Тренування

Практична
стрільба

Рушниця

Динамічна стрільба з рушниці для
всіх по будням
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Опис
Ви:
– власник гладкоствольної рушниці;
– отримали дозвіл на придбання такої рушниці, але не визначились з
системою, маркою, моделлю, системою, калібром etc;
– не маєте рушниці, але подумуєте про придбання;
– не маєте зброї й не плануєте її купувати, але прагнете нових
вражень.
Вам:
– хочеться просто постріляти, випробувати себе, зрештою –
елементарно розважитись самому чи в колі друзів.
– необхідно добитись гарантованої точності пострілу (для того, хто
придбав зброю виключно для захисту оселі, - це не тільки життєво,
але й юридично необхідна навичка, аби після успішного самозахисту
не мати проблем з законом);
– набридло вислуховувати кпини колег-мисливців після прикрих
промахів на полюванні;
– слід випробувати нову рушницю;
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ОРГАНІЗАТОРИ

Стрілецький клуб
"Практика" / Київ
Клуб

Україна, Капітанівка,
вулиця Лісова
+380(67)632-23-13

Вами:
буде опікуватись інструктор.

zbaranskyy@practica.org.ua

Він:
– допоможе краще використовувати можливості Вашої рушниці;
– забезпечить рушницею, якщо пан (пані) беззбройні, але мають час і
натхнення постріляти (в такому разі лише прохання заздалегідь
попередити інструктора!);
– робитиме все, аби тренування принесло виключно задоволення й
не відбувалось нудному режимі «гуру» - «початківець».
Вас:
– не влаштовує колективне тренування? В такому разі, - хоча
максимальна кількість учасників заняття обмежена 8 стрільцями, інструктор (за попередньої домовленості) проведе з вами
індивідуальний курс динамічної стрільби.
Час:
З 10.00 до 18.00 (точний час попередньо узгоджується з інструктором
за телефоном 068-360-06-84).
Прайс:
– тренування – 600 грн. (не рахуючи вартості набоїв);
– індивідуальне тренування - 1 000 грн. (не рахуючи вартості набоїв);

Дата проведення
28.11.2019 10:00 - 18:00
Реєстрація
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Новиченко Павел
Інструктор
+380(68)360-06-84

20.10.2019 - 28.11.2019
Місце проведення
Стрільбище ПРАКТИКА
Украина, Капитановка, Лесная, 1-Г
GPS 50.44215 : 30.20449
Показати на карті

Рівень учасників
Початківець
Кількість учасників
8
Кількість пострілів
75

Реєстраційний внесок
600 грн.
Додаткова інформація
Якщо ви не власник зброї або вам потрiбнi окуляри/навушники/набої
- необхідно заздалегідь попередити інструктора!
P.S. Стрільбище Практика залишає за собою право відмовити в
тренуванні (до або під-час такого тренування) будь-кому з причин
безпеки або з інших об’єктивних причин.
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