
o kulovnice CZ 557 Lux II a CZ 557 Eclipse

 

 



Rozsah závodu – LOVECKÁ KULOVÁ STŘELBA dle pravidel IHRSA a dodatku pro ČR 

30 výstřelů na různé terče a gongy z různých poloh a s použitím různých opor. 
 

Dle celkových výsledků bude stanoveno absolutní pořadí závodu. Vítěz obdrží certifikát na   

kulovnici CZ 557 Lux II.  

Dále proběhne vyhodnocení dle výkonnostních tříd – zlaté, stříbrné a bronzové, kam byli střelci 

zařazeni dle loňského seriálu LKS. První tři střelci obdrží certifikáty k odběru zboží ve výši  

3.000, 2.000 a 1000 Kč.  

Na závěr bude vylosován střelec, který obdrží certifikát na kulovnici CZ 557 Eclipse. 

 
Střelci dopředu přihlášení budou hradit o 100 Kč zvýhodněné startovné, jak střelci, kteří se budou 

přihlašovat a hradit startovné až na střelnici v den závodu.  

Startovné uhrazené na S&B Match bude automaticky při přihlášení převedeno na tento závod – CZ Match 

Možnost přihlášení začíná 7. května 2020 a končí 27. května 2020.  

Všechny potřebné informace ohledně přihlášení najdete na stránkách LKS: www.loveckakulovastrelba.cz 

E-mail pro přihlášení do závodu je: cech@loveckakulovastrelba.cz 

(do E-mailu uvádějte: Příjmení a jméno, adresu, ráži zbraně, číslo ZP a do které skupiny (dopolední nebo 

odpolední) by chtěl být zařazen (pořadatelé si vyhrazují právo konečné zařazení upravit s ohledem na 

rovnocenné skupiny střelců. Čísla účtu pro platbu startovného obdrží střelci, kteří neměli uhrazené 

startovné na S&B Match v odpovědi na přihlašovací E-mail). 

 
Termín závodu -  neděle 30. května 2020 na střelnici Světnov u Žďáru nad Sázavou 

 

Ředitel závodu:     ing. Antonín Čech   

Hlavní rozhodčí:     Jakub Forró   

Rozhodčí:          Členové ČALKS doplnění o střelce z odpolední/dopolední směny 

 

Startovné:   základní snížené (přihlášení od 7. 5. do 27. 5.) 

Členové ČALKS   800 Kč 700 Kč 

Ostatní    1000 Kč 900 Kč 

 

Časový rozpis:     Sobota 30. 5. 2020  7.00 - 8.00     prezence dopolední skupiny 

7.00 - 8.00    kontrola nastřelení zbraně  

                                                             8.15      nástup  

                                                             8.30      zahájení střelby 

 

11.30 - 12.30  prezence dopolední skupiny 

11.30 - 12.30  kontrola nastřelení zbraně  

                                                                12.45      nástup 

                                                             13.00      zahájení střelby 

 

 

http://www.loveckakulovastrelba.cz/


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 o stejné hmotnosti 

- 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 střeliva včetně celopláště (zakázáno je speciální vojenské střelivo a střelivo 
s ocelovým jádrem) 

- střílí se celkem 30 výstřelů z pěti palebných čar, členěných celkem na 12 střeleckých stanovišť (dvě 
střeliště po 5 výstřelech na gongy a 10 stanovišť po 2 výstřelech na dva druhy terčů) 

- střílí na vzdálenost 100 až 300 metrů (vzdálenost bude známa) 

- na odstřílení každé dvouranné položky je stanoven časový limit 45 vteřin, u rychlopalby 45 vteřin na 5 
gongů a u gongů 5 výstřelů 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 a dodatku platného pro ČR, podání protestu – 
záloha 500,- Kč 

- výsledek každého střelce bude vyjádřen procentem oproti výsledku vítěze závodu, jehož výsledek bude 
představovat 100%.  

 
 

 
Hodnocení: 
- do 30 minut po skončení střelby 

- hodnotí se všechny položky dohromady 

 

Srdečně zvou pořadatelé! 
 


