
Parkúr č. 1 Výkonnostka  

 

 
 

 

Terče  6x Poper ; 
Počet rán  6 
Zbraň Kondícia 2;  zásobník v zbrani, komora prázdna 
Štartová pozícia V stoji v Boxe , ruky za hlavou, prsty sa musia dotýkať 
Postup Po zaznení štartovného signálu strelec rieši 6xPP 
Pravidlá Športovej situačnej streľby SSZ 
Penalizácia Pretekár bude penalizovaný, pokiaľ počas streľby vystúpi z boxu 

(10s); Pretekár bude diskvalifikovaný ak vystrelí po vystúpení 
z boxu,  ak poruší bezpečnosť. 

 Bezpečnosť Pravidlá ŠSS, Upresní RO na brífingu.  



Parkúr č. 2 Virginia 

 
 
 

Terče  4x IPSC terč, 1x PT 
Počet rán  24, Počet rán musí byť presný! 
Zbraň Kondícia 3,  zbraň na stole vybitá, zásobníky ktoré chce pretekár 

použiť musia byť na stole 
Štartová pozícia V sede za stolom, ruky položené na stole, nesmú sa dotýkať zbrane 

ani zásobníkov. 
Postup Po zaznení štartovného signálu strelec zo sedu rieši situáciu po dva 

výstrely do každého IPSC terča najprv obojručne, povinne prebije 
zbraň, potom pravou rukou, znova prebije zbraň, a nakoniec rukou 
ľavou. 

Pravidlá Športovej situačnej streľby SSZ 
Penalizácia Pokiaľ pretekár počas streľby vstane, ak vystrelí viac ako 24x; ak 

poruší predpísaný postup, bude penalizovaný. (Alpha 0s; Charlie 
1s; Delta 2s; Miss/PT/Proc 10s) )Pretekár bude diskvalifikovaný 
ak poruší bezpečnosť. 

 Bezpečnosť Pravidlá ŠSS, Upresní RO na brífingu.  



 
Parkúr č. 3 Pobehnime si! 

 

 

 
 
 
 
Link na: Pravidla spotrovej situacnej strelby 

Terče  6xIPSC ; 2x gong, 6xPP/ miniPP; 3xPT 
Počet rán  20 
Zbraň Kondícia 2,   zásobník v zbrani, komora prázdna 
Štartová pozícia Pretekár stojív boxe A, ruky voľne pozdĺž tela 
Postup Po zaznení štartovného signálu pretekár začne riešiť situáciu vo 

vymedzenom priestore. Pretekár je povinný vyriešiť poppre P1;P2 
a gong G1 streľbou cez pneumatiku. Vyriešenie ostatných terčov je 
na voľnom prístupe pretekára  

Pravidlá Športovej situačnej streľby SSZ 
Penalizácia Ak pretekár prekročí vyznačený priestor, ak zostrelí terče P1;P2 

a G1 inak ako je predpísané bude pretekár penalizovaný. Pretekár 
bude diskvalifikovaný ak vystrelí mimo vyznačený priestor, ak 
poruší bezpečnosť. 
(Alpha 0s; Charlie 1s; Delta 2s; Miss/PT/Proc 10s) 

 Bezpečnosť Pravidlá ŠSS, Upresní RO na brífingu.  

http://files.sk-triton.webnode.sk/200000440-d41c8d6b10/aa-pravidla-sss-2010-web.pdf

