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Milí čtenáři, v  minulém svém článku jsem 
Vás informoval o konání opravdu vydařeného 
prvního letošního závodu Sellier & Bellot Match 
2019 v Plzni.

Nyní série zavítala do míst, kde tato střelba 
u nás vlastně vznikla - do Světnova u Žďáru 
nad Sázavou. 

Opět jsme v pátek odpoledne mnohé prvky 
soutěže (terče, polohy a opěry) losovali a pak 
následovala vlastní příprava střelišť. 

Na prvním střelišti na účastníky čekal „Trap“ 
(2x5 výstřelů). Vylosovaný terč vrány byl umís-
těn ve 150 metrech. Jako první byla vylosována 
poloha vleže s využitím opor střeliště. Druhou 
byla libovolná poloha vsedě na židli u stolu. 
Třetí vsedě na zemi s oporou o dřevěný kříž. 
Čtvrtou oporou byla vysoká trojnožka a střel-
ci stříleli vestoje. Poslední pátou polohou byla 
střelba opět vestoje s oporou o pevnou tyč. 

Na každé dva výstřely měli střelci 45 vteřin. 
Nový terč vrány nebo spíše dvou vran na jed-
nom terči, umožnil zajímavé zpestření závodu 
tím, že střelec musel z celkového počtu 10 vý-
střelů, pěti výstřely zasáhnout vránu pravou a 
pěti výstřely vránu levou.

Na druhém střelišti si střelci ověřili svou hbi-
tost „rychlopalbou“ na gong o průměru 10 cm 
umístěný ve vzdálenosti 210 metrů. Poloha 
vsedě u stolu s oporou o trámek a pytlík s gra-
nulátem. Pět ran v čase 45 vteřin.

Na třetím střelišti účastníky důkladně pro-
věřily „gongy“, střílené vsedě nebo vkleče na 
zemi u balíku se slámou. První gong o průmě-
ru 15 cm byl umístěn ve 250 metrech, druhý o 
průměru 20 cm ve vzdálenosti 210 metrů, třetí 
o průměru 10 cm ve 110 metrech. Čtvrtý gong 

Druhý závod S&B Match zavítal poprvé letos do Světnova
o průměru opět 10 cm byl ve 160 metrech a 
poslední o průměru 20 cm střelci zasahovali na 
260 metrů. Střelci na to měli celé 2 minuty.

Čtvrté střeliště, na kterém čekal na střelce 
terč muflona umístěný ve 200 metrech, ukáza-
lo, jak si střelec dokáže najít pevnou polohu, 
a to vkleče u suchého pokrouceného kmene. 
Opět pět výstřelů, ale tentokrát v čase 90 vteřin.

Posledním, tak trochu stylovým střelištěm 
před nastávajícím odlovem srnců, byla střelba 
z posedu a 5 výstřelů v čase 2 minut na velice 
těžký terč, kterým byl již zmiňovaný srnec ve 
vzdálenosti 190 metrů.

S náročným programem si ze všech 55 střel-
ců nejlépe poradil smolař minulého závodu On-
dřej Borák a s nástřelem 806,4 bodů z 901,5 

možných, což znamenalo 100 %, zvítězil. K to-
muto výsledku se procentuálně porovnávali 
ostatní střelci. 

Druhé místo v  absolutním pořadí s  výsled-
kem 721,1 bodu (89,42 %) patřilo vítězi první-
ho závodu Martinu Šlechtovi. Třetí příčka patřila 
mé maličkosti se 705,8 body (87,52 %).

Ve výkonnostních třídách, kam byli zařaze-
ni střelci podle svých výsledků v  loňské sezó-
ně, bylo následovné pořadí. Zlatá výkonnostní 
třída: Martin Šlechta, Miroslav Forró a Tomáš 
Staněk. Stříbrná výkonnostní třída: Ondřej Bo-
rák, Antonín Čech a Zdeněk Svoboda. Bronzo-
vá výkonnostní třída: Jakub Dvořák, Martin Po-
spíchal a Filip Novák. Prvním dvěma střelcům 
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v bronzové třídě se navíc podařil výkon v oblas-
ti zlaté výkonnosti, a tak v souladu s pravidly od 
příštího závodu budou posuzováni ve stříbrné 
výkonnostní třídě. To samé se podařilo při prv-
ním závodě čtveřici střelců, kterými byli Robert 
Karger, Jan Kusák, Zdeněk Petrůj a Conny Eli-
asson ze Švédska, a tak se stříbrná třída stává 
pěkně našlapanou.

První tři střelci v absolutním pořadí obdrželi 
pěkné ceny od všech partnerů letošního seriá-
lu S&B Match, kterými jsou generální partner 
Sellier & Bellot, a.s. a další významní partneři, 
kterými jsou Česká zbrojovka Uherský Brod, 
a.s. a Meopta - Optika, s.r.o.

Trofeje jak v absolutním pořadí, tak ve výkon-
nostních třídách pro první tři, jsou již samozřej-
mostí. Střelci do 33. místa obdrželi od všech 
partnerů tašky s upomínkovými a propagačními 
materiály. Jeden ze střelců, Michal Bezega, 
vložil do soutěže odlov srnce, a tak se o tuto 
pěknou a stylovou cenu losovalo ze všech 
účastníků soutěže a věřte nebo nevěřte, ale i 
při tomto stála štěstěna u Ondřeje Boráka, kte-
rý si posléze z Vysočiny odveze i trofej srnce 
jistě spojenou i s loveckým zážitkem.

Je potěšitelně, že opět přijela řada nováčků, 
se kterými jsme se v Plzni viděli poprvé a vedli 
si opět vcelku dobře. Je vidět, že je náročnost 
soutěže neodradila a jsou už „naši“. 

Znovu připomínám, že ti střelci, kteří se zú-
častní tří ze čtyř závodů, postoupí do losování 
o hlavní a velice hodnotnou cenu celé soutě-
že. Zatím se ve dvou závodech prostřídalo 73 
střelců. Z  nich se obou závodů zúčastnilo 47 
střelců. Ti zbývající střelci, kteří se zúčastnili 
zatím jen jednou a chtějí se zapojit do losování 
o lovecký komplet, kterým je kulovnice včetně 
optiky a střeliva, již nemohou žádný ze závodů 
vynechat. 

Nyní je před námi třetí závod S&B Match, 
a to 8. června 2019 a opět ve Světnově. Upo-
zorňuji, že možnost přihlášení a využití výhod 
uvedených v propozicích končí 27. května a po-
kud se rozhodnete si zajet do Světnova a ověřit 
si svoje schopnosti nebo se něco přiučit, tak 
si prosím ověřte, zda již není naplněna ome-
zená kapacita tohoto závodu, kterou jsme po 
hladkém průběhu závodu navýšili na 70 střel-
ců. Všechny potřebné informace najdete na 
www.loveckakulovastrelba.cz.

Na společné chvíle při lovecké kulové střelbě 
do Světnova zve za všechny členy ČALKS 

Antonín ČECH


