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Tak jako u předešlých závodů i na střelnici 
v  Ludvíkovicích u Děčína přivítalo 10. června 
2018 účastníky třetího letošního závodu ze se-
riálu SELLIER & BELLOT MATCH velice teplé 
počasí. 

Tato nádherná střelnice zasazená do kou-
zelné přírody Českého Švýcarska umožňuje 
pouze střelbu z jedné zastřešené palebné čáry, 
a tak se vždy střílelo pouze na dvou střelištích 
současně. 

Začalo se dvojicí terčů – jezevce a selete.  
Na jezevce vestoje s  oporou volné tyče na 
vzdálenost 85 metrů. Terč selete byl umístěn 
okolo 150 metrů a střílelo se vsedě na zemi a 
oporou byl dřevěný kříž. Pohodové dva terče a 
výsledky všech velice dobré. 

Pak to přišlo. Další dvojicí byl terč lončáka ve 
vzdálenosti něco přes 200 metrů a terč kamzí-
ka ve svahu okolo 340 metrů. Lončák se střílel 
vsedě na zemi bez jakékoli další opory, než ja-
kou nabízelo tělo střelce. Kamzík se střílel vle-
že a za oporu sloužil ležící kmen stromu. Oba 
terče pěkně zamíchaly pořadím. Na každou 
pětirannou sérii byl časový limit 90 vteřin.

Poslední dvojicí položek byla střelba na gon-
gy. Nejdříve si každý vyzkoušel rychlopalbu na 
gong o průměru 10 cm umístěný ve vzdálenos-
ti 200 metrů. Střílelo se vsedě na židli u stolu 
upraveného jako posed. Těchto 5 výstřelů za 45 
vteřin opět zamíchalo pořadím. 

Pak přišly na řadu gongy o průměru 20 cm 
s oporou vysoké trojnožky. Na první dva gongy 
ve vzdálenostech 140 a 200 metrů se střílelo 
vestoje. Na další dva ve vzdálenostech 270 a 
340 metrů vkleče. Poslední gong o průměru 26 
cm umístěný ve svahu ve vzdálenosti asi 370 
metrů se střelci snažili zasáhnout vleže. Časo-
vý limit dvou minut.

Závod byl velice těžký a téměř každý si našel 
ten „svůj“ osudový terč.

Absolutním vítězem III. závodu 
S&B Match se stal s úžasným ná-
střelem Tomáš Staněk (87,64 
%) před Jindřichem Mahelem 
(84,89 %) a třetím Martinem 
Skudlou (83,19 %).

Podle výsledků z  loňského roku a zařazení 
do tří výkonnostních tříd bylo v  těchto třídách 
umístění následující.  

Ve zlaté třídě byl nejlepší Ondřej Kelner před 
Antonínem Čechem a Miroslavem Forró. 

Ve stříbrné, Jindřich Mahel před Martinem 
Hlušičkou a Martinem Šlechtou. 

A v  bronzové třídě si nejlépe vedl Tomáš 
Staněk před Martinem Skudlou a Karlem To-
mečkem. 

Tomáš Staněk a Martin Skudla, jejichž ná-
střely byl v hodnotě zlaté třídy, si tímto zajistil 
pro další závody místo ve stříbrné výkonnostní 
třídě. 

V kategorii 222/223 střílel pouze Zdeněk 
Svoboda a v kategorii LAIK také jeden střelec 
Arnošt Hatlapatka. 

Celkově musím poděkovat organizátorům to-
hoto závodu, kterými byli členové mysliveckého 
spolku Jestřáb v čele s jedním z nejlepších ku-
lových střelců u nás Miroslavem Forró. Byl to 
perfektně připravený a zvládnutý závod.

Tohoto závodu se zúčastnilo všech 7 střel-
ců, kteří nás budou reprezentovat od 15.7. do 
21.7.2018 na III. MS v  lovecké kulové střelbě:  
Tomáš Staněk, Martin Hlušička, Martin Šlech-
ta, Ondřej Kelner, Antonín Čech, Miroslav 
Forró a Vlastislav Soukup. Mezi ně se dokázali 
vklínit pouze Jindřich Mahel, Martin Skudla a 
Milan Kirchner. Sellier & Bellot, a.s. podpoří re-
prezentanty střílející střelivem Match, a to jak 
v kategorii OPEN, tak 222/223.

V měsíci srpnu 12.8.2018 proběhne ve Svět-
nově finále celé série a kromě vyhlášení nej-
lepších střelců v jednotlivých kategoriích i loso-
vání o hlavní cenu - odstřel jelena - ze střelců, 
kteří se zúčastní aspoň tří závodů. Zatím tuto 

šanci mají všichni, kteří se zúčastnili aspoň 
dvou z uplynulých závodů. Tři závody 

a jisté místo v losovacím osudí má 
již 18 střelců.

Závěrem mi nezbývá než 
připomenout, že je potřeba 

Sellier & Bellot Match se blíží do finále!

Tři nejlepší v absolutním pořadí

se na poslední závod předem přihlásit, protože 
pouze v  tomto případě má střelec možnost si 
současně s přihláškou a uhrazením startovné-
ho 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 finálový závod ve 
Světnově končí 2. srpna 2018. 

Všechny potřebné informace ohledně při-
hlášení a propozice najdete na stránkách LKS: 
www.loveckakulovastrelba.cz

Na společné chvíle při lovecké kulové střelbě 
ve Světnově se těší 

Antonín ČECH
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