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1 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 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 felszerelés követelményeket, 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 kell iránymutatásul szolgáljanak, mely szerint az IDPA, mint sportág:
A a biztonságos fegyverkezelésre tanít, kizárólag olyan tűzfegyvereket, és felszerelést használva, mely alkalmas a 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 tűzfegyverek 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 szponzorait, amikor felszerelést, vagy kiegészítőket vásárolnak. A nagy szponzoroknak jelentős szerepük van az
IDPA sikerében minden szinten, beleértve a klub, megyei, nemzeti, és nemzetközi sikereket egyaránt.
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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 Felszerelés követelmények:
A használható felszerelésnek a következő követelményeknek kell megfelelniük.
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 kezünk oldaltartásban, a padló síkjával párhuzamosan tartjuk.
B Praktikusság - megfelelő legyen egész napos, rejtett önvédelmi viselésre is.
1.2.2 Résztvevőkkel szembeni követelmények:
A A versenyzők nem kísérelhetik meg kijátszani, vagy veszélyeztetni a verseny tisztaságát, tiltott eszközök, felszerelések, és technikák használatával.
B A versenyzők tartózkodnak miden sportemberhez nem méltó magatartástól, tisztességtelen cselekedettől, és a tiltott felszerelések használatától
C Az IDPA szabálykönyvnek nem célja, hogy minden esetet kimerítő, részletes leírást
adjon minden engedélyezett és tiltott felszerelésről, és technikáról. A lövő felszerelése, és alkalmazott technikái meg kell feleljenek az IDPA alapelveinek, mindemellett
szem előtt kell tartani továbbá, hogy ez a sport önvédelmi szituációkat modellez. A józan paraszti ész és az IDPA alapelvei fogják eldönteni azt, hogy egy adott eszköz,
technika, vagy felszerelési tárgy engedélyezett-e az IDPA szabályok szerint.
D 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 pálya leírás tartalmazza a lőpozíciókat
(azon helyeket, ahonnét a célokat támadni kell). A kellékek használatának szabályai a
pályabejárás során lesznek pontosan ismertetve.
E Egyéni pályabejárás, beleértve a szimulált pályabejárást (kézzel vagy egyéb tárgygyal célratartás), cél képek vétele nem engedélyezett a pálya határain belül.
F Az IDPA-ban alapvetően mindig fedezékből szabad lőni. A versenyzőknek kötelező
minden, a pályán rendelkezésre álló fedezéket használnia!
G Az IDPA sportlövészet a rejtett viselésen alapul. Minden pályát olyan öltözékben
kell meglőni, ami lehetővé teszi a rejtett viselést, amennyiben ettől eltérő rendelkezés nincs.
H A lövő köteles minden pályát ugyanazzal a fegyverrel lőni, hacsak a lőfegyver közben meg nem hibásodik.
I Az újralövés a következő esetekben engedélyezett: a pályán található felszerelés
meghibásodása, illetve a Bíró (Safety Officer - SO) megzavarta a lövőt.
J 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!
1.2.3 Pálya, lőfeladat (COF) szabályok
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A 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 úgy szintén, vagy a korlátozott számú lőszer használata a feladat során.


Lőfeladat: A Pálya (CoF) egy olyan része, amely kezdetét start jel jelzni, 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.

B 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.
C 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.
D Az IDPA szabályai minden kategóriában, és minden IDPA tagra kötelező érvényűek,
azok betartása mindenkitől elvárt, és egyben megkövetelt.
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2 Biztonsági szabályok
Jeff Cooper 4 alap biztonsági szabálya:


Minden fegyvert mindig töltöttnek kell tekinteni.



Soha nem szabad a csőtorkolatot oda irányozni, ahova nem akarunk lőni.



Csak akkor szabad az ujjat az elsütőbillentyűre tenni, amikor már a célon van a fegyver.



Azonosítsd a célodat, és ami mögötte van.

A fenti 4 szabály számos helyen megjelenik, már több mint 30 éve, és az alábbi szabályok is ezeket alapulnak.
2.1 Az alábbi szabályok az IDPA minden versenyzőjére és tisztségviselőjére vonatkoznak, minden IDPA eseményen.
2.2 Nem biztonságos fegyverkezelésért azonnali kizárás (DQ) jár a a versenyről.
Példák a nem biztonságos fegyverkezelésre (nem teljes lista!):
2.2.1 Bármely személy veszélyeztetése, beleértve önmagát is. Ide tartozik a söprésnek (sweeping) nevezett eset, amikor is a fegyver csöve (legyen az töltött, vagy töltetlen) elhalad, vagy ráirányul bármely személy bármely testrészére.
2.2.1.1 Kivétel a 2.2.1 szabály alól: Létezik olyan testalkat, amely bizonyos fegyvertok típussal kombinálva szinte lehetetlenné teszi a fegyver tokba helyezését/elővételét anélkül, hogy néhány pillanatra a fegyver csöve a lövő alsó végtagjaira mutasson.
Emiatt a versenyből való kizárás nem alkalmazható, ha a lövő a fegyverét saját testének öv alatti részére irányítja, mikor a lőfegyverét a tokból előveszi, vagy a tokba elhelyezi, feltéve ha a mutatóujja jól láthatóan a sátorvason kívül helyezkedik el.
Amennyiben a lőfegyver csöve már elhagyta a tokot, és azután mutat valamely testrészre, azért természetesen kizárást von maga után.
2.2.2 Amennyiben a fegyvercső a biztonságos lőirányon kívülre mutat. (a kijelölt csőtorkolati biztonsági pontokon (Muzzle Safe Point), vagy a 180 fokos csőtorkolati biztonsági síkon (Muzzle Safe Plane) kívülre mutat) Megj.: Nem feltétlenül van kijelölve
sem a csőtorkolati biztonsági pont, sem a sík, ez esetben büntetés sem alkalmazható.
Amennyiben azonban bármelyik is ki van jelölve, úgy kötelező jelleggel kell használni.
2.2.3 Véletlen lövés:
2.2.3.1 A tokban.
2.2.3.2 Lőiránnyal ellentétes irányba.
2.2.3.3 Lőirányban, a földbe, a lövőhöz 2 yardnál (1.8 méternél) közelebb, hacsak
nem olyan célt támad, mely ennél a távolságnál közelebb helyezkedik el.
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2.2.3.4 A golyófogó fölé/mellé.
2.2.3.5 “Tölts és készülj fel” (Load And Make Ready), “Üríts, és Mutasd Be” (Unload
And Show Clear), újratöltés (Reload), vagy hibaelhárítás közben.
2.2.3.6 A start jelzés előtt.
2.2.3.7 A fegyver egyik kézből a másikba történő átvétele közben.
2.2.4 Lőfegyver kezelése, a tűzvonalon kívül. Csupán 3 esetben lehetséges a fegyvert
a tokból kivenni:
2.2.4.1 Az Bíró (SO) szóbeli utasítására
2.2.4.2 Célok leküzdése közben a pályán, a Bíró (SO) közvetlen felügyelete mellett.
2.2.4.3 Kijelölt biztonsági zónában
2.2.5 A fegyver csövének a golyófogó mellé irányítása a “Süsd el” (Pull the Trigger)
parancsra, az “Üríts és fegyvert vizsgára” (Unload and Show Clear) részeként.
2.2.6 A fegyver elővétele a lőiránynak háttal állva.

2.3 Töltött fegyver elejtése
2.3.1 Töltött, vagy töltetlen fegyver elejtése, vagy egyéb olyan cselekedet, mely következtében a fegyver leesik a “Tölts és készülj fel” (Load and Make Ready), “Üríts és
fegyvert vizsgára” (Unload and Show Clear), feladat vagy pálya lövése közben, újratöltésnél, vagy hibaelhárításnál azonnali kizárást (DQ) jelent a versenyről. Amennyiben a lövő elejti a fegyverét, a Bíró (SO) azonnal kiadja az “Állj” (Stop) parancsot. Ezután a Bíró veszi fel a leejtett fegyvert, és ürítés, biztosítás után adja csak vissza a lövőnek. A lövő a teljes IDPA versenyről ki lesz zárva.
2.3.2 Ha egy versenyző elejt egy töltött, vagy töltetlen fegyvert, vagy olyat tesz, ami
miatt az leesik a pálya határain belül, akkor a versenyről kizárásra kerül.
2.3.3 Töltetlen fegyver leejtése, vagy olyan cselekedet mely következtében leesik a
pálya határain kívül nem tartozik az IDPA fennhatósága alá, ilyen esetben a helyi lőtér szabályzat a mérvadó. Lásd 6.4 szabály: Pálya határai
2.4 Szem és hallásvédelem kötelező minden résztvevőnek és nézőnek a lövészeten.
Mindenkinek a saját felelőssége gondoskodnia a biztonságos, és használható fül, és
szemvédelemről. Az IDPA legalább 21dB csillapítással rendelkező fülvédőt, és legalább az ANSI Z87.1 minősítéssel rendelkező szemüveget ajánl.
2.5 A fegyvereknek biztonságosnak, és működőképesnek kell lenniük. Kizárólag a lövő felelőssége, hogy a pisztolya alkalmas legyen a biztonságos versenyzésre. Az MD
megköveteli a lövőtől a visszalépést, amennyiben úgy véli, hogy fegyvere, vagy lőszere nem biztonságos. Abban az esetben, ha a pisztolyt nem lehet tölteni, vagy üríteni,
mert meghibásodott, a lövőnek azonnal jelezni kell ezt a tényt a Bírónak (SO), aki belátása szerinti a legbiztonságosabb módon oldja meg a problémát.
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2.6 Az ujjnak jól láthatóan az elsütőbillentyűn és a sátorvason kívül kell lennie töltés,
ürítés, fegyverrántás, elrakás, mozgás (kivéve a célok támadását) és hibaelhárítás
közben.
2.6.1 Első előfordulás során eljáráshiba, második előfordulás esetén kizárás jár.
2.6.2 Az eredménylapra fel kell vezetni minden "ujj" figyelmeztetést.
2.7 A pisztoly alaphelyzete, amikor nem a pályán használjuk: tokban, töltetlenül, a
kakas leengedve/striker elöl, tár kivéve/forgótár üres. Töltött fegyver csak a biztonsági zónában kezelhető Főbíró (MD), vagy Bíró (SO) felügyelete alatt. Tárak, gyorstöltők, és töltőcsillagok tölthetőek a lővonalon kívül de a fegyvert csak a Bíró (SO) felügyelete alatt lehet tölteni vagy üríteni. (Lásd a következő szabályokat: Cold Ranges,
Hot Bays, Hot Ranges)
2.8 Minden pálya (CoF) kezdetén a pisztoly a tokban van, a divízió által megkövetelt
biztosítók biztosított állapotban, a kezek szabadok (még a rejtett viseléshez szükséges ruházat sem lehet kézben) amennyiben a pályaleírást mást nem követel meg (pl.
asztallapon, fiókon a kéz, vagy csomagot, tárcát kell tartani a kézben stb.)

2.9 Biztonságos lőirány
2.9.1 A biztonságos lőirányból kimutató versenyző azonnal kizárásra kerül a versenyből. A versenyzőnek a „Stop” parancsot adják, amire a lövő azonnal meg kell álljon,
ujját nyilvánvalóan, és jól láthatóan a sátorvason kívülre kell tegye, és várnia kell a
Bíró további utasításait.
2.9.2 Kétféle biztonsági lőirány típust különböztet meg az IDPA. A Pályaleírásnak kell
tartalmaznia, hogy ezek közül melyiket, vagy akár mindkettőt kell figyelembe venni
az adott pályán. Amennyiben biztonsági kúpok, vagy zászlók nem találhatóak a pályán, úgy csak a 180 fokos szabályt lehet alkalmazni.
2.9.2.1 A csőtorkolati biztonsági pont egy fizikai, jól látható jel a pályán, úgy mint:
közlekedési kúp, vagy feltűnő színű zászló, jelölő szalag. A biztonságos lőirányt ezen
biztonsági pontok közötti terület jelenti:
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A 180 fokos sík egy képzeletbeli függőleges sík amely a lövő testének közepén halad
át, és merőleges a lőcsatorna hossztengelyére, és a lövővel együtt mozog, miközben
az a pályán halad. Vagyis a fő lőirányhoz képest jobbra-balra 90 fok a biztonságos lőirány. (Amikor olyan tokból rántunk fegyvert, amelyben a cső hátrafelé mutat, vagy
ilyen tokba helyezzük el azt, a pálya végeztével, ez nem számít a 180 fokos szabály
megszegésének.)

2.10 A biztonsági zónákat (Safe Area - SA) minden klub, és hivatalos versenyen úgy
kell kijelölni, hogy az megfelelően kényelmes környezetet biztosítson a versenyre jelentkező lövészek számára. A biztonsági zóna egy olyan kijelölt terület, ahol a következő szabályok érvényesek:
2.10.1 Minden biztonsági zóna jól láthatóan elhelyezett jelzéssel (SA, vagy Safety
Area) van kijelölve, beleértve azt a táblát, mely a biztonságos irányt, és a határokat
egyértelműen ábrázolja.
2.10.2 Töltetlen fegyver bármikor kezelhető. Ez az a hely, ahol a lőfegyvert, ki lehet
venni a szállítására használt táskából, illetve abba el lehet tenni. Itt lehet gyakorolni
a fegyverrántást, a száraz edzést, vagy a felszerelésen bármilyen beállítást végezni.
2.10.3 A biztonsági zónát lehet használni továbbá a fegyver, és a felszerelés vizsgálatára, szétszerelésére, tisztítására, vagy javítására, szervizelésére is.
2.10.4 Minden esetben a csőtorkolatnak a biztonságos irányba kell mutatna.
2.10.5 Lőszer, lőszer tárolására szolgáló eszköz (töltött), bármilyen lőszerre emlékeztető tárgy (pl. pufferpatron, gyakorló lőszer stb), vagy töltött lőfegyver kezelése tilos.
2.10.6 A biztonsági zóna használható továbbá - kizárólag SO felügyelete mellett - a
fegyverbe szorult éles lőszer(ek) eltávolítására.
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2.10.7 Újratöltés gyakorlása a Biztonsági Zónában nem engedélyezett. Üres tár fegyverbe helyezhető, a működés ellenőrzésére, vagy a kakas leengedésére tárbiztosítású
fegyveren, azonban a tár nem használható a tárcsere gyakorlására.
2.10.8 A fentiek bármelyikének megszegése a versenyből való kizárást (DQ) von
maga után.
2.11 A Hot/Cold Range kérdése az adott klub hatáskörébe tartozik, a klub szabályzata a mérvadó. Az IDPA versenyek alapvetően Cold Range-et írnak elő, de használható
helyettük Hot Bay is ha úgy kívánatos.
2.11.1 A Cold Range alatt azt a lőteret értjük, amelynél minden lövő lőfegyvere mindenkor töltetlen állapotban van, kivéve ha az SO közvetlenül utasítja a fegyver töltésére. Töltött fegyver csak a tűzvonalban kezelhető az SO közvetlen felügyelete alatt.
2.11.2 A Cold Range, Hot Bay-el alatt azt a lőteret értjük, amely nem engedélyezi
hogy töltött fegyverrel a tokban a lőcsatornából kilépjünk, de engedélyezi a töltött
fegyvert a tokban, a lőcsatorna határai között az SO közvetlen felügyelete alatt. A
töltött fegyver csak a tűzvonalban kezelhető az SO közvetlen felügyelete alatt.
2.11.2.1 Az SO közvetlen felügyelete alatt az egész squad (lövők egy csoportja) felsorakozik a lőirányba nézve és a “Tölts és készülj fel” parancsra mindnyájan egyszerre,
csoportosan cselekszenek.
2.11.2.2 A lőállást körülvevő területen, csak úgy mint a kijelölt Biztonsági Zónán belül lőszer, és lőfegyver kezelése nem megengedett. Az eljárást hogy milyen módon lehet a fegyvert üríteni hogy a lőállást elhagyhassa a lövő, a Vezető Bírónak (CSO) kell
elmagyaráznia a pálya ismertetésével egyidejűleg. Amennyiben a lövőnek bármilyen
okból el kell hagynia a lőállását, engedélyt kell kérnie egy SO-tól, hogy biztonságosan
üríthesse fegyverét mielőtt elhagyja a lőállást.
2.11.2.3 Ha egy lövő bármilyen indokból nem akarja a fegyverét a csoporttal együtt
tölteni, a lövő ezért a döntéséért nem büntethető.
2.11.2.4 Amint minden lövő végzett a pályával, megkapja az “Üríts és mutasd be” parancsot, majd ezután a fegyvernek töltetlenül kell maradnia a következő pályáig. A
lövő ekkor az SO engedélye nélkül is elhagyhatja a lőállást, ha szeretné.
2.11.3 A Hot Range-en a lövőkre van bízva, hogy töltött fegyvert tartanak-e maguknál
vagy sem. Töltött vagy töltetlen fegyver csak a lővonalban kezelhető az SO közvetlen
felügyelete alatt.

