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Fordította: Illés Tamás

A következő szabálykönyv-kiegészítés az IDPA-versenyigazgatásra vonatkozik. A Safety
Officer-ek, Match Director-ok, IPOC-ok, State & Area Coordinator-ok számára készült,
valamint azoknak a tagoknak, akik önként kívánnak jelentkezni ezekre a pozíciókra.

M-1

KLUBOK

M-1.1 Az IDPA-hoz társult klub olyan lövészek egy csoportja, akik IDPA mérkőzéseket
rendeznek. Az első benyomás, amelyet egy új lövő kap egy társult klubról, az az első
benyomás, amelyet az illető az IDPA-ról kap. Az IDPA mérkőzéseknek és
létesítményeknek nyitva kell állniuk az összes IDPA tag számára.
M-1.2 Az IDPA egyedülálló abban az értelemben, hogy a kluboknak izgalmas, versenyszerű
formátumot kínál a lövők számára azzal, hogy valódi viselésre alkalmas fegyverek
vannak céljuknak megfelelően használva. Az IDPA klubok pénzügyi költségei
minimálisak. Az éves tagsági díjon kívül nincs más díj. Az IDPA szabályai minimálisak,
ezáltal kisebb terhet rónak a klub tisztségviselőire. A minősítési szabályok lehetővé
teszik, hogy valaki egy nap alatt megszerezze minősítését. Sok jó CoF tervezősablon
érhető el számos weboldalon. Ezek módosíthatók, hogy nagyobb változatosságot
biztosítsanak.
M-1.3 Az IDPA egy olyan klub alapú sport, amiben csak díjakat (érem, kupa) lehet nyerni.
Ezáltal a szervezők egy nagy teher alól mentesülnek, hiszen nem kötelesek pénz vagy
más promóciós termék szolgáltatására a díjazás során.
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M-1.4
Az IDPA központja az érdelődőket a környéken található klubjához irányítja. A klub
adatait az IDPA weboldalán, a www.idpa.com címen kell közzétennie a Match
Director-nak vagy a klub kapcsolattartójának.
M-1.5 Néhány országban vannak olyan törvények, amelyek tiltják a rejtett viselést és az
önvédelmet; ezért azok, akik érdekeltek az IDPA versenyekben vagy szervezésében
ezekben az országokban, egyedülálló problémákkal küzdenek. E sajnálatos politikai
helyzet miatt az IDPA felhatalmazza az ezekben az országokban működő klubokat a
szervezet nevének, logójának és / vagy szabályainak a helyi törvényi előírásoknak való
megfelelésére. Azonban egyetlen bajnoki mérkőzést sem szankcionálnak egyetlen
olyan országban sem, ahol a versenyt nem lehet 100% -ban lebonyolítani az IDPA
szabályai szerint.
M-1.6 A klubtagság követelményei
A. A Match Director-nak / a klub kapcsolattartóinak az IDPA jelenlegi tagjának kell
lenniük.
B. A Match Director-nak / a klub kapcsolattartóinak igazolt IDPA Safety Officer-nek kell
lenniük.
C. A klub mérkőzéseinek nyitva kell állniuk az IDPA minden tagja előtt.
D. Évente legalább egyszer minden IDPA klubnak IDPA minősítő versenyt kell
lebonyolítania havi mérkőzéseinek egyikeként, vagy havi mérkőzések részeként.
Javasolt rövidített minősítő versenyt tartani a havi versenyek során, évente több
alkalommal. A pontos osztályozás céljából megengedett az egész szakasz újralövése
felszerelési problémák és / vagy lövő mentális hibák miatt, amennyiben az újralövés
ugyanazon a napon történik, mint az osztályozó többi része. Az egyes String-ek
újralövése azonban nem megengedett. Ha a minősítő egy meccs része más IDPA
pályákkal, akkor nem engedélyezett újralövés.
E. A kluboknak évente legalább hat (6) IDPA mérkőzést kell tartaniuk.
F. Klub szintű versenyeken a versenyzők a divíziók bármelyikén lőhetnek.
G. A kluboknak minden meccsen be kell tartaniuk az IDPA szabályait és elveit.
M-1.6.1 Az affiliáció elvesztése akkor fordulhat elő, ha a követelmények nem teljesülnek.
M-1.7 A kluboknak meg kell győződniük arról, hogy a versenyzőknek az ellentmondáshoz
való joga (benefit of the doubt) meglegyen . A szórakozás és a bajtársiasság az IDPA
elengedhetetlen eleme.
M-1.8 Az IDPA központ (HQ) nyilvántartást vezet az összes tagról, gondoskodik az összes
pro shop megrendelésről, kezeli a tagsági kérdéseket, elkészíti a Tactical Journal-t
(negyedéves kiadvány a tagok számára) stb. Minden döntés, ami az IDPA központból
jön, azon alapul, ami a legjobb az egyes tagok, a klub és a sport számára.
M-1.9 Logó szabályok: Az IDPA logó az IDPA, Inc. védjegye és tulajdona. Nem áll
rendelkezésre egyedi vagy kereskedelmi felhasználásra. Azonban csatlakozott klubok
használhatják a logót meccsbejelentéseknél, levelezés során vagy egy esemény
emlékruháin, például sapkákon és pólókon.
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M-1.10 Biztosítási információk: Az IDPA nem kínál felelősségbiztosítást. Javasoljuk, hogy a
lehetséges információkért vegye fel a kapcsolatot az NRA-val.

M-2

VERSENYIGAZGATÁS SZABÁLYAI

M-2.1 Az összes IDPA-szabályt be kell tartani minden mérkőzésen, minden
szinten.Valamennyi lövőt a Lövők Magatartási Kódexe köti minden szinten.
M-2.2 A 2.10. Szakaszban meghatározott biztonságos területekre minden mérkőzésen
szükség van.
M-2.3 Az Tier (1) kivételével a papírra két példányban nyomtatott hivatalos IDPA
értékelőlapokat kell használni, abban az esetben ha a pontszámok megadásához papír
értékelőlapok használnak. Ha az értékelés elektronikus úton történik, a lövő felelős a
pontszám pontosságának ellenőrzéséért, amíg a pályán van.
M-2.4 A szankcionált (Tier 2-től fölfelé) mérkőzések esetén az eseményről szóló
információkat a klub online profilján hozzák létre, a Tier 2 és annál magasabb rangú
mérkőzések szankciós díját át kell utalni az IDPA központjába. A versenyt, beleértve a
pályákat, a területi koordinátornak / a pálya jóváhagyó csapatnak jóvá kell hagynia legalább
kilencven (90) nappal a meccs dátuma előtt, beleértve az AC tervezési segédletet, mielőtt az
megjelenne az IDPA eseménynaptárban. A szankcionálási eljárást és az árazási
információkat a felelős AC / IPOC-tól szerzik be.
M-2.5 Az IDPA által szankcionált mérkőzések minden pályájának tartalmaznia kell egy írásos
pályaleírást, hogy az szabályos, és a 6.1. Szabály alapján az illetékes területi koordinátor
által jóváhagyott legyen.
M-2.6 A jól megírt pályaleírás hozzájárul a mérkőzés sikeréhez, és megakadályozza a
személyzet és a versenyzők közötti zavartságot és frusztrációt. Ez a pályaleírás eljárás
utasításokat és korlátozásokat tartalmaz, amelyeket a lövőre helyeznek, hogy teljesítse a
CoF-et. A követelményeket lásd az M-9.1.
M-2.7 A klub helyi mérkőzésein kívül minden „elnevezett” meccsnek (például országos,
regionális stb.) szankcionált meccsnek kell lennie.
M-2.7.2 Hogyan hozzunk létre egy mérkőzési eseményt és foglaljuk le egy mérkőzés
dátumát
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A.

Az MD bejelentkezik az IDPA-fiókjába

B.

Az MD úgy hozza létre a mérkőzést, hogy az egérrel a “Matches” fül fölé
viszi az kurzort, majd a “create match”-re kattint.

C.

Ezután az MD létrehozza a mérkőzést, beleértve a szintet, dátumot, helyet
stb. Ezen a ponton a meccs nem látható a nyilvánosság számára

D.

A mérkőzés benyújtását követően az MD figyelmezteti az AC-t, hogy
létrehoztak egy függőben lévő mérkőzést.

E.

Az AC bejelentkezik IDPA-fiókjába és jóváhagyja a függőben lévő mérkőzést.

F.

Miután az AC jóváhagyta a mérkőzést, egy számlát küld ki az MD-nek.

G.

Az MD kifizeti a mérkőzések díját, amely ezt követően mindenki számára
láthatóvá teszi a mérkőzést az IDPA webhelyén.

H.

A mérkőzéstől számított 90 napon belül az MD felhívja az AC-t, hogy
véglegesítse a meccsterveket.

I.

Az MD előterjeszti jóváhagyásra a pályákat az AC-hoz vagy az IPOC-hoz. Ez
többször is megismétlődhet, ezért kezdje meg néhány héttel a 90 napos
követelmény előtt.

J.

IDPA jóváhagyja a pályákat. A T2 és T3 pályákat és a mérkőzést magát az AC
/ IPOC hagyja jóvá, aki továbbít egy példányt a RACL-nek. A T4 pályákat az
AC, a RACL és a HQ pálya jóváhagyási csoportja hagyja jóvá.

K.

