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V neděli 9. října 2016 se konal ve Světno-
vě poslední závod kulového seriálu 2016. 
Současně to byl letošní třetí závod v  lo-
vecké kulové střelbě – kulovém parcouru. 
Sobotního tréninku se zúčastnilo několik 
čtenářů, kteří reagovali na můj předcho-
zí článek a  při společném tréninku se 
s touto střelbou prakticky seznámili. Dva 
se dokonce nedělního závodu zúčastni-
li. Věřím, že i  tento počin mnohé oslovil 
a naše řady se budou nadále rozšiřovat 
nejen o střelce, ale i o běžné myslivce.

Opět se střílelo podle mezinárodních 
pravidel této střelby.

V souladu s pravidly se každý střelec 
mohl přihlásit do kategorie OPEN, kate-
gorie .222/.223 a  pro začátečníky jsme 
vytvořili kategorii LAIK, ale do této se 
opět nikdo nepřihlásil, i  když jsme měli 
mezi sebou opět několik nováčků. Do 
kategorie OPEN se přihlásilo 17 střelců 
a do kategorie .222/.223 se přihlásili pou-
ze čtyři střelci.

Tentokrát jsme terče pro každou dis-
ciplínu, polohy a opěry losovali, a tak ně-
kdy vznikly trošku obtížnější kombinace 
a závod byl náročnější. Položka číslo 3 se 
střílela na stejný terč, a to po dvou výstře-
lech sice z jedné vzdálenosti, ale pokaž-
dé za použití jiné polohy a opory. Těchto 
pozic bylo pět. Střelci se točili obdobným 
způsobem jako na trapu. Soutěž tak zís-
kala na dynamičnosti a střelec poměrně 
rychle odstřílel během krátké doby 10 vý-
střelů. Další novinkou bylo, že terče byly 
umístěny na dvanácti stojanech, a  tak 
vždy odstřílelo prvních šest střelců na 
terče číslo 1 až 6 a ihned nastoupila další 
šestice a ta střílela na terče 7 až 12 a te-
prve poté se šlo vyhodnotit terče. Závod 
se tak zrychlil.

V kategorii OPEN zvítězil Z. Pšenčík – 
celkem 760,2 bodů, druhé místo vybojo-
val J. Mahel – 755,4 bodů a třetí A. Čech 
– 710,6 bodů. 

V  kategorii .222/.223 zvítězil J. Ma-
hel – 806,1 bodů, druhé místo zís-
kal M. Náhlík s  nástřelem 785,7 bodů 
a třetí A. Čech – 750, 9 bodů. Kompletní 
výsledkové tabulky jsou uveřejněny na 
www.myslivost.cz.

Jak jsem se již zmiňoval v  minu-
lém článku, tak došlo při tomto závodě 
i k vyhodnocení celkové LOVECKÉ KU-
LOVÉ STŘELBY za rok 2016 a zařazení 
střelců do výkonnostních skupin (tříd) – 
zlaté, stříbrné a bronzové pro příští rok. 

Zatím jsme stanovili následující kri-
téria: každému střelci, který se zúčastní 
některého závodu v Lovecké kulové střel-
bě (LKS), se jeho výsledek zaznamená 
do tabulky. Jeho celkový výsledek za ce-
lou střeleckou sezonu (i když se zúčastní 
jen jednoho závodu) se porovná s maxi-
málním bodovým ziskem, který střelec 
mohl na závodech, kterých se zúčastnil, 
dosáhnout. Vypočte se procento (s přes-
ností na dvě desetinná místa) a toto bude 
vodítkem pro zařazení do výkonnostních 
skupin pro další střeleckou sezonu. 

Tabulka pro zařazení do skupin: 
ZLATÁ: 80–100 %, STŘÍBRNÁ: 6 0 –

79,99 %, BRONZOVÁ: do 59,99 %.
V roce 2017 budou ve zlaté kategorii 

OPEN soutěžit pouze tři střelci a v kate-
gorii .222/.223 střelců pět. 

