
Ak sa rozhodujete kúpiť si sisalový terč, zrejme to so šípkarskou kariérou myslíte vážne . 

Prečítajte si zopár informácií, ktoré sa Vám pri výbere terča môžu hodiť.  

Klasické šípky prežívajú v posledných desiatich rokoch neskutočné oživenie a prenosy zo 

zápasov svetovej špičky sú na televíznych kanáloch častejšie, ako relácie o varení. A to je už čo 

povedať   

S nárastom popularity klasických šípiek rastie aj kvalita športového náčinia. Terče 

nevynímajúc. Najväčšími rivalmi vo výrobe terčov sú dve svetové značky : Unicorn a Winmau. Tieto 

dve značky zvádzajú už dlhšiu dobu boj o dominantné postavenie na trhu so sisalovými terčami.  

Značka Unicorn je dodávateľom terčov pre najprestížnejšie svetové súťaže, spadajúce pod 

organizáciou Professional Dart Corporation. Takže terče od výrobcu Unicorn môžete vidieť počas 

televíznych prenosov napríklad majstrovstiev sveta profesionálov.  

Značka Winmau je zase dodávateľom terčov pre najväčšiu amatérsku svetovú organizáciu 

World Dart Federation.  

Obe tieto značky patria k tomu najlepšiemu, čo na trhu môžete kúpiť. Ak sa rozhodnete pre 

jednu z týchto značiek tak si stačí vybrať podľa vlastnej intuície. Nech už to bude ktorýkoľvek terč, 

nepokazíte výberom nič.  

Terče základnej triedy majú dable a triple vymedzené drôtom, ktorý je prichytený na povrchu 

terča. U začiatočníkov to až tak nevadí a kľudne si môžete zvoliť aj základný terč. Medzi takéto terče 

patria UNICORN STRIKER alebo HARROWS OFFICIAL COMPETITION.  

Ak sa Vám na terči darí viac, vyberte si terč, ktorý  má „tzv“ žiletkové ohraničenie dablov 

a triplov. Toto ponúkajú už terče strednej triedy ako Eclipse Pro alebo Blade 5, či Blade 6. Tieto terče 

úplne postačujú Vašim zápasom z pohodlia domova, či malého klubu.  

Vyššia trieda terčov ponúka navyše hustejšiu štruktúru sisalových vlákien, čo odporúčame 

pokročilým hráčom, ktorí hrajú šípky pravidelne. Takýto terč by mal dlhšie vydržať. Terče vyššej triedy 

majú aj vyhladzovaný povrch a viacvrstvový farebný náter. Zahladia sa tak viditeľné zhluky sisalových 

vlákien (u terčov strednej triedy na povrchu vidíte nepravidelné mapy jednotlivých klbiek sisalu). 

V tejto kategórii sú terče Eclipse HD2, Eclipse HD2 Pro Edition alebo Blade 5 (6) Dual Core či triple 

core.  

U terčov vyššej triedy si určite zvoľte šípky 21 gramov a viac. Ľahšie šípky by sa nemuseli 

dostatočne hlboko zapichovať a ďalšou šípkou by ste si tie predošlé mohli z terča vyraziť.  

V našej ponuke nájdete aj terče Harrows. Ani tieto terče nie sú zlá voľba. No značka viac 

svojich síl venuje perfektnej kvalite a dizajnu šípiek. Harrows je najrozšírenejšia značka šípiek na 

svete. Terč je nutnou komoditou do kompletnej ponuky a tak samozrejme ponúkajú aj to. Terče  

patriace do strednej triedy sú Harrows Matchplay.   

Až si kúpite terč nezabudnite, že súčasťou správnej výbavy je aj ochranné okružie a osvetlenie 

terča.  

Nech vám to lieta !    kolektív www.sipky.sk 



 


