
 
ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA z.s. 

 
OMS Žďár nad Sázanou 

 
si Vás dovolují pozvat na 

 
CZUB Tour 

 
II. závod  

 
Datum konání:  19. 5. 2018    
Místo konání:  Světnov    
Startovné:    Hlavní závod    100 Kč / 50 Kč Junioři 
   Doprovodný závod   200 Kč / Junioři 100 Kč 
 
Cvičná položka:          Nastřelení kulové zbraně  50 Kč (max. 30 minut) 
   Běžící terč     30 Kč ( 6 výstřelů) 
       
Kapacita střelnice:   60 střelců              
 
 
Organizační výbor: 
                             
Předseda:    Velík Jan 
Ředitel:    Čech Antonín 
Jednatel:    Sedlář Oldřich 
Ekonom:    Jakešová Miroslava 
Hlavní rozhodčí:    
Zástupce SK ČMMJ:   Kožený Jan 
Sbor rozhodčích:   OMS Žďár nad Sázavou 
Technická služba:   Petrlík Oldřich 
Zdravotní služba:   Poliklinika Žďár nad Sázavou 

 
Časový rozpis soutěže: 
 
 Trénink:       Pátek  18.5.2018      13:00  - 14:30 hodin  Nastřelení zbraní 

15:00 – 18:00 hodin  Trénink na běžící terč 
             
 Soutěž:                Sobota 19.5.2018      6:30 hodin   Začátek prezence 

7:00 hodin  Přivítání závodníků první rundy 
                                      7:30 hodin  Zahájení střelby první rundy 
 
                                   Vyhlášení výsledků do 60 minut po ukončení střelby   
  



Přihlášení na závod 

 
Na závod je nutné se přihlásit na e-mailové adrese: cech@loveckakulovastrelba.cz .  

Přihlášky se přijímají podle došlého pořadí do vyčerpání kapacity střelnice, tj. 60 střelců  
uzávěrka přihlášek: 9. května 2018 24:00 hodin. Závaznou se přihláška stane uhrazením 

startovného na účet organizátora 16 22 14 73 19 / 0800 (do zprávy pro příjemce je nutno 
napsat příjmení přihlášeného). Platba musí být připsána na účet nejpozději 11.9.2018 

 
Střelci na základě přihlášení budou začleněni do jednotlivých střeleckých rund a obdrží  

E-mailem časový rozpis, do kolika hodin se musí dostavit na střelnici a orientační čas střelby 
své rundy. 

 
Nepřihlášení střelci budou registrováni jako poslední a v případě naplnění kapacity střelnice 

nebudou do závodu připuštěni. 
 

  Rozsah závodu: 

Hlavní závod 
Běžící kňour 

Popis disciplíny:   Střelec střílí na pohyblivý terč kňoura na průseku kulovou zbraní. Zbraň drží 
střelec v loveckém postoji a ihned po zavolání může zalícit (nahodit) zbraň. Střídá se běh zprava 
doleva a zleva doprava. V první položce se začíná terčem zprava do leva, ve druhé pak z leva doprava, 
aby byl dosažen shodný počet pravých i levých běhů terče. V jedné položce se odstřílí celkem pět 
výstřelů. Obě položky se střílí ihned po sobě a na jednu sadu terčů. 
 
 
Terč:   Běžící kňour – FITASC pro loveckou kombinaci 
 
Poloha / opora:  Vestoje / bez opory 
 
Vzdálenost:   50 metrů 
 
Šířka průseku:   10 m 
 
Rychlost:  4 m/s (čas průjezdu průsekem 2,5 sekundy) 
 
Počet výstřelů:   2 x 5 výstřelů, tedy celkem 10 výstřelů (maximální bodový zisk 100 bodů). 
 
Zbraně a mířidla: Střílí se loveckou kulovnicí ráže 222 rem. až 9,3. U samonabíjecích zbraní je 
podmínkou nabíjení každé rány jednotlivě. Váha zbraně je neomezená. Optika bez omezení zvětšení.  
  
Vlastní průběh:  Všichni střelci odstřílí naráz obě dvě pětiranné položky (10 výstřelů). Při 
shodném výsledku o 1 až 3místo se bude konat rozstřel a to tak, že si střelci vylosují pořadí a každý 
střelec střílí dvě rány (jednu zprava a druhou zleva) do rozhodnutí systémem KO.  
 
Ostatní ustanovení:  Střílí se dle platného střeleckého řádu ČMMJ vyjma pravidel upravených 
shora. Podmínkou pro vyhodnocení střelce je členství v ČMMJ, z.s.  
 
Vyhodnocení:   Pro uspokojení většího počtu myslivců je tato soutěž rozdělena dvou kategorií a to:  

 MYSLIVCI   
 OPEN         

V obou kategoriích bude vyhodnoceno 1 až 3místo a tito obdrží poháry 
od ČMMJ. 



   Doprovodný závod 

Lovecká kulová střelba 
 
Disciplíny:  „Gongy“, Kulová „rychlopalba“ 
 

Základní technická ustanovení: 
- střílí se na pevné terče kulovou zbraní od ráže .22 Hornet (použití samonabíjecích zbraní 

je zakázáno) 

- střelec je povinen celý doprovodný závod odstřílet jednou zbraní 

- hmotnost kulovnice není omezena 

- dvojnožky jsou zakázány 

- řemen upevněný jedním koncem na předpažbí (hlavni) a druhým na pažbě je povolen 

- rukavice jsou povoleny 

- smí se použít všechny druhy loveckého střeliva včetně celopláště (zakázáno je speciální 
vojenské střelivo a střelivo s ocelovým jádrem) 

- střílí na vzdálenost 50 až 200 metrů (vzdálenost nebude známa) 

- na odstřílení každé položky může být stanoven rozdílný časový limit. Maximálně však 120 
sekund. Časový limit nezahrnuje čas na zaujetí polohy na palebné čáře.  

