
Bel SE Hungary – IDPA

Stage 1st: Jewelry store
1. pálya: Ékszerész

Course Designer:Attila Belme

SCENARIO: See below in the „Personal & home defense” article.
TÖRTÉNET: Egy ékszerboltrablást kell megakadályoznod (részletek az újságcikkben).

START CONDITION: Standing at the designated point, 
loaded gun (up to the division capacity, chamber loaded).

START POZÍCIÓ:  A lövő a kijelölt ponton áll, töltött 
(divíziónak megfelelő, csőre töltött) fegyver rejtve.

STRINGS:                  1
RÉSZFELADATOK:   1
SCORING:                 6 rounds min, unlimited
PONTOZÁS:              6 lövés minimum, kötetlen
TARGETS:           3 threat, 0 non threat, 0 Steel
CÉLOK:                     3 fenyegető, 0 nemf, 0 fém
SCORED HITS:         Best 2 per paper
ÉRTÉKELÉS:            Legjobb 2 papírcélonként
START-STOP:           Audible - Last shot
KEZDÉS-VÉG:          Hangjel - utolsó lövés
RULES:           Current IDPA Rulebook
SZABÁLYOK:            Érvényes IDPA szabályok
COVER GARMENT:  Required
REJTVE INDUL:        Igen

STAGE PROCEDURE: On the buzzer start from P1 
engage T1, T2 and then T3  in tactical priority, moving 
forward. Restriction on pointing the muzzle above the 
berm at any time. 
ELJÁRÁS: P1-ből indulva T1, T2 támadása, majd T3 
támadása taktikai elsőbbséggel előremozogva. 
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Bel SE Hungary – IDPA

Stage 2nd: Armed robbers
2. pálya: Fegyveres rablók

Course Designer:Attila Belme

SCENARIO: See below in the „Personal & home defense” article.
TÖRTÉNET: Hazaérve egy fegyveres rablásba csöppensz bele. Próbálod a házastársadat a földön biztonságba 
helyezni, de ijedtében felugrál.

START CONDITION: Standing at the designated point,  
hand grab the horizontal non threat, loaded gun (up to the 
division capacity, chamber loaded).
START POZÍCIÓ: A lövő a ponton áll, kezével markolja a 
vízszintes nemfenyegető célt; fegyver töltve (divíziónak 
megfelelő, csőre töltött), tokban, rejtve.

SCORING:                 8 rounds min, unlimited
PONTOZÁS:              8 lövés minimum, kötetlen
TARGETS:           4 threat, 1 non threat, 0 Steel
CÉLOK:                     4 fenyegető, 1 nemf, 0 fém
SCORED HITS:         Best 2 per paper
ÉRTÉKELÉS:            Legjobb 2 papírcélonként
COVER GARMENT:  Required
REJTVE INDUL:       IgenSTAGE PROCEDURE: On the buzzer release the 

bobber (without slowing down it), and moving backward 
engage the targets. 
ELJÁRÁS: Hangjelre elengedi a bobbert (lassítás 
nélkül), hátrálva leküzdi a célokat.
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Bel SE Hungary – IDPA

Stage 3rd:  Many times
 3. pálya: Sokszor

Course Designer:Attila Belme

Scenario: See below in the „Personal & home defense” articles.
Történet: Lásd a részfeladatoknál

START CONDITION: Standing in relax at the point, loaded 
gun (may less then the division capacity, chamber 
loaded).
START POZÍCIÓ: A lövő a ponton áll relaxban, ; fegyver 
töltve (divíziónak megfelelőnél kevesebbre is lehet, csőre 
töltött), tokban, rejtve.

STRINGS:                  5
RÉSZFELADATOK:   5
SCORING:                 10 rounds min, unlimited
PONTOZÁS:              10 lövés minimum, kötetlen
TARGETS:           1 threat, 1 non-threat, 0 Steel
CÉLOK:                     1 IDPA papír, 1 NT, 0 fém
SCORED HITS:         Best 2 per paper
ÉRTÉKELÉS:            Legjobb 2 papírcélonként
START-STOP:           Audible - Last shot
KEZDÉS-VÉG:          Hangjel - utolsó lövés
RULES:           Current IDPA Rulebook
SZABÁLYOK:            Érvényes IDPA szabályok
COVER GARMENT:  Required
REJTVE INDUL:       IgenSTAGE PROCEDURE: see at the strings

ELJÁRÁS: lásd a részfeleadatoknál



Bel SE Hungary – IDPA

Stage 3rd, string 1st: Mom action
 3. pálya, 1. részfeladat: Anyai bevetés

Course Designer:Attila Belme

Scenario: See below in the „Personal & home defense” article.
Történet: A kisgyermekeddel játszol és az anyukáddal telefonálsz, amikor rád támad egy fegyveres,  lásd a 
cikket is.

START CONDITION: Standing in relax at the point, loaded 
gun (up to the division capacity, chamber loaded). Phone 
in weak hand.

START POZÍCIÓ: A lövő a ponton áll relaxban, fegyver 
töltve (divíziónak megfelelő, csőre töltött), tokban, rejtve. 
Telefon a gyenge kézben.