Po celou následující sezonu budou 
střelci vyhodnocováni v  absolutním po-
řadí a  také ve výkonnostní skupině, do 
které je střelec na celou sezonu zařazen.

Střelci, kteří budou poprvé na zá-
vodě, budou automaticky zařazeni 
a vyhodnocováni v nejnižší, to znamená 
BRONZOVÉ, skupině. Pokud na něja-
kém závodě dosáhnou tito noví střelci 
výsledku spadajícího do ZLATÉ skupiny, 
tak budou od příštího závodu zařazeni 
do STŘÍBRNÉ skupiny a tam budou vy-
hodnocováni po celý zbytek sezony. Jiné 
přesuny během sezony mezi skupinami 
nebudou možné.

Do celkového vyhodnocení LKS se 
budou počítat ale jen střelci, kteří budou 
mít maximálně jednu absenci ze závodů 
v LKS. Tito také získají odznak příslušné 
barvy za sezonu. Bronzový odznak však 
získají pouze ti střelci, kteří dosáhnou mi-
nimálně 50 % bodů z maximálního zisku, 
který na závodech, kterých se zúčastnili, 
mohli dosáhnout. Odznaky budou udělo-
vány pouze v kategorii OPEN.

Tato kritéria platí pro vyhodnocení 
sezony 2016 a zařazení do skupin 2017. 
Pro další roky se mohou podle zkušenos-
tí a poznatků změnit.

Na to, jak celkové hodnocení dopadlo, 
se můžete podívat v  následujících ta-
bulkách. U  kategorie .222/.223 jsme do 
celkového pořadí vyhodnocovali pouze 
střelce, kteří byli na obou závodech, pro-
tože při Memoriálu Radslava Kinského 
se ještě tato kategorie nestřílela. 

Jak bývá zvykem, tak všechny kulové 
závody, které v příslušném kalendářním 
roce na střelnici ve Světnově pořádáme, 
zařazujeme do kulového seriálu, a  tak 
proběhlo i jeho vyhodnocení. Celkem do 
vyhodnocení seriálu bylo zahrnuto 12 
střelců. Umístění ostatních si opět může-
te prohlédnout v tabulce.

Porovnávalo se umístění střelců, kte-
ří se ze čtyř závodů: CP ČMMJ v  L4K, 
Memoriálu Radslava Kinského, VC CK 
Velma a VC Vysočiny, zúčastnili aspoň tří 
závodů. U  toho, kdo se zúčastnil všech 
čtyř závodů, se škrtalo jeho nejhorší 
umístění. Hlavní cenu – triedr od firmy 
Fomei si odvezl Jindřich Mahel. Těsně 
za ním se umístil Ing. Martin Šlechta, ná-
sledně na třetím místě Josef Černý. 

Byli jsme velice rádi, že se přijeli na 
závod podívat zástupci Meopty Optik 
Přerov. Pan doktor Slaný a  inženýr Su-
chánek chtěli vidět na vlastní oči, co 
umí v  praxi jejich optika se speciální 
osnovou, kterou v  rámci smluv o  spo-
lupráci s ČMMJ a za účasti právě kulo-
vého družstva ČMMJ vyvinuli. Velice je 
potěšily zkušenosti, o  které se s  nimi 
podělili i  ostatní střelci. Z  rozhovorů 
s nimi vyplynulo, že podporu tohoto typu 
střelby i v budoucnu seriózně zváží, ale 
rádi by, aby to bylo vnímáno jako podpo-
ra ČMMJ. Bude tedy záležet na postoji 

Už známe, kdo bude příští rok střílet ve zlaté, stříbrné 
a bronzové kategorii LOVECKÉ KULOVÉ STŘELBY

Tři nejlepší - Kulový seriál 2016 VC Vysočiny 2016 - kategorie .222-.223

VC Vysočiny 2016 – kategorie OPEN

Střelecké komise ČMMJ, jejího předsedy 
a především Myslivecké rady ČMMJ.

