
Parkúr č. 1 

NÁZOV: ÚTEK 
 

Terče  10 x PP, 6 x plate, 1 x PT 

Počet rán  16 rán 

Zbraň Kondícia 3 (zbraň prázdna, bez zásobníka, zásobníky na 

stolíkoch, maximálny počet zásobníkov, ktoré smie strelec 

pri plnení situácie použiť = 2) 

Štartová pozícia V stoji v boxe „A“, ruky voľne pozdĺž tela 

Postup Po zaznení zvukového signálu strelec rieši situáciu voľným 

štýlom vo vymedzenom priestore. 

Pravidlá Športovej situačnej streľby SSZ 

Hodnotenie Comstock 

Bezpečnosť Pravidlá ŠSS, Upresní RO na brífingu.  

Je prísne zakázané viesť streľbu mimo (ponad) val ! 

 
 

 
 
 
 
 



Parkúr č. 2 

NÁZOV: ZA STENAMI 
Terče  13 x PP, 3 x gong, 3 x PT 

Počet rán  16 rán 

Zbraň Kondícia 1 (zbraň nabitá - náboj v hlavni, zaistená v púzdre)  

Štartová pozícia V stoji v boxe „A“, ruky voľne pozdĺž tela 

Postup Po zaznení zvukového signálu strelec rieši z boxu „A“  

povinne terče PP1 - PP6, po ich zostrelení sa presúva do 

priestoru „B“ odkiaľ rieši situáciu voľným štýlom vo 

vymedzenom priestore. 

Pravidlá Športovej situačnej streľby SSZ 

Hodnotenie Comstock 

Bezpečnosť Pravidlá ŠSS, Upresní RO na brífingu.  

Je prísne zakázané viesť streľbu mimo (ponad) val ! 

Penalizácia Ak strelec vystrelí na terče PP1 - PP6 mimo box „A“ bude 

diskvalifikovaný. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parkúr č. 3 

NÁZOV: Z MIESTA 
Terče  16 x PP 

Počet rán  16 rán 

Zbraň Kondícia 1 (zbraň nabitá - náboj v hlavni, zaistená v púzdre)  

Štartová pozícia V stoji v boxe „A“, ruky voľne pozdĺž tela 

Postup Po zaznení zvukového signálu strelec rieši situáciu voľným 

štýlom z boxu „A“. 

Pravidlá Športovej situačnej streľby SSZ 

Hodnotenie Comstock 

Bezpečnosť Pravidlá ŠSS, Upresní RO na brífingu.  

Je prísne zakázané viesť streľbu mimo (ponad) val ! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parkúr č. 4 

NÁZOV: STENA 
Terče  13 x PP, 3 x gong 

Počet rán  16 rán 

Zbraň Kondícia 2 (zásobník v zbrani, hlaveň prázdna) 

Štartová pozícia V stoji v boxe „A“, ruky voľne pozdĺž tela 

Postup Po zaznení zvukového signálu sa strelec premiestni do 

vymedzeného priestoru pred stenu a rieši situáciu voľným 

štýlom cez okienká v stene. 

Pravidlá Športovej situačnej streľby SSZ 

Hodnotenie Comstock 

Bezpečnosť Pravidlá ŠSS, Upresní RO na brífingu.  

Je prísne zakázané viesť streľbu mimo (ponad) val ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parkúr č. 5 

NÁZOV: LUNAPARK 

 
Terče  4 x PP, 6 x gong, 6 x plate 

Počet rán  16 rán 

Zbraň Kondícia 1 (zbraň nabitá - náboj v 

hlavni, zaistená v púzdre) 

Štartová  

pozícia 

V stoji v boxe „A“,  

ruky voľne pozdĺž tela 

Postup Po zaznení zvukového signálu strelec 

rieši  z boxu „A“ povinne terč PP1 a 

až po jeho zostrelení terče G1 - G5, 

potom rieši situáciu voľným štýlom  

vo vymedzenom priestore.  

Podmienka Terče G1- G5 a PP1 sa riešia len 

z boxu „A“. Po opustení boxu „A“ už 

strelec nemôže riešiť situáciu v tomto 

priestore.  

