Pálya leírások
Stage 1
Célok (Targets): 3 IPSC mini, 4 PP, 3 non-shot, 1 stop plate
Minimum lövésszám (Minimum round): 11
Elérhető max pontszám (Max. points): 55
Célok távolsága (Targets’ distance): 2-5 méter
Értékelés (Scoring): Comstock, papírcélonként a legjobb 2 találat, fémnek feküdnie, megállítónak jeleznie kell.
(Comstock, 2 best hit will scored on paper, metal must lie, and the stop plate must signal.)
Időmérés kezdete/vége (Start-stop): hangjelzés/utolsó lövés (audio signal/last shoot) (CED 8000)
Fegyver készenléti helyzete (Gun condition): ready condition, (tokban, töltve, kakas feszítve és biztosítva,
vagy fesztelenítve), (gun loaded and holstered)
Végrehajtás (Procedure): A lövő a kijelölt területen (A) áll. A startjel elhangzása után a leküzdi a célokat.
(Shooter is standing in the (A) area, after the start signal he engages targets from the area. Free style any
order)
Biztonsági szög (Safety degrees): 2X90 fok, valamint a paravánok teteje. (2X90 degrees and the top wall)
Megjegyzés (Remark):

Stage 2
Célok (Targets): 14 IPSC mini, 4 non-shot, 1 stop plate
Minimum lövésszám (Minimum round): 29
Elérhető max pontszám (Max. points): 145
Célok távolsága (Targets’ distance): 2-10 méter
Értékelés (Scoring): Comstock, papírcélonként a legjobb 2 találat, megállítónak jeleznie kell. (Comstock, 2
best hit will scored on paper and the stop plate must signal.)
Időmérés kezdete/vége (Start-stop): hangjelzés/utolsó lövés (audio signal/last shoot) (CED 8000)
Fegyver készenléti helyzete (Gun condition): ready condition, (tokban, töltve, kakas feszítve és biztosítva,
vagy fesztelenítve), (gun loaded and holstered)
Végrehajtás (Procedure): A lövő a kijelölt területen belül áll. A startjel elhangzása után a leküzdi a célokat.
(After the start signal engage targets from the area. Free style any order)
Biztonsági szög (Safety degrees): 2X90 fok, valamint a paravánok teteje. (2X90 degrees and the top wall)
Megjegyzés (Remark):

Stage 3
Célok (Targets): 7 IPSC mini, 4 mini PP, 3 non shot, 1 stop plate
Minimum lövésszám (Minimum round): 19
Elérhető max pontszám (Max. points): 95
Célok távolsága (Targets’ distance): 3 - 8 méter
Értékelés (Scoring): Comstock, papírcélonként a legjobb 2 találat, fémnek feküdnie kell (Comstock, 2 best hit
will be scored on paper, metal must lie and a stop plate must signal.).
Időmérés kezdete/vége (Start-stop): hangjelzés/utolsó lövés a megállítón (audio signal/last shoot on the stop
plate)
Fegyver készenléti helyzete (Gun condition): fegyver üres, használni kívánt tárak az asztalban. gun empty and
magazines those will be used in the table,
Végrehajtás (Procedure): A lövő a széken ül és két kézzel fogja a felíró tömböt. A startjel elhangzása után
leküzdi a célokat. (Shooter is sitting on the chair and a grip with both hands the book. After the start signal
engage targets from the area. Free style any order)
Biztonsági szög (Safety degrees): 2X90 fok, valamint a paravánok teteje. (2X90 degrees and the top wall)
Megjegyzés (Remark

Stage 4
Célok (Targets): 3 IPSC mini, 1 non-shot (bobber), 1 megállító cél (stop plate).
Minimum lövésszám (Minimum round): 10
Elérhető max pontszám (Max. points): 50
Célok távolsága (Targets’ distance): 4 méter
Értékelés (Scoring): Comstock, papírcélonként a legjobb 2 találat, megállítónak jeleznie kell (Comstock, 3 best
hit will scored on paper and the stop plate).
Időmérés kezdete/vége (Start-stop): hangjelzés/utolsó lövés a megállítón (audio signal/last shoot on the stop
plate)
Fegyver készenléti helyzete (Gun condition): ready condition, (tokban, tár a fegyverben, cső üres) , (gun
unloaded and holstered)
Végrehajtás (Procedure): A lövő a kijelölt helyen áll és erős kezében tartja az aktívátort. A startjel elhangzása
után az aktívátorral indítja a bobbert és megtámadja a célokat. (The shooter stands in the designated area
while holding the activator in the strong hand. After the start signal he starts the bobber with the activator
and shoot the targets)
Biztonsági szög (Safety degrees): 2X90 fok, valamint a paravánok teteje. (2X90 degrees and the top wall)
Megjegyzés (Remark):

Stage 5
Célok (Targets): 8 PP, 1 non-shoot, 1 megállító cél.
Minimum lövésszám (Minimum round): 9
Elérhető max pontszám (Max. points): 45
Célok távolsága (Targets’ distance): 4 méter
Értékelés (Scoring): Comstock, fémnek feküdnie, megállítónak jeleznie kell (Comstock, metal must lie and the
stop plate).
Időmérés kezdete/vége (Start-stop): hangjelzés/utolsó lövés a megállítón (audio signal/last shoot on the stop
plate)
Fegyver készenléti helyzete (Gun condition): ready condition, (tokban, töltve, kakas feszítve és biztosítva,
vagy fesztelenítve), (gun loaded and holstered)
Végrehajtás: A lövő a kijelölt helyen áll. A startjel elhangzása után a kijelölt területen belülről megtámadja a
célokat. (After the start signal he engages targets from the area.)
Biztonsági szög (Safety degrees): 2X90 fok, valamint a paravánok teteje. (2X90 degrees and the top wall)
Megjegyzés (Remark):

Stage 6
Célok (Targets): 3 IPSC mini, 2 non-shoot, 8 PP, 1 megállító cél.
Minimum lövésszám (Minimum round): 15
Elérhető max pontszám (Max. points): 80
Célok távolsága (Targets’ distance): 3-8 méter
Értékelés (Scoring): Comstock, papírcélonként a legjobb 2 találat, megállítónak jeleznie kell (Comstock, 3 best
hit will scored on paper and the stop plate).
Időmérés kezdete/vége (Start-stop): hangjelzés/utolsó lövés a megállítón (audio signal/last shoot on the stop
plate)
Fegyver készenléti helyzete (Gun condition): ready condition, (tokban, töltve, kakas feszítve és biztosítva,
vagy fesztelenítve), (gun loaded and holstered)
Végrehajtás: A lövő a kijelölt helyen áll, arccal a fa irányába és két kézzel fogja a láncfűrészt. A startjel
elhangzása után a kijelölt területen belül mozogva leküzdi a célokat. (The shooter is standing in the
designated area, facing to the tree and holding a chainsaw. After the start signal engage targets from the
area.)
Biztonsági szög (Safety degrees): 2X 90 fok, valamint a paravánok teteje. (2X90 degrees and the top wall)
Megjegyzés (Remark):