V příštím roce chceme ve spolupráci 
s dalšími střelnicemi a subjekty uspořá-
dat kromě již tradičního Memoriálu Rad-
slava Kinského i čtyři závody v Lovecké 
kulové střelbě (dva u nás a dva na jiných 
střelnicích). Také nás SK ČMMJ pověři-
la uspořádáním prvního ze čtyř závodů 
CZUB Tour, kde hlavní disciplínou bude 
střelba na běžícího kňoura kulovnicí na 
50 metrů (předpokládáme, že tento závod 
doplníme střelbou na běžící lišku malo-
rážkou a nějakým terčem z LKS). Většinu 

termínů již známe, ale ještě čekáme na 
případné korekce s ohledem na možnou 
kolizi s obdobnými závody, a tak sledujte 
webové stránky naší střelnice: strelnice.
net nebo na webových stránkách lovec-
kakulovastrelba.cz najdete jak tyto ter-
míny, tak další informace o této nádherné 
a hlavně všestranné lovecké střelbě.

Za všechny organizátory z OMS Žďár 
nad Sázavou a  kulové družstvo vás sr-
dečně zvou na společná setkání při střel-
bě  

Ing. Antonín ČECH 
  a Ing. Martin ŠLECHTA

Seriál kulových závodů 2016

Pořadí Součet 
umístění

1 Mahel Jindřich 3
2 Šlechta Martin 4
3 Černý Josef 9
4 Hruška Pavel 10
5 Náhlík Miroslav 11
6 Čech Antonín 16
6 Laštůvka Petr 16
6 Borák Ondřej 16
9 Forró Miroslav 17
10 Hlušička Martin 19
11 Kocman Jiří 20
12 Smutka Radomír 23

Kategorie .222/.223
1 2 3 4 5 902,0 %

1 Mahel J 150,1 105,0 250,7 150,3 150,0 806,1 89,37
2 Náhlík M 150,1 115,0 220,4 150,2 150,0 785,7 87,11
3 Čech A 120,1 150,0 210,5 120,3 150,0 750,9 83,25
4 Hlušička 120,1 30,0 150,1 150,0 150,0 600,2 66,54

Kategorie OPEN
1 2 3 4 5 902,1 %

1 Pšenčík Z 150,1 105,0 205,0 150,1 150,0 760,2 84,27
2 Mahel J 150,1 150,1 200,0 105,2 150,0 755,4 83,74
3 Čech A 90,1 120,1 200,0 150,4 150,0 710,6 78,88
4 Laštůvka 90,0 105,0 210,0 150,2 150,0 705,2 78,17
5 Forró M 120,1 90,1 185,1 150,3 120,0 665,6 73,78
6 Smutka R 150,1 135,1 100,0 150,2 120,0 655,4 72,65
7 Šlechta M. 150,1 0,0 230,0 150,0 120,0 650,1 72,21
8 Hruška P. 150,1 120,1 45,1 150,2 150,0 615,5 68,23
9 Hlušička 120,1 60,0 195,1 150,2 90,0 615,4 68,22
10 Náhlík M 150,1 0,0 125,1 150,3 150,0 575,5 63,80
11 Chmela M. 150,1 40,0 200,0 150,3 0,0 540,4 59,90
12 Šustek M. 90,0 105,0 185,2 100,0 60,0 540,2 59,88
13 Černý J 120,1 75,1 50,0 130,0 120,0 495,2 54,89
14 Šafka V. 120,1 -10,0 125,0 130,0 90,0 455,1 50,45
15 Pospíchal 60,0 0,0 85,0 90,0 90,0 325,0 36,03
16 Brych Al. 30,0 15,0 50,0 90,0 90,0 275,0 30,48
17 Bezega M. 60,0 15,0 0,0 85,2 60,0 220,2 24,41
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