Členové kulového družstva před poslední položkou

Velká cena Vysočiny a Fomei
udělala tečku za letošní kulovou sezónou
V neděli 11. září 2015 se konal ve
Světnově poslední závod kulového
seriálu 2015. Současně to byl letošní
druhý závod v terénní lovecké kulové
střelbě – kulovém parcouru. Soutěže
se zúčastnilo 27 střelců a mezi nimi
se objevilo opět i několik nováčků a
vůbec nestříleli špatně. Dva se dokonce umístili v první desítce.
Jsme rádi, že tato náročná, ale
všestranná kulová střelba si začíná
získávat své nové příznivce. Podívejte se jak se jak tedy závod probíhal a
co a jak se střílelo:
Tetřívek 50 – 300 m, z boudy,
vleže na loktech (možná opora o ko-

vovou trubku), 5 ran za 90 s
Liška 150 - 200 m, z boudy, pět
poloh: 2 výstřely vleže na loktech
(bez další opory), 2 výstřely vsedě u
stolu s oporou loktů o stůl, 2 výstřely vsedě na podlaze s oporou nízké
trojnožky, 2 výstřely ve stoje s pevnou tyčí, 2 výstřely vkleče s oporou
čelní bariéry, na každou polohu (2
výstřely) 45 s
Kamzík 80 - 120 m, z boudy, vsedě na židli s oporou volné tyče, 5 ran
za 90 s
Kňour 150 – 200 m, z okopu na
100 metrech, vleže na loktech (bez
další opory), 5 ran za 90 s

Srnec 120 – 170 m, plocha před
boudou, dvě polohy: 2 výstřely vkleče s oporou vysoké trojnožky, 3 výstřely vleže s oporou vysoké trojnožky, 5 ran za 120 s
Počasí bylo typické pro Vysočinu s teplotou jen okolo 5 stupňů a
foukal nárazový vítr, který neustále
měnil svůj směr. Opravdu náročné
povětrnostní podmínky a často při
závanu byl zásah i o více než 10 cm
bokem. I přesto byly výsledky opravdu úctyhodné.
Celkově opět kralovali členové
kulového družstva ČMMJ, kteří vloni
na MS v JAR získali stříbrné medaile. Tentokrát chyběl suverén z minulého závodu Martin Šlechta, a tak
Miru Náhlíka nic nezastavilo od vítězství. Na druhém místě se objevil,
vždy nenápadný Miro Forró a třetí
místo si odvezl překvapivě jihočech
Jarda Červenka. Čtvrté a šesté místo patřilo opět členům družstva. Tomáš Staněk se tentokrát závodu po
těžkém úrazu zúčastnil, ale poslední
položku již neodstřílel.
Nesplnil se však předpoklad, že
členové kulového reprezentačního
družstva budou moci již tento závod
odstřílet novými Varminty CZ 557
v ráži 308 Winchester upravenými
pro nadcházející MS v Namibii. Vše
vázne na administrativních záležitostech.
Tento závod se opět konal pod patronací firmy Fomei, která také věnovala do soutěže hlavní ceny v hodnotě několika desítek tisíc korun.
Již tradičně bylo o nejhodnotnější
cenu losováno ze všech účastníků
závodu, kteří se zúčastnili vyhlášení
výsledků. Tím šťastlivcem, který si

Třetí Jaroslav Červenka v akci

Blahopřáíní druhému v pořadí Miroslavu
Forró

Dve nejlepší v kvalifikaci na MS
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vítězství Martina Šlechty. Druhou
příčku si vybojoval také vcelku s přehledem Miroslav Náhlík a třetí místo
obsadil Josef Černý. Čtvrtá příčka,
tak jako v tomto závodě, patřila mně
a o páté místo se dělil můj syn Petr
Čech s Ondřejem Borákem. Celkem