Minden USA-n kívüli T2-T4 versenyeket az AC/IPOC-nak kell jóváhagynia és
továbbítania az RACL-nek. T4 pályák az AC RACL és a HQ stage approval
team hagyja jóvá.

L.

Azoknak a versenyeket, amelyek pályáját nem hagyják jóvá, besorolását
törlik a rendszerből és a versenyt eltávolítják az IDPA webhelyéről.

M-2.8 A MD-nek aktív IDPA tagnak, továbbá SO tanúsítvánnyal rendelkező tagnak kell
lennie.Ha egy területi koordinátor (AC) egyben a meccs igazgatója (MD), akkor a pályákat
egy másik területi koordinátornak vagy az IDPA központjának kell jóváhagynia.

M-2.8.1 Valamennyi, az Egyesült Államokon kívül lebonyolított Tier 2 és magasabb szintű
mérkőzésnek az IPOC által áttekintett és az IDPA HQ által jóváhagyott pályákkal kell
rendelkeznie legkésőbb a meccs előtt 90 nappal. Az áttekintő IPOC-nak ki kell töltenie a
Sanctioned Match Approval Aid-et (szankcionált mérkőzés jóváhagyási támogatási
táblázatot).

M-2.9 Értékelési módszerek
Az elektronikus értékelő rendszerek népszerűvé váltak és széles körben használják a
mérkőzések minden szintjén. Az elektronikus értékelő rendszerek lehetővé teszik a
versenyző és a bíró számára a pontszámok áttekintését, mielőtt azokat a rendszerbe
felkerülnek. A lövő felelőssége, hogy ellenőrizze és elfogadja a pontszámok helyességét.
M-2.9.1 A szankcionált mérkőzések esetében, amikor papírt használnak, a bírónak alá kell
írnia vagy monogrammjával láttamozni az értékelő lapon; minden lövő nyers ideje után,
levont pontok után, és az esetleges büntetések után. A szankcionált mérkőzéseknél minden
lövőnek alá kell írnia vagy monogrammjával láttamozni az értékelő lapot. A papír értékelő
lap aláírása lehetővé teszi a lövő számára, hogy átnézze és megértse a pontszámot. A helyi
mérkőzésekhez saját belátásuk szerint szükség lehet aláírásra, monogrammra vagy az
elektronikus pontszámok nyugtázására.

4

M-2.9.2 Az, hogy a lövő aláírja vagy iniciálja a pontszámlapot, vagy elismeri az elektronikus
pontszámot, nem fagyasztja be a pontszámot. A pontszámot a mérkőzés igazgatója
szerkesztheti és frissítheti, amíg a hivatalos pontszámokat közzéteszik, és megkezdődik a
fellebbezési időszak.

M-2.9.3 Miután az értékelőlap elhagyta az SSO kezét, csak az MD tud azon változtatni. Más
SO vagy más személyzet nem változtathatja meg a pontszámot az értékelőlapon. Ha ezt
meg kell tenni, akkor értesíteni kell az MD-t, hogy megállapítsa, megfelelőek-e a
változtatások, majd hajtsa végre ezeket. Ezután kísérletet tesznek arra, hogy értesítsék a
lövőt a változásokról, és dokumentálják azokat.

M-2.9.4 A lövőnek, az SO-nak vagy a felíróbírónak semmiféle büntetést nem lehet kiszabni a
értékelőlap állapotáért, akkor is, ha a lövő nem írja alá a értékelőlapot, a értékelőlap
hiányos, olvashatatlan, rossz matricával van ellátva, pontatlan stb.

M-2.9.5 A versenyzők számára elérhetővé kell tenni az értékelőlapokat, hogy a szankcionált
mérkőzések alkalmával rendszeresen felülvizsgálhassák azokat. Ez megvalósítható közvetlen
e-mail használatával, egy weboldalon történő közzététellel vagy egy központi helyen
elhelyezett nyomtatott példányokkal.

M-2.9.6 Fellebbezési időszak: A fellebbezési időszak nem haladhatja meg az egy órát a
végső pontszámok közzététele után. Az MD megkérdezheti/szavaztathatja a meccs után
jelen lévő versenytársakat az eredmények véglegesítéséről való egyetértés érdekében. Ha
senki nem ért egyet ezzel, az egyórás fellebbezési időszaktól eltekinthet. Azokban az
esetekben, amikor a versenyzők elhagyták a területet, és nincsenek jelen, a verseny
lezárásának időpontjáig van idejük kapcsolatba lépni az MD-vel vagy annak segítőjével, hogy
jelenthessék együtt nem értésüket a pontszámokkal kapcsolatban. Amint az MD a
pontszámokat véglegesnek nyílvánítja, azokat nem lehet megváltoztatni. Minden eltérést,
együtt nem értésüket, amelyre az MD vagy az AC figyelmét felhívják, miután a pontszámok
véglegesek, részletezni kell a mérkőzés AAR-jában (Mérkőzés Utáni Jelentés).

M-2.9.7 A pontszámok véglegesek és nem változhatnak a mérkőzés végén a fellebbezési
időszak után.

Az M-2.9.8 Videó nem használható a lövő pontszámának meghatározására.

M-2.10 Holtverseny esetén a döntés az MD feladata, azonban ezt a lövés alapján kell
meghozni, nem pedig véletlenszerűen. A holtverseny résztvevői mindketten részesülhetnek
versenyteljesítmény-előléptetésben (bump), ha ez rájuk érvényes.
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M-2.11 Tier 2 vagy annál magasabb rangú mérkőzés összes versenyzőjének lehetőséget kell
adni arra, hogy megtekinthesse a pályát a tervezett lövése előtt. A lövőket nem engedik be
a pálya határába, ahogyan azt az MD „figyelmeztető szalag”, kerítés vagy más megfelelő
vizuális jelző használatával jelzi.

M-2.12 Ha egy mérkőzést Tier 2 fölött hirdetnek, akkor a versenyzők számának meg kell
felelnie a mérkőzés minimális versenyzői számának. Ellenkező esetben a HQ az előző évi
résztvevők számának megfelelő arányában hagyja jóvá az azt következő évben. Például, ha
egy mérkőzést Tier 4 meccsként hirdettek, és csak 90 lövője volt, a következő évi mérkőzést
Tier 2 mérkőzésnek fogadják el.

Az M-2.13. Tier 4 mérkőzések általában nagyobb, éves alapon megrendezett regionális vagy
állami mérkőzések. Csak akkor kerülnek jóváhagyásra, ha a kérelmező klubnak előzménye
van a szankcionált mérkőzések lebonyolítására, továbbá korábbi résztvevők számának
bizonyítására. Ezt a felelős AC vagy IPOC határozza meg és hagyja jóvá.
Az M-2.14 A HQ értékeli a Mérkőzés Utáni Jelentést, annak érdekében, hogy fenntartsa az
egyes szankcionált mérkőzések standardjait. Fenntartja a jogot arra, hogy a jövőbeni
eseményekben a felülvizsgált megállapítások alapján korrekciókat hajtson végre.

M-3

MÉRKŐZÉSI SZINTEK (Tier-ek)

A meccseket szintek (Tier-ek) szerint kategorizálják, ahol egy helyi klubmérkőzés az első
szint (Tier 1), az országos szintű mérkőzés pedig az ötödik szint (Tier 5).

M-3.1 Tier 1 szintű mérkőzések (helyi klubmérkőzés)
A.

A pályákat az MD hagyja jóvá.

B.

A felszerelés ellenőrzése ajánlott.

C.

A versenyzőknek IDPA tagoknak kell lenniük a 3. mérkőzésüket követően.

D.

Javasoljuk, hogy a versenyzőknek legyen minősítése abban a divízióban, amelyben
versenyeznek.

E.

Minden Regular divízió meghirdetése, beleértve a BUG-ot is, szükséges.

F.

Minden minősítési csoportot el kell ismerni.

G.

Bármiféle különleges területi biztonsági szabályokat a regisztrációkor fel kell
tüntetni (pl.: nem lehet a csövet magasra emelni tárcserekor stb.).

H.

Nyílt csapatok (shotgun starts) megengedettek.
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M-3.2 Tier 2 szintű mérkőzések
A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.
H.
I.
J.
K.

L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
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Képesnek kell lennie legalább 75 versenyző befogadására, beleértve a
személyzetet is.
Minimum 8 pályából kell állnia.
Minimum lövésszám 100.
Legalább egy standard pálya ajánlott.
A standard pálya lövésszáma nem haladhatja meg a 20%-át a teljes
lövésszámnak.
Két pályánként vagy öblönként (Bay) Chief Safety Officer-re (CSO) van szükség. A
CSO-t az MD nevezi ki a pályák irányítójaként, a CSO-nak SO tanúsítvánnyal kell
rendelkeznie.
Bay-enként minimum egy CSO-ra van szükség.
A pályákat az AC hagyja jóvá.
Kettős pontszámbevitel javasolt papír alapú értékelőlap használata
esetén. Elektronikus pontozótáblák használhatók a papírlapok helyett.
Az olvasható eredményeket a verseny befejezésétől számított egy órán belül ki
kell függeszteni.
Amennyiben a lövők nem lesznek jelen a végső eredmények közzétételekor,
akkor a pályánkénti eredményeket kell közzétenni, hogy a lövők ellenőrizhessék
pontszámaikat.
A versenyzői lőszerek kronográfos vizsgálata javasolt.
A felszerelés ellenőrzése (Equipment check) ajánlott.
A versenyzőknek IDPA tagoknak kell lennie.
A versenyzőknek érvényes minősítéssel kell rendelkezniük abban a divízióban,
amiben versenyeznek.
Versenyteljesítmény-előléptetéseket a mérkőzés befejezésétől számított egy
héten belül fel kell vezetni az IDPA központjának online osztályozási adatbázisába.
Az összes divízió elismerése szükséges. A BUG és a Specialty divíziók nem
kötelezőek.
A Novice minősítési szint díjazása ajánlott, a Marksman és afelett pedig kötelező.
A területi koordinátornak vagy kijelöltjüknek díjmentesen fel kell ajánlani a
belépést a mérkőzésre.
Bármiféle különleges területi biztonsági szabályokat a regisztrációkor fel kell
tüntetni (pl.: nem lehet a csövet magasra emelni tárcserekor stb.).
Nyílt csapatok (shotgun squads) megengedettek.
A meccs összes versenyzője egy (1) Nationals meccspontot kap.

