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Анотація

Ласкаво просимо у світ гвинтівкової купчастості. Дуже добре спостерігати, як
куля за кулею влітають в один і той же отвір у мішені. Цього досягає стрілець
на куповість. Ідеальної купчастості досягти неможливо.   

У цій книзі автор підкаже, як читачеві та його устаткуванню показувати
результати, настільки близькі до ідеалу, наскільки дозволяє сьогоднішній
розвиток технологій.   

Техніки, що використовуються для поліпшення купчастості стрільби з
гвинтівки, цілком можуть освоїти практично будь-хто.
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 ВІДМОВА

ВІДМОВА

Зміст цієї книги наводиться виключно для інформаційних 
цілей, і будь-яке використання, застосування, включення 
до інших джерел або навмисне відтворення інформації, 
представленої тут, категорично не визнається. Автор Тоні Бойєр, 
видавці, їх агенти або будь-які інші уповноважені треті особи, 
ні в якому разі не несуть відповідальності за будь-які прямі, не-
прямі, пунітивні, навмисні, випадкові або побічні ушкодження, 
включаючи, але не обмежуючись, поранення людей, фінансові 
втрати, втрати доходів, втрачений зиск, або будь-які інші втрати 
або відкриті звинувачення, що виникли в результаті або якимось 
чином пов’язані з використанням або неправильним викорис-
танням інформації або недоліком інформації, представленої, 
зображеної або проілюстрованої в цій книзі.

Автор, видавці, їх агенти або будь-які уповноважені 
треті особи зробили все від них залежне, щоб гарантувати, 
що інформація, що міститься в цій книзі, була актуальною, 
повною та точною на час публікації; проте ця гарантія не 
виражається або не несе під собою жодної відповідальності або 
зобов,язань за своєю точністю або її нестачею, включаючи, але 
не обмежуючи будь-які втрати, що виникли від її використання 
або застосування. Більше того, жодного викладення процедур 
дотримання безпеки, даних щодо зарядів, методів стрілянини 
або пов,язаних з цим технічних даних не дозволяється та не 
допускається. Більше того, вся технічна інформація, процедури 
та різні продукти, описані тут, призначені для використання 
лише особами, які мають технічні навички, та на їх розсуд та 
ризик після того, як вони виконають необхідні дослідження, 
тести та відпрацювання даної технічної інформації, продуктів 
та їх використання.

Це не є застосовною або вираженою гарантією, включаючи 
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гарантію товарної придатності або застосовну для будь-якої 
конкретної мети, а також не є підтвердженням того, що наведена 
тут технічна інформація не є зазіханням на право приватної 
власності. У зв,язку з цим автор, видавці, їх агенти або будь-
які уповноважені треті особи не гарантують непопадання під 
дії патентів або копірайтів через використання покупцями цієї 
книги будь-якої технічної інформації, продуктів, методів або 
апаратури, описаної та/або зображеної в цій книзі.
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 БЕЗПЕКА

БЕЗПЕКА

Давайте зупинимося на хвилинку і поговоримо про безпеку. 
Можливе заподіяння серйозних поранень і навіть смерті від 
некоректного спорядження та поводження з вогнепальною 
зброєю. Ці нещасні випадки можна уникнути, якщо стрілок, що 
займається релоадингом, використовує здоровий глузд і дотри-
мується цих простих правил:

• Не куріть під час роботи зі збройовим порохом. Це дуже 
погана комбінація.

• Використовуйте тільки порох, що має швидкість горін-
ня, що відповідає патрону, який ви споряджуєте. Підтвердіть 
це в посібнику від виробника пороху, перш ніж почнете 
спорядження. Порох, що горить швидше, ніж рекомендований, 
створить надлишковий тиск.

• Завжди розробляйте заряд від легкого до важчого, стежа-
чи за ознаками високого тиску. Надлишковий тиск може бути 
визначений по одному або більше з наступних симптомів: над-
мірне зусилля підйому рукоятки затвора, надто плоскі капсулі, 
роздуті капсулі, капсулі з надлишковим видавлюванням металу 
в області контакту з ударником і відділення донця гільзи. Не ці 
ознаки зазвичай з’являються одночасно.

• Не замінюйте більш важкі кулі в заряді, який ви розроби-
ли, легшою кулею. Це спричинить додатковий тиск!

• Ніколи не змінюйте нічого в розробленому заряді, не роз-
почавши з легшого заряду. Тобто капсулі, кулі (вага, форма або 
склад матеріалу) або порох (виробник, швидкість горіння тощо). 
Бренд гільз – це ще одна річ, яку потрібно замінити обережно. 
Незважаючи на те, що два виробники можуть виробляти гільзи 
для одного і того ж патронника, це не означає, що вони мають в 
точності однаковий обсяг. Різниця обсягів може означати різни-
цю в тисках.
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• Ніколи не тестуйте глибину посадки на бойовому патро-
ні. Крім того, ніколи не тестуйте глибину посадки зі складання 
ударника, встановленої в затвор.

