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lovecká střelbaZávod Sellier & Bellot Match 
uzavřel letošní sezónu

Původně měl být tento závod prvním z letoš-
ních závodů v lovecké kulové střelbě a prvním 
z přípravných závodů před plánovaným IV. 
mistrovstvím světa, které se mělo konat 
poslední srpnový týden právě v Plzni. Díky 
„koronavirovým“ opatřením bylo již zmíně-
né mistrovství světa odloženo na neurčito. 
Podobný osud měl i tento závod. Nakonec 
se tedy tento prestižní a nejvíce dotovaný zá-
vod konal v termínu, kdy mělo vrcholit již vzpo-
menuté mistrovství světa. 

Za chmurného a spíš podzimního počasí se 29. srpna 2020 sešlo 
na střelnici v Plzni Lobzích celkem 60 vyznavačů lovecké kulové střelby 
(LKS). Letos byl S&B Match pouze jednokolový a soutěžilo se v kategorii 
OPEN.

O půl desáté byl nástup a v půl jedenácté za mírného deště padly 
první výstřely soutěže. Bylo nachystáno šest stanovišť, na kterých se 
střílelo souběžně. Střelci byli rozděleni do šesti skupin a ty rotovaly po 
jednotlivých střelištích. 

Stanoviště č.1 – Gong+terč: První výstřel směřoval na gong průměr 
20 cm ve vzdálenosti 345m, další čtyři výstřely patřily terči Kuny ve vzdá-
lenosti 200 metrů. Poloha: vsedě na posedu. 5 výstřelů. Čas 90 s.

Stanoviště č.2 – Gongy: 1. gong průměr 20 cm vzdálenost 320 m, 2. 
gong průměr 15 cm opět ve vzdálenosti 320 m, 3. Gong průměr 10 cm 
vzdálenost 100 m, 4. gong průměr 20 cm vzdálenost 300 m, 5. gong prů-
měr 15 cm opět ve vzdálenosti 300 m. Poloha: vsedě na zemi s oporou 
dřevěného kříže. 5 výstřelů. Čas 90 s.

Stanoviště č.3 - Trap: Terč: Jezevec, 5 pozic: Pozice 1: vleže s oporou 
o kámen. Pozice 2: vsedě na zemi s oporou o nízkou dvojitou dvojnožku. 
Pozice 3: vsedě na židli s oporou o pevný trám střeliště. Pozice 4: vestoje 
s využitím sušáku na trávu. Pozice 5: vestoje s oporou o vysokou dvoji-
tou dvojnožku. Vzdálenost 165 m. 5 výstřelů. Čas 30 s na jeden výstřel.

Stanoviště č.4 – Terč: Terč: Muflon. Pozice: 2x výstřel vestoje s opo-
rou o vysokou trojnožku, 2x výstřel vkleče s oporou o vysokou trojnožku, 

Proběhlo losování a Tomáš Staněk střílel jako první. Těsně chybil. Nyní 
nastoupil Martin Šlechta. Bylo vidět, jak se jeho soustředění během mí-
ření stále stupňuje a připomínal šelmu připravující se k  rozhodujícímu 
skoku na svou kořist. K  tomu došlo v  37 sekundě a gong se na 300 
rozhoupal a hlasitě zazvonil. Zásah asi 3 cm od středu gongu potvrdil, 
kdo je „králem této střelby“. 

Celý rozstřel bedlivě v optice sledoval třetí v pořadí Mikuláš Bilík, který 
se během dvou let, kdy začal s touto střelbou, dokázal vypracovat mezi 
republikovou špičku.

Pro ty nejlepší byla nachystána řada opravdu hodnotných cen a cer-
tifikátů od všech tří partnerů, kteří si převzali záštitu nad touto soutěží 
Sellier & Bellot, Česká zbrojovka a Meopta. 

Sellier & Bellot jako generálním partner, pod jehož jménem se závod 
pořádal, umožnil, aby si každý z přihlášených střelců mohl objednat až 
400 kusů střeliva Match za velice zvýhodněnou cenu. To bylo velkým 
tahákem a především nezanedbatelnou pomocí střelcům, aby se mohli 
předzásobit na celou sezonu. Škoda, že nakonec tento závod nebyl tím 
plánovaným prvním, ale posledním v řadě letošních závodů.

