Kedves Sporttársak,
Szeretnélek tájékoztatni Titeket néhány dologról:
1, Szalai László helyett az IPSC bírók vezetője Sötét Gábor lett. Ő látja el a bírói feladatokat. Kérek
minden IPSC bírót, hogy a 2017-es pontgyűjtő kártyáját küldje el neki a gabaipsc@gmail.com email
címre, 2018.01.31-ig.
2018 év elején bírói továbbképzést tartunk az IPSC bíróknak. Három alkalmat tervezünk, amely
valamelyikén minden IPSC bírónak kötelező a megjelenés. A továbbképzés a PractiScore program
oktatását is magába foglalja.

2, Az elnökség elfogadta a Production Optic és Pistol Caliber Carbine divíziók bevezetését Level I-III-as
pisztoly versenyeken (a szabály kiegészítések alább olvashatóak). Ezzel párhuzamosan visszavonta azt
a szabályt, miszerint IPSC Puska versenyen lehet pisztoly kaliberű puskával indulni akkor is, ha az
erőfaktor nem felel meg a szabálykönyvnek.

3, Mint bizonyára tudjátok, a 2018-as év lesz a kiválasztás éve a 2019-es pisztoly Európa Bajnokságra.
A kiválasztás a korábbi évekhez hasonlóan fog történni.

4, 2018-ban több Kontinens és Világbajnokság is lesz:
1) III Shotgun World Shoot (France), May
2) World Action Air (Hong Kong), June
3) African Handgun Championship (South Africa), July
4) Pan American Handgun Championship (Jamaica end of July)
5) European Rifle Championship (Sweden), August
6) Far East Handgun Championship (Thailand), September

5, Szét lett választva a kombinált IPSC szabályzat és ismét külön könyvben olvasható a pisztoly, puska
és sörétespuska szabályzat. A szabályzatok hamarosan felkerülnek az MDLSz oldalára.

6, Szeretnék megkérni minden olyan versenyzőt, aki 3000 fölött MDLSZ rajtszámmal rendelkezik és
szeretne részt venni IPSC versenyen, hogy a versenyen való részvétel előtt vegyen részt Blue-line
vizsgán. A vizsga lényege, hogy a versenyen mindenki biztos legyen abban, hogy a versenyzők
mindegyike rendelkezik az IPSC versenyhez szükséges biztonságos fegyverkezeléssel és a verseny
szabályainak ismeretével. Kérlek ne hozzátok kellemetlen helyzetbe a versenyrendezőket azzal, hogy
Blue-line vizsga nélkül regisztráltok a versenyekre, mert ebből nekik származhat káruk.
A Blue-line vizsgáztatók listáját az 1. pontban írt bírói továbbképzésen fogjuk felülvizsgálni.

7, Az elnökség elfogadta a 2018-ra érvényes IPSC versenyrendezési, minősítési, kiválasztási, és blueline szabályzatot. Kérlek olvassátok át a szabályzatokat. A lényegesebb változtatások:
- A Magyar Bajnokság egy több versenyből álló sorozattá alakul. A sorozatba bele tartoznak a 04.01 –
10.31 között rendezett hazai Level III-as versenyek, illetve a Magyar Kupa. A Magyar Kupán
megszerzett pontok duplán számítanak bele a Magyar Bajnokság értékelésébe. A pontok számítása a
következőképpen történik. A legjobb 3 eredmény számít bele a Magyar Bajnokság számításába. Az
adott verseny eredményjegyzékében szereplő első tíz magyar versenyző kap pontokat. A legjobb
magyar 10 pontot kap, míg a tízedik legjobb magyar 1 pontot. Ez a számítás a divíziónkra és a
kategóriákra is érvényes. A különböző divíziók és kategóriák eredményei egymással nem
vegyíthetőek, viszont egy fő több divízióban is indulhat. (Lényegében a Magyar Kupa lesz az a rangos
verseny, amit eddig az OB töltött be, illetve a Level III-as versenyek eredményeinek összesítésével fog
kialakulni az adott év bajnokainak a névsora. (Mivel a Level III-as versenyek száma még nem végleges,
ezért később lesz publikálva, hogy hány eredmény szükséges a részvételhez).
- A Level III-as verseny csak akkor kerül regisztrálásra a nemzetközi versenynaptárban, ha a verseny
rendezője rendelkezik lőtér bérleti szerződéssel az adott verseny idejére és helyszínére.
- A Level III-as verseny időpontját úgy kell megválasztani, hogy más (a nemzetközi versenynaptárban
már regisztrált) hazai Level III-as verseny időpontja előtt és után lehetőleg két hétvégét szabadon kell
hagyni. Ugyanazon versenyrendező csak úgy regisztrálhat két, vagy több Level III-as versenyt, hogy a
versenyei között legalább 6 hétvégét szabadon hagy, hogy ne blokkolhasson nagyobb idő
intervallumot a többi versenyrendező elől.
- Tilos olyan pálya építése, ahol a pálya (vagy egy része) el van sötétítve, és vagy villogó fényforrás
található.

