Poprvé ve Světnově...

Proč je dobré se zúčastnit
V minulých číslech Myslivosti jsme vás informovali o chystaném seriálu závodů v kulové střelbě
CZUB Tour. Ale nějak jsme neřekli jedno: „Proč
bych se měl do Světnova trmácet a vystřílet tam
jeden a půl krabičky kulových patron? Ono to taky
něco stojí, to není jen tak.“
Tuhle větu občas slýchám, ale tak úplně s ní
nesouhlasím. Jistěže jsou s účastí spojené nějaké
náklady. Ale to s každou střeleckou akcí. Pokud
půjdete střílet na asfaltové terče, i kdyby to byla
jen sousedská soutěž pro radost, rozdíl v ceně
nebude nijak dramatický. CZUB Tour i doprovodná
soutěž ve Světnově nevyžadují extra drahé terčové střelivo, vystačíte i s nejobyčejnějšími loveckými náboji. Ty vám tak velkou díru do peněženky
neudělají.
Těch důvodů proč jet do Světnova je mnoho
a zcela záměrně pominu důvod zjevný na první
pohled – že vás kulová střelba baví.
Bývá také dobrým zvykem „před srncema“
vyzkoušet zbraň a střelivo, zda je vše v pořádku
a zkusit, zda se ruka netřese a oko nešilhá. Je
to taková slušnost vůči lovené zvěři, potvrdit si,
že střílet dovedeme, že ji dokážeme zasáhnout;
abychom lovili humánně, účinně, a abychom zvěř
zbytečně nemrzačili.
Další důvod je, že ve Světnově přichystané
disciplíny (pokud se zúčastníte i doprovodné soutěže) opravdu důkladně prověří všechny aspekty
vaší dovednosti s kulovnicí. Navíc je prověří i na
vzdálenosti, na které český myslivec střílí jen zřídka, tedy až ke 200 metrům. Prověří je způsobem,
který je jednoznačně průkazný. Uvědomte si, že
komora srnčího má sice jen asi 15 cm v průměru,
ale zásah do prostoru o průměru 20 cm od ideálního místa zásahu je pořád pro srnčí spolehlivě
a rychle smrtící. Takže pokud „zazvoníte“ pěti ranami na vzdálenost 200 metrů, můžete na tuhle
vzdálenost lovit. A zjistíte to spolehlivě, netrápíte
zvěř ani nikoho jiného (možná jen sebe, když se
nedaří).
A budete mít porovnání s ostatními střelci. Já
vím, jedna věc je, když se porovnáváte s ostatními
a přitom „stojíte na bedně“, a úplně jiná věc je,
když stojíte na konci řady. Ale myslím, že ve Světnově nebude poražených, nebo aspoň nebude
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hanbou být někde kus od předních míst. Kdokoliv
přijde a bude střílet, ukazuje, že má snahu zlepšit svoje střelecké umění a budiž mu za to čest
i chvála.
Ale taky můžete zjistit, že na tom střelecky vůbec nejste špatně a že byste třeba mohli zvažovat aktivnější přístup ke sportovní kulové střelbě.
A nebo vás výsledky mohou motivovat k tréninku
a soustavné práci na své střelecké zdatnosti. I to
je dobře. Jak chcete poznat, že jste dobří, pokud
se nepostavíte ostatním v rovné soutěži.
Ve Světnově budou jak normální střelci z honitby, tak špičkoví soutěžní střelci. Prohrát se soutěžní špičkou určitě není hanba, soutěž s nimi může
být i dobrou motivací. Pokud mohou tisíce lidí běhat třeba Jizerskou padesátku a tvrdit, že běhají
„sami proti sobě a hodinkám“, proč bychom si my,
myslivci, nemohli jít kromě běhání vystřelit. Cílem
soutěže není jen najít nejlepšího, ale dát každému
z nás příležitost něco se naučit a stát se lepším
střelcem. Poznat svoje hranice.
Poznáte také třeba nový kus naší republiky,
možná se inspirujete i pro vaši praxi a napadne
vás nějaké vylepšení vaší střelnice. Poznáte nové
lidi, se kterými vás pojí pouto zeleného bratrstva.
To všechno je dobře a pomůže vám, české myslivosti a vlastně i zvěři. A tak to asi má být.

Termín úvodního závodu seriálu střeleckých
soutěží CZUB Tour, 29. 4. 2017, se už opravdu
přiblížil. Střílet se bude na běžícího kňoura podle
mezinárodních pravidel FITASC (viz naše články
v Myslivosti v číslech 1-3/2017), celkem 10 ran
(5 zprava a 5 zleva), maximální možný nástřel je
100 bodů.
Pozor, zápis na místě je sice možný, ale je lepší
se dopředu přihlásit. Přihlášky, prosím, posílejte
předem na adresu OMS, Komenského 1, 591 01
Žďár nad Sázavou, nebo e-mailem na adresu omszr@unet.cz. Přihlášky se přijímají podle došlého
pořadí do vyčerpání kapacity střelnice, tj. 60 střelců nebo do konce odstřílení první položky závodu.
Pro střelce, kteří se zúčastní alespoň tří závodů seriálu CZUB Tour, jsou připraveny odznaky ve
třech výkonnostních třídách. Zlatý odznak, udělený
střelcům, jejichž průměrný výsledek ze tří jejich nejlepších závodů CZUB Tour byl 92 a více bodů, stříbrný odznak udělený za výsledek od 84 do 91,999
b. a bronzový odznak udělený při dosažení průměrného výsledku od 60 do 83,999 b. Podle toho, jak
znám výsledky z otevřených soutěží ve střelbě na
běžícího kňoura, není pro „obyčejného střelce z honitby“ úplně samozřejmé ani dosažení bronzového
odznaku. Pokud se však bude jen trochu snažit
a třeba i potrénuje, dosáhnout by na něj měl.
Bronzový odznak říká, že jeho nositel umí bezpečně zacházet se zbraní a že dokáže účinně
zasáhnout běžícího kňoura ve více než polovině
případů, kdy na něj vystřelí. To už je docela dobrá
výchozí pozice pro každou naháňku.

