BIATLON 300 M
TIKKA T3 SUPER VARMINT / 223 Remington
Do nabídky zbraní je nově zařazena puška určená speciálně pro soutěž Biatlon 300.
Základním požadavek na přesnost takovéto zbraně vychází z velkosti terče, kterým je čistý papír formátu
A4 na vzdálenost 300 m. Předpoklad je zasažení každým výstřelem v poloze leže, kdy je povolena
dvounožka. To znamená max. rozptyl při klidné střelbě 1 MOA ( 87 mm ), kdy je rozptyl zbraně cca
poloviční než velikost terče.
Dalším požadavkem je malý zpětný ráz, který je dobře zvládnutelný pro juniory a ženy.
Z tohoto zadání vychází jako jedna z variant puška TIKKA T3 v ráži 223 Remington. Optimální je
kompaktní verze s krátkou hlavní 51 cm, nerezové provedení odolné proti povětrnosti a vybavená
základnou Picatinny lištou pro standardní montáž puškohledu.
Puškohled není potřeba s mimořádnými parametry a za mimořádnou cenu. Stačí i puškohled 6 x 42
s dobrou osnovou a kvalitní montáží pro zajištění spolehlivé funkce puškohledu.
Důležitý je ale vývěr střeliva, které by nemělo být drahé, ale zároveň splnilo požadavek na přesný zásah
na 300 m.

Pro testování požadovaných vlastností byla použita tato sestava :
TIKKA T3 Super Varmint v nerezovém provedení
Délka hlavně 51 cm se stoupáním 1 : 8“
Puškohled Leupold 6,5-20 x 50 se záměrnou osnovou TargetDot, 1 klik = ¼ MOA
Montáž puškohledu SPUHR s libelou
Střelivo Hornady Steel Match 223 Remington se střelou HPBT 75 gr.
Dvounožka Harris
Úsťová brzda Steyr
Celková hmotnost takto ustrojené zbraně je 4,9 kg
Testována byla vhodnost takovéto varianty pro střelbu Biatlon na 300 m.
Po jednoduchém nastřelení zbraně na 100 m, kdy přesnost pro 5 ran byla 20 mm ( 0,7 MOA ) a po korekci
puškohledu 26 kliků na 300 m byla provedena testovací střelba. Venkovní teplota byla -5°C.
Pomalá střelba 10 ran / 5 min na terč 300 m 50/20 negativní ( s bílým 20 cm středem )
Rychlá střelba na terč A4 na 300 m 10 ran / 1 min po mírné běžecké zátěži.
Výsledky jsou příznivé, protože lze bez větších potíží zasahovat terče s velkou přesností a pro biatlonovou
střelbu na 300 m je to zdařilý zbraňový systém, kdy ani cena střeliva nemůže být na překážku v kvalitním
tréninku.
Na fotografiích jsou terče na 300 m, kdy při pomalé střelbě na terč 50/20 byla dosažena přesnost 75 mm /
10 ran a při rychlé střelbě na papír A4 přesnost 80 mm / 10 ran. V obou případech je to přesnost pod 1
MOA ( 1 MOA / 300 m = 87 mm ). To také znamená, že zkušený střelec je schopen zasahovat s touto
zbraní s velkou pravděpodobností asfaltový terč na skeet na vzdálenost 300 m !!!
Samozřejmě by se dal použít přesnější zbraňový systém, ale za podstatně vyšší pořizovací cenu a rovněž
za cenu neúměrné složitosti, velkých rozměrů a vysoké hmotnosti.
Tuto vyšší přesnost by však nešlo vzhledem k charakteru střelby po běhu využít a jenom by těžká puška
komplikovala a snižovala dostupnost zbraně a případné soutěžení.
Závěrem lze tedy na závěr konstatovat, že takováto sestava je naprosto dostačující pro střelbu při soutěži
Biatlon 300 m a nemá smysl zkoušet dražší systémy, které by stejně nemohly být smysluplně při této
soutěži využity.
Pakliže máte navíc použitelné nohy a plíce, tak můžete soutěžit i v této zajímavé disciplině. Nebo to může
být velice přesná puška na škodnou.