M-3.2 Tier 3 szintű mérkőzések
A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.
H.
I.
J.
K.

L.
M.

N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
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Képesnek kell lennie legalább 125 versenyző befogadására, a személyzettel
együtt.
Minimum 10 pályából kell állnia.
Minimum lövésszám 125.
Legalább egy standard pálya kötelező.
A standard pálya lövészáma nem haladhatja meg a 20%-át a teljes lövésszámnak.
Két pályánként vagy öblönként (Bay) Chief Safety Officer-re van szükség.
a. Az MD kinevezi a CSO-kat akik a pályákat vagy squadokat irányítják. Az,
hogy ki lehet CSO, a “A Bíró Szerepe és Feladatköre alatt” van
feltüntetve.
Minimum két CSO szükséges Bay-enként.
A pályákat az AC hagyja jóvá.
Kettős pontszámbevitel javasolt papír alapú értékelőlap használata
esetén. Elektronikus pontozótáblák használhatók a papírlapok helyett.
Az olvasható eredményeket a verseny befejezésétől számított egy órán belül ki
kell függeszteni.
Amennyiben a lövők nem lesznek jelen a végső eredmények közzétételekor, akkor
a pályánkénti eredményeket kell közzétenni, hogy a lövők ellenőrizhessék
pontszámaikat.
A versenyzői lőszerek kronográfos vizsgálata kötelező.
A felszerelés ellenőrzése (Equipment check) kötelező. A felszerelés ellenőrzése
magában foglalja annak ellenőrzését, hogy a fegyver súlyhatáron belül van-e, és
illeszkedik-e az IDPA fegyvertesztdobozába, a Felszerelés szabályai szakaszban
leírtak szerint. A tokok/különböző lőszerhordozók megfelelő elhelyezését és
kialakítását is kell ellenőrizni.
A versenyzőknek IDPA tagoknak kell lennie.
A versenyzőknek érvényes minősítéssel kell rendelkezniük abban a divízióban,
amiben versenyeznek.
Méltányossági előléptetéseket a mérkőzés befejezésétől számított egy héten belül
fel kell vezetni az IDPA központjának online osztályozási adatbázisába.
Az összes divízió elismerése szükséges. A BUG és a Speciális (SPD) divíziók nem
kötelezők.
A Novice minősítési szint díjazása ajánlott, a Marksman és afelett pedig kötelező.
A területi koordinátornak vagy kijelöltjüknek díjmentesen fel kell ajánlani a
belépést a mérkőzésre.
Bármiféle különleges területi biztonsági szabályokat a regisztrációkor fel kell
tüntetni (pl.: nem lehet a csövet magasra emelni tárcserekor stb.).
Squadbeosztás ajánlott ezen a szinten. A nyílt squadokat a regisztrációs
információnak tartalmaznia kell.
A meccs összes versenyzője két (2) Nationals meccspontot kap.

M-3.4 Tier 4 szintű mérkőzések
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
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Képesnek kell lennie legalább 200 versenyző befogadására, a személyzettel
együtt.
Minimum 12 pályából kell állnia.
Minimum lövésszám 150.
Legalább egy standard pálya kötelező.
A standard pálya lövészáma nem haladhatja meg a 20%-át a teljes lövésszámnak.
Két pályánként vagy öblönként (Bay) Chief Safety Officer-re van szükség.
Az MD kinevezi a CSO-kat akik a pályákat vagy squadokat irányítják. Az, hogy ki
lehet CSO, a “A Bíró Szerepe és Feladatköre alatt” alatt van feltüntetve.
Minimum két CSO szükséges Bay-enként.
A pályákat az AC és az IDPA HQ hagyja jóvá.
Kettős pontszámbevitel kötelező papír alapú értékelőlap használata
esetén. Elektronikus pontozótáblák használhatók a papírlapok helyett.
Az olvasható eredményeket a verseny befejezésétől számított egy órán belül ki
kell függeszteni.
A versenyzői lőszerek kronográfos vizsgálata kötelező.
A felszerelés ellenőrzése (Equipment check) kötelező. A felszerelés ellenőrzése
magában foglalja annak ellenőrzését, hogy a fegyver súlyhatáron belül van-e, és
illeszkedik-e az IDPA fegyvertesztdobozába, a Felszerelés szabályai szakaszban
leírtak szerint. A tokok/különböző lőszerhordozók megfelelő elhelyezését és
kialakítását is kell ellenőrizni.
A versenyzőknek IDPA tagoknak kell lennie.
A versenyzőknek érvényes minősítéssel kell rendelkezniük abban a divízióban
amiben versenyeznek.
Versenyteljesítmény-előléptetéseket a mérkőzés befejezésétől számított egy
héten belül fel kell vezetni az IDPA központjának online osztályozási adatbázisába.
Az összes divízió elismerése szükséges. A BUG és a Speciális (SPD) divíziók nem
kötelezőek.
Minden minősítési szint díjazása kötelező a Novice kivételével (Novice opcionális).
A területi koordinátornak vagy kijelöltjüknek díjmentesen fel kell ajánlani a
belépést a mérkőzésre.
Bármiféle különleges területi biztonsági szabályokat a regisztrációkor fel kell
tüntetni (pl.: nem lehet a csövet magasra emelni tárcserekor stb.).
Nyílt csapatok (shotgun squads) nem megengedettek.
A meccs összes versenyzője három (3) Nationals meccspontot kap.

M-3.5 Tier 5 szintű mérkőzések
A.
B.
C.
D.

E.
F.
G.
H.
I.
J.

K.
L.
M.
N.
R.
S.
T.
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Csak az Amerikai Nemzeti Bajnokság, a Téli Nemzeti Bajnokság és a Világbajnokság
lehet
Legalább egy standard pálya kötelező.
A standard pálya lövészáma nem haladhatja meg a 20%-át a teljes lövésszámnak.
Két pályánként vagy öblönként (Bay) Chief Safety Officer-re van szükség.
a.
Az MD kinevezi a CSO-kat akik a pályákat vagy squadokat irányítják. Az,
hogy ki lehet CSO, a “A Bíró Szerepe és Feladatköre alatt” alatt van
feltüntetve.
Minimum két tanúsítvánnyal rendelkező SO szükséges Bay-enként.
A pályákat az IDPA HQ hagyja jóvá.
Elektronikus pontozótáblák használhatók a papírlapok helyett.
Az olvasható eredményeket a verseny befejezésétől számított egy órán belül ki
kell függeszteni.
A versenyzői lőszerek kronográfos vizsgálata kötelező.
A felszerelés ellenőrzése (Equipment check) kötelező. A felszerelés ellenőrzése
magában foglalja annak ellenőrzését, hogy a fegyver súlyhatáron belül van-e, és
illeszkedik-e az IDPA fegyvertesztdobozába, a Felszerelés szabályai szakaszban
leírtak szerint. A tokok/különböző lőszerhordozók megfelelő elhelyezését és
kialakítását is kell ellenőrizni.
A versenyzőknek IDPA tagoknak kell lennie.
A versenyzőknek érvényes minősítéssel kell rendelkezniük abban a divízióban
amiben versenyeznek.
Méltányossági előléptetéseket a mérkőzés befejezésétől számított egy héten belül
fel kell vezetni az IDPA központjának online osztályozási adatbázisába.
Az összes divízió elismerése szükséges. A BUG és a PCC opcionális.
Minden minősítési szint díjazása kötelező a Novice felett.
Az MD(k) a következő évi Amerikai Nemzeti Bajnokság-on lőhetnek.
Az MD(k) eredménye nem számít a versenyen.

M-3.6 Összefoglaló táblázat
T1
A pályákat jóváhagyja**

MD

T2
AC

T3
AC

T4
AC, RACL
& HQ

T5
HQ

Minimum pályaszám

n/a

8

10

12

Minimum lövésszám

n/a

100

125

150

Equip Check kötelező

nem

nem

igen

igen

igen

Minősítés divízióban kötelező

nem

igen

igen

igen

igen

Kötelező divízió

PCC

Divíziók

opc.

opc.

opc.

opc.

opc.

