Семінар

Практична стрільба

Рушниця

Семінар. Власник зброї - рушниця.
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Опис
Семінар розрахований на початківців і складається з
теоретичної та практичної частин. До участі запрошуються
всі законні власники рушниць з власною зброєю (при
наявності дозволу на зброю).
Учасникам необхідно обов’язково мати дозвіл на зброю, з
якою вони братимуть участь в семінарі, захисні окуляри і
засоби захисту органів слуху, а також одяг, який відповідає
погоді та умовам стрільбища.
Заплановано перерву на 15 хвилин, беріть з собою воду,
термос та щось поїсти.

3/8 Проведено

ОРГАНІЗАТОРИ

Тривалість семінару: 3 години. Теоретична частина - 30
хвилин, практична частина - 2,5 години.

Віталій Педченко

Максимальна кількість учасників одного зайняття: 8 осіб.

+380(50)341-05-67

Інструктор

info@rem870.com

Кількість необхідних боєприпасів: куля – 10 шт
(рекомендується Zala IPSC Line); - картеч – 5 шт
(найдешевші); - дріб – 50-75 шт (рекомендується Rio 28 гр
#5 або №6). Боєприпаси не входять у вартість семінару.
Вартість: 800 грн.
Інструктор: Педченко Віталій. Багаторазовий Чемпіон
України, срібний призер Центрально-Європейського
Чемпіонату, стрілець, що увійшов у Топ-10 на Чемпіонаті
Світу 2018.
Реєстрація на семінар обов'язково попередня. Питання: 050
341 05 67

Дата проведення
11.08.2019 13:00 16:00
Реєстрація
02.03.2019 - 11.08.2019
Місце проведення
Стрільбище "Практика"
Україна, Капітанівка, вулиця Лісова
GPS 50.44134 : 30.20464
Показати на карті
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Рівень учасників
Початківець
Кількість учасників
8
Кількість пострілів
75

Реєстраційний внесок
800 грн.
Реквізити для оплати
ПриватБанк, 4149499310109465, Педченко Віталій
Додаткова інформація
Програма семінару «Власник зброї - рушниця»:
1. Вивчення правил безпечного поводження зі зброєю.
2. Огляд законодавства про обіг цивільної вогнепальної
зброї і боєприпасів: - правила зберігання, - правила
транспортування, - законодавчі обмеження в частині
ремонту або тюнінгу зброї, - адміністративна
відповідальність за порушення в сфері обігу зброї і
боєприпасів, - кримінальна відповідальність за порушення в
сфері обігу зброї і боєприпасів, - юридичні аспекти
самооборони зі зброєю.
3. Догляд за зброєю: - розбирання зброї, - чистка зброї, ремонт зброї, - рекомендації по підбору засобів для чистки
та догляду за зброєю.
4. Рекомендації по пристрілці зброї та огляд типів
прицільних засобів гладкоствольних рушниць.
5. Дульні (чокові) звуження: - призначення; - типи; - принцип
підбору.
6. Тюнінг зброї: - цілі і завдання тюнінгу і його розумні межі;
- функціональний тюнінг для конкретних завдань; рекомендації по підбору запчастин; - переваги і недоліки
різноманітних варіантів тюнінгу (зокрема, різні типи
прикладів).
7. Боєприпаси для гладкоствольної зброї: - огляд видів
боєприпасів; - призначення різних видів боєприпасів; поради з підбору боєприпасів.
8. Рекомендації по вибору стрілецького спорядження: призначення і вибір стрілецьких окулярів; - призначення і
вибір стрілецьких навушників/берушів; - призначення і вибір
спорядження для боєприпасів;
9. Основи техніки стрільби (практична частина): - базові
навички стрільби: стійка, прикладка, прицілювання, -
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перенос вогню по фронту і глибині, - дозарядка зброї, основи швидкісної стрільби.
10. Стрілецькі тести (практична частина).
11. Рекомендації по холостих вправах для самостійного
покращення стрілецьких навичок.
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