SERIÁL V LOVECKÉ

KULOVÉ STŘELBĚ

PROPOZICE
30. března 2019 Plzeň
4. května 2019 Světnov
8. června 2019 Světnov
9.–10. srpna 2019 Bzenec

• ﬁnále
• otevřené mistrovství ČR
GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI

ORGANIZÁTOR

www.loveckakulovastrelba.cz

Rozsah každého závodu – LOVECKÁ KULOVÁ STŘELBA dle pravidel IHRSA
30 výstřelů (obvykle členěných na 6 × 5 výstřelů nebo 1 × 10 + 4 × 5 výstřelů)
na různé terče a gongy z různých poloh a s použitím různých opor.
www.loveckakulovastrelba.cz
Ze střelců, kteří se zúčastní alespoň tří ze čtyř závodů, bude na posledním závodě vylosován ten, který obdrží
Střelecký komplet (náboje SB MATCH, kulovnice CZ, puškohled MEOPTA) a možnost lovu jelena nebo daňka
v podnikové oboře společnosti Sellier & Bellot a.s.

PŘI LETOŠNÍM ROČNÍKU SERIÁLU SELLIER & BELLOT MATCH
JE MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ JEN DO KATEGORIE OPEN
Střelci kategorie OPEN budou dle umístění v seriálu 2018 a kritérií upřesněných výkonným výborem ČALKS soutěžit
ve třech výkonnostních třídách:
Zlaté: Forró Miroslav, Hlušička Martin, Staněk Tomáš, Šlechta Martin, Mahel Jindřich.
Stříbrné: Valchář Petr, Soukup Vlastislav, Kelner Ondřej, Skudla Martin, Svoboda Zdeněk, Čech Antonín, Borák Ondřej,
Kirchner Milan, Šíma Jaroslav, Šůstek Michal, Laštůvka Petr, Tomášek Jaroslav, Pšenčík Zdeněk, Kydlíček Pavel.
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 (bez rozdílů tříd) bude stanoveno absolutní pořadí každého jednotlivého závodu a nejlepší
střelci budou oceněni.
Při přihlášení do závodu předem má střelec možnost si současně s přihláškou a uhrazením startovného objednat
60 kusů nábojů Sellier & Bellot 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 15. února 2019. Všechny potřebné informace ohledně přihlášení najdete na stránkách
ČALKS: www.loveckakulovastrelba.cz

E-mail pro přihlášení do závodu je: cech@loveckakulovastrelba.cz
(do E-mailu uvádějte: Příjmení a jméno, adresu, 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).

www.loveckakulovastrelba.cz

I. kolo – termín sobota 30. března 2019
střelnice Plzeň – Lobzy
Ředitel závodu: ing. Antonín Čech
Hlavní rozhodčí: Jan Kožený
Rozhodčí: Členové ČALKS
Startovné:
Členové ČALKS
Ostatní

základní
750 Kč
950 Kč

snížené (přihlášení od 15. 2. do 20. 3.)
650 Kč
850 Kč

Časový rozpis:

Sobota 30. 3.

7.00–8.00
7.00–8.30
8.30
9.00

kontrola nastřelení zbraně (max. 5 minut na střelce)
prezentace
slavnostní zahájení – nástup
zahájení střelby

II. kolo – termín sobota 4. května 2019
střelnice Světnov – hlavní spoluorganizátor OMS Žďár nad Sázavou
Ředitel závodu: ing. Antonín Čech
Hlavní rozhodčí: Jan Kožený
Rozhodčí: Členové ČALKS
Startovné:
Členové ČALKS
Ostatní

základní
750 Kč
950 Kč

snížené (přihlášení od 30. 3. do 24. 4.)
650 Kč
850 Kč

Časový rozpis:

Sobota 4. 5.

7.00–8.00
7.00–8.30
8.30
9.00

kontrola nastřelení zbraně (max. 5 minut na střelce)
prezentace
slavnostní zahájení – nástup
zahájení střelby

III. kolo – termín sobota 8. června 2019
střelnice Světnov – hlavní spoluorganizátor OMS Žďár nad Sázavou
Ředitel závodu: ing. Antonín Čech
Hlavní rozhodčí: Jan Kožený
Rozhodčí: Členové ČALKS
Startovné:
Členové ČALKS
Ostatní

základní
750 Kč
950 Kč

snížené (přihlášení od 4. 5. do 27. 5.)
650 Kč
850 Kč

Časový rozpis:

Sobota 8. 6.

7.00–8.00
7.00–8.30
8.30
9.00

kontrola nastřelení zbraně (max. 5 minut na střelce)
prezentace
slavnostní zahájení – nástup
zahájení střelby

www.loveckakulovastrelba.cz

IV. kolo – dvoudenní závod, termín pátek + sobota 9.–10. srpna 2019
střelnice Bzenec – hlavní spoluorganizátor MS Kněždub

Finále a vyhodnocení celé soutěže a současně Grand prix ČR (otevřené mistrovství České republiky v lovecké
kulové střelbě) 30 + 30 výstřelů
Ředitel závodu: ing. Martin Šlechta
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Jenyš
Rozhodčí: Členové ČALKS
Startovné:
Členové ČALKS
Ostatní

základní
1 400 Kč
1 800 Kč

snížené (přihlášení od 8. 6. do 30. 7.)
1 200 Kč
1 600 Kč

Časový rozpis:

Pátek 9. 8.

7.00–8.00
7.00–8.30
8.30
9.00
7.00–8.00
7.00–8.30
8.30
9.00

Sobota 10. 8.

kontrola nastřelení zbraně (max. 5 minut na střelce)
prezentace
slavnostní zahájení – nástup
zahájení střelby
kontrola nastřelení zbraně (max. 5 minut na střelce)
prezentace
slavnostní zahájení – nástup
zahájení střelby

Není možné se přihlásit jen na jeden ze dvou střeleckých dnů.
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 během jednoho dne celkem 30 výstřelů obvykle členěných po 5 výstřelech v šesti položkách (může být členěno jinak)
• střílí na vzdálenost 50 až 400 metrů (vzdálenost bude známa)
• na odstřílení každé položky může být stanoven rozdílný časový limit. Obvykle 90 sekund, 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
• další ustanovení se řídí mezinárodními pravidly IHRSA, podání protestu – záloha 500,– Kč
• výsledek každého střelce bude vyjádřen procentem oproti výsledku vítěze závodu, jehož výsledek bude představovat
100 %. Dosažená procenta z jednotlivých závodů budou započítány do konečného hodnocení.
Hodnocení:
• do 30 minut po skončení střelby
• hodnotí se všechny položky dohromady
V absolutním pořadí obdrží prví tři střelci poháry a ceny. Dle možností pořadatele obdrží další nejlepší střelci drobné ceny.
V kategorii OPEN obdrží pohárky první tři střelci ve výkonnostních třídách (zlaté, stříbrné a bronzové).
Srdečně zvou pořadatelé!

www.loveckakulovastrelba.cz

