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Dorazila aj zámorská légia slovenského hokeja. Na str. 32 - 33
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PJONGČANG - Beh je dôležitý, ale 
rozhoduje streľba. Ani taký majster lyží ako 
Ole Einar Björndalen (35) by bez presnej puš-
ky a mušky nemal na konte 13 titulov majstra 
sveta. Nór, ktorý sa už počas aktívnej kariéry stal 
biatlonovou legendou, prednedávnom prirovnal 
svoju pušku k žene. „Nemá meno, ale je ako že-
na. Dobre sa drží v rukách a je nebezpečná. Tre-
ba s ňou zaobchádzať opatrne - s citom a rešpek-
tom,“ vyhlásil. Nový Čas sa podrobnejšie pozrel 
na Björndalenovu malokalibrovku nemeckej 
značky Anschütz, ktorú si Nór v noci pred 

dôležitými pretekmi dáva k posteli.
 Peter Matuška,

 foto sita, grafi ka nč

€ / 

Mechanizmus zariadenia 
je jednoduchý: čierny otvor 
sa prekryje bielym kru-
hom, ak náboj trafí terč. 
Každý z piatich „nevybie-
lených“ terčov znamená
1 trestnú minútu , alebo
1 trestný okruh 150 m.  

Nórsky biatlonový šampión Ole Einar Björndalen   prirovnáva svoju pušku k žene:

HLAVEŇ
Oceľová hlaveň malokalibrovky 
meria okolo 55 cm a má kaliber 
s označením .22 LR (0,22 palca, 
teda 5,6 cm) long rifl e.

MUŠKA A KLAPKA
Tunel mušky musí byť zosúlade-
ný s mieridlami dioptra. Klapka 
chráni hlaveň pred snehom.

alebo

VANCOUVER - Stíhacie pre-
teky (hovorovo stíhačka) sú 
jednou z najatraktívnejších 
biatlonových súťaží. Preteká-
ri štartujú jednotlivo s odstu-
pom, podľa časov, ktoré zís-
kali v predchádzajúcich pre-
tekoch, väčšinou v šprinte. To 
je divácky príťažlivé a pre-
hľadné, pretože ten, kto je 
v cieli prvý, je víťaz. Muži be-
hajú na 12,5-km trati, ženy 
na 10 km. Poradím mieša 
streľba, ktorú absolvujú biat-

lonisti až 4-krát, najprv 
dvakrát v ľahu a potom 
dvakrát v stoji. Za každý ne-
trafený terč musí prejsť trest-
né kolo na 150-metrovom 
okruhu a rozhodujúce je vy-
rovnať sa so streľbou pod tla-
kom. Slovensko má aj dnes 
solídne šance na úspešný 
výsledok, pretože Anastasia 
Kuzminová bude v ženskej 
súťaži štartovať z prvého 
a Pavol Hurajt zo siedmeho 
miesta. Foto sita

Z 50 metrov trafia 
zápalkovú škatuľku
VANCOUVER - Biatlonisti strieľajú 
do terčov vzdialených 50 metrov. Roz-
diel je vo veľkosti terča pri streľbe v ľa-
hu a v stoji. Pri tzv. ležke musia prete-
kári trafiť kruh s priemerom 4,5 cm, čo 
je približne veľkosť zápalkovej škatuľ-
ky. Pri „stojke“ zasa mieria na terč veľ-
kosti cédečka s priemerom 11,5 cm. 
Päť rán musia zvládnuť čo najrýchlej-
šie (špička odstrieľa v priebehu 20 - 30 
sekúnd). Na vydýchanie čas nie je 
a najväčším problémom je po 3. až 4. 
km behu udržať v pokoji telo s tepom 
okolo 180 úderov za minútu. 

 S touto zbraňou  vystrieľala zlato
Puška	olympijskej	víťazky	Anastasie Kuzminovej   (25):	malorážka	s	pažbou	na	mieru

Dnes máme šance v stíhačke

Kuzminová sa v šprinte so svojou
spoľahlivou malokalibrovkou

pomýlila raz, ale na zlato to stačilo.

Na stupňoch víťazov
žiarila Anastasia viac
ako najcennejší kov.

Aby puška pri behu nepreká-
žala, upevňujú si ju pretekári 
na chrbte špeciálnymi po-
pruhmi ako ruksak.

PoPrUHY

Oceľová hlaveň malorážky 
meria okolo 50 cm a má kali-
ber s označením .22 LR (0,22 
palca, teda 5,6 mm) long rifle.

HLaVeŇ

Tunel mušky musí byť zosúlade-
ný s mieridlami dioptera. Klap-
ka chráni hlaveň pred snehom.

MUŠKa a KLaPKa