• Ніколи не робите постріл, коли у стволі є якісь перешкоди, 
такі як бруд, патч для чищення, шомпол і т.д.

• Завжди переконуйтесь у тому, що діаметр шийки споря-
дженого вами патрона менший, ніж діаметр шийки патронника. 
Використовуйте мікрометр для цього, а не штангенциркуля!

• Ніколи не вистрілюйте бойовий патрон із гвинтівки, що 
має невідповідний дзеркальний зазор для цього патрона.

• Ніколи не вистрілюйте з гвинтівки патроном, у якого діа-
метр кулі більше, ніж той, для якого зроблений патронник у цій 
гвинтівці.

• Ніколи не стріляйте, коли хтось є у полі.
• Ніколи не заряджайте патрон у групу затвора між коман-

дами «вставити затвори» і «відкрити вогонь».
• Завжди надягайте засоби захисту слуху та зору.
• Ніколи не стріляйте ні в що, якщо абсолютно не впевнені, 

що куля буде безпечно зупинена. Не натискайте на спусковий га-
чок до тих пір, поки не переконайтеся, що куля не відрекошетує 
від твердих поверхонь, таких як каміння, твердий ґрунт або вода.

• Ніколи не вживайте алкогольних напоїв перед споря-
дженням патронів або стріляниною.

• Не залишайте свою гвинтівку без нагляду доки не розря-
дите і не забезпечте її (витягніть затвор із групи затвора).

• Не перелазьте через паркани і не піднімайтеся на дерева 
із зарядженою зброєю.

• Ніколи не зберігайте заряджену зброю. Замикайте всю 
зброю, коли не користуєтеся нею, і робіть її безпечною.

Існує більше способів напортачити, ніж ті, що пере-
раховані тут, тож будьте насторожі щодо всього, що робите. 
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Прислухайтеся до маленьких попереджувальних дзвіночків 
і припиняйте робити те, що робите, коли вони відключаться. 
Коли займаєтеся релоадингом та стріляниною тривалий час, ви 
можете почати бачити речі, які робляться небезпечно. Кожен 
стрілець несе відповідальність за прагнення до безпеки та за 
посилення безпеки.

БУДЬТЕ ПРИКЛАДОМ І ГОЛОСОМ БЕЗПЕКИ.
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ВДЯЧНОСТІ

Я хотів би подякувати наступним друзям і членам сім,ї за 
допомогу, яку вони надали мені в цьому підприємстві:

Текст і малюнки
Ларрі Коста (Larry Costa)

ФОТОГРАФІЇ
Аллен Арнетт (Allen Arnette) Ларрі Коста (Larry Costa) Полі 

Фрай (Polly Frye) (моя мама) Терк Такано (Turk Takano)

ФОТОГРАФІЇ ПРОДУКТІВ
Bart’s Custom Bullets Kelbly’s Inc. McMillan Stocks Rimrock Inc.

Terry Leonard Stock Turk’s Head Productions, Inc.

КОРЕКТУРА
Дентон (Денні) Ендрюс, Есквайр (Denton (Denny) Andrews, 

Esq.) Фей Бойєр (Faye Boyer)
Джон Браун (John Brown)

Уейн Кемпбелл (Wayne Campbell)
Дуайт Скотт (Dwight Scott)

Енді Шіффлетт (Andy Shifflett)
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 ПРИСВЯТА

ПРИСВЯТА

Ця книга присвячується пам,яті Майлза Холлістера (Myles 
Hollister). Майл був відомий і шанований серед бенчрест 
спільноти як прецизійний зброяр, виробник куль, спортсмен-
експерт та член Залу Слави Бенчреста. Для тих, хто не знав 
Майлза, найкраще я можу описати його так – він ніколи не за-
лишався байдужим. Майлз допомагав кожному, хто потребував 
допомоги. І найголовніше, він був моїм другом.

Я познайомився з Майлзом у 1979 році в Бенчрест Шко-
лі у Вапваллопені, Пенсільванія. На той час Еллі Юбер (Allie 
Euber) був одним із найкращих бенчрест стрільців у країні (він 
досі один із найкращих), і він давав презентацію класу. Під час 
цієї презентації Еллі визнав, що здебільшого свого успіху він 
завдячує допомоги Майлза Холлістера. Ми з Джоном Брау-
ном (John Brown) відвідували цю Бенчрест Школу разом. Ми 
вирішили, що коли Майлз зміг допомогти Еллі стати таким 
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стрільцем, яким він став, то Майлз є одним із тих, хто міг би 
навчити і нас. Коли настав час вибирати вчителі, ми обрали 
Майлза. Майлз спитав, чому ми вибрали його. Ми пояснили, що 
коли він був досить гарний для Еллі Юбера, він досить гарний 
і для пари сільських хлопців на кшталт нас. Я впевнений, що 
Джон погодився зі мною, коли я сказав, що вибір Майлза був 
найкращим рішенням, яке ми могли ухвалити на початку наших 
кар,єр у бенчресті.