Díjazott Minősítések

mind

MM+

MM+

MM+

MM+

Kettős pontszám bevitel kötelező

nem

nem

igen*

igen*

igen*

Tagság kötelező

3 után

igen

igen

igen

igen

Verseny mérete

bármek
kora

75+

125+

200+

AC-nak ingyenes a belépés

nem

igen

igen

igen

nem

Chrono kötelező

nem

nem

igen

igen

igen

0

1

2

3

4

Kapott Nemzeti Meccspont

BUG/PCC BUG/PCC BUG/PCC

BUG/PCC

* ahol a papír alapú pontozást használják.
** Minden nemzetközi mérkőzés pályáit a Pálya Elfogadó Bizottságnak kell jóváhagynia.
M-3.7 Speciális mérkőzések
A szankcionált speciális mérkőzéseket, mint például a Revolver, csak BUG, csak nők, csak
egy gyártó stb., az IDPA központjának jóvá kell hagynia. A Specialty meccs összes
versenyzője a jóváhagyott szinthez képest megszerzi a Nationals mérkőzés pontjait.

M-4

DÍJAK

M-4.1 A Tier 2 és annál magasabb rangú mérkőzéseken a díjakat és a versenyteljesítményelőléptetéseket versenyzők száma, minősítése és divíziója alapján osztják ki
(beleértve a DQ-kat és a DNF-eket is, a nem megjelentek nélkül), továbbá ez a
versenyzők első ötödére értendő. A Tier 2 és a magasabb rangú mérkőzések felfelé
kerekítve minden öt jelentkező számára minimum egy díjat biztosítanak. Egy díj 1-5
résztvevőnek, két díj 6-10 jelentkezőnek stb. A versenyteljesítmény-előléptetés
aránya 1:9. Az 1. helyezett versenyzőnek 9 lövőt kell megelőznie divíziójában és
minősítésében, vagy annál magasabb szinten. A 2. helyhez 18 nevezőt kell
megelőznie, a 3. helyre 27 lövőt kell megelőznie stb. Ez helyettesíti a Szabálykönyv
9.4.3. Képletét.
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M-4.2. Tier 2 és magasabb szintű mérkőzéseknek kupákat vagy plaketteket kell adniuk a
divízió bajnokainak. A fennmaradó díjak lehetnek trófeák, érmek vagy medalionok
stb. Amikor a fenti egyötöd szabály alapján elegendő jelentkező van ennek
indokolásra. Kivétel az M-4.1-ben leírtak alapján
Példa: Legalább 5 lövő az ESP / MM-ben = 1. díj.
6-10 lövő ESP / MM = 1. és 2. díj.
11-15 lövő ESP / MM = 1., 2. és 3. díj.
16-20 lövő ESP / MM = 1., 2., 3. és 4. díj stb.
M-4.3 Tier 2 és annál magasabb szintű mérkőzések esetén az MD dönthet úgy, hogy több
trófeát és / vagy díjat ad oda a lövők első negyedének vagy első harmadának;
azonban minden divíziónak ugyanazt az arányt kell használnia.
M-4.4 A divízió bajnok a legjobb pontszámot elért lövő az adott divízióban, függetlenül
minősítési besorolásától. A divízió bajnoka egyben a divízió minősítési
besorolásának első helyezettje.
M-4.5 A Nagymesterek csak a Divízió Bajnok-díjat és alkategóriás díjat, mint például High
Senior, High Law Enforcement, stb. nyerhetnek. A Nagymesterek pontszámát bele
kell foglalni a meccs eredményébe, a többi lövő összes pontszámával együtt.
Minden divízió önállóan áll, és nem kerülhet kiosztásra egy „magas összesített”
trófea.

M-5

ALKATEGÓRIÁK

M-5.1 Az alkategóriákat el lehet ismerni a Tier 1 mérkőzéseken, de a Tier 2 és annál
magasabb rangú mérkőzéseken kötelezőek a nyílt irányzékú divíziókban, ha
legalább 3 versenyző van. A PCC és / vagy CO alkategóriák az MD belátása szerint
külön-külön vagy együttesen különíthetők el a nyílt irányzékú divízióktól.
M-5.2 A versenyzők az alábbiak egyikét választhatják regisztrációjuk kiegészítéséhez:
•
•
•
•
•
•
•
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High Lady
High Junior - kor: 12 - 17
High Senior - kor: 50 -64
High Distinguished Senior - kor: 65 és 65+
High Industry - olyan versenyző, aki lőfegyver- vagy kiegészítő iparban alkalmazott.
(W-2 vagy 1099 űrlapot vagy azzal egyenértékű formát kell kapnia).
High Press - olyan versenyző, aki nyomtatott újságok, nyomtatott magazinok, rádiós
műsorok vagy televíziós műsorok alkalmazottja.
High International – egy versenyző, aki teljes munkaidőben más országban él, nem
pedig abban az országban, ahol a mérkőzést megrendezik.

•
•

High Military - a lakóhelye szerinti ország fegyveres erőiben szolgáló versenyző.
High Law Enforcement – versenyző, aki aktív rendészeti tiszt.

M-5.3 A “Most Accurate” (Legpontosabb) díjat annak a versenyzőnek ítélik oda, akinek a
legkevesebb pontlevonása van, és nincs HNT-büntetése.
M-5.4 A mérkőzés napján a versenyző életkora határozza meg a kategóriát:
•
•
•
•

Junior tag - 12 - 17 éves korig
Tipikus tag - 18 - 49 éves korig
Senior tag - 50 - 64 éves korig
Super Senior tag - 65 és idősebb

M-5.5 A 18–21 éves lövészek szülő vagy gondviselő jelenléte nélkül is lőhetnek mérkőzést,
ha a szövetségi, az állami és a helyi törvények alapján ez megengedett.
M-5.6 A junior tagoknak minden pályán szülővel vagy gyámmal kell rendelkezniük.
M-5.7 A MD igazolást kérhet az alkategória jogosultságról.
M-5.8 A klubokat arra ösztönzik, hogy fejlesszenek ki más releváns alkategóriákat.

M-6

DÍJAK

A nyereményként felhasználásra felajánlott vagy megvásárolt árucikkeket véletlenszerűen
osztják szét. A díjakat nem szabad odaadni a meccs eredményei alapján, vagy bármilyen
módon, amely akár részben is a versenyző pontszámán alapul. A Side mérkőzések
mentesülnek e szabály alól. Az IDPA nem hagy jóvá semmiféle ösztönzőprogramot, amely a
minősítési besoroláson felüli lövészi teljesítményen alapul.

M-7

FEGYVER TESZTDOBOZOK

M-7.1 Az IDPA Fegyver tesztdobozokainak toleranciahatárai:
-0 tól +1,57mm-ig. Ezen a tűréshatáron kívül eső dobozok nem használhatók az
IDPA mérkőzések során a felszerelések ellenőrzésére.
Példa a tűrésre: Az SSP, ESP, CCP és CDP pisztoly tesztdobozának névleges hossza 222.25
mm, de lehet 222.25 mm és 223.8375 mm között.
A fegyvernek teljesen összeszerelt állapotban, a leghosszabb tárral, szánnal előreengedett
állapotban (vagy zárt cilinderrel) bele kell férnie a dobozba, úgy, hogy annak fedele
lecsukható legyen. Állítható hátsó irányzék vagy tár összenyomható, hogy beleférhessen a
dobozba, továbbá a fedél enyhén lenyomható. Azonban az ehhez szükséges erő nem lehet
akkora, hogy a fegyver bizonyos része vagy a doboz bármely szinten elhajoljon.
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A doboznak van egy speciális változata a Carry Optic lőfegyverek ellenőrzésére. Lásd a C.
függeléket.

M-8 FELSZERELÉS ELLENŐRZÉSÉNEK IRÁNYELVEI
M-8.1 IDPA által nem engedélyezett módosítások
A felszerelések ellenőrzésének elvégzése során a következő elemeket kell megvizsgálni:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Kompenzátorok és portok nem engedélyezettek.
A súlyok hozzáadása nem megengedett.
A helyretolórúd anyaga nem lehet nehezebb, mint a rozsdamentes acél.
Ellenőrizze, hogy vannak-e tártölcsérek és tártoldalékok
Ellenőrizze a markolat anyagát.
107,95 mm-nél hosszabbak csövek ne legyenek: (gyári) kialakítású csőnél
vastagabb és/vagy nehezebb, továbbá változó külső átmérőjű.
G. Nyílt irányzékú divíziókban az irányzékoknak nézőke-célgömb típusúnak kell
lennie. Lásd: Függelékek Specialty divízió.
H. Akassza hátul a szánt és ellenőrizze az ütőszegbiztosítást. Ha van, tolja előre az
ütőszeget és győződjön meg arról, hogy az nem áll ki a tűzfalon. *Megjegyzés: A
Glock Gen 5-ös változatainak van olyan változata, amely megköveteli, hogy a
szán feszített állapotban legyen, mielőtt az ütőszegbiztosítás működik.
I. Győződjön meg arról, hogy a markolatbiztosítás lenyomása nélkül nem mozdul-e
a kakas.
J. Győződjön meg a biztosító megfelelő működéséről.
K. Ellenőrizze le a sátorvasra, illetve szereléksínre erősített lámpák, lézerek
meglétét.
L. Ellenőrizze, hogy az SSP, ESP, CCP, CDP, CO és BUG-S lőfegyverek a legnagyobb
tárral (zárt cilinderrel) beleférnek-e az IDPA tesztdobozba.
M. Ellenőrizze, hogy a pisztoly és a legnehezebb tár súlya meghaladja-e a divízió
súlyhatárt. A felhasznált mérlegnek képesnek kell lennie arra, hogy a vizsgálati
súlyt kétszer megmérje, továbbá, hogy az eltérés, legfeljebb 5.669904 gramm
legyen. A T3 - T5 mérkőzésekhez 1000 gramm vagy 2 font kalibrációs súly
szükséges. A kalibrációs súly felhasználásával kiszámítható minden olyan eltérés,
amelyet hozzáadhatunk vagy kivonhatunk a lőfegyverteszt eredményeiből annak
megállapítására, hogy a fegyver súlykorláton belül van-e.
N. Ellenőrizze, hogy a pisztolyban nincsenek-e a divízióban nem megengedett
módosítások.
M-8.2 A kluboknak törekednie kell arra, hogy a verseny megkezdése előtt - az első COF előtt
a felszerelés ellenőrzése megtörténjen.
M-8.3 Azok a lövők, akiknek felszerelése nem felel meg a divíziójukban szereplő
szabványoknak, a MD diszkrét döntése alapján áthelyezhetők más divízióba, amely
kritériumainak megfelelnek. Amennyiben a fegyvernek tiltott módosításai vannak de

