První závod S&B Match se blíží - bude v Plzni
V minulém čísle jsem čtenáře
Myslivosti informoval o letošní sérii závodů v lovecké kulové střelbě
Sellier & Bellot Match. Termín prvního závodu se blíží mílovými kroky a
došlo k pár zásadním změnám.
První a tou zásadní je to, že se
k hlavnímu partneru České asociace lovecké kulové střelby, kterým
doposud byla jen Selliet & Bellot,
a.s. přiřadili i další partneři: Česká
zbrojovka Uherský Brod, a.s. a
Meopta – optika, s.r.o. To s sebou přinese nejen více hodnotných cen na
jednotlivých seriálových závodech,
ale především to, že losovanou cenou bude na finálovém závodě střelecký komplet (náboje SB MATCH,
kulovnice CZ, puškohled MEOPTA) a možnost lovu jelena nebo
daňka v podnikové oboře společnosti Sellier & Bellot, a.s.
Tou další změnou je, že se muselo
změnit místo konání prvního letošního závodu. Místo střelnice v Bzenci
se úvodní závod již III. ročníku Seriálu Sellier & Bellot Match uskuteční
na nádherné střelnici v Plzni.
A můžete se opravdu na co těšit.
Na prvním střelišti účastníky prověří
střelba na „Terč“ zvěře. Na druhém
se střelci zahřejí „Rychlopalbou“.
Na třetím bude na účastníky čekat
oblíbený Trap (2x 5 výstřelů na dva
rozdílné terče). Na čtvrtém si střelci
pětkrát vystřelí na „Gongy“ a na
posledním pátém střelišti, si střelci
vyzkouší také oblíbenou „Šoulačku“.
S ohledem na to, že letos budou
známé vzdálenosti cílů, bude střelba
o to jednodušší. Připomínám, že
termín přihlášení na závod se zvý-
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hodněným startovným končí 20.
března 2019.
Další novinkou bude deset nových terčů zvěře (viz příloha, jen
náhledy motivů!), kterými chce S&B
oživit pestrost používaných terčů.
Nová tvář seriálových závodů přináší i nutnost dostatečného množství kvalifikovaných rozhodčích. Proto Česká asociace lovecké kulové
střelby (ČALKS) pořádá 17.3.2019
ve Světnově školení rozhodčích,
kterého se mohou zúčastnit jak nováčci, tak i rozhodčí ČMMJ, ASAT i
ČSS. Proškolení rozhodčí získají výhodnější podmínky při odměňování
než rozhodčí bez školení rozhodčích
ČALKS a přednostní nominování na
rozhodování závodů organizované
asociací v LKS.
S ohledem na to schválila členská
schůze ČALKS přílohu pravidel IHRSA pro ČR, která definují základní
členění disciplín LKS v ČR, technické parametry, chování střelce a
rozhodčího na palebné čáře apod.
Z tohoto materiálu bude i většina
testových otázek zkoušky rozhodčích.Pravidla najdete kromě jiného
jako přílohu tohoto článku na webu
časopisu Myslivost
Všechny potřebné informace
jak k přihlášení na závod, tak případně na kurs rozhodčího najdete
na: www.loveckalukovastrelba.cz a
případné dotazy zašlete na E-mail:
cech@loveckakulovastrelba.cz
Za všechny partnery a organizátory zve do příjemného prostředí plzeňské střelnice
Antonín ČECH