Hlavní směry činnosti na úseku střelectví
pro roky 2015 – 2020

Pavel Hruška s vylosovanou hlavní cenou a zástupci firmy Fomei

Přivní čtyři při VC Vysočiny - Náhlík, Forró, Červenka, Čech

odnesl puškohled, byl Pavel Hruška.
Současně byly vyhlášeny i výsledky celkového kulového seriálu
za rok 2015, kdy byla hodnocena
tři nejlepší umístění ze tří světnovských závodů a CP v L4K.
Pro nikoho nebylo překvapením

se hodnotilo 19 střelců, kteří se tedy
zúčastnili aspoň tří z výše uvedených čtyř závodů.
Po tomto závodě se také vytvoří
konečné šestičlenné družstvo pro již
zmíněné MS v Namibii a budou jim
přiděleny nové kulové speciály.
Všichni střelci obdrželi při prezentaci anketní tabulku se seznamem
14 jmen nejlepších našich kuličkářů,
kteří se pravidelně zúčastňují závodů
v terénní střelbě, a každý měl možnost zaškrtnout šest jmen, které by
on viděl v reprezentačním družstvu.
Výsledky byly rovněž zajímavé. Ondřej Borák, Miroslav Náhlík a Martin
Šlechta se objevili na všech devíti
odevzdaných lístcích. Moje jméno
se tam vyskytlo osmkrát, šestkrát
pak Tomáš Staněk, pětkrát Jindřich
Mahel a třikrát Petr Valchář, který se
bohužel letos žádného ze závodů
nezúčastnil. Překvapivě jen dvakrát
Pavel Hruška, který se umísťuje na
každém závodě na čelních místech.
Toto byla všechno jména těch, kteří
se již, některého z reprezentačních

Vážení čtenáři, pokud jste četli zápis
z jednání Střelecké komise ČMMJ, tak
vás možná zaujala zmínka o projednávání návrhu hlavních směrů činnosti
SK na roky 2015-2020. Dovolte mi
tedy, abych i vás s materiálem, který
jsem vypracovával u příležitosti volebního sboru zástupců, seznámil.
Je paradoxem, že tento materiál vypracovává předseda SK ČMMJ, které
již zmíněným sborem zástupců končí
mandát a po volbách může být tato
komise v úplně jiném složení a pod vedením jiného předsedy. Nová střelecká
komise může mít však jiné priority, vize
i cíle. Pokud bude tento můj materiál
opravdu posledním v mé funkci, tak
aspoň ať máte představu, kam bych
případně střelectví směřoval v dalším
období já.
Vidím tři základní směry činnosti SK:
práce s mládeží a podpora mladých
střelců, zkvalitnění příprav a pořádání
celostátních přeborů a účast na mezinárodních střeleckých akcích (nominace mladých střelců) a tím propagovat
dobré jméno a kvalitu členů ČMMJ
V oblasti legislativy a vnitřních předpisů bude třeba spolupracovat s MV
ČR a policejním presidiem při novelizaci zákona o zbraních a příslušných
vyhlášek a jejich zavádění do praxe.
Nadále přizpůsobovat střelecký řád
ČMMJ s ohledem na mezinárodní pravidla FITASC, ISSF a nově i IHRSAa
formou dodatků zajistit jejich změny.

Organizace loveckého střelectví
a) Do konce roku 2018 vypracovat
nový přehledný střelecký řád ČMMJ.
b) Každoročně organizovat okresní
přebory v brokové a kulové střelbě podle podmínek okresů.
c) Každoročně organizovat celostátní
přebory v kulovém čtyřboji malorážkou
a kulovnicí, loveckém kole, baterii, loveckém desetiboji, loveckém parkůru
nebo Compak Sportingu a především
s ohledem na mezinárodní vývoj v lovecké kombinac,i a to na předem vytipovaných střelnicích, které odpovídají
svým vybavením a zařízením pro pořádání výše zmíněných disciplín. Ocenit
a vyhodnocovat na CP juniory a ženy
i v případě pouze jednoho účastníka.
d) Popularizovat a pořádat republikové
závody v nové střelecké disciplíně –
lovecké kulové terénní střelbě (kulový
parkur) podle pravidel IHRSA (International Hunting Rifle Shooting Association).
e) Ve dvouletých intervalech se účastnit na česko-slovenské soutěži v loveckém desetiboji a jednou za čtyři roky
tento závod uspořádat na území ČR.
f) Nominovat každoročně střelecké
družstvo ČMMJ (případně i veteránů,
žen a juniorů) na ME v lovecké kombinované střelbě a zajistit jeho materiální podporu pomocí sponzorů.
g) Vyslat jednou za dva roky střelecké
družstvo ČMMJ na MS v lovecké kulové terénní střelbě a zajistit jeho materiální podporu pomocí sponzorů.