2.12 Lőtéri parancsok
2.12.1 A Bíró (SO) legtöbb lövőknek szóló parancsa biztonsági parancs, míg a többi a
pálya adminisztrációval kapcsolatos
2.12.2 A versenyző bárhol a világon versenyezzen is, mindenhol ugyanazokat a parancsokat kell hallja, éppen ezért a parancsok mindig angolul hangzanak el, hiszen
ez az IDPA hivatalos nyelve. Kizárólag az alábbi parancsok használhatóak, semmilyen, változtatás, módosítás azokon nem megengedett.
2.12.3 Az IDPA parancsok teljes listája a következő:
2.12.3.1 Range is Hot, Eyes and Ears (Szemes, füles, hangos!)
Ez a legelső parancs, amit a lövő kap, mielőtt elkezdené a pályát meglőni. Ez a parancs jelenti a lőgyakorlat kezdetét. Ezen kívül jelzi minden jelenlevőnek, hogy ellenőrizze hogy megfelelően viseli-e a saját szem és fülvédőjét.
2.12.3.2 Load and Make Ready (Tölts és készülj fel!)
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Amennyiben a lövő megfelelő szem és fülvédőt visel a Bíró (SO) kiadja a “Load and
Make Ready” parancsot. A lövő ekkor az adott pályának megfelelő kiinduló helyetbe
hozza a fegyverét és a tárat. Ez általában azt jelenti, hogy a tárat a fegyverbe helyezi,
csőre tölti, biztosítja, majd a fegyvert a tokba teszi, de jelentheti bármilyen nem szokványos kiindulóhelyzetét is a felszerelésnek. Ekkor a lövő elfoglalja a pálya kezdő pozícióját. Ha a lövő fegyvere nincsen töltve a pálya kezdetén az SO kiadja a “Make
Ready” parancsot.
2.12.3.3 Are You Ready? (Felkészültél?)
2.12.3.3.1 Azután hogy az SO kiadta a “Load and Make Ready” parancsot meg fogja
kérdezni a lövőtől, hogy “Are You Ready?” Ha a lövő készen áll, válaszolhat szóban,
vagy nyilvánvaló bólintással, de úgy is dönthet, hogy csupán áll tovább. Amennyiben
nincsen válasz a lövőtől 3 másodpercen belül, akkor késznek kell nyilvánítani.
2.13.3.3.2 Ha a lövő nem áll készen, amikor felteszik neki a kérdést, akkor “Not Ready” (Nem Kész) választ kell adnia. Ha továbbra sem áll készen el kell hagynia a pálya kezdő pozíciót. Oda akkor térhet vissza ha felkészült, ekkor az “Are You Ready”
kérdés újra elhangzik.
2.12.3.3.3 A lövőtől elvárt hogy 15 másodpercen belül legyen felkészülve a “Load
And Make Ready” parancstól számítva. Amennyiben ez nem elegendő számára újabb
15 másodperc biztosítható számára. Ha ezután sem áll készen a lövő, akkor Eljáráshiba (Procedural Error - PE) büntetést kell adni számára és hátra sorolni a lövészetben.
2.12.3.4 Standby (Figyelem!)
Ez a parancs azután adható hogy a lövő készen áll. A parancsot a start sípjel követi 14 másodpercen belül. A lövő nem mozoghat, változtathatja meg helyzetét a
“Standby” parancs, es a start jel között, hacsak a pályaleírás ezt meg nem követeli
tőle.
2.12.3.5 Finger (Ujj!)
Ez a parancs akkor hangzik el, ha a lövő mutatóujja nem nyilvánvalóan és jól láthatóan a sártorvason kívül helyezkedik el.
2.12.3.6 Muzzle (Cső!)
Ez a parancs akkor hangzik el, amennyiben a lövő fegyverének csőtorkolata a biztonságos lőirány határai felé mutat. A lövőnek ekkor korrigálnia kell a fegyer tartását, és
folytatnia kell a pályát. (Lásd biztonságos lőirány határai feljebb.)
2.12.3.7 Stop (Állj!)
Ezt a parancs akkor hangzik el, ha valami veszélyes történt, vagy történhet a pálya
végrehajtása közben, vagy valami a pályán nincsen rendben. A lövő köteles azonnal
megállni minden típusú mozgásában, és a mutatóujját nyilvánvalóan, és jól láthatóan
a sátorvason kívül helyezni, és további útmutatásra várni. Amennyiben ezt nem teljesíti a versenyből kizárásra (DQ) kerül.
2.12.3.8 Cover (Fedezék!)
Ezt a parancsot akkor kapja a lövő, ha nem használja megfelelően a rendelkezésre álló fedezéket. Lásd még 3.5 szabály a fedezék használatáról.
2.12.3.9 If Finished, Unload and Show Clear (Ha vegeztél, üríts, és mutasd be!)
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Ezt a parancsot akkor adják ki, amikor a lövő láthatóan befejezte a pálya végrehajtását. Ha a lövő valóban végzett, akkor minden lőszer eltávolításra kerül a fegyverből,
és az üres töltényűrt be kell mutatnia a Bírónak (SO). Amennyiben a lövő még nem
végzett, akkor a pályát be kell fejeznie, majd a parancsot újra megismétlik.
2.12.3.10 If Clear, Slide Forward or Close Cylinder (Ha üres, szánt ereszd vissza,
vagy forgótárat csukd be!)
Miután a Bíró (SO) megvizsgálta a töltényűrt, és meggyőződött hogy az üres, ezt a
parancsot adja, és a lövő teljesíti azt.
2.12.3.11 Pull The Trigger (Süsd el!)
A lövő a fegyverét biztonságos golyófogóra irányítja, majd meghúzza az elsütőbillentyűt, hogy még egyszer meggyőződjön róla, hogy a töltényűr üres. Amennyiben a lőfegyver elsül a lövőt kizárják a versenyről. Ez azokra a fegyverekre is áll, amik fesztelenítővel, vagy tár biztosítóval vannak ellátva. Azokba a fegyverekbe amik tár biztosítóval vannak ellátva, előbb be kell helyezni egy üres tárat (vagy gyakorló tárat), majd
ezután kell meghúzni az elsütőbillentyűt, és a behelyezett tárat ezután el kell távolítani. Ezt a parancsot revolverek esetében nem szükséges alkalmazni.
2.12.3.12 Holster (Fegyvert tokba!)
A lövő biztonságosan a tokba helyezi a fegyvert.
2.12.3.13 Range Is Clear (A pálya tiszta!)
Ez a parancs jelzi a lövő, és mindenki más számára, hogy a lőgyakorlat végrehajtása
véget ért. Ezzel a paranccsal veszi kezdetét az értékelés, és a pálya alaphelyzetbe állítása
2.13 A klubok, vagy lőterek, melyek az IDPA versenyeket rendezik előírhatnak a fentieken kívül több, vagy szigorúbb biztonsági követelményeket is. Ezeket a Főbírónak
kell összehangolnia az IDPA szabályokkal, és az IDPA alapelveivel, hogy azok közül
egyik se sérüljön. Minden további szabályt, követelményt jól láthatóan meg kell jeleníteni a lőtéren. Ezen szabályokat szerepeltetni kell továbbá a Jóváhagyott versenyek
hirdetményeiben is, a hatályukkal együtt.
2.14 A Bíró megállítja a pálya végrehajtását, amennyiben észreveszi hogy a lövő nem
visel megfelelő hallás, és szemvédőt. Ebben az esetben a lövőnek reshoot jár az adott
pályára. Amennyiben a hallás, vagy szemvédő a pálya végrehajtása során mozdul ki a
helyéről ugyanez igaz. Amennyiben a lövő veszi észre, hogy a hallás, illetve szemvédője hiányzik, vagy kimozdult a helyéről és megáll a végrehajtásban, szintén jár a
reshoot. Azon lövőt aki szándékosan hagyja el, vagy mozdítja ki a hallás, vagy szemvédőjét a pálya végrehajtása közben a versenyből kizárják.
2.15 Fém célokat legalább 10 yardról (9,1 méterről) szabad csak támadni. Amennyiben a lövő egy fém célt támad, mely közelebb van 10 yardnál a versenyből kizárják.
A Főbírónak mindent meg kell tennie, hogy minden eszköz, mely az IDPA verseny
alatt használatos, jó állapotban, és biztonságosan használható legyen. Ez magában
foglalja a berendezési tárgyakat, magát a lőcsatornát, a golyófogókat, kellékeket, álló
és mozgó célokat, cél tartókat, ajtókat, falakat, hordókat, asztalokat, reaktív célokat
stb.

3. Lövészeti szabályok
3.1 Rejtett felszerelés kötelező az összes pályán, kivéve ha a pályaleírás máshogy rendelkezik. Ez vonatkozik a
kötött és kötetlen lövésszámú pályákra is.
3.1.1 Kivétel: egyenruhás rendőrök és katonák, akik a szolgálati felszerelésüket használják, lásd a felszerelések részt.
3.2 A célokat taktikai elsőbbség alapján (tactical priority) kötelező megtámadni, kivéve ha szekvensz (tactical
sequence) van előírva. Ez vonatkozik a nyíltan támadott célokra is.
3.2.1. Taktikai elsőbbség: egy módszer a célok támadására
3.2.1.1 Taktikai elsőbbség esetén a célokat a fenyegetés mértéke szerinti sorrendben
kell támadni. Ez a látható célok lövőtől való távolságán alapszik. Azonos a fenyegetés,
ha legfeljebb 1.8 méter távolság van a célok között a lövőtől nézve.
3.2.1.2 Ha több cél látható egyszerre, akkor a közelebbiekkel kell kezdeni, kivéve ha
azonos fenyegetést jelentenek.
3.2.1.3. Ha a célok takarásban vannak, akkor láthatósági sorrendben kell támadni (tortaszeletelés)
3.2.2. Taktikai szekvensz: azonos fenyegetésű célok támadásának módszere. Akkor azonos a fenyegetés, ha a célok távolsága között legfeljebb 1.8 méter távolságkülönbség
van a lövő felől nézve. A taktikai szekvensz esetén minden célt meg kell lőni egyszer,
mielőtt ismét meg lenne lőve. Pl. 3 cél, 2 találat esetén 1-1-2-1-1. A taktikai szekvensz
nem használható 9.1 méternél messzebb lévő célok esetén, nem kombinálható azonos
célon a taktikai elsőbbséggel, és csak akkor kell alkalmazni, ha a pályaleírás megköveteli.
3.2.2.1 Javító lövések taktikai szekvensz esetén csak akkor következhetnek, ha minden
cél legalább egy lövéssel támadott.
3.2.2 Taktikai szekvensz megsértésért célcsoportonként egy proc jár, akkor is, ha utólag megpróbálja javítani a sorrendet.
3.2.3 A cél "támadott", ha
3.2.3.1 Papír cél támadott, ha a szükséges számú lövés le lett rá adva.
3.2.3.2 Reaktív cél támadott, ha legalább egy lövés le lett rá adva, attól függetlenül,
hogy reagált. Minden büntetés alkalmazható, ha a lövő nem ismétli meg a támadást
mindaddig, amíg reagál, vagy sikertelen kalibrálás történik (lásd 4.24.5).
3.2.3.3. Papírcél fém aktiváló előtt támadott, ha a szükséges számú lövés le lett rá
adva.
3.2.3.3.1 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.
3.2.4 Cél megtámadási büntetések nem adhatóak a következő esetekben:
3.2.4.1 Eltűnő célra leadott kevés lövés
3.2.4.2 Amikor azonos fenyegetésű célcsoportot támad a lövő, és nincs előírva taktikai
szekvensz, akkor olyan sorrendben lő, ahogy akar, de a lövésszámnak megfelelőnek kell
lennie.

3.3 A pálya meglövése előtt csoportos pályabejárást vezet a bíró. Ennek során elmondja
az összes fedezékhasználati elvárást a pályán. Ennek során a lövők megnézhetik az öszszes célt a lő pozíciókból (ideértve a térdelést és fekvést is). Egyedi pályabejárás tilos
(ideértve a végigjárást, fedezékgyakorlást, ...)
3.3.1 Tilos akár kézzel, akár fegyverrel célképet venni a pálya határain belül a startjel
előtt.

3.4 IDPA újratöltések
Csak 2-féle engedélyezett újratöltés van az IDPAban:
3.4.1 Technikai (vészhelyzeti, üres) tércsere: amikor kiürült a fegyver.
3.4.2 Taktikai (töltött, megtartó) tárcsere: részlegesen töltött fegyver újratöltése, ami
során tilos lőszert/lőszert tartalmazó tárat eldobni (ha a pályaleírás előírja a taktikai
tárcserét, akkor mindenképpen meg kell tartani a tárat).
3.4.3 A lövő az töltést az alábbiak egyikével kezdeményezi:
3.4.3.1 Tár, gyorstöltő, töltőcsillag elővétele a tartóból, zsebből.
3.4.3.2 Tárkioldó aktiválása
3.4.3.3 Forgódob kinyitása.
3.4.4 A fegyver újratöltése befejeződött, ha a tár teljesen benne van, a szán elől, vagy a
forgódob zárva, és legalább egy lőszer van a csőben, tárban, vagy a forgódobban. Ha a
lövő megpróbálja becsukni a dobot vagy előreengedni a szánt megfelelő fedezékhasználat közben, azonban a szán nem megy teljesen előre, az meghibásodás, és nem jár érte
büntetés.
3.4.5 A fegyver üresnek tekintett, ha nincs lőszer a csőben, tárban, dobban.

3.5 Fedezék
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.
3.5.1 A pályáknak az alábbi fajta fedezékei lehetnek:
3.5.1.1 Nincs fedezék, ekkor a töltés és lövészet nyíltan (fedezékhasználat nélkül) engedélyezett.
3.5.1.2 Ha a pályán van fedezék, nyíltan indul a lövő, és vannak látható célok, akkor
előírható 6 lövés helyben vagy mozogva.
3.5.1.3 A lövő támadhatja a célokat fedezékből.
3.5.1.4 Ha mozgás közben "észrevesz" célokat a lövő, akkor legfeljebb 6 lövés írható elő
nyíltan, de kötelező mozgásból lőni.
3.5.2 A fedezék vonala a cél (látható) 0-s zónájának a közepéből húzott vonal, ami közvetlenül a fedezék mellett megy el.

3.5.3 A függőleges fedezék (lövés, töltés, akadályelhárítás közben): a lövő felső testének legalább 50%-a és a lábának 100%-a takarásban kell legyen. Alacsony fedezék azonos a függőlegessel, de legalább egy térdnek érintenie kell a földet. Kombinált fedezék
(pl. hordó) esetén egyszerre oldalt és felül is kilóghat a felső test, de a fenti 50%-ot öszszességében nem lépheti át
3.5.4 Soha nem állhat a lövő közvetlenül egy ablak vagy egyéb nyílás elé. Mindig az ablak szélénél kell szeletelni. A lövő ablak alatti és feletti része nem számít. Az ablak másik oldala egy másik fedezék.
3.5.5 Ha a lövő fedezéken kívül lő mielőtt elhangzik a figyelmeztetés, a következők érvényesek:
3.5.5.1 Kap egy procot.
3.5.5.2 Tilos figyelmeztetni a fedezékhasználatra, ha már lőtt.
3.5.5.3 Logika: egy büntetést kapott, ha időt veszt a figyelmeztetésre reagálással, az
már dupla büntetés lenne. Ha véletlenül mégis későn szól a bíró, és arra reagál, akkor
a procot megkapja.
3.5.5.4 Ha a lövő megsérti a fedezékhasználatot, de a következő lövés előtt visszalép,
akkor nem kap büntetést.
3.5.6 Ha a fedezék figyelmeztetés után fedezéken kívül lő, akkor procot kap.

3.6 Fedezék és töltés
3.6.1 Minden töltést kötelező fedezék mögött végrehajtani. Ha üresre lövi a fegyverét
nyíltan, akkor a technikai tárcserét megkezdheti, de köteles közben a következő lő pozícióba menni, és nem lőhet nyíltan.
3.6.2 Ha nem támadott meg minden célt nyíltan mielőtt kifogyott a fegyvere, akkor nem
kap procot a meg nem támadásért.
3.6.2.1 Ha a lövő tölt és lő mielőtt beérne a következő lő pozícióba, minden lövésért
proc.
3.6.2.2 Ha a lövő beért a következő lő pozícióba, és onnan biztonságosan tudja támadni
azon célokat melyek előtt elhaladt, akkor lője meg a célokat fedezékből. Ha ez biztonságosan nem lehetséges, akkor a MISS/FTN-eket megkapja.

3.6.2.3 Ha nincs következő pozíció (pl. az utolsó célokat kötelező mozgásból lőni), akkor tilos a nyílt töltés, MISS/FTN a hiányzó találatokért.
3.6.2.4 Ha biztonságos, akkor visszamehet a lövő az utolsó fedezékbe, és lőhet onnan.
3.6.3 A lövő takarásban tölthet egy helyben, vagy egyetlen takarás mögött mozogva, ha
nem válik láthatóvá még nem támadott célok felől nézve.
3.6.4 A lövő nem jöhet ki a fedezékből, nem keresztezhet ablakokat, nem mehet be nyílásokba üres fegyverrel vagy tárcsere közben, még akkor se, ha nincsenek látható meg
nem támadott célok.
3.6.4.1 Ha visszamegy a fedezékbe, akkor nem kap büntetést.
3.6.4.2 Ajtó vagy ablak keresztezésekor tilos újratölteni (pl. P2 és P3 között). (Az ajtó1.22 méternél nem lehet szélesebb).
3.6.4.3 Nyílt területen (P7 és P8 között) tilos újratölteni.
3.6.4.4. Termekben, folyosókon, szobákban (ahol legalább 2 oldalról fal van) szabad tölteni, ha nincs meg nem támadott cél. Megjegyzés: a szobák nem lehetnek elképzeltek,
fizikai elemekből kell állniuk.

3.6.4.5 Bármilyen újratöltést be kell fejezni P1 és P2, vagy P3 és P4 között.
3.6.4.6 Tilos P2 és P3 között tölteni.
3.6.4.7 Bármilyen módon lehet tölteni P4 és P5 között, miután T4 támadva fedezék mögül. P5-P6 T5-re ugyanez igaz.
3.6.4.8 Ebben a helyzetben ha a lövő támadja T2-t P2 takarásából, majd T3-t, és ekkor
észreveszi, hogy a T2-re rá kell javítania, akkor lőhet abból a pozícióból, ahonnan a T3-t
lőtte, proc nélkül.
3.6.4.9 Egy helyben tölthet P7, P8, P9-nél, tilos P7 és P8, illetve P8 és P9 között tölteni.
kap automatikusan.

3.7 Soha nem szabad lőni tárat, gyorstöltőt/töltőcsillagot, vagy lőszert tartva. Ide értve
az érintést, markolást, támasztást.
3.8 Büntetés jár minden töltött lőszertöltő (tár, gyorstöltő, vagy töltőcsillag) elhagyásáért a pályán, ideértve azt is, amikor a tartójával együtt esik le.
3.8.1 Lőszertartó: bármi, amit a lövő teli vagy részben megtöltött lőszertöltő (tár, gyorstöltő, vagy töltőcsillag) tárolására használ.
3.8.2 Töltött tár (vagy gyorstöltő) eldobásáért nem jár büntetés, ha a következő lövés
előtt felveszi a lövő.
3.8.3 Hibaelhárítási kivétel: hibaelhárítás közben, az akadályt okozható tárat, gyorstöltőt/töltőcsillagot és vagy lőszert nem kell megtartani.
3.9 A lövő nem rakhat le tárat a startjel után a pályán későbbi felhasználásra; de a pályaleírás előírhatja ezt a startjel előtt.
3.10 A fegyverek indulási kondíciója feleljen meg a divízió előírásainak, és amire tervezték a fegyvert.
3.11 A fegyverek és a tárak mindig a divízió előírásainak megfelelően legyenek töltve,
kivéve, ha a pályaleírás máshogy rendelkezik.
3.11.1 Az is használható, amibe kevesebb fér, de ezeket mindig tele kell rakni, lásd:
8.1.2.
3.12 Ha a lövő felvette a készenléti helyzetet, és a figyelem/standby parancs elhangzott, akkor a lövő nem változtathat a fizikai pozícióján, kivétel: fejmozgás, és a készenléti helyzethez nem kapcsolódó mozgások.
3.13. Ha a pályaleírásban nincs máshogy rendelve, akkor a készenléti helyzet: a lövő
áll, laza testtel, a kezek két oldalon természetesen lógnak.
3.14 Start pozíció hibái
3.14.1 Ha a bíró úgy dönt, hogy a lövőnek megengedték, hogy nem megfelelő start pozícióban induljon, akkor újralövés (reshoot), büntetés nélkül. Megjegyzés: ez nem vonatkozik a felszerelésre (pl. megfelelő lőszermennyiség).
3.14.2 Ha a lövő veszi észre, akkor a tokba/holster parancs után azonnal kérnie kell az
újralövést (reshootot), mielőtt értékelnék a célokat. Később nem kaphat.
3.15 A lövő nem kérhet újralövést (reshootot) fegyver vagy szellemi hiba miatt. Reshootot pályafelszerelési hiba miatt kell adni. Ha a bíró úgy érzi, hogy megzavarta a lövőt,

akkor a tokba/holster parancs után azonnal felajánlja. A lövő is csak ekkor kérheti, az
MD dönt.