За багато років Майлз відповів на сотні моїх питань як по 
телефону, так і на матчах, і у своєму будинку. У нього завжди 
був час поговорити зі мною. Майлз був не тією людиною, яка 
робила вам догану, якщо ви не праві. Він говорив, «Можливо, я 
зробив би ось що» або «Можливо, я б спробував ось так». Він 
би дав вам знати свою думку так, що ви самі зрозуміли б, що 
були неправі. Я також навчився від Майлза того, що коли він 
говорив, «Я думаю, можливо, ...», ви повинні були дуже уважно 
вислухати те, що він хотів сказати. Таким чином він зазвичай 
збирався сказати вам щось дуже важливе, якою б не була тема. 
Він не був таким різким у своїх твердженнях, яким є я, хоча 
він завжди обстоював свою точку зору в усьому, щоб ми не 
обговорювали.

Майлз належав до того типу людей, які, якщо бувають 
неправі в чомусь, що бувало дуже рідко, ніколи не бояться 
визнати цього. Майлз часто говорив: «Якщо є десь найкраща 
мишоловка, використовуйте її. Не бійтеся змін. Якщо хтось 
виступає із найкращою ідеєю, не будьте настільки кістковими, 
щоб не спробувати цього».

Майлз був справжнім другом. Я знаю, що якби я не вибрав 
його своїм учителем у 1979, я б ніколи не досяг того, чого досяг, 
у цьому спорті. Майлз був основною причиною мого успіху. 
Хоча його більше немає з нами, він ніколи не буде забутий. Я 
багато думаю про нього, особливо після матчів. Я знаю, що він 
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дивиться з небес і спрямовує мене. Я сподіваюся, що перш ніж 
закінчу змагатися в бенчресті, я зможу допомогти комусь так 
само, як Майлз Холістер допоміг мені. Ніщо не робить мене 
гордішим, ніж передача знань, якими Майлз поділився зі мною, 
комусь іншому, і спостереження за тим, як цей хтось зробить 
ще більше за їх допомогою. Як Майлз часто говорив, «Рекорди 
встановлюються, щоб їх бити».
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ЧАСТИНА ПЕРША

ВВЕДЕННЯ

Глава 1
ВСТУП

Ласкаво просимо у світ гвинтівкової кучності. Дуже добре 
спостерігати, як куля за кулею влітають в один і той же отвір у 
мішені. Цього досягає стрілець на куповість. Ідеальної кучності 
досягти неможливо. У цій книзі автор підкаже, як читачеві та 
його устаткуванню показувати результати, настільки близькі до 
ідеалу, наскільки дозволяє сьогоднішній розвиток технологій. 
Бенчрест стрілка оточує деякий містичний ореол. Я вчу нового 
стрільця не боятися цього. Техніки, що використовуються для 
поліпшення кучності стрільби з гвинтівки, цілком можуть 
освоїти практично будь-хто.

Перш ніж піти далі, корисно дати визначення тому, що є 
кучною гвинтівкою. Я не думаю, що існує єдине визначення, 
яке підходить до всіх стрілецьких дисциплін. Те, що може бути 
дуже багатою гвинтівкою на 100 або 200 ярдів, ймовірно, не буде 
найкращим вибором для 1000 ярдів. Так само, кучна 1000-яр-
дова гвинтівка не буде хорошим вибором для матчу з силует-
ної стрільби або бенчрестом на 100 ярдів. Ми можемо назвати 
безліч типів спортивних стрілецьких дисциплін (бенчрест на 
групу, бенчрест на окуляри, Palma, 1000-ярдовий бенчрест, си-
луети, Національний Матч у Кемп Перрі, або навіть дружній 
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матч з мисливських гвинтівок), але в кожному випадку кучна 
гвинтівка буде . Гвинтівка, здатна перемагати у спорті, для 
якого вона була розроблена, є кучною гвинтівкою. Між кучними 
гвинтівками, компонентами, калібрами та стилями стрілянини 
можуть бути суттєві відмінності. Техніки, що використовуються 
для спорядження боєприпасів та налаштування гвинтівок, в 
результаті, будуть дуже схожими.

Мені завжди подобалося розмовляти зі стрілками, які 
стріляють як бенчрест на групу, і інші стрілецькі дисципліни. 
Багато деталей між цими дисциплінами варіюються, і є серйозні 
рівні спеціалізації устаткування. У кожному випадку, обладнання 
може бути таким же кучним, як і обладнання для бенчреста.

