VERSENYKIÍRÁS
1. BUDAPEST GUNS and WORKS Summer Challenge
Név:
Rendező:
Dátum:
Helyszín:
GPS koordináták:

Rendezési hozzájárulás:
Fizetendő:
Nevezés:
Web:
Szabályok:

1. BUDAPEST GUNS and WORKS Summer Challenge
ST IPSC SE, 2132 Göd, Gizella u. 31.
2019. május 31 - június 1.
Dunaújvárosi sportlőtér, 2400 Dunaújváros, Lőtér út. 1.
N46°57'18.1" E018°55'08.7"
46°57'18.1"N 18°55'08.7"E
46.955013, 18.919076
IPSC pisztoly
Level 2, nemzetközi verseny
8
148 (maximális pontszám: 740)
Classic, Open, Standard, Production, Production-optic, Revolver
Az érvényben lévő hazai és nemzetközi IPSC szabályok szerint
(MDLSZ IPSC szakág versenyrendezési és ellenőrzési
szabályzata: 3. pont)
7000 HUF / € 23
A helyszínen
solyom@stipsc.hu (Név, div., kat., rajtengsz., squadszám.)
https://www.facebook.com/IPSCWinterSummerChallenge
Aktuálisan érvényben lévő IPSC szabályok

Kapacitás mainmatch:

72 fő

Jelleg:
Besorolás:
Pályák száma:
Lövésszám:
Divíziók:
Indulás feltétele:

A versenyen hang- és képrögzítés zajlik, melynek anyaga a továbbiakban a rendező tulajdonát képezi,
aki - részben vagy egészben - szabadon, nyilvános módon felhasználhatja ; a résztvevő a részvételével
elfogadja és tudomásul veszi ezt a tényt.
A rendező kéri a lövőket, hogy a verseny alatt segítsenek a találatok leragasztásában és a fémek
felállításában, továbbá kéri a versenyzőket, hogy a verseny végeztével segítsenek a pályabontásban.
Az eredményhirdetés ez után történik meg, az eredmények a fenti linken közzétételre kerülnek.
A BUDAPEST GUNS and WORKS Summer Challenge három fordulója után az eredmények az
összpályaszámok alapján egy versenyként is ki lesz értékelve és nyilvánosan is elérhetőek lesznek.
Időbeosztás:
2019. május 31. - presquad 0:
2019. június 1. - regisztráció:
2019. június 1. - mainsquad 1-6:
2019. június 1. - eredményhirdetés:

11:30-16:00
08:00-09:30
09:30-15:30
16:30

Match director: Sólyom Olivér - solyom@stipsc.hu
Range master: Bicsák László András - hernyo69@gmail.com
Sólyom Olivér
ST IPSC SE

ANNOUNCEMENT OF COMPETITION
1. BUDAPEST GUNS and WORKS Summer Challenge
Name:
Organizer:
Date:
Location:
GPS coordinates:

Type:
Classification:
Number of stages:
Rounds:
Divisions:
Condition of entry:
Entry fee:
Entry fee:
Registration:
Web:
Rules:

1. BUDAPEST GUNS and WORKS Summer Challenge
ST IPSC SE, Hungary - 2132 Göd, Gizella st. 31.
31 May - 1 June, 2019
Dunaújváros shooting range, Hungary - 2400 Dunaújváros, Lőtér st. 1.
N46°57'18.1" E018°55'08.7"
46°57'18.1"N 18°55'08.7"E
46.955013, 18.919076
IPSC handgun
Level 2, international competition
8
148 (max. points: 740)
Classic, Open, Standard, Production, Production-optic, Revolver
The current valid IPSC rules
7000 HUF / € 23
On site
solyom@stipsc.hu (Name, nationality, division, category, squad N°.)
https://www.facebook.com/IPSCWinterSummerChallenge
The current valid IPSC rules

Capacity of mainmatch:

72 persons

During the competition we may record sound and video, which is possessed by the organizer who is
able to publicate it - in whole or in part. The competitor with their registration agrees to this term.
The organiser asks for the help of the members of the last squads in the demolition of the stages after
the competition ends. The award ceremony will be held afterwards, the results will be shared on the
link above.
After the three matches of the BUDAPEST GUNS and WORKS Summer Challenge there will be
overall results of the three matches as one, and these results will be publicated.