3.16 Fegyverkezelési korlátozások a pályaleírásokban
3.16.1 Csak erős kéz: a gyenge kéz nem érintheti lövés közben sem a fegyvert, sem a
másik kezet. Biztonsági okokból hibaelhárításhoz és töltéshez használható mindkét kéz.
3.16.2 Csak gyenge kéz: az erős kéz nem érintheti lövés közben sem a fegyvert, sem a
másik kezet. Biztonsági okokból hibaelhárításhoz és töltéshez használható mindkét kéz.
3.16.3. Szabad stílus: mindkét kéz használható.
3.16.4 Tilos gyenge kézzel rántani a tokból.

3.17. Lámpa használati szabályok
3.17.1 Ha egy lövő lámpát használ, akkor alapértelmezés szerint a gyenge kezében van
a kikapcsolt lámpa. Tilos előírni az elrakott lámpával indulást.
3.17.2 A pálya során végig bekapcsolva lehet a lámpa.
3.17.3. A lámpát végig birtokolni kell a gyenge kézben.
3.17.4. Az eldobott lámpáért nem jár büntetés, ha a következő lövés előtt felveszi a lövő. A bíró megvilágíthatja az elejtett lámpát, ez nem zavarás.
3.17.5 Startjel után bármikor megvilágíthatja a lövő a lámpával az éjszakai irányzékát,
hogy feltöltse, de a startjel előtt nem.

3.18 IDPA parancsok
3.18.1 Range Is Hot – Eyes and Ears
3.18.2 Load and Make Ready (or Make Ready for unloaded gun starts.)
3.18.3 Are You Ready? (If no response, shooter is assumed ready.)
3.18.4 Standby
3.18.5 Finger
3.18.6 Muzzle
3.18.7 Stop
3.18.8 Cover
3.18.9 If Finished, Unload and Show Clear
3.18.10 If Clear, Slide Forward or Cylinder Closed
3.18.11 Pull the Trigger (Not required for revolvers.)
3.18.12 Holster
3.18.13 Range is Clear
Az angol nyelvű parancsokat minden lövőnek meg kell értenie.
3.18.1 Szemes, füles, hangos
3.18.2 Tölts és készülj fel (Készülj fel üres fegyver esetén)
3.18.3 Felkészültél? (válasz hiánya: igen)
3.18.4 Figyelem
3.18.5 Ujj
3.18.6 Cső

3.18.7. Állj
3.18.8 Fedezék
3.18.9 Ha végeztél, üríts és mutasd be
3.18.10 Ha üres, zárd be
3.18.11 Ha üres, süsd el
3.18.12 Tokba
3.18.13 Pálya tiszta

3.19.IDPA lövő kötelességei és magatartáskódexe
Az IDPA versenyen való részvétellel egyetértek az alábbiakkal:
3.19.1 Megértem, IDPA lövőnek lenni kiváltság, és nem alapvető jog.
3.19.2 Követni fogom az IDPA és a lőtér összes biztonsági utasítását. A lövők, bírók, nézők biztonsága lesz az elsődleges fontosságú számomra.
3.19.3 A verseny előtt és alatt tartózkodok az alkohol, gyógyszer és minden olyan anyag
használatától, ami csökkenti a biztonságos lövészeti képességemet.
3.19.4 Az első verseny után nemzetközi IDPA tagságot fogok kiváltani.
3.19.5 A nemzetközi minősítésemet karbantartom: minden évben meglövöm a nemzetközi minősítő versenyt, vagy sanctioned versenyen veszek részt kizárás (DQ/DNF) nélkül (lásd 9.2).
3.19.6 Felismerem, hogy az én felelősségem az aktuális IDPA szabályok ismerete.
3.19.7 Ragaszkodni fogok az IDPA céljához, és nem szegem meg a szabályait.
3.19.8. A pályaismertető során csendben figyelek.
3.19.9 Megértem a felelősségemet, hogy készen álljak a lövészetre amikor hívnak.
3.19.9 Megértem, hogy az én feladatom a ragasztás/célállítás, kivéve ha én lőttem,
vagy én készülök fel.
3.19.11 Nem kommunikálok fenyegetően.
3.19.12 Az én felelősségem ellenőrizni a felvitt eredményeket.
3.19.13. Az én felelősségem, hogy ellenőrizzem a minősítésemet.
3.19.14. Ha kérdésem, vagy problémám van, akkor a sorrend: CSO (vezető bíró), MD
(főbíró), AC (területi/országos koordinátor), HQ (nemzetközi szövetség)
3.19.15 Megértem, hogy a fenti szabályok megsértésért kizárnak a versenyről, esetleg
az IDPA-ból.

4. Pontozási szabályok
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 MISS-eket kap
a hiányzó találatért, és egy eljáráshibát (PE), amiért nem követte az előírásokat.
4.1.2 Minden pályaleírás tartalmazza, hogy hány találat van értékelve a célon. Ha több
találat van, akkor a legjobbak számítanak.
4.1.3. A pályaeredmény a nyers (órával mért) idő, büntetőpontonként fél másodperc és
az egyéb büntetések összege.

4.2 Kötött lövésszám
4.2.1 Megegyezik a kötött lövésszámú értékeléssel attól eltekintve, hogy pontosan annyi
lövést kell leadni, ami elő van írva és a sikertelen semlegesítés büntetés nem alkalmazható.
4.2.2 Extra lövésért részfeladatonként egy eljáráshiba, és extra lövésenként egy legjobb
találat figyelmen kívül hagyása a büntetés.

4.3 Befejezetlen pálya
4.3.1 Ha a versenyző megkezdett egy pályát, de nem fejezte be, akkor az alábbiak közül
a számára kedvezőbb módon lesz értékelve.
4.3.2 Ha csőben ragadt lövedék gyanújával megállítja a bíró a versenyzőt, és tévedett,
akkor a versenyző újralőheti a pályát. Amennyiben a versenyző áll meg, mert úgy érzni
csőben ragadt egy lövedék - függetlenül attól hogy tévedett vagy sem - a pontszáma az
alábbi módszerek közül a számára kedvezőbb eredményt adóval lesz értékelve. (Egyik
módszer esetén sem alkalmazható büntetés azért, mert a lövő nem adta le az előírt számú lövést)
4.3.2.1 A módszer: szabályos értékelés
4.3.2.2 B módszer: a pályaleírás szerint értékelt találatonként 3 másodperc.

4.4 Befejezetlen verseny (DNF)
4.4.1 Aki nem lő egy pályát, azt nem értékelik a versenyen, de egyéb pályát még meglőhet.
4.4.2 A "tölts és készülj fel" parancs előtt jeleznie kell a lövőnek, hogy nem kívánja lőni
azt a pályát.

4.5 Minden valóban kérdéses helyzetben a lövő javára kell dönteni.
4.5.1 Ha közelről vagy hosszasan meg kell nézni, hogy érinti-e a magasabb értékelő zónát a találat, akkor a jobbat kell megadni, e célra tilos segédeszközt (overlay) használni.
Ez nem jelenti azt, hogy az egyik hiányzó találatot dupla találatnak kellene értékelni.
4.5.2 A versenyző által készített videó alapján nem lehet pontozni vagy óvni.
4.6 Általában a koromgyűrű átmérője a találat átmérője. Átmenő találat (másik cél,
ruha, lágy takarás) esetén nincs koromgyűrű.

4.7 Sugárirányú szakadás nem része a találatnak.

4.8 Találat lyukak
4.8.1 Ovális, legalább dupla méretű találatok nem számítanak.
4.8.2 Az előző pont nem vonatkozik az elfordult lövedék által okozott "kulcsluk" találatokra.
4.8.3 Kis méretű találati lukak (pl. fémszilánk, vagy töredék lövedék által okozott) nem
számít.
4.8.4 Csak a cél elején behatoló találatok számítanak.

4.9 Kemény, és Lágy takarás a pontozásban
4.9.1 A pályák kelléke gyakran használatosak Kemény takarás reprezentálására, úgy
mint falak, autók, barikádok, és berendezési tárgyak (asztalok, szekrények stb.). Kemény takarásként valóban áthatolhatatlan tárgyak is használhatóak a pályán.
4.9.2 Az IDPA megköveteli hogy Kemény takarásként egységesen fekete színt használjanak a klubok, pálya tervezők. Ugyanakkor a Lágy takarásoknál ajánlja a fehér szín használatát, vagy az olyan díszleteket, mint az ablakok, függönyök stb.
4.9.3 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 legjobb találatot kell figyelmen kívül hagynia minden egyes teljes átmérőjű lyukért
a kemény takaráson.
4.9.4 Azon lövések melyek lágy takaráson haladnak keresztül, találatként értékelendőek
a pontozás során (függetlenül attól, hogy a cél fenyegető volt-e).
4.9.5 A célokon feketével felfestett jelölések a fenyegető-nem fenyegető célok megkülönböztetésére nem minősülnek kemény takarásnak.
4.9.6 Azon fenyegetés jelölések, melyek áthatolhatatlan anyagból készülnek kemény takarásnak minősülnek.
4.10 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
4.11 Célok jelölései: fenyegető / nem fenyegető
4.11.1 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.
4.11.2 A fenyegetést jelentő célok megjelölése élet nagyságban felfestett fenyegetést jelentő eszközzel, úgy mint tűzfegyver, kés, tőr stb. történhet. Ennek minden egyes lőpozícióból, amiből az adott cél támadható jól láthatónak kell lenni. A fenyegető célt nem kötelező megjelölni, de erősen ajánlott. Semmilyen körülmény között nem lehet egy célon
fenyegetést jelképező eszköz, és kéz együtt! A fenyegetés jelölése semmilyen módon
nem hasonlíthat az ártalmatlanságot jelentő nyitott kéz jelöléshez, hogy a célok könnyedén megkülönböztethetők legyenek.

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

4.12 Átlövés
Amennyiben egy nem fenyegető célon áthaladó lövés egy fenyegető célt is eltalál, a lövő
büntetést kap az ártalmatlan cél meglövéséért, azonban a fenyegető cél találatát is figyelembe kell venni. Ennek fordítottja ugyanígy igaz, amikor a lövés egy fenyegető célon áthaladva találja el az nem-fenyegető célt. Minden átlövés számít!

4.13 Sikertelen semlegesítés - FTN
A sikertelen semlegesítés bármely olyan cél, amelyen nincsen legalább egy 0-ás, vagy 1es találat, bármennyi egyéb találat érte is a célt. A reaktív célnak (acél, reaktív műanyag, stb) megfelelően kell reagálnia a találatra, különben a találat FTN-nek számít,
természetesen a normál pontozás szerinti pontokat is figyelembe kell venni. A sikertelen
semlegesítés 5 másodpercet ad hozzá a lövő idejéhez, minden egyes alkalommal. A sikertelen semlegesítés nem alkalmazható Limited pontozásnál (kötött lövésszám), vagy
eltűnő célok esetén. Lásd 6.17 eltűnő célok.

4.14 Találat nem fenyegető célon - HNT
A találat fenyegetést nem jelentő célon (HNT) definíciója szerint találatot jelent nemfenyegető cél bármelyik találati zónájában. Reaktív nem-fenyegető célnak (acél, reaktív
műanyag, stb.) megfelelően kell reagálnia a találatra, hogy az HNT-nek minősüljön. Minden egyes találat a nem-fenyegető célon 5 másodperccel növeli a lövő idejét.

4.15 Célok találati zónái
4.15.1 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.
4.15.2 A Test (Body) a kartonpapír IDPA sziluett cél nyakvonal alatti része. A “Test”
vagy “Csak Test”-nek megkövetelt lövéseknek a kartonpapír sziluett nyakvonal feletti
pontozható részén kell találniuk, különben hibának számítanak, akkor is ha a cél egyéb
részét eltalálják.
4.15.3 A cél, néha számmal hivatkozva, pl: T1, T2, stb. a Test, és a Fej együttesét jelenti,
vagyis a teljes kartonpapír sziluettet. A “Cél”-nak megkövetelt lövéseknek a kartonpapír
sziluett pontozható Test, vagy Fej részét kell eltalálják.
4.15.4 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, és
külön “Sikertelen Semlegesítés” (FTN) büntetés legyen adható.

4.16 Az értékelő lap aláírása)
4.16.1 Jóváhagyott versenyeken az Értékelő Bírónak (Scorekeeper) alá kell írnia, vagy
legalább szignóznia az értékelő lapot, minden egyes lövő esetén, amikor azok nettó ideje, pontjai, és büntetései megállapításra, és feljegyzésre kerültek. Minden egyes lövőnek alá kell írnia, vagy szignóznia az értékelő lapját jóváhagyott versenyeken. Az aláírás, vagy szignózás lehetőséget biztosít a lövő számára, hogy átnézze, és megértse a
pontozást. A klub versenyeken szintén lehetséges a szignózás, aláírás megkövetelése,
vagy az elektronikus pontozás jóváhagyása bármilyen formában.
4.16.2 Az, hogy a versenyző aláírta, vagy szignózta az értékelő lapot, jóváhagyta az
elektronikus pontozást nem jelenti azt, hogy azon változtatás már nem hajtható végre. A
pontszám megváltoztatható amíg a verseny hivatalos pontszámai ki nem lettek hirdetve,
és az óvási periódus el nem kezdődik.
4.16.3 Miután az értékelő lap kikerül az Értékelő Bíró fennhatósága alól, csak a Főbíró
jogosult változtatni rajta. Más Bírók (SO) vagy személyzet nem hajthat végre semmilyen
változtatást rajta. Amennyiben ez mégis szükséges, a Főbírót kell segítségül hívni, hogy
bírálja el a változtatásokat, és ha jogosnak bizonyulnak, akkor végezze is el azokat. Észszerű kereteken belül megkísérlik a változtatás tényéről értesíteni a versenyzőt is, amelyet dokumentálni kell.
4.16.4 A lövő, a Bíró, vagy az Értékelő Bíró semmilyen módon nem büntethető az értékelő lapon foglaltak miatt, még akkor sem ha a lövő nem írta alá az értékelő lapot, vagy
az hiányosnak, olvashatatlannak, pontatlannak stb. bizonyulna.

4.17 Engedélyezett Célok
Helyi klub, vagy jóváhagyott versenyeken kizárólag a következő célok használhatóak:
4.17.1 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.

4.17.2 A Hivatalos IDPA kartonpapír célok melyeknek a 0 pontos része ki van vágva a
pontozás megkönnyítése érdekében szintén használhatóak mint fix célok. Ezen célokat
3 yardnál (2.7 méter) közelebbről kell támadni álló helyzetből, vagy a céloktól távolodva. Ezen célokat a következőképp lehet pontozni: 0 pont, -1 pont, -3 pont, a hibáért pedig -5 pont

4.17.3 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, plusz a Sikertelen semlegesítés (FTN) amennyiben az alkalmazható.
4.17.4 Álló, függőleges, reaktív acéllapok, amik lábakat reprezentálnak, legalább 3 inch
(7.6 centiméter) szélesek, és legalább 15 inch (38.1 centiméter) magasak engedélyezettek. Ezen célok 0 pontnak számítanak, ha eldőlnek. Amennyiben a cél állva marad, -5
pont jár értük, plusz a Sikertelen semlegesítés (FTN) amennyiben az alkalmazható. A
kalibrációs zóna ezen célokhoz a felső 1/2-ed részük.
4.17.5 Álló IDPA Reaktív Cél (RRT). 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, plusz a Sikertelen semlegesítés (FTN)
amennyiben az alkalmazható. 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.
4.17.6 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.
4.17.7 Egyéb célok akkor használhatóak ha valami igazán a pályához/feladathoz illő célt
reprezentálnak.
4.17.7.1 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.
4.17.7.2 Álló vagy mozgó Hivatalos IDPA kartonpapír célok feketével felfestett kemény
fedezék jelöléssel felületükön.
4.17.7.3 A Hivatalos IDPA kartonpapír célok pontozható területe csökkenthető a nem
pontozható terület jól látható (elütő színű) lefestésével, ami nem lehet fekete.
4.17.7.4 Álló 6 inch (15.2 centiméter) vagy nagyobb átmérőjű kör alakú reaktív acél,
vagy reaktív műanyag lemez.
4.17.7.5 Álló 6 inch (15.2 centiméter) vagy nagyobb négyzetes reaktív acél, vagy reaktív
műanyag lemez.
4.17.7.6 Más álló acél lemezek 28.3 négyzetinch (182.6 négyzetcentimérter) vagy nagyobb felülettel, ahol is a legkisebb lövő által észlelhető kiterjedése nem lehet 3 inchnél
(7.6 centiméternél) kisebb. A Verseny Igazgató határozza meg ezen célok kalibrációs zónáját.
4.17.7.7 Álló agyaggalamb célok (például ajtó zárat, kémlelőnyílást reprezentálva stb.)
Az agyaggalamb célokat nem lehetséges kalibrálni.

4.17.7.8 Újabb célok felülvizsgálata évente történik.
4.18 A reaktív célok definíció szerint azok, amelyek, eldőlnek, mozognak, vagy alakjukat
megváltoztatják, amikor találat éri őket. Reaktív célok 0 ponttal számolandók, amennyiben eldőlnek, vagy agyaggalambok esetén összetörnek. Ha a cél állva marad, -5 pont jár
érte, plusz a Sikertelen semlegesítés (FTN) amennyiben az alkalmazható. A reaktív célokat olyanra kell elkészíteni, hogy azok ne fordulhassanak el, vagy pördülhessenek meg
találat esetén.

4.19 Nem kizárólagos listája a tiltott céloknak:
Tekebábu, texas star, plate rack, párbaj fa, slider triple drooper, golf labda, 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.

