenyegető cél = 3 nem-fenyegető cél maximum
A pályaleírás ne tartalmazzon olyan utasítást, mely folyamán a lövőnek időre kell lőszertartó berendezést
töltenie a lőfeladat részeként.
Festett kemény fedezék nem lehet a mozgó cél újtában. Amennyiben kemény fedezéknek kell lennie a
mozgó cél útjában, azt olyan anyagból kell készíteni, ami nem engedi át a lövedéket, hogy az ne okozzon
találatot a célon.
Egy “csak erős kezes” string sem követelhet meg a lövőtől 10 yardnál (9,144 méternél) távolabbi célokat.
Egy “csak gyenge kezes” string sem követelhet meg a lövőtől 7 yardnál (6,4008 méternél) távolabbi
célokat.
“Csak gyenge kezes” string-et nem szabad úgy tervezni, hogy a lövőnek csak a gyenge kezét kelljen
használnia a fegyver újratöltéséhez.
Lövőtől nem megkövetelhető a fejlövés vagy a hasonló méretű cél meglövése szcenáriós pálya esetében
10 yard (9,144 méter) fölötti, standard pálya esetében 15 yard (13,716 méter) fölötti távolságra.
Papírcéloknak, amik 10 yardon (9,144 méteren) vagy azon belül helyezkednek el, minimum 12 négyzetinch
(77,4192 négyzetcentiméter) méretű nullás találati zónával kell rendelkezniük, a legkisebb dimenzió pedig
maximum 3 inch (7,62 cm) lehet. Nem kötelezhető a lövő az újratöltésre a lőfeladat során. Minden
úrjatöltés, rátöltés stb. az időmérésen kívül elvégzendő.
Hosszú fegyverek és felvett fegyverek (Pickup Guns)
PCC-n kívüli hosszú fegyverek IDPA versenyen nem használhatók, azonban lövés leadására alkalmatlan
hosszúfegyverek használhatóak mint pályaelem.
Felvett fegyverek (pickup guns), amit a verseny, szponzor vagy rendező biztosít, használhatók az IDPA
versenyeken. Ezek a maroklőfegyverek eltérhetnek az IDPA szabálykönyv felszerelési szabályaitól.
Abban az esetben, ha akadály lép fel a felvett fegyver esetében, a lövő újralőheti a pályát.
Pályák, amelyeken egy vagy több fedezéki pont van, nem kötelezheti a lövőt 6 lövésnél több leadására,
amíg az a fedezéken kívül tartózkodik. Azonban több ilyen jellegű feladat lehet egy pálya során.
Látáskorlátozók (Concealment)
A látáskorlátozók olyan lágy fedezéket (soft cover) alkotó tárgyak, mint például sátrak, díszletfa, fal stb.,
ami azt a célt szolgálja, hogy megakadályozza a célra vagy célokra való rálátást.
A látáskorlátozók lágy fedezékek, és kialakításuknál fogva nem lehetnek átlőhetetlen anyagok vagy
kemény fedezék (hard cover). A látáskorlátozókat nem kötelező úgy megalkotni, hogy azok fedezéket
biztosítsanak, és azok körül kelljen szeletelni a pitét.
Látáskorlátozókat használhatja az MD, hogy “meglepetés célt” rejtsen mögé, amit “szabadon” kell
megtámadni (a fedezék elhagyása után a lőfeladat részeként).
Emberi formát adó alakok bármilyen fajtája - akár részletes, akár teljes - nem használható
látáskorlátozóként. Taktikai bábuk, próbababák használhatóak pályaelemként, de nem látáskorlátozóként,
kemény vagy lágy fedezékként.
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7 ÁLLANDÓ FIZIKAI FOGYATÉKKAL ÉLŐ LÖVŐK (PPDS) SZABÁLYAI
Az IDPA értelmében állandó fizikai fogyatékkal élő lövőnek (PPDS) definiálandó az, aki vagy akinek:
A. Hiányzik végtagja vagy végtagjának egy része.
B. Művégtaggal rendelkezik.
C. Nem működőképes végtaggal rendelkezik.
D. Kerekeszéket, mankót vagy sétabotot használ.
PPDS lövőkhöz a következőképpen kell alkalmazkodni:
A. PPDS lövők, akik úgy döntenek, hogy nem képesek végrehajtani egy feladatot a lőfeladat során (térdelni,
feküdni, stb.) 1 eljárási hibát (PE) kapnak el nem végzett feladatonként. Abban az esetben, ha a célokat a
lövő állapotából kifolyólag nem lehet tudja elérni, a pontlevonás érvényes, de a meg nem támadásért nem
jár büntetés.
B. Azon PPDS lövők, akiknek egy karuk és kezük van, olyan pályákon, ahol a lámpa használata kötelező,
büntetés nélkül használhatnak fegyverre rögzített lámpát. Ezt a sípszó elhangzása előtt fel kell helyezni.
C. PPDS lövők, akiknek egy karjuk/egy kezük van, nem büntethetőek olyan pályákon, ahol kötelezően “csak
erőskéz” vagy “csak gyengekéz” feladat van.
D. PPDS lövők végrehajthatnak egykezes újratöltést, ha annak módját az MD jóváhagyta a verseny
megkezdése előtt.
E Olyan PPDS lövők, akik kerekesszékhez vannak kötve, bármilyen jellegű segítséget igénybe vehetnek a
lőfeladat során, aminek segítségével végig tudnak haladni azon. Azonban a módjának azonosnak kell
lennie minden pályán.
F. Testhez vagy kerekesszékhez rögzített tokok, lőszertartók engedélyezettek.
G. Lőpozíciók elfoglalása között ismét tokba helyezhető a fegyver.
H. Egykezes fegyverkezelés a lőfeladat alatt engedélyezett.
I. Lövők eltekinthetnek a fedőruházat használatától.
Halláskárosult lövők kérhetnek más alternatív, nem hangbeli indító jelet.
Az IDPA központ jóváhagyhat PPDS lövők számára alternatív, speciálisan a lövő számára kialakított felszerelést, hogy
segítse az ő képességeiket.
A PPDS státusz a becsület rendszerén alapszik. Azok, akik félreértelmezik a PPDS státuszt, diszkvalifikálódnak (DQ).

8 FELSZERELÉS SZABÁLYAI
8.1

Lőfegyverek - Általános szabályok

8.1.1
A.

Divíziók összefoglaló
Az IDPA 6 egymástól teljesen elkülönülő divízióba osztható. A következők egyike sem mérkőzhet másik
divízióval:
Stock Service Pistol (SSP - gyári szolgálati pisztoly)
Enhanced Service Pistol (ESP - módosított szolgálati pisztoly)
Custom Defensive Pistol (CDP - egyéb önvédelmi pisztoly)
Compact Carry Pistol (CCP - kompakt önvédelmi pisztoly)
Revolver (REV - gyári szolgálati revolver)
Back Up Gun (BUG - tartalék fegyver)
BUG divízió kötelező Tier 1 versenyen, és opcionális divízió Tier 2-Tier 5 versenyeken.
Pisztoly kaliberű puska (PCC) opcionális speciális divízió Tier 1-Tier 5 versenyeken.

B.
C.
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8.1.2

A.

B.
C.
8.1.3
A.
B.
C.

Speciális Divízió (SPD) opcionális divízió minden versenyen. Ezeket a kiegészítéseket minden
versenyhirdetésben közzé kell tenni, a speciális divízió felvétele nem vonható be fellebbezés vagy más
eljárás alá.
DA, DAO és striker-es félautomata tűzfegyverek az SSP, CCP, vagy BUG divízióban indulhatnak. Bármely
lőfegyver, ami használható SSP divízióban, használható ESP vagy CDP divízióban is a fegyver kaliberétől
függően.
SA félautomata tűzfegyverek indulhatnak az ESP, CCP, CDP vagy BUG divízióban, a fegyver méretétől és
kaliberétől függően.
A revolverek divízióját a töltési mód és a lőszer energiája határozza meg, amennyiben eleget tesz a BUG
méret- és kaliberelőírásainak, ebben a divízióban is indulhat.
Tár töltése: Minden tárnak a divíziónak megfelelő kapacitásra kell töltve lennie a start jel elhangzásakor a
verseny alatt, kivételt képeznek a következő esetek:
Amennyiben valamely tár maximális kapacitása kevesebb, mint a divízióelőírás, a lövő az összes tárát a
legkisebb kapacitású tárnak megfelelő lőszerre tárazhatja a verseny alatt.
A Pályaleírás megkövetelheti kevesebb lőszer tárazását.
Revolver (REV) divízióban a lövő a revolvert, és minden egyes töltő eszközt ugyanannyi lőszerrel kell, hogy
töltsön a verseny időtartama alatt, hacsak valamelyik fenti szabály ezt nem korlátozza.

