
Parkúr č. 1 Ľ–K-S 

 

 

Terče  4x IPSC; 1x PT; 2x Gong, 6x plate, 6x strom, 4x PP ; 
Počet rán  42 
Zbraň Brokovnica K. 2  na stole; pištol K.2 v púzdre; puška K. 1.   
Štartová pozícia V stoji za laťkou ľah (Ľ); zbraň v rukách  dotýka sa boku strelca. 
Postup Po zaznení štartovného signálu strelec rieši z laťky označenej Ľ 

skupinu terčov T1-T4 z pozície ľah alebo ťažšej (K- kľak; S- stoj), 
potom sa premistni za laťku označenú K (Kľak) odkiaľ rieši znova 
T1-T4 z pozície kľak alebo ťažšej (S); nakoniec sa presúva k stolu 
odkiaľ rieši T1-T4 v stoji. Následne zbraň zaistí, alebo vybije; a 
odloží na stôl (S). 
Potom sa strelec presunie do boxu  (B) , kde zo stola zoberie 
brokovnicu a rieši situáciu voľným štýlom.  
Po spotrebovaní munície môže zbraň dobiť, alebo zbraň zaistí , 
odloží na stôl a dorieši situáciu krátkou zbraňou. 

Pravidlá Športovej situačnej streľby SSZ 
Penalizácia Ak pretekár počas streľby  prekročí laťku Ľ, K, S, alebo vystúpi 

z boxu B Bude pretekár penalizovaný. Pretekár bude 
diskvalifikovaný, ak poruší bezpečnosť. 
(Alpha 0s; Charlie 1s; Delta 2s; Miss/PT/Proc 10s) 

 Bezpečnosť Pravidlá ŠSS, Upresní RO na brífingu.  
Je prísne zakázané viesť streľbu mimo (ponad) val ! 



Parkúr č. 2  Stena Revival 

 

 
 

Terče  10x IPSC /Mini IPSC; 5x PT; , 4x PP; 2xA4 -kývačka 
Počet rán  36 
Zbraň Brokovnica K.1 v rukách zaistená; pištol K.2 v puzdre; Puška K.2 na 

stole;   
Štartová pozícia V stoji v Boxe A , brokovnica v rukách oprená o bok 
Postup Po zaznení štartovného signálu sa strelec premiestni k oknu B, odkiaľ 

rieši PP1-4 +K1;K2 (4x PP a 2x A4 kývačku (kývačka je zasiahnutá ak 
sú na papieri stopy aspoň po 8ks brokov)) , následne zbraň zaistí 
a odloží do odkladacieho priestoru.  
Potom sa presunie pred stenu C. Odkiaľ pištoľou rieši terče IPSC 1-5 
Tromi Hodnotenými zásahmi! (zbraň môže tasiť už po odložení 
brokovnice, pozor UHLY!); potom zbraň zaistí a zapúzdri, príde na 
pozíciu D odkiaľ zoberie pušku a doriešiterče IPSC 6-10. 

Pravidlá Športovej situačnej streľby SSZ 
Penalizácia Pretekár bude penalizovaný, pokiaľ poškodí stenu (10s) ak prekročí 

vymedzený priestor, (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. 3Diaľava!

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Terče  9xIPSC /MiniIPSC ; 2xPP-IPSC sklopný, 11x trieštivý terč, 3xPT 
Počet rán  39 
Zbraň Brokovnica K.1 na stole; pištol K.3 v puzdre; Puška K.2 na podložke 
Štartová pozícia Pretekár stojí na značke, ruky voľne pozdĺž tela 
Postup Po zaznení štartovného signálu pretekár začne riešiť 9xIPSC vo 

vymedzenom priestore krátkou zbraňou. Zbraň zaistí, alebo vybije  
a pristúpi k stolu (A) odkiaľ si vezme brokovnicu a rieši 
z vymedzeného priestoru 11x Trieštivý terč. Brokovnicu následne 
zaistí alebo vybije a odloží na odkladaciu plochu (B). Následne sa 
presunie k dlhej zbrani (C) odkiaľ strieľa na 2x PP ktoré po sklopení 
odhalia 2xIPSC ktoré pretekár rieši 4mi hodnotenými zásahmi.  

Pravidlá Športovej situačnej streľby SSZ 
Penalizácia Ak pretekár vystúpi  počas streľby z vyznačeného priestoru, bude 

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

 Bezpečnosť Pravidlá ŠSS, Upresní RO na brífingu.  
Je prísne zakázané viesť streľbu mimo (ponad) val ! 



Parkúr č. 4Stovečka 

 

 

Terče  7xIPSC /MiniIPSC ;6x Gong; 6x trieštivý terč, 3xPT 
Počet rán  33 
Zbraň Brokovnica K.1 v rukách; pištol K.2 v puzdre; Puška K.2 na stole – 

max 10 rán v zásobníku + 10 rán v rezervnom zásobníku 
Štartová pozícia Pretekár stojí na značke, brokovnica v rukách oprená o bok 
Postup Po zaznení štartovného signálu pretekár začne riešiť z vymedzeného 

priestoru6x Trieštivý terč,  potom zbraň zaistí alebo vybije a odloží na 
stôl (A); Presunie sa k stolu (B) odkiaľ vezme dlhú zbraň a rieši 
situáciu voľným štýlom (max 10+10rán) pričom ak sa strelec 
rozhodne, že prechádza na krátku zbraň pre doriešenie situácie 
pušku zaistí alebo vybije a odkladá späť na stôl alebo ju necháva na 
zemi na podložke. IPSC terče pretekár rieši tromi zásahmi.  

Pravidlá Športovej situačnej streľby SSZ 
Penalizácia Ak pretekár vystúpi  počas streľby z vyznačeného priestoru, bude 

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

 Bezpečnosť Pravidlá ŠSS, Upresní RO na brífingu.  
Je prísne zakázané viesť streľbu mimo (ponad) val ! 



 