4.20 Kizárólag a versenyző által leadott lövések számítanak bele a
pálya pontozásába
4.20.1 Azaz olyan dolgok, mint kések eldobása, popperek kézzel való leütése, bábok leboxolása stb. nem számít bele a pontozásba, de szükséges lehet a feladat végrehajtásához, így annak idejébe bele számít.
4.20.2 Bármennyi lövés szükséges is egy adott cél leküzdéséhez, mindegyik beleszámít
a pontozásba. Azaz ha 6 lövést szükséges leadni egy célra, akkor hat lövés lesz értékelve.
4.21 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 az első versenyük után.
Azon versenyzőknek, akiknek ideiglenesen nincsen érvényes IDPA tagságuk “XXX” szerepeltethető a IDPA tagi azonosítójuk helyett a verseny eredmény listán.

4.22 Célok megérintése
4.22.1 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 Értékelő Bíró által, kivéve, ha erre kifejezett engedélyt adott a Bíró, vagy az
Értékelő Bíró. Amennyiben a célt a lövő, vagy képviselője bármilyen módon is befolyásolhatta az értékelés előtt, az adott célon elhelyezett összes találat hibaként lesz értékelve. A célon levő lövések alapján lesz eldöntve hogy a Sikertelen semlegesítésért jár-e
büntetés. Például, ha a célon két találat van, mindkettő a -3-as zónában, de a lövő hozzáért a célhoz értékelés előtt, akkor az értékelés során két hibát (2x -5), és egy Sikertelen
semlegesítés büntetést (FTN) fog kapni.t.
4.22.2 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.
4.22.3 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.
4.22.4 Az adott pontszámot nem befolyásolja ha a cél értékelve, és ragasztva lett mielőtt
a lövő, vagy képviselője megnézhette volna azt.
4.22.5 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.

4.23 Azon célok melyek értékelése vita tárgya, el lesznek távolítva a pályáról, és meg
lesznek őrizve a Vezető Bíró (CSO) vagy Főbíró (MD) ítéletéig.
4.24 Reaktív célok kalibrálása
4.21.1 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 Verseny Igazgató úgy ítéli meg a kalibrálás elvégezhető akár a verseny
alatt is. A Bírók bármikor kérhetik a pályán levő reaktív cél újra kalibrálását, amennyiben ennek szükségét érzik.
4.24.2 Amennyiben a BUG divízió megrendezésre kerül a Főbírónak egy .380-as kaliberű tűzfegyvert kell lőszerekkel együtt a kalibráláshoz rendelkezésre bocsájtani, amely
nem haladja meg a BUG erőfaktort (95 PF). Amennyiben BUG divízió nem kerül megrendezésre, úgy a Főbíró 9mm, vagy .38 Special kaliberű tűzfegyvert kell rendelkezésre
bocsájtania, amely nem haladja meg a legalacsonyabb erőfaktort 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.
4.24.3 A céloknak olyanoknak kell lenniük, hogy minimális elmozdulásuk, csavarodásuk
stb. lehessen a verseny alatt, hogy a megfelelő kalibráció az egész verseny során fennmaradhasson.
4.24.4 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.
4.24.5 Ha verseny közben egy reaktív cél nem reagál megfelelően, a versenyzőnek három lehetősége van:
4.24.5.1 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.
4.24.5.2 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.
4.24.5.3 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.

4.24.6 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.
4.24.7 Amennyiben a célhoz a lövő, vagy annak megbízottja ért hozzá, vagy befolyásolta
egyéb módon, akkor a cél hibának számít, és a pálya befejezettnek tekintendő. Amenynyiben a lövő nem fejezte be a feladatot, akkor az Incomplete Stage (Befejezetlen Pálya)
értékelés alapján lesz a lövő pontszáma meghatározva erre a pályára.
4.24.8 Amennyiben a cél minden külső behatás nélkül eldől a kalibrációt megelőzően
(pl. szél következtében) a lövőnek biztosítani kell az újralövés lehetőségét.
4.24.9 A kalibráció ellenőrzésének eljárása.
4.24.9.1 Egyetlen lövés lesz leadva a reaktív cél kalibrációs zónájára, ugyanabból a pozícióból, ahonnét a versenyző támadta a célt.
4.24.9.2 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.
4.24.9.3 Ha a célt a kalibrációs zónája felett érte a találat, akkor a kalibráció ellenőrzésének módja bizonyult hibásnak, és a lövőnek jár az újralövés.
4.24.9.4 Ha a találat a célt bárhol a kalibrációs zónáján belül érte, de a cél nem reagált
megfelelően, a cél kalibrációja hibásnak tekintendő, és újra beállítás után a versenyzőnek biztosított az újralövés lehetősége.
4.24.9.5 Ha a célt elhibázták, újabb lövést kell a kalibrációs zónára leadni.
4.24.9.6 Függetlenül az ellenőrzési eljárás eredményétől, a lövő által használt lőszert
mindenképp be kell vizsgálni, hogy megfelel-e a kategóriában alkalmazott minimális erő
faktor követelménynek. A szokásos kronográf módszerek, és büntetések mellett.

5 Büntetések
5.1 Eljáráshiba (PE, vagy proc)
5.1.1 3 másodperc adódik az időhöz, amikor:
5.1.1.1 A lövő nem követi a pályaleírásban megadottakat
5.1.1.2 A lövő megsérti a játékszabályokat
5.1.2 Csak egy proc jár minden hibatípusért részfeladatonként. Ha többféle hibát követ
el a lövő. pl. nem egy kézzel lő és nem megfelelő számú lövést ad le, akkor típusonként
kap egy procot. Számos kivétel van "típusonként 1 proc" szabály alól.
5.1.3 Fedezék sértések: fedezékenként 1 proc adható.
5.1.4 Lásd még: 3.2.2.2, 3.6.2.1, 4.1.1., 4.2.2, 5.3, 5.4, 7.1
5.2 Lőfeladat végrehajtás: akkor kezdődik, amikor a bíró a "“Range Is Hot, Eyes and
Ears”/"szemes, füles, hangos" vezényszót kiadja, és addig tart, amíg a lövő a "If finished, unload and show clear”/"ha végeztél üríts és mutasd be" vezényszót elfogadja.
5.2.1 A lő feladattal kapcsolatos büntetések a lőfeladat során érvényesek.
5.2.1 A biztonsággal kapcsolatos büntetések mindig érvényesek.
5.3 Minden cél, amit fegyverlámpával vagy lézerrel megvilágítva küzdenek le, 1 proc/lövés büntetést von maga után.
5.4 Mozgássérült versenyzők 1 procot kapnak végre nem hajtott feladatért (pl. letérdelés). Ha a cél nem küzdhető le biztonságosan (és ezért nem küzdik le), akkor kapnak célonként egy PE-t, MISS-eket, de FTN-t nem.

5.2 Nem életszerű végrehajtás (FTDR)
20 másodperc büntetés nem megfelelő felszerelésért vagy műveletért. Kizárólag akkor
adható, ha a bíró szerint szándékos előnyszerzés volt a cél, és az MD-nek jóvá kell hagynia.

5.3 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:
5.3.1 Nem biztonságos fegyverkezelés (lásd biztonsági szabályok részt)
5.3.2 Egynél több FTDR kapása egyetlen versenyen.
5.3.3 Sportszerűtlen magatartás
5.3.4. A lövő magatartási szabályok megsértése.om the shooter.
5.3.5 Fémcélra lövés 9.1 méteren belül.
5.3.6 Minden kizárást az MD hagy jóvá

6. Pályatervezési szabályok
6.1 A Pálya leírás kizárólag a következő esetekben írhatja felül a szabálykönyvben
foglaltakat:
6.1.1 Amennyiben helyi, lőtérre jellemző biztonsági problémát old fel
6.1.2 Amennyiben lehetőséget biztosít a rejtett viselést lehetővé tevő ruházat elhagyására
6.1.3 Amennyiben megszabja, hogy a pálya start pozíciójában hány lőszer lehet a
fegyverben (a divízió kapacitás ilyenkor sem léphető túl)
6.1.4 Amennyiben megszabja a lőfegyver kiinduló helyzetét, és állapotát, valamit a lőszer tároló eszközök (tár, gyorstöltő stb.) kiinduló helyzetét
6.1.5 Amennyiben megszabja a lövő kiinduló helyzetét
6.2 Az IDPA pályák két fő csoportra vannak bontva
6.2.1 Jelenet Pálya - Egy pálya, amely megpróbál egy olyan képzeletbeli szituációt
modellezni, ami akár a valóságban is megtörténhet. A jelenet pályákhoz kötelező jelenet leírást mellékelni, és csak kötetlen lövésszámú lehet.
6.2.2 Normál Pálya - Bármely pálya, amely a lövő teljesítményének, és különböző
IDPA technikák tesztelésére lett tervezve. A Normál pályák, lehetnek kötött, vagy kötetlen lövésszámúak, valamit előírhatnak taktikai tárcserét, amely beleszámít a mért
időbe.
6.2.3 Jelenet típusú pályán nem használhatóak vonalak annak a határainak a kijelölésére, melyen belül a lábak helyzete szabályos. Normál pályán ezek elhelyezhetőek.
6.2.4 A pálya határait minden egyes pályán ki kell jelölni. Ez nem lehet messzebb, 10
yard-nál (9.14 méter) a legtávolabbi lőpozíciótól. A pálya határait fizikailag, jól láthatóan kell jelképezze pl. kötél, szalag, kúp, zászló stb.

6.3 Biztonságos lőirány
6.3.1 Az IDPA-ban kétféle módon lehet megadni a biztonságos lőirányt, melyen kívülre a csőtorkolat soha nem mutathat. Az egyik fizikailag kijelölt pont, pl. közlekedési
kúp, földbe leszúrt feltűnő színű zászló, vagy jelölő szalag/papír alkalmazásával a kellékeken például egy ajtón. A második mód a 180 fokos képzeletbeli sík, amely a lövővel mozog együtt a pályán. Bármelyiket, vagy akár mindkettőt egyszerre is lehet
használni egy adott pályán, ahogy azt a pálya leírás megköveteli. Lásd Biztonsági
szabályokat a 2.9-es fejezetben, a konkrét használatról, definíciókról, kiszabható büntetésekről.

6.3.2 Amikor a biztonságos lőirány, fizikailag ki van jelölve, kötelező az ezt meghatározó pontokat a pálya eligazítás alatt bemutatni, és jól láthatóan megjelölni a
pályán. Minden pályán, amely használja őket legalább kettő (2) csőtorkolati biztonsági pontnak kell lennie. Amennyiben a lőfegyver csöve ezen pontokon túl
mutat a versenyzőt azonnal ki kell zárni a versenyből (DQ).

6.3.2.1 A csőtorkolati biztonsági zónát minden ajtón fel kell tüntetni, amit a pálya leírás szerint a lövőnek ki kell nyitnia. Ez egy olyan területet definiál, amelyre nem szabad a fegyver csövének mutatnia. Ha a fegyvercső mégis erre a zónára mutat, miközben a lövő kinyitja az ajtót, az azonnali kizárást von maga után.

6.3.3 Amikor a 180 fokos biztonsági sík használatos, akkor ezt szóban kötelező a pálya eligazítás alatt jelezni. A fegyver csövének a 180 fokos biztonsági síkon túlra
irányzása a versenyző azonnali kizárását (DQ) vonja maga után.
6.3.4 A pálya leírás ezeken felül tartalmazhat plusz követelményeket a csőtorkolat
biztonságos kezelésére, vagy a célok támadására vonatkozóan, ahogy a lövő a pályán
végighalad.
6.4 Csak hivatalos IDPA kartonpapír célok vagy IDPA által jóváhagyott célok használhatóak bármelyik IDPA pályán.
6.5 A lövések hetvenöt százalékának (75%) a verseny alatt 15 yard (13.72 méter)
vagy annál közelebbre kell esnie.
6.5.1 Huszonöt (25) yardnál (22.9 méter) távolabbi célok nem helyezhetőek el Jelenet
(Scenario) típusú pályákon.
6.5.2 A normál pályák akár 35 yardos (32 méter) lövést is tartalmazhatnak. Azonban
pályánként legfeljebb 6 olyan lövést lehet előírni, melyeket 25 yardnál (22.9 méter)
távolabbra kell leadni.
6.6 A teljes verseny lövésszámának legalább 5%-a kell hogy mozgás közben leadott
lövés legyen a versenyen.
6.7 Egyetlen lőfeladat közben a lövések legfeljebb 25%-a történhet acél célra. A teljes verseny lövésszámának legfeljebb 10%-a történhet acél célra. Az acél aktivátor,
pontozandó cél mögött nem számít bele az acél/karton célok arányénak számításába.
6.7.1 A pontozandó cél mögött álló aktivátoroknak a cél bármely 0-ás zónáját meglőve aktiválódniuk kell. Amennyiben ez nem megoldható, azon 0 hibapontos zóna,

amely nem működteti az aktivátort Kemény Takarásként (Hard Cover) kell megjelölni.
6.7.2 Olyan pályák, amiket a lövő csak a pálya végrehajtása közben ismerhet meg,
nem engedélyezettek az IDPA-ban. Ezen kívül azonban lehetőség van arra, hogy mozgó nem fenyegető célokat helyezzünk el a pályán a lövők számára, amik lőni vagy
nem lőni döntéshelyzet elé allítják a lövőt. Ezen céloknak rejtve kell maradniuk a lövők elől, amíg az adott lőpozícióba nem ér a lövő, ahol a lőni, vagy nem lőni döntést
meg kell hoznia. Ahhoz hogy a lövők számára minden pályán fenntartsunk egy kiegyensúlyozott nehézségi szintet, a pályán az első, és a legutolsó célt nem szabad
“Ártalmatlan”-nak jelölni.
6.8 Egyetlen lőfeladat sem haladhatja meg a maximális 18 darab lövésszámot.
6.8.1 Lőfeladat: A Pálya (CoF) egy olyan része, amely kezdetét start jel jelzni, míg a
végét az utolsó leadott lövés. A pályák egy, vagy több lőfeladatból állhatnak.
6.9 Az egyes lőpozíciók között nem lehet 10 yardnál (9.14 méter) nagyobb távolság,
amit a lövőnek önerejéből kell megtennie. Egyetlen lőfeladat alatt a lövő számára
összesen 15 yardnál (13.72 méter) nagyobb, önerőből megteendő távolság nem írható elő.
6.10 Amennyiben alacsony fedezék (Low Cover), vagy hasaló (Prone) pozíció van előírva a pályaleírásban a lövő számára, úgy annak kell lennie lőfeladat utolsó lőpozíciójának.
6.10.1 A Pálya tervezőknek törekedniük kell arra, hogy a célokat a mozgásukban korlátozottak, vagy mozgássérült lövők is jól láthassák.
6.11 Minden 2 fenyegető célra maximum 1 nem fenyegető (ártalmatlan) cél juthat
bármely lőfeladatban. Példa a maximálisan elhelyezhető nem fenyegető célok számára a fenyegetést jelentő célok számának függvényében:
6.12 Fenyegetést jelentő célt lehetőleg ne helyezzünk el olyan módon, hogy azt el lehessen találni egy másik fenyegető célon való átlövéssel.
6.13 A pályán levő utolsó cél nem lehet eltűnő cél.
6.14 A pályákat lehetőleg ne tervezzük olyanra, hogy a lőfeladat végrehajtása során
lőszer tároló eszközbe (tár, gyorstöltő, töltőcsillag stb.) kelljen a lövőnek lőszert/lőszereket töltenie.
6.15 Az eltűnő célt, olyan célként lehet definiálni, amelynek nyugalmi helyzetében a
lövő számára nem látható a következő pontokban kifejtett pontozható területek egyike sem:
6.15.1 Az IDPA cél Fej területének legalább szabad 50%-a
6.15.2 Az IDPA cél Test területének egyenes vonallal határolt része, mely vonal által
takarásban levő terület széle nincsen a Test 0-ás találati zóna határán kívül (akár a
test teljes 0-ás zónája is takarásban lehet).
6.16 Festett kemény takarás nem alkalmazható a mozgó cél útjának elrejtésére.
Amennyiben erre mégis kemény takarás szükséges, az olyan anyagból kell készüljön,
amin a lövedék nem tud áthatolni, hogy aztán a mozgó célba csapódhasson.
6.17 Nem lehet olyan “Csak erős kéz” használatát előíró lőfeladat, ahol a lövőnek 10
yardnál (9.14 méter) távolabb levő célokat kell támadnia
6.18 Nem lehet olyan “Csak gyenge kéz” használatát előíró lőfeladat, ahol a lövőnek
7 yardnál (6.4 méter) távolabb levő célokat kell támadnia

6.19 A gyenge kéz használatát előíró lőfeladatok nem követelhetik meg a lövőtől,
hogy az újratöltéshez is csak a gyenge kezét használja. Mindig mindkét kéz használható: hibaelhárításhoz, biztonsági problémák feloldásához, és újratöltéshez, függetlenül attól, hogy melyik kéz használata volt előírva a lőfeladat teljesítéséhez. Kivétel:
lásd mozgáskorlátozott versenyzők rész.
6.20 A 10 yardnál (9.14 méter) közelebbi kartonpapír célok, felső, vagy alsó 0-ás találati zónájuknak látszódniuk kell legalább a következő mértékben: legalább 18 négyzet inch (116,1 cm2) egybefüggő felület, és a legkisebb mérete legalább 3 inch (7.6
cm) kell legyen.
6.21 Fej méretű vagy annál kisebb célok távolsága nem lehet nagyobb 10 yardnál
(9.14 méter).
6.22 Jelenet (Scenario) típusú pályán a taktikai tárcsere nem írható elő a lőfeladat részeként. Normál (Standard) pályán a taktikai tárcsere előírható miközben az óra ketyeg, például IDPA Minősítő verseny.
6.23 Ahhoz hogy a pályafelszerelés nem megfelelő használatáért eljáráshiba legyen
adható, előre meg kell határozni, mérhető módon, hogy mi minősül a pályafelszerelés
nem megfelelő használatának, erre megfelelő mutatót kell bevezetni. Semmilyen szín
alatt nem lehet PE-t adni pusztán azért mert valaki úgy ítéli meg hogy nem megfelelően lett használva a pályafelszerelés. Ennek eldöntésére bevezetett mutatónak egyértelműen megfelelt/nem megfelelt módon kell jeleznie bármilyen esetben.
6.24 Hosszú fegyverek és idegen fegyverek
6.24.1 Hosszú fegyverekből való lövés nem engedélyezett IDPA versenyeken, de hatástalanított hosszú fegyverek használhatóak kellékként.
6.24.2 A Verseny Szponzorok, Rendezők stb. által rendelkezésre bocsájtott idegen
maroklőfegyverek használhatóak a versenyen, és ezeknek nem kell megfelelniük az
IDPA felszerelés szabályainak.
6.24.3 Amennyiben a lövőnek akadálya keletkezik az idegen fegyver használata közben, a versenyzőnek újra kell lőnie a lőfeladatot.
6.25 Egy pályán, amin 1 vagy több fedezék van, nem lehet 6 lövésnél többet előírni
egyetlen, fedezék nélküli, folyamatos mozgással történő helyváltoztatás alkalmával
függetlenül a támadandó célok számától. Viszont az ilyen típusú cél leküzdésből
ugyanazon pályán több is előírható.