8.1.4
Divízió (tár)kapacitások
SSP, ESP, SPD ............. 10 lőszer
CDP, CCP .................... 8 lőszer
REV, BUG-S ................ 6 lőszer
BUG-R ........................ 5 lőszer összesen
Minden félautomata divízióban, kivéve a BUG-ot, a lövőnek plusz egy lőszert kell helyeznie a csőbe, hacsak a
pályaleírás nem mond mást.
8.1.5
A.
B.
C.
D.
E.
8.1.6
A.
B.
C.
D.
E.

Lőszertároló eszközök darabszám korlátai
Egy „lőszertartó eszköz” az egy tár, gyorstöltő vagy töltőcsillag.
Azon lövők, akik minden egyes lőszertároló eszközükben 8 vagy több lőszerrel indulnak, a töltött
lőfegyveren kívül 2 plusz tárolót vihetnek magukkal.
Azon lövők, akik minden egyes lőszertároló eszközükben 6 vagy 7 lőszerrel indulnak, a töltött lőfegyveren
kívül 3 plusz tárolót vihetnek magukkal.
Azon lövők, akik minden egyes lőszertároló eszközükben 5 vagy kevesebb lőszerrel indulnak, a töltött
lőfegyveren kívül 4 plusz tárolót vihetnek magukkal.
A fentieken kívül nem engedélyezett egyéb lőszertároló eszköz használata a lőfeladat végrehajtása közben.
Működésképtelen Lőfegyver szabály
A verseny minden egyes pályáján a lövő ugyanazt a fegyvert kell, hogy használja az összes lőfeladat
meglövésére, hacsak közben meg nem hibásodik.
Ha a lövő megállapítja, hogy fegyvere meghibásodott, ezt jeleznie kell a Bírónak (SO), aki értesíti a Főbírót
(MD).
Amennyiben a lövő bejelentette, hogy a fegyvere meghibásodott, azt verseny további részében TILOS
használnia.
A lövő folytathatja a versenyt a következő start jelre. Az előző feladatokat nem lehet újralőni.
Bármely lőfegyver, mely megfelel a divízió követelményeinek, használható a verseny folytatására.
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F.

8.1.7
A.
B.
C.
D.

E.

8.1.8

Amennyiben a helyettesítő lőfegyver tárkapacitása nem egyezik az eredeti fegyver tárkapacitásával, a lövő
a betárazott lőszerek darabszámát a helyettesítő fegyverhez kell, hogy szabja a Tártöltés szabályoknak
megfelelően.
Minden divízióban engedélyezett módosítások
A fegyver biztonságos tárolását lehetővé tevő zárak kiiktathatóak, vagy teljesen eltávolíthatóak.
Tárbiztosítók kiiktathatóak, vagy teljesen eltávolíthatóak.
Azon lőfegyverek vagy irányzékok, melyek beépített lézert tartalmaznak, használhatóak, amennyiben
minden más divíziószabálynak eleget tesznek, és a lézer nem aktív a lőfeladat végrehajtása közben.
A megnagyobbított tárkioldó gomb nem lehet sem átmérőben, sem toktól való kiemelkedésében 0.2
collnál (5,1 mm-nél) nagyobb. A mérést a tárkioldó gomb leghátsó oldalán kell elvégezni, ahol az találkozik
a tokkal. Amennyiben a tárkioldó gomb környéke a markolatba van süllyesztve, úgy a besüllyesztés tokkal
érintkező leghátsó részétől kell mérni a kiemelkedést.
A szángyártókra való tekintettel az SSP, ESP, CCP, CDP és BUG divíziókban engedélyezett a gyári tűzfegyver
és külső beszállító által gyártott szán kombinációjának használata, amennyiben a következő feltételek
mindegyike fennáll: azok a divízióbesorolás követelményeinek megfelelnek, és amennyiben a fegyver és a
szán kombinációja a gyártó által egyedi modellszámmal került katalógusba vételre, és minimum 2000
darabot gyártanak belőle évente, vagy amennyiben már nem gyártják, legalább 20000 darabot gyártottak
belőle összesen.
Egyik divízióban sem engedélyezett módosítások

A következő kiegészítők és módosítások nem engedélyezettek egyik divízióban sem, hacsak a szabálykönyv speciális
esetekben ettől másképp nem rendelkezik.
A. Kompenzátorok: bármilyen fajta, beleértve a hibrid, vagy nyílásokkal ellátott csövet is.
B. Plusz súlyok versenyelőny céljából. Ez magába foglalja (de nem kizárólagosan) a súlyozott tárakat, wolfram
helyretolórudat, réz tártölcséreket, súlyozott markolatokat és nehezített markolatot.
C. Nehéz és/vagy kúpos csövek csőköpeny nélkül, kivétel az ESP, CCP, BUG és CDP divíziókban, ahol
maximális hosszmegkötéssel engedélyezettek.
D. Nem általános célzó készülékek (ghost rings, Bo-Mar ribs, stb.).
E. Eltávolított vagy kiiktatott biztonsági berendezések, beleértve (de nem kizárólagosan): kézi biztosító,
markolatbiztosító, ütőszeg, striker és kakasblokkoló biztosítók, 1911 80-as széria: ütőszeg biztosítók, 1911
Swartz biztosítók. Az 1911 80-as széria tokja használható a 70-es széria szánjával, és fordítva. A revolverek
nem módosíthatóak oly módon, hogy a kakas előrecsaphasson a forgódob nyitott állapotában.
F. Fegyverre szerelt lámpák.
G. Sínre szerelt lézer irányzékok, valamint sátorvasra erősített lézer irányzékok.

8.2

Tűzfegyver divíziók

8.2.1
Stock Service Pistol divízió (SSP - gyári szolgálati pisztoly)
A következő feltételeknek kell megfelelnie a SSP-ben használható kézi lőfegyvernek:
A. A gyártásuk során minimum 2000 darabot előállítottak belőle. Már nem gyártott modellek esetében
azokból minimum 20000 darabot kellett gyártani.
B. Félautomata
C. Double action, double action only, vagy striker-es
D. 9mm (9x19) vagy ennél nagyobb kaliber
E. A töltetlen lőfegyvernek a legnehezebb tárral együtt legfeljebb 43 oz (1219 gramm) tömegűnek szabad
lennie.
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F.
8.2.1.1
A.
B.
C.
D.

A lőfegyvernek, benne a legnagyobb behelyezett tárral, el kell férnie a szabványos IDPA fegyver
tesztdobozban. (Ennek méretei inchben 8 ¾” x 6” x 1 5/8”, centiméterben: 22,23 cm x 15,24 cm x 4,13 cm)
Start kondíció
A választható DA/SA sütésű fegyvereknél a kakas leengedett állapotban.
A fesztelenítő karral, vagy gombbal ellátott fegyvereket a kapcsolóval, vagy gombbal kell feszteleníteni.
Amennyiben a kakas leengedéséhez az elsütőbillentyű meghúzása és a kakas kézi leengedése szükséges, a
kakast a lehető legalacsonyabb pozícióba kell állítani.
A biztosítószerkezetek használata a lövő belátására van bízva.

