
DDDDňa 26.februára 2012 sa na strelnici Klubu športovej streľby v Komárne, na 

Harcsási konala súťaž v malej odstreľovačke v 22LR  
                                            MINISNIPER CUP 2012 – OPEN.  
Prvý raz ju organizovala aktívna skupina strelcov Peter Máťa, Mikuláš Bielik a ich 
kamarát pomocník  Roman Domonkos. Disciplín pripravili spolu 17. Z toho 6 v leže  
na 50m a 6 v leže na 75m a 2 v sede na 75m. Na záver boli naplánované 3 disciplíny 
na 100m. Skutočne sa ich odstrieľalo spolu 11. Nie všetko sa podarilo podľa plánu. 
Zasiahol veľký „priateľ“ strelcov „počasie“.  Teplota okolo +8o až +10oC, silný 
nárazový vietor  0m/s až 8,5m/s. Ráno slnko do očí. Okolo 11,00 hod začalo okrem 
vetra ešte aj pršať, tak že časť súťaže sa niesla v znamení nárazového veterného 
dažďa. Povrch strelnice bol mokrý a blatistý. No celkovo sa súťaž niesla 
v priateľskom až humornom duchu. Motorom celej súťaže bol nezlomný a energický 
Peťo. Počas strelieb sa stále dbalo na bezpečnosť. Nóvum bolo umiestňovanie 
terčov na dosky húževnatého polystyrénu ktorý má strelecky výhodnú vlastnosť, že 
sa nedrobí  a sám sa zaceľuje. Strely ním preletia, no dosku ako celok nijak výrazne 
nepoškodia. Nápadité sú aj nosné rámy z roxorovej guľatiny, do ktorých sú dosky 
zasunuté.   
Strelci vo väčšine používajú malokalibrovky ČZ 456 s rôznymi úpravami a optikami. 
Boli tu aj dve Suhlky 150 a dve  Anschützky 1907 so špičkovými optikami. Nakoniec 
sa ukázalo že to má význam a kvalitný strelec + kvalitná puška +  kvalitná optika 
+ kvalitné strelivo + kus šťastia je rovnica pre výťazstvo. Prvý strieľal z Anschützky 
1907 a na ďalších miestach bola Suhlka a Anschützka. Počasie poriadne zamiešalo 
karty, strelci mali čo robiť aby zvládli preteky čo najlepšie a to nehovorím 
o organizátoroch. Vietor odnášal terče, pekne uložené a pripravené terče pre 
jednotlivé úlohy rozfúkal po ploche.  
  

 
Miky Bielik v akcii pri príprave súťaže ešte ráno. 



 
Peter sa realizuje počas prípravy. 

 
Terče sú rozložené v predu 50m a v zadu 75m. 



 
Padli prvé výstrely... 

 
Peter už hodnotí a počíta body. 



 
Roman pripevňuje nové terče. 

 
A opäť hodnotenie bodov. Všimnite si polystyrénové dosky na terče. 



 
 

 
Zátišie s puškami a v popredí úprava Robiho Szaba od Šale. 

 
 
 
 
 



 
 

 
V popredí Miky Bielik, pri príprave na streleckú úlohu v druhom squade. Všimnite si ohnutú 

trávu a kríky v pozadí. Vietor fúkal v nárazoch od chrbta a v okolí 40 až 70m sa stočil 
smerom ja juh, kde sa čiastočne odrazil od bočného valu. 

 
 
 



 
Pohľad od terčov. 

 
Zhluk pri terčoch na 75m. Všimnite si ohnuté steblá trávy na valoch. 



 
Peťo zapisuje body. 

 
Aj slnko potrápilo strelcov... 



 
Peťo Máťa počíta body. 

 
A zase 75m trčová čiara. Poistenie pneumatikami je potrebné. 



 
 

 
A toto je posledý záber. Viac sa mi už do telefónu nevošlo. 

 
Zapísal a nafotil Rolo alias Snipi. 