Ця книга сфокусована, в першу чергу, на бенчресті стрільбі 
на групу на дальності 100, 200 і 300 ярдів. У стрільбі цього типу 
я змагаюсь останні 30 років, і почуваюся особливо комфортно 
для того, щоб писати про неї. Я сподіваюся, що не бенчрест 
стрілець не відкладе цієї книги убік, вирішивши, що в ній для 
нього нічого немає цікавого. Я вважаю, що будь-який читач може 
перекласти знання щодо спорядження набоїв, налаштування 
гвинтівки, доробки гвинтівки для поліпшення кучності тощо. 
так, щоб вони задовольняли його завданням.

Я представлю вам техніки, які працюють найкраще для 
мене. Я не хочу сказати, що це єдина техніка, яка працює. Де 
можливо, я також представлятиму вам альтернативні техніки, 
які можуть працювати краще для вас. Навряд чи існує якийсь 
єдиний процес, який працює ексклюзивно у цих спортивних 
дисциплінах. І якщо ви запитаєте у десяти спортсменів на матчі 
з бенчресту про найкращий спосіб зробити щось, то є хороший 
шанс на те, що отримаєте широкий діапазон різних думок. Деякі 
спортсмени вірять, що їхній «улюблений» метод є найкращим, 
тоді як інші надають цьому меншого значення! Я прошу вас 
дати моїм методам чесний шанс, але якщо ви знайдете щось, 
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що працює краще для вас, продовжуйте використовувати те, що 
використовували!

Іноді я не зможу вам пояснити, чому щось працює. Я хотів 
би, щоб цього не відбувалося, і щоб у мене були відповіді на 
всі запитання, але, на жаль, вони є не на все. У цьому спорті є 
деякі речі, які є не такими, якими можна було припустити. Хоча 
я завжди намагався знайти причину того, чому щось працює 
найкраще, я роблю те, що працює краще на мішені, а не те, що 
«має» працювати краще.

Ретельне осмислення змісту цієї книги необхідне 
досягнення найкращої кучності як від себе, так і від свого 
обладнання. Не дивуйтеся, якщо вам доведеться прочитати 
цю книгу більше ніж один раз. Я включив кілька прикладів 
спеціально для мисливських гвинтівок. Я вважаю, що 
мисливська гвинтівка, будучи найпопулярнішою гвинтівкою з 
тих, що використовуються в наші дні, може суттєво виграти від 
бенчрестерських ноу-хау. Коли читатимете книгу, будьте відкриті 
до змін, тому що це спорт, де зміни відбуваються постійно. Вам 
не потрібно пробувати кожну нову примху в обладнанні, але 
тримайте очі відкритими. Якщо ви побачите щось, що начебто 
працює, не бійтеся спробувати це.

З тих пір, як я почав стріляти бенчрест, весь час існував 
постійний потік інновацій у всьому, що ми використовували: 
упори, ложі, затвори, оптичні приціли, спускові механізми, 
матеріали для чищення та вітрові прапори. Навіть найпростіший 
стрілецький табурет було покращено. Мета нашого спорту – 
постійно покращувати кучність гвинтівки. Кожен стрілець, про-
ти якого ви змагатиметеся, обмірковуватиме способи зробити 
це. Якщо ви не перемагаєте, вам потрібно щось міняти! Це може 
бути ваша поза чи те, які кондиції ви вибираєте для початку своєї 
групи. Це може бути остання інновація в обладнанні, перевагою 
якого ви ще не скористалися. Завжди будьте відкриті до змін!
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Автор – правша, чоловічої статі, і всю інформацію наводи-
тиме з цього погляду. Якщо ви жінка, будь ласка, подумки, замі-
няйте його, чоловічої статі, і т.д. на слова, пов’язані з жіночою 
статтю. Якщо ви шульга, будь ласка, замініть відповідні згадки 
відповідними.
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Глава 2
ТОНІ БОЙЄР

Моє повне ім,я Тоні Ервін Бойєр (Tony Ervin Boyer), і 
я народився в грудні 1939 року в будинку фермера недале-
ко від Кізлтауна, Вірджинія, всього за кілька миль на схід від 
Харрісонбурга, Віржинія. Я досі живу всього в

за дві милі від того фермерського будинку, де колись жили 
мої дід із бабкою. Я одружився з Фей у 1962-му, і вона стала 
моїм найкращим другом і компаньйоном з того часу.

Приблизно за 2,5 милі на північ від мого будинку я 
маю гвинтівкове стрільбище, яке бачило багато куль, багато 
годин розчарувань і багато моментів насолоди. Тут я провів 
незліченний годинник. Іноді я тренуюсь або тестую гвинтівки 
один. Іноді з Фей – яка досі не вірить у те, що потрібно багато 
тренуватись – чи з друзями. На стрільбищі є п,ять бетонних 
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столів та дистанції для стрільби до 300 ярдів. За роки я бачив, як 
дерева, що оточують це стрільбище, виросли великими і змінили 
профіль вітру. Тепер він не такий складний, як був колись, але 
досі забезпечує можливість продовжувати вчитися.