8.2.1.2
A.

Az SSP divízióban engedélyezett módosítások (kizárólagos lista)
Az irányzékok cserélhetőek, másik típusra. Azonban a rögzítés érdekében a szánon nem lehet módosítani
(csak csereszabatos darabok használhatóak).
B. A markolat cserélhető más stílusú, anyagú markolatra, amely hasonló a gyári alakhoz, és attól nem
nehezebb 2 unciával (56,7 grammal).
C. Tárkioldók, szánakasztók, biztonsági kapcsolók, fesztelenítők, kakasok és elsütőbillentyűk, amik eredetinek
számítanak egy SSP divíziójú fegyveren, használhatóak más SSP fegyveren is, amennyiben a gyártó egyezik,
és az eredeti alkatrészek már nem beszerezhetőek. Ezen alkatrészek normál, sorozatgyártású fegyvereken
gyárilag kell, hogy felszerelve legyenek; semmilyen olyan alkatrész nem engedélyezett SSP-ben, amely
különböző gyári tuning műhelyek munkája.
D. Helyretoló rugó vezető rudak, és kettős helyretoló rugó rendszerek engedélyezettek, amennyiben nem
nehezebbek a rozsdamentes acélnál.
E. A tok csak gyártóazonos tokra cserélhető.
F. Felhúzható, markolatcsúszás-gátló tok és/vagy szalag, gördeszka szalag stb. használható.
G. Belső elsütő szerkezet módosítható az elsütő erő javítására, amennyiben a biztonságos működés garantált
(és nincs semmilyen látható külső módosítás).
H. Belső, megbízhatóságot javító módosítás.
I. Utángyártott hüvelyvonók és ütőszegek használhatóak.
J. Belső, pontosságot javító módosítás.
K. Eredeti, gyári cserecső, az eredeti kaliberben.
L. Műanyag dugók használhatóak a tártölcsér hézagainak kitöltésére.
M. Egyedi felületkezelés alkalmazható.
N. A gyári szántakaró lemezek újrafényezhetőek.
O. A szán gravírozható. Gravírozásnak a logók, betűk és grafikák bevésését értjük, melyek mélysége nem
lehet nagyobb a gyári gravírozásénál.
P. Érdesítés, pontozás alkalmazható a cserélhető markolatpaneleken.
Q. Utángyártott tárak használhatóak, amennyiben az eredeti (azonos kapacitású) tárnál nem nehezebb 1
unciával, vagyis 28,3 grammal.
R. Utángyártott tártalp használható, amennyiben azzal a tár tömege nem növekszik az eredeti (azonos
kapacitású) tárnál 1 unciával, vagyis 28,3 grammal többre.
S. A tártalpak módosíthatóak, átméretezhetőek, felületük érdesíthető, vagy védő talp szerelhető rájuk,
amennyiben ezzel a tár tömege nem növekszik az eredeti (azonos kapacitású) tárnál 1 unciával, vagyis 28,3
grammal többre.
T. Az eredeti tárnál hosszabb tár használható, amennyiben minden más divíziókövetelmény teljesül.

8.2.1.3
A.
B.

SSP-ben tiltott módosítások (nem kizárólagos lista)
Külsőleg látható módosítások, melyek nem tartoznak az engedélyezett módosításokhoz.
Utángyártott, vagy láthatóan módosított tárkioldók, szánakasztók, biztonsági kapcsolók, fesztelenítők és
kakasok.
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Robar stílusú markolatcsökkentés.
Külön felszerelhető tártölcsér.
Szánbetétek, amelyek a gyáritól eltérő helyretoló rendszer befogadását teszik lehetővé.
Olyan cső, amely kalibere nem elérhető a gyári modellek esetében.
A szán következő átalakításai: első érdesítés, nagy bevágások.
Gyárilag kompenzátorral szerelt lőfegyverek nem kompenzátoros csőre való cserélése.
Érdesítés, pontozás a nem cserélhetőre tervezett alkatrészeknél.
Utángyártott szán.
A tártölcsér anyagából történő eltávolítás.
Utángyártott markolattüske-hosszabbítók vagy hódfarok.
Szánakasztó kiiktatása.

8.2.2
Enhanced Service Pistol divízió (ESP - módosított szolgálati pisztoly)
A következő feltételeknek kell megfelelnie az ESP-ben használható kézi lőfegyvernek:
A. Félautomata
B. 9mm (9x19) vagy ennél nagyobb kaliber
C. A töltetlen lőfegyvernek a legnehezebb tárral együtt legfeljebb 43 oz (1219 gramm) tömegűnek szabad
lennie.
D. A lőfegyvernek, melybe a legnagyobb tárat kell behelyezni, el kell férnie a szabványos IDPA fegyverteszt
dobozban. (Ennek méretei inchben: 8 ¾” x 6” x 1 5/8”, centiméterben: 22,23 cm x 15,24 cm x 4,13 cm)
Azon lőfegyverek, melyeket eredetileg kompenzátorral szereltek, az ESP divízióban csak nem kompenzátoros csővel
használhatóak.
8.2.2.1 Start kondíció
A.
B.
C.
D.
8.2.2.2
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

A kizárólag egyszeres működtetésű (SAO) fegyverek csőre töltve, biztosítva indulnak (kakas hátsó állásban,
biztosítva).
A választható DA/SA működtetésű fegyverek vagy csőre töltve és biztosítva, vagy fesztelenítve indulnak. Ez
a lövő belátására van bízva.
A DA, DAO, vagy striker-es fesztelenítő karral, vagy gombbal ellátott fegyvereket a kapcsolóval, vagy
gombbal kell feszteleníteni.
DA/DAO/striker-fired lőfegyverek biztosítóinak a használata a lövő belátására vannak bízva
Az ESP divízióban engedélyezett módosítások és tulajdonságok (kizárólagos lista)
Az irányzékok cserélhetőek, másik típusra. A szán módosítható, amennyiben az irányzék rögzítése ezt
megköveteli.
Markolat cserélhető más stílusú, anyagú markolatra, amely nem nehezebb 2 unciával, vagyis 56,7 grammal
a gyári markolatnál.
Felhúzható, markolatcsúszás-gátló tok és/vagy szalag, gördeszka szalag stb. használható
Robar stílusú markolatcsökkentők.
Elsütő szerkezet módosítható az elsütő erő javítására, amennyiben a biztonságos működés garantált.
Megbízhatóságot javító módosítás.
Utángyártott hüvelyvonók és ütőszegek használhatóak.
Belső, pontosságot javító módosítás.
Eredeti, gyári cserecső, az eredeti, vagy attól eltérő kaliberben is.
Műanyag dugók használhatóak a tártölcsér hézagainak kitöltésére.
Utángyártott elsütőbillentyűk és elsütő szerkezetek, amelyek a billentyű pozícióját a gyárihoz képest
megváltoztatják.
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FF.
8.2.2.3
A.
B.

Külsőleg is látható, az elsütőbillentyű utóhúzását gátló berendezés.
Kakas- és más elsütőszerkezet-módosítások, amelyek az elsütőerőt javítják.
Érdesítés, pontozás és mintákkal történő recézés, fogazás.
Sátorvas formájának megváltoztatása.
Meghosszabbított és/vagy kétkezes hüvelykujj-biztosító.
Meghosszabbított hódfarok markolatbiztosító.
Meghosszabbított vagy jobbkezes tárkioldó.
Meghosszabbított, lerövidített és/vagy kétkezes szánakasztó.
Nehéz vagy kúpos csövek 4,25''-nál (10,8 cm-nél) rövidebb csövű fegyvereken.
Helyretoló rugó vezető rudak, és kettős helyretoló rugó rendszerek engedélyezettek, amennyiben nem
nehezebbek a rozsdamentes acélnál.
Szánbetétek, amelyek lehetővé teszik más helyretoló rendszerek beépítését.
Tártölcsér módosítások, és utólagos tártölcsér kiegészítők.
Egyedi felületkezelés, vésetek alkalmazhatóak.
Utángyártott szán takaró lemezek.
Szánok első érdesítéssel, nagy bevágások.
Markolattüske meghosszabbítás vagy hódfarok.
Swenson stílusú hüvelykujj védők, vagy tokra szerelt hülyvekujj védők.
Utángyártott biztonsági berendezések.
Utángyártott tártalp használható, amennyiben azzal a tár tömege nem növekszik az eredeti (azonos
kapacitású) tárnál 1,5 unciával, vagyis 42,5 grammal többre.
A tártalpak módosíthatóak, átméretezhetőek, felületük érdesíthető, vagy védő talp szerelhető rájuk,
amennyiben ezzel a tár tömege nem növekszik az eredeti (azonos kapacitású) tárnál 1,5 unciával, vagyis
42,5 grammal többre.
Az eredeti tárnál hosszabb tár használható, amennyiben minden más divízió követelmény teljesül.
ESP-ben tiltott módosítások (nem kizárólagos lista)
Elsütőbillentyű szélesítő
Szánakasztó kiiktatása

8.2.3
Custom Defensive Pistol Divízió (CDP - Egyéb önvédelmi pisztoly)
A következő feltételeknek kell megfelelnie a CDP-ben használható kézi lőfegyvernek:
A. Félautomata
B. 45 ACP caliber
C. A töltetlen lőfegyvernek a legnehezebb tárral együtt legfeljebb 43 oz (1219 gramm) tömegűnek szabad
lennie.
D. A lőfegyvernek, melybe a legnagyobb tárat kell behelyezni, el kell férnie a szabványos IDPA fegyver teszt
dobozban. (Ennek méretei inchben: 8 ¾” x 6” x 1 5/8”, centiméterben: 22,23 cm x 15,24 cm x 4,13 cm)
Azon lőfegyverek, melyeket eredetileg kompenzátorral szereltek, a CDP divízióban csak nem kompenzátoros csővel
használhatóak.
8.2.3.1
A.
B.

