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ZBRANĚ A STŘELIVO

První akcí České asociace lo-
vecké kulové střelby (LKS) nebu-
de závod, ale v  neděli 6. června 
2021 na střelnici ve Světnově, 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro 
zájemce o  LKS z  řad myslivecké 

veřejnosti a  střelců, kteří se této 
střelbě doposud nevěnují. Pláno-
vaný začátek je v 9 hodin. Zde si 
budou moci všichni tuto střelbu 
prakticky a bezplatně vyzkoušet. 

Je potřeba, aby si návštěvníci 
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s sebou vzali svoji kulovou zbraň 
a  vlastní střelivo. Každému bude 
věnována individuální pozornost 
předních střelců z řad asociace. 

Po prezentaci přejde účast-
ník na první stanoviště, kde pro-
běhne pod dozorem zkušených 
střelců ověření nástřelu a  pří-
padné doladění zbraně a  optiky. 
Účastníci si mohou vyslechnout 
i  něco o  balistice a  balistickém 
programu, kde jim člen asociace 
vše vysvětlí a  názorně ukáže, 
případně pomůže s  daty jejich 
zbraně a střeliva.

Dále si střelci budou moci na ně-
kolika střelištích vyzkoušet střelbu 
svojí zbraní, svým střelivem a  za 
použití různých poloh a opěr.

Na posledním stanovišti si budou 
moci vystřelit na různě vzdálené 
gongy zbraní Sauer Fieldshoot, 
která byla hlavní cenou na loňském 
závodu pořádanou pod hlavičkou 
Arms.cz. Na zbrani bude osazena 
Termovize Archer Falcon 640lrf 
a  tlumič A-tec, tedy ty nejnovější 
doplňky, a tak si každý může udělat 
obrázek o tom, jaký přínos tyto nové 
moderní doplňky zbraně přinášejí.

Střelecké výsledky každého 
účastníka se budou zazname-
návat a na závěr se udělá pořadí 
úspěšnosti. Všichni zaregistrová-
ní účastníci půjdou do slosování 
o hlavní cenu, kterou je termovize 
v hodnotě 30 tisíc korun.

Celý den bude probíhat pod 
patronací firmy Thermfox, ofici-

Přesně za týden po Dni otevřených 
dveří proběhne v neděli 13.6. 2021 
na Světnovské střelnici historicky 
I. Celostátní přebor ČMMJ v LKS. 
Organizací závodu byl pověřen 
Okresní myslivecký spolek ve Žďá-
ru nad Sázavou, který tento závod 
bude pořádat ve spolupráci s Čes-
kou asociací lovecké kulové střelby.

Doufáme, že kromě střelců, kte-
ří se této střelbě věnují pravidelně, 
přijedou i další špičkoví „kuličkáři“, 
kteří se věnují jiným disciplínám. 
Bylo by potěšující, kdyby se zú-
častnili i někteří z návštěvníků Dne 
otevřených dveří. 

Škoda, že nebylo vyhověno 
žádosti OMS Žďár nad Sázavou 
a nebyla mu přidělena i organizace 
CP v L4K. Záměrem bylo v sobotu 
uspořádat CP v Loveckém čtyřboji 
kulovnicí a  hned druhý den 
v  neděli CP v  Lovecké kulové 
střelbě. Naprosto logické a  určitě 
by to přispělo k  větší účasti na 
obou vrcholných akcích ČMMJ.

Vlastní závod se bude střílet na 
celkem 30 výstřelů z kulovnice po-
dle posledního dodatku Střelecké-
ho řádu ČMMJ.

Na prvním stanovišti, účastníky 
důkladně prověří „gongy“, stříle-
né vsedě na posedu. První gong 
o průměru 10 cm bude umístěn ve 
170 metrech, druhý o průměru 20 
cm ve vzdálenosti 265 metrů, třetí 
o průměru opět 20 cm ve 300 met-
rech. Čtvrtý gong o průměru 15 cm 
bude ve 245 metrech a  poslední 
o  průměru rovněž 15 cm budou 
střelci zasahovat na 205 metrů. 
Zásah gongu se bude hodnotit 30 
body. Střelci na to budou mít celé 
2 minuty. 

Na druhém střelišti na účastníky 
bude čekat „trap“ (5x 2 výstřely). 

Bude se střílet na dva druhy ter-
čů. Terč Lišky bude umístěn ve 
170 metrech a  terč Tetřívka ve 
290 metrech. První polohou bude 
poloha vleže s využitím opor stře-
liště. Druhou bude libovolná po-
loha vsedě na židli u  stolu. Třetí 
vkleče na zemi s oporou o volnou 
tyč (tu bude možné si opřít libo-
volně o střeliště). Čtvrtou polohou 
by měla být střelba vsedě na židli 
s oporou o pevnou tyč. Při posled-
ní páté poloze bude střelec sedět 
na zemi a zbraň si opře o dřevěný 
kříž. Na každé dva výstřely budou 
mít střelci 45 vteřin. Z  celkového 
počtu 10 výstřelů, musí střelec pěti 
výstřely zasáhnout Lišku a pěti vý-
střely Tetřívka. Maximální bodový 
zisk bude 301 bodů.