У моїй частині країни більшість молодих людей починають 
стріляти ще у віці тінейджерів, і я не був винятком. Я отриму-
вав задоволення від полювання та стрілянини стільки, скільки 
себе пам’ятаю. Історії з журналу Outdoor Life, особливо герой-
ські пригоди Джека О,Коннора (Jack O’Connor), захоплювали 
мене. Моєю першою гвинтівкою центрального займання була 
Winchester Модель 70 у калібрі .270. Я досі отримую задоволення 
від стрілянини та полювання цим калібром.

Я дуже люблю змагатись. Працюючи чи граючи, я дуже 
намагаюся, щоб мої вміння були б найкращими з можливих 
для мене. Я ніколи не задовольняюся тим, що роблю. Я завжди 
можу побачити, де я міг би працювати краще. Навіть коли я 
перемагаю в бенчресті, ви, мабуть, часто могли чути від мене, 
«Я стріляв не дуже добре». Причиною цього є те, що я знаю всі 
помилки, які я зробив, стріляючи кожну групу. Фей каже, що я 
не маю говорити це на людях. Вона стурбована тим, що вони 
відчуватимуть. Я просто чесний сам собі. Я думаю, що людям 
краще почути правду, ніж коли хтось розповість їм, як чудово 
вони стріляли.

Мій характер такий, що якщо я впущу щось на підлогу, 
я підніму це відразу ж; я не можу чекати. Якщо я прокинуся 
серед ночі, і подумаю про те, що мені щось потрібно зробити, 
я або встану і зроблю це, або запишу на папері, щоб не забути 
це зробити наступного дня. Я належу до того типу людей, які 
постійно аналізують те, що вони роблять, та шукають найкращі 
способи робити це. Коли я мав серцевий напад, лікарі сказали, 
що мій характер «Типу А» зробив мене першим кандидатом для 
цього. Я вважаю, що вони мали рацію, тому що в мене їх уже 
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було два. Я заводна людина, і нічого не можу з цим вдіяти.
Я також дуже замкнута людина. Мені дуже важко йти 

кудись і здобувати нагороди або сказати кілька слів на публіці. 
Рішення опублікувати книгу з бенчреста стрільбі далося дуже 
важко, і зажадало безлічі душевних шукань. У результаті було 
вирішено, що передати все те, чого я навчився в інших, буде 
гарною справою.

У 1978 році я почав стріляти на змаганнях з бенчресту. 
Я повинен вам зізнатися, що мій перший матч зовсім не був 
блискучим успіхом! Кроки, що призвели мене до цього першого 
матчу, почалися, коли у мене з,явилася бенчрест гвинтівка, 
зібрана 1977 року в калібрі .222. Незважаючи на те, що це була 
штучна бенчрест гвинтівка, вона стріляла не дуже добре, коли 
я одержав її. Насправді, вона стріляла також як стандартний 
Remington 40Х, який у мене був, у калібрі 6мм (що вистрілював 
36 гранами пороху 3031 60-гранову кулю).

Так як я не був задоволений цією гвинтівкою, зв,язався 
зі зброярем, який зібрав її, і висловив йому свої скарги. Він 
запропонував мені зустрітися з ним на національному чемпіонаті 
з бенчресту стрільбі, що проводився в Пенсільванії в тому році. 
Він перевірив би гвинтівку та спробував знайти те, що в ній не 
так. Для мене це звучало добре, тож я погодився зустрітися з 
ним на тому матчі. Я також запросив свого друга Джона (Джека) 
Брауна поїхати зі мною. Ми б подивилися стрілянину, поставили 
питання стрільцям, і полагодили б мою гвинтівку, все за одну 
поїздку. Це звучало добре і для Джека, тож ми поїхали.

Коли ми приїхали на матч, зброярів постріляв із гвинтівки 
та погодився з тим, що вона стріляє не дуже добре. Він погодився 
забрати її та попрацювати над нею. Потім він замінив ствол, і 
вона почала стріляти добре після цього. Як ми розраховували, 
після зустрічі зі зброярем, ми мали залишитися час, щоб поди-
витися спорядження патронів і стрілянину, і щоб поставити за-
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питання.
Мені не знадобилося багато часу, щоб вирішити, що 

бенчрест не є найбільш видовищним спортом, і дивитися там 
нема на що. Я пішов у будівлю стрільбища і записав Джека і 
себе на стрілянину в класі Легкий Вармінт. Клас Спортер також 
проводився, але ми не могли записатися на нього. У нас була 
тільки 222 із собою, тому ми не могли офіційно брати участь у 
тому класі, тому що там був потрібний калібр 6мм мінімум.

