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A hatdsos kor legnagyobb 5tm6r6je alatt azt 6rtjtik,
hogy azon be[il a korongot legalSbb 2 szem sor6t
biztosan eltalSlja.

Tudunk (Kitud?) a feltett hdrom k6rd6sre vSlaszolni, ha
ismerjtik h6ny sz{zal6kos a cs6 a versenyl6szer0nk-
kel? A soretlov6s hat5s6t a ballisztikusok alaposan
vizsg6lt6k 6s egyszerU m6dszereket aj6nlottak a feltett
k6rd6sek megvSlaszoldsdra.

lsmert a koronglov6k 100 mez6s c6ltdblSja, amib6l
most csak annyit veszrink figyelembe, hogy a kuls6 kor
6tmer5je75cm, a bels6 kor6 pedig 38,25 cm.
A koronglov6 sor6t 5tm6r6je legyen 2,41 mm, az
otvozott 6lom sUrUs6ge pedig 1 1 ,1 g/cm3.

A 36 g sorettoltetben van 443 sor6tszem abbol a 75 cm
o korben 3'19 becsap6dSst sz5moltunk, a 38,25 cm
6tm6r5jii korben pedig '120 tal6latot. (Ez ut6bbi adat
nagym6rt6kben befolydsolja a teljesitmenyt).

Acelt5bla adataib6l kovetkezSen a legnagyobb tal5lati-
val6szinUs6get ig6r6 l6t6volsdg 36 m. Kozelibbre 6s
t6volabbra l6ve csokken a hatSsos kor 5tm6r6, ami
csak 36 m tdvols6gban 75 cm.
A maximSlis l6t6volsag pedig 48 m6ter, de csak egy
szUk dtm6r6ben vdrhat6 mdr talSlat.

A vad6szlov6k gyakran versenyeznek 28 S
sor6ttoltettel. Maradjon a 72 o/o sz6r6sk6p, n6zzik,
hogyan vSltoznak a taldlati hat6rok.
A 75 cm 6tm6r6ben csak 248 db sor6t csap6dott, a
bels6 korbe pedig '110.

A legnagyobb talSlatot iger6 l6tavolsSg 35 m 6s ott a
hatSsos kor 5tm6r6je 58 cm. A legnagyobb hatdsos
l6t6volsdg pedig 35 m.
Az olimpiai versenysz6mokban a sor6ttomege: 24 g.
Taldlatszdm 35 m-re 75 cm Stmer6jU korben 212 db, a
bels6 korben pedig 98 db.
A legkedvez6bb l6t5vols5g 34 m, ott a hatdsos terrilet
6tm6r6je 54 cm, de a sor6traj magja 43 m6terig m6g
mindig eredm6nyes lehet.

A szdmok ugye maguk6rt besz6lnek. Ha 36 g toltet
helyett m6r csak 24 g sor6ttel versenyezhetLink a
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legnagyobb val6szfn[s6get biztosit6 l5t6volsSg csak
2 m6terrel rovidtilt meg, de a hat6sos kor 5tm6r5je
75 cm-r6l 54 cm-re csokken. Fe[iletr6l van szo, ami
n6gyzetesen szil.mit� A24 g sor6ttel pontosabb lov6sre
van sztiks6g a biztos tal5lathoz.

Az 6remnek m6g a szabdlym6dosftSsban is kett6
oldala van.
A l6szerekben az 6lom a dr1ga, ami 33 % csokken6st
jelent p6nzben 6s kornyezetszennyez6sben is.
A fegyver h5trahatdsa a torkolati-energia, vagyis a
sor6ttomeg 6s a torkolati-sebess6g fiiggv6nye. A
fegyver rfgdsa jelentSsen csokkent, ami nem csak
kim6li a versenyz6t, de javitja a tal6lati lehet6s6get is,
f6leg dupla lov6skor. (pl. skeet, duplatrap)

A korongvadasz lov6k glakran cser6lik nem csak a
l6szert, de a szfikit6st is. Ugy hiszik, gondolj6k, hogyjo
irdnyba javitj6k ezzel a tal5lat valoszinUs6get. En
ebben a hittlkben csak akkor er6siten6m meg Oket, ha
ismern6k a sor6tlov6s ktilballisztik6jSnak alapjait, a
szUkit6s csere val6s eredm6nyet (l6sd fent).

Ha m5r sor6tlov6srSl van sz6 nem kerLilhet6 meg a
kezd6sebess6g t6mdja sem.
Vannak - szerencs6re kevesen - akik taldlatsz6m
noveked6st ,,rem6lnek" a nagy (a szokSsosndl
nagyobb) sebess6g[i lSszerek hasznalatatol is.

Nem osztom v6lem6nyLiket. Mi6rt?
1. N6, nem kicsit, a fegyver h6trahat6sa annak
osszes h6trSny6val egyritt. Ha a torkolati-energi6t
10 %-al  emel j r lk  akkor  annak a 35 m6teres
l6tdvolsdgon mdr csak negyede (2,5 %) marad meg.
(nagy befektet6s, kis haszon)
2. Romlik a szor6skep.
3. P6ld6k a gyakorlatb6l: lgaly Diana 6s
Somogyi Arpdd edz6- 6s versenyl6szer6nek (skeet)
kezd6sebessege (csak) 395-400 m/s. Gerebics
Ro land  (nem me l l es leg  a  v i l 69 rang l i s ta  4 . - i k
helyezettje dupla trap szdmban) es Putz lstvdn trap
l6szer6nek kezdSsebess6ge 40515 m/s. M6g nem
hallottam t6[]k, mikor olykor - olykor hibaztak, maguk
helyett pusk6jukat vagy lassf l6szerliket kdrhoztattdk
volna maguk helyett.

A sor6tlov6s nem csak sport, de kiv6l6, 6llithatjuk,
n6lkrilozhetetlen eszkoze a vaddszok k6pz6s6nek.
Tudjunk egyre tobbet puskank (puskdink) 6s a hozzd
haszndlt l6szereinkr6l is.
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Sorettomeg Sor6tsz6m
a l6szerben

Sor6tszSm
ac6l tAbl6n72%

tdbl tdbl
?A 443 3 1 9
2A 344 248
24 295 212


