MAGTECH CUP 2019
RUNNING MAN /MENEKÜLŐ EMBER
STAGE 7
Stage designer: Antali Barnabás
Scenario: You and your friends go to a bad neighborhood and the local gang starts to chase you. Unfortunately
you run to a dead end and the gang catches up with you. You see knives and pipes and the gang attacks you.
Protect yourself and your friends!
Történet: Barátaiddal rossz környékre tévedtek, és a helyi banda üldözőbe vesz titeket. Pechetekre egy
zsákutcába futtok be és a banda utolér benneteket. Kések, vascsövek kerülnek elő és rátok rontanak. Védd meg
magad és barátaid!

Start position: Shooter stand on SP back to stage. Gun
loaded, chamber is loaded, in holster. PCC: shooter stand on
SP, facing to stage, gun in shoulder 45°, in safety

Strings:
Részfeladatok:

Scoring:
Start pozíció: Lövő SP ponton áll céloknak háttal. Fegyver Pontozás:
töltve, csővön. PCC: lövő SP ponton áll, arccal a pálya fele,
Targets:
fegyver vállban 45° , biztosítva
Célok:

1
1

11 round minimum, unlimited
11 lövés minimum, kötetlen
5 threat, 3 non threat, 1 steel
5 fenyegető, 3 nem fenyegető, 1
fém
5-10 yd
Stage procedure: Shooter turn arround and engage from Távolság:
SP to T1-T2 targets with 2 shot and S1 target with tactical
Range:
5-10 yd
priority, S1 target activated to T2 target (move right to left)
Scored hits:
Best 2 per paper
and from PoC2 engage T3-T5 target with 2 shots. PCC: DONT
Értékelés:
Legjobb 2 célonként
TURN
Start-Stop:
Audible - Last shot
Eljárás: Sípszó után lövő megfordul, és SP pontról taktikai Kezdés-Befejezés: Hangjel - Utolsó lövés
sorrendben támadja T1-T3 célokat 2 lövéssel, S1 célt amíg
Rules:
Current IDPA Rulebook
nem dől, (S1 célt indítja T2-öt) majd PoC2 pontból T3-T5 célt
Szabályok:
Érvényes IDPA szabályok
2 lövéssel
Concealment:
Required
Rejtve indul:
Igen
MS PTS: 180° horizontally and top of the bullet trap