Ahogy azt korábban meghirdettük, az IPSC szakág díjazni fogja a 2017-ben legjobb IPSC versenyt
rendező csapatot. Viszont nem a korábban meghirdetett kérdőív alapján, hanem a versenyen
résztvevők véleménye alapján. Így mindenki, aki részt vett az adott versenyen szavazhat, hogy melyik
legyen a legjobb verseny.
Ezért kérlek titeket, hogy küldjétek el a szavazataitokat a (koviati81@gmail.com címre) arra a
versenyre, amit a legjobbnak ítéltek a 2017-es évben. A beküldési határidő: 2018.01.15

Kellemes ünnepeket kívánok mindannyitoknak.

Kovács Attila

Production Optic divízió
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Major értékeléshez szükséges legkisebb erőfaktor.
Minor értékeléshez szükséges legkisebb erőfaktor.
Lövedék legkisebb megengedett súlya.
Lövedék legkisebb kalibere / legkisebb hüvelyhossz.
Major értékeléshez szükséges legkisebb caliber.
Megengedett legkisebb sütési erő (lásd E4 melléklet).
Lőfegyver megengedett legnagyobb mérete.
Tár legnagyobb megengedett hossza.
Legnagyobb megengedett tárkapacitás.
A fegyver és az egyéb felszerelés testtől mért max. távolsága.
5.2.10 szabálypont / E2 melléklet alkalmazható.
Optikai és elektromos irányzék.
Cső végi kompenzátor (csőszájfék).

NA
125
Nincs
9mm (0.354”) / 19mm (0.748”)
NA
2.27 kg (5lbs) első lövés
Maximum csőhossz 127mm
Nincs
Igen, lásd alább 16.2 pont
50mm (lásd 5.2.5)
Igen
Nem
Nem

Különleges feltételek:
13.
A PO divízió egy pisztoly divízió, amit a Verseny Igazgató kiírhat Level I-es, Level II-es, vagy Level III-as
pisztoly versenyen.
14.
Csak az IPSC honlapon közzétett listán szereplő fegyverek használhatók ebben a divízióban. Az a
fegyver, amit az IPSC Single Action Only-nak ítél, kifejezetten tiltottak. A hivatalos mérési metódust az E4b
melléklet írja le.
15.
Ha van külső kakas, teljesen le kell ereszteni a startjel előtt, lásd 8.1.2.5. Az első lövés leadását
revolverezve kell megkísérelni. Ezen divízió versenyzői alkalmanként egy eljárási hibát kapnak, ha a kezdő jelzés
elhangzása után és az első lövés leadása előtt megfeszítik a kakast a csőre töltött fegyveren. Ezt az eljárási hibát
nem kell alkalmazni akkor, ha a lőfeladat előírása értelmében a versenyzőnek csőre nem töltött fegyverrel kell
indulnia. Kizárólag ezekben az esetekben a versenyző az első lövést „S A" módon is leadhatja.
16.
A gyártó által szabványos felszerelésként vagy kiegészítőként kínált eredeti alkatrészek az alábbi
esetekben engedélyezettek:
16.1
Módosításuk a kisebb részeket érintő kivételével (sorja eltávolítása és/vagy azok az apró változtatások,
amik az eredeti gyártói pótalkatrészek vagy komponensek illesztéséhez szükséges tilos. Minden további
módosítás tilos, beleértve azokat, amelyek megkönnyítik az újratöltést (pl. felhúzó kar, tárfészek bővítés,
tártölcsér használata), az eredeti szín megváltoztatását, csíkok, pontozás és egyéb díszítő elemek használatát.
16.2
Azon tárakban, amelyek elérhetőek a versenyző számára a lőfeladat végrehajtása során, a kezdő
hangjelzés elhangzásakor nem lehet több 15 lőszernél. Jelzések, furatok, tárkapacitás határolók
engedélyezettek (amennyiben a súlyuk elhanyagolható).
16.3
Az első irányzék állítható, reszelhető, és/vagy színesre festhető. Fiber szál, vagy hasonló betét
használata lehetséges.
17.

Utángyártott alkatrészek, részegységek és kiegészítők használata az alábbi kivétellel tilos:

17.1

Utángyártott tárak engedélyezettek a 16.2 pont figyelembe vételével.

