Čtenářská soutěž

Střelecká revue se svými
spolupracovníky pro
vás připravila velký test
„malého“ střeliva, okořeněný
čtenářskou soutěží. Proč
zrovna malorážkové náboje?
Ráže 22 long rifle patří
k nejpoužívanějším. Náboje
22 LR tak má v nabídce
každý významnější výrobce
střeliva a také většina
zbrojovek vyrábí nějakou
tu malorážku. Jedna se
hodí k terčové střelbě,
jiná k rychlopalbě, třeba
i rekreační, další k lovu...
Stejně je tomu u střeliva.

�� Hlavní testovací
střelci Jiří Jílek a Dan
Lízner z radiměřského
střeleckého spolku

Velký

test

malých nábojů
(red)

T

ento seriál je určen
zejména všem vyznavačům malorážkové
střelby bez rozdílu zaměření. Naším cílem je
najít odpověď na otázky, jaké náboje se hodí k terčové střelbě, jaké
do samonabíjecích zbraní, kdy je
dostatečné kupovat náboje v ceně
doslova haléřů a kdy je lepší prohánět hlavní při každém výstřelu
pětikorunu či víc.
Na stránkách Střelecké revue budete
mít možnost v následujících číslech najít
srovnání vlastností desítek druhů malorážkového střeliva dostupných na našem trhu. Budeme testovat a hodnotit:
❱ přesnost v opakovací pušce,
❱ přesnost v samonabíjecí pušce,
❱p
 řesnost v terčové pistoli a v revolveru,
❱ spolehlivost v samonabíjecí pušce,
❱ spolehlivost v samonabíjecí pistoli.
Jak bude testování probíhat? Pokud
nám to počasí dovolí, střílet budeme

Kdo se zapojí do
čtenářského hodnocení,
bude zařazen do slosování.
na venkovní střelnici v Radiměři, tedy
v prostředí s proměnlivou vlhkostí
vzduchu i teplotou (18–32 °C). Pro
případ deště či nižších teplot než 18 °C
využijeme pohodlí biatlonové střelnice
Kapslovna v Praze na Žižkově.
Každá z „disciplín“ bude mít pochopitelně vlastní pravidla a podmínky.
Veškerá střelba, při níž je ověřová-
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na přesnost, je prováděna z kvalitní nastřelovací stolice Caldwell Lead
Sled DFT, kterou do testu zapůjčila
společnost Strobl.CZ s. r. o. z Nové
Bystřice, dále ze stolice MTM Predator zapůjčené společností Proarms
CZ, spol. s r. o., případně ze stolice
zapůjčené biatlonovou střelnicí žiž-

