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Tříměsíční pauza od posledního seriálového závodu utekla jako voda a nacházíme se těsně 
před dvoudenním finálovým závodem S&B Match. Tento závod je současně historicky prvním 
otevřeným Mistrovstvím České republiky v lovecké kulové střelbě a proběhne za účasti za-
hraničních střelců ve dnech 14 a 15. září 2019 na nádherné střelnici armádního střediska Dukly 
Plzeň v Lobzích. 

Bude to rovněž generálka na mistrovství světa v lovecké kulové střelbě 2020, které se uskuteční 
poprvé v Evropě, a to právě na této střelnici na sklonku srpna příštího roku. 

Se správcem střelnice Bohumírem Pokorným jsme vymysleli osm palebných čar a střelišť, na 
kterých může střelba probíhat současně. Takže bude z čeho vybírat a každý den bude jiný neje-
nom z hlediska terčů, vzdáleností a opor, ale i z hlediska volby některých rozdílných střelišť. 

Vzdálenosti terčů a gongů budou od 50 m do úctyhodných 350 m. Samozřejmě velikosti terčů, 
zvolené polohy a opory budou odpovídat vzdálenostem. Sledujte náš FCB a tam se v předstihu 
objeví přesnější představa toho, jak bude závod probíhat, ale o mnohém opět rozhodne losování 
až den před vlastní soutěží.

Nebude se ale rozhodovat jen o konečném umístění v  absolutním pořadí celého seriálu a 
jednotlivých výkonnostních třídách – zlaté, stříbrné, bronzové (budou se započítávat tři nejlepší 
výsledky).

Výsledné pořadí střelců čtvrtého závodu S&B Match bude sice shodné s absolutním pořadím 
Grand Prix ČR. 

Mistři republiky však budou, podle mezinárodních pravidel IHRSA, vyhlašováni i v následujících 
kategoriích: I. Junioři (16 let a mladší), I. Ženy, III. Muži, IV. Senioři (50 až 59 let), V. Veteráni (60 
let a více)

Asi největším magnetem však bude přece jen vylosování loveckého kompletu, kterým je kulov-
nice včetně optiky a střeliva, od partnerů letošního seriálu S&B Match (S&B, CZUB a Meopta) 
z těch střelců, kteří se zúčastnili aspoň tří seriálových závodů.

Upozorňuji, že možnost přihlášení na tento prestižní závod, a tím využití výhod uvedených 
v propozicích, kterými jsou nižší startovné a možnost objednání 120 nábojů Match za zvýhodně-
nou cenu, končí již 4. září 2019. 

Všechny potřebné informace najdete na www.loveckakulovastrelba.cz a našem FCB.
Na společné chvíle při lovecké kulové střelbě zve do Plzně Antonín ČECH
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