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Dobrá věc se podařila, podpora 
firmy Sellier & Bellot letošního seriá-
lu v lovecké kulové střelbě v podobě 
atraktivní ceny je výrazem toho, že 
firma tuto soutěž vnímá jako praktic-
kou loveckou střelbu, která je určena 
především pro výuku a zdokonalo-
vání myslivců ve střeleckých doved-
nostech, které pak myslivec může 
využít i při vlastním výkonu práva 
myslivosti. Letos si totiž získané do-
vednosti bude moci třeba i jeden ze 
střelců vyzkoušet při lovu jelena! Ze 
střelců, kteří se zúčastní alespoň tří 
ze čtyřech závodů, bude na posled-
ním závodě vylosován ten, který od 
firmy Sellier & Bellot, a.s. obdrží po-
volenku k odstřelu trofejového jelena 
v  bodové hodnotě okolo 150 bodů. 
To už snad stoji za to zúčastnit se 
aspoň tří zajímavých závodů, zastří-
let si a především se něco nového 
i naučit.

Připomeňme si tedy termíny jed-
notlivých závodů, vždyť první zá-
vod se koná již v sobotu 14. dubna 
2018 v  Bzenci. Na tuto střelnici se 
jen málokdo běžně podívá. Díky své 
povaze velice věrně simuluje africké 
podmínky. Prostě dokonalá příprava 
na mistrovství světa.

Další novinkou je to, že je potře-
ba se do závodu předem přihlásit, 
protože pouze v  tomto případě má 
střelec možnost si současně s  při-
hláškou a uhrazením startovného 
objednat 60 nábojů Match za zvý-
hodněnou cenu. Ti, kteří přijedou až 

na vlastní závod bez přihlášení, tuto 
možnost mít nebudou a navíc zapla-
tí o 100 Kč vyšší startovné. Obecně 
možnost přihlášení začíná dnem 
konání předchozího závodu a končí 
10 dnů před vlastním závodem. Při-
hlašování na první závod započne 
dnem 1. března 2018. Všechny po-
třebné informace ohledně přihlášení 
najdete na stránkách LKS: www.lo-
veckakulovastrelba.cz

Při letošním ročníku Seriálu v 
LKS se střelci budou moci přihlásit 
opět do jedné ze tří kategorií: 

OPEN, 222/223 (omezené zvět-
šení 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. 

Pro zařazení do losování o hlav-
ní cenu – lov jelena, nemá vliv ka-
tegorie, do které se střelec přihlásí. 
Rozhodující je jen účast ve třech 
závodech seriálu.

Střelci kategorie OPEN budou po-
dle umístění v seriálu 2017 soutěžit 
ve třech výkonnostních třídách (zla-
té, stříbrné a bronzové). Noví střelci 
budou na prvním svém závodě vy-
hodnoceni v bronzové třídě a jejich 
posun bude možný jen v případě do-
sažení výsledku zlaté výkonnostní 
třídy – pak od dalšího závodu budou 
vyhodnocováni v celém seriálu ve 

Seriál závodů 
Sellier & Bellot Match 2018

Datum Začátek Přihlášení 

od do 

Bzenec I. Kulový závod - Nominace 14.4. 08.30 1.3. 4.4.
Světnov II. Kulový závod - Nominace 6.5. 08.30 14.4. 26.4.
Děčín III. Kulový závod 10.6. 08.30 6.5. 31.5.
Světnov IV. Kulový závod 12.8. 08.30 10.6. 2.8.

Pozor! Změna termínu prvního závodu z neděle na sobotu!

SELLIER & BELLOT MATCH
 - letos opravdu o „jelena“

stříbrné kategorii.
Podle celkových výsledků katego-

rií OPEN a 222/223 (bez rozdílů tříd) 
bude stanoveno absolutní pořadí 
každého jednotlivého závodu a první 
tři střelci budou oceněni zajímavými 
cenami.

První dva závody budou rovněž 
směrodatné pro konečné sestave-
ní družstva na III. mistrovství světa 
v  lovecké kulové střelbě, které pro-
běhne v Jihoafrické republice od 15. 
do 21. července 2018. Do závodu 
jednotlivců na MS se však může při-

hlásit kdokoli ze střelců bez ohledu 
na nominaci a dosažené výsledky. 
Je však potřeba počítat s nemalými 
náklady souvisejícími s účastí na 
šampionátu.

Všechny potřebné informace bu-
dete průběžně nacházet na strán-
kách LKS: www.loveckakulovastrel-
ba.cz.

Na další společně strávené chvíle 
mezi kamarády při v lovecké kulové 
střelbě zve

Ing. Antonín ČECH
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