Premiérový závod S&B Match
v Plzni se vydařil
V posledním mém článku jsem informoval o změně konání prvního
letošního závodu Sellier & Bellot
Match 2019. To jsem ještě netušil,
že to bude změna nejen místa, ale
především změna k lepšímu. Po
informaci o problémech na střelnici v Bzenci, kde se mělo první
kolo seriálu uskutečnit, vyvstal
před Českou asociací lovecké kulové střelby (ČALKS) a generálním
partnerem Sellier & Bellot nelehký
úkol - zajistit místo, kde by se závod takového rozsahu dal uskutečnit. Samozřejmě by to šlo ve
Světnově, ale tři závody na jenom
místě by bylo příliš.
Díky perfektní a dlouhodobé
sponzorské spolupráci spolupráci
mezi firmou Sellier & Bellot, Českým střeleckým svazem a Armádním sportovním centrem Dukla se
podařilo zajistit konání úvodního
podniku na střelnici Lobzy v Plzni.
Tato nádherná a rozsáhlá střelnice je přímo stvořená k organizaci takové náročné soutěže.
Vůbec bych se nebál zde pořádat
i mistrovství světa v lovecké kulové střelbě, lepší místo, kromě
vojenského prostoru, si nedokážu
představit.
Na základě dlouhodobých připomínek a požadavků střelců
jsme mnohé prvky soutěže (terče,
polohy a opěry) losovali v pátek
odpoledne před přípravou vlastních střelišť. Vlastního losování se
ujmul vynikající střelec, člen Stře-
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lecké komice ČMMJ a především
jeden z našich nejlepších balistiků
JUDr. Jindřich Kubík. Ten také dohlížel na instalaci terčů, přípravu
střelišť a především dohlížel na
průběh celého závodu.
Na prvním střelišti účastníky čekala střelba na „Terč“ zvěře, jímž
byla kuna. Terč byl vzdálen 100
metrů a oporou byla střelci lavička
a poloha vsedě nebo vkleče.
Na druhém střelišti se střelci
zahřáli „Rychlopalbou“ na terč jezevce umístěného na 205 metrů.
Poloha vleže, oporou byl trámek a
pytlík s granulátem.
Na třetím střelišti účastníky důkladně prověřil oblíbený Trap (2x
5 výstřelů na dva rozdílné terče).
Jedním byl terč lišky umístěný ve
100 metrech a druhým terč divočáka v úctyhodné vzdálenosti 300
metrů. Byly zároveň vylosovány
následující polohy. První byla poloha vleže a oporou byl lovecký
batoh. Druhou byla velice těžká
poloha, střelba vsedě na zemi
bez opory. Třetí byla střelba vkleče
s oporou vysoké trojnožky. Čtvrtou
oporou byla lovecká skládací stolička a opět poloha vsedě na zemi.
Poslední dvě rány střelci vypálili
vsedě na židli u stolu.
Na čtvrtém střelišti si střelci pětkrát vystřelili na „Gongy“ vsedě
u dřevěného kříže. První gong o
průměru 10 cm byl umístěn ve 100
metrech, druhý ve vzdálenosti 270
metrů, třetí ve 300 metrech (oba

partner Sellier & Bellot, a.s. a další významní partneři, kterými jsou
Česká zbrojovka Uherský Brod,
a.s. a Meopta - Optika, s.r.o.
Poháry jak v absolutním pořadí, tak ve výkonnostních třídách pro první tři jsou již samozřejmostí. Střelci do 33. místa

o průměru 20 cm). Čtvrtý gong o
průměru 15 cm byl ve 220 metrech
a poslední opět o průměru 20 cm
střelci zasahovali na 320 metrů.
Na posledním pátém střelišti si střelci vyzkoušeli známou
„Šoulačku“. Na terč tetřívka střelci
stříleli první ránu vsedě na zemi
s oporou volné tyče na 130 metrů.
Další dva výstřely padly ze vzdálenosti 110 metrů vestoje opět
s oporou volné tyče. Poslední dvě
rány stříleli střelci na 85 metrů vestoje z volné ruky.
S náročným programem si ze
všech 66 střelců nejlépe poradil
Martin Šlechta a zvítězil s nástřelem 801,4 bodů z 902,5 možných,
což znamenalo 100 %. K tomuto
výsledku se podle inovovaných
pravidel procentuálně porovnávali
ostatní střelci.
Druhé místo v absolutním pořadí patřilo jednomu ze čtyř zahraničních účastníků, jímž byl náš
host Conny Eliasson ze Švédska
s výsledkem 791,5 bodu (98,76

%). Třetí příčku obsadil Zdeněk
Svoboda se 761,8 body (95,06 %).
Ve výkonnostních třídách, kam
byli zařazeni střelci podle svých
výsledků v loňské sezóně bylo pořadí: Zlatá výkonnostní třída - Martin Šlechta, Miroslav Forró a Martin Hlušička. Stříbrná výkonnostní
třída - Zdeněk Svoboda, Jaroslav
Šíma a Michal Šůstek. Bronzová
výkonnostní třída - Conny Eliasson, Robert Kargert a Jan Kusák.
První tři střelci v absolutním
pořadí obdrželi hodnotné ceny od
partnerů letošního seriálu S&B
Match, kterými jsou generální

obdrželi od všech partnerů tašky
s upomínkovými a propagačními
materiály.
Je potěšitelně, že se do Plzně
přihlásila řada nováčků a vedli si
vcelku dobře. Doufám, že je náročnost soutěže neodradila a budeme
se s nimi vídat i na dalších závodech. Vždyť ti, kteří se zúčastní tří
ze čtyř závodů, postoupí do losování o hlavní a velice hodnotnou
cenu celé soutěže.
Velice bych chtěl poděkovat
za vstřícnost a profesionální přístup správci střelnice Bohumíru
Pokornému. Oceňuji nasazení a
pracovitost Václava Kovaříka, se
kterým jsme týden před soutěží
připravovali a vytyčovali jednotlivá
střelecká stanoviště. Zážitkem pro
mě bylo setkáni s olympijským
vítězem Janem Kůrkou, ke kterému jsem vždy vzhlížel s úctou a
obdivem.
Nyní je před námi druhý závod
S&B Match, a to 4. května 2019 ve
Světnově. V okamžiku, kdy čtete
tyto řádky, již skončila možnost se
na závod dopředu přihlásit. Pokud
se rozhodnete zajet do Světnova
a ověřit si svoje schopnosti nebo
se něco přiučit, tak si prosím ověřte, zda již není naplněna omezená kapacita tohoto závodu, která
je 60 střelců. Všechny potřebné
informace najdete na
www.loveckakulovastrelba.cz.
Na společné
chvíle při lovecké
kulové střelbě zve
za členy ČALKS
Antonín ČECH
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