Stříbrný odznak již vyžaduje solidní střeleckou
dovednost a je to úroveň, o jakou by se měl snažit
každý zkušený myslivec.
Zlatý odznak je svědectvím toho, že nositel je
střelec opravdu vysokých kvalit, který se věnuje
střelbě soustavně, cílevědomě a dlouhodobě.
Vítězové se budou vyhlašovat ve dvou kategoriích podle bodového nástřelu, dělící hranicí
je nástřel potřebný pro získání stříbrného odznaku.
V kategorii MYSLIVCI se bude vyhodnocovat
pořadí střelců, kteří dosáhli méně něž 84 bodů,
v kategorii OPEN se bude vyhodnocovat pořadí
střelců, kteří dosáhnou 84 body a více. Cílem rozdělení je dát šanci na umístění nejen sportovcům,
ale opravdu všem myslivcům.
Soutěž CZUB Tour je určená členům ČMMJ,
nečlenové mohou střílet mimo soutěž, bez vyhodnocení a zařazení do pořadí.

Tak vypadají gongy

FITASC terč srnec

ran je 120 sekund, předtím je minuta na zaujetí
střelecké pozice.
Druhý díl, tzv. kulový trap, se střílí na terč FITASC, na vzdálenost 50 až 150 metrů, vždy po
dvou ranách na terč, z celkem pěti poloh (vsedě
na zemi s oporou zbraně o volnou tyč; vkleče
s oporou zbraně o vysokou trojnožku; vsedě na
židli u stolu s lokty opřenými o stůl; vsedě na špalku s oporou zbraně o dvojnožku; vestoje s oporou
zbraně o pevnou tyč nebo vysokou trojnožku).
U každé polohy má střelec rovněž minutu na
zaujetí polohy a pak 45 sekund na vlastní střelbu.
V tomto dílu vedlejší soutěže tedy střelec vystřelí
celkem 5x2=10 ran. Všech 10 ran střílí střelec na
jeden a ten samý terč.

FITASC terč liška

Třetí díl soutěže je tzv. rychlopalba. Střelec střílí na terč FITASC (liška) umístěný ve vzdálenosti
od 50 do 150 metrů, střílí vsedě nebo vleže se
zbraní opřenou o pytlík granulátu. Střelec má i zde
jednu minutu na zaujetí střelecké polohy a pak 45
sekund na vlastní střelbu. Ale tentokrát během tohoto času musí vystřelit pětkrát.

U druhého a třetího dílu bude při vzdálenosti
terče do 100 metrů použit terč redukovaný (používaný při střelbě z malorážky) a při vzdálenosti nad
100 metrů terč v životní velikosti.
Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn.
Ing. Martin HELEBRANT, Ing. Antonín ČECH

Střelba vsedě na zemi s oporou zbraně o volnou tyč

Střelba vkleče s oporou zbraně o vysokou trojnožku

Střelba vsedě na židli u stolu s lokty opřenými o stůl

Střelba vsedě na špalku s oporou zbraně o dvojnožku

Střelba vestoje s oporou zbraně o pevnou tyč nebo vysokou trojnožku

Střelba na gongy - vsedě na zemi s oporou dřevěného
kříže

DOPROVODNÁ SOUTĚŽ
Doprovodná soutěž je pořádaná jako doplněk
k hlavní soutěži, její výsledek se nepočítá do výsledků CZUB Tour, ale je navržena tak, aby prověřila co nejvíce kulových dovedností střelce. Má
celkem tři díly, kterými střelec postupně prochází,
v průběhu celé doprovodné soutěže vystřelí dohromady 20 ran a budou seřazeny následovně.
První díl soutěže, tzv. gongy. Střelec střílí vsedě na zemi, se zbraní opřenou o dřevěný kříž na
kruhové ocelové gongy, rozmístěné na neznámých vzdálenostech v terénu. Rozsah vzdáleností
je od 50 do 200 metrů. Gongy ve vzdálenosti do
100 metrů mají průměr 10 cm, gongy ve vzdálenosti nad 100 metrů mají průměr 20 cm. Gongů je
5, střelec střílí po 1 ráně na každý z nich, v určeném pořadí terčů, tedy celkem 5 ran. Zásah gongu
je za 10 bodů, za minutí je 0 bodů. Na všech 5
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