
Ak sa rozhodujete kúpiť elektronický terč, prečítajte si zopár informácií, ktoré sa Vám pri 

výbere terča môžu hodiť.  

 Elektronické šípky sú ešte stále pomerne mladá kategória šípiek. Jej začiatky sa odhadujú na 

začiatok 90-tych rokov minulého storočia, takže hovoríme o dobe cca 30 rokov. Elektronické šípky 

priniesli do tohto športu istý komfort pri hre a to hlavne pre rekreačných hráčov. Elektronika 

nahradila úlohu zapisovateľa a tak pri hre na elektronický terč môžete pohodlne hádzať a nemusíte 

sa zaoberať počítaním skóre. Pokiaľ teda chcete hrať pre zábavu, poprípade zapájať do hry aj deti, 

určite je elektronický terč správnou voľbou.  

 V našej stránke podstatnú časť ponuky tvoria elektronické terče známe na trhu pod značkou 

SMARTNESS. Pod túto značku patria napríklad terče Score, Toledo 301, Striker 401 a 601, Mirage, či 

Topaz 901. Všetky tieto terča majú v ponuke veľké množstvo rôznych hier slúžiacich ku spestreniu 

Vašej zábavy. Každý z týchto terčov určite splní Vaše požiadavky a väčšinu hier ani nevyskúšate. 

Hlavné rozdiely medzi jednotlivými terčami nájdete hlavne  v tom, aký komfort hry terče ponúkajú.  

 Terče nižšej kategórie majú menší počet zobrazovacích displejov, niekedy to je iba jeden či 

dva. Aj s takouto výbavou sa dá samozrejme hrať, no odporúčame ich pre hru jedného alebo dvoch 

hráčov. Ak preferujete hru viacerých hráčov naraz, určite sa pozrite po vyšších verziách. Určite je 

komfortnejšie, ak máte prehľad nielen o svojom skóre, ale aj o skóre svojich súperov. Ak sa do hry 

budú zapájať viacerí ako dvaja hráči, tak sa pozrite po terčoch, ktoré majú aspoň štyri zobrazovacie 

displeje.  

 S rastúcou cenou terča rastie aj jeho výbava. Ak si to môžete dovoliť, zvoľte terč čo najvyššej 

rady ako napríklad TOPAZ 901, lacnejšou verziou môže byť STRIKER 601.   

 V poslednej dobe sa do popredia dostávajú aj tzv. online terče. Online terče nižšej triedy 

(Smart Connect Arcadia alebo Smart Connect Charger ) sú prepojené so serverom, resp. aplikáciou, 

ktorú si viete do svojho PC alebo mobilu stiahnuť a využívať ku hre. Výhodou oproti klasickým 

elektronickým terčom môže byť aj napríklad to, že aplikácia o vás vedie štatistiky. Hráči, ktorí radi 

trénujú a sledujú svoje výkony tak majú prehľad o svojich štatistických ukazovateľoch.  

 V našej ponuke nájdete aj online terč vyššej kategórie ( GRANBOARD 132). Okrem toho, čo 

ponúkajú online terče nižšej kategórie, ponúka GRANBOARD 132 aj súperenie s hráčmi z rôznych 

kútov  sveta ! Značka GRANBOARD má svoje zastúpenie už vo viac ako 65 krajinách. Zapojíte sa do 

aplikácie a môžete vyzvať akéhokoľvek hráča na svete, ktorý je takisto online a čaká na svojho 

vyzývateľa. Tak čo vy na to ? Neoplatí sa vyskúšať tento druh zábavy? My hovoríme - Určite áno ! 

 Na záver spomenieme ešte jeden terč našej ponuky. Je to súťažný automat CYBERDINE 

MILENIUM. Tento automat je súťažným strojom pre oficiálne súťaže v celej Európe. Na týchto 

strojoch sa hrajú aj oficiálne majstrovstvá Európy v elektronických šípkach. Stroj je zároveň postavený 

pre komerčné využite do barov, klubov, pohostinstiev.  

 Určitou nevýhodou elektronických terčov je ich pomerne veľká hlučnosť. Preto odporúčame 

umiestniť terč na takom mieste, kde nebudete rušiť susedov   

www.sipky.sk 


