STŘELECKÝ KURZ
Malá Odstřelovačka

Klub SSK Malá Odstřelovačka, pořádající soutěže ve stejnojmenné disciplíně, pro Vás připravil
intenzivní jednodenní střelecký kurz, zaměřený na přesnou střelbu malorážní puškou s optickým zaměřovačem.
KOMU JE URČEN:
- hobby střelcům, kteří ačkoli nemají soutěžní ambice, chtějí snadno a rychle vylepšit své znalosti a dovednosti v oblasti přesně střelby
malorážnou odstřelovačkou
- začátečníkům, čerstvým majitelům i uchazečům o zbrojní průkaz, kteří pořídili nebo plánují pořízení dlouhé malorážky s optickým
zaměřovačem
- pokročilým střelcům, kteří chtějí rychle proniknout do tajů přesně střelby malorážkou s optikou
- sportovním střelcům, kteří se chtějí dokonale připravit na střelbu disciplín typu "Malá Odstřelovačka"
NÁPLŇ KURZU:
1. část - Technické znalosti (60 - 120 minut)
- výběr vhodné zbraně pro požadovaný účel
(nákup zbraně nové i z druhé ruky, výběr vhodného systému,
výběr pažby, ověření kvality a funkce nové i starší zbraně atd..)
- výběr vhodného zaměřovacího dalekohledu
- správné nastřelení zbraně
- výběr ostatních komponentů a příslušenství pro stavbu "malorážné odstřelovačky"
- správná montáž zaměřovacího dalekohledu
- dokonalé ovládání puškohledu a ověření jeho funkce
- postupy při výškových i stranových korekcích puškohledu
- korekce paralaxe a její význam a využití
- střelecké brýle a jejich kombinace s puškohledem
- základy balistiky a její korekce při střelbě na delší vzdálenosti
- výběr vhodného střeliva pro danou zbraň
- doporučované úpravy a ladění zbraně a vybavení
- ideální nastavení spoušťového mechanismu dané zbraně
- ideální nastavení zbraně pro daného střelce a disciplínu
- správné postupy údržby a úprav zbraně
- postupy a možnosti čištění zbraně v průběhu i na konci sezóny
- doporučené postupy ovládání zbraně při soutěžích
2. část - Střelecké dovednosti (60 - 120 minut)
- základy chování střelce při střelbě a minimalizace chyb
- vliv jednotlivých střeleckých chyb na zbraň a výsledek
- způsoby samo-tréninku a hledání vlastního střeleckého stylu
- doporučené polohy při střelbě a držení zbraně
(vleže, v kleče/sedě, vstoje - s oporou i bez opory)
- správné spouštění
- správné míření, dýchání, relaxace
- psychologie sportovní střelby
- použití střeleckého řemenu
- analýza střeleckých chyb a jejich odstraňování
3. část - Střelba soutěží typu "Malá odstřelovačka" (30 - 60 minut)
- obecná doporučení pro soutěžní nasazení a chování při soutěži
- specifika jednotlivých způsobů střelby
- informace a porovnání dostupných střeleckých soutěží a jejich specifika

- konkrétní rady a tipy pro jednotlivé soutěže
- položky disciplíny "Malá odstřelovačka" a jejich ideální řešení
- terče jednotlivých položek a jejich záludnosti
- doporučený trénink a postup přípravy na soutěž "MaO"
REALIZACE KURZU
- termín, čas i místo realizace kurzu je možno domluvit individuálně dle Vašich potřeb
- kurz trvá běžně do celkového času cca 3 až 5 hodin
- kurz pořádáme na střelnici klubu SSK Třebeš Hradec Králové, ale je možné přijet i na Vaši střelnici
- během kurzu je na střelnici SSK HK zajištěno placené občerstvení
- probíraná náplň kurzu je vždy doplněna i praktickými ukázkami a zkouškami
- ZP a vlastní zbraň jsou pro absolvování kurzu výhodou, ne však podmínkou
- v případě používání vlastní zbraně, je nutné mít i vlastní střelivo (cca 50ks)
- náplň kurzu se vždy přizpůsobí Vašim konkrétním potřebám (zbraň, disciplína, úroveň znalostí atd..)
CENA KURZU
- cena kurzu je 1500 Kč na osobu
- v ceně kurzu je pronájem střeleckého stanoviště
- v případě větší skupiny střelců je možno sjednat individuální cenu
VÝHODY KURZU
- nemusíte složitě, zdlouhavě a často dokonce marně hledat informace na internetu či v literatuře
- nemusíte pročítat nepřehledná diskusní fóra a hledat relevantní informace v nekonečném balastu
- nešlápnete vedle při výběru a nákupu vybavení a tak ušetříte mnohdy spoustu peněz
- vyhnete se základním střeleckým chybám a rychle si osvojíte správné návyky
- vyhnete se slepým uličkám ve vývoji svého vybavení i dovedností
- získáte okamžitý rozhled v problematice přesné střelby
- vyhnete se spoustě zklamání předcházením i řešením svých vlastních chyb
- během kurzu Vám budou předány praxí prověřené zkušenosti, jejichž sbírání by Vám bývalo zabralo roky
Instruktorem těchto kurzů je
ROBERT CHLAPEK
několikanásobný mistr Ligy v Malé odstřelovačce,
mistr ČR v disciplíně "Mizivé cíle do 50m"
a autor stránek
www.STRELECTVI.info
KONTAKT
V případě zájmu volejte na telefon 723 348 355,
nebo napište e-mail na adresu robert.chlapek@seznam.cz
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