6.26 Látvány határolók
6.26.1 A látvány határolók olyan lágy takarások, mint sátrak, fák, falak stb. amelyek
eltakarják a lövő elől a célt, vagy célokat.
6.26.1 A látvány határolók mindig „puha takarások”, nem készíthetőek áthatolhatatlan anyagból, nem használhatóak kemény takarásként.
6.26.3 A látvány határolók nem használhatóak fedezékként sem a célok támadásához,
sem újratöltéshez (pl. „tortaszeletelés” nem alkalmazható látvány határoló mellől.)
6.26.4 A látvány határolókat a Verseny Igazgató használhatja arra, hogy meglepetésként célokat rejtsen mögéjük, melyeket nyílt pozícióból kell támadni (pl. egy pályaleírásban meghatározott fedezék elhagyása után)
6.26.5 Semmilyen emberi alakra emlékeztető figura, sem részben, sem egészben nem
használható látvány határolóként, puha, vagy kemény takarásként. Próbababák, bá-

bok használhatóak díszletként, de tilos látvány határolóként, puha, vagy kemény takarásként használni őket.

7. Mozgáskorlátozott versenyzők
7.1 Ha a mozgáskorlátozott versenyző nem végez el egy feladatot (pl. letérdelés), akkor egy eljáráshibát kap. Ha nem biztonságos számára egy cél megtámadása, akkor 1
eljáráshibát kap meg nem támadott célonként, de sem pontbüntetést, sem sikertelen
semlegesítés büntetést sem kap.
7.2 Egy kézzel rendelkező lövők használhatnak fegyverlámpát, ahol kézilámpa használat van előírva.
7.3 Egy kézzel rendelkező lövőkre az erős/gyenge kezes végrehajtás nem vonatkozik.
7.4. Mozgáskorlátozottak egy kézzel is újratölthetik a fegyvert olyan módon, amit előzetesen a főbíró jóváhagyott.
7.5 Mozgáskorlátozott lövők használhatnak kerekesszéket. Ez többek között magában foglalja az elektromos székek, és az ezekre rögzített felszerelések használatát is.
7.6 A feladat közben tokba tehetik a fegyverüket, vagy tarthatják az erős kezükben,
miközben a gyenge kezükkel hajtják a széket, mindvégig ügyelve a biztonságos irányokra.
7.7 Nagyothalló lövők kérhetnek alternatív indítási módot, pl megérinti a bíró a lövőt
a startjel elhangzásakor.
7.8 Engedélyezhető egyedi felszerelés.

08 - Felszerelés szabályok
8.1 Lőfegyverek - Általános szabályok
8.1.1 Divíziók összefoglaló
8.1.1.1 Az IDPA hat (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)
Pistol Calibre Carbine (PCC - pisztoly kaliberű puska)
A BUG divíziót kötelező megrendezni 1-es szintű (Tier1) versenyek esetén, 2-5-ös
szintű versenyeknél azonban opcionális. Létezik egy további divízió, a Speciality Divisions (SPD - Minden egyéb, nem verseny célra tervezett fegyver) amely opcionálisan
megrendezhető, de kizárólag helyi, klub versenyeken.
8.1.1.2 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 kaliber előírásainak ebben a divízióban is indulhat.
8.1.2 Tár töltése
8.1.2.1 Minden tárnak a divíziónak megfelelő kapacitásra kell töltve lennie a start jel
elhangzásakor a verseny alatt, kivételt képeznek a következő esetek:
8.1.2.2 Amennyiben valamely tár maximális kapacitása kevesebb, mint a divízió előírás, a lövő az összes tárát a legkisebb kapacitású tárnak megfelelő lőszerre tárazhatja a verseny alatt.
8.1.2.3 A Pályaleírás (CoF) megkövetelheti kevesebb lőszer tárazását.
8.1.2.4 Revolver (REV) divízióban a lövő a revolvert, és minden egyes töltő eszközt
ugyanannyi lőszerrel kell hogy töltse a verseny időtartama alatt, hacsak valamelyik
fenti szabály ezt nem korlátozza.
8.1.3 Divízió (tár)kapacitások
8.1.3.1 SSP - 10 lőszer
8.1.3.2 ESP - 10 lőszer
8.1.3.3 CDP - 8 lőszer
8.1.3.4 CCP - 8 lőszer
8.1.3.5 REV - 6 lőszer

8.1.3.6 BUG - 6 lőszer
8.1.3.7 SPD - 10 lőszer
8.1.3.8 PCC - 30 lőszer
8.1.3.7 Az SSP, ESP, CCP és CDP, valamint a félautomata BUG divíziókban a lövő csőre töltött fegyverrel kezdi a pályát, kivéve ha a pályaleírás másképp rendelkezik.
8.1.4 Lőszertároló eszközök (tár, gyorstöltő, töltőcsillag) darabszám korlátai
8.1.4.1 Azon lövők, akik minden egyes lőszertároló eszközükben 8 vagy több lőszerrel
indulnak, a töltött lőfegyveren kívül két (2) plusz tárolót vihetnek magukkal.
8.1.4.2 Azon lövők, akik minden egyes lőszertároló eszközükben 6 vagy 7 lőszerrel indulnak, a töltött lőfegyveren kívül három (3) plusz tárolót vihetnek magukkal.
8.1.4.3 Azon lövők, akik minden egyes lőszertároló eszközükben 5 vagy kevesebb lőszerrel indulnak, a töltött lőfegyveren kívül négy (4) plusz tárolót vihetnek magukkal.
8.1.4.4 A fentieken kívül nem engedélyezett egyéb lőszertároló eszköz használata a
lőfeladat végrehajtása közben.
8.1.5 Működésképtelen Lőfegyver szabály
8.1.5.1 A verseny minden egyes pályáján a lövő ugyanazt a fegyvert kell használja az
összes lőfeladat meglövésére, hacsak közben meg nem hibásodik.
8.1.5.2 Ha a lövő megállapítja, hogy fegyvere meghibásodott, ezt jeleznie kell a Bírónak (SO), aki értesíti a Verseny Igazgatót (MD).
8.1.5.3 Amennyiben a lövő bejelentette, hogy a fegyvere meghibásodott, azt nem kötelező a verseny további részében használni.
8.1.5.4 A lövő folytathatja a versenyt a következő start jelre. Az előző feladatokat
nem lehet újra lőni.
8.1.5.5 Bármely lőfegyver, mely megfelel a divízió követelményeinek használható a
verseny folytatására.
8.1.5.6 Amennyiben a helyettesítő lőfegyver tár kapacitása nem egyezik az eredeti
fegyver tár kapacitásával, a lövő a betárazott lőszerek darabszámát a helyettesítő
fegyverhez kell szabja a Tár töltés szabályoknak megfelelően (8.1.2 fejezet).
8.1.6 Minden divízióban engedélyezett módosítások
8.1.6.1 A fegyver biztonságos tárolását lehetővé tevő zárak, kiiktathatóak, vagy teljesen eltávolíthatóak.
8.1.6.2 Tár biztosítók, kiiktathatóak, vagy teljesen eltávolíthatóak.
8.1.6.3 Azon lőfegyverek, vagy irányzékok, melyek beépített lézert tartalmaznak
használhatóak, amennyiben minden más divízió szabálynak eleget tesznek, és a lézer
nem aktív a lőfeladat végrehajtása közben. (Ragasztószalag használható a lézer letakarására).
8.1.6.4 A megnagyobbított tárkioldó gomb nem lehet sem átmérőben, sem toktól való
kiemelkedésében 0.2collnál (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 besüllyesztés tokkal érintkező leghátsó
részétől kell mérni a kiemelkedést.
8.1.6.5 A szán gyártókra való tekintettel, az SSP, ESP, CCP, CDP, és BUG divíziókban
engedélyezett a gyári tűzfegyver és külső beszállító által gyártott szán kombinációjá-

nak használata amennyiben a következő feltételek mindegyike fennáll: azok a divízió
besorolás követelményeinek megfelelnek és, amennyiben a fegyver és a szán kombinációja a gyártó által egyedi modell számmal került katalógusba vételre, és minimum
2000 darabot gyártanak belőle évente, vagy amennyiben már nem gyártják legalább
20000 darabot gyártottak belőle összesen.
8.1.7 Egyik divízióban sem engedélyezett módosítások
A következő kiegészítők, és módosítások nem engedélyezettek egyik divízióban sem,
hacsak a szabálykönyv speciális esetekben ettől másképp nem rendelkezik.
8.1.7.1 Kompenzátorok: bármilyen fajta beleértve a hibrid, vagy nyílásokkal ellátott
csövet is.
8.1.7.2 Plusz súlyok versenyelőny céljából. Ez magában foglalja (de nem kizárólagosan) a súlyozott tárakat wolfram helyretolórudat, réz tártölcséreket, súlyozott markolatokat, és nehezített markolat
8.1.7.3 Nehéz, és/vagy kúpos csövek csőköpeny nélkül, kivétel az ESP, CCP, BUG és
CDP divíziókban, ahol maximális hossz megkötéssel engedélyezettek.
8.1.7.4 Nem általános célzó készülékek (ghost rings, Bo-Mar ribs, etc.).
8.1.7.5 Eltávolított, vagy kiiktatott biztonsági berendezések beleértve (de nem kizárólagosan): kézi biztosító, markolat biztosító, ütőszeg, striker, és kakas blokkoló 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 előre csaphasson a forgódob nyitott állapotában.
8.1.7.6 Fegyverre szerelt lámpák
8.1.7.7 Sínre szerelt lézer irányzékok, valamint sátorvasra erősített lézer irányzékok.

8.2 Tűzfegyver divíziók
8.2.1 Stock Service Pistol divízió (SSP - gyári szolgálati pisztoly)
8.2.1.1 A következő feltételeknek kell megfelelnie a SSP-ben használható kézi lőfegyvernek:
8.2.1.1.1 Éves gyártott darabszám: legalább 2.000. Amennyiben egy modellt már
nem gyártanak, úgy annak legalább 20.000 legyártott darabszámmal kell rendelkeznie.
8.2.1.1.2 Félautomata
8.2.1.1.3 Double action, double action only, vagy striker-es
8.2.1.1.4 9mm (9x19) vagy ennél nagyobb kaliber
8.2.1.1.5 A töltetlen lőfegyvernek a legnehezebb tárral együtt legfeljebb 43 oz (1219
gramm) tömegűnek szabad lennie.
8.2.1.1.6 A lőfegyvernek, melybe a legnagyobb tárat kell behelyezni, el kell férnie a
szabványos IDPA fegyver teszt dobozba. (Ennek méretei: collban: 8 ¾” x 6” x 1 5/8”,
centiméterben: 22,23cm x 15,24cm x 4,13cm)
8.2.1.2 A lőfegyver nyugalmi állapota
8.2.1.2.1 A választható DA/SA sütésű fegyvereknél a kakas leengedett állapotban
8.2.1.2.2 A fesztelenítő karral, vagy gombbal ellátott fegyvereket a kapcsolóval, vagy
gombbal feszteleníteni kell

8.2.1.2.3 Amennyiben a kakas leengedéséhez az elsütőbillentyű meghúzása és a kakas kézi leengedése szükséges, a kakast a lehető legalacsonyabb pozícióba kell állítani.
8.2.1.2.4 SSP divízióban a biztosító szerkezetek használata a lövő belátására van bízva.
8.2.1.3 Az SSP divízióban engedélyezett módosítások (kizárólagos lista)
8.2.1.3.1 Az irányzékok cserélhetőek, másik nézőke, célzóhasáb típusra. Azonban a
rögzítés érdekében a szánon nem lehet módosítani (csak csereszabatos darabok
használhatóak).
8.2.1.3.2 Markolat cserélhető más stílusú, anyagú markolatra, amely hasonló a gyári
alakhoz, és attól nem nehezebb 2 unciával, vagyis 56,7 grammal.
8.2.1.3.3 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 alkatrészeknek normál, sorozatgyártású fegyvereken
gyárilag kell felszerelve legyenek, semmilyen olyan alkatrész nem engedélyezett SSPben, amely különböző gyári tuning műhelyek munkája.
8.2.1.3.4 Helyretoló rugó vezető rudak, és kettős helyretoló rugó rendszerek engedélyezettek, amennyiben nem nehezebbek a rozsdamentes acélnál.
8.2.1.3.5 A tok, csak gyártó azonos tokra cserélhető
8.2.1.3.6 Felhúzató markolat csúszásgátló tok és/vagy szalag, gördeszka szalag stb.
használható
8.2.1.3.7 Belső elsütő szerkezet módosítható az elsütő erő javítására, amennyiben a
biztonságos működés garantált (és nincs semmilyen látható külső módosítás)
8.2.1.3.8 Belső. megbízhatóságot javító módosítás
8.2.1.3.9 Utángyártott hüvelyvonók, és ütőszegek használhatóak
8.2.1.3.10 Belső, pontosságot javító módosítás
8.2.1.3.11 Eredeti, gyári cserecső, az eredeti kaliberben.
8.2.1.3.12 Műanyag dugók használhatóak a tártölcsér hézagainak kitöltésére.
8.2.1.3.13 Egyedi felületkezelés alkalmazható
8.2.1.3.14 A gyári szán takaró lemezek újra fényezhetőek
8.2.1.3.15 A szán gravírozható. Gravírozásnak a logók, betűk, és grafikák bevésését
értjük, melyek mélysége nem lehet nagyobb a gyári gravírozásénál.
8.2.1.3.16 Érdesítés, pontozással, és mintákkal alkalmazható a cserélhető markolatpaneleken oldalt, és hátul.
8.2.1.3.17 Utángyártott tárak használhatóak, amennyiben az eredeti (azonos kapacitású) tárnál nem nehezebb 1 unciával, vagyis 28,3 grammal.
8.2.1.3.18 Utángyártott tártalp használható, amennyiben azzal a tár tömege nem növekszik az eredeti (azonos kapacitású) tárnál 1 unciával, vagyis 28,3 grammal többre.
8.2.1.3.19 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.

8.2.1.3.20 Az eredeti tárnál hosszabb tár használható, amennyiben minden más divízió követelmény teljesül.
8.2.1.4 SSP-ben tiltott módosítások (nem kizárólagos lista)
8.2.1.4.1 Külsőleg látható módosítások, melyek nem tartoznak az engedélyezett módosításokhoz
8.2.1.4.2 Utángyártott, vagy láthatóan módosított tár kioldók, szánakasztók, biztonsági kapcsolók, fesztelenítők, és kakasok.
8.2.1.4.3 Robar stílusú markolat csökkentők
8.2.1.4.4 Külön felszerelhető tártölcsér
8.2.1.4.5 Szán betétek, amelyek a gyáritól eltérő helyretoló rendszer befogadását teszik lehetővé
8.2.1.4.6 Olyan cső, amely kalibere nem elérhető a gyári modellek esetében
8.2.1.4.7 A szán következő átalakításai: első érdesítés, nagy bevágások.
8.2.1.4.8 Gyárilag kompenzátorral szerelt lőfegyverek, nem kompenzátoros csőre való cserélése
8.2.1.4.9 Érdesítés, pontozással, és mintákkal, a nem cserélhetőre tervezett alkatrészeknél
8.2.1.4.10 Utángyártott szán
8.2.1.4.11 Anyag leválasztása a tárnyílás széléről
8.2.1.4.12 Utángyártott markolattüske hosszabbítók, vagy hódfarok.
8.2.1.4.13 Szánakasztó kiiktatása

8.2.2 Enhanced Service Pistol divízió (ESP - módosított szolgálati pisztoly)
8.2.1.1 A következő feltételeknek kell megfelelnie az ESP-ben használható kézi lőfegyvernek:
8.2.2.1.1 Félautomata
8.2.2.1.2 9mm (9x19) vagy ennél nagyobb kaliber
8.2.2.1.3 A töltetlen lőfegyvernek a legnehezebb tárral együtt legfeljebb 43 oz (1219
gramm) tömegűnek szabad lennie.
8.2.2.1.4 A lőfegyvernek, melybe a legnagyobb tárat kell behelyezni, el kell férnie a
szabványos IDPA fegyver teszt dobozba. (Ennek méretei: collban: 8 ¾” x 6” x 1 5/8”,
centiméterben: 22,23cm x 15,24cm x 4,13cm)
8.2.2.1.5 Azon lőfegyverek, melyeket eredetileg kompenzátorral szereltek, az ESP divízióban csak nem kompenzátoros csővel használhatóak.
8.2.2.1.6 A lőfegyver nyugalmi, kiinduló állapota
8.2.2.1.6.1 A kizárólag egyszeres működtetésű (SAO) fegyverek csőre töltve, biztosítva indulnak. (kakas hátsó állásban, biztosítva)
8.2.2.1.6.2 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 ESP-ben indulnak.
8.2.2.1.6.3 A DA, DAO, vagy striker-es fesztelenítő karral, vagy gombbal ellátott fegyvereket a kapcsolóval, vagy gombbal feszteleníteni kell