14

más szempontból nincs hibája, az MD diszkrét döntése alapján tovább lőheti a versenyt
értékelés nélkül és DNF büntetéssel.

M-8.4 A lőszer erőfaktora (Power Factor)
Gyűjtsön össze a versenyzőktől hét lőszert kronográfhoz. Végezze el az egyes versenyzők
lőszereinek hivatalos kronográfos vizsgálatát.
Minden lövés előtt a lőfegyver csövét függőleges pozícióba emelik (amennyiben ezt a lőtér
szabályai lehetővé teszik), hogy a lőportöltet a hüvely aljába hullhasson.
Ha a három ellőtt lőszer közül kettő megfelel vagy meghaladja az előírt erőfaktort, a lőszer
megfelel. Ha a versenyző lőszere nem képes teljesíteni az előírt erőfaktort, az MD-nek
lehetősége van a hátralévő lőszerekből további hárommal megismételni a vizsgálatot.
M-8.5 Övek, tokok, tártokok és fedőruhák
Ellenőrizze, hogy az övek, tokok, tártokok és fedőruhák megfelelnek-e a Felszerelés
Szabályaiban leírtaknak az ott leírt módszerekkel. Ajánlott, hogy az első lövések leadása
előtt a nap első pályáján végezzen ellenőrzést. Ha a versenyzők már meglőttek pályákat és
illegális felszereléssel találják őket, akkor ki lesznek zárva. A MD diszkrét döntése alapján
továbblőhetik a versenyt értékelés nélkül, abban az esetben, ha a kérdésben álló
felszerelési darab nem sért biztonsági előírást (pl. nem biztonságos tok).

M-9

ÍROTT PÁLYALEÍRÁSOK ISMERTETÉSE

M-9.1 Minden pályának írásos ismertetéssel kell rendelkeznie (néha ezeket Course of Firenek vagy CoF- nek nevezik) a pályánál, ezeknek a következő elemekkel kell rendelkeznie:
Szcenárió (Scenario): A pálya által bemutatott önvédelmi forgatókönyv rövid és
tartalmas leírása. Standard pálya esetén csak a “Standards” szót kell tartalmaznia.
A Standard pályák a lőkészséget mérik fel.
Eljárás (Procedure): Rövid leírás arról, hogy a lövőnek mi a feladata az egyes
lőfeladatok során. Tartalmaznia kell a leadandó lövések számát, továbbá
bármilyen speciális kondíciót, pl: “csak erőskéz” (storng hand only), “maradj ülve
lövés közben” vagy “fekvés közben”
Csőtorkolati biztonsági pontok (Muzzle Safe Points): Vagy csőtorkolati biztonsági
zónát kijelölő jelölők, vagy 180 fokos sík, vagy ezek kombinációja
Értékelés (Scoring): Limited (Kötött) vagy Unlimited (Kötetlen).
Értékelt találatok (Scored Hits): találatok száma a papírcélon egy lőfeladat
részeként.
Start pozíció (Start Position): Leírja a lövő fegyvere és tárai kiindulási helyzetét,
állapotát. Ismerteti a lövő kiindulási helyzetét és az esetleges cselekményt, amit a
lövőnek el kell végeznie a pálya kiindulásánál.
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Indítási jel (Start Signal): Leírja a rajtjelet, például hallható, villogó fény stb. Stop:
Leírja a stop jelet, ha van ilyen. Ez általában az „utolsó lövés”, de lehet más dolog
is, például az összes cél meglövése, majd egy gomb megnyomása stb.
SO megjegyzések: Opcionális utasítások az SO csapat számára a szakasz
biztonsága vagy megfelelő lebonyolítása érdekében.
Pályarajz (Stage Diagram) opcionális: Egy arányos (vagy durván arányos) rajz,
amely bemutatja a célok helyzetét, a kellékeket, a kiindulási helyzetet és a
fedezéki pontokat.

M-9.1.1 A pályaleírás nem írhatja felül az IDPA szabálykönyv 3. szakaszban szereplő
Lövészeti szabályokat a versenyzőkre vonatkozó eljárási büntetések kiszabása tekintetében.
Az eljárás javasolhatja a lőfeladat végrehajtását, azonban korlátozva vannak a Section 3-ban
leírtakban abban, hogy mi alapján büntethetők a versenyzők.
A sípszó elhangzása után a versenyzők nem kaphatnak büntetést egy javasolt cselekmény
elmaradásáért.

M-10

PÁLYÁK MEGBÍZHATÓSÁGA

M-10.1 A pálya megbízhatósága és következetessége fontos minden IDPA mérkőzésnél. A
pályán belül használt céloknak, aktivátoroknak, pályaelemeknek stb. helyesen és
következetesen kell működniük minden lövő számára.
M-10.2 Tier 2 - Tier 5 versenyen, amennyiben egy pályaelem, aktivátor, cél, stb. az esetek
10%-ánál (10%-a a leértékelt lövőknek) többször nem működik megfelelően, a CSO
azonnal értesíteni fogja az MD-t a megbízhatósági problémáról.
Az MD lezárja a pályát és megjavítja azt. Amennyiben nem lehet 60 percen belül
megjavítani, akkor el kell távolítani a versenyből és a végeredményekből. Ez nem foglalja
magába azt az esetet, amikor a lövő nem aktivál egy aktivátort megfelelően, csak akkor, ha
maga az aktivátor nem működik rendesen.

M-11

VERSENYKIZÁRÁSOK (DQ)

M-11.1 Az MD-nek tájékoztatnia kell az AC-t, SC-t, IPOC-ot vagy megbízottját (továbbiakban
koordinátor) amennyiben DQ történne.

M-11.2 A koordinátor beavatkozik egy szankcionált mérkőzésbe, amelyért felelős, ha 3 DQ
történik ugyanazon a szakaszon, a Chrono vagy a Equipment Checket leszámítva. A
koordinátornak haladéktalanul meg kell vizsgálnia a pályát, amin felmerül bármilyen
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biztonsággal, szabályossággal, építéssel vagy más problémával kapcsolatos kérdés. Ezeket a
felmerülő problémákat és azok kivizsgálását az AAR-ban fel kell jegyezni.
M-11.3 Ha 5 DQ fordul elő hasonló okok miatt ugyanazon a pályán, nem ideértve a Chrono
vagy Equipment Check pályát, a koordinátor eltávolíthatja a pályát a versenyből. A pálya
eltávolítását és okait be kell jegyezni az AAR-ba.
M-11.4 Ha egy lövőt kizártak egy meccsből, és később eltávolítják azt a pályát, ahol a DQ
történt, a lövő nem léphet be újra a versenybe.
M-11.5 A személyzet teljesítménye:
Az AC / IPOC / Felhatalmazott vagy az MD eltávolíthatja vagy áthelyezheti az SO-t a
szakaszból a következő, de nem kizárólagos okokból kifolyólag:
A, nem megfelelő vezényszavak használata esetén
B, nem konzisztens pályabemutatás/briefing esetén
C, nem konzisztens vagy nem megfelelő szabályok használata esetén
D, Magatartáskódex sértése miatt
E, biztonság megsértéséért egy pálya kezelése során
M- 11.6 A személyzet meccs közbeni áthelyezése önmagában nem ad alapot egy
Fellebbezésre.
M-11.7 Az MD-t értesíteni kell a meccs koordinátorának, a meccs személyzetének újbóli
kijelölése, felfüggesztése vagy eltávolítása előtt, vagy rögtön azután, és ezt be kell jegyezni
az AAR-ba.

M-12

A MÉRKŐZÉS IGAZGATÓ (MD) SZEREPE ÉS
FELADATKÖRE

M-12.1 A Mérkőzés Igazgató (MD)
A.

B.

