
SELLIER & BELLOT a.s. 
 

ve spolupráci  
s OMS Žďár nad Sázavou  

Mysliveckým spolkem Kněždub 
Mysliveckým spolkem Jestřáb 

pořádá  
 

  

 seriál v lovecké kulové střelbě 

 

 

 

 

 

 

14. dubna 2018 Bzenec  
6. května 2018 Světnov 

10. června 2018 Ludvíkovice 
12. srpna 2018 Světnov 

 



Sellier & Bellot Match 
 

Rozsah každého závodu – LOVECKÁ KULOVÁ STŘELBA dle pravidel IHRSA 

30 výstřelů (obvykle členěných na 6 x 5 výstřelů nebo 1 x 10 + 4 x 5 výstřelů)  

na různé terče a gongy z různých poloh a s použitím různých opor. 

www.loveckakulovastrelba.cz 
 

Prezident celého seriálu:     Ing. Josef STRNAD 

 

Ze střelců, kteří se zúčastní alespoň tří ze čtyřech závodů, bude na posledním závodě vylosován 

ten, který od Sellier & Bellot  a.s. obdrží POVOLENKU K ODSTŘELU TROFEJOVÉHO JELENA 

v bodové hodnotě okolo 150 bodů. Pro zařazení do losování o hlavní cenu – odlov jelena, nemá 

vliv kategorie, do které se střelec přihlásí. Rozhodující je účast ve třech závodech seriálu.  

 
Při letošním ročníku Seriálu S&B Match je možnost přihlášení do jedné ze tří kategorií:  

Kategorie OPEN  

Kategorie 222/223 (omezené zvětšení na 14x a zalepená točítka puškohledu) 

Kategorie LAIK (delší čas na zaujetí polohy a možnost použití dálkoměru),  

bez možnosti účasti jednoho střelce ve více kategoriích. Disciplíny, terče a polohy budou shodné pro 

všechny kategorie.  

 

Střelci kategorie OPEN budou dle umístění v seriálu 2017 soutěžit ve třech výkonnostních třídách: 

Zlaté: Náhlík Miroslav, Čech Antonín, Kelner Ondřej, Forró Miroslav. 

Stříbrné: Kirchner Milan, Šlechta Martin, Mahel Jindřich, Laštůvka Petr, Hlušička Martin, Šíma Jaroslav,                                                          

Černý Josef, Pšenčík Zdeněk, Soukup Vlastislav, Chmela Martin 

Bronzové: všichni ostatní přihlášení střelci 

Noví střelci budou na prvním svém závodě vyhodnoceni v bronzové třídě a jejich posun bude možný jen   

v případě dosažení výsledku zlaté výkonnostní třídy – pak od dalšího závodu budou vyhodnocováni v celém 

seriálu ve stříbrné kategorii. 

 

Dle celkových výsledků kategorií OPEN a 222/223 (bez rozdílů tříd) bude stanoveno absolutní pořadí 

každého jednotlivého závodu a první tři střelci budou oceněni. 

 

Při přihlášení do závodu předem má střelec možnost si současně s přihláškou a uhrazením startovného 

objednat 60 kusů nábojů Match v ráži, kterou bude závod střílet a za zvýhodněnou cenu (ráže 222 Rem a 

223 Rem – 15 Kč/ks, ostatní ráže 20 Kč/ks). Tito střelci také budou hradit o 100 Kč zvýhodněné startovné, 

jak střelci, kteří se budou přihlašovat a hradit startovné až na střelnici v den závodu. 

Možnost přihlášení začíná dnem konání předchozího závodu a končí 10 dnů před vlastním závodem. 

Přihlašování na první závod započne dnem 1. března 2018. Všechny potřebné informace ohledně přihlášení 

najdete na stránkách LKS: www.loveckakulovastrelba.cz 

E-mail pro přihlášení do závodu je: cech@loveckakulovastrelba.cz 

(do E-mailu uvádějte: Příjmení a jméno, adresu, kategorii do které se přihlašujete - OPEN, 222/223, LAIK, 

ráži, hmotnost střely a počet objednávaných nábojů Match – max. 60 ks a naskenovanou čelní stranu ZP. 

Čísla účtu pro platby obdržíte v odpovědi na E-mail). 

http://www.loveckakulovastrelba.cz/


 
 

I. Závod Sellier & Bellot Match – termín sobota 14. dubna 2018   
střelnice Bzenec - hlavní spoluorganizátor MS Kněždub 

 
Ředitel závodu:      Miroslav NÁHLÍK  

Hlavní rozhodčí:     Petr VALCHÁŘ    

Rozhodčí:          Členové SK, MS 

Startovné:     základní snížené (přihlášení od 1.3. do 4.4.) 

Kategorie OPEN   1000 Kč 900 Kč 

Kategorie .222/.223  1000 Kč 900 Kč 

Kategorie LAIK   1000 Kč 900 Kč 

 

Časový rozpis:  Sobota 14.4.  7.00 - 8.15 kontrola nastřelení zbraně  

              (max. 5 minut na střelce) 

7.00 - 8.30  prezentace 

                                                             8.30   slavnostní zahájení - nástup 

                                                             9.00   zahájení střelby 

                

 

 

 

 

 
II. Závod Sellier & Bellot Match – termín neděle 6. května 2018  

střelnice Světnov - hlavní spoluorganizátor OMS Žďár nad Sázavou 
 

Ředitel závodu:      Antonín ČECH  

Hlavní rozhodčí:     Jan KOŽENÝ       

Rozhodčí:          Členové SK, MS 

Startovné:     základní    snížené (přihlášení od 14.4. do 26.4.) 

