Safari v Africe?

ve Světnově. A je potěšující, že OMS Žďár nad
Sázavou, jehož předseda Jan Velík tuto disciplínu k nám „dovezl“ z Afriky, už nezůstává
s organizováním závodů osamocen. Loni se organizace jednoho ze závodů ujali střelci okresu
Děčín a MS Jestřáb v čele s Miroslavem Forró,
uspořádali jeden ze závodů v Ludvíkovicích.
Letos to zopakují a navíc v tomto roce přibyli
myslivci okresu Hodonín, kde se Myslivecký
spolek Kněždub v čele s Miroslavem Náhlíkem
ujal organizace právě náročného závodu na
střelnici v Bzenci. Pevně věřím, že si v dohledné době lovecká kulová střelba najde své místo
i ve Střeleckém řádu ČMMJ a dočkáme se třeba i celostátního přeboru v LKS.

Ne, v Bzenci!
Zní to možná hloupě, ale tento nadpis trefně
vystihuje to, co bude čekat účastníky prvního
letošního závodu ze seriálu SELLIER & BELLOT MATCH dne 14. dubna 2018 v Bzenci.
Ne náhodou na této střelnici trénovaly všechny,
a nejenom naše, speciální jednotky vysílané na
mise například do Afganistánu, Iráku či jiných
afrických zemí.
Není jednoduché se na tuto střelnici dostat
a navíc je to i dost finančně náročné. Všudypřítomný písek, valy připomínající duny a terče
africké zvěře střelce na jeden den přenesou do
podmínek, za kterých se bude konat letošní,
v pořadí již třetí, mistrovsví světa v lovecké kulové střelbě.
Není tedy divu, že první letošní a současně
nominační závod je právě zde. Jen teploty budou asi jen trochu odlišné od těch ryze afrických.
Předpokládá se, že se bude střílet na pěti
střelištích současně. Na třech palebných čarách se bude střílet na terče africké zvěře - antilopu skákavou, buvolce běločelého a prase
bradavičnaté.
Jedno z těchto střelišť bude organizováno
jako tzv. kulový trap – po dvou výstřelech z pěti
různých poloh. Na dvou zbývajících palebných
čarách se bude střílet na gongy: jedny gongy
o průměru 20 cm budou umístěny v pěti vzdálenostech a na druhém střelišti bude gong o
průměru 10 cm, na který si střelci vyzkouší
rychlopalbu.

Kromě kulového trapu, budou všechny položky pětiranné. Celkem tedy každý závodník
během závodu vystřelí 30 nábojů.
Mám velkou radost, že se začínají objevovat
seriálové závody, jejichž snahou je dostat myslivce s kulovnicemi na střelnice a tam je naučit
dovednosti, které využijí při vlastním lovu.
Důkazem, že obě strany cítí, že to byly „zásahy do černého“, je to, že závody mají svá další pokračování a ročníky, je o ně prostě zájem.
Druhý ročník seriálu v lovecké kulové střelbě
Sellier & Bellot Match, jejímž hlavním organizátorem je firma Sellier & Bellot, a.s., jsou toho
důkazem.

Závěrem mi nezbývá než připomenout, že je
potřeba se do závodu předem přihlásit, protože
pouze v tomto případě má střelec možnost si
současně s přihláškou a uhrazením startovného objednat 60 nábojů Match za zvýhodněnou
cenu v ráži, kterou bude závod střílet. Ti, kteří
přijedou až na vlastní závod bez přihlášení,
tuto možnost mít nebudou a navíc zaplatí startovné o 100 Kč vyšší. Možnost přihlášení na
závod v Bzenci končí 4. dubna 2018.
Všechny potřebné informace ohledně přihlášení a propozice najdete na stránkách LKS
www.loveckakulovastrelba.cz
Na společné chvíle při lovecké kulové střelbě
v Bzenci se těší
Ing. Antonín ČECH

Letošní ročník je navíc obohacený o velice
atraktivní cenu – povolenku na lov jelena. Ze
střelců, kteří se zúčastní alespoň tří ze čtyřech
závodů, bude na posledním závodě vylosován
ten, který od firmy Sellier & Bellot, a.s. obdrží
povolenku k odstřelu trofejového jelena v bodové hodnotě okolo 150 bodů CIC. To už snad
stoji za to zúčastnit se aspoň tří zajímavých závodů, zastřílet si a především se něco nového
i naučit. Tak proč nezačít právě hned v Bzenci?
Je škoda, že se tuto krásnou střeleckou disciplínu, která se co nejvíce blíží reálnému lovu,
zatím nepodařilo zařadit do Střeleckého řádu
ČMMJ. Střelecká komise OMS Žďár nad Sázavou již devátý rok pořádá závody v této střelbě
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