Kulový seriál ve
Světnově v novém
kabátě, aneb jak
dostat více střelců
s kulovnicemi na
střelnice
Čtenáři, kteří čtou pravidelně moje
články, zajisté postřehli moje zmínky
o terénním střílení neboli kulovém
parcouru. Tady vidím veliký potenciál. Terénní střílení tak, jak jsme je
zažili v Africe, je úžasná disciplína.
A je to možná i cesta, jak dostat více
střelců ke sportovní lovecké střelbě
kulovnicí. Možná tak jako před léty
zásluhou Tondy Waltera si brokový
parcour získal obrovskou popularitu
a dostal myslivce s brokovnicemi na
střelnice.
Letos bude mít seriál čtyři závody,
z nichž tři nejlepší umístění budou
započítávána do konečného pořadí. Nebude to však jen L4K, který
bude rozhodovat o vítězi seriálu, jak
tomu bylo v letech minulých. Vím,
že s Martinem Šlechtou, Ondrou
Borákem a dalšími ze špičky se dá
jen těžko v kulovém čtyřboji soutěžit. Od toho je především celostátní
přebor v L4K. Letos se jen ve dvou
závodech bude střílet již zmíněný
lovecký čtyřboj kulovnicí. Pokud budou součástí další disciplíny, budou
se hodnotit všechny dohromady a
rozhodující pro pořadí bude jejich
součet, tedy výsledek víceboje.
Seriál začne v neděli 2. června
Memoriálem Radslava Kinského. Na
pořadu bude L4K a další dvě disciplíny. Tedy 6krát 5 výstřelů v každé
z disciplín. Celkové pořadí šestiboje
půjde do konečného hodnocení.
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Hlavní ceny do každého ze seriálových
závodů, věnované partnerem seriálu,
firmou FOMEI

Vítěz seriálu 2012 a stříbrný z ME v Estonsku ing. Martin Šlechta
Druhým ze závodů bude v sobotu
15. června Celostátní přebor v Loveckém čtyřboji kulovnicí. Toto bude
jediný závod, ze kterého půjde do
konečného pořadí jen umístění
v L4K.
Třetím závodem bude v neděli 11.
srpna Velká cena CK Velma, kde již
nebude klasický L4K, ale jen čisté
terénní střílení dle vzoru afrických
disciplín. Vždyť opět půjde o safari
v Africe. Předpokládáme, že půjde
zase o šestiboj a celkem 30 výstřelů.
Seriál završí Velká cena Vysočiny.
Termín 27. října byl zvolen záměrně.
Jsme na Vysočině a tak možná budeme střílet i na sněhu. Půjde opět o
terénní střílení a závod bude zaměřen na praktické dovednosti našeho
lovu. Opět předpokládáme šestiboj s
celkem 30 ranami na terče.
Další novinkou bude to, že celý
závod bude muset střílet závodník
jednou kulovnicí. Použitá zbraň však
bude muset splňovat kritéria dle
střeleckého řádu ČMMJ s výjimkou

hmotnosti, kde budeme tolerovat
hmotnost vyšší. Samonabíjecí zbraně budou opět zakázány. Výjimkou
bude případná střelba jednotnou
střelou z brokovnice (ta se určitě
také v některých závodech seriálu
objeví). Použití dálkoměrů jak samostatných, tak těch, které jsou
součástí optiky, bude zakázáno.
Případné jejich použití bude znamenat okamžitou diskvalifikaci. Časový
limit kromě L4K bude většinou jen 90
sekund na 5 výstřelů.
Kromě klasického L4K nikdo nebude dopředu znát přesný průběh
disciplíny. Na tréninku budou pouze
dány k dispozici všechny typy terčů
použitých v soutěži a všechny druhy
opěr, ze kterých bude až při závodě
vybrána příslušná kombinace pro určitý terč a tyto umístěny na nikomu
známou vzdálenost v rozmezí 50 až
300 metrů. Ten, kdo bude instalovat
terče, nesmí se účastnit soutěže
jako střelec.
Další novinkou je, že hlavním

Hlavní ceny do konečného vyhodnocení
celého seriálů.

partnerem OMS Žďár nad Sázavou
při organizování celého seriálu bude
firma Fomei, která poskytne do každé soutěže hlavní cenu a i nejlepší
střelci seriálu obdrží ceny od této firmy. A teď to nejdůležitější. Na každý
závod bude nachystána dvojice pěkných cen, a to naháňkový puškohled
1-4x24 BEATER SMC a dalekohled
8x56 DCF LEADER FMC, každý
v hodnotě kolem čtyři a půl tisíce
korun. Vítěz si vybere jednu z uvedených cen a o tu druhou bude losováno ze všech účastníků soutěže,
kteří budou klasifikováni a zúčastní
se slavnostního vyhodnocení. Tedy
každý má šanci získat velice hodnotnou cenu a stačí jen se zúčastnit
soutěže. Do celkového vyhodnocení seriálu bude nachystána různá
optika v souhrnné ceně převyšující
30 tisíc korun. Jedna z těchto pěti
hlavních cen bude opět vylosována,
stačí jen se zúčastnit alespoň tří ze
čtyř seriálových závodů a být tak
klasifikován do konečného vyhodnocení. Navíc všichni tito klasifikovaní
střelci dostanou pozvánku na dny
Fomei, kde se bezplatně (položku

i náboje hradí Fomei) budou moci
zúčastnit malého brokového závodu
opět o ceny od této firmy. Spolupráce s Fomei není náhodná. Vždyť
jsou to právě někteří špičkoví kuloví
střelci pod vedením Petra Valcháře,
kteří testují nové řady sortimentu
nabízeného touto firmou. Tyto hodnotné ceny nám jednak pomohou
zatraktivnit soutěž a navíc dostanou
tuto optiku mezi více střelců, kteří je
budou moci ocenit a ohodnotit. Určitě naznají značný posun v kvalitě
a spolehlivosti optiky nabízené pod
značkou Fomei.
Doufám, že letošní kulová sezona
bude ještě úspěšnější než ty minulé a podaří se získat nové příznivce
této krásné a náročné střelby, a to
jak ze strany střelců a myslivců samotných, tak i případných sponzorů
a partnerů, kteří budou ochotni nám
jakkoli pomoci.
Na napínavé a příjemné chvíle strávené s Vámi na Světnovské
střelnici se těší jak členové SK OMS
Žďár nad Sázavou, tak já osobně.

Ing. Antonín ČECH

předseda SK ČMMJ
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