8.2.2.1.6.4 DA/DAO/striker-fired lőfegyverek biztosítóinak a használata a lövő belátására vannak bízva
8.2.2.1.7 Minden lőfegyver, amely használható az SSP divízióban, az engedélyezett
ESP-ben is. Ez a rendelkezés érvényes abban az esetben is, ha egyébként a lőfegyver
valamely ESP szabályt nem teljesítené (például a lőfegyveren acél porvédő, vagy sín
van, 3,25''-nál nagyobb hosszban), de minden SSP szabálynak megfelel.
8.2.2.2 Az ESP divízióban engedélyezett módosítások, és tulajdonságok (kizárólagos
lista)
8.2.2.2.1 Az irányzékok cserélhetőek, másik nézőke, célzóhasáb típusra. A szán módosítható amennyiben az irányzék rögzítése ezt megköveteli.
8.2.2.2.2 Markolat cserélhető más stílusú, anyagú markolatra, amely nem nehezebb
2 unciával, vagyis 56,7 grammal a gyári markolatnál.
8.2.2.2.3 Felhúzató markolat csúszásgátló tok és/vagy szalag, gördeszka szalag stb.
használható
8.2.2.2.4 Robar stílusú markolat csökkentők
8.2.2.2.5 Elsütő szerkezet módosítható az elsütő erő javítására, amennyiben a biztonságos működés garantált
8.2.2.2.6 Megbízhatóságot javító módosítás
8.2.2.2.7 Utángyártott hüvelyvonók, és ütőszegek használhatóak
8.2.2.2.8 Belső, pontosságot javító módosítás
8.2.2.2.9 Eredeti, gyári cserecső, az eredeti, vagy attól eltérő kaliberben is.
8.2.2.2.10 Műanyag dugók használhatóak a tártölcsér hézagainak kitöltésére.
8.2.2.2.11 Utángyártott elsütőbillentyűk, és elsütő szerkezetek, amelyek a billentyű
pozícióját a gyárihoz képest megváltoztatják.
8.2.2.2.11 Külsőleg is látható, elsütőbillentyű út határoló
8.2.2.2.13 Kakas, és más elsütő szerkezet módosítások, amelyek az elsütő erőt javítják.
8.2.2.2.14 Érdesítés, pontozással, és mintákkal, recézés, fogazás.
8.2.2.2.15 Sátorvas formájának megváltoztatása
8.2.2.2.16 Meghosszabbított és/vagy kétkezes hüvelykujj biztosító
8.2.2.2.17 Meghosszabbított hódfarok markolat biztosító
8.2.2.2.18 Meghosszabbított, vagy jobbkezes tár kioldó
8.2.2.2.19 Meghosszabbított, lerövidített és/vagy kétkezes szánakasztós.
8.2.2.2.20 Nehéz, vagy kúpos csövek 4,25''-nál (10,8cm-nél) rövidebb csövű fegyvereken
8.2.2.2.21 Helyretoló rugó vezető rudak, és kettős helyretoló rugó rendszerek engedélyezettek, amennyiben nem nehezebbek a rozsdamentes acélnál.
8.2.2.2.22 Szán betétek, amelyek lehetővé teszik más helyretoló rendszerek beépítését
8.2.2.2.23 Tártölcsér módosítások, és utólagos tártölcsér kiegészítők.
8.2.2.2.24 Egyedi felületkezelés, vésetek alkalmazhatóak

8.2.2.2.25 Utángyártott szán takaró lemezek
8.2.2.2.26 Szánok első érdesítéssel, nagy bevágások
8.2.2.2.27 Markolattüske meghosszabbítás, vagy hódfarok.
8.2.2.2.28 Swenson stílusú hüvelykujj védők, vagy tokra szerelt hülyvekujj védők
8.2.2.2.29 Utángyártott biztonsági berendezések
8.2.2.2.30 Utángyártott tártalp használható, amennyiben azzal a tár tömege nem növekszik az eredeti (azonos kapacitású) tárnál 1,5 unciával, vagyis 42,5 grammal többre.
8.2.2.2.31 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.
8.2.2.2.32 Az eredeti tárnál hosszabb tár használható, amennyiben minden más divízió követelmény teljesül.
8.2.2.3 ESP-ben tiltott módosítások (nem kizárólagos lista)
8.2.2.3.1 Acél porvédők, és sín 3,25''-nál (8,26 cm-nél) nagyobb hosszban nem engedélyezettek (A szánakasztó tengely hátsó részétől, a porvédő vagy sín legelöl lévő részéig mérve)
8.2.2.3.2 A szán külső részéről történő anyag leválasztás, következők kivételével: első
érdesítés, nagy bevágások
8.2.2.3.3 Elsütőbillentyű szélesítő
8.2.2.3.5 Szánakasztó kiiktatása

8.2.3 Custom Defensive Pistol Divízió (CDP - Egyéb önvédelmi pisztoly)
8.2.3.1 A következő feltételeknek kell megfelelnie a CDP-ben használható kézi lőfegyvernek:
8.2.3.1.1 Félautomata
8.2.3.1.2 .45 ACP kaliber
8.2.3.1.3 A töltetlen lőfegyvernek a legnehezebb tárral együtt legfeljebb 43 oz (1219
gramm) tömegűnek szabad lennie.
8.2.3.1.4 A lőfegyvernek, melybe a legnagyobb tárat kell behelyezni, el kell férnie a
szabványos IDPA fegyver teszt dobozba. (Ennek méretei: collban: 8 ¾” x 6” x 1 5/8”,
centiméterben: 22,23cm x 15,24cm x 4,13cm)
8.2.3.1.5 Azon lőfegyverek, melyeket eredetileg kompenzátorral szereltek, a CDP divízióban csak nem kompenzátoros csővel használhatóak.
8.2.3.1.6 A lőfegyver nyugalmi, kiinduló állapota
8.2.3.1.6.1 A kizárólag egyszeres működtetésű (SAO) fegyverek csőre töltve, biztosítva indulnak. (kakas hátsó állásban, biztosítva)
8.2.3.1.6.2 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.
8.2.3.1.6.3 A DA, DAO, vagy striker-es fesztelenítő karral, vagy gombbal ellátott fegyvereket a karrall, vagy gombbal feszteleníteni kell

8.2.3.1.6.4 DA/DAO/striker-es lőfegyverek biztosítóinak a használata a lövő belátására vannak bízva
8.2.3.1.7 Minden .45 ACP kaliberű lőfegyver, amely használható az SSP divízióban, az
engedélyezett CDP-ben is. Ez a rendelkezés érvényes abban az esetben is, ha egyébként a lőfegyver valamely CDP szabályt nem teljesítené (például a lőfegyveren acél
porvédő, vagy sín van, 3,25''-nál nagyobb hosszban), de ettől eltekintve, minden SSP
szabálynak megfelel.
8.2.3.2 A CDP divízióban engedélyezett módosítások, és tulajdonságok (kizárólagos
lista)
8.2.3.2.1 Az irányzékok cserélhetőek, másik nézőke, célzóhasáb típusra. A szán módosítható amennyiben az irányzék rögzítése ezt megköveteli.
8.2.3.2.2 Markolat cserélhető más stílusú, anyagú markolatra, amely nem nehezebb
2 unciával, vagyis 56,7 grammal a gyári markolatnál.
8.2.3.2.3 Felhúzató markolat csúszásgátló tok és/vagy szalag, gördeszka szalag stb.
használható
8.2.3.2.4 Robar stílusú markolat csökkentők
8.2.3.2.5 Elsütő szerkezet módosítható az elsütő erő javítására, amennyiben a biztonságos működés garantált
8.2.3.2.6 Megbízhatóságot javító módosítás
8.2.3.2.7 Utángyártott hüvelyvonók, és ütőszegek használhatóak
8.2.3.2.8 Belső, pontosságot javító módosítás
8.2.3.2.9 Eredeti, gyári cserecső, .45 ACP kaliberben.
8.2.3.2.10 Műanyag dugók használhatóak a tártölcsér hézagainak kitöltésére.
8.2.3.2.11 Utángyártott elsütőbillentyűk, és elsütő szerkezetek, amelyek a billentyű
pozícióját a gyárihoz képest megváltoztatják.
8.2.3.2.11 Külsőleg is látható, elsütőbillentyű út határoló
8.2.3.2.13 Kakas, és más elsütő szerkezet módosítások, amelyek az elsütő erőt javítják.
8.2.3.2.14 Érdesítés, pontozással, és mintákkal, recézés, fogazás.
8.2.3.2.15 Sátorvas formájának megváltoztatása
8.2.3.2.16 Meghosszabbított és/vagy kétkezes hüvelykujj biztosító
8.2.3.2.17 Meghosszabbított hódfarok markolat biztosító
8.2.3.2.18 Kétkezes vagy jobb oldali tár kioldó
8.2.3.2.19 Meghosszabbított, lerövidített és/vagy kétkezes szánakasztó
8.2.3.2.20 Nehéz, vagy kúpos csövek 4,25''-nál (10,8cm-nél) rövidebb csövű fegyvereken
8.2.3.2.21 Helyretoló rugó vezető rudak, és kettős helyretoló rugó rendszerek engedélyezettek, amennyiben nem nehezebbek a rozsdamentes acélnál.
8.2.3.2.22 Szán betétek, amelyek lehetővé teszik más helyretoló rendszerek beépítését
8.2.3.2.23 Tártölcsér módosítások, és utólagos tártölcsér kiegészítők.

8.2.3.2.24 Egyedi felületkezelés, vésetek alkalmazhatóak
8.2.3.2.25 Utángyártott szán takaró lemezek
8.2.3.2.26 Szánon első érdesítés, nagy bevágások
8.2.3.2.27 Markolattüske meghosszabbítás, vagy hódfarok.
8.2.3.2.28 Swenson stílusú hüvelykujj védők, vagy tokra szerelt hüvelykujj védők
8.2.3.2.29 Utángyártott biztonsági berendezések
8.2.3.2.30 Utángyártott tártalp használható, amennyiben azzal a tár tömege nem növekszik az eredeti (azonos kapacitású) tárnál 1,5 unciával, vagyis 42,5 grammal többre.
8.2.3.2.31 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.
8.2.3.2.32 Az eredeti tárnál hosszabb tár használható, amennyiben minden más divízió követelmény teljesül.
8.2.3.3 CDP-ben tiltott módosítások (nem kizárólagos lista)
8.2.3.3.1 Acél porvédők, és sín 3,25''-nál (8,26 cm-nél) nagyobb hosszban nem engedélyezettek (A szánakasztó tengely hátsó részétől, a porvédő vagy sín legelöl lévő részéig mérve)
8.2.3.3.2 A szán külső részéről történő anyag leválasztás, következők kivételével: első
érdesítés, nagy bevágások
8.2.3.3.3 Elsütőbillentyű szélesítő
8.2.3.3.5 Szánakasztó kiiktatása

8.2.4 Compact Carry Pistol (CCP - kompakt önvédelmi pisztoly)
8.2.4.1 A következő feltételeknek kell megfelelnie a CCP-ben használható kézi lőfegyvernek:
8.2.4.1.1 Félautomata
8.2.4.1.2 9mm (9x19) vagy ennél nagyobb kaliber
8.2.4.1.3 4,1 coll (10.41 cm) vagy kisebb csőhossz
8.2.4.1.4 A töltetlen lőfegyvernek a legnehezebb tárral együtt legfeljebb 37 oz
(1048,9 gramm) tömegűnek szabad lennie.
8.2.4.1.4 A lőfegyvernek, melybe a legnagyobb tárat kell behelyezni, el kell férnie a
szabványos IDPA fegyver teszt dobozba. (Ennek méretei: collban: 8 ¾” x 6” x 1 3/8”,
centiméterben: 22,23cm x 15,24cm x 3,49cm)
8.2.4.1.6 A lőfegyver nyugalmi, kiinduló állapota
8.2.4.1.6.1 A kizárólag egyszeres működtetésű (SAO) fegyverek csőre töltve, biztosítva indulnak. (kakas hátsó állásban, biztosítva)
8.2.4.1.6.2 A választható DA/SA működtetésű fegyverek vagy csőre töltve és biztosítva, vagy fesztelenítve indulnak. Ez a lövő belátására van bízva.
8.2.4.1.6.3 A DA, DAO, vagy striker-es, fesztelenítő karral, vagy gombbal ellátott
fegyvereket a karral, vagy gombbal feszteleníteni kell

8.2.4.1.6.4 DA/DAO/striker-fired lőfegyverek biztosítóinak a 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, azzal a kivétellel hogy nincsen korlátozva a porvédő hossza. (A
8.2.2.3.1-es szabály CCP fegyverre nem alkalmazható.)

8.2.5 Revolver divízió (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:
8.2.5.1.1 Bármely revolver, amely legalább .38 Special kaliberű, vagy annál nagyobb,
peremes lőszerrel működik, és nem tölthető töltőcsillaggal
8.2.5.1.2 A töltetlen lőfegyvernek legfeljebb 43 oz (1219 gramm) tömegűnek szabad
lennie.
8.2.5.2 A következő feltételeknek kell megfelelnie a Módosított Revolvereknek:
8.2.5.2.1 Bármely revolver, amely legalább .357 magnum kaliberű, vagy annál nagyobb, peremes, vagy perem nélküli lőszerrel működik.
8.2.5.2.2 A töltetlen lőfegyvernek legfeljebb 50 oz (1417.5 gramm) tömegűnek szabad lennie.
8.2.5.2.3 Tölthető gyorstöltővel, vagy töltőcsillaggal is.
8.2.5.3 A következő feltételeknek mind a Gyári mind a Módosított Revolvereknek
meg kell felelniük:
8.2.5.3.1 Gyári hosszához képest lerövidített lőszer nem használható
8.2.5.3.2 A használt lőszer kaliberének meg kell egyeznie a lőfegyver kaliberével, kivéve az alábbi eseteket:
8.2.5.3.2.1 .38 special .357 magnum fegyverben
8.2.5.3.2.2 .44 special .44 magnum fegyverben
8.2.5.3.2.3 .45 Auto Rim, vagy .45 GAP .45 ACP fegyverben
8.2.5.3.2.4 .45 ACP, vagy .45 GAP, .45 Colt fegyverben
8.2.5.3.2.5 .40 S&W, 10mm fegyverben
8.2.5.3.3 A cső legfeljebb 4,25'' (10,8 cm) hosszú lehet
8.2.5.3.4 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.
8.2.5.4 A Gyári, és Módosított Revolver divíziókban engedélyezett módosítások (kizárólagos lista)
8.2.5.4.1 Az irányzékok cserélhetőek, másik nézőke, célzóhasáb típusra. A szán, és a
cső módosítható amennyiben az irányzék rögzítése ezt megköveteli.

8.2.5.4.2 Elsütő szerkezet módosítható az elsütő erő javítására, amennyiben a biztonságos működés garantált (elsütőbillentyű polírozás, kakas sorjátlanítás, túlhúzásgátló, DA konverzió engedélyezett)
8.2.5.4.3 Markolat cserélhető más markolatra, amely nem nehezebb a gyári markolatnál 2 unciával, vagyis 56,7 grammal.
8.2.5.4.4 Markolat csúszásgátló szalag, gördeszka szalag stb. használható
8.2.5.4.5 A dobtár kioldó cserélhető, de csak gyártó azonos darabra.
8.2.5.4.6 Töltényűrök végének lekerekítése
8.2.5.4.7 Gyári cső lerövidítése
8.2.5.4.8 Csőcsere: csak gyári csőre, mely az adott modellhez készült
8.2.5.4.9 Azon lőfegyverek, melyeket töltőcsillag használatára alakítottak át, használhatóak Gyári Revolver divízióban, amennyiben a töltéshez nem töltőcsillagot használnak.
8.2.5.4.10 Egyedi felületkezelés
8.2.5.5 Csak a Módosított Revolver divízióban engedélyezett módosítások (kizárólagos lista)
8.2.5.5.1 A dobtár kioldó módosítható, cserélhető, de nem lóghat túl a tokon semmilyen irányba, és nem lehet vastagabb 3/8''-nál (9,5mm-nél) (a tok oldalsíkjától mérve)
8.2.5.5.2 Töltőcsillag használatát lehetővé tevő módosítások
8.2.5.6 A Gyári, és Módosított Revolver divíziókban tiltott módosítások (nem kizárólagos lista)
8.2.5.6.1 Túlméretes vagy nehéz cső8.2.5.6.2 Hogue Big Butt markolatok, és hasonlóak. A legnagyobb megengedett markolat méretei a következők: 5'' (12.7cm) magasság, (a tokba mart kakas nyílás aljától a markolat legaljáig mérve), 2 3/8'' (6.03 cm)
maximális mélység, 1 5/8'' (4.13 cm) maximális szélesség.

8.2.6 Tartalék fegyver (BUG)
8.2.6.1 A Tartalék fegyver (BUG) divíziót kötelező megrendezni 1-es szintű (Tier1)
versenyek esetén, 2-től 5-ös szintű, jóváhagyott versenyeknél azonban opcionális.
8.2.6.2 Lehetséges továbbá speciális, kizárólag BUG kategóriájú versenyt rendezni. A
Verseny Igazgató (MD) ilyenkor előírhat a pályaleírásban egyedi feltételeket, például
a kiinduló pozícióval, a tok használattal kapcsolatban, vagy olyan újratöltést mely beleszámít a mért időbe.
8.2.6.3 A BUG divízióban engedélyezett lőfegyverek a következő alkategóriákba sorolhatóak:
8.2.6.3.1 Félautomata BUG
8.2.6.3.2 Revolver BUG
8.2.6.3.3 Egyéb, a Verseny Igazgató (MD) által meghatározott alkategóriák.
8.2.6.4 BUG divízióban engedélyezett módosítások (kizárólagos lista):
8.2.6.4.1 A fegyver biztonságos tárolását lehetővé tevő zárak, kiiktathatóak, vagy teljesen eltávolíthatóak.
8.2.6.4.2 Tár biztosítók, kiiktathatóak, vagy teljesen eltávolíthatóak.

8.2.6.4.3 Azon lőfegyverek, vagy irányzékok, melyek beépített lézert tartalmaznak
használhatóak, amennyiben miden más divízió szabálynak eleget tesznek, és a lézer
nem aktív a lőfeladat végrehajtása közben.
8.2.6.5 Egyik BUG divízióban sem engedélyezett módosítások (nem kizárólagos lista):
Lásd: Nem engedélyezett módosítások a többi divíziókban

8.2.6.6 Félautomata Tartalék fegyver (BUG-S)
8.2.6.6.1 A következő feltételeknek kell megfelelnie a BUG-S divízióban használható
kézi lőfegyvernek:
8.2.6.6.1.1 Félautomata
8.2.6.6.1.2 SA/DA/DAO, vagy striker-es működtetés.
8.2.6.6.1.3 .380 ACP (9 mm browning short) vagy ennél nagyobb kaliber
8.2.6.6.1.4 3,6 coll (9.14 cm) vagy kisebb csőhossz (nemzeti sajátosságként a PA-63 fegyverek
használhatóak).
8.2.6.6.1.5 A töltetlen lőfegyvernek a legnehezebb tárral együtt legfeljebb 29 oz
(822.1 gramm) tömegűnek szabad lennie.
8.2.6.6.1.6 A lőfegyvernek, melybe a legnagyobb tárat kell behelyezni, el kell férnie a
szabványos IDPA fegyver teszt dobozban, melynek méretei: collban: 7 ¼” x 5 ½” x 1
⅜”, centiméterben: 18,42cm x 13,97cm x 3,49cm)
8.2.6.6.1.7 A tárnak (beleszámítva a tártalpat is) nem szabad 1 collnál (2,54cm-nél)
többel túllógnia a markolat alján.
8.2.6.6.2 A lőfegyver kiinduló állapota
8.2.6.6.2.1 A kizárólag egyszeres működtetésű (SAO) fegyverek csőre töltve, biztosítva indulnak. (kakas hátsó állásban, biztosítva)
8.2.6.6.2.2. A választható DA/SA működtetésű fegyverek vagy csőre töltve és biztosítva, vagy fesztelenítve indulnak. Ez a lövő belátására van bízva.
8.2.6.6.2.3 Amennyiben a lövő a fesztelenítés mellett dönt, akkor a fesztelenítő karval, vagy gombbal ellátott fegyvereket a karral, vagy gombbal feszteleníteni kell
8.2.6.6.2.4 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.
8.2.6.6.2.5 A BUG félautomata divízióban a lövő csőre töltött fegyverrel, plusz 5 lőszerrel a tárban indul, a további tárakban 6 darab lőszer kell legyen.
8.2.6.6.3 Félautomata módosítások:
A Félautomata Tartalék fegyvernek az összes ESP divízióbeli módosításnak, és korlátozásnak eleget kell tennie.