STAGE PROCEDURE: On the buzzer engage the target 
while phoning.
ELJÁRÁS: Hangjelre küzd le a célt telefonálás közben.
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Bel SE Hungary – IDPA

Stage 3rd, string 2nd: Stalker takedown
 3. pálya, 2. részfeladat: Zaklató leszedése

Course Designer:Attila Belme

Scenario: See below in the „Personal & home defense” article.
Történet: A kisgyermekeddel játszol és az anyukáddal telefonálsz, amikor rád támad egy fegyveres,  lásd a 
cikket is.

START CONDITION: Standing in relax at the point, loaded 
gun (up to the division capacity, chamber loaded). 

START POZÍCIÓ: A lövő a ponton áll relaxban, fegyver 
töltve (divíziónak megfelelő, csőre töltött), tokban, rejtve. 

STAGE PROCEDURE: On the buzzer go down on the 
stairs, then draw and engage the target.
ELJÁRÁS: Hangjelre menj le a lépcsőn, utána ránts 
fegyvert.
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Bel SE Hungary – IDPA

Stage 3rd, string 3rd: 91 year old
 3. pálya, 3. részfeladat: 91 évesen

Course Designer:Attila Belme

Scenario: See below in the „Personal & home defense” article.
Történet: 91 éves korodban rád támad egy 30 éves... lásd a cikket is.

START CONDITION: Standing in relax at the point, loaded 
gun (up to the division capacity, chamber loaded).

START POZÍCIÓ: A lövő a ponton áll relaxban, ; fegyver 
töltve (divíziónak megfelelő, csőre töltött), tokban, rejtve.

STAGE PROCEDURE: On the buzzer engage the target
ELJÁRÁS: Hangjelre küzd le a célt.
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Bel SE Hungary – IDPA

Stage 3rd, string 4th: Shoot first
 3. pálya, 4. részfeladat: Elsőnek lőj

Course Designer:Attila Belme

Scenario: See below in the „Personal & home defense” article.
Történet: Fegyvert fognak rád, de te gyorsabb vagy,  lásd a cikket is.

START CONDITION: Standing in relax at the point, loaded 
gun (up to the division capacity, chamber loaded). 

START POZÍCIÓ: A lövő a ponton áll relaxban, fegyver 
töltve (divíziónak megfelelő, csőre töltött), tokban, rejtve. 

STAGE PROCEDURE: On the buzzer  engage the target.
ELJÁRÁS: Hangjelre küzd le a célt.
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Bel SE Hungary – IDPA

Stage 3rd, string 5th: Shoot and care
 3. pálya, 5. részfeladat: Lőj és adj elsősegélyt

Course Designer:Attila Belme

Scenario: See below in the „Personal & home defense” article.
Történet: Tűzharcba kerülsz, majd a harcképtelen támadót lásd el,  lásd a cikket is.

START CONDITION: Standing in relax at the point, loaded 
gun (up to the division capacity, chamber loaded). 

START POZÍCIÓ: A lövő a ponton áll relaxban, fegyver 
töltve (divíziónak megfelelő, csőre töltött), tokban, rejtve. 

STAGE PROCEDURE: On the buzzer  engage the target, 
secure the gun as usual, and after it (off the clock) go 
back, and give first aid: stop the bleeding and make 
CPR (one proc, if not proper).
ELJÁRÁS: Hangjelre küzd le a célt. Amikor a szokásos 
módon biztonságos a fegyvered, (nem mérve az időt), 
menj hátra és adj elsősegélyt: állítsd el a vérzést, és 
élessz újra (1 eljáráshiba, ha nem sikerül 
szabályosan).
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Bel SE Hungary – IDPA

Stage 4th: Morning robbery
4. pálya: Hajnali rablás

Course Designer:Attila Belme

SCENARIO: See below in the „Personal & home defense” article.
TÖRTÉNET: Hajnalban megtámadnak  (részletek az újságcikkben).

START CONDITION: Standing at the designated point, 
loaded gun (up to the division capacity, chamber loaded).

START POZÍCIÓ:  A lövő a kijelölt ponton áll, töltött 
(divíziónak megfelelő, csőre töltött) fegyver rejtve.

STRINGS:                  1
RÉSZFELADATOK:   1
SCORING:                 4 rounds min, unlimited
PONTOZÁS:              4 lövés minimum, kötetlen
TARGETS:           2 threat, 0 non threat, 0 Steel
CÉLOK:                     2 fenyegető, 0 nemf, 0 fém
SCORED HITS:         Best 2 per paper
ÉRTÉKELÉS:            Legjobb 2 papírcélonként
START-STOP:           Audible - Last shot
KEZDÉS-VÉG:          Hangjel - utolsó lövés
RULES:           Current IDPA Rulebook
SZABÁLYOK:            Érvényes IDPA szabályok
COVER GARMENT:  Required
REJTVE INDUL:        Igen

STAGE PROCEDURE: On the buzzer from P1 engage 
T1, T2.
ELJÁRÁS: P1-bőlT1, T2 támadása.
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