Na třetím stanovišti si střelci 
ověří svou hbitost „rychlopal-
bou“ na gong o  průměru 10 cm 
umístěném na 160 metrů. Poloha 
vsedě u  stolu s  oporou o  trámek 
a  pytlík s  granulátem. Pět ran 
v  čase 45 vteřin. Zásah gongu 
bude hodnocen opět 30 body.

Na čtvrtém střelišti účastní-
ky opět prověří „gongy“, stříle-
né s  oporou vysoké trojnožky. 
Ve vzdálenosti 265 metrů bude 
umístěna dvojice gongů (průměr 
20 a  15 cm). První dva výstřely 
budou stříleny vestoje s  oporou 
o  vysokou trojnožku (1x na gong 
průměru 20 cm a poté 1x na gong 
průměru 15 cm). Druhé dva vý-
střely budou stříleny vkleče rov-
něž s oporou o vysokou trojnožku 
(1x na gong průměru 20 cm a poté 
1x na gong průměru 15 cm). Po-
slední pátý výstřel budou střelci 
střílet vleže s  oporou o  vysokou 
trojnožku na gong průměru 15 cm. 
Čas 120 s  včetně zaujetí polohy. 

Zásah gongu bude hodnocen opět 
30 body.

Posledním pátým střelištěm 
bude střelba z  nízkého posídku. 
Terčem bude tentokrát jezevec ve 
vzdálenosti necelých 190 metrů. 
Čas 90 vteřin.

S  ohledem na to, že čekáme 
na CP hodně nových tváří byly, 
zvoleny jednodušší terče s  mini-
mem záludných mínusových polí 
a celkově je tento závod postaven 
s menší náročností.

Podle výsledků bude sestaveno 
a  absolutní pořadí a  protože se 
jedná o Celostátní přebor ČMMJ, 
tak odměněni poháry od SABE 
budou jen členové ČMMJ. Vyhod-
nocení bude provedeno i v násle-
dujících kategoriích: ženy, junioři, 
muži, veteráni a superverteráni. 

Vítěz CP obdrží optiku od 
Meopty Přerov. Prvních 10 střelců 
v  absolutním pořadí z  řad členů 
ČMMJ půjde do losování o kulov-
nici z  České Zbrojovky Uherský 
Brod. Každý z  těchto prvních de-
seti střelců – členů ČMMJ obdrží 
od dalšího z  partnerů Sellier & 
Bellot Vlašim 250 brokových ná-
bojů. Nejlepší střelci bez ohledu 
na členství v  ČMMJ obdrží ceny 
od organizátorů závodu.

Příprava a organizace závodu je 
tak náročná, že je nutné se na ni 
dopředu přihlásit a uhradit startov-
né. Střelci, kteří tak učiní, budou 
mít o 200 Kč nižší startovné oproti 
těm, kteří přijedou přímo na závod. 
Přihlásit se tedy můžete na e-mail 
OMS Žďár nad Sázavou omszr@
unet.cz a  to nejpozději do 10.6. 
2021.

Pokud v  době konání závodu 
bude nadále platit omezení ma-
ximálního počtu 30 účastníků, 

První Celostátní přebor ČMMJ v Lovecké kulové střelbě (LKS) ve Světnově
proběhne celý závod ve dvou 
etapách. První dopoledne a  dru-
há odpoledne. O  tom a  o  všem 
potřebném se dozvíte na webo-
vých stránkách www.loveckaku-
lovastrelba.cz a FCB.

Vzhledem k  nepředvídatelným 
možným vládním opatřením všich-
ni účastníci obou akcí zatím musí 
počítat s tím, že se asi budou mu-
set prokázat při prezentaci nega-
tivním testem na Covid-19, nebo 
jiným potvrzením prokazujícím, 
že nejsou potenciálním nositelem 
nákazy.

Na společné chvíle při lovecké 
kulové střelbě zve 

Antonín ČECH

álního distributora Hikmikro pro 
Českou a  Slovenskou republiku 
a  dalších partnerů. Těmi jsou fir-
ma Sellier Bellot, jejíž střelivem 
Match se bude střílet při praktické 
střelbě s  termovizí a  tlumičem 
a  případných dalších ukázkách. 

Firma Proarms zase poskytne tlu-
miče na testování. 

Na základě opravdu velkory-
sé podpoře uvedených partnerů, 
Okresního mysliveckého spolku 
ve Žďáru nad Sázavou a  České 

asociaci lovecké kulové střelby 
bude celá akce pro účastníky zce-
la bezplatná. 

Možná bude průběh dne zpestřen 
ukázkami, při kterých přední střelci 
LKS předvedou, co všechno s  ku-
lovnicí umí. Nechte se překvapit.

Je potřeba se dopředu přihlásit 
na e-mail loveckakulovastrelba@
seznam.cz a  to nejpozději do  
3. 6. 2021. O všem potřebném se 
dozvíte na webových stránkách 
www.loveckakulovastrelba.cz 
a FCB.

Den otevřených dveří 
pro zájemce o LKS ve Světnově


