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W moim artykule będę starał się napisać jak osiągnąć lepszą celność. Żeby osiągnąć ten cel należy wiedzieć
co ma wpływ na celność, oraz jak zmienić ją, aby nas zadowalała.
Według mnie pierwszym i najważniejszym elementem wyposażenia gracza jest lufa. Każdy większy sklep
paintballowy oferuje obecnie lufy różnej długości, oraz gwintowane i typu Flatline, Apex. Wiadomo, że na
celność ma wpływ długość lufy, ale trzeba się dobrze zastanowić nad długością, gdyż bardzo łatwo można
przesadzić. W przypadku, gdy przesadzimy z długością może nawet dojść do sytuacji, w której nasz marker
nie ma siły przepchnąć kulki, tak aby wyleciała z odpowiednią prędkością. Z mojego doświadczenia polecam
lufy 14 i 16 cali. Oczywiście jeśli też często gramy w pomieszczeniach to polecam typu Flatline, Apex , lub
krótsze lufy, z oczywistego powodu są bardziej poręczne w pomieszczeniach.
Kolejnym ważnym elementem jest dobór kulek. Naszą amunicje dobieramy do lufy, oraz warunków
pogodowych. Co do warunków atmosferycznych, rzecz jest oczywista, gdyż w zimie przy ujemnych
temperaturach nie pogramy kulkami letnimi, gdyż może się zdarzyć, iż po prostu nam zamarzną. Dobór kulki
paintballowej do lufy odbywa się poprzez dobranie do średnicy lufy, ale także twardości . Do luf
gwintowanych i typu Flatline, Apex niestety musimy kupować kulki o wytrzymalszej skorupce. W przypadku
gdy kulki nie będą wystarczająco twarde mogą zostać zniszczone w lufie.
Ostatnim warunkiem dobrej celności jest jakość wykonania kulki. Tańsze kulki mają więcej nierówności co
powoduje, iż znosi mam nasz pocisk. Dlatego trzeba się zastanowić na kupnem odpowiednich kulek. Powód
jest prosty, obecnie każdy sklep paintballowy oferuje dość duży wybór tego towaru. Można kupić tzw. kulki
letnie, oraz zimowe, ale również przy zakupie trzeba wziąć pod uwagę czy kulki są do markerów wysoko czy
nisko ciśnieniowych. Sprzęt niskociśnieniowy może używać bardzo kruchych kulek, co daje im przewagę nad
markerami wysoko ciśnieniowymi.
Mam nadzieję, iż od dziś paintball będzie miał dla Was mniej tajemnic i ten artykuł poprawi Wasze wyniki,
oraz poświęcimy trochę czasu nad wyborem naszego sprzętu, gdyż w bardzo łatwy sposób możemy poprawić
celność naszego markera.
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