A Mérkőzés Igazgatók az IDPA önkéntesei, akiknek célja annak biztosítása, hogy
minden lövő biztonságos és élvezetes tapasztalatot szerezzen az IDPA
mérkőzéseiről, felügyelve és irányítva a lövőket és a mérkőzés személyzetét a
mérkőzésen keresztül.
A meccsigazgatók két létfontosságú szerepet töltenek be az IDPA-ban:
a. Nagykövet - Mivel a mérkőzés igazgatója a ceremóniamester és az
előadó egy IDPA-mérkőzésen, az MD a sport nagyköveteként szolgál,
és kulcsfontosságú lesz az új lövők első benyomásainak kialakításában
arról, hogy miről szól az IDPA.
b. Tisztségviselő - Az MD-k az IDPA mérkőzések tisztviselői, akik felelősek
az IDPA mérkőzések hatékony lebonyolításáért, az összes IDPAszabálynak megfelelően.

M-12.2 IDPA Mérkőzés Igazgató Kvalifikációi
A. Hivatalosan bejegyzett SO-nak kell lennie és jó kapcsolatot kell ápolnia az IDPA irányába.
B. A Tier 2 szintű mérkőzések MD-jét az AC-nak jóvá kell hagynia.
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C.
D.
E.
F.
G.

A Tier 3 szintű mérkőzések MD-jének CSO minősítéssel kell rendelkeznie és az
AC-nak jóvá kell hagynia.
A Tier 4 és 5 szintű mérkőzések MD-jének CSO minősítéssel kell rendelkeznie és
az IDPA HQ-nak jóvá kell hagynia.
Hivatalosan bejegyzett IDPA jó hírű tagjának kell lennie, akinek soha nem vonták
vissza tagságát.
Legalább hat IDPA mérkőzést kellett lőnie. Az újonnan csatlakozott IDPA klubok
hat hónapos türelmi idővel rendelkeznek a Tier 1 szintű mérkőzésekre.
Rendelkeznie kell a szükséges temperamentummal, hozzáállással és IDPA
szabálykönyv ismeretekkel ahhoz, hogy racionálisan és sikeresen megoldja a
lövő/ SO / CSO nézeteltéréseket.

M-12.3 A Mérkőzés Igazgatójának felelősségi köre
Ezek a felelősségek felvázolják az IDPA-mérkőzés lebonyolításának alapvető
követelményeit.
M-12.4 IDPA Nagykövet
• Szakszerűen és tisztelettel képviselje az IDPA-t a lőtér határain belül és kívül.
• Tisztelje és támogassa az IDPA-t és más lövészsportokat, az IDPA szabályait, a
lövőket és a nézőket.
• Mindig legyen barátságos és megközelíthető.
• Tegyen meg mindent, hogy új lövőket, gyakorlott lövőket és nézőket egyaránt
fogadjon.
M-12.5 IDPA Verseny Tisztviselő (Match Official)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Alázattal tartozik a MD és a Magatartáskódex irányában.
Csapatként dolgozzon a személyzettel, hogy a mérkőzés hatékonyan folyhasson.
Érvényesítse/ügyeljen a biztonságos fegyverkezelés szabályaira lövők körében.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a lőtéren a személyek viselnek szem- és fülvédőt, ha
szükséges.
Segítsen a lövőknek, hogy biztonságosan teljesítsék és élvezzék a mérkőzést.
Udvariasan és tisztelettel bánjon a lövőkkel.
Ellenőrizze, hogy a lövő felszerelése szabályos-e és megfelelően viseli-e.
Kerülje a beavatkozást a lövő CoF végrehajtásába, hacsak nem szükséges az a
biztonságos lövészeti környezet fenntartásához.
Ismerje és következetesen tartassa be az IDPA szabályait annak érdekében, hogy a
mérkőzést tisztességesen és pártatlan módon lehessen lebonyolítani.
Ismerje jól az IDPA szabálykönyvét, és tudja megmagyarázni a szabályokat és azok
alkalmazását.
Tartson tisztességes, pártatlan modort minden versenytárssal szemben.
Ha kétely merül fel, a kétely előnye a lövöldözőt illeti meg.
Győződjön meg arról, hogy az összes büntetést helyesen és következetesen
alkalmazzák.
A Magatartáskódex megsértése miatt kiszabott összes büntetést közvetlenül jelenteni
kell az AC-nak a mérkőzés napján, minden szankcionált mérkőzésen.

•
•
•
•
•

Legyen elérhető, ha bármilyen további konzultációra vagy fellebbezésre van szükség
bármely lövő viselkedésével és bármely pontszerzési vagy büntetési döntéssel
kapcsolatban.
Gondoskodjon arról, hogy a pályák minden lövő számára azonosak legyenek.
Győződjön meg arról, hogy a szcenáriók mindig defenzív jellegűek.
Erősítse meg az AC-nak, hogy a meccs összes SO-ja tanúsított SO-k a mérkőzés rangjára
vonatkozó követelményeknek megfelelően.
Megkönnyíti a bizottsághoz való fellebbezést az IDPA jelenlegi szabálykönyvével
összhangban.

M-12.6 A Mérkőzés Igazgató Magatartáskódexe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Megértem, hogy kiváltság és nem jog az IDPA mérkőzésigazgatónak lenni.
Betartom az IDPA összes biztonsági szabályát a lőtéren.
Elismerem, hogy az én felelősségem az aktuális IDPA szabálykönyv alapos ismeretének
fenntartása.
Verseny előtt és alatt tartózkodom az alkohol, gyógyszer és minden olyan anyag
használatától, ami csökkenti a mérkőzésigazgatói feladatok ellátására szükséges
képességemet.
Nem kommunikálok/viselkedem fenyegetõ, zaklató vagy bántalmazó módon másokkal
szemben.
Tisztelettel bánok minden lövővel és a mérkőzés személyzetével.
Határozott és tisztességes leszek az IDPA-szabályok alkalmazásával kapcsolatos minden
bírói büntetésben/cselekedetben. Felkészült leszek világos és tömör módon közölni a
lövőhöz vagy bármely IDPA-tisztviselőhöz intézett ilyen felhívás okait.
Kötelességem a lehető legjobb tudásom szerint segíteni az összes lövőt és a mérkőzés
személyzetét, és nem akadályozni őket zaklatással vagy autoriter magatartással.
Magatartásommal és öltözködésemmel profi módon képviselem a sportomat, és a
mérkőzés személyzetétől elvárható színvonalat képviselem.
A Match Directori közösség integritása soha nem kerülhet kétségbe. Tartózkodom
minden olyan cselekedettől, amely megkérdőjelezheti őszinteségemet vagy
objektivitásomat.
Az IDPA képviselőjeként tartózkodom az IDPA vagy más lövészsportok, azok
tisztviselőinek és szabályainak megvetésétől vagy nem megfelelő kritikájától szóban
vagy a közösségi médián keresztül.
Mindig az IDPA bajnoka leszek, és a lehető legjobb megvilágításban népszerűsítem az
IDPA-t.
Tudomásul veszem, hogy ennek a magatartási kódexnek a megsértése azt
eredményezheti, hogy eltávolítanak vagy kizárnak egy mérkőzésből, elveszíthetem az
IDPA Mérkőzés Igazgatói jogaimat és / vagy visszavonhatják az IDPA tagságomat.

M-13

A BÍRÓ (SO) SZEREPE ÉS FELADATKÖRE

M-13.1 Az IDPA Bíró (SO) leírása
A hivatalosan bejegyzett SO-k az IDPA önkéntesei, akiknek szerepe és célja, hogy minden
lövő biztonságos és élvezetes tapasztalatokat szerezzen az IDPA mérkőzés során. Munkájával
felügyeli és irányítja a lövőt az egyes lőfeladatok során.
Az SO-k két létfontosságú szerepet töltenek be az IDPA-ban:
Nagykövet - Mivel az SO az első és legnyilvánvalóbb kapcsolattartó a lövők számára egy
IDPA-mérkőzésen, az SO a sport nagyköveteként szolgál. Kulcsfontosságú szerepe van
abban, hogy az új lövőknek milyen az első és további benyomása az IDPA-ról és hogy
az miről szól.
Tisztségviselő - Az SO-k az IDPA mérkőzések tisztviselői, akik a lőfeladatok végrehajtása
során vezetik a versenyzőket. Ebben a szerepben az IDPA SO-k kétfős csapatként
működnek, amely egy Vezetőbíróból (Primary Safety officer) (PSO) és egy
Felíróbíróból (Scorekeeper) (SSO) áll, amelyek mindegyikének közös és egyéni
felelőssége van. Bármely CoF-on egy SO-t ki kell jelölni az adott CoF Vezető
Bírójának (Chief Safety Officer) (CSO). Ez a CSO a CoF PSO-ja, továbbá a CoF
hatékony lefolyásáért felel az IDPA szabályainak megfelelő betartásával az MD
irányában. Nagyobb szankcionált mérkőzések esetén a CSO, a PSO és az SSO
felelősségét fel lehet osztani egy három vagy több SO-ból álló csapat között a
mérkőzések folyamatának és szervezésének javítása érdekében.

M-13.2 IDPA SO kvalifkációi
A,
B,
C,
D,
E)

Teljesített egy IDPA SO kurzust amit egy képesített IDPA SO Instruktor (SOI) adott.
Hivatalosan bejegyzett IDPA klub jó hírű tagjának kell lennie, akinek soha nem
vonták vissza tagságát.
Be kell tartania az IDPA SO magatartáskódexét.
Rendszeresen vegyen részt az IDPA mérkőzéseken SO-ként, akár a klub, akár a
szankcionált mérkőzések szintjén.
SO-i tanusítványát kétévente továbbképzéssel és újraminősítéssel tartsa fenn a
jelenlegi IDPA HQ-szabályainak megfelelően.

