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Afričtí profilovci 
budou střílet ve Světnově
Jak už jsem psal v  březnovém čísle Myslivosti, měla v  srpnu proběhnout 
odveta mezi kulovým výběrem ČMMJ a nejlepšími profilovci z JAR. Termín 
však musí být s ohledem na zařizování víz přesunut na počátek září. Tedy i 
kulový závod VC CK Velma je přeložen na sobotu 8. září 2012.

Africká strana bere přípravu velice vážně a podle výsledků národní sou-
těže v roce 2011 sestavila výběr lišící se od toho loňského, který nás hostil 
v jejich domovině. 

Náš výběr bude nezměněn. Jednak to tak cítíme, a jednak tato naše šes-
tice obsadila prvních šest míst loňského kulového seriálu, kde zvítězil Martin 
Šlechta a na dalších místech se umístili Ondřej Borák, Petr Valchář, Jindřich 
Mahel, Miroslav Náhlík a Antonín Čech, a i podle nejlepších dosažených 
nástřelů v L4K také tato šestice odsunula ostatní střelce na místa další. 

Hosté z JAR přiletí v pátek 7. září do Prahy, přesunou se k Chotěboři, kde 
budou ubytováni. Firma Jana Velíka CK Velma převzala nad jejich návštěvou 
u nás patronaci. 

V sobotu 8. září se zúčastní Afričané již zmiňovaného seriálového kulové-
ho závodu ve Světnově jako hosté a zkusí si čtyřboj kulovnicí na 100 metrů a 
ostatní disciplíny – antilopu a gong. Antilopa skákavá se střílí na 200 metrů, 
ale vždy po jednom výstřelu se střídá poloha. Vleže, vsedě s oporou loktů o 
stůl, vestoje s oporou pevné tyče, s oporou volné tyče a z volné ruky. Gong se 
střílí na pět různých vzdáleností od 100 do 300 metrů vsedě u stolu s oporou 
o trámek a deku. 

V neděli 9. září se budou moci afričtí profilovci zúčastnit opět jako hosté 
tentokrát brokového závodu, kterým je Memoriál Aleše Krčila, ale tentokrát 
stříleného jako Compact sporting 2 x 25 terčů. 

V pondělí 10. 9. 2012 proběhne oficiální měření sil výběrů JAR a ČR (stří-
leném podle mezinárodních pravidel FITASC s některými drobnými úpravami 
týkajících se převážně rozsahu střelby a hodnocení):
Kulová střelba:
Pevný terč - Liška - poloha vleže bez opory - vzdálenost 100 m - čas 5 minut - 5 výstře-
lů - nejvyšší kruh 10 bodů - max. zisk 50 bodů x koef. 1 = 50 bodů
2. Pevný terč - Srnec - poloha vestoje s oporou pevné tyče - vzdálenost 100 m - čas 
5 minut - 5 výstřelů - nejvyšší kruh 10 bodů - max. zisk 50 bodů x koef. 2 = 100 bodů
3. Pevný terč - Kamzík - poloha vestoje s oporou volné tyče - vzdálenost 100 m - čas 
5 minut - 5 výstřelů - nejvyšší kruh 10 bodů - max. zisk 50 bodů x koef. 3 = 150 bodů
4. Pevný terč - Kňour - poloha vestoje bez opory - vzdálenost 100 m - čas 5 minut - 5 
výstřelů - nejvyšší kruh 10 bodů – max. zisk 50 bodů x koef. 4 = 200 bodů
5. Pohyblivý terč - Kňour - poloha ve stoje bez opory - vzdálenost 50 m - průsek 6 m 
- čas průjezdu 2,5 sekundy - 5 výstřelů - nejvyšší kruh 10 bodů – max. zisk 50 bodů 
x koef. 4 = 200 bodů
6. Africký gong - gong o průměru 20 cm - poloha libovolná v terénu - vzdálenost 100 
- 350 m - čas 90 sekund - 5 výstřelů - zásah 30 bodů - max. zisk 150 bodů x koef. 1  
= 150 bodů
Broková střelba:
Compact Sporting - podle mezinárodních pravidel FITASC - 25 asfaltových 
terčů - Zásah 6 bodů - max. zisk 150 bodů
Maximální bodový zisk jednotlivec = 1000 bodů x 6 členů družstva = družstvo 
max. 6000 bodů

V pondělí po skončení závodu každý z našich střelců vezme jednoho z Af-
ričanů do honitby na lov srnčí či černé zvěře.

V úterý pro všechny bude připravena u Míry Náhlíka za spolupráce mysliv-
ců z Kněždubu venkovská zabíjačka s cimbálovkou a posezením. Ve středu 
navštíví naši hosté Prahu a odletí opět do Afriky.

Jsem rád, že firmy Sellier & Bellot, a.s., Zbrojovka Uherský Brod, a.s. a 
další nám přislíbily v  rámci závodu předváděcí akce přímo na světnovské 
střelnici a ceny do soutěže. 

Zveme co nejširší střeleckou i mysliveckou veřejnost k účasti v  závodě 
Velké ceny CK Velma i Memoriálu Aleše Krčila, kde si všichni, jak kuloví, tak i 
brokoví střelci, mohou změřit síly nejen mezi sebou, ale i s těmito ostrostřelci 
z Afriky. 

A následně všechny rádi přivítáme jako diváky, aby podpořili oba výběry 
při vzájemném klání.  Ing. Antonín ČECH a Jan VELÍK

Jan Velík a prezident střelcké asociace JAR
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