Семінар

Практична
стрільба

Карабін

Семінар "Власник зброї - карабін"
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Опис
Семінар «Власник зброї – карабін» розрахований на початківців –
власників напівавтоматичних карабінів AR-15 (223 Rem), які хочуть
отримати корисну теоретичну інформацію та практичні навички,
починаючи свій шлях у стрільбі.
У програмі семінару:
- техніка та правила безпеки при поводженні зі зброєю;
- огляд законодавства про обіг цивільної вогнепальної зброї і
боєприпасів (правила зберігання, правила транспортування,
законодавчі обмеження в частині ремонту або тюнінгу зброї,
адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення в
сфері обігу зброї і боєприпасів, юридичні аспекти самооборони зі
зброєю);
- рекомендації по вибору стрілецького спорядження (призначення та
вибір стрілецьких окулярів, призначення та вибір стрілецьких
навушників/берушів, призначення та вибір спорядження для
боєприпасів);
- тюнінг зброї (цілі і завдання тюнінгу та його розумні межі,
функціональний тюнінг для конкретних завдань);
- боєприпаси для нарізної зброї (огляд видів боєприпасів,
призначення різних видів боєприпасів, поради з підбору
боєприпасів);
- базові стрілецькі навички (стійка, вкладка, утримання, переноси
вогню, заряджання та перезаряджання зброї);
- стрілецькі тести;
- догляд за зброєю (розбирання зброї, чистка зброї, ремонт зброї,
обслуговування зброї, рекомендації по підбору засобів для чистки та
догляду за зброєю);
- рекомендації щодо подальшого розвитку стрільця (доступні
тренування, змагання, холості тренування);
По закінченню семінару учасникам видається диплом
Тривалість семінару 3-4 години
Боєприпаси не входять у вартість семінару
Кількість набоїв: 100 шт (мисливські, калібру 223 Rem)
Учасникам необхідно обов’язково мати дозвіл на зброю, з якою вони
братимуть участь в семінарі (або поруч повинен бути власник зброї з
дозволом) , захисні окуляри і засоби захисту слуху

Дата проведення
10.03.2019 10:00 - 13:00
Реєстрація
20.02.2019 - 10.03.2019
Місце проведення
Стрільбище ПРАКТИКА
Украина, Капитановка, Лесная, 1-Г
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ОРГАНІЗАТОРИ

Олег Даценко
Інструктор
+380(50)331-59-91
datsenko.practica@gmail.com

GPS 50.44215 : 30.20449
Показати на карті

Рівень учасників
Початківець
Кількість учасників
8
Кількість пострілів
100

Реєстраційний внесок
800 грн.
Реквізити для оплати
Після сплати обов'язково повідомте про неї відправивши СМС на
тел.+380503315991 (вкажіть прізвище та час оплати)
Додаткова інформація
Попередня реєстрація та передплата семінару - обов'язкова!
Реквізити для сплати будуть у листі, який ви отримаєте після
реєстрації
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