17.2
Utángyártott irányzék és szerelő lemez használata engedélyezett, amennyiben felszerelésük és/vagy
beállításuk nem igényli a fegyver megváltoztatását.
17.3
Az eredetivel megegyező formájú utángyártott markolatok és/vagy a markolat szalaggal betekerése
engedélyezett (amennyiben nem változtatja meg a fegyver kontúrját), az utólagos gumimarkolat azonban tilos.
(Lásd E3 melléklet)
18.
Az optikát a gyárilag kialakított ponton kell rögzíteni a szán tetejének hátsó részén (pl. dedikált
irányzék pontokra). Felhúzó kar vagy más hasonló kiálló részt nem tartalmazhat az optikai irányzék vagy a
rögzítő lemez.

Pisztoly kaliberű puska divízió (PCC)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Minimális fegyver méret.
Engedélyezett kaliberek.
Lövedék legkisebb megengedett súlya.
Maximális lövedék energia és lövedék sebesség.
Tár maximális kapacitása.
A fegyvernek rendelkeznie kell válltámasszal és alkalmasnak
kell lennie a vállból történő lövésre.
Optikai és elektromos irányzék engedélyezett.
Cső végi kompenzátor (csőszájfék) engedélyezett.
Függőleges első markolat engedélyezett.

Nincs
9x19; 9x21; .357; .40S&W; 10mm; .45ACP
120 grain
1600 J / 1700 fps
Nincs
Igen
Igen
Igen
Igen

Különleges feltételek:
10.
A PCC divízió egy puska divízió, amit a Verseny Igazgató kiírhat Level I-es, Level II-es, vagy Level III-as
pisztoly versenyen.
11.
Ha más rendelkezés nincs (mint a 12. 13. 14. pontokban leírva), az IPSC pisztoly szabálykönyvben
leírtakat kell alkalmazni a PCC divízióra. A pisztoly szabálykönyvben lévő összes pont érvényes, kivétel azokat a
részeket, melyek kifejezetten pisztolyra vonatkoznak (ilyen például a fegyver távolság, vagy hogy a
felszerelésnek a csípőcsont mögött kell elhelyezkednie).
12.
A speciális ide vonatkozó szabályokat az IPSC puska szabálykönyvből kell használni a pisztoly
szabálykönyv helyett:
- 8. fejezet – A lőfeladat (fegyver kiindulási helyzete, a versenyző kiindulási helyzete, parancsok, töltés,
újratöltés, ürítés, célkép felvétel és száraz gyakorlás szabályai).
- 5.2. pont (Szállítás, tárolás, versenyzői felszerelések).
13.
A szabálykönyvben leírt erős és gyenge kezes szabályok vonatkoznak a PCC divízióra is: Erős/Gyenge
kezes feladatnál a fegyvernek a gyenge oldali vállban kell lennie és a gyenge kézzel kell végezni az elsütést.
Mindkét kéz érintheti a fegyvert.
14.
Az a lőfeladat ami megköveteli a versenyzőtől a start pozícióban hogy (pl: két kézzel érintse a jelet),
vagy két kézzel tartson egy tárgyat) az PCC divízió esetében automatikusan úgy értendő, hogy a versenyző a
gyenge kézzel érinti a jelet, vagy gyenge kézben tartja a tárgyat, anélkül, hogy módosítani kellene a pálya
leírásban.
15.
A fegyver készenléti helyzete automatikusan az alábbiak szerint értendő anélkül, hogy módosítani
kellene a pálya leírásban:
- Készenléti helyzetben, tokban, automatikusan Option 1
- Tár behelyezve, de a töltényűr üres, automatikusan Option 2
- Tárfészek és a töltényűr üres, automatikusan Option 3.
16.
A puska konverziós szettek, mint (Roni, Kpos, stb.) alkalmazhatóak, amennyiben eleget tesznek a 6.
pontban leírtaknak.
17.
A 6.2.4 pont érvényessége: a Verseny Igazgató előzetes engedélyével a versenyző több divízióban is
indulhat. Azonban csak egy divízióban kerül értékelésre, és ennek az először meglőtt divíziónak kell lennie.
Egyéb divízióban elért eredmény nem kerül bele a végeredménybe és nem lesz kihirdetve a díjátadón. A
versenyző csak akkor kezdheti meg a második divízió meglövését, ha az első divízió összes pályáját befejezte.
18.
Az ebben a divízióban induló versenyzőket egy squadba kell tenni. A versenyigazgatónak gondoskodnia
kell fegyvertartó állványról (akár úgy, hogy a squad magával viszi minden egyes pályára az állványt).
19.
A PCC-vel nem kompatibilis pisztoly szabályok esetében a Főbíró kezébe utalja a döntést. A Főbírónak
az ilyen esetekről 14 napon belül riportot kell készítenie és elküldeni az NROI vezetőjének emailben.