Start kondíció:
A kizárólag egyszeres működtetésű (SAO) fegyverek csőre töltve, biztosítva indulnak (kakas hátsó állásban,
biztosítva).
A választható DA/SA működtetésű fegyverek vagy csőre töltve és biztosítva, vagy fesztelenítve indulnak. Ez
a lövő belátására van bízva, beleértve azon SSP divíziójú lőfegyvereket is, amelyekkel CDP-ben indulnak.
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8.2.3.3
A.

A DA, DAO, vagy striker-es fesztelenítő karral, vagy gombbal ellátott fegyvereket a karral, vagy gombbal
feszteleníteni kell.
DA/DAO/striker-es lőfegyverek biztosítóinak a használata a lövő belátására vannak bízva.
A CDP divízióban engedélyezett módosítások és tulajdonságok (kizárólagos lista):
Az irányzékok cserélhetőek típusra. A szán módosítható, amennyiben az irányzék rögzítése ezt
megköveteli.
Markolat cserélhető más stílusú, anyagú markolatra, amely nem nehezebb 2 unciával, vagyis 56,7 grammal
a gyári markolatnál.
Felhúzató markolatcsúszás-gátló tok és/vagy szalag, gördeszka szalag stb. használható.
Robar stílusú markolatcsökkentők.
Elsütő szerkezet módosítható az elsütő erő javítására, amennyiben a biztonságos működés garantált.
Megbízhatóságot javító módosítás.
Utángyártott hüvelyvonók és ütőszegek használhatóak.
Belső, pontosságot javító módosítás.
Eredeti, gyári cserecső, .45 ACP kaliberben.
Műanyag dugók használhatóak a tártölcsér hézagainak kitöltésére.
Utángyártott elsütőbillentyűk, és elsütő szerkezetek, amelyek a billentyű pozícióját a gyárihoz képest
megváltoztatják.
Külsőleg is látható, elsütőbillentyű utóhúzását gátló berendezés.
Kakas és más elsütőszerkezet-módosítások, amelyek az elsütő erőt javítják.
Érdesítés, pontozás, recézés, fogazás.
Sátorvas formájának megváltoztatása.
Meghosszabbított és/vagy kétkezes hüvelykujj-biztosító.
Meghosszabbított hódfarok markolatbiztosító.
Kétkezes vagy jobboldali tárkioldó.
Meghosszabbított, lerövidített és/vagy kétkezes szánakasztó.
Nehéz, vagy kúpos csövek 4,25''-nál (10,8 cm-nél) rövidebb csövű fegyvereken.
Helyretoló rugó vezető rudak és kettős helyretoló rugó rendszerek engedélyezettek, amennyiben nem
nehezebbek a rozsdamentes acélnál.
Szánbetétek, amelyek lehetővé teszik más helyretoló rendszerek beépítését.
Tártölcsér módosítások, és utólagos tártölcsér kiegészítők.
Egyedi felületkezelés, vésetek alkalmazhatóak.
Utángyártott szántakaró lemezek.
Szánon első érdesítés, nagy bevágások.
Markolattüske-meghosszabbítás, vagy hódfarok.
Swenson stílusú hüvelykujjvédők, vagy tokra szerelt hüvelykujjvédők.
Utángyártott biztonsági berendezések.
Utángyártott tártalp használható, amennyiben azzal a tár tömege nem növekszik az eredeti (azonos
kapacitású) tárnál 1,5 unciával, vagyis 42,5 grammal többre.
A tártalpak módosíthatóak, átméretezhetőek, felületük érdesíthető, vagy védőtalp szerelhető rájuk,
amennyiben ezzel a tár tömege nem növekszik az eredeti (azonos kapacitású) tárnál 1,5 unciával, vagyis
42,5 grammal többre.
Az eredeti tárnál hosszabb tár használható, amennyiben minden más divíziókövetelmény teljesül.
CDP-ben tiltott módosítások (nem kizárólagos lista):
Elsütőbillentyű-szélesítő
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Szánakasztó kiiktatása

8.2.4
Compact Carry Pistol (CCP - kompakt önvédelmi pisztoly)
A következő feltételeknek kell megfelelnie a CCP-ben használható kézi lőfegyvernek:
A. Félautomata
B. 9mm (9x19) vagy ennél nagyobb caliber
C. A cső hossza 4 3/8" (11,1125 cm) vagy kevesebb.
D. A töltetlen lőfegyvernek a legnehezebb tárral együtt legfeljebb 38 oz (1077,28 gramm) tömegűnek szabad
lennie.
E. Lőfegyvernek, melybe a legnagyobb tárat kell behelyezni, el kell férnie a szabványos IDPA fegyver
tesztdobozban. (Ennek méretei inchben: 7¾” x 5 3/8” x 1 3/8”, centiméterben: 17,78 cm x 13,6525 cm x
3,4925 cm).
8.2.4.1
A.
B.
C.
D.

Start kondíció:
A kizárólag egyszeres működtetésű (SAO) fegyverek csőre töltve, biztosítva indulnak (kakas hátsó állásban,
biztosítva).
A választható DA/SA működtetésű fegyverek vagy csőre töltve és biztosítva, vagy fesztelenítve indulnak. Ez
a lövő belátására van bízva.
A DA, DAO, vagy striker-es, fesztelenítő karral, vagy gombbal ellátott fegyvereket a karral vagy gombbal
feszteleníteni kell.
DA/DAO/striker-fired lőfegyverek biztosítóinak használata a lövő belátására vannak bízva.

8.2.4.2 A CCP divízióban engedélyezett módosítások és tulajdonságok (kizárólagos lista)
A CCP lőfegyvereknek az ESP által engedélyezett módosításoknak és tulajdonságoknak kell megfelelniük.
8.2.5
Revolver Division (REV)
A revolverek a következő két alkategóriába sorolhatóak:
Gyári Revolver vagy Módosított Revolver
8.2.5.1 A következő feltételeknek kell megfelelnie a Gyári Revolvereknek:
A. Bármely revolver, amely legalább .38 Special kaliberű, vagy annál nagyobb, peremes lőszerrel működik, és
nem tölthető töltőcsillaggal.
B. A töltetlen lőfegyvernek legfeljebb 43 oz (1219 gramm) tömegűnek szabad lennie.
8.2.5.2 A következő feltételeknek kell megfelelnie a Módosított Revolvereknek:
A. Bármely revolver, amely legalább .357 magnum kaliberű, vagy annál nagyobb, peremes, vagy perem
nélküli lőszerrel működik.
B. A töltetlen lőfegyvernek legfeljebb 50 oz (1417,5 gramm) tömegűnek szabad lennie.
C. Tölthető gyorstöltővel vagy töltőcsillaggal is.
8.2.6
A következő feltételeknek mind a Gyári, mind a Módosított Revolvereknek meg kell felelniük:
8.2.6.1 Gyári hosszához képest lerövidített lőszer nem használható.
8.2.6.2 A használt lőszer kaliberének meg kell egyeznie a lőfegyver kaliberével, kivéve az alábbi eseteket:
A. 38 special .357 magnum fegyverben
B. 44 special .44 magnum fegyverben
C. 45 Auto Rim, vagy .45 GAP .45 ACP fegyverben
D. 45 ACP, vagy .45 GAP, .45 Colt fegyverben
E. 40 S&W, 10mm fegyverben
8.2.6.3 A cső legfeljebb 4,25'' (10,8 cm) hosszú lehet
8.2.6.4 Csak a divíziónak megfelelő lőszerszámmal tárazható (6 db). Használhatóak ennél nagyobb tárkapacitású
revolverek is (7-8), de azokba is csak 6 darab lőszert szabad tölteni.
8.2.6.5 Gyári és Módosított Revolver divíziókban engedélyezett módosítások (kizárólagos lista)
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8.2.6.6
A.
B.
C.
D.
E.

