
Román IDPA Nemzeti Bajnokság 

Beszámoló 

 

Október 8-9-én rendezték Romániában az első nemzetközi IDPA versenyt Bukarest mellett. A 

versenyen 10 országból 83 sportlövő vett részt. Magyarországot hét fő képviselte négy divízióban. 

A magyar csapat pénteken utazott ki Bukarestbe, a szállás a lőtértől 15 kilométerre volt.  

Szombaton a csapat reggel nyolcra már a lőtéren volt. Az időjárás nem volt kegyes, a hét fok mellé erős 

szél is párosult. A versenyzők kilenc óráig érkeztek, a regisztráció gördülékenyen zajlott, itt kapta meg 

minden résztvevő az ajándékcsomagját, amely a helyi Glock képviselet ajándékai mellett 

szóróanyagokat, és román helyi márkaképviseleteknél (Olight, Victorinox, Leatherman) kedvezményes 

vásárlásra feljogosító kuponokat tartalmazott, továbbá az étkezési kupont. A szervezők a 

résztvevőknek ingyen védőmaszkot is biztosítottak.   

A lőtér nagyon igényes, a talajnak és a lőcsatornákban leterített kavicságynak köszönhetően az előző 

éjszakai felhőszakadás ellenére is minden száraz volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gun check utáni eligazításon minden squad kapott egy squad „mamát”, aki egész nap terelgette a 

csapatot és segített mindenben. A miénkkel nagyon jól jártunk, mert a harmadik pályánál már 

mindenkit felismert, a legapróbb problémánkat és kéréseinket is igyekezett minél gyorsabban 

megoldani. 

A szektorok a talajszinthez viszonyítva 2-3 méterrel mélyebben voltak. Emiatt és a szektorokat 

körülölelő betonkerítés miatt az erős szél már nem volt zavaró. 

A pályák jól voltak megépítve, a bírók egész nap gyorsan pörgették a lövőket. A pontozó bírók nyakában  

egy kis blokknyomtató is lógott, a versenyzők a végrehajtás után minden pályán nyomtatva megkapták 

az eredményüket. 



A verseny háromnegyed négykor ért véget, az eredményhirdetés pedig ötkor kezdődött, így 

mindenkinek volt ideje kényelmesen összepakolni és elfogyasztani a szervezők által biztosított ebédet. 

A szervezők még a kísérőinknek is adtak ebédjegyet. A kávé és az ásványvíz korlátlanul állt a versenyzők 

rendelkezésére egész nap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eredményhirdetés és az azt követő tombolahúzás két órát vett igénybe. A szponzorok nem spóroltak 

az ajándékokkal, a főnyeremény Glock mellett két laptopot és számtalan kisebb nagyobb nyereményt 

kisorsoltak a versenyzők között, minden versenyző (aki ott volt) nyert valamit (amikor elfogytak a 

kihúzható nevek, de ajándék még bőven volt az asztalon, kezdték előről a sorsolást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A csapat este nyolca ért vissza a szállásra, ahol egy rövid „afterparty” után pihenőre tértünk, mert 

vasárnak még hazafelé egy hosszú út várt ránk. 

 

 



A versenyen elért eredmények: 

Sohajda Zoltán 
CCP divízió 1. hely 
Legjobb nemzetközi lövő 
CCP expert 1. hely 
 
Kató Péter  
SSP divízió 2. hely 
SSP expert 2. hely 
 
Molnár Kristóf  
Nemzetközi lövő 3. hely 
Overall sharpshooter 1. hely 
ESP sharpshooter 1. hely 
 
Felegyi Júlia 
Lady kategória 1. hely 
SSP marksman 3. hely 
 
Győry Viktor 
CO sharpshooter 2. hely 
 
Tatár Zsolt 
ESP sharpshooter 2. hely  
 
Antali Barnabás  
CCP sharpshooter 2. hely 
 
 