M-13.2.1. Az IDPA tagjainak, akik jelentkeznek az IDPA SO-képzésére, meg kell felelniük a
következő minimális feltételeknek:
A)
B)
C)
D)
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Legalább 21 évesnek kell lennie, és a lakóhelye szerinti ország törvényei szerint
feleljen meg a lőfegyver birtoklás követelményeinek.
Legalább hat hónapja érvényes IDPA-tag legyen, és soha nem vonták vissza
tagságát.
Lőjjön legalább hat IDPA mérkőzést klub vagy szankcionált szinten.
Rendelkezzen alapvető ismeretekkel az IDPA szabálykönyvről.

E)

F)

Az IDPA-hoz tartozó klubképviselő ajánlja, aki megerősítheti a kérelmező
képességét a lőfegyver biztonságos kezelésére, és aki hajlandó és képes biztosítani
kijelölt mentor SO-kat, akik segítik a frissen végzett SO-t a képzésében.
Az IDPA SOI mérlegelési jogköre az SO osztályú pályázók jóváhagyása abban az
esetben, ha egy új IDPA klub elindulási követelményeinek vagy más speciális
helyzeteknek próbál megfelelni.

M-13.3 Az SO feladatköre
Az IDPA SO-k feladatkörét az egyes szerepeikben az alábbiakban ismertetjük. Alapvető
feladatköre a biztonságos CoF lebonyolítása. Ezeknek a feladatkörnek az egyes SO-kra történő
felosztása a mérkőzés méretétől, a lőtér méretétől és az CoF-hez rendelt SO-k számától
függően változhat.

Az SO-k kiválasztása és kiosztása egy adott meccsen az MD vagy megbízottjának feladata, az
IDPA Versenyigazgatási Szabályaival összhangban. Jelentős diszkréció és rugalmasság várható
az MD részéről a megfelelő SO szervezeti struktúra kialakításában. Az MD-nek azonban végső
soron az a feladata, hogy a kiválasztott struktúra ezeket a felelősségeket teljes mértékben
elossza az egyes SO-k számára, akik felelősek azok végrehajtásáért.

IDPA Nagykövet
A)
Képviselje az IDPA-t szakszerűen és tisztelettel a lőtéren és azon kívül.
B)
Tartsa tiszteletben és támogassa az IDPA-t és más lövészsportokat, az IDPAszabályokat, a lövőket és a nézőket.
C)
Mindig legyen barátságos és megközelíthető. Tegyen meg mindent, hogy új lövőket,
gyakorlott lövőket és nézőket egyaránt fogadjon.
IDPA Tisztségviselő (összesített IDPA SO-i feladatkörök)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
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Tartsa be az IDPA Bírói Magatartáskódexét.
Csapatként dolgozzon a CoF hatékony működésének biztosításában.
Segítsen a lövőnek a CoF biztonságos/élvezetes teljesítésében.
Udvariasan és tisztelettel bánjon a lövővel.
Ellenőrizze, hogy a lövő felszerelése szabályos-e és megfelelően viseli-e.
Ellenőrizze, hogy a lövő a CoF megkezdése előtt megfelelő kiindulási helyzetben
van-e (pl. kezek felfelé, kezek lefelé stb.).
A megfelelő és tömör parancsokkal szólítsa meg a lövőt.
Kerülje a lövő akadályozását a CoF végrehajtásában, hacsak az nem szükséges a
biztonságos lövészeti környezet fenntartásához.
A biztonság fenntartása érdekében mindig segítse a lövőt, ha szükséges és
helyénvaló. Azonban a lövő coaching-ja (lőfeladat részletes instrukcióival történő
ellátása, ami a pályaleíráson túlmutat) az SO által szankcionált mérkőzéseken
nem megengedett.

J.
K.
L.

M.
N.

Használja a megfelelő IDPA vezényszavakat.
Helyesen és következetesen adjon minden büntetést.
Az SO csapatnak (PSO és SSO) kell elbírálnia az esetleges büntetéseket, és
tájékoztatnia kell a lövőt a felmerült büntetésekről. Ha bármilyen további
konzultációra vagy fellebbezésre van szükség, az SO csapat csak a kijelölt meccs
tisztviselőivel folytat egyeztetést bármely lövő viselkedéséről és a meghozandó
pontszámokról vagy büntetésekről.
A pálya újrafelállításában győződjön meg, hogy a CoF leírásának megfelelő-e és
minden lövő számára következetes-e.
Ismerje és következetesen tartassa be az IDPA szabályait annak biztosítása
érdekében, hogy a mérkőzést tisztességesen és pártatlanul bonyolítsák le.
➢
Ha a SO-nak megalapozott kétségei vannak, a kétely előnye a lövőt
illeti.
➢
Legyen az IDPA szabályok szakértője, aki képes elmagyarázni a
szabályokat és azok alkalmazását.

M-13.4 IDPA Tisztségviselő (Vezetőbíró PSO feladatköre)
A PSO felelős a lövő előkészítéséért és vezetéséért a CoF-en keresztül az IDPA szabályainak
megfelelően. Figyelemmel kíséri a lövő előrehaladását az CoF-en keresztül, és jelzi az IDPAszabályok esetleges megsértését. A PSO specifikus feladatköre a következő:
Koncentráljon végig a lövőre, a feladata a megfigyelés az alábbiak szerint:
A)
B)

C)
D)
E)
F)

Nem engedi, hogy eltereljék a figyelmét vagy hogy az lankadjon.
A lövő megfigyelése a CoF alatt olyan nézőpontról, ahol az SO egyértelműen
szemlélheti a lövő minden egyes tevékenységét és megfelelően reagálhat a
következő eszközökkel.
A fegyvert és a lövő kezeit figyelje.
Figyelje a lövő testbeszédét és viselkedését, mivel az a lövő cselekedeteinek
előrejelzéséhez kapcsolódik.
Kísérje a lövőt a CoF-on keresztül anélkül, hogy akadályozná a lövő mozgását.
Segítsen a lövőnek, hogy biztonságosan teljesítse a lőfeladatot, és élvezze a
mérkőzést, miközben következetesen betartatja az IDPA szabályait annak
biztosítása érdekében, hogy a mérkőzést tisztességes és pártatlan módon
folytassák.

Győződjön meg arról, hogy a CoF megfelelően vezeti és értékeli:
A.
B.
C.
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Vezesse végig a lövőt a CoF-on a megfelelő vezényszavakat használva és azok
megfelelő időzítésével.
Működjön együtt az SSO-val, hogy megfigyeljék a lövőt és esetlegesen
büntetéseket szabjanak ki.
Egyeztessen az SSO-val, hogy a lövő ideje, pontszáma és esetleges büntetése
megfelelően legyen rögzítve.

M-13.5 IDPA Tisztségviselő (Felíróbíró SSO feladatköre)
Az SSO feladata, hogy irányítsa és beossza a squad-ot annak érdekében, hogy a mérkőzés
zavartalanul folyhasson. Mindeközben a lövőknek a lehető legnagyobb rugalmasságot
biztosítsák a CoF- re való felkészülésben. Az SSO felelős a lövő teljesítményének megfelelő
rögzítéséért. Az SSO specifikus feladatköre a következő:
A)

B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

K)

M-14

Legyen felkészült a lövő kijavítására vagy leállítására a CoF végrehajtása során, a
megfelelő IDPA vezényszavak használatával, ha az szükséges a biztonságos pálya
fenntartásához.
Győződjön meg arról, hogy a lövő eredményét pontosan rögzítették-e
Figyelje a lövőt a CoF végrehajtása során, hogy az biztonsági vagy eljárási
szabályokat sért-e.
Győződjön meg arról, hogy a lövő rendelkezik-e a megfelelő értékelőlappal
(score sheet), megfelelő címkével - ha van ilyen -, és hogy olvashatóan írjon.
Aláírja vagy iniciálja a pontszámlapot, amikor a pontszám összeadódik, és kezelje
az esetleges javításokat a értékelőlapon.
Tekintse át a értékelőlapot a lövővel, és biztosítson lehetőséget a lövőnek, hogy
aláírja, inicializálja vagy ellenőrizze azt.
Adjon másolatot a lövőnek az értékelőlapról, ha van ilyen.
Szervezze, irányítsa és rendezze a lövőket, annak érdekében, hogy javítsa a
mérkőzés lefolyását és tartsa fenn a squad és a nézők irányítását.
Hirdesse meg a következő három lövőt, lövési sorrendet, hogy a következő
lövőknek legyen ideje felkészülni.
Állítsa be a következő “on-deck” lövőt az előre meghatározott helyzetbe, hogy az
SSO megkezdhesse a lövő előkészítését, amíg a pályát újra felállítják, és az
adminisztratív kérdések lezárulnak.
Kezelje a lövők összes adminisztratív kérdését a pályahatár mögött, lehetővé
téve az SSO számára, hogy az befejezze a következő lövő előkészítését.

A FŐBÍRÓ (CSO)

A Főbíró (Chief Safety Officer- CSO) egy több tapasztalattal rendelkező SO, akinek feladata a
CoF-ot vezető bírói csapat felügyelése/segítése az IDPA szabályait szem előtt tartva. A CSO a
MD által kinevezett személy, aki az ő irányába tartozik elszámolással.

