Střelecký výcvik
Obranná střelba pro držitele ZP

Výcvik bezpečnostní ochrany v rámci hrozby konfliktu střelnou
zbraní a řešení konfliktních situací

• Výcvik je koncipován pro začínající a pokročilé střelce, kteří
nemají dovednostní průpravu a návyky v pudové střelbě. Tento
kurz slouží za účelem rozšíření základních dovedností bezpečné
manipulace při střelbě s krátkou palnou zbraní.
• Program je nastaven pro zvládání krizových situací a hrozeb
zvyšujících se rizik moderní společnosti. Je nastaven do rámce
nutné obrany, ochrany života, zdraví a majetku dle právní legislativy ČR.
• Jednnodenní výcvik je určen skupině 4-8 osob z důvodu kvality
a konfortu výcviku pro účastníky.
• Doba trvání výcviku je 5 hodin.
• Primárním cílem je vyhodnotit dosavadní schopnosti střelce a
posunutí jeho schopností lépe zvládat stresové situce v ostré
střelbě, dále pak rozšíření praktických znalostí, schopností bezpečné a účinné manipulaci se zbraní při střelbě.
• Program výcviku je rozdělen do několika okruhů kurzu dle výkonnosti klienta.
Základní výcvik:
Kurz 1. stupeň - Bezpečná manipulace s pistolí při ostré střelbě
• Určeno začínajícím držitelům ZP
• Doba trvání kurzu: 5 hodin (pro 4-8 osob)
• Potřebné vybavení: pistole, 2x zásobník, pistolové pouzdro, opasek, pouzdro na založní zásobník, 100-200 ks
střeliva dle počtu a zájmu účastníků (100 ks střeliva je součástí ceny kurzu), ochrana sluchu, brýle.
• V případě potřeby lze za příplatek 300 Kč zapůjčit potřebné vybavení.
Program výcviku:
Program se bude odehrávat ze dvou částí - suchý nácvik a ostré střelby.
Suchý nácvik:
• Bezpečnostní poučení a teorie bezpečné manipulace s pistolí (30 min.), poté 10-15 min. přestávka.
• Suchý nácvik zakladní bezpečné manipulace se zbraní, taktické nošení zbraně, tasení, držení, střelecký postoj,
nabití a vybití zbraně s cvičným střelivem, míření, spouštění (45 min.), poté 10 min. přestávka.
• Bojové přebití, taktické přebití, odstraňování závad při střelbě (45 min.), poté 10 min. přestávka, přesun a příprava k ostré střelbě.
Ostré střelby:
Ostré střelby budou praktickým odzkoušením cvičených dovedností v rámci suchého nácviku (doba trvání 150
min. - přestávky dle potřeb účastníků).
• Ostrá střelba, vybití a nabití zbraně, tasení, míření, spouštění, střelba na cíl 5, 7, 10 a 15 m. (bez pohybu v základní střelecké pozici).
• Ostrá střelba, procvičení bojového a taktického přebití zbraně na cíl 5, 7 a 10 m.
• Ostrá střelba s improvizovanou závadou na zbrani na cíl 10 m.
Na závěr ukončení střeleb, vyhodnocení kurzu.
Rezervace - kontaktní osoba: Ing. Jan Charvát (tel: 720 979 263,
e-mail: jan.charvat@bois.cz)
Místo konání: Olomoucká 267/29, 746 01 Opava
Tento kurz pro Vás zajišťuje firma Zbraně Bois ve spolupráci se Systema Orlová.
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