Коли я повернувся з будівлі, я сказав Джеку, що ми 
стрілятимемо Легкий Вармінт на 100 і 200 ярдів. Він глянув на 
мене так, ніби я здурів. Він зміг лише сказати, «Ти ж знаєш, 
що твоя гвинтівка не може стріляти так само добре, як в інших, 
вона навіть не може стріляти як твоя 40Х, то навіщо робити це?» 
Я відповів йому, «Я знаю, шансів у нас небагато, але просто 
дивитись як люди стріляють взагалі не цікаво». Так ми з Джеком 
використовували ту саму гвинтівку в класі Легкий Вармінт.

Я фінішував 131-м із 131 спортсмена на 100 ярдах. На 200 
ярдах я був 126-м із 130 спортсменів. Як мінімум, я зробив чотири 
з них! Мій егрегейт на 100 ярдів склав .6760, на 200 - .8181, і мій 
ЛВ «Гранд» виявився гігантським .7470. Ласкаво просимо до 
бенчресту! Браун зробив мене на 100 ярдів, закінчивши 112, але 
на 200 ярдів він промазав по мішені. Його дискваліфікували, і не 
зарахували гранд егрегейту.

Отак ми з Джеком почали займатися бенчрестом. Через 30 
років Джек досі каже, що він не пробачив мені того, що пока-
зав йому цей спорт. Він нудьгує за задоволенням взяти з собою 
пару коробок патронів і піти на стрільбище, щоб постріляти по 
мішеням, або провести ранок полюючи на бабаків. Щодня, коли 
ми просто чистили свої гвинтівки, може, один раз на рік! Наші 
результати на тому матчі привели до думок про те, що нам по-
трібно допомогти, щоб розпочати наші «кар’єри». 1979 року ми 
з Джеком прийшли в Бенчрест Школу в Пенсільванії, де позна-
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йомилися з Майлзом Холістером.
Ви, мабуть, здивуєтеся, що я ніколи не намагався потрапити 

до Зали Слави. Крім того, я ніколи не витрачав багато часу на 
вивчення рекордів матчів чи рекордів певних дальностей, коли я 
стріляв добре. Для мене коли матч завершився, його статистика 
вже стала історією. Що завжди мало для мене значення, то це 
наближення наступного матчу. Коли я говорю, що не затримуюсь 
на переживанні минулого матчу, я не маю на увазі, що я не думаю 
про кожен постріл, зроблений неправильно, і про те, що я міг би 
зробити краще. Звісно, я думаю про це! Я лише хочу сказати, що 
я не витрачаю марно свого часу на поздоровлення себе, якщо я 
відстрілявся добре.

Протягом багатьох років я не міг би вам сказати точно, 
скільки очок Залу Слави я набрав. Я й досі пам,ятаю розмову з 
Дуайтом Скоттом. Він сказав мені, «Ти, мабуть, зможеш набрати 
100 очок». Це твердження здивувало мене, тому що я не мав 
уявлення про те, скільки очок у мене було на той час. Дуайт 
поінформував мене, що їх було 86.

У додатку я наводжу список основних змагань, які виграв. 
Цей список досягнень включений лише для того, щоб надати 
вагу цій книзі. Я насправді розраховую на те, що читач чесно 
спробує мої методи.
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Глава 3
ФЕЙ БОЙЄР

При народженні я отримала ім,я Лінда Фей Арментрут 
(Linda Faye Armentrout), і це сталося більше років тому, ніж я 
можу відкрито визнати. Я трохи стріляла зі своїм батьком про-
сто заради насолоди. Після того як я почала зустрічатися з Тоні, 
ми почали трохи стріляти разом. Це сталося набагато пізніше, 
коли я почала займатися стрільбою спортивної бенчрест. Ми 
з Тоні одружилися, у нас народилися дві дочки, Террі Лінн та 
Шеріл Джо. Коли дівчинки вже майже закінчили школу, Тоні 
запитав мене, чи я не хочу стріляти разом з ним на змаганнях. 
Він уже почав змагатися, і, схоже, йому це подобалося, тож я 
погодилася.

Тоні почав навчати мене у жовтні 1979. Мій перший матч 
відбувся у квітні 1980-го у Стоунволл Клубі у Стаунтоні, Вір-
джинія, де я відстрілялася по чужій мішені. Ударна хвиля від 
іншої гвинтівки зрушила мою. Я не звернула увагу на номер 
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стрільця, який мав бути на моїй мішені. Я все одно виграла 
два призи за найменшу групу, і, незважаючи на стрілянину по 
чужій мішені, я відчувала, що виграла цілий матч. З того дня я 
вирішила покращувати свою стрілянину.