Az irányzékok cserélhetőek másik típusra. A szán és a cső módosítható, amennyiben az irányzék rögzítése
ezt megköveteli.
Elsütő szerkezet módosítható az elsütő erő javítására, amennyiben a biztonságos működés garantált
(elsütőbillentyű polírozása, kakas sorjátlanítása, túlhúzásgátló, DA konverzió engedélyezett).
A markolat cserélhető más markolatra, amely nem nehezebb a gyári markolatnál 2 unciával, vagyis 56,7
grammal.
Markolatcsúszás-gátló szalag, gördeszka szalag stb. használható.
A dobtárkioldó cserélhető, de csak gyártóazonos darabra.
Töltényűrök végének lekerekítése.
Gyári cső lerövidítése.
Csőcsere: csak gyári csőre, mely az adott modellhez készült.
Azon lőfegyverek, melyeket töltőcsillag használatára alakítottak át, használhatóak Gyári Revolver
divízióban, amennyiben a töltéshez nem töltőcsillagot használnak.
Egyedi felületkezelés.
Csak a Módosított Revolver divízióban engedélyezett módosítások (kizárólagos lista)
A dobtárkioldó módosítható, cserélhető, de nem lóghat túl a tokon semmilyen irányba, és nem lehet
vastagabb 3/8''-nál (9,5 mm-nél) (a tok oldalsíkjától mérve).
Töltőcsillag használatát lehetővé tevő módosítások.
A Gyári és Módosított Revolver divíziókban tiltott módosítások (nem kizárólagos lista)
Túlméretes vagy nehéz cső.
Hogue Big Butt markolatok, és hasonlóak. A legnagyobb megengedett markolat méretei a következők: 5''
(12,7 cm) magasság (a tokba mart kakasnyílás aljától a markolat legaljáig mérve), 2 3/8'' (6,03 cm)
maximális mélység, 1 5/8'' (4,13 cm) maximális szélesség.

8.2.7
Tartalék fegyver (BUG)
A Tartalék fegyver (BUG) divíziót kötelező megrendezni 1-es szintű (Tier 1) versenyek esetén, 2-től 5-ös szintű,
jóváhagyott versenyeknél azonban opcionális.
Lehetséges továbbá speciális, kizárólag BUG kategóriájú versenyt rendezni. A Főbíró (MD) ilyenkor előírhat a
pályaleírásban egyedi feltételeket, például a kiinduló pozícióval, a tok használattal kapcsolatban, vagy olyan
újratöltést, mely beleszámít a mért időbe.
A BUG divízióban engedélyezett lőfegyverek a következő alkategóriákba sorolhatóak:
A. Félautomata BUG
B. Revolver BUG
C. Egyéb, a Főbíró (MD) által meghatározott alkategóriák.
8.2.8
Félautomata BUG
Félautomata BUG fegyvereknek a következő feltételeknek kell eleget tenniük:
A. Félautomata
B. SA/DA/DAO, vagy striker-es működtetés
C. 380 ACP vagy ennél nagyobb kaliber
D. 3 1/2" (8,89 cm) vagy kisebb csőhossz
E. A töltetlen lőfegyvernek a legnehezebb tárral együtt legfeljebb 26 oz (737,088 gramm) tömegűnek szabad
lennie.
F. A lőfegyvernek, melybe a legnagyobb tárat kell behelyezni, el kell férnie a szabványos IDPA fegyver
tesztdobozban, melynek méretei inchben: 6 1/2" x 4 5/8" x 1 3/8", centiméterben: 16,51 cm x 11,7475 cm
x 3,4925 cm)
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8.2.8.1
A.
B.
C.
D.
E.

Start Kondíció:
A kizárólag egyszeres működtetésű (SAO) fegyverek csőre töltve, biztosítva indulnak (kakas hátsó állásban,
biztosítva).
A választható DA/SA működtetésű fegyverek vagy csőre töltve és biztosítva, vagy fesztelenítve indulnak.
Ez a lövő belátására van bízva.
Amennyiben a lövő a fesztelenítés mellett dönt, akkor a fesztelenítő karral vagy gombbal ellátott
fegyvereket a karral vagy gombbal feszteleníteni kell.
Amennyiben a lövő a fesztelenítés mellett dönt, és a kakas leengedéséhez az elsütőbillentyű meghúzása és
a kakas kézi leengedése szükséges, a kakast a lehető legalacsonyabb pozícióba kell állítani.
A BUG félautomata divízióban a lövő csőre töltött fegyverrel, plusz 5 lőszerrel a tárban indul.

8.2.8.2 BUG Engedélyezett Félautomata Módosítások:
A Félautomata Tartalék fegyvernek az összes ESP divízióbeli módosításnak és korlátozásnak eleget kell tennie.
8.2.9
Revolver Tartalék fegyver (BUG-R)
A következő feltételeknek kell megfelelnie a BUG-R divízióban használható kézi lőfegyvernek:
A. Bármely revolver, amely legalább .38 Special kaliberű, vagy annál nagyobb, peremes lőszerrel működik, és
nem tölthető töltőcsillaggal.
B. Gyári hosszához képest lerövidített lőszer nem használható.
C. A cső legfeljebb 2 1/2" (6,35 cm) hosszú lehet.
D. A töltetlen lőfegyvernek legfeljebb 26 oz (737,088 gramm) tömegűnek szabad lennie.
E. Csak a divíziónak megfelelő lőszerszámmal tárazható (5 db).
F. A lőfegyvernek, melybe a legnagyobb tárat kell behelyezni, el kell férnie a szabványos IDPA fegyver
tesztdobozban. (Ennek méretei inchben: 6 1/2" x 4 5/8" x 1 3/8", centiméterben: 16,51 cm x 11,7475 cm x
3,4925 cm)
G. Revolver BUG módosítások: A Tartalék Revolver fegyvernek az összes Revolver (REV) divízióbeli
módosításnak és korlátozásnak eleget kell tennie.
8.2.10 Speciális Divíziók (SPD)
A. Az IDPA arra bátorítja lövőit, hogy gyakorolják a fegyverkezelési technikákat a szokás szerint viselt
fegyvereikkel. Sok napi használatban viselt fegyver nem fér be egyik divízióba sem.
B. Az IDPA emiatt engedélyezi a kluboknak a “Speciális Divíziók” pontozást versenyeken. Ezzel a helyi klub
versenyen indulhatnak a 9mm-nél kisebb kaliberű, optikai, vagy aktív lézer irányzékokkal rendelkező,
lámpával szerelt és egyéb fegyverek is, melyek nem férnek be egyik kategóriába sem.
C. Minden más IDPA-felszerelésre vonatkozó szabályt a tokokra és tártartókra, illetve ezek testen való
elhelyezésére alkalmazni kell. A Főbírók (MD) számára adott a lehetőség, hogy a .22-es peremgyújtásos
fegyverrel rendelkező fiatal lövőknek is engedélyezzék a feladatok végrehajtását, a fegyvert alacsonyan
kézben tartó kiindulási pozícióból, tok használata helyett.
D. Minden IDPA tagsági szabály érvényes.
E. A lövő speciális divízióbeli minősítése megegyezik a hagyományos IDPA divízióbeli minősítésével.
F. A fenti intézkedések bevezetése nem kötelező egyik klub számára sem, amennyiben mégis ilyen feltételek
mellet hirdetnek meg egy versenyt, úgy a Főbíró (MD) belátása szerint dönthet a végrehajtás mikéntjéről,
hogy a verseny magas színvonalát megőrizze.

8.3

Lőszerek

Az alábbi szabályok érvényesek az IDPA mérkőzésekben használt lőszerekre.
A. Páncéltörő, gyújtó és nyomkövető lövedék tiltott.
B. A klubok továbbá megtilthatják olyan lőszerek használatát, melyek károsíthatják a fém célokat.
C. Minden lőszernek egyetlen lövedéket kell tartalmaznia.
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8.3.1
Lőszer erőfaktor
A cél, hogy az általánosan elérhető lőszerekkel versenyezzenek a lövők. Az egyes divíziókban érvényes minimális
erőfaktorok a következők:
SSP, ESP, CCP…. 125
CDP………………… 125
Gyári Rev……… 105
Mod. Rev. ……… 155
BUG…………………95
Az erőfaktor a lövedék grain-ben mért tömegének, és a lövedék láb per másodpercben mért kezdősebességének
szorzatából számolható, mely szorzatot 1000-rel kell osztani, és a tizedes jegyeket figyelmen kívül kell hagyni.
8.3.2
Hivatalos kronográf-eljárás
A Kronográfos mérés a versenyző jelenlétében elvégzendő. A lőszer a kronogáfos vizsgálatra történő érkezés előtt 3
db lőszer begyűjtésre kerül. A mérést végző tisztségviselő a lövő által szolgáltatott lőfegyvert használja, és a
következő eljárást fogja követni:
A. Abban az esetben, ha háromból két lőszer megfelel vagy felülmúlja a megkövetelt erőfaktort, a lőszer
megfelelőnek tekinthető. Minden lövés előtt a fegyver csövét függőleges (amennyiben a lőtéri szabályzat
engedélyezi) pozícióba kell emelni, hogy a lőportöltet a lőszerben hátraessen, így biztosítva a legjobb
lehetőséget a lövedék maximális sebességére.
B. A lőszer begyűjtésre, a lövedék súlya lemérésre kerül.
C.