Vyvrcholením, na které všichni přítomní netrpělivě čekali, bylo loso-
vání o ceny od každého z partnerů. Bylo losováno ze všech šedesáti 
účastníků závodu. Losování se ujal zástupce S&B Jan Leskovec, který 
měl vše spojené ze strany generálního partnera na starost a účastnil se 
závodu i jako střelec. 

Na lov jelena do obory S&B ve Vlašimi pojede Jindřich Mahel. Kulov-
nice CZ 557 ECLIPSE z České Zbrojovky našla svého majitele Marti-
na Hlušičku a puškohled MEOSTAR R2 2-12X50 RD ANNIVERSARY 
z Meopty bude sloužit Miroslavu Forró. 

Dosažené výsledky a umístění ostatních najdete na našich fcebooko-
vých stránkách a webových stránkách www.loveckakulovastrelba.cz 

Spolupráce s Armádním sportovním centrem Dukla neměla chybu. 
Všem, počínaje šéftrenérem Armádního střeleckého oddílu Dukly Plzeň 
a náčelníkem střelnice Ing. Bohumírem Pokorným, moc děkujeme a vě-
říme, že se v budoucnu podaří společně opět něčím zpestřit závody a 
zvýšit tím úroveň našich soutěží. 

Velké díky střelcům za disciplinovaný přístup, dále všem co pomáhali 
s organizováním závodu a především rozhodčím. Vážíme si našich part-
nerů, děkujeme jim a věříme, že ve Vlašimi, Uherském Brodě i Přerově 
nám nadále zachovají přízeň a příští sezonu opět zastřeší naše závody.

Vydařený závod byl důstojnou tečkou za letošní sezónou lovecké kulo-
vé střelby. Nyní nás čeká valná hromada České asociace lovecké kulové 
střelby. Končí dvouleté volební období a věřím, že případné změny po-
sunou tuto krásnou střelbu zase o něco dál.

Na příští sezonu a společně strávené chvíle mezi kamarády při v lo-
vecké kulové střelbě, Vás zve

 Antonín ČECH

Martin Hlušička přebírá certifikát k odběru kulovnice CZ 557 ECLIPSE

Martin Šlechta

Tomáš Staněk

Mikuláš Bilík

Miroslav Forró přebírá puškohled MEOSTAR R2 2-12X50 RD ANNIVERSARY

1x výstřel vleže s oporou o vysokou trojnožku. Vzdálenost 230 m. 5 vý-
střelů. Čas 120 s. 

Stanoviště č.5 - Rychlopalba: Gong průměr 10 cm. Poloha: vestoje 
bez opory. Vzdálenost 50 m. 5 výstřelů. Čas 60 s.

Stanoviště č.6 - Šoulačka: Gongy. Pozice 1: vleže bez opory, 2 výstře-
ly: 1x gong průměr 20 cm + 1x gong průměr 15 cm. Čas 45 s, vzdálenost 
130 m. Pozice 2: vsedě na zemi bez opory, 2 výstřely: 1x gong průměr 
20 cm + 1x gong průměr 15 cm. Čas 45 s, vzdálenost 100 m. Pozice 3: 
vestoje bez opory, 1x výstřel na gong průměr 20 cm. Čas 30 s, vzdále-
nost 80 m. 

Sice jsme začali o hodinu později, než bývalo zvykem u předchozích 
závodů, i tak byl závod odstřílen před třetí hodinou odpolední. Střelci se 
šli naobědvat a netrpělivě se čekalo na vyhlášení výsledků. Padaly tipy 
na dva fenomenální střelce Martina Šlechtu a Tomáše Staňka. 

Nečekaným překvapením bylo, že oba dva dosáhli na desetinu bodu 
shodného výsledku. To se zatím na předních místech v historii nestalo. 
Rozhodnout tedy musel rozstřel. 

Ředitel závodu po poradě s hlavním rozhodčím stanovili pro rozstřel 
Gong o průměru 20 cm umístěný ve vzdálenosti 300 m a polohu vestoje 
z volné ruky v čase 1 minuty. Střílelo se vždy po jednom výstřelu v reži-
mu tak zvané „rychlé smrti“ – kdo chybí je druhý. 

Jindřich Mahel přebírá pozvání na odstřel jelena do obory S&B ve Vlašimi
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