- u všech položek je možné použít optiku bez omezení zvětšení  

- použití dálkoměrů a pomůcek na měření vzdáleností je zakázáno a v případě porušení 
bude střelec diskvalifikován 

- další ustanovení se řídí mezinárodními pravidly IHRSA. 
 
Ostatní ustanovení:  Střílí se dle mezinárodníc pravidel IHRSA pro loveckou kulovou střelbu 

se změnami uvedenými v těchto propozicích. 
 
Vyhodnocení:  Absolutní vítěz:  

střelec s maximálním bodovým součtem výsledků jak hlavního tak 
doplňkového závodu. Celkem tedy 20 výstřelů s maximálním bodovým 
ziskem 200 bodů.  

 Vyhodnocení v kategoriích: 
 Pro atraktivnost soutěže se budou dle konečného dosaženého 

výsledku vyhodnocovat tři výkonnostní kategorie.  
Zlatá (90% a více), stříbrná (75-89,9%) a bronzová do (74,9%). První tři 
v každé z kategorií obdrží poháry od OMS Žďár nad Sázavou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Gongy“ 
Popis disciplíny: Položku střílí vždy 1 střelec a ten střílí po jednom výstřelu na každý z 

pěti gongů. Gongy jsou umístěny na třech stojanech. Na dvou 
stojanech jsou umístěny dva gongy (vpravo gong průměru 20 cm, vlevo 
gong průměru 10 cm). Na pátém stojanu je umístěn pouze jeden gong 
průměru 20 cm. Každý stojan je označen číslem od 1 do 3 (číslování je 
od nejbližšího stojanu k nejvzdálenějšímu) a střelec musí střílet na 
gongy od čísla 1 a postupně až k číslu 3. Střelec střílí na gongy 
umístěné na stojanu č.1 ve stoje s oporou o vysokou trojnožku. První 
ránu na gong průměru 20 cm a druhou na gong průměru 10 cm. Poté 
změní polohu, klekne si a střílí na dvojici gongů na stojanu č.2 opět 
s oporou o vysokou trojnožku (stejné pořadí výstřelů). Poslední výstřel 
střílí střelec vleže opět s oporou o nohu vysoké trojnožky na gong o 
průměru 20 cm umístěný na stojanu č.3. 

 
Terče:   Kovový gong průměru 20 cm 

Kovový gong průměru 10 cm  
  

Poloha / opora:  Ve stoje, vkleče, vleže na zemi / vysoká trojnožka 
    
Vzdálenost:   50 – 200 metrů  
 
Počet výstřelů:  5 x 1 výstřel, tedy celkem 5 výstřelů, zásah hodnocen 10 body 

(maximální bodový zisk 50 bodů). 
 
Časový limit:  120 sekund na 5 výstřelů (do času se nezapočítává čas na přípravu a 

zaujetí polohy –  1 minuta a poté se dá povel ke střelbě a spustí se čas) 
 
 

Kulová „rychlopalba“ 
Popis disciplíny: Položku střílí vždy 1 střelec a střílí celou položku na stejný gong a ze 

stejné vzdálenosti, za použití jedné polohy a opěry. Na 5 výstřelů je 
krátký časový limit.  

 
Terče:   Gong průměru 10 cm 
 
Poloha / opora:  vsedě na židli u stolu / trámek + pytlík s granulátem 
       
Vzdálenost:   70 – 170 metrů  
 
Počet výstřelů:  celkem 5 výstřelů, zásah hodnocen 10 body (maximální bodový zisk 50 

bodů). 
 
Časový limit:  45 sekund na 5 výstřelů (do času se nezapočítává čas na přípravu a 

zaujetí polohy –  1 minuta a poté se dá povel ke střelbě a spustí se čas) 

 

 

 

 

 

 



 

Protesty: 
Protest musí být podán písemně nejdéle do 15 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu 
rozhodčímu s vkladem 500.- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a 
její rozhodnutí je konečné. 
 

Ubytování: 
Možno zajistit v areálu střelnice dle telefonické dohody na tel. 602 596 120. 
Dále možnost ubytování v hotelu U HROCHA Škrdlovice – tel. 602 664 401 nebo 737 631 587 

 
Podmínky účasti: 

1. Střílí se dle platného střeleckého řádu ČMMJ, z.s. schváleného v červnu 2017, 
mezinárodních pravidel IHRSA a těchto propozic. 

2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský 
průkaz ČMMJ, z.s. Do pořadí závodu mohou být započítáváni pouze členové ČMMJ, 
nečlenové se mohou zúčastnit mimo pořadí. 

3. Střelci, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu zodpovědné osoby, dle 
zákona o zbraních a střelivu.  

4. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem. 
5. Ochrana sluchu je při přeboru povinná. 

 
Ocenění vítězů: 

 
1) První tři střelci v každé kategorii obdrží poháry. Další ceny budou předávány dle 

možností pořadatele a sponzorů. 
 
Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů 
přihlášených střelců. 
                            

Sponzory závodu jsou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