8.4

Az a versenyző, akinek lőszere nem éri el az erőfaktort, értékelésen kívül meglőheti a versenyt.

Övek

Az övek szélessége nem haladhatja meg az 1 ¾ inch-et (44,5 mm), vastagsága nem haladhatja meg a 5/16 inch-et
(7,94 mm). A nadrágon rendelkezésre álló övtartókból legfeljebb kettő hagyható szabadon, a többin kötelezően
átfűzve kell hogy legyen az öv.

8.5

Fegyver tokok

A következő feltételeknek kell megfelelnie az IDPA-ban használatos tokoknak:
A. Alkalmasnak kell lennie rejtett, egész napos, folyamatos viselésre, kiinduló pozíciótól függetlenül..
A. Az erős oldalon viselt csípőtoknak kell lennie, amit vagy a övön belül (IWB) vagy kívül (OWB) lehet viselni.
B. IDPA-ban engedélyezett övön kell viselni.
C. Alkalmasnak kell lennie az elsütőbillentyű működtetésének megakadályozására (amíg a fegyver a tokban
van).
D. A fegyvert természetes (függőleges) vagy enyhén hátra döntött szögben tartsa.
E. Állítható dőlésszögű tokok engedélyezettek, amennyiben a csapok eltávolításra kerültek, és a tok eredeti
helyzetébe került visszaállításra. Az övön belül viselt tokok (IWB) kivételek ezen szabály alól.
F. Elegendő erővel kell, hogy tartsa a fegyvert ahhoz, hogy a viselőnek tartania kellene a fegyver
elvesztésétől, a normál napi teendői elvégzése közben.
G. Normál vastagságú, általános tok anyagból kell készülnie: bőr, Kydex, műanyag, nejlon stb.
H. Férfi versenyzőknél a tokban levő fegyvernek úgy kell elhelyezkednie, hogy a markolat elülső éle (egészen
a sátorvasig) az öv tetejének magasságában, vagy attól magasabban helyezkedjen el. Az IWB tokok
kivételek ezen szabály alól.
I. A tok a verseny teljes időtartama alatt, a test ugyanazon oldalán kell, hogy maradjon.
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Úgy kell elhelyezni az övön, hogy a elsütőbillentyű közepe, a test középvonala mögött helyezkedjen el.
IDPA esetében a test középvonala a hónaljak közepétől indul, és lefelé egyenes vonalban folytatódik.
A tokon levő összes eszközt alkalmazni kell a fegyver tokban való rögzítésére.
Ezen eszközök véglegesen eltávolíthatóak, működésük visszafordíthatatlan módon korlátozható, de nem
korlátozható átmenetileg egyetlen versenyre.
A tok elülső éle nem lehet 1 ¾ inch-nél lejjebb (4,45 cm) a töltényűr végénél (félautomaták esetében),
vagy 1 inch-nél (2,54 cm) lejjebb a tár hátsó részétől (revolverek esetén).
A tokok módosíthatóak, hogy megfeleljenek az IDPA követelményeinek.
Azon tokok, melyeknek külső felszínéből csavarok, gombok stb. emelkednek ki, engedélyezettek,
amennyiben a csavarok nyomatékának állításához külön eszközre van szükség, és azok nem emelkednek ki
0.125 inchnél (3,2 mm-nél) jobban a tok külső felszínétől, és minden más tokkövetelményt teljesítenek.
Mindezen felül minden egyes nyomatékcsavar - bárhol is legyen a tokon - csak külön eszközzel állítható.
Kizárólag férfi versenyzőknél: a toknak úgy kell elhelyezkednie, hogy egy 0.75 inch (1,91 cm) átmérőjű
seprűnyelet bedugva a fegyver és a versenyző teste közé bárhol a tok fölött, a seprűnyélnek mind a
fegyvert, mind a versenyző testét egyidejűleg érintenie kell.
Ezen szabály miatt előfordulhat, hogy egy tok teljesen megfelelő egy adott versenyzőnek, de egy másiknál
már tiltott felszerelésnek minősül, az eltérő testalkatok miatt.
Szintén ezen szabály miatt ugyanazon tok lehet versenyzésre alkalmas, amennyiben szorosan rögzített, de
lehet alkalmatlan is, amennyiben az övön csüngve túlságosan eláll a testtől.
Kizárólag női versenyzőknél: elálló (dropped and offset DOH) tok hordható, ha a ruházat teljesen takarja,
és az egyéb szabályoknak megfelel.
Kizárólag női versenyzőknél: szemből nézve a tok legfeljebb függőleges helyzetben lehet, de nem mutathat
a versenyző testétől kifelé, csak abban az esetben, amennyiben a test érinti a lőfegyver markolatát.

8.5.1 IDPA versenyen tiltott toktípusok (nem kizárólagos lista):
A.
B.
C.
D.
E.

8.6

Kereszthúzásos (gyenge kéz oldalán lévő) tok
Válltokok
Vesetok
Középre mutató tok
Zsebtokok

Tártartók/lőszertárolók

8.6.1 Általános tártartó szabályok
A. A tártartók mellett a lövők használhatják a zsebeiket a különböző töltő berendezések hordozására. A
különböző módszerek kombinálhatóak is.
B. Egy típusú tártartó/töltő berendezés hordható az övön. Minden egyes tok egy mulit-tokos rendszerben
egynek számít. További tártartó hordható az övön a testközépvonal mögött azzal a céllal, hogy a pálya
megkezdése előtt a fegyer megtöltésére kerüljön. Azonban ennek üresnek kell lennie a „Stand By”
elhangzása előtt.
C. A tártartók módosíthatóak, hogy megfeleljenek az IDPA követelményeinek.
D. Kizárólag férfi versenyzőknél: a tártartót úgy kell elhelyezni, hogy a benne levő tár és a versenyző teste
közé egy 0.75 inch (1,91 cm) átmérőjű seprűnyelet bedugva az a tárat és a versenyző testét egyaránt
érintse.
8.6.2 Tártartó szabályok
A. Alkalmasnak kell lennie rejtett, mindennapi viseletre.
B. IDPA-ra alkalmas övön kell viselni.
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C.

A tárból legalább 2 inch-et (5,08 cm) kell takarnia, a legelső lőszer peremétől mérve tovább a tár
hátoldalán.
D. A tártartó teljes magasságában takarnia kell a tár külső oldalát, amely a lövő testétől elfelé mutat.
E. A tárat a függőlegestől legfeljebb 10° eltéréssel kell tartania (az öv síkjához képest 80° és 100° között).
F. Azon tártartók, melyeknek külső felszínéből, csavarok, gombok stb. emelkednek ki, engedélyezettek,
amennyiben a csavarok nyomatékának állításához külön eszközre van szükség, és azok nem emelkednek ki
0.125 inchnél (3,2 mm-nél) jobban a tok külső felszínétől, és minden más tártartó követelményt
teljesítenek. Mindezen felül minden egyes nyomaték csavar - bárhol is legyen a tártartón - csak külön
eszközzel állítható.
G. Olyan tártartók, melyekből kilátszik a lövedék (mágnes,”karom”, stb.) nem megengedettek.
H. A tártartót úgy kell elhelyezni hogy az hátrébb legyen az övön, mint a lövő elülső csípőcsontja.
I. A verseny alatt tilos a tárak, tártartók, és/vagy lőszertároló eszközök helyzetét megváltoztatni (mindig
ugyanonnan kell tárazni minden egyes pályánál), amennyiben a pályaleírás ezzel ellentétesen nem
rendelkezik.
8.6.3 Gyorstöltő és töltőcsillag szabályok
A. Alkalmasnak kell lennie rejtett, mindennapi viseletre.
B. A gyorstöltő tartóknak felül nyitott alakúnak kell lennie, amely átmérőben legalább 45%-ban, és
magasságban 100%-ban takarja a lőszereket, elölnézetben. A gyorstöltőt vagy a rá ható összeszorító
erővel, vagy kapoccsal, vagy Velcro zárral kell a helyén tartania. A jobb fogás érdekében a tartókon oldalról
bevágások készíthetőek, de kizárólag a hüvelyk-, és mutató ujjak számára.
C. Töltőcsillag tartóknak felül nyitott alakúnak kell lennie, amely átmérőben legalább 45%-ban, és
magasságban 100%-ban takarja a lőszereket, elölnézetben. A töltőcsillagot vagy a rá ható összeszorító
erővel és a közepén található csappal (mely áthalad a csillag közepén), vagy kapoccsal, vagy tépőzárral kell
a helyén tartania.
D. A töltőcsillagokat nem kötelező tartóban tartani, amennyiben 3 vagy annál kevesebb lőszer van bennük. A
jobb fogás érdekében a tartókon oldalról bevágások készíthetőek, de kizárólag a hüvelyk- és mutató ujjak
számára.
E. Két gyorstöltő/töltőcsillag viselhető közvetlenül a tok előtt; ebben az esetben a gyorstöltők egymáshoz, és
a közelebbi gyorstöltő tokhoz viszonyított távolsága nem haladhatja meg az 1 inch-et (2,54 cm).
F. A lövő a további gyorstöltőit/töltőcsillagait a gyenge oldalon levő csípőcsont mögött vagy a tok mögött
viselheti.
G. A verseny alatt tilos a gyorstöltő/töltőcsillag tároló eszközök, és gyorstöltők/töltőcsillagok, vagy egyéb
lőszerhordozó eszközök helyzetét megváltoztatni (mindig ugyanonnan kell tárazni minden egyes pályánál),
amennyiben a pályaleírás ezzel ellentétesen nem rendelkezik.