M-14.1 A Főbíró (CSO) szerepe és feladatköre:
A)
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Az CoF-ot vezető SO csapat működésének felügyelete. A CSO felelős a PSO és az
SSO tisztség kiosztásáért a CoF-ot vezető SO-i csapat tagjai között az egész
mérkőzés során.

B)

C)

D)

A mérkőzés kezdete előtt és a mérkőzés teljes időtartama alatt rendszeresen figyeli
a CoF-t. Egyezteti a változásokat a MD-vel, ha a CoF kialakítása, felszerelése vagy
környezeti körülményei veszélyt jelentenek a biztonságra.
Annak biztosítása, hogy a CoF világos és következetes leírással rendelkezzen,
beleértve a Csőtorkolati biztonsági pontokat és más CoF biztonsági kritériumát, és
ezt közöljék minden lövővel.
Értesítse a MD-t vitás esetben, ha az SO csapat és a lövő nem egyezik meg a
pontozásban vagy a büntetésben. Továbbá tegyen meg minden szükséges lépést a
mérkőzés elhúzódásának megakadályozása érdekében.

M-14.2 Javasolt, hogy a Tier 2 szintű szankcionált mérkőzéseken azok az SO-k, akik kijelölt CSOi szerepet töltenek be, feleljenek meg az alábbi képesítéseknek:
A)

Legalább egy évig IDPA SO-tanúsítvánnyal rendelkeznek.
B)
Korábban SO-ként dolgozott legalább egy szankcionált IDPA-mérkőzésen.
C)
Rendelkezzen a szükséges temperamentummal, hozzáállással és IDPAszabálykönyv ismeretekkel a lövész / SO-s nézeteltérések ésszerű és sikeres
megoldásához.

M-14.3 A Tier 3-as és annál magasabb szintű szankcionált mérkőzéseken kötelező azoknak az
SO-nak, akik kijelölt CSO-i szerepet töltenek be, a következő kiegészítő
követelményeknek megfelelnük:
A)
B)
C)

D)

Kérelmezte és sikeresen jóváhagyták a CSO jelentkezési eljárását.
Legalább két évig IDPA SO-i tanúsítvánnyal rendelkezik.
Korábban legalább két szankcionált IDPA-mérkőzésen dolgozott SO-ként, és az
előző három évben legalább egy további szankcionált mérkőzésen vett részt
versenyzőként. VAGY,
Minősített SO-ként dolgozott az elmúlt három évben legalább három szankcionált
IDPA-mérkőzésen.

Minősített SO-k úgy jelentkezhetnek CSO-i pozícióra, ha kérelmezik azt a megfelelő jelentkezési
formanyomtatvánnyal az AC/IPOC irányába.
Ez a formanyomtatvány felsorolja a jogosultsághoz szükséges SO-i tapasztalatokat, továbbá a
saját kulb kapcsolattartójának és / vagy a SOI oktatójának ajánlását akik ismerik SO-i
tapasztalatait.
A kérelmet ezután AC-hoz nyújtják be jóváhagyásra, majd továbbításra kerül a HQ-hoz. A HQ
felülvizsgálja és frissíti a kérelmező státuszát az IDPA adatbázisban, és ez az állapot a korábbi
SO tanúsítási dátumokkal egyidejűleg fut, mindaddig, amíg a kérelmező továbbra is jó munkát
végez mint CSO.
A HQ időnként felülvizsgálja a CSO-i jogosultságot a sport igényeinek tükrében.
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M-15

A BÍRÓ MAGATARTÁSKÓDEXE

M-15.1

Megértem, hogy kiváltság és nem jog az IDPA bírójának (SO) lenni.

M-15.2

Betartom az IDPA összes biztonsági szabályát a lőtéren.

M-15.3 Elismerem, hogy az én felelősségem az aktuális IDPA szabálykönyv alapos
ismeretének fenntartása.
M-15.4 Verseny előtt és alatt tartózkodom az alkohol, gyógyszer és minden olyan anyag
használatától, ami csökkenti a SO-i feladatok ellátásához szükséges képességemet.
M-15.5 Nem fogok fenyegetõ, zaklató vagy bántalmazó módon kommunikálni/viselkedni
másokkal szemben.
M-15.6 Határozott és tisztességes leszek az IDPA-szabályok alkalmazásával kapcsolatos
minden bírói büntetésben/cselekedetben. Felkészült leszek világos és tömör módon
közölni a lövőhöz vagy bármely IDPA tisztviselőhöz intézett ilyen felhívás okait.
M-15.7 Kötelességem a lehető legjobb tudásom szerint segíteni az összes lövőt és a
mérkőzés személyzetét, és nem akadályozni őket zaklatással vagy autoriter
magatartással.
M-15.8 Magatartásommal és öltözködésemmel profi módon képviselem a sportomat, a MD
által megállapított normáknak megfelelően.
M-15.9 Az SO-i közösség integritása soha nem kerülhet kétségbe. Tartózkodom minden
olyan cselekedettől, amely megkérdőjelezheti őszinteségemet vagy objektivitásomat.
M-15.10 Mindig az IDPA bajnoka leszek, és a lehető legjobb megvilágításban népszerűsítem
az IDPA-t.
M-15.11 Tudomásul veszem, hogy ennek a magatartási kódexnek a megsértése azt
eredményezheti, hogy eltávolítanak vagy kizárnak egy versenyből, elveszíthetem az IDPA
SO-i jogaimat és / vagy visszavonhatják az IDPA tagságomat.

M-16

MINŐSÍTÉSI SZABÁLYOK*

* Ez a szakasz felülírja a 2017. Szabálykönyv 9. szakaszát. Hatályos 2020/01/01-től.
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 (UN), Novice (NV), Marksman (MM), Sharpshooter (SS),
Expert (EX), Master (MA) és Distinguished Master (DM). A lövő minősítése mind a 8 divízióra
érvényes (lásd a 8. szakaszt). Az új IDPA-tagok
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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 eredmények alapján vagy Méltányossági Előléptetéssel.
Distinguished Master minősítést azonban csak akkor kaphat a lövő, ha elnyeri az Division
Champion címet, vagy a Division Champion pontszámának 3% -án belül szerez helyezést egy
Tier 5 mérkőzésen.
Az IDPA minősítő verseny az a verseny, ami minősíti a lövőket. Ezeket a pályákat lehet
dedikáltan lőni vagy akár egy mérkőzés részeként felhasználni.

M-16.1 Minősítési Névjegyzék
A nemzetközi minősítések kizárólagos forrása a nemzetközi "IDPA Minősítési Adatbank". Az
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 az MD, a versenyt rendező sportegyesület vezetője
(club contact), vagy a megbízottjuk köteles 7 naptári napon belül elküldeni a szövetségnek.

M-16.2 Minősítés gyakorisága
16.2.1 Az IDPA minden tagja köteles minősítő versenyen részt venni minden 12 hónapban a
Mester és Nagymester szintűek kivételével abban a divízióban, amiben érvényes minősítéssel
rendelkezik.
16.2.2 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.
16.2.3 Ha az MD úgy érzi, hogy egy versenyzőnek túl alacsony a minősítése, akkor előírhatja,
hogy ismételten vegyen részt egy minősítő versenyen.
16.2.4 Nemzetközi verseny minden lövőjének az adott divízióban 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.
16.2.5 Tier 1 szinten elegendő, ha a lövő a leggyakrabban lőtt divíziók egyikében lövi meg a
minősítőt. A lövő versenyezhet klubmérkőzéseken egy olyan divízióban, amire minősítése nem
érvényes 12 hónapra visszamenőleg. Továbbá ha a lövő Unclassified, akkor Méltányossági
Előléptetés lép életbe.
16.2.6 A nemzetközi minősítés nem csökkenhet, kivéve állandó testi fogyatékosság beállta
esetén - ez esetben a nemzetközi szövetség irányítása dönt.
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M-16.3 Versenyteljesítmény-előléptetés
16.3.1 A besorolást befolyásolhatja a lövő teljesítménye a szankcionált 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.
16.3.2 A Jóváhagyott mérkőzés nyertese eggyel magasabb minősítésben részesülhet, ha
legalább 9 olyan versenyzőt megelőz a divízióban, akik legalább olyan minősítésűek vagy
magasabb minősítésűek.
16.3.3 Egy jóváhagyott mérkőzésen a minősítési besorolási osztály 2. helyezettje előléptethető,
ha a lövő 18 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 36 másik lövőt megelőz vagy bárkit az eggyel feljebb lévő besorolási osztályú
lövők közül ugyanazon divízióban.
16.3.4 Abban az esetben, ha 2 vagy több versenyzőnek ugyanazon divízióban és besorolási
osztályon azonos az eredménye egy mérkőzésen, és egyikőjük jogosult lenne az előléptetésre,
akkor mindkettő jogosult az előléptetésre.

M-16.4 Méltányossági Előléptetés
16.4.1 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 félautomata fegyverrel lövő
Sharpshooter-ré lesz előléptetve egy meccs során, abban az esetben a lövő minden másik
minősítési besorolása félautomata divízióban, ahol alacsonyabb mint Marksman, Marksman-né
lép elő.
16.4.2 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 szankcionált versenyen is.

M-16.5 A Minősítő Verseny Pályái
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
07/08/2019
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