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НННН АААА        ЦЦЦЦ ИИИИ         ОООО         НННН АААА ЛЛЛЛ             НННН АААА         ТТТТ АААА    ББББ ОООО РРРР            СССС АААА
зззз аааа     ииии сссс             тттт оооо         рррр ииии         чччч ееее сссс             кккк оооо     оооо рррр             ъъъъ             жжжж ииии ееее
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.10.2012

(втората събота от месеца)
От 8.00 часа в Стрелковия клуб на стадион

„Герена”. Влиза се от Централния вход.
Алеята предлага достатъчно

места за паркиране.

Абсолютно точен изстрел?

Има ли такова чудо?
Не един или два

пъти след отличен
изстрел, особено
по движеща се цел,
ми е задаван въпро-
са: „ а можеш ли да
го повториш?” От-
говорът ми винаги
е бил: „и аз се
чудя!” В теорията
за стрелбата е каза-
но, че точното по-
падение е събитие с
вероятностен ха-
рактер, сиреч  няма
гарантиран точен
изстрел, освен ако
стрелковата дис-
танция е 0 мерни
единици,  т. е. из-
стрелът да е
даден,като дулния

срез на оръжието е
допрян в целта ! 

Главната несигур-
ност за точността
при  дистанция,
различна от нула,
идва от някои чисто
физически законо-
мерности. Това са
гравитацията, на-
личността на въз-
душна плътност по
„трасето“ на из-
стрела(при това
различна),   дължи-
ната  и скоростта
на полета на снаря-
да,  също почти ви-
наги   с  различни
параметри в  извън
заводско - лабора-
торните   условия.

Ще се опитам да
изброя (без гаран-
ция да не пропусна
!) условията,
които влияят нега-
тивно върху абсо-
лютно точния из-

стрел. Първо да се
опитам да дам де-
финиция на това
понятие.  За целта
ще разделя  мише-
ните  на подвижни
и неподвижни. За
да има някаква съ-
поставимост във
времето и про-
с т р а н с т в о т о ,
нужно е да  се уед-
наквят някои пара-
метри, участващи в
експеримента, при-
мерно в едно състе-
зание. Това уеднак-
вяване се прави  с
наредба или пра-
вилник   за провеж-
дането и има  за цел
възможността за
сравняемост на ре-
зултатите. При не-
подвижните мише-
ни,  абсолютно
уеднаквяване  може
да има  само  за го-

С напускането на дулният срез всеки куршум тръгва по свой си път!

Извън дулния срез куршумът се движи в едва ли
не „плътна“ среда и челното съпротивление оказ-
ва съществено влияние върху балистичната
крива.

Видимият ефект
„на метлата“…
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ще се състои втори-
ят вторник от месец
октомври – ден 9, в
София – База „Средец”
на „Воинтех – ООД”
от 17 часа. Базата се
намира в сградата на
бившия Младежки дом
„Лиляна Димитрова”,
близо до паметника на
Васил Левски. Паркин-
гът е на гърба на сгра-
дата.

Столичният
Ден за обмен 

лемината на целта,
т.е. на  мишената.
Разстоянието и ви-
сочината, от която
идва изстрела, са
относително еднак-
ви, а оръжието и
боеприпасите  са
еднакви в някакви
рамки, зададени от
правилника за даде-
ното упражнение.

Абсолют-
но точния изстрел
/АТИ/ би бил  този,
при който диаметъ-
ра на  целта и диа-
метъра на снаряда
са еднакви  и при
попадението конту-
ра на пробивката
напълно съвпада с
рисунъка на целта.
Стойността на точ-
ността нараства в
геометрична про-
гресия с разстоя-
нието - добре съз-

наваме ,че  според
теорията на вероят-
ностите и на игрите
, повторяемостта
на горното събитие
значително се раз-
минава с  броя на
опитите за постига-
нето му,  като раз-
минаването се за-
дълбочава с увели-
чаване на дистан-
цията на стрелбата.

Тук влиянието на
фактора „натрени-
раност на стреле-
ца”  се явява из-
к л ю ч и т е л н о
важен.

