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Мішень для тренування зі стрільби містить зображення концентричних овалів, причому
концентричні овали нанесено на фоновий малюнок у вигляді колеса автомобіля, яке розміщене
у ніші крила автомобіля, а саме концентричні овали зображено на фоновому малюнку колеса
автомобіля.

UA 117733 U

(54) МІШЕНЬ ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ ЗІ СТРІЛЬБИ

UA 117733 U

UA 117733 U

5

10

15

20

25

30

Корисна модель належить до засобів прицілювання, зокрема до засобів визначення бойової
ефективності особистої стрілецької зброї та може бути використана під час вогневої підготовки
особового складу підрозділів правоохоронних органів.
Відома мішень [Патент № RU 54163 U1 "Мішень для спортивної стрільби", опубл.
10.06.2006, бюл. № 16] виконана у вигляді диска із ступінчастою опуклою зовнішньою стінкою та
увігнутою зовнішньої стінкою. Додатково у мішені виконані отвори, осі яких можуть
розташовуватися як паралельно, так і перпендикулярно осі симетрії диска.
Недоліком такої мішені вбачається у відсутності фонового малюнка у вигляді колеса
автомобіля. Така наочність допомогла би відпрацьовувати прицілювання та влучний постріл з
вогнепальної зброї по колесах автомобіля для його примусової зупинки.
В основу корисної моделі поставлена задача щодо розроблення мішені для тренування зі
стрільби, яка би допомогла відпрацьовувати прицілювання та влучний постріл з вогнепальної
зброї по колесах автомобіля для його примусової зупинки.
Поставлена задача вирішується тим, що мішень для тренування зі стрільби містить
зображення концентричних овалів, згідно з корисною моделлю, концентричні овали нанесено на
фоновий малюнок у вигляді колеса автомобіля, яке розміщена в ніші крила автомобіля, а саме
концентричні круги зображено на колесі автомобіля. Також, на колесі автомобіля фонового
малюнка можуть наноситись концентричні овали.
Те, що мішень для тренування зі стрільби містить фоновий малюнок у вигляді колеса
автомобіля, яке розміщене в ніші крила автомобіля, на якому нанесено концентричні овали
дозволяє відпрацьовувати прицілювання та влучний постріл з стрілецької зброї по колесах
автомобіля для його примусової зупинки.
Саме ці ознаки необхідні та достатні для вирішення поставленої задачі.
Суть корисної моделі відображається на кресленні, де зображено мішень.
Таким чином, наведена вище корисна модель дозволяє відпрацьовувати прийоми
примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні вимоги поліцейського
щодо зупинки транспортного засобу, або якщо дії водія транспортного засобу можуть
спричинити серйозні наслідки як для суспільної небезпеки в цілому, так і безпеки учасників
дорожнього руху.
Корисна модель може знайти широке застосування в роботі правоохоронних органів.
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1. Мішень для тренування зі стрільби, що містить зображення концентричних овалів, яка
відрізняється тим, що концентричні овали нанесено на фоновий малюнок у вигляді колеса
автомобіля, яке розміщене у ніші крила автомобіля, а саме концентричні овали зображено на
фоновому малюнку колеса автомобіля.
2. Мішень для тренування зі стрільби за п. 1, яка відрізняється тим, що на колесі автомобіля
фонового малюнка, яке розміщене в ніші крила автомобіля, нанесено концентричні кола.
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