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zbraně a střelivo

Naše světoznámá munička Sellier & Bellot a.s. 
se rozhodla od letošního roku podpořit loveckou 
kulovou střelbu (LKS). Je to v souladu s tím, že se 
vždy jejich pracovníci mohli spolehnout na partu 
nejlepších našich „kuličkářů“ sdružujících se při 
Světnovské střelnici.

A tak zcela logickým vyvrcholením této spolu-
práce je uspořádání seriálu kulových závodů pod 
názvem SELLIER & BELLOT MATCH společně 
s OMS Žďár nad Sázavou, firmou Lovecký svět, 
MS Jestřáb a nejlepšími střelci lovecké kulové 
střelby z celé republiky 

Tento seriál bude mít celkem čtyři závody. Tři ve 
Světnově u Žďáru nad Sázavou a jeden v Ludví-
kovicích u Děčína:

7. května – Memoriál Radslava Kinského - 
Světnov (OMS Žďár nad Sázavou)

11. června – Velká cena Děčína - Ludvíkovice 
(MS Jestřáb)

13. srpna - Velká cena CK Velma - Světnov 
(OMS Žďár nad Sázavou)

Sellier & Bellot Match – seriál v lovecké kulové střelbě

Zkušenosti se předávají i v rodině – střílí jak otec, 
tak už i dcera

Nejlepší tři kuličkáři v sezóně 2016

Umístění gongů v terénu

8. října - Velká cena Sellier & Bellot - Světnov 
(OMS Žďár nad Sázavou) - finále a vyhodnocení 

Každý závod se bude střílet podle meziná-
rodních pravidel IHRSA a v  rozsahu 30 výstřelů 
z kulovnice členěných většinou do šesti položek 
po pěti výstřelech. V souladu s pravidly se každý 
střelec může přihlásit do kategorie OPEN, kate-
gorie .222/.223 a nebo pro začátečníky vytvořené 
kategorie LAIK. Střelec se může přihlásit do více 
kategorií. 

Každý závod bude v  souladu s  mezinárodní-
mi pravidly vyhodnocován u kategorie OPEN ve 
třech výkonnostních třídách podle procentuálního 
vyjádření svého výsledku oproti maximu, kterého 
může střelec v závodě dosáhnout: zlaté (80 % a 
výše), stříbrné (od 60 do 79,99 %) a bronzové (do 
59,99 %). Určitě toto vyhodnocování dodá chuť 
se závodů zúčastnit jak nováčkům, tak těm, kte-
ří především díky svému vybavení zatím nemají 
na absolutní špičku. První tři v každé kategorii a 

V dresech Sellier & Bellot na Mistrovství světa 
v roce 2016

u kategorie OPEN i ve výkonnostní třídě obdrží 
poháry.

Stejným způsobem bude provedeno vyhodno-
cení celého seriálu, kde budou vyhodnoceni pou-
ze ti střelci, kteří se zúčastní minimálně tří závodů 
(u závodníků, kteří se zúčastní všech závodů, se 
nejhorší výsledek bude škrtat). 

V rámci aktivit ČMMJ byla doposud hlavní vý-
kladní skříní S&B a jejich produktů lovecká kom-
binace, kde především v  kulové části soutěže 
kulové náboje Match byly bezesporu strůjci nejed-
noho medailového umístění jak družstva, tak jed-
notlivců na tuzemských závodech, tak především 
mistrovstvích Evropy. Zde se však střílí „pouze“ na 
100 metrů, a to zvládne vcelku dobře i jiné střelivo. 

Pravidla lovecké kulové střelby však umožňují 
během jednoho závodu, a někdy i jedné položky, 

střídat vzdálenost od 50 do 400 metrů. A to je 
trošku jiné „kafe“. Tady se opravdu projeví oprav-
dová kvalita střeliva, a to nejenom jeho přesnost, 
rozptyl, ale především i dobrá balistika a přijatelný 
soustřel po celé využívané dráze letu. A to již kaž-
dé, a především sériové, střelivo nedokáže.

Většina těch nejlepších světových střelců lovec-
ké kulové střelby střílí individuálně laborovaným 
střelivem. Družstvo ČMMJ střílející na MS 2014 
v  JAR bylo tak trochu za exoty, protože střílelo 
ráží 223 Rem a navíc sériově vyráběným nábojem 
Match se střelou HPBT o hmotnosti 3,36 gramů. 
Po zisku stříbrné příčky v soutěži družstev však 
nikdo nechtěl věřit, že se jedná opravdu o sériově 
vyráběný náboj. 

Na MS 2016 v Namibii, kam družstvo ČMMJ 
vyrazilo s novými varminty v ráži 308 Win, pro nás 
S&B vyvinul speciální náboj FOX se 7,1gramovou 
střelou V-Max. Třistaosmičkou tyto závody nikdo 
ze světové špičky nestřílí a opět ostatní střelci 
smekali před tím, co toto střelivo po stránce přes-

nosti a balistiky dokázalo. Bronzové medaile byly 
úspěchem, ale cítili jsme, že s 223 Rem bychom 
byli možná ještě o něco lepší. Teď nás čeká pří-
prava na MS 2018 a věřím, že společnými silami 
zase něco „světového“ nachystáme.

Lovecká kulová střelba je určená celosvětově 
pro lovce a myslivce. Jedná se o to nejbližší, co 
se může porovnat s reálným lovem. Skutečný účel 
této střelby je testovat, podporovat a naučit mys-
livce a lovce následujícím dovednostem: odhad-
nout vzdálenost, znát balistiku střely, umět střílet z 
různých pozic a „pod tlakem“ v časovém omezení, 
a to tak, aby střelec a jeho zbraň byly schopni do-
sáhnout dobrého soustřelu na přiměřenou (lovec-
kou) vzdálenost. 

Kde jinde, než na takových všestranných závo-
dech by se mělo ukázat, co střelivo S&B dokáže. 
Samozřejmě důležitou stránkou bude i zpětná 
vazba z  dosažených výsledků a zkušeností jed-
notlivých střelců. To jsou informace zatím ne moc 
doceněné.

Na každém závodě si bude moci střelec stří-
lející střelivem Sellier & Bellot zakoupit omezené 
množství nábojů Match v  ráži, kterou střílí, ale 
za výrazně zvýhodněnou cenu. Sortiment bude 
zatím omezený a možná se nepodaří uspokojit 
všechny, ale budou zastoupeny nejpoužívanější 
ráže v provedení Match (222 Rem, 223 Rem, 308 
Win, 30-06 Sprg) a se střelou PTS (243 Win). 

CZUB se rozhodla v  letošním roce podpořit 
střelbu na běžící terč, Sellier & Bellot zase lo-
veckou kulovou střelbu, a tak ti, kteří si zjedno-
dušenou verzi lovecké kulové střelby vyzkouší 29. 
dubna při prvním kole CZUB Tour ve Světnově, 
mohou týden poté 7. května přijet na první zá-
vod seriálu SELLIER & BELLOT MATCH opět do 
Světnova. 

Vše potřebné najdete na webových stánkách: 
www.strelnice.net nebo www.loveckakulovastrel-
ba.cz. Za všechny organizátory Vás zve k příjem-
ně stráveným chvílím mezi kamarády

Ing. Antonín ČECH 
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