8.7

Szolgálati felszerelés kivételek

Az alábbi szolgálati felszerelésre vonatkozó engedmények azon járőr típusú felszerelésekre vonatkoznak, melyeket
nyíltan, egyenruhaszerűen viselnek, és nem nyomozói felszerelésnek minősülnek.
Rendőrök és katonák, viselhetik a szolgálati felszerelésüket a következők betartása mellett:
A. A szolgálati tok erős oldalon, öv- vagy combtok lehet, legalább egy, a fegyvert helyén tartó kiegészítővel.
B. Minden eszköz, mely a fegyver tokban való rögzítésére használható, kötelezően használandó.
C. Minden övtartónak rendelkezésre kell állnia a versenyen, de a versenyző döntésére van bízva, melyikben
tart felszerelést.
Rendőrök és katonák, akik szolgálati felszerelésüket használják, felmentést kapnak az alábbi szabályok alól:
a. Rejtett viseléshez szükséges ruházat viselése
b. Tok formai és elhelyezési követelményei
c. Tártartó eszközök formai és elhelyezési követelményei
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d. Öv formai és elhelyezési követelményei
A fenti szolgálati felszerelés kivételek csak helyi, klub versenyen (Tier 1) alkalmazhatóak.

8.8

Egyéb szabályok

8.8.1
Térd- és könyökvédők
Kemény borítású térd- és könyökvédők nem használhatóak.
Lágy borítású térd-, könyök-, csuklóvédők és szalagok viselhetőek a verseny alatt anélkül, hogy rejtve lennének,
amennyiben minden egyes pályán viselik őket. Nem kötelező ezen eszközöket minden pályán viselni, amennyiben
viselésük rejtve történik.
8.8.2
Szögek
Szögekkel kivert cipők csak abban az esetben használhatóak, amennyiben a szögek olyan gumiból készültek, melyek
körömmel benyomhatóak (lágyak). Tilos kemény műanyag, vagy fém szögek használata.
8.8.3
Kesztyűk
Kesztyűk használhatóak.
8.8.4
Lámpák
Az IDPA versenyeken csak kézben tartott lámpák használhatóak. Lásd még: Mozgásukban maradandóan korlátozott
lövőkre vonatkozó szabályok. A lámpákat tilos bármilyen módon a lövő kezéhez, csuklójához vagy karjához rögzíteni.
Gyűrűk, pántok, amik a lövő bármely testrészét (ujj, tenyér, csukló stb.) körbeveszik, tiltottak. Ha van a lámpán
rögzítő zsinór, azt nem kell eltávolítani, de nem használható. A rendőrök és katonák, akik a szolgálati felszerelésüket
használják, nem kapcsolhatják be a fegyverükön levő lámpát, de a kézben tartott lámpát használhatják az idevágó
3.10 szabályok betartásával.

8.9

Rejtett viselést lehetővé tevő öltözetek

8.9.1

Az az öltözet használható rejtett viselésre, mely elrejti a szem elől a tokot, a fegyvert, a tártartó eszközöket
és tárakat egyaránt.
Az öltözet akkor megfelelő, ha a versenyző egyenesen állva, kezeit oldalra emeli, párhuzamosan a földdel,
és rajta a Bíró sem oldalról, sem elölről, oldalról vagy hátulról nem látja az előző pontban felsorolt
eszközök egyikét sem.
A rejtő öltözet nem módosítható műanyag kábelkötegelővel, dróttal, fém, hungarocell, hullámpapír, vagy
hasonló anyagokkal, melyek az öltözetet, vagy annak zsebeit keményítik. Azon zsebekre tilos felvarrót
tenni, melyeket a lőfeladat végrehajtása közben használ a lövő. A normál keményítő használata mosásnál
megengedett.
Súlyokat tilos az öltözethez rögzíteni, de tárgyakat lehet a zsebekbe tenni.
Zsebfedők begyűrhetőek.
Speciálisan újratöltés után a tár elhelyezésére készített zseb nem használható.

8.9.2

8.9.3

8.9.4
8.9.5
8.9.6

9 MINŐSÍTÉSI SZABÁLYOK
Az IDPA versenyzők 7 különböző minősítési csoportba vannak sorolva azért, hogy egyforma felszerelés mellett
mindenki saját képességeivel megegyező lövőkkel tudjon versenyezni. A lehetséges minősítések: Unclassified,
Novice, Marksman, Sharpshooter, Expert, Master és Distinguished Master (Nagymester). Az új IDPA-tagok
Unclassified minősítési csoportba tartoznak mindaddig, míg meg nem lövik az első Minősítő versenyüket vagy
Méltányossági Előléptetésben (Equity Promotion) nem részesülnek.
Három módon változhat egy lövő minősítése: a minősítő verseny meglövésével, előléptetéssel a versenyen elért
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eredmények alapján vagy Méltányossági Előléptetéssel.
A IDPA minősítő verseny az a verseny, ami minősíti a lövőket. A Nagymesteri címet azonban csak abban az esetben
kaphat a lövő ha: Elnyeri a divízió bajnoka címet vagy megközelíti az IDPA U.S. Nemzeti verseny, IDPA U.S. Indoor
Nemzeti verseny vagy IDPA világbajnokság Divízió bajnokának eredményét 3% eltéréssel.

9.1

Minősítési névjegyzék

A nemzetközi minősítések kizárólagos forrása a nemzetközi "IDPA Minősítési Adatbank". A Főbírók (MD) és a
versenyt rendező sportegyesületek vezetői (club contact) felelősek a pontos és teljes adatközlésért a szövetségek
irányába. A minősítő verseny esetében, vagy nemzetközi verseny esetében az elért helyezést vagy minősítést a
Főbíró (MD), a versenyt rendező sportegyesület vezetője (club contact), vagy a megbízottjuk köteles 7 naptári napon
belül elküldeni a szövetségnek.

9.2

Minősítés gyakorisága

9.2.1

Az IDPA minden tagja köteles minősítő versenyen részt venni minden 12 hónapban a Mester és
Nagymester szintűek kivételével.
A versenyen elért eredmények alapján történő előléptetés egy divízióban akkor érvényes, ha a lövő
meglövi a minősítő versenyt abban a divízióban, amiben előléptették.
Egy Jóváhagyott (Sanctioned / Tier 2-től fölfelé) versenyen történő részvétel és annak teljesítése az elmúlt
12 hónapban (DQ vagy DNF nélkül) a minősítő verseny meglövésének számít, ha a lövő ugyanabban a
divízióban lőtt.
Ha az MD úgy érzi, hogy egy versenyzőnek túl alacsony a minősítése, akkor előírhatja, hogy ismételten
vegyen részt egy minősítő versenyen.
Nemzetközi verseny minden lövőjének az adott divízióban a 12 hónapon belüli minősítéssel kell
rendelkeznie. Az MD-nek erről meg kell győződnie, hogy ez a múltban megtörtént vagy még azon a napon
a verseny előtt.
Helyi versenyen való részvételre megfelelő, ha a lövő abban a divízióban lövi meg a minősítést, amiben
leggyakrabban versenyez. Ha a lövőnek nincs érvényes minősítése az adott divízióra, akkor a korábbi
legmagasabb minősítésének megfelelően kell értékelni.
A nemzetközi minősítés nem csökkenhet, kivéve állandó testi fogyatékosság beállta esetén - ez esetben a
nemzetközi szövetség irányítása dönt.

9.2.2
9.2.3

9.2.4
9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.3

Univerzális félautomata minősülés

Az a minősítés, amit a lövő egy minősítő versenyen elér bármely félautomata pisztoly divízióban, érvényes a többi
félautomata pisztoly divízióra is. Például egy lövő SSP divízióban eléri az Expert minősítést, automatikusan Expert
minősítést kap CCP, ESP és CDP divíziókban is.

