
STAGE 1
NÁZOV: PREKVAPENIE

Terče 3 x IPSC papierový, 9 x PP, 2 x bobor
Počet rán / body 19 rán / 95 bodov
Zbraň
Štartová pozícia
Postup

Pravidlá

Hodnotenie

Bezpečnosť

Autor parkúru Emil Réti



 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

  

STAGE 2
NÁZOV: CEZ OKIENKA

Terče 9 x PP, 3 x PP- noshoot, 3 x plate, 2 x gong 
Počet rán / body 14 rán / 70 bodov
Zbraň Kondícia 1
Štartová pozícia V boxe, strelec v oboch rukách drží činku
Postup Po  zaznení  zvukového  signálu  plní  úlohu 

z vymedzeného  priestoru.  Pretekár  môže  strieľať  z 
pravej  alebo  ľavej  strany  prekážky  alebo  cez  otvory 
v nej.

Pravidlá Pravidlá športovej situačnej streľby SSZ
Hodnotenie Comstock
Bezpečnosť Upresní RO na briefingu. 

Je prísne zakázané viesť streľbu mimo (ponad) val !
PENALIZÁCIA:  Priestor  je  vymedzený  penalizačnými 
čiarami ich zhodenie znamená procedurálny trest.

Autor parkúru Emil Réti



      

STAGE 3
NÁZOV: VÝKONOSTNÁ TRIEDA

Terče 6 x PP
Počet rán / body 6 rán / 30 bodov
Zbraň Kondícia 2
Štartová pozícia V boxe, ruky za hlavou
Postup Po zaznení zvukového signálu strelec rieši situáciu voľným 

štýlom.
Pravidlá Pravidlá športovej situačnej streľby SSZ
Hodnotenie Comstock
Bezpečnosť Uhol zbrane max 45° vpravo aj vľavo od kolmice na cieľovú 

(dopadovú) plochu.
Je prísne zakázané viesť streľbu mimo (ponad) val !
PORUŠENIE: Znamená  diskvalifikáciu  za porušenie 
bezpečnosti.

Autor parkúru Emil Réti



      

STAGE 4
NÁZOV: ORIENTÁCIA

Terče 6 x PP
Počet rán / body 6 rán / 30 bodov
Zbraň Kondícia 3
Štartová pozícia V boxe, ruky voľne pozdĺž tela, strelec postavený chrbtom k 

terčom
Postup Po zvukovom signáli strelec 2 x (slovom: dva krát) obehne 

bod „A“ a potom rieši situáciu voľným štýlom.
Pravidlá Pravidlá športovej situačnej streľby SSZ
Hodnotenie Comstock
Bezpečnosť Uhol zbrane max 45° vpravo aj vľavo od kolmice na cieľovú 

(dopadovú) plochu.
Je prísne zakázané viesť streľbu mimo (ponad) val !
PORUŠENIE: Znamená  diskvalifikáciu  za porušenie 
bezpečnosti.
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STAGE 5
NÁZOV: RÝCHLOSŤ

Terče 8 x PP, 1 x gong, 1 x noshoot
Počet rán / body 9 rán / 45 bodov
Zbraň Kondícia 1
Štartová pozícia Strelec stojí, ruky má voľne pozdĺž tela
Postup Po  zaznení  zvukového  signálu  strelec  plní  streleckú 

úlohu vo vymedzenom priestore voľným štýlom.
PENALIZÁCIA: Podľa pravidiel ŠSS.
Pravidlá Pravidlá športovej situačnej streľby SSZ
Hodnotenie Comstock
Bezpečnosť Upresní RO na briefingu 

Je prísne zakázané viesť streľbu mimo (ponad) val !
Je zakázané vystupovať na val 
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STAGE 6
NÁZOV: LEN SILNOU RUKOU

Terče 8 x PP, 1 x gong, 1 x noshoot
Počet rán / body 9 rán / 45 bodov
Zbraň Kondícia 1
Štartová pozícia Strelec stojí, ruky má voľne pozdĺž tela
Postup Po  zaznení  zvukového  signálu  strelec  plní  streleckú 

úlohu vo vymedzenom priestore len SILNOU rukou.
PENALIZÁCIA: Podľa pravidiel ŠSS.
Pravidlá Pravidlá športovej situačnej streľby SSZ
Hodnotenie Comstock
Bezpečnosť Upresní RO na briefingu 

Je prísne zakázané viesť streľbu mimo (ponad) val !
Je zakázané vystupovať na val 
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STAGE 7
NÁZOV: OBOJRUČ

Terče 4 x IPSC papierový, 1 x PP, 1 x PP - noshoot
Počet rán / body 9 rán / 45 bodov
Zbraň Kondícia 1
Štartová pozícia V stoji, v boxe.
Postup Po  zaznení  zvukového  signálu  strelec  rieši  situáciu 

voľným štýlom len  slabou rukou
Pravidlá Podľa aktuálnych pravidiel SSS
Hodnotenie Comstock
Bezpečnosť Uhol  zbrane  max  45°  vpravo  aj  vľavo  od  kolmice  na 

cieľovú (dopadovú) plochu. Ústie zbrane nesmie smerovať 
hore   nad 90 stupňov,  t.  j.   kolmo na stojaceho strelca 
respektíve nad výšku valov.
Je prísne zakázané viesť streľbu mimo (ponad) val !
PORUŠENIE: Znamená  diskvalifikáciu  za porušenie 
bezpečnosti.
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STAGE 8
NÁZOV: LEN SLABOU RUKOU

Terče 4 x IPSC papierový, 1 x PP, 1 x PP - noshoot
Počet rán / body 9 rán / 45 bodov
Zbraň Kondícia 1
Štartová pozícia V stoji, v boxe.
Postup Po  zaznení  zvukového  signálu  strelec  rieši  situáciu 

voľným štýlom len slabou rukou
Pravidlá Podľa aktuálnych pravidiel SSS
Hodnotenie Comstock
Bezpečnosť Uhol  zbrane  max  45°  vpravo  aj  vľavo  od  kolmice  na 

cieľovú (dopadovú) plochu. .  Ústie zbrane nesmie smerovať 
hore nad 90 stupňov , t. j. kolmo na stojaceho strelca respektíve 
nad výšku valov.
Je prísne zakázané viesť streľbu mimo (ponad) val !
PORUŠENIE: Znamená  diskvalifikáciu  za  porušenie 
bezpečnosti.
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STAGE 9
NÁZOV: TRÁPENIE

Terče 5 x gong, 4 x IPSC, 2 x PP - noshoot
Počet rán / body 13 rán / 65 bodov 
Zbraň Kondícia 1
Štartová pozícia Strelec stojí v boxe A 
Postup Po  zaznení  zvukového  signálu  strelec  plní  streleckú 

úlohu vo vymedzenom priestore voľným štýlom. 
PENALIZÁCIA: Podľa pravidiel ŠSS
Pravidlá Pravidlá športovej situačnej streľby SSZ
Hodnotenie Comstock
Bezpečnosť Upresní RO na briefingu 

Je prísne zakázané viesť streľbu mimo (ponad) val !
Je zakázané vystupovať na val.

Autor parkúru Emil Réti
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