Понеже сбъдване
на събитието „ аб-
солютно точен из-
стрел” може да не
се повтори в рам-
ките на едно не-
достатъчно про-
дължително над-
стрелване, правил-
ниците  определят
значителен  брой
на изстрелите за
излъчване на най-
добрите. Класира-
нето става чрез
точкуване според
приближеността
до АТИ.  За „десет-
ки“ се зачитат и
тези попадения,
който са в „девет-
ката“, но са докос-
нали контура на
десетката. Това
обаче не е АТИ,
макар че се точку-
ват като „десетка“.  

Както споменах
горе, растоянието
между целта и ру-
бежа за стрелба е
главната величина,
която влияе на
АТИ. При спортна-
та стрелба дистан-
циите са констан-

тни, но позициите
на стрелците - не.
Това позволява
мерните  прибори
предварително  да
се регулират опти-
мално. При стрелба
на закрито , при
познати оръжие и
боеприпаси  резул-
татите зависят най-
вече от стрелеца.
Когато се  стреля
на открито,освен
всичко останало
влияние имат
вятър, влага, осве-
теност , атмосфер-
но налягане и тем-
пература.

Продължение 
на стр 4-5

Съществени фактори са  дължи-
на на цевта,  гъстота на хода на
нарезите,  състояние и качество
на цевта и оръжието… 
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ААААббббссссооооллллююююттттнннноооо    ттттооооччччеееенннн    ииииззззссссттттрррреееелллл????
ИИИИммммаааа    ллллииии    ттттааааккккоооовввваааа    ччччууууддддоооо????

От страница 2-3
Не така стоят не-

щата при бойната
стрелба и при лова
на птици и
дивеч.Тук важно
условие  е  т. н.
„слука“  / за ловци-
те/ и „ боен шанс“
– при снайперисти-
те. В   първия слу-
чай  липсва факто-
ра„ почти  неогра-
ничено време” и
снайперските „по-
магала“,с който
разполага снайпе-
риста за да порази
целта. Що се отна-
ся до лова,  в някой
държави са се пос-
тарали да създадат
относително  кон-
стантни условия за
прецизна стрелба
(визирам горските
просеки- те са  с
идеална видимост,
точно известна ши-
рина  и приблизи-
телно известна
скорост, с която
животните преси-
чат просеката .Не-
известно остава
само разстоянието,
на което животно-
то щесе появи
пред ловеца, т.е.
има разлика в
п р е д в а р е н и е -
то,дадено по дви-
жещата се цел.

У нас достъпната
ловна практика не
предлага подобни

екстри и условията
са най-различни .
Целта се движи зад
храсти и дървета и
то  невинаги в пред-
видими посоки.
Преценката за мер-
ната точка е субек-
тивна и в повечето
случаи - грешна и
неточна. Това се от-
нася с още по-голя-
ма сила за стрелба
на „пределни дис-
танции“ (използвам
този израз, несвой-
ствен  за  опитите
ми да придам мате-
матически характер
на обясненията за
АТИ). Това е така,
защото при различ-
ните оръжия и бое-
припаси „пределни-
те  разстояния” се
различават поняко-
га  в  пъти.

Вероятността от

успешен, труден из-
стрел, трябва да е
съпоставима с
„шестица“ в тотото
и да се надяваме на
следваща шестица!
Теорията на игрите
управлява и двете
събития - честотата
на повторяемост на
точните изстрели е
право пропорциона
на положеното ко-
личество труд в
„тира“ на стрелби-
щето! Но в стрел-
бата най- важното
е, че стрелеца може
да влияе върху тази
честота - чрез ре-
довни  упражнения.  

Какво ни дава,
или отнема надеж-
дата   за перфектен
изстрел? На първо
място това са  тех-
ническите показа-
тели -  еднаквостта
на боеприпасите
по  партида, произ-
водител, заводски
параметри, година
на производство,
условия  на съхра-
нение /по - добре е
да имаш 10 „пре-
сни“ патрона, от-
колкото 100 „отле-
жали“/.  Следват
дължина на цевта,
гъстота на хода на
нарезите,  състоя-
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ние и качество на
цевта и оръжие-
то,мерните прибори
и опазването на
прострелката, ка-
чеството и параме-
трите на оптически-
те мерници, присъе-
динителните  еле-
менти ,куфари, ка-
лъфи и начин на
т р а н с п о т и р а н е .
Върху вътрешната
балистика силно
влияят: температу-
ра на цевта, темпе-
ратура на патрона,
химичен  състав,
тегло и гранулира-
ност на барутния
състав, конструк-
ция, форма , обвив-
ка и тегло  на кур-
шума, материал на
гилзата, съотноше-
ние   между дължи-
на на цевта и кали-
бъра на куршума . 

