
                                          

                                                                                                                              

                                                                   

                             

 

Bi Bíí nyár IDPA verseny 

Jászfelsőszentgyörgy 

2020.07.12 
 

Történet: A haverod meghívott egy grill partira, de odaérve észleled, hogy késes rablók 

randalíroznak és fenyegetőznek. Védd meg magad és barátaidat. 

 Start Pozíció: A lövő az SP ponton áll, mind két 

kezével érinti a paravánt, PCC 1 kézzel. A 

fegyver töltve, divíziónak megfelelően. 

Részfeladatok: 1 
Pontozás: 12 lövés minimum, kötetlen 
Célok: 6 IDPA papír és 2 no shoot 
Értékelés: Legjobb 2 papír célonként 
Kezdés- Vég: Hangjel-utolsó lövés 
Szabályok: Érvényes IDPA szabályok 
Rejtve indul: Igen 
Biztonsági szögek: Az adott pályán bólyák 

által jelölve vízszintesen, és a golyófogó 

teteje 

 

Eljárás: Hangjelre tetszőlegesen, de taktikai 

sorrendben a POC 2 vagy a POC 3-ból 

leküzdöd a célokat. A medve csapda indítja a 

mozgó célt. 

1-es pálya: Grill Party 



                                          

                                                                                                                              

                                                                   

                            

 

Bi Bíí nyár IDPA verseny 

Jászfelsőszentgyörgy 

2020.07.12 
 

Történet: Csomagolod az értékes holmikat, mikor fegyveresek betörnek a raktár hátsó 

bejáraton, és még túszul ejtik az egyik munkatársad. Védd meg magad és a társad. 

 Start Pozíció: A lövő háttal áll, a csomagot 

fogja. Fegyver töltve, cső üres. PCC szemben 

áll cső 45 fokban. 

Részfeladatok: 1 
Pontozás: 14 lövés minimum, kötetlen 
Célok: 7 IDPA papír és 2 no shoot 
Értékelés: Legjobb 2 papírcélonként 
Kezdés- Vég: Hangjel-utolsó lövés 
Szabályok: Érvényes IDPA szabályok 
Rejtve indul: Igen 
Biztonsági szögek: Az adott pályán bólyák 

által jelölve vízszintesen, és a golyófogó 

teteje 

 

 

Eljárás: Hangjelre eldobod a csomagot, és 

leküzdöd a T1-T2 célt, majd POC 2-ből T3-T4, 

POC 3-ból T5-T6 és POC 4-ből a T7 célt. 

2-es pálya: Raktárban 



                                          

                                                                                                                              

                        

                                           

 

Bi Bíí nyár IDPA verseny 

Jászfelsőszentgyörgy 

2020.07.12 
 

Történet: Egyes embereknek nem tetszik a cikked és a karikatúra rajzod, amit a sajtó 

megjelenített. Fegyveresek betörtek az irodádba, AK-47-essel felfegyverkezve és tüzet 

nyitottak mindenkire. Védd meg magad és a társad. 

 Start Pozíció: A lövő ül a széken, fegyvere a 

fiókban, töltve, a cső üres. PCC az asztalon, tár 

a fiókban. 

Részfeladatok: 1 
Pontozás: 14 lövés minimum, kötetlen 
Célok: 7 IDPA papír és 1 no shoot 
Értékelés: Legjobb 2 papírcélonként  
Kezdés- Vég: Hangjel-utolsó lövés 
Szabályok: Érvényes IDPA szabályok 
Rejtve indul: Nem 
Biztonsági szögek: Az adott pályán bólyák 

által jelölve vízszintesen, és a golyófogó 

teteje 

 

 

Eljárás: Hangjelre a fiókból előveszed a 

fegyvered, PCC a tárat. Kötelezően csak ülve, 

leküzdöd a T1-T2 célt, majd POC 1-ből vagy 

POC 2-ből folytatod a semlegesítést. 

3-as pálya: Charlie Hebdo 



                                          

                                                                                                                              

                                     

                                 

Bi Bíí nyár IDPA verseny 

Jászfelsőszentgyörgy 

2020.07.12 
 

Történet: Nincs 

 Start Pozíció: A lövő a SP pozícióban áll. 

Fegyvere töltve, cső üres, első tárban csak 6 

lőszer. 

Részfeladatok: 1 
Pontozás: 12 lövés, kötött 
Célok: 3 IDPA papír 
Értékelés: Legjobb 4 papírcélonként  
Kezdés- Vég: Hangjel-utolsó lövés 
Szabályok: Érvényes IDPA szabályok 
Rejtve indul: Nem 
Biztonsági szögek: Az adott pályán bólyák 

által jelölve vízszintesen, és a golyófogó 

teteje 

 

 

Eljárás: Fegyver a tokban, hangjelre 

megtámadod T1-T3-ig a célokat, csak erős 

kézzel, majd tárcsere után gyenge kézzel, 

ugyan azokat a célokat. PCC cső 45 fokban. 

4-es pálya: Standard 



                                          

                                                                                                                              

                                    

                

                

 

 

Bi Bíí nyár IDPA verseny 

Jászfelsőszentgyörgy 

2020.07.12 
 

Történet: Hazaérkezve, kiteszed a kulcsod, letetted a fegyvered, mikor elédugrik egy 

fegyveres, túszul ejtve a feleséged. A többi szobában is késes rablók a gyerekek életét 

veszélyeztetik. Védd meg magad és a családod. 

 Start Pozíció: A lövő az SP ponton áll, fegyvere 

az asztalon, töltve, cső üres.  

Részfeladatok: 1 
Pontozás: 14 lövés minimum, kötetlen 
Célok: 7 IDPA papír, 3 no shoot 
Értékelés: Legjobb 2 papírcélonként  
Kezdés- Vég: Hangjel-utolsó lövés 
Szabályok: Érvényes IDPA szabályok 
Rejtve indul: Igen 
Biztonsági szögek: Az adott pályán bólyák 

által jelölve vízszintesen, és a golyófogó 

teteje 

 

 

Eljárás: Hangjelre megtámadod a T1 célt, 

majd tetszőlegesen folytatod a POC 1, vagy 

POC 2-ből a célok semlegesítését. 

5-ös pálya: Rablók a házadban 



                                          

                                                                                                                              

                                                                   

                               

                      

Bi Bíí nyár IDPA verseny 

Jászfelsőszentgyörgy 

2020.07.12 
 

Történet: A háziállatok ricsajára kirohansz, és észleled, hogy fegyveresek lopják a 

jószágokat, a juhászt is túszul ejtették. Védd meg magad és a társad. 

A juhászt is tús 

 

Start Pozíció: A lövő az SP ponton áll, fegyvere 

töltve a divíziónak megfelelően. PCC csöve 

lőirányban 45 fokban. 

Részfeladatok: 1 
Pontozás: 14 lövés minimum, kötetlen 
Célok: 7 IDPA papír, 1 no shoot 
Értékelés: Legjobb 2 papírcélonként 
Kezdés- Vég: Hangjel-utolsó lövés 
Szabályok: Érvényes IDPA szabályok 
Rejtve indul: Igen 
Biztonsági szögek: Az adott pályán bólyák 

által jelölve vízszintesen, és a golyófogó 

teteje 

 

 

Eljárás: Hangjelre a POC 1 vagy POC 2-ből 

leküzdöd az ellenfeleket, majd POC 3 vagy 

POC 4-ből folytatod a semlegesítést. 

6-os pálya: Tolvajok a tanyán 