8.2.6.7 Revolver Tartalék fegyver (BUG-R)
8.2.6.7.1 A következő feltételeknek kell megfelelnie a BUG-R divízióban használható
kézi lőfegyvernek:
8.2.6.7.1.1 Bármely revolver, amely legalább .38 Special kaliberű, vagy annál nagyobb, peremes lőszerrel működik, és nem tölthető töltőcsillaggal
8.2.6.7.1.2 Gyári hosszához képest lerövidített lőszer nem használható

8.2.6.7.1.4 A cső legfeljebb 3.00'' (7,62 cm) hosszú lehet
8.2.6.7.1.5 A töltetlen lőfegyvernek legfeljebb 38 oz (1077,3 gramm) tömegűnek szabad lennie.
8.2.6.7.1.6 Csak a divíziónak megfelelő lőszerszámmal tárazható (6 db).
8.2.6.7.1.7 A lőfegyvernek, melybe a legnagyobb tárat kell behelyezni, el kell férnie a
szabványos IDPA fegyver teszt dobozba. (Ennek méretei: collban: 8 ¾” x 5 ½” x 1
5/8”, centiméterben: 22,23cm x 13,97cm x 4,13cm)
8.2.6.7.2 Revolver BUG módosítások:
A Tartalék Revolver fegyvernek az összes Revolver (REV) divízióbeli módosításnak, és
korlátozásnak eleget kell tennie.

8.3 Lőszerek
8.3.1 Páncéltörő, gyújtó, és nyomjelző lövedék tiltott.
8.3.2 A klubok továbbá megtilthatják olyan lőszerek használatát, melyek károsíthatják a fém célokat.
8.3.3 Minden lőszernek egyetlen lövedéket kell tartalmaznia.
8.3.2 Lőszer erőfaktor
A cél, hogy az általánosan elérhető lőszerekkel versenyezzenek a lövők. Az egyes divíziókban érvényes minimális erőfaktorok a következők:
8.3.1.1 SSP - 125
8.3.1.2 ESP - 125
8.3.1.3 CCP - 125
8.3.1.4 CDP - 165
8.3.1.5 Stock REV - 105 Enhanced REV - 155
8.3.1.6 BUG - 95
8.3.1.7 Az erőfaktor a lövedék grain-ben mért tömegének, és a lövedék láb per másodpercben mért kezdősebességének szorzatából számolható, mely szorzatot 1000rel kell osztani, és a tizedes jegyeket figyelmen kívül kell hagyni.
8.3.2 Hivatalos kronográf eljárás
8.3.2.1 Amennyiben a kronográf mérésre a versenyző jelenléte nélkül kerül sor (a
versenyző által szolgáltatott lőszer kronográfos tesztelése) ahol a mérést végző tisztségviselő a versenyre szolgáltatott lőfegyvert használ, a következő eljárást kell használni:
8.3.2.1.1 Három darab lőszer sebességét kell vizsgálni 10 láb távolságban (3 méter),
az adott kategóriában engedélyezett leghosszabb csővel szerelt fegyverből kilőve.
Amennyiben a háromból kettő elérte, vagy meghaladta a szükséges erőfaktort, úgy a
lőszer megfelelt a vizsgálaton. Minden egyes lövés előtt, a fegyver csövét meg kell
emelni (amennyiben ezt a lőtérszabályzat megengedi), hogy a lőpor töltet a hüvely
hátsó részébe mozogjon, ezáltal is megadva a versenyzőnek minden esélyt, hogy maximális sebességet mérhessen a kronográf.
8.3.2.1.2 Amennyiben a lőszer nem teljesíti az előírt erőfaktort, a versenyző számára
biztosítani kell a lehetőséget 3 újabb lőszer mérésére, a saját, versenyen használt
fegyverét használva, vagy egyéb, maximális csőhosszal rendelkező fegyvert használ-

va. Minden egyes lövés előtt, a fegyver csövét meg kell emelni (amennyiben ezt a lőtérszabályzat megengedi), hogy a lőpor töltet a hüvely hátsó részébe mozogjon.
Amennyiben a 6 lőszerből legalább 2 megfelelt az előírt erőfaktornak, úgy a lőszert
megfelelőnek kell nyilvánítani.
8.3.2.1.3 A verseny rendezőinek nem róható fel, ha nem tudnak a vizsgálathoz fegyvert biztosítani minden egyes típushoz/kaliberhez. Amennyiben szükséges a verseny
tisztségviselői kölcsön kérhetnek fegyvert a versenyzőktől, hogy megismételjék a kronográf mérést. Amennyiben megfelelő fegyvert nem tudtak szerezni, úgy a második
mérés sorozatot mindenképp a versenyző fegyverével kell elvégezni. Mindig teljes
mértékben a versenyző felelőssége, hogy az általa használt lőszer teljesítse az előírt
erőfaktort.
8.3.2.1.5 A kronográf eljárás során használt lőfegyvernek meg kell felelnie mindazon
divízió előírásoknak, amiben a lövő a fegyverével indult.
8.3.2.1.6 Azon versenyző, akinek a lőszere nem teljesíti az elvárt erőfaktort, meglőheti a versenyt, de az összesített időeredménye helyett Kizárás (DQ) fog szerepelni az
értékelésnél.
8.3.2.2 Amennyiben a kronográf mérésre a verseny ideje alatt lehetőség van, és a
versenyző saját fegyverével történik, akkor a következő eljárást kell használni:
8.3.2.2.1 Három darab lőszer sebességét kell vizsgálni 10 láb távolságban (3 méter),
a versenyző saját fegyverből kilőve. Amennyiben a háromból kettő elérte, vagy meghaladta a szükséges erőfaktort, úgy a lőszer megfelelt a vizsgálaton. Minden egyes
lövés előtt, a fegyver csövét meg kell emelni (amennyiben ezt a lőtérszabályzat megengedi), hogy a lőpor töltet a hüvely hátsó részébe mozogjon.
8.3.2.2.2 Amennyiben a lőszer nem teljesíti az előírt erőfaktort, a versenyző számára
biztosítani kell a lehetőséget 3 újabb lőszer mérésére, a saját, versenyen használt
fegyverét használva, vagy egyéb, a divíziónak megfelelően maximális csőhosszal rendelkező fegyvert használva. Minden egyes lövés előtt, a fegyver csövét meg kell
emelni (amennyiben ezt a lőtérszabályzat megengedi), hogy a lőpor töltet a hüvely
hátsó részébe mozogjon. Amennyiben a 6 lőszerből legalább 2 megfelelt az előírt erőfaktornak, úgy a lőszert megfelelőnek kell nyilvánítani.
8.3.2.2.3 A verseny rendezőinek nem róható fel, ha nem tudnak a vizsgálathoz fegyvert biztosítani minden egyes típushoz/kaliberhez. Amennyiben szükséges a verseny
tisztségviselői kölcsön kérhetnek fegyvert a versenyzőktől, hogy megismételjék a kronográf mérést. Amennyiben megfelelő fegyvert nem tudtak szerezni, úgy a második
méréssorozatot mindenképp a versenyző fegyverével kell elvégezni. Mindig teljes
mértékben a versenyző felelőssége, hogy az általa használt lőszer teljesítse az előírt
erőfaktort.
8.3.2.2.5 Azon versenyző, akinek a lőszere nem teljesíti az elvárt erőfaktort, meglőheti a versenyt, de az összesített időeredménye helyett Kizárás (DQ) fog szerepelni az
értékelésnél.

8.4 Övek
Az övek szélessége nem haladhatja meg az 1,75 inch-et (44.5 mm), vastagsága nem
haladhatja meg a 0,3125 inch-et (7.94mm), a nadrágon rendelkezésre álló övtartókból legfeljebb kettő hagyható szabadon, a többin kötelezően át kell legyen fűzve az
öv.

8.5 Tokok
8.5.1 IDPA-ban engedélyezett tokok, tok követelmények:
8.5.1.1 Alkalmasnak kell lennie rejtett, egész napos, folyamatos viselésre
8.5.1.2 Az erős oldalon viselt, csípőtoknak kell lennie, amit vagy a övön belül (IWB)
vagy kívül (OWB) lehet viselni.
8.5.1.3 IDPA-ban engedélyezett övön kell viselni.
8.5.1.4 Alkalmasnak kell lennie az elsütőbillentyű működtetésének megakadályozására (amíg a fegyver a tokban van)
8.5.1.5 A fegyvert természetes (függőleges) vagy enyhén hátra döntött szögben tartsa..
8.5.1.6 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.
8.5.1.7 Elegendő erővel kell tartsa a fegyvert ahoz, hogy a viselőnek tartania kellene
a fegyver elvesztésétől, a normál napi teendői elvégzése közben.
8.5.1.8 Normál vastagságú, általános tok anyagból kell készülnie: bőr, Kydex, műanyag, nejlon stb.
8.5.1.9 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.
8.5.1.10 A tok a verseny teljes időtartama alatt, a test ugyanazon oldalán kell maradjon.
8.5.1.11 Úgy kell elhelyezni az övön, hogy a elsütőbillentyű közepe, a test középvonala mögött helyezkedjen el
8.5.1.12 IDPA esetében a test középvonala a hónaljak közepétől indul, és lefelé egyenes vonalban folytatódik
8.5.1.13 A tokon levő összes eszközt alkalmazni kell a fegyver tokban való rögzítésére.
8.5.1.14 Ezen eszközök véglegesen eltávolíthatóak, működésük visszafordíthatatlan
módon korlátozható, de nem korlátozható átmenetileg egyetlen versenyre.
8.5.1.15 A tok elülső éle nem lehet 1,75 inch-nél lejjebb (4,45 cm) a töltényűr végénél
(félautomaták esetében), vagy 1 inch-nél (2,54cm) lejjebb a tár hátsó részétől (revolverek esetén)
8.5.1.16 Az övek módosíthatóak, hogy megfeleljenek az IDPA követelményeinek.
8.5.1.17 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 kül-

ső felszínétől, és minden más tok követelményt teljesítenek. Mindezen felül minden
egyes nyomaték csavar bárhol is legyen a tokon csak külön eszközzel lehet állítható.
8.1.5.18 Kizárólag férfi versenyzőknél: a toknak úgy kell elhelyezkednie, hogy egy
0,75 inch (1,91cm) átmérőjű seprűnyelet bedugva a fegyver, és a versenyző teste közé bárhol a tok fölött, úgy a seprűnyélnek mind a fegyvert, mind a versenyző testét
egyidejűleg érintenie kell.
8.5.1.18.1 Ezen szabály miatt előfordulhat, hogy egy tok teljesen megfelelő egy adott
versenyzőnek, de egy másiknál már tiltott felszerelésnek minősül, az eltérő testalkatok miatt.
8.5.1.18.2 Szintén ezen szabály miatt ugyanazon tok lehet versenyzésre alkalmas,
amennyiben szorosan rögzített, de lehet alkalmatlan is, amennyiben az övön csüngve
túlságosan eláll a testtől.
8.5.1.18.3 Kizárólag női versenyzőknél: elálló (dropped and offset DOH) tok hordható, ha a ruházat teljesen takarja és az egyéb szabályoknak megfelel.
8.5.1.18.4 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.
8.5.1.19 IDPA versenyen tiltott tok típusok (nem kizárólagos lista):
8.5.1.19.1 Kereszthúzásos (gyenge kéz oldalán lévő) tok
8.5.1.19.2 Váll tokok
8.5.1.19.3 Vesetok
8.5.1.19.4 Középre (combartéria és nemi szerv) mutató tok
8.5.1.19.5 Zseb tokok

Pl. 8.5.1.9 Férfi versenyzőknél a markolat elülső éle teljes egészében az öv vonalánál, vagy azon felül helyezkedik el.

Pl. 8.5.1.15 Tok takarásának mértéke elölről félautomata fegyvereknél

Pl. 8.5.1.17 A seprűnyél teszt

8.5.1.17 Férfi engedélyezett

8.5.1.15 Férfi, tiltott, nem teljesíti a seprűnyél tesztet
Ex. 8.5.1.17 Male Not Legal, fails dowel test and 8.3 illegal belt

Pl. 8.5.1.17 Tiltott, nem teljesíti a seprűnyél tesztet, és 8.3 az öv is tiltott IDPA célra

Pl.8.5.1.17 Női, engedélyezett

Pl. 8.5.1.17 Női tiltott, eltér a függőlegestől

8.5.2 Tok képek
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8.5.2.1 Példák az övön belül viselt (IWB) stílusú tokokra

8.5.2.2 Példák az övön kívül viselt (OWB) stílusú tokokra

8.6 Tártartók
8.6.1 Általános tártartó szabályok
8.6.1.1 Tártartók helyett a lövők használhatják a zsebeiket a tartalék tárak hordozására. A különböző módszerek kombinálhatóak is (pl. 1 tár a zsebben, 1 a tártartóban).
8.6.1.2 A tárak nem tarthatóak felsőtesten található zsebben (pl. mellény zseb).
8.6.1.3 Csupán egyetlen tártartó viselhető az övön. (Amelyben természetesen lehet
hely több tárnak is, ahogyan ezt a 8.1.4 alpontjai előírják.) Ezen felül még egy tártartó elhelyezhető a test középvonala mögött is, de az kizárólag a feladatok kezdeténél
használható. Ezt a tártartót a versenyző köteles a Standby (Figyelem!) parancs elhangzása előtt kiüríteni.
8.6.1.4 A tártartók módosíthatóak hogy megfeleljenek az IDPA követelményeinek
8.6.1.5 Kizárólag férfi versenyzőknél: a tártartót úgy kell elhelyezni, hogy a benne levő tár, és a versenyző teste közé egy 0,75 inch (1,91cm) átmérőjű seprűnyelet bedugva, az a tárat, és a versenyző testét egyaránt érintse.
8.6.2 Tártartó szabályok, a tártartókkal szembeni követelmények:
8.6.2.1 Alkalmasnak kell lennie rejtett, minden napi viseletre.
8.6.2.2 IDPA-ra alkalmas övön kell viselni.
8.6.2.3 A tárból legalább 2 inch-et (5,08 cm) kell takarnia, a legelső lőszer peremétől
mérve tovább a tár hátoldalán.
8.6.2.4 A tártartó teljes magasságában takarnia kell a tár külső oldalát, amely a lövő
testétől elfelé mutat.
8.6.2.5 A tárat a függőlegestől legfeljebb 10° eltéréssel kell tartania. (Az öv síkjához
képest 80° és 100° között)
8.6.2.6 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
lehet állítható.
8.6.2.7 Olyan tártartók, melyekből kilátszik a lövedék nem megengedettek.
8.6.2.8 A tártartót úgy kell elhelyezni hogy az hátrébb legyen az övön, mint a lövő
elülső csípőcsontja.
8.6.2.9 A verseny alatt tilos a tárak, tártartók, és/vagy lőszertároló eszközök helyzetét megváltoztatni (mindig ugyanonnan kell tárazni minden egyes pályánál), amenynyiben a pályaleírás ezzel ellentétesen nem rendelkezik.

Pl. 8.6.2.3 A két inch mérési módja

Pl. 8.6.2.4 A tár külső oldala teljes takarásban

Pl. 8.6.2.4 Nem engedélyezett, a külső oldal nincsen teljesen takarva

Pl. 8.6.1.5 Nem engedélyezett, mivel nem teljesíti a seprűnyél tesztet és a 8.6.2.6
pontban foglaltak miatt sem: a gomb túlnyúlik a külső felületen.

Pl. 8.6.1.5 Engedélyezett
8.6.3 Gyorstöltő, és töltőcsillag szabályok
8.6.3.1 Alkalmasnak kell lennie rejtett, minden napi viseletre.
8.6.3.2 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 összeszorítő 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.
8.6.3.3. 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.
8.6.3.4 A töltőcsillagokat nem kötelező tartóban tartani, amennyiben három (3) vagy
annál kevesebb lőszer van bennük. A jobb fogás érdekében a tartókon oldalról bevágások készíthetőek, de kizárólag a hüvelyk, és mutató ujjak számára.
8.6.3.5 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 (2,54cm).
8.6.3.6 A lövő a további gyorstöltőit/töltőcsillagait a gyenge oldalon levő csípőcsont
mögött, vagy a tok mögött viselheti.
8.6.2.9 A verseny alatt tilos a gyorstöltő/töltőcsillag tároló eszközök, és
gyorstöltők/töltőcsillagok, vagy egyéb lőszer hordozó eszközök helyzetét megváltoztatni (mindig ugyanonnan kell tárazni minden egyes pályánál), amennyiben a pályaleírás ezzel ellentétesen nem rendelkezik.

8.6.4 Engedélyezett Gyorstöltő tároló képek

8.6.5 Engedélyezett Töltőcsillag tároló pl. 8.6.3.3

8.6.5 Nem engedélyezett Töltőcsillag pl.8.6.3.3, és8.6.3.4

8.7 Szolgálati felszerelés kivételek
8.7.1 Az alábbi szolgálati felszerelésre vonatkozó engedmények, azon járőr típusú felszerelésekre vonatkoznak, melyeket nyíltan, egyenruhaszerűen viselnek, nem nyomozói felszerelésnek minősülnek.
8.7.2 Rendőrök, és katonák, viselhetik a szolgálati felszerelésüket,a következők betartása mellett:
8.7.3 A szolgálati tok erős oldalon, öv, vagy comb tok lehet, legalább egy a fegyvert
helyén tartó kiegészítővel.
8.7.4 Minden eszköz, mely a fegyver tokban való rögzítésére használható, kötelezően
használandó.
8.7.5 Minden öv tartónak rendelkezésre kell állnia a versenyen, de a versenyző döntésére van bízva melyikben tart felszerelést.

