
Göcsej SE Öszi Puska verseny  

2021.10.08-09. 

PUSKA 1. pálya 

 

 Célok:                                  5 IPSC papír cél, 1 büntető cél 

 Értékelt lövésszám:           10 

 Fegyver  kezdő helyzete:  Kész kondícióban, csípőnél 

 Kezdőpozíció:                     Lövő a megjelölt helyen áll mindkét sarka érinti a jelet. 

 Kezdés:                           Sípjelre 

 

Végrehajtás: Sípjelre a célok megtámadása a kijelölt területen belülről. A célváltó 

működtetése kézzel a kötél meghúzásával történik. 

 

Célváltó 
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Puska 2. pálya 

 

 Célok:                                  5 IPSC papír cél, 2 büntető cél 

 Értékelt lövésszám:           10  

 Fegyver  kezdő helyzete:   Kész kondícióban, csípőnél, cső üres. 

 Kezdőpozíció:                     Lövő a kijelölt területen belül bárhol állhat. 

 Kezdés:                           Sípjelre 

 

Végrehajtás: Sípjelre a célok megtámadása a kijelölt területen belülről. 
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Puska 3. pálya 

 

 Célok:                                  5 IPSC papír cél, 1 büntető cél 

 Értékelt lövésszám:           10  

 Fegyver  kezdő helyzete:  Kész kondícióban, csípőnél. 

 Kezdőpozíció:                     Lövő a kijelölt területen belül bárhol állhat, 
                                               gyenge kézben tarja a táskát. 

 Kezdés:                           Sípjelre 

 

Végrehajtás: Sípjelre a célok megtámadása a kijelölt területen belülről. 

Végrehajtás közben a táskát folyamatosan birtokolni kell. 
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Puska 4. pálya 

  

 

 Célok:                                  8 IPSC mini papír cél, 2 büntető cél 

 Értékelt lövésszám:           16  

 Fegyver  kezdő helyzete:  Üres fegyver az asztalon, cső a fő lő irányba mutat. 
 Kezdőpozíció:                     Lövő a kijelölt helyen áll, kezében biciklit tart 
 Kezdés:                           Sípjelre. 

 

Végrehajtás: Sípjelre a lövő a biciklit a jelölt vonalon tolja át. A célok megtámadása a 

kijelölt területen belűlről. 
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Puska 5. pálya  

 

 Célok:                                  15 IPSC papír cél, 3 büntető cél 

 Értékelt lövésszám:           30 

 Fegyver  kezdő helyzete:  Kész kondícióban, csípőnél. 
 Kezdőpozíció:                     A lövő a kijelölt a kijelölt helyen áll, mindkét sarka érinti a jelet. 
 Kezdés:                           Sípjelre. 

 

Végrehajtás: Sípjelre a lövő megtámadja a célokat a kijelölt területen belülről. 
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Puska 6. pálya 

 

 Célok:                                  7 IPSC papír cél, 1 büntető cél 
 Értékelt lövésszám:           14  

 Fegyver  kezdő helyzete:  Kész kondícióban csípőnél 
 Kezdőpozíció:                     Lövő a kijelölt területen belül bárhol állhat. 
 Kezdés:                           Sípjelre. 

 

Végrehajtás: Sípjelre a lövő támadja meg a célokat a kijelölt területen belülről.  
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