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Záštita Sellier & Bellot, a.s., v  loň-
ském roce výrazně pomohla soutěži 
v lovecké kulové střelbě, která začíná 
být zaslouženě vnímána jako „prak-
tická lovecká střelba“. Není jen pro 
pobavení střelců, ale především pro 
výuku a  zdokonalování myslivců ve 
střeleckých dovednostech, které pak 
myslivec může využít i  při vlastním 
výkonu práva myslivosti. Bylo to znát 
i  na vzrůstajícím počtu závodníků, 
který se v  průměru zvedl o  deset 
střelců v závodě. Množství nováčků 
navíc mile překvapilo a  především 
jejich zájem o  individuální přípravu 
a  získání střeleckých dovedností, 
které, jak vím, již úspěšně uplatňují 
při lovu v honitbách.

Podpora II. ročníku je výrazem 
toho, že Sellier & Bellot tuto sou-
těž vnímá jako hodnotnou, reálnou 

a  účinnou reklamu s  mediálním vy-
užitím a  mezinárodním dopadem. 
Dále jako zpětnou vazbu (zkušenosti 
z praktické střelby). Současně s  tím 
souvisí i  testování nových produktů, 
vývoj nového střeliva a jeho uvedení 
do podvědomí veřejnosti.

Loňský ročník byl rovněž obrov-
skou školou pro nás organizátory. 
Během celého roku jsme ve spolu-
práci s mnohými našimi partnery, ka-
marády a střelci budovali jak terčové 
vybavení, počínaje novými loveckými 
terči naší zvěře, mobilními stojany na 
jejich uchycení, až po téměř dokona-
lé stojany s gongy. 

Konečně jsme po mnoha tápáních 
a hledání našli model, jak zabezpečit 
zajímavý, ale i rychlý průběh soutěže. 
Je nutnost souběžně střílet na více 
střelištích. S  ohledem na povahu 
střelby, je to však úkol nelehký, ale dá 
se to zvládnout.

Při letošním ročníku seriálu 
v  LKS se zjednoduší i  vlastní 

průběh závodu. Budou 
se sice střílet opět tři 
kategorie: OPEN, 222/223 
(omezené zvětšení na 

14x a  zalepená točítka 
puškohledu) 

a  LAIK (delší čas na zaujetí polohy 
a  možnost použití dálkoměru), ale 
bez možnosti účasti jednoho střelce 
ve více kategoriích. Disciplíny, terče 
a polohy budou shodné pro všechny 
kategorie.

Střelci kategorie OPEN budou 
soutěžit ve třech výkonnostních tří-
dách (zlaté, stříbrné a  bronzové) 
podle umístění v  seriálu 2017. Noví 
střelci na svém prvním závodě budou 
vyhodnoceni v  bronzové třídě a  je-
jich posun bude možný jen v případě 
dosažení výsledku zlaté výkonnostní 
třídy, pak od dalšího závodu budou 
vyhodnocováni v  celém seriálu ve 
stříbrné kategorii.

Podle celkových výsledků katego-
rií OPEN a 222/223 (bez rozdílů tříd) 
bude stanoveno absolutní pořadí ka-
ždého jednotlivého závodu a první tři 
střelci budou oceněni.

Jak z  tabulky vyplývá, tak první 
dva závody budou rovněž směrodat-
né pro konečné sestavení družstva 
na III. mistrovství světa v LKS, které 
proběhne v  Jihoafrické republice od 
15. do 21. července 2018. 

Martin Šlechta, jako vedoucí re-
prezentačního družstva, sestavil 
předběžnou širší nominaci pro 

šestičlenné druž-
stvo ČR jak po-
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dle výsledků v  roce 2017 (Miroslav 
Náhlík, Antonín Čech, Ondřej Kelner, 
Miroslav Forró, Martin Šlechta), tak 
podle předchozích výsledků střelců, 
kteří nebyli vyhodnoceni v celkovém 
pořadí seriálu 2017 a  musí potvrdit 
výkonnost na nominačních závodech 
(Ondřej Borák, Tomáš Staněk, Pavel 
Hruška). To neznamená, že by svými 
výbornými a přesvědčivými výsledky 
nemohl při prvních dvou letošních zá-
vodech na účast dosáhnout i  někdo 
další, ale vždy bude při konečném 
výběru Martin přihlížet i  k  dřívějším 
výsledkům a zkušenostem střelce. 

Do závodu jednotlivců na MS se 
však může přihlásit kdokoli ze střelců 
bez ohledu na nominaci a dosažené 
výsledky a mám informace, že zájem 
je. A ze své vlastní zkušenosti všem 
radím, že tato investice se několika-
násobně vrátí a  účast v  závodě je 
něco úžasného a neopakovatelného.

I letos si bude moci na každém zá-
vodě střelec střílející střelivem Sellier 
& Bellot zakoupit omezené množství 
nábojů Match v  ráži, kterou tento 
závod střílí, ale za výrazně zvýhod-
něnou cenu. Novinkou bude to, že to 
bude možné pouze v případě, že se 
závodník dopředu na závod přihlásí 
a  současně s  přihláškou si objedná 
maximálně 60 nábojů Match. Střel-
ci, kteří se dopředu nepřihlásí, tuto 
možnost mít nebudou, a navíc zaplatí 
o 100 Kč vyšší startovné než závod-
níci dopředu přihlášení. Přihlašování 
dopředu určitě přispěje k  urychlení 
začátku závodu, možnosti sestavení 
rund dopředu a přípravě terčů a ce-
lého závodu. Všechny potřebné in-
formace budete průběžně nacházet 
na stránkách LKS: www.loveckakulo-
vastrelba.cz.

Kromě hodnotných cen pro vítěze 
jednotlivých kategorií, bude ze všech 
střelců, kteří se zúčastní alespoň tří 
ze čtyřech závodů, možná vylosován 
i ten, který od Sellier & Bellot, a.s., 
obdrží povolenku k odlovu trofejového 
jelena! (možná = zatím je v jednání).

To už snad stoji za to přijet mezi 
výbornou partu kulových střelců, čle-
nů ČMMJ, zastřílet si a především se 
něco naučit a zdokonalit se v praktic-
ké kulové střelbě.

Na další společně strávené chvíle 
mezi kamarády při v  lovecké kulové 
střelbě zve Ing. Antonín ČECH

Seriál závodů Sellier&Bellot Match 2018 Datum Začátek

Bzenec I. Kulový závod-Nominace MS v LKS 15. 04. 08.30

Světnov II. Kulový závod-Nominace MS v LKS 06. 05. 08.30 

Děčín III. Kulový závod 10. 06. 08.30

Světnov IV. Kulový závod 12. 08. 08.30 