Я почала встановлювати цілі собі; в основному, дрібні, які 
ставали все більшими, коли час минав. Незабаром я зрозуміла, 
що пройшла курс навчання, який був однією з найважчих речей, 
які я коли-небудь робила. Я отримала повну підтримку та 
менторство від Тоні. Він виявився найкращим учителем у світі.

Спочатку Тоні взяв на себе всю технічну частину. Він 
налаштовував зброю та регулював заряди під час матчів. Все, що 
залишалося мені, – це вчитися стріляти. Це виявилося складною 
справою, але я відчувала допомогу Тоні, і мені було надано 
можливість, якої багато людей не мають. У міру руху вперед, я 
взяла на себе регулювання своїх власних зарядів під час матчів 
та деякі інші технічні та ремонтні аспекти своєї стрілянини.

Коли час минав, і мені почав супроводжувати успіх, мої 
цілі ставали все більш серйозними. Була велика кількість радості 
та трохи сліз розчарування та досади. Такою є природа змагань. 
Обернувшись назад, можу сказати, що змагань, які зробили мене 
щасливою, було більше, ніж розчаровані.

Ми виїжджали на матчі, що тривали весь вікенд, і поверта-
лися додому до часу, коли потрібно було йти на роботу вранці у 
понеділок. Тоді ми стріляли багато матчів щороку, і нам щасти-
ло мати босів, які дозволяли нам брати додатковий час на пере-
їзди. Стаючи старшими, ми більше не мали достатньо фізичних 
сил, щоб їхати за кермом усю недільну ніч і виходити на роботу 
в понеділок вранці. Тому ми зосередилися лише на тих великих 
матчах, коли могли б використати свої відпустки, і були змушені 
обмежитись присутністю на наших місцевих дрібних матчах.

Я багато тренувалася, коли вперше почала стріляти 
на змаганнях із бенчресту, але мені це дуже не подобалося. 
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Нарешті я підійшла до такого етапу, коли я вже не тренувалася 
стільки, скільки мала. Різниця між мною та Тоні в тому, що він 
любить стріляти; як на змаганнях, так і для пошуку причин та 
ефектів того, що він спостерігає. Що стосується мене, то мені 
потрібен азарт змагання, щоб мені було цікаво. Озираючись 
назад, я думаю, що було неправильним рішенням не тренуватися 
стільки, скільки я мала. Я вважаю, що необхідні тренування та 
посвята себе спорту, щоб стати найкращим стрільцем, яким 
тільки можливо.

Ми стріляли на багатьох матчах разом за багато років, і 
це був чудовий досвід для нас обох. Коли ми відпрацьовували 
добре або коли не дуже добре, кожен з нас розумів почуття 
іншого. І це було темою для тривалих обговорень, ми ставали 
ближче один до одного. Ми переживали багато матчів разом. 
Ми мали багато спільного позитивного досвіду, накопиченого 
під час стрілянини. Ми завели багато хороших друзів тут із 
США і завдяки Чемпіонатам Світу з Бенчресту також завели 
прекрасних людей у багатьох інших країнах.

На початку свого життя я ніколи не думала, що спортивна 
стрілянина стане тим, чим я займатимуся. Тепер, на цьому етапі 
свого життя, я не можу уявити себе без нього.
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ЧАСТИНА ДРУГА

СПОРТИВНИЙ БЕНЧРЕСТ

Глава 4
ВАШІ СПОРТИВНІ ЦІЛІ

Ви могли не надавати великого значення постановці своїх 
особистих спортивних цілей. Якщо це так, я думаю, що ви 
почнете робити це після того, як прочитаєте цю книгу. Першим 
кроком у постановці цілей є вироблення деякого розуміння 
свого характеру, обмежень за часом, фінансових обмежень та 
рівня залучення. Більшість стрільців потрапляють до однієї з 
трьох наступних категорій:

1. «Я хочу поліпшити займані мною місця на місцевих мат-
чах і отримувати задоволення. Перемоги хороші, але більше для 
мене важливі соціальні аспекти та дружба. Я можу витратити 
деякий час і трохи грошей на покращення своїх результатів, але 
я не настільки мотивований, щоб це робити».

2. «Я хочу перемагати, і витрачатиму на це стільки часу та 
грошей, скільки зможу собі дозволити, але у мене є обмеження. 
Я знаю, що не зможу приділяти багато часу, скільки мені пот- 
рібно, щоб їздити на матчі або навіть тренуватися». Грошей на 
стволи, порох, бензин та готелі може бути обмаль.

3. «Перемоги критичні для мене. Я хочу стати великим 
стрільцем. Соціальний аспект хороший, але вторинний. Я мо-
тивований, і витрачатиму стільки часу і грошей, скільки буде 
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потрібно».
Це велика різниця в цілях, доступному часі та фінансових 

можливостях!
Досить небагато людей потрапляє до Категорії 1. Вони 

їздять на місцеві матчі та розважають себе. Вони купують 
один або два стволи на рік, і їм цього достатньо. Вони люблять 
стріляти, але ставлять це за пріоритетом на той рівень, який 
забезпечує хороший здоровий баланс у житті. Коротше, вони 
щасливі. Якщо вони перемагають, це лише плюс!