Time schedule:
31 May, 2019 - presquad 0:
1 June, 2019 - registration:
1 June, 2019 - mainsquad 1-6:
1 June, 2019 - results:

11:30-16:00
08:00-09:30
09:30-15:30
16:30

Match director: Olivér Sólyom - solyom@stipsc.hu
Range master: András László Bicsák - hernyo69@gmail.com
Olivér Sólyom
ST IPSC SE

VERSENYKIÍRÁS
1. BUDAPEST GUNS and WORKS Summer Challenge
Név:
Rendező:
Dátum:
Helyszín:
GPS koordináták:

Rendezési hozzájárulás:
Fizetendő:
Nevezés:
Web:
Szabályok:

1. BUDAPEST GUNS and WORKS Summer Challenge
ST IPSC SE, 2132 Göd, Gizella u. 31.
2019. május 31 - június 1.
Dunaújvárosi sportlőtér, 2400 Dunaújváros, Lőtér út. 1.
N46°57'18.1" E018°55'08.7"
46°57'18.1"N 18°55'08.7"E
46.955013, 18.919076
IPSC PCC
Level 2, nemzetközi verseny
8
148 (maximális pontszám: 740)
Az érvényben lévő hazai és nemzetközi IPSC szabályok szerint
(MDLSZ IPSC szakág versenyrendezési és ellenőrzési
szabályzata: 3. pont)
7000 HUF / € 23
A helyszínen
solyom@stipsc.hu (Név, rajtengsz., squadszám.)
https://www.facebook.com/IPSCWinterSummerChallenge
Aktuálisan érvényben lévő IPSC szabályok

Kapacitás mainmatch:

72 fő

Jelleg:
Besorolás:
Pályák száma:
Lövésszám:
Indulás feltétele:

A versenyen hang- és képrögzítés zajlik, melynek anyaga a továbbiakban a rendező tulajdonát képezi,
aki - részben vagy egészben - szabadon, nyilvános módon felhasználhatja ; a résztvevő a részvételével
elfogadja és tudomásul veszi ezt a tényt.
A rendező kéri a lövőket, hogy a verseny alatt segítsenek a találatok leragasztásában és a fémek
felállításában, továbbá kéri a versenyzőket, hogy a verseny végeztével segítsenek a pályabontásban.
Az eredményhirdetés ez után történik meg, az eredmények a fenti linken közzétételre kerülnek.
A BUDAPEST GUNS and WORKS Summer Challenge három fordulója után az eredmények az
összpályaszámok alapján egy versenyként is ki lesz értékelve és nyilvánosan is elérhetőek lesznek.
Időbeosztás:
2019. május 31. - presquad 0:
2019. június 1. - regisztráció:
2019. június 1. - mainsquad 1-6:
2019. június 1. - eredményhirdetés:

11:30-16:00
08:00-09:30
09:30-15:30
16:30

Match director: Sólyom Olivér - solyom@stipsc.hu
Range master: Bicsák László András - hernyo69@gmail.com

Sólyom Olivér
ST IPSC SE

ANNOUNCEMENT OF COMPETITION
1. BUDAPEST GUNS and WORKS Summer Challenge
Name:
Organizer:
Date:
Location:
GPS coordinates:

Type:
Classification:
Number of stages:
Rounds:
Condition of entry:
Entry fee:
Entry fee:
Registration:
Web:
Rules:

1. BUDAPEST GUNS and WORKS Summer Challenge
ST IPSC SE, Hungary - 2132 Göd, Gizella st. 31.
31 May - 1 June, 2019
Dunaújváros shooting range, Hungary - 2400 Dunaújváros, Lőtér st. 1.
N46°57'18.1" E018°55'08.7"
46°57'18.1"N 18°55'08.7"E
46.955013, 18.919076
IPSC PCC
Level 2, international competition
8
148 (max. points: 740)
The current valid IPSC rules
7000 HUF / € 23
On site
solyom@stipsc.hu (Name, nationality, squad N°.)
https://www.facebook.com/IPSCWinterSummerChallenge
The current valid IPSC rules

Capacity of mainmatch:

72 persons

During the competition we may record sound and video, which is possessed by the organizer who is
able to publicate it - in whole or in part. The competitor with their registration agrees to this term.
The organiser asks for the help of the members of the last squads in the demolition of the stages after
the competition ends. The award ceremony will be held afterwards, the results will be shared on the
link above.
After the three matches of the BUDAPEST GUNS and WORKS Summer Challenge there will be
overall results of the three matches as one, and these results will be publicated.