Práce s mládeží na úseku střelectví
h) Pořádat tábory mladých střeleckých
talentů (na Moravě v Kroměříži a v Čechách například v Písku a Jičíně)
i) Pořádat okresní a celostátní turnaje mládeže ve střelbě vzduchovkou,
malorážkou i brokovnicí a pořádáním
vhodné soutěže získat mladé střelce
pro loveckou kombinaci.
Střelečtí rozhodčí a instruktoři
j) Dle možností a zájmu pořádat kurzy
rozhodčích a instruktorů tak, aby byly
uspokojeny požadavky OMS.
Střelnice ČMMJ
k) Nadále podporovat střelnice prostřednictvím přidělováním CP s finančním příspěvkem z ČMMJ.
Řízení a propagace loveckého střelectví
l) Každoročně vyhodnocovat soutěž o
nejlepšího střelce roku, ohodnotit 1. –

závodů, zúčastnili. Z ostatních střelců dostali po jednom hlase Zdeněk
Petrůj, Josef Černý a Petr Čech. Konečné rozhodnutí nebude lehké, vybrat těch šest vyvolených, ale i tato
anketa jistě pomůže při konečném
rozhodování.
Je potěšující, že mne neustále
kontaktují střelci, kteří chtějí bližší
informace ohledně tohoto druhu
střelby. Snad se tedy ubíráme tím
správným směrem a najdeme další
nadšence.
Za všechny pořadatele z OMS
Žďár nad Sázavou tedy již nyní co
nejsrdečněji zvu na příští ročník kulového seriálu a kulových závodů.
Začneme již 8. května Memoriálem
Radslava Kinského. Následně 22.
května to bude CP ČMMJ v L4K. VC
CK Velma se bude konat již tradičně
14. srpna a závěrečná VC Vysočiny
proběhne 9. října.
Do hlavní lovecké sezony Vám
všem přeje hodně zážitků
Ing. Antonín ČECH
3. místo.
m) Úzce spolupracovat s ČSS, ASSAT,
FITASC a IHRSA.
n) Pořádat dle potřeby OMS, legislativy či jiné organizace odborné Aktivy
předsedů SK.
o) Vybrat a vysílat na CP zástupce SK
ČMMJ a jmenovat hlavního rozhodčího.
p) Schvalovat propozice CP
r) Zpracovávat střelecký kalendář do
konce roku.
s) Podporovat střelectví mládeže.
t) Popularizovat střelectví a zveřejňovat články v tisku, odborných publikacích a na webových stránkách.
u) Synchronizovat vrcholné střelecké
akce s akcemi, které pořádají ostatní
střelecké organizace.
v) Spolupracovat s ČSS ve výběru a
uplatňování mladých střeleckých talentů a dle možností finančně a materiálně podporovat nejlepší z nich.
w) Ve spolupráci s Videoklubem ČMMJ
pořizovat videozáznamy z vrcholných
republikových i mezinárodních střeleckých akcí a prezentovat je prostřednictvím webových stránek apod.
Je toho jistě ještě mnoho, co by se
dalo ve prospěch našeho mysliveckého střelectví a vůbec celé ČMMJ dělat,
a v tomto směru je na každém z nás,
aby svým vlastním příkladem a prací
přispěl k tomu, aby ta naše největší
myslivecká organizace opět nabyla
své vážnosti a slovo „myslivec“ bylo
lépe vnímáno mezi veřejnosti a vzbuzovalo úctu.
Ing. Antonín ČECH – předseda SK ČMMJ
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