Якщо ви потрапляєте до цієї категорії, і можете знайти час, 
щоб робити речі, описані в цій книзі, ви суттєво покращите свої 
результати. Вашою метою на коротку перспективу може бути 
застосування нової техніки, якої ви навчитеся на кожному новому 
матчі, з перевіркою того, чи не покращилися ваші результати.

Пробуйте встановлювати реалістичні цілі на кожен матч і 
пам,ятайте, що ви робите це заради задоволення!

Більшість спортсменів належать до Категорії 2. Вони 
хочуть перемагати, але не можуть приділяти час тренуванням, 
не можуть дозволити собі поїздки на всі великі матчі, або не 
можуть дозволити собі купівлю обладнання, яке, на їхню думку, 
необхідно для того, щоб перемагати. Але у них завжди горить 
вогонь. Вони відчувають розчарування від того, що не можуть 
виступати краще. На щастя, вони можуть використовувати деякі 
речі, яким я навчився за багато років, щоб модифікувати своє 
обладнання, тренуватися більш ефективно, налаштовувати свої 
гвинтівки швидше і читати кондиції краще.

Якщо ви належите цій категорії, вашим найголовнішим 
завданням буде навчитися використовувати ваш час та/або 
фінансові ресурси ефективно! Коли вам вдається потренуватися, 
ви повинні поставити завдання для поїздки на стрільбище. Ви не 
повинні просто відстрілювати кулі. Коли ви купуєте гвинтівку 
вперше, вам потрібно провести дослідження, необхідне, щоб 
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купити гарну гвинтівку. Те ж саме стосується куль, стволів, 
пороху, капсулів і т.д. Ви можете покращити свої можливості, 
навчившись у людей, які знають про що говорять. Завжди сер-
йозно думайте над тим, що вам купити, і будьте ощадливі щодо 
вашого часу та грошей.

Будуть випадки, коли ви знайдете час, щоб подумати про 
бенчрест стрілянину. Я рекомендував би витратити цей час 
на планування того, як зробити щось краще. У своїх думках, 
згадайте основи, такі як знаходження оптимальної глибини 
посадки кулі для вашого ствола, підтримка вашої гвинтівки в 
налаштованому стані та вибір правильної кондиції для стріля-
нини. Продовжуйте використовувати свої ресурси ефективно, і 
ви будете приємно вражені тим, як добре у вас почне виходити.

Спортсмени, які потрапляють до Категорії 3, живуть та 
дихають бенчрест стріляниною. Вони думають про неї, коли 
їдуть у машині на роботу та з роботи. Будучи вдома вони 
часто ігнорують свої сім,ї. Вони зайняті обточуванням шийок, 
перевіркою обладнання, веденням записів та серфінгом в 
інтернеті у пошуках стрілецьких сайтів (до речі, не вірте 
всьому, що прочитаєте в Інтернеті!) Кожну вільну секунду 
вони їдуть на стрільбище та тренуються. Вони відвідують 
більшість великих матчів, витрачають більше, ніж можуть собі 
дозволити, на переїзди та обладнання, і вони ніколи не бувають 
по-справжньому щасливими від цього.

Вони не купують порох у 2-фунтових банках. Вони 
знаходять той, який їм подобається, та купують його бочками. 
Кулі ніколи не замовляють по 1000 (якщо не для тестів), а 
партіями по 5000, 10000 і більше. Стволи замовляють на весь 
рік як мінімум по 6 штук за раз. Коротше, їхні шлюби та фінанси 
тріщать по швах. Ласкаво просимо всім вам люди «Типу А» 
у чудовий світ бенчресту. Якщо ви з цієї категорії (як сказав 
мій дорогий друг і протеже), «Бенчрест ніфіга не гра». Мені 
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пощастило мати дружину, що теж любить стріляти бенчрест!
Якщо хочете постійно перемагати, підготуйте себе 

морально. Для цього потрібно багато годин уявної практики, 
і суттєве вкладення часу та грошей у досягнення своєї мети. 
Багато разів було сказано, що 90% обладнання, яке є на лінії 
вогню, здатне вигравати. Я просто радий тому, що ми з Фей не 
стріляємо із 80% від цього числа!

Незважаючи на важливість обладнання, ви просто не 
зможете купити собі шлях до кола переможців. Не все залежить 
від обладнання. Так, обладнання критично, але не менш критично 
і решта, що ви робите. Більшість стрільців, схоже, думає, що 
якби вони тільки могли змусити свої гвинтівки стріляти краще, 
вони виграли б усі. Цей спорт, схоже, не погоджується з такою 
думкою.
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