Time schedule:
31 May, 2019 - presquad 0:
1 June, 2019 - registration:
1 June, 2019 - mainsquad 1-6:
1 June, 2019 - results:

11:30-16:00
08:00-09:30
09:30-15:30
16:30

Match director: Olivér Sólyom - solyom@stipsc.hu
Range master: András László Bicsák - hernyo69@gmail.com

Olivér Sólyom
ST IPSC SE

STAGES
of
1. BUDAPEST
GUNS and WORKS
Summer Challenge

Pálya / Stage:

1

Értékelt lövésszám:
30
Number of rounds to be scored: 30
Célok:
Targets:

14 IPSC papírcél, 2 IPSC fémcél.
14 IPSC targets, 2 IPSC metal plates.

Indulási pozíció:
Start position:

A lövő sarkai érintik a kék jelzést, arccal a fő lőirányba, nyugalmi testhelyzetben áll.
Heels touching the blue mark, standing relaxed, facing downrange.

Fegyver készenléti helyzete:
Gun condition:

Töltött készenléti helyzetben.
Gun is loaded.

Időmérés kezdete:
Time Start:

Hangjelzés.
Audio signal.

Végrehajtás:
Procedure:

A hangjelzést követően a lövő megtámadja a célokat, a kijelölt területen belülről.
After the starting signal, engage all targets from within designated area.

Biztonsági szögek:
Safety angles:

A fő lőiránytól jobbra-ballra 90-90o és a golyófogó teteje.
90 degrees left/right, high of top of the backstop.

Pálya / Stage:

2

Értékelt lövésszám:
18
Number of rounds to be scored: 18
Célok:
Targets:

9 IPSC papírcél.
9 IPSC targets.

Indulási pozíció:
Start position:

A lövő a kijelölt területen belül bárhol, arccal a fő lőirányba, nyugalmi testhelyzetben áll.
Standing anywhere in designated area, standing relaxed, facing downrange.

Fegyver készenléti helyzete:

A cső és a tárfészek üres. A fegyver az egyik asztalon - a cső fő lőirányba néz -, az összes
tár a másik asztalon van.
Chamber and magwell empty. The gun on the table - muzzle point downrange -, and all
magazines on the other table.

Gun condition:
Időmérés kezdete:
Time Start:

Hangjelzés.
Audio signal.

Végrehajtás:

A hangjelzést követően a lövő megtámadja a célokat, a kijelölt területen belülről. A
libikóka kezdő pozíciójának beállítása a lövő felelősége.
After the starting signal, engage all targets from within designated area. Adjusting the
seesaw is the shooter's responsibility.

Procedure:
Biztonsági szögek:
Safety angles:

A fő lőiránytól jobbra-ballra 90-90o és a golyófogó teteje.
90 degrees left/right, high of top of the backstop.

Pálya / Stage:

3

Értékelt lövésszám:
18
Number of rounds to be scored: 18
Célok:
Targets:

6 IPSC papírcél, 2 IPSC mini popper, 4 IPSC fémcél.
6 IPSC targets, 2 IPSC mini poppers, 4 IPSC metal plates.

Indulási pozíció:
Start position:

A lövő a kijelölt területen belül bárhol, arccal a fő lőirányba, nyugalmi testhelyzetben áll.
Standing anywhere in designated area, standing relaxed, facing downrange.

Fegyver készenléti helyzete:
Gun condition:

Fegyver töltve, de a cső üres.
Gun is loaded, but chamber is empty.

Időmérés kezdete:
Time Start:

Hangjelzés.
Audio signal.

Végrehajtás:
Procedure:

A hangjelzést követően a lövő megtámadja a célokat, a kijelölt területen belülről.
After the starting signal, engage all targets from within designated area.

Biztonsági szögek:
Safety angles:

A fő lőiránytól jobbra-ballra 90-90o és a golyófogó teteje.
90 degrees left/right, high of top of the backstop.

Pálya / Stage:

4

Értékelt lövésszám:
12
Number of rounds to be scored: 12
Célok:
Targets:

3 IPSC papírcél, 2 IPSC mini popper, 4 IPSC fémcél.
3 IPSC targets, 2 IPSC mini poppers, 4 IPSC metal plates.

Indulási pozíció:
Start position:

A lövő egyik sarka érinti a kék jelzést, arccal a fő lőirányba, nyugalmi testhelyzetben áll.
One heel touching the blue mark, standing relaxed, facing downrange.

Fegyver készenléti helyzete:
Gun condition:

Töltött készenléti helyzetben.
Gun is loaded.

Időmérés kezdete:
Time Start:
Végrehajtás:
Procedure:

Hangjelzés.
Audio signal.
A hangjelzést követően
a lövő megtámadja a célokat, a kijelölt területen belülről, csak a gyenge keze használatával.
After the starting signal, engage all targets from within designated area, weak hand only.

Biztonsági szögek:
Safety angles:

A fő lőiránytól jobbra-ballra 90-90o és a golyófogó teteje.
90 degrees left/right, high of top of the backstop.