Pravidlá Športovej situačnej streľby SSZ 

Hodnotenie Comstock 

Bezpečnosť Pravidlá ŠSS, Upresní RO na 

brífingu. Je prísne zakázané viesť 

streľbu mimo (ponad) val ! 

Penalizácia Porušenie podmienok = nesplnenie 

parkúrovej úlohy. Strelec bude 

hodnotený časom, ktorý sa rovná 

dvojnásobku času, ktorý dosiahol 

posledný regulárne hodnotený 

pretekár na tomto parkúre.  

 



Parkúr č. 6 

NÁZOV: NA LAVIČKE 

 
Terče  9 x PP, 1 x gong 

Počet rán  10 rán 

Zbraň Kondícia 1 (zbraň nabitá - náboj v 

hlavni, zaistená v púzdre) 

Štartová  

pozícia 

V stoji v boxe „A“,  

ruky voľne pozdĺž tela 

Postup Po zaznení zvukového signálu strelec 

rieši situáciu voľným štýlom 

z lavičky. V prípade, že strelec počas 

presunu „spadne“ z lavičky čo i len 

jednou nohou musí sa bezpečne vrátiť 

na jej začiatok a pokračovať v plnení 

situácie z lavičky. 

Pravidlá Športovej situačnej streľby SSZ 

Hodnotenie Comstock 

Bezpečnosť Pravidlá ŠSS, Upresní RO na 

brífingu. Je prísne zakázané viesť 

streľbu mimo (ponad) val ! 

Penalizácia Každý výstrel, keď strelec nie je 

obidvomi nohami na lavičke bude 

penalizovaný. 

Ak sa strelec nevráti po „spadnutí“ 

späť na začiatok lavičky = nesplnenie 

parkúrovej úlohy. Strelec bude 

hodnotený časom, ktorý sa rovná 

dvojnásobku času, ktorý dosiahol 

posledný regulárne hodnotený 

pretekár na tomto parkúre. 



Parkúr č. 7 

NÁZOV: SLABOU RUKOU 

 
Terče  6 x gong 

Počet rán  6 rán 

Zbraň Kondícia 1 (zbraň nabitá - náboj v hlavni, zaistená v púzdre) 

Štartová pozícia V stoji v boxe „A“, ruky voľne pozdĺž tela 

Postup Po zaznení zvukového signálu strelec rieši situáciu voľným 

štýlom z boxu „A“ len slabou rukou. 

Pravidlá Športovej situačnej streľby SSZ 

Hodnotenie Comstock 

Bezpečnosť Pravidlá ŠSS, Upresní RO na brífingu.  

Je prísne zakázané viesť streľbu mimo (ponad) val ! 

 

 

 
 
 
 



Parkúr č. 8 

NÁZOV: ĎALEKÝ GONG 
Terče  1 x gong 

Počet rán  1 rana 

Zbraň Kondícia 1 (zbraň nabitá - náboj v hlavni, zaistená v púzdre)  

Štartová pozícia V stoji v boxe „A“, ruky voľne pozdĺž tela 

Postup Po zaznení zvukového signálu strelec strieľa na terč G1 z boxu „A“. 

V prípade, že terč nezostrelí ani piatou ranou môže sa posunúť na 

ďalšie strelecké stanovište, o 5 metrov dopredu odkiaľ rieši terč G1. 

Ak strelec opätovne nezasiahne terč G1 ani piatou ranou môže sa 

presunúť do ďalšieho nasledujúceho stanovišťa. Opakuje to až dovtedy 

kým nezostrelí terč G1 alebo nedosiahne posledné vyznačené 

stanovište odkiaľ sa už nepresúva, len plní streleckú situáciu. 

Pravidlá Športovej situačnej streľby SSZ 

Hodnotenie Comstock 

Bezpečnosť Pravidlá ŠSS, Upresní RO na brífingu.  

Je prísne zakázané viesť streľbu mimo (ponad) val ! 

Penalizácia Porušenie podmienok = nesplnenie parkúrovej úlohy. Strelec bude 

hodnotený časom, ktorý sa rovná dvojnásobku času, ktorý dosiahol 

posledný regulárne hodnotený pretekár na tomto parkúre. 

 
 
 
 


