Тренування

Практична
стрільба

Карабін

Тренування-мініматч COMPETITION з
карабіну та PCC
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Опис
Відкрите тренування-мініматч COMPETITION з карабіну та PCC
Для власників карабінів AR в калібрах .223, 9х21, 22lr
Кількість пострілів: 80 - 150
Тренування для тих, хто хоче покращити свої стрілецькі навичкі, та
набути стрілецького досвіду
Програма тренування:
- проходження декількох стрілецьких вправ на базі одних декорацій в
форматі мініматчу в змагальному режимі. З фіксацією результатів та
виявленням переможця, без розподілу на класи зброї.
- розбір питань, що виникли під час мініматчу
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ОРГАНІЗАТОРИ
Корисно для стрільців, які мають досвід динамічної стрільби та
впевнені в своїх навичках с точки зору ТБ.
Тренування НЕ для початківців! Якщо не впевнені - запитайте у
інструктора перед реєстрацією на тренування.
При собі обов'язково мати: захисні окуляри та навушники.
Наполегливо рекомендую приїжджати на тренування вже з
прістріляним карабіном, щоб не витрачати на це час самого
тренування. Крім того, повноцінних умов на тренуванні для його
пристрілки немає. Найкраще це зробити заздалегідь у тирі, сидячи,
за допомогою спеціального станка
Інструктор залишає за собою право відмовити в тренуванні (до або
під-час такого тренування) будь-кому з причин безпеки або з інших
об’єктивних причин.
Більш загальної інформації про навчання стрільбі:
http://shooting.org.ua/obschaya-informatsiya/

Дата проведення
16.02.2020 10:00 - 12:00
Реєстрація
22.01.2020 - 16.02.2020
Місце проведення
Стрільбище ПРАКТИКА
Украина, Капитановка, Лесная, 1-Г
GPS 50.44215 : 30.20449
Показати на карті

Рівень учасників
Досвідчений
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Стрілецький клуб
"Практика" / Київ
Клуб

Україна, Капітанівка,
вулиця Лісова
+380(67)632-23-13
zbaranskyy@practica.org.ua

Даценко Олег
Інструктор
+380(50)331-59-91

Кількість учасників
8
Кількість пострілів
100

Реєстраційний внесок
400 грн.
Додаткова інформація
Підтвердження реєстрації - передплата 200 грн на карту Приват 4149
6293 8498 5347. Передплата не повертається. Решта - в кінці
тренування.
Повідомляйте про внесену передплату (призвіще та дата
тренування) повідомленням в Телеграм https://t.me/Oleg_Datsenko
Якщо ви не власник зброї - заздалегідь попередьте інструктора про
це.
Для учасників в Телеграмі створено закриту групу для обговорення
тренувань та обміну досвідом. Якщо вам цікаво до неї потрапити пишіть
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