Pálya / Stage:

5

Értékelt lövésszám:
22
Number of rounds to be scored: 22
Célok:
Targets:

11 IPSC papírcél, néhány noshoot.
11 IPSC targets, some noshoots.

Indulási pozíció:
Start position:

A lövő a kijelölt területen belül bárhol, arccal a fő lőirányba, nyugalmi testhelyzetben áll.
Standing anywhere in designated area, standing relaxed, facing downrange.

Fegyver készenléti helyzete:
Gun condition:

Töltött készenléti helyzetben.
Gun is loaded.

Időmérés kezdete:
Time Start:

Hangjelzés.
Audio signal.

Végrehajtás:
Procedure:

A hangjelzést követően a lövő megtámadja a célokat, a kijelölt területen belülről.
After the starting signal, engage all targets from within designated area.

Biztonsági szögek:
Safety angles:

A fő lőiránytól jobbra-ballra 90-90o és a golyófogó teteje.
90 degrees left/right, high of top of the backstop.

Pálya / Stage:

6

Értékelt lövésszám:
14
Number of rounds to be scored: 14
Célok:
Targets:

7 IPSC papírcél.
7 IPSC targets.

Indulási pozíció:
Start position:

A lövő a kijelölt területen belül bárhol, arccal a fő lőirányba, nyugalmi testhelyzetben áll.
Standing anywhere in designated area, standing relaxed, facing downrange.

Fegyver készenléti helyzete:
Gun condition:

Töltött készenléti helyzetben.
Gun is loaded.

Időmérés kezdete:
Time Start:
Végrehajtás:
Procedure:

Hangjelzés.
Audio signal.
A hangjelzést követően
a lövő megtámadja a célokat, a kijelölt területen belülről, csak az erős keze használatával.
After the starting signal, engage all targets from within designated area, strong hand only.

Biztonsági szögek:
Safety angles:

A fő lőiránytól jobbra-ballra 90-90o és a golyófogó teteje.
90 degrees left/right, high of top of the backstop.

Pálya / Stage:

7

Értékelt lövésszám:
18
Number of rounds to be scored: 18
Célok:
Targets:

9 IPSC papírcél.
9 IPSC targets.

Indulási pozíció:
Start position:

A lövő sarkai érintik a kék jelzést, arccal a fő lőirányba, nyugalmi testhelyzetben áll.
Heels touching the blue mark, standing relaxed, facing downrange.

Fegyver készenléti helyzete:
Gun condition:

Töltött készenléti helyzetben.
Gun is loaded.

Időmérés kezdete:
Time Start:

Hangjelzés.
Audio signal.

Végrehajtás:
Procedure:

A hangjelzést követően a lövő megtámadja a célokat, a kijelölt területen belülről.
After the starting signal, engage all targets from within designated area.

Biztonsági szögek:
Safety angles:

A fő lőiránytól jobbra-ballra 90-90o és a golyófogó teteje.
90 degrees left/right, high of top of the backstop.

Pálya / Stage:

8

Értékelt lövésszám:
16
Number of rounds to be scored: 16
Célok:
Targets:

7 IPSC papírcél, 2 IPSC fémcél.
7 IPSC targets, 2 IPSC metal plates.

Indulási pozíció:
Start position:

A lövő a kijelölt területen belül bárhol, arccal a fő lőirányba, nyugalmi testhelyzetben áll.
Standing anywhere in designated area, standing relaxed, facing downrange.

Fegyver készenléti helyzete:
Gun condition:

Töltött készenléti helyzetben.
Gun is loaded.

Időmérés kezdete:
Time Start:

Hangjelzés.
Audio signal.

Végrehajtás:
Procedure:

A hangjelzést követően a lövő megtámadja a célokat, a kijelölt területen belülről.
After the starting signal, engage all targets from within designated area.

Biztonsági szögek:
Safety angles:

A fő lőiránytól jobbra-ballra 90-90o és a golyófogó teteje.
90 degrees left/right, high of top of the backstop.

INVITATION
TO INTERNATIONAL SHOOTING COMPETITION
1. BUDAPEST GUNS and WORKS Summer Challenge
IPSC handgun and PCC match
31 May - 1 June, 2019
for
Name
Address
ID No

Guns

Manufacturer

Type

Serial No

Caliber

Quantity
of ammo

1.
2.
3.
4.
5.

This invitation is official match invitation for registered sportsmen.
Please use this invitation when crossing the border to Hungary.

Match office contacts
Organizer: ST IPSC SE / Hungary-2132 Göd, Gizella st. 31.
Shooting range: Dunaújváros shooting range / Hungary - 2400 Dunaújváros, Lőtér st. 1.
Contact: +36204098544 or +36709490097

Olivér Sólyom
Chairman of ST IPSC SE