Kategorie OPEN   700 Kč 600 Kč 

Kategorie .222/.223  700 Kč 600 Kč 

Kategorie LAIK   700 Kč 600 Kč 
 

Časový rozpis:  Sobota          13.00 - 18.00  trénink  

                             Neděle             8.00 - 8.30  prezentace 

                                                                        8.30  slavnostní zahájení - nástup 

                                                                        9.00  zahájení střelby 
 
 
 



 
 
 
 

III. Závod Sellier & Bellot Match – termín neděle 10. června 2018  
střelnice Ludvíkovice okr. Děčín - hlavní spoluorganizátor MS Jestřáb 
 

Ředitel závodu:      Miroslav FORRÓ  

Hlavní rozhodčí:     Luboš CYPRICH     

Rozhodčí:          Členové SK, MS 

Startovné:     základní    snížené (přihlášení od 6.5. do 31.5.) 

Kategorie OPEN   700 Kč 600 Kč 

Kategorie .222/.223  700 Kč 600 Kč 

Kategorie LAIK   700 Kč 600 Kč 
 

Časový rozpis:  Sobota 9.6.         13.00 - 18.00  trénink  

                             Neděle 10.6. 8.00 - 8.30  prezentace 

                                                             8.30   slavnostní zahájení - nástup 

                                                             9.00   zahájení střelby 
 
 
 
 

IV. Závod Sellier & Bellot Match – termín neděle 12. srpna 2018  
Velká cena Sellier & Bellot – střelnice Světnov 

hlavní spoluorganizátor OMS Žďár nad Sázavou + Jan Velík 
Finále a vyhodnocení celé soutěže 

 

Ředitel závodu:      Antonín ČECH  

Hlavní rozhodčí:     Jan KOŽENÝ       

Rozhodčí:          Členové SK, MS 

Startovné:     základní    snížené (přihlášení od 10.6. do 2.8.) 

Kategorie OPEN   700 Kč 600 Kč 

Kategorie .222/.223  700 Kč 600 Kč 

Kategorie LAIK   700 Kč 600 Kč 
 

Časový rozpis:  Sobota 11.8.        13.00 - 18.00  trénink  

                             Neděle 12.8.  8.00 - 8.30  prezentace 

                                                             8.30   slavnostní zahájení – nástup  

                                                             9.00   zahájení střelby 
 

 
 



 
 

Technická ustanovení kategorie OPEN: 
- střílí se na pevné terče kulovou zbraní od ráže 22 Hornet (použití samonabíjecích zbraní je zakázáno) 

- střelec je povinen celý 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 se celkem 30 výstřelů obvykle členěných po 5 výstřelech v šesti položkách (může být členěno jinak) 

- střílí na vzdálenost 50 až 400 metrů (vzdálenost nebude známa) 

- na odstřílení každé položky může být stanoven rozdílný časový limit. Maximálně však 120 sekund. 
Časový limit zahrnuje i 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, podání protestu – záloha 300,- Kč 
 
 

Technická ustanovení kategorie .222/.223: 
jsou shodná s kategorií OPEN s následujícími výjimkami: 

- smí být použity pouze kulové zbraně do ráže .223 Rem a délkou hlavně do 660 mm 

- u všech položek je možné použít optiku do maximálního zvětšení 14x (u variáblů s větším zvětšením 
bude před první položkou točítko zaaretováno na zvětšení 14x přelepením izolační páskou), současně 
budou přelepena točítka výškové i stranové korekce a musí tak zůstat zalepena po celý průběh závodu. 

- Střelci budou střílet na stejné terče, vzdálenosti a s použitím stejných poloh a opor jako střelci 
v kategorii OPEN 

 

Technická ustanovení kategorie LAIK: 
jsou shodná s kategorií OPEN s následujícími výjimkami: 

- před započetím střelby bude mít střelec na palebné čáře čas 60 sekund na přípravu a zaujetí polohy se 
zbraní a po uplynutí tohoto času bude dán střelci povel ke střelbě 

- během tohoto času na přípravu (60 sekund) může střelec použít dálkoměr a jiné pomůcky na měření 
vzdálenosti. Jejich použití mimo tuto dobu bude důvodem k okamžité diskvalifikaci střelce 

- střelci této kategorie budou seřazeni do skupin (rund), které budou střílet až po odstřílení příslušné 
položky střelci OPEN a .222/.223 

- Střelci budou střílet na stejné terče, vzdálenosti a s použitím stejných poloh a opor jako střelci 
v kategorii OPEN 

 
Hodnocení: 
- do 30 minut po skončení střelby 

- hodnotí se všechny položky dohromady 

 
V absolutním pořadí obdrží prví tři střelci poháry a drobné ceny. V kategoriích 
.222/.223 a LAIK první tři střelci obdrží pohárky. 
V kategorii OPEN obdrží pohárky první tři střelci ve výkonnostních třídách (zlaté, 
stříbrné a bronzové). 

 
 

Srdečně zvou pořadatelé! 