8.7.6 Rendőrök és katonák, akik szolgálati felszerelésüket használják felmentést kapnak az alábbi szabályok alól:
8.7.6.1 Rejtett viseléshez szükséges ruházat viselése
8.7.6.2 Tok formai, és elhelyezés követelményei
8.7.6.3 Tártartó eszközök formai, és elhelyezés követelményei
8.7.6.4 Öv formai, és elhelyezés követelményei
8.7.7 Rendőrök és katonák, akik szolgálatukat fegyverre szerelt lámpával és/vagy lézerrel látják el versenyezhetnek ezen eszközökkel a szolgálati tokot használva. A lámpa/lézer nem lehet bekapcsolva a lőfeladatok végrehajtása közben. A lőfegyvernek a
lámpát/lézert eltávolítva, meg kell felelnie minden egyéb kategória követelménynek.
8.7.8 A fenti szolgálati felszerelés kivételek csak helyi, klub versenyen (Tier 1) alkalmazhatóak, és nem érvényesek a sanctioned versenyekre.

8.8 Egyéb szabályok
8.8.1 Térd és könyökvédők
8.8.1.1 Kemény borítású térd és könyökvédők nem használhatóak.
8.8.1.2 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, amenynyiben 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:
8.8.4.1 Az IDPA versenyeken csak kézben tartott lámpák használhatóak. Lásd még:
Mozgásukban maradandóan korlátozott lövőkre vonatkozó szabályok
8.8.4.2 A lámpákat tilos bármilyen módon a lövő kezéhez, csuklójához, vagy karjához
rögzíteni
8.8.4.3 Gyűrűk, pántok, amik a lövő bármely testrészét (ujj, tenyér, csukló stb.) körbe
veszik tiltottak.
8.8.4.4 Ha van a lámpán rögzítő zsinór, azt nem kell eltávolítani, de nem használható.
8.8.4.5 A rendőrök és katonák, akik a szolgálati felszerelésüket használják, nem kapcsolhatják be a fegyverükön levő lámpát, de a kézben tartott lámpát használhatják az
idevágó 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 tár tartó eszközöket, és tárakat egyaránt.
8.9.2 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.
8.9.3 A rejtő öltözet nem módosítható műanyag zipzárral, dróttal, fém, styrofoam, hullámpapír, vagy hasonló anyagokkal, melyek az öltözetet, vagy annak zsebeit keményí-

tik. Azon zsebekre tilos felvarrót tenni, melyeket a lőfeladat végrehajtása közben
használ a lövő. A normál keményítő használata mosásnál megengedett.
8.9.4 Súlyokat tilos az öltözethez rögzíteni, de tárgyakat lehet a zsebekbe tenni.
Zsebfedők begyűrhetűek.
8.9.5 Speciálisan újratöltés után a tár elhelyezésére készített zseb nem használható.
8.9.6 A lámpákat nem szükséges rejteni.

9. IDPA versenyek minősítései
9.1 Az adott évben érvényes minősítést az előző naptári év versenyeredményei alapján kell meghatározni. Tárgyévben szerzett minősítést év közben külön lehet kérni, ez
évközi minősítésnek számít, amely térítés köteles.
9.2 A minősítéshez szükséges versenyeredmények kizárólag a Szövetség vagy a nemzetközi szövetség által jóváhagyott, és ellenőrzött versenyeken szerezhetők meg.
9.3 Minősítő versenyen legalább három egyesület versenyzőinek és legalább 15 versenyzőnek kell részt venni.
9.4 Minősítést fegyvernemenként lehet megszerezni, jelenleg nagy kaliberű pisztolyra és nagy kaliberű puskára.
9.5 A Minősítést minden versenyzőnek, minden évben meg kell szereznie.
9.6 A minősítés alapja a nemzetközi 72 lövéses, 25 lövéses vagy a PCC minősítő versenyen elért időeredmény.

9.7 A nemzetközi 72 lövéses minősítő versenyen részletei
9.7.1 A rejtett viselés nem kötelező a minősítő versenyen.
9.7.2 1. pálya LIMITED a P1 (7 yardos vonal, 6,4 méter) 24 lövés
9.7.2.1 String 1: (12 lövés): A fegyver pontosan 6 lőszerrel töltve. Minden cél támadása 2 lövéssel, majd vészhelyzeti tárcserét követően minden célt 2 fejlövéssel kell
újra támadni.
9.7.2.2 String 2 (6 lövés): Minden cél támadása 2 lövéssel, csak erős kézzel.
9.7.2.3 String 3 (6 lövés): A fegyver gyenge kézben, 2 lövéssel kell támadni minden
célt.
9.7.3 2. Pálya: LIMITED P2 és P3 (5 és 10 yardos 9,1 + 4,6 méter vonal) 24 lövés öszszesen.
9.7.3.1 String 1 (12 lövés):A fegyver 6 lőszerrel töltve. A lövő háttal áll a céloknak,
fordulás után 2 lövéssel támad minden célt, majd vészhelyzeti tárcserét követően
újabb 2 lövéssel támad minden célt.
9.7.3.2 String 2 (6 lövés): A 10-yardos vonalon (9,1m.P2), folyamatos előre mozgás
közben minden cél támadása 2 lövéssel. A P3. (4,6 méter) vonalat tilos átlépni!
9.7.3.3 String 3 (6 lövés): A 5-yardos vonalon (4,6m. P3), folyamatos hátramozgás
közben minden célt 2 lövéssel kell támadni.
9.7.4 3. Stage 3 LIMITED (15 és 20-yardos vonal18,3 és 13,7 méter) 24 lövés összesen
9.7.4.1 String 1 (12 lövés):A fegyver 6 lőszerrel töltve, a lövő P4.-ben áll. Minden célt
2 lövéssel megtámad a fedezék bármelyik oldaláról, újratölt, majd előre mozog a 15
yardos vonalon (P5) elhelyezett hordók mögé és a hordók belső oldalát fedezéknek
használva2 lövéssel újratámad minden célt. A versenyző választhat, hogy melyik oldalra fut, azonban kötelező a fedezékek belső oldalát használni. Amennyiben a lövő a
fedezék külső oldalát használja, az 5.1. szerinti büntetést kapja.
9.7.4.2 String 2 (12 lövés): A fegyver 6 lőszerrel töltve, a lövő P5.-ben áll. Minden
célt a fedezék belső oldaláról megtámad 2 lövéssel, majd tárcserét követően átfut a
másik oldali fedezék mögé, ahonnan szintén a fedezék belső oldaláról újabb 2 lövés-

sel támad minden célt. Amennyiben a lövő a fedezék külső oldalát használja, az 5.1.
szerinti büntetést kapja.
9.7.5 A divíziókban az adott szintekhez elvárt időeredmények:
Időeredmények:

ESP
0-

SSP
0-

CDP
0-

CCP
0-

REV
0-

95.00

96.00

100.00

103.00

110.00

- 118.00

95.01 -

96.01 -

100.01 -

103.01 -

110.01 -

118.01

140.00

142.00

142.00

155.00

165.00

- 177.00

III. osztály

140.01 225.00

142.01 232.00

150.01 240.00

155.01 248.00

165.01 263.00

177.01
- 283.00

IV. osztály

225.01 325.00

232.01 332.00

240.01 340.00

248.01 348.00

263.01 363.00

283.01 383.00

I. osztály

II. osztály

BUG
0

9.8 A nemzetközi 25 lövéses minősítő versenyen részletei
9.8.1 A cél magassága 5'
9.8.2 A fedőruházat nem kötelező
9.8.3 Kötött lövésszám
9.8.4 Első részfeladat: 5 lövés szabad stílusban
9.8.5 Második részfeladat: 5 lövés csak erős kézzel
9.8.6 Harmadik részfeladat: 5 lövés, technikai tárcsere, újabb 5 lövés szabad stílusban
9.8.7 Negyedik részfeladat: 4 lövés a testbe, egy a fejbe szabad stílusban
9.8.8 A cél távolsága 9.144 m (10 yard)
9.8.9 A divíziókban az adott szintekhez elvárt időeredmények:
Időeredmények:

ESP
0-

SSP
0-

CDP
0-

CCP
0-

REV
0-

25

25.4

26.1

27.1

28.8

- 30.9

25.01 -

25.41 -

26.11 -

27.11 -

28.81 -

30.91

32.00

32.4

33.3

34.7

36.9

- 39.6

III. osztály

32.01 41.00

32.41 41.60

33.31 42.7

34.71 44.4

36.91 47.3

39.61
- 50.7

IV. osztály

41.01 66.00

41.61 66.60

42.71 67.70

44.41 69.40

47.31 72.30

50.71 75.70

I. osztály
I. osztály

II. osztály

BUG
0

9.9 A nemzetközi PCC minősítő versenyen részletei
9.9.1 Első pálya: 18 lövés összesen a 13.716 m-s vonaltól (P1)
9.9.2 Első részfeladat: 9 lövés, vállban lévő (low ready) fegyverrel indulva 2 test 1 fej
lövés a középső célon majd az oldalsó célokon.
9.9.3 Második részfeladat: 9 lövés, vállban lévő (low ready) fegyverrel indulva 3 fej lövés a középső célon majd az oldalsó
célokon.

9.9.4 Második pálya: 18 lövés összesen a 22.86 m-s vonaltól (valamelyik P2): vállból
indulva pontosan 9 lőszerrel, a középsővel kezdve mindhárom célt meg kell lőni 3-3
lövéssel, újratöltést követően átmenni a másik P2-be, és ismét a középsővel kezdve
mindhárom célt meg kell lőni 3-3 lövéssel.
9.9.4 Harmadik pálya: 18 lövés összesen a 45.72 m-s vonaltól (P3)
9.9.5 Első részfeladat: 9 lövés, vállban lévő (low ready) fegyverrel indulva 3 lövés a
középső célon majd az oldalsó célokon.
9.9.6 Második részfeladat: 9 lövés, P4-ben a jelet érintő fegyverrel indulva 3 lövés a
taktikai sorrendben.
9.9.7. Az elvárt időeredmények:
I. osztály: 0-66
II. osztály: 66.01-76

II. osztály: 76.01-86
IV. osztály: 86.06-152
9.9.8. Pályarajz:

9.10 Az érvényes nemzetközi IDPA minősítéssel rendelkező versenyzők (ha az általános szabályoknak megfelelnek) az alábbi megfeleltetéssel kapnak minősítést:
Grand Master, Master: Mester
Expert: I. osztályt
Sharpshooter: II. osztály
Marksman: III. osztályt
Novice: IV. osztály

10 Óvási eljárás
10.1 Definíció:
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.

10.2 Az eljárás hatálya:
Az eljárás csak IDPA által jóváhagyott versenyekre terjed ki. Az legújabb IDPA szabálykönyvben foglaltak alapján lesz a vitás kérdés feloldva.

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

10.4 Óvási követelmények
10.4.1 A versenyző a pálya meglövése után azonnal kell hogy szóban jelezze a problémát, vagy döntést mellyel nem ért egyet az adott pálya Vezető Bírójának. Ezt a kérdést az IDPA versenyzői magatartáskódexe alapján vitatják meg, minden szempontot
figyelembe véve.
10.4.2 Amennyiben a nézetkülönbség továbbra is fennáll, úgy azzal a versenyzőnek a
Verseny Igazgatóhoz kell fordulnia 15 percen belül a Vezető Bíróval történt megbeszélés után.
10.4.3 Amennyiben a nézetkülönbség továbbra is fennáll, a versenyzőnek a Verseny
Igazgatóval történt megbeszélése után azonnal jeleznie kell a Verseny Igazgatónak,
hogy panaszát írásban is be fogja nyújtani.
10.4.4 A versenyzőnek, miután tájékoztatta a Verseny Igazgatót, 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:
10.4.4.1 A versenyző neve, és elérhetőségei (mobil telefon szám)
10.4.4.2 Az eset rövid leírása (maximum 100 szóban)
10.4.4.2 A szemtanúk nevei, és a bizonyítékok leírása, amennyiben van ilyen.
10.4.4.2 Annak megerősítése, hogy a panasz kifejtésre került, mind a Vezető Bíró,
mind a Verseny Igazgató részére.

10.4.4.2 Azon speciális szabály (beleértve a sorszámát, és az oldalszámot) a jelenlegi
szabálykönyből, mely meg lett sértve, vagy az esethez közvetlenül kapcsolódik.
10.4.4.2 Annak a leírása, hogy a versenyző mit vár az óvási eljárás eredményeként.
10.5 Az óvási eljárás díja, 100 USD készpénzben csatolandó az óváshoz.
10.6 Óvási eljárás:
10.6.1 Az írásos óvás kézhezvétele után az MD a dokumentumot a Területi Képviselőnek, vagy megbízottjának továbbítja, aki az Óvási Csapatot fogja vezetni.
10.6.2 Az AC 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.
10.6.3 Az Óvási Csapat átnézi a versenyző által benyújtott dokumentumot, és megőrzi az óvás díját, amíg döntés nem születik az ügyben.
10.6.4 A csapat további adatokat kérhet a versenyzőtől, a Bíróktól, CSO-tól, MD-től,
vagy szemtanúktól, és a pálya területét is megvizsgálhatja.
10.6.5 A óvást benyújtó versenyző, az írásos óvás benyújtása után nem kezdeményezhet kommunikációt senkivel, aki bármilyen kapcsolatba került az üggyel, beleértve az
Óvási csapatot is.
10.6.6 A csapatnak az írásos óvás kézhezvételétől számítva 1 óra áll rendelkezésére
hogy döntést hozzanak az ügyben. Ezt a Verseny Igazgatónak, és az óvást benyújtó
versenyzőnek is a tudomására kell hozniuk.
10.6.7 A Verseny Igazgató felelőssége hogy az Óvási csapat döntését végrehajtsa.
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. Amennyiben a csapat nem támogatja az óvást, a Verseny
Igazgató döntése a mérvadó, és az óvási illeték az IDPA főhadiszállás részére kerül
elküldésre.
10.6.8 Az Óvási Csapat minden döntése végleges, és nem kérdőjelezhető meg semmilyen módon.
10.6.9 Senki nem adhat be óvást valaki más helyett.
10.6.10 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.
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11.1 Klubok
11.1.1 Az IDPA szövetséghez tartozó klub, a lövők egy olyan csoportja, akik összegyűlnek, hogy IDPA versenyen mérkőzzenek egymással. Az új lövők legelső benyomása amit egy IDPA klubról szerez egyben a legelső benyomása magáról az IDPA-ról is.
11.1.2 Az IDPA egyedi abban a tekintetben, hogy a klubok, és lövők számára egy izgalmas, versengő formában mutatja be a hétköznapi, önvédelmi viselésű tűzfegyverek gyakorlati kezelését. Az anyagi költségek a klubok számára minimálisak, csupán
az éves tagdíjat kell megfizetniük. Az IDPA nem rak különösebb terhet a klub tisztségviselőkre, mivel szabályrendszere egyszerű, letisztult. Az IDPA minősítő rendszere
lehetővé teszi a versenyzők besorolását egyetlen nap alatt. Nagyon sok jó pályaleírás
érhető el az interneten, amik az egyéni ízlések szerint módosíthatóak, hogy még több
változatosságot nyújtsanak.
11.1.3 Az IDPA díj központú sport. Nincsenek pénz, és tárgynyeremények, csak díjak.
Ezzel rengeteg terhet leveszünk a verseny rendezőiről, hiszen nem kell foglalkozniuk
az adományokkal, tiszteletdíjakkal, tárgynyereményekkel.
11.1.4 Az IDPA HQ minden érdeklődőt tájékoztat a klubodról az adott államban. A
klub információk elérhetőek lesznek az IDPA honlapján (www.idpa.com). A kluboknak
engedélyezett hogy minden új jelentkező éves tagdíjából 5 dollárt megtartsanak, aki
a klubnál lesz IDPA tag. (Ezt a jelentkezési lapon jelezni kell.) Ez csak az új tagokra
vonatkozik, a tagság megújítására nem.
11.1.5 Néhány országban törvény tilthatja a rejtett viselést, és az önvédelmet. Emiatt
azok akik IDPA versenyeket szeretnének rendezni ilyen országokban egyedi problémákkal néznek szembe. Ezen sajnálatos politikai szituációk miatt az IDPA feljogosítja
a hivatkozott országokban működő klubokat, hogy módosíthassák a szervezet nevét,
logóját, és/vagy a szabályokat is, hogy megfelelhessenek a jogi követelményeknek.
Viszont a bajnokságok nem lehetnek jóváhagyott versenyek egyetlen olyan országban
sem, amely nem követheti 100%-ban az IDPA szabályokat.

11.2 A Tag Klubokkal szembeni követelmények
11.2.1 A Verseny Igazgatónak vagy Klub kapcsolattartónak érvényes IDPA tagsággal
kell rendelkeznie
11.2.2 A Verseny Igazgatónak vagy Klub kapcsolattartónak minősített IDPA Bírónak
kell lennie
11.2.3 A klub versenyeknek, és létesítményeknek nyilvánosnak kell lenniük minden
IDPA tag számára
11.2.4 A kluboknak kötelező legalább évente egy alkalommal minősítő versenyt rendezniük, habár az új lövők érdekében az IDPA HQ azt ajánlja hogy legalább évi 4 alkalommal lehessen minősítő versenyt lőni.
11.2.5 A kluboknak legalább 6 IDPA versenyt kell rendezniük minden évben.
11.2.6 A klub szintű versenyen bármely divízióban indulhassanak a versenyzők.
11.2.7 A kluboknak be kell tartaniuk az IDPA szabályait, és elveit.
11.2.8 A kluboknak meg kell bizonyosodniuk arról, hogy minden kétséges szituációban a versenyző javára döntenek.
11.2.9 És a legfontosabb: Jó szórakozást!

11.3 Nemzetközi központ
Az IDPA főhadiszállás (HQ) az amerikai Berryville-ben található. A HQ kezeli az öszszes tag adatait, küldi ki a tagsági kártyákat, kezeli a pro shop rendeléseket, és bármilyen kérdéseit a tagoknak, negyed évente kiadja a Tactical Journal e-lapot, kiállítja
az okleveleket, és kártyákat a Bíróknak stb. Minden döntés amely a Főhadiszállástól
érkezik azon alapul, ami a legjobb az egyéni tagoknak, a kluboknak, és a sportnak.

11.4 Az IDPA Logo használatának feltételei
Az IDPA logója az IDPA Inc. tulajdona, és védjegye. Nem elérhető egyéni kereskedelmi használatra, habár a tag klubok használhatják azt a verseny hirdetményeikben, levelezéseikben, vagy adott eseményhez köthető emléktárgyakon, úgy mint ruházat,
sapkák, pólók. Elektronikus és nyomtatott változatok is elérhetőek az IDPA HQ-tól.

11.5 Biztosítási információk
Jelenleg az IDPA nem nyútj felelősség biztosítást a klubok részére. Ilyen kérésekkel
az NRA-hoz fordulhatnak a klubok képviselői.

