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Milí čtenáři, v  minulých číslech 
časopisu Myslivost jsem Vás infor-
moval o konání prvních dvou závodů 
ze seriálu Sellier & Bellot Match 2019 
v Plzni a Světnově. Nyní série pokra-
čovala třetím závodem opět ve Svět-
nově u Žďáru nad Sázavou. 

V  pátek odpoledne byly za pří-
tomnosti prezidenta České asociace 
lovecké kulové střelby ing. Martina 
Šlechty vylosovány mnohé prvky 
soutěže (terče, polohy a opěry) a 
pak následovala příprava střelišť. 
Při prvním závodě si střelci trochu 
stěžovali, že vzdálenosti byly příliš 
krátké. Nejvzdálenější gong na 260 
metrů a terče od 150 do 210 metrů. 
Závod spíš pro děti. Tak jsme se jim 
tentokrát pokusili vyhovět a myslím, 
že se to podařilo. I když…

Na prvním, úplně novém, střelišti 
účastníky důkladně prověřily Gongy 

Třetí závod S&B Match opět ve Světnově
střílené vestoje s oporou vysoké dvo-
jité dvojnožky. První gong o průměru 
20 cm byl umístěn ve 270 metrech, 
druhý o průměru 20 cm ve vzdále-
nosti 200 metrů, třetí o průměru 15 
cm ve 230 metrech. Čtvrtý gong o 
průměru 20 cm byl ve 290 metrech 
a poslední nejmenší o průměru 10 
cm střelci zasahovali na 150 metrů. 
Závodníci na to měli celé 2 minuty. 
Do časového limitu se tentokrát ne-
započítával čas na zaujetí střelecké 
polohy.

Na druhém střelišti, si střelci vy-
zkoušeli známou Šoulačku. Na terč 
lišky účastníci stříleli první dvě rány 
vsedě na židli u stolu na 130 metrů. 
Další dva výstřely padly ze vzdále-
nosti 110 metrů vkleče s oporou vol-
né tyče. Poslední ránu ze 100 metrů 
střelci vypálili vestoje s oporou volné 
tyče.

Tři nejlepší v absolutním pořadí
Na dolníách snímcích zleva tři nejlepší ve zlaté, stříbrné a bronzové kategorii

Na třetím střelišti na účastníky 
čekal Trap (2x5 výstřelů). Vylosova-
ný terč muflona byl umístěn ve 265 
metrech. Jako první byla vylosována 
poloha vleže s využitím batohu. Dru-
hou oporou byla novinka – sušák na 
trávu, s  jejíž pomocí stříleli střelci 
vestoje. Třetí poloha byla vsedě na 
zemi s oporou o dřevěný kříž. Čtvrtou 
oporou byla spodní příčka zábradlí na 
mostku a střelci seděli na zemi. Po-
slední pátou polohou byla vylosována 
poloha vleže s využitím opor střeliště 
- mostku. Na každé dva výstřely měli 
střelci 45 vteřin.

Na čtvrtém střelišti účastníky dů-
kladně prověřily opět Gongy. Tři gongy 
o průměrech 10 cm – bodová hodnota 
30 bodů, 15 cm – bodová hodnota 20 
bodů, průměr 20 cm – bodová hod-
nota 10 bodů byly umístěny ve 185 
metrech. Závodník se sám rozhodl, 
na jaký gong kolik ran bude střílet. 
Od toho pak byla odvozena hodnota 
zásahu a celkové položky. Vylosova-
nou a trochu kontraverzní polohou 
byla střelba vestoje s  oporou větví 
keře. Časový limit byl 90 vteřin na 5 
výstřelů. Díky tomu, že během závodu 
foukal na střelnici silný vítr, tak kmínky 
vysokého keře nebyly vůbec pevnou 
oporou.

Na posledním pátém střelišti si 
soutěžící ověřili svou hbitost Rych-
lopalbou, a to tentokrát z posedu na 
vylosovaný terč jezevce umístěný na 
200 metrů. Pět ran v čase 45 vteřin. 
Ani zde se čas na zaujetí polohy ne-
počítával do časového limitu.

S  tímto náročným programem si 
ze všech 55 střelců nejlépe poradil 
vítěz prvního závodu Martin Šlechta 
a zvítězil nástřelem 791,8 bodů z 902 
b. možných, což znamenalo 100 %. 
K  tomuto výsledku se procentuálně 
porovnávali ostatní střelci. 