Вторият кръг от
параметри са ат-
мосферните усло-
вия  -    вятър, влаж-
ност, осветеност,
температура,мъгла
, мараня, отблясъци
от слънцето, стрел-
ба над дере или над
водни площи,  раз-
нопосочни  течения
между хълмове,
през храсти и шума,
наклон  на посоката
на стрелба,   и
други възникващи
условия, чието
влияние може  да се
п р е н е б р е г н е .
Не на последно
място са физически-
те закони  -  грави-
тация, въздушно съ-
противление, дери-
вация, балистичен
коефициент. Пока-
зателен  е гравита-
ционният факт,че

два еднакви куршу-
ма,  единият изстре-
лян успоредно над
теоретично  хори-
зонтална пътека от
височина  100 см.
над нея, а другият
пуснат от височина-
та на дулния срез
свободно и заедно с
изстрела,  докосват
пътеката абсолютно
едновременно.  Раз-
стоянието, на което
изстреляният кур-
шум се докосва до
пътеката  е функция,
само и единственно
на  началната  му
скорост .

За да свикнем с
мисълта, че поня-
тието „перфектен
изстрел” е абст-
рактно, ще ви под-
сетя,че  първо -
няма два куршума,
които да се движат в
една и съща траек-
тория. Второ – про-
изволен  брой  из-
стрели, дадени  от
една и съща, лабо-
раторно  фиксирана
цев ,  дават  „метла”
от траектории, раз-
творена   при  ми-
шената - колкото

по- голяма е дис-
танцията, толкова
„метлата“  е  по-
широка.  Колкото
по- качествени са
материала  и изра-
ботката  на цевта
и  боеприпасите,
толкова  разпере-
ността на „метла-
та” е по-малка.
Това са резултати
при почти идеални
условия. 

И все пак всичко
зависи  от целите ,
които си поставя
стрелеца.  Ако на-
пример при трофе-
ен лов,  целиш  в
плешката, а уда-
риш в черепа , жи-
вотното е повале-
но, но трофея е
повреден.  Друг
пример:  имаш жи-
вотно и дистанция
за  изстрел   с на-
чална скорост на
куршума 710 м/сек
и мерна точка в
плешката. Стре-
ляш  с  боеприпас
с  начална скорост
на куршума 980
м/сек  и попаде-
нието е  в заден
хълбок.  Животно-

то пада, въпреки че
изстрела е  нето-
чен. Това  обяснява
интереса към  из-
лишно мощните
оръжия и боепри-
паси - реално те са
извикани на бял
свят, особенно в
България, за да из-
трият срама от не-
точната стрелба. В
Сибир и в  руската
тайга „охотниците”
професионално  ло-
вуват с „флоберки”
и  пушки с гладки
цеви 20-ти кали-
бър. По- леко, по-
евтино, да не гово-
рим, че и по-малко
увреждат  кожа  и
месо. Тук обаче
фактора „стрелец”
осребрява  трудът
и опита  си.                     

Изброените  по-
горе  дадености
влияят в различни
посоки  върху  точ-
ният изстрел.
Анализа на изписа-
ното оставям на
читателя - аз само
насочвам внима-
нието, тъй като съ-
образяването с
всичко упоменото
е  по силите  и фи-
нансовите възмож-
ности  изключител-
но  на  професиона-
листи  и спортисти
от висшия ешалон.
Все пак АТИ е
мечта на всеки,
който прктикува
тази дейност.
Мечта която се
постига трудно, но
е много сладка, ко-
гато я поне веднъж
я постигнеш. По-
желавам го на
всеки мечтател!

о.р. полк. К. ИХЧИЕВ