9.4

Versenyteljesítmény-előléptetés

9.4.1

A besorolást befolyásolhatja a lövő teljesítménye a Jóváhagyott mérkőzéseken. Az alapját az adja, hogy
hány verenytárs volt a lövő Divíziójában és minősítési szintjén, továbbá az eggyel feljebbi minősítési
szintjén. Az előléptetés számításába nem tartozhat bele DQ, DNF vagy nem megjelent.
A Jóváhagyott mérkőzés nyertese eggyel magasabb minősítésben részesülhet, ha legalább 9 olyan
versenyzőt megelőz a divízióban, akik legalább olyan minősítésűek vagy magasabb minősítésűek.
Egy jóváhagyott mérkőzésen a minősítési besorolási osztály 2. helyezettje előléptethető, ha a lövő 19
másik lövőt vagy egy magasabb besorolási osztályú lövőt megelőz ugyanabban a divízióban. Ez a rendszer
folytatólagos a 3., 4., 5. stb. helyezettekre. Például a 4. helyezett előléptethető, ha 39 másik lövőt megelőz
vagy bárkit az eggyel feljebb lévő besorolási osztályú lövők közül ugyanazon divízióban.

9.4.2
9.4.3
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9.4.4

Abban az esetben, ha 2 vagy több versenyzőnek ugyanazon divízióban és besorolási osztályon azonos az
eredménye egy mérkőzésen, és egy jogosult lenne az előléptetésre, akkor mindkettő jogosult az
előléptetésre.

9.5

Méltányossági Előléptetés

9.5.1

Egy lövő legmagasabb és legalacsonyabb minősítési osztálya a félautomata divíziókban csak egy minősítési
szinttel térhet el. Abban az esetben, ha egy félautomata divízióban versenyző lövő Versenyteljesítmény
Előléptetésben részesül, a Méltányossági Előléptetés elve alapján megkapja a többi félautomata divízióra
is a magasabb minősítést. Olyan divíziókban, amiben a lövőnek nincs minősítése, a Méltányossági
Előléptetés elve alapján előléptetés után Marksman vagy feljebb lévő besorolást kaphat. A Méltányossági
Előléptetés elve nem érvényes PCC, REV vagy BUG divíziókra. Például, ha egy lövő Sharpshooter-ré lesz
előléptetve egy meccs során, abban az esetben a lövő minősítési besorolása minden másik félautomata
divízióban Marksman lesz.
Méltányossági Előléptetés nem alkalmazható minősítő versenyen. Azokban a divíziókban, amiben a lövő
méltányossági előreléptetésben részesült, annak a szintnek megfelelő szintet kell teljesíteni. Ez érvényes a
jóváhagyott versenyen is.
Ez a szabály nem érvényes a hat fegyver díjra (six firearm award), ami akkor szerezhető meg, ha a lövő a
megfelelő szinten minősül.

9.5.2

9.5.3

9.6

A pisztoly minősítő verseny

A pisztoly minősítő verseny és a pisztoly kaliberű puska minősítő verseny pályáinak leírása, rajza és Score sheet-jei
megtalálhatók a következő oldalon: www.idpa.com

10 ÓVÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYAI
Az eljárás célja, hogy olyan keretet állítson fel, mely elősegíti a konstruktív párbeszéd és megoldás keresését a
versenyzők jóváhagyott versenyen felmerült aggályaival kapcsolatban. Az Óvással a versenyző elégedetlenségét
fejezi ki egy döntéssel, vagy a jelenlegi IDPA szabályok értelmezésével kapcsolatban, melyet a Főbíró, a Bírók, vagy a
Pálya Tervezők alkalmaztak.
Az eljárás csak IDPA által jóváhagyott versenyekre terjed ki. Az legújabb IDPA szabálykönyvben foglaltak alapján lesz
a vitás kérdés feloldva.

10.1

Általános Irányelvek

Az óvást a következő eljárásnak megfelelően kell benyújtani.
A pályatervezéssel kapcsolatos óvást a lőfeladat végrehajtása előtt és után is be lehet nyújtani, de mindenképp a
végleges pontszámok nyilvánosságra hozatala előtt szükséges.

10.2

Óvási követelmények

10.2.1

A versenyző a pálya meglövése után azonnal kell, hogy szóban jelezze a problémát vagy döntést, mellyel
nem ért egyet az adott pálya Vezető Bírójának (CSO). Ezt a kérdést az IDPA versenyzői magatartáskódexe
alapján vitatják meg, minden szempontot figyelembe véve.
Amennyiben a nézetkülönbség továbbra is fennáll, úgy azzal a versenyzőnek a Főbíróhoz kell fordulnia 15
percen belül a Vezető Bíróval történt megbeszélés után.
Amennyiben a nézetkülönbség továbbra is fennáll, a versenyzőnek a Főbíróval történt megbeszélése után
azonnal jeleznie kell a Főbírónak, hogy panaszát írásban is be fogja nyújtani.

10.2.2
10.2.3
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10.2.4

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

10.3
10.3.1

A versenyzőnek, miután tájékoztatta a Főbírót, hogy írásban fogja benyújtani az óvását, ezt 30 percen
belül meg kell tennie. A dokumentum előkészítése kizárólag a versenyző feladata. A 30 perc után
benyújtott írásos panasz érvénytelen. Az óvásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:
A versenyző neve és elérhetőségei (beleértve mobiltelefon-elérhetőség, ha van ilyen)
Az eset rövid leírása (maximum 100 szóban)
A szemtanúk nevei, és a bizonyítékok leírása, amennyiben van ilyen.
Igazolás arról, hogy a panasz kifejtésre került, mind a Vezető Bíró (CSO), mind a Főbíró (MD) irányába.
Pontos szabály megnevezése (beleértve a sorszámát és az oldalszámot) a jelenlegi szabálykönyvből, mely
meg lett sértve, vagy az esethez közvetlenül kapcsolódik.
Annak a leírása, hogy a versenyző mit vár az óvási eljárás eredményeként.
Az óvási eljárás díja 100 USD készpénzben csatolandó az óváshoz.

Írásbeli óvás felülvizsgálata

Az írásos óvás kézhezvétele után az MD a dokumentumot a Területi Képviselőnek, vagy megbízottjának
továbbítja, aki az Óvási Csapatot fogja vezetni.
10.3.2 A Területi Képviselő létrehoz egy minősített bírókból álló csapatot az óvás kivizsgálására, mely 3 tagból áll
(beleértve önmagát). Minden tagnak egy szavazata van. Egyetlen tagnak sem lehet érdekütközése az óvás
végkimenetelével.
10.3.3 Az Óvási Csapat átnézi a versenyző által benyújtott dokumentumot, és megőrzi az óvás díját, amíg döntés
nem születik az ügyben.
10.3.4 A csapat további adatokat kérhet a versenyzőtől, a Bíróktól, CSO-tól, MD-től, vagy szemtanúktól, és a pálya
területét is megvizsgálhatja.
10.3.5 A óvást benyújtó versenyző az írásos óvás benyújtása után nem kezdeményezhet kommunikációt senkivel,
aki bármilyen kapcsolatba került az üggyel, beleértve az Óvási Csapatot is.
10.3.6 A csapatnak az írásos óvás kézhezvételétől számítva 1 óra áll rendelkezésére, hogy döntést hozzanak az
ügyben. Ezt a Főbírónak, és az óvást benyújtó versenyzőnek is a tudomására kell hozniuk.
10.3.7 A Főbíró felelőssége, hogy az Óvási Csapat döntését végrehajtsa.
10.3.8 Amennyiben a csapat a versenyző mellett foglal állást, ez magával vonhatja a versenyző versenybe való
visszahelyezését, újralövés engedélyezését vagy büntetés eltörlését, de akár az adott pálya versenyből
való eltávolítását is. Ez esetben az óvási illeték a lövőnek visszajár.
10.3.9 Amennyiben a csapat nem támogatja az óvást, a Főbíró döntése a mérvadó, és az óvási illeték az IDPA
főhadiszállás részére kerül elküldésre.
10.3.10 Az Óvási Csapat minden döntése végleges, és nem kérdőjelezhető meg semmilyen módon.
10.3.11 Senki nem adhat be óvást valaki más helyett.
10.3.12 A Területi Koordinátor minden esetben küld egy összefoglalót az óvásról, és a meghozott intézkedésekről
az IDPA főhadiszállás részére, 1 héten belül a verseny befejezésétől számítva.