O suverénnosti Martina v  letoš-
ním seriálu svědčí to, že druhému 
v absolutním pořadí, kterým byla moje 
maličkost, nadělil celých 100,5 bodu. 
Třetí příčka patřila Tomáši Staňko-
vi se 671,4 body (84,79 %). Martinu 
Šlechtovi již vítězství v letošním seri-
álu nikdo nemůže vzít. Na ostatních 
místech je však vše ještě otevřené.

Ve výkonnostních třídách, kam 
byli zařazeni střelci podle svých vý-
sledků v  loňské sezóně, bylo pořadí 
následovné. Zlatá výkonnostní třída: 
Martin Šlechta, Tomáš Staněk a Mi-
roslav Forró. Stříbrná výkonnostní 
třída: Antonín Čech, Martin Skudla a 
Petr Laštůvka. Bronzová výkonnostní 
třída: Karel Strapek, Roman Konečný 
a Filip Novák. 

První tři střelci v absolutním pořadí 
obdrželi pěkné ceny od všech partne-
rů letošního seriálu S&B Match, kte-

rými jsou generální partner Sellier & 
Bellot, a.s. a další významní partneři, 
kterými jsou Česká zbrojovka Uher-
ský Brod, a.s. a Meopta - Optika, s.r.o.

Poháry jak v  absolutním pořadí, 
tak ve výkonnostních třídách pro 
první tři jsou již samozřejmostí. Střel-
ci do 33. místa obdrželi od všech 
partnerů tašky s  upomínkovými a 
propagačními materiály. 

Je potěšitelně, že opět přijela řada 
nováčků, se kterými jsme se v Plzni 
viděli poprvé a vedli si opět vcelku 
dobře. Závodu se zúčastnili i čtyři 
střelci ze zahraničí - Conny Eliasson 
ze Švédska, Jason Toal z  Anglie, 
Peter Kodaj a Tono Molnár ze Slo-
venska.

Znovu připomínám, že střelci, kte-
ří se zúčastní tří ze čtyř závodů, po-
stoupí do losování o hlavní a velice 
hodnotnou cenu celé soutěže. Zatím 
se ve třech závodech prostřídalo 80 
střelců. Z nich se minimálně obou zá-
vodů zúčastnilo 54 střelců. 

Ti zbývající střelci, kteří se zúčast-
nili zatím jen jednou a nebo zatím se 
žádného závodu nezúčastnili se již 
bohužel nemůžou zapojit do losová-
ní o LOVECKÝ KOMPLET, kterým 
je kulovnice včetně optiky a střeliva. 
Ale to neznamená, že by se neměli 
přihlásit na poslední, a to dvoudenní 
závod S&B Match, který proběhne 14 
a 15. září 2019 na nádherné střelnici 
v Plzni - Lobzích současně jako Ote-
vřené mistrovství České republiky 
v lovecké kulové střelbě. 

Dalším lákadlem je i to, že se na 
tento závod chystají další zahraniční 
střelci, a to nejen z  Evropy. Uvidí-
me, zda přijedou i střelci z  Namibie 
a z kolébky této střelby z Jihoafrické 
republiky. Vidět jak střílí světová špič-
ka a možnost si s  nimi změřit síly 
určitě stojí za to.

Nyní je před námi prázdninová pře-
stávka a pak již zmiňovaný dvoudenní 
finálový závod S&B Match a to 14 a 
15. září 2019 opět tam, kde se letoš-
ní série zahajovala a to na nádherné 
střelnici v Plzni - Lobzích. Došlo tedy 
nejen ke změně místa konání (původ-
ně Bzenec), ale i ke změně termínu. 

Upozorňuji, že možnost přihlášení 
a využití výhod uvedených v propozi-
cích končí 4. září. Kapacita závodu je 
sice neomezená, ale ti, kteří přijedou 
na závod bez přihlášení, zaplatí 
startovné o 200 Kč vyšší než střelci 
přihlášení. Všechny potřebné infor-
mace najdete na www.loveckakulo-
vastrelba.cz a našem FCB.

Na společné chvíle při lovecké ku-
lové střelbě do Světnova 

zve za všechny členy ČALKS 
Antonín ČECH


