
 
 

ve spolupráci  
s Českou asociací lovecké  

kulové střelby 
 

za podpory 

  
pořádají 

 

CZ Match 
závod v lovecké kulové střelbě 

 

11. červen 2022 Světnov 



 
Rozsah závodu – LOVECKÁ KULOVÁ STŘELBA dle Národních soutěžních pravidel disciplíny 

Lovecká kulová střelba, platnými od 13.2.2022.  
https://loveckakulovastrelba.cz/index.php/pravidla/ 

 
 Kategorie OPEN - 30 výstřelů (členěných na 5 x 2 výstřely +  4 x 5 výstřelů) 

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

Na závod je nutné se přihlásit ELEKTRONICKY na webu:  

www.loveckakulovastrelba.cz 
Po přihlášení obdrží každý E-mail se všemi dalšími informacemi 

Střelci, kteří se přihlásí a uhradí startovné předem budou mít zvýhodněné startovné, jak střelci, kteří se budou 
přihlašovat a hradit startovné až na střelnici v den závodu. 

 

Možnost přihlášení končí v úterý 7.června 2022  
(připsání platby na účet ČALKS nejpozději do 8.6.2022).  

 
Všechny potřebné informace a on-line přihlášení najdete na stránkách LKS: www.loveckakulovastrelba.cz 

V případě problémů s přihlášením piště na E-mail: czhrsa@seznam.cz, nebo volejte 737 197 947  

 

Při prezenci na místě závodu bude od všech střelců požadován doklad o pojištění zodpovědnosti 
při používání střelné zbraně. U členů ČMMJ platný členský průkaz se zaplacenými příspěvky na rok 2022, u 

myslivců (nečlenů ČMMJ) doklad o zákonném pojištění při výkonu práva myslivosti na rok 2022, u členů ASAT doklad o 
zaplacení členského příspěvku na rok 2022. U ostatních jinou pojistku platnou na rok 2022 – např. individuální pojištění 
držitele zbraně od Halali. https://online.halali.cz/drzitele-zbrani/ 

 

Termín závodu -  sobota 11. června 2022 na střelnici Světnov u Žďáru nad Sázavou 
 
Ředitel závodu:     ing.Antonín Čech   
Hlavní rozhodčí:     Jakub Forró   
Rozhodčí:          Členové ČALKS 
 
 
Startovné :  Základní při přihlášení a platbě až na závodě   1200 Kč  
  Snížené při přihlášení a platbě do 7.6.2022   Členové ČALKS   900 Kč 

Ostatní  1100 Kč 
  

Ředitel závodu:     ing.Antonín Čech   
Hlavní rozhodčí:     Jakub Forró   
Rozhodčí:          Členové ČALKS 



Nastřelení zbraní v pátek 10. 6. 2022  -   Nebude možné 
 
  
Časový rozpis:  Sobota 11. 6. 2022  7.00 - 8.30 kontrola nastřelení zbraně  
                          (max. 5 minut na střelce) 

7.00 - 8.30  prezence 
                                                              9.00   slavnostní zahájení - nástup 
                                                                            9.30   zahájení střelby 
      
Vyhodnocení: 

Střelec s nejvyšším výsledkem bude prohlášen za vítěze CZ Match a obdrží jednu z hlavních cen  
kulovnici CZ 600 LUX. 

 
Ze všech střelců, bude vylosován ten, který obdrží druhou ze dvou hlavních cen  

kulovnici CZ 600 ALPHA  
od generálního partnera  

ČESKÁ ZBROJOVKA a.s.   
 
Základní technická ustanovení kategorie OPEN: 
- střílí se na pevné terče kulovou zbraní (použití samonabíjecích zbraní je zakázáno), nejnižší kalibr pro použití 

je .20 (5mm) 
- střelec je povinen celý závod odstřílet jednou zbraní (kompletem) 
- hmotnost kulovnice není omezena 
- dvojnožky jsou zakázány 
- úsťové brzdy a kompenzátory jsou povoleny (jejich použití je potřeba nahlásit při přihlášení do závodu) 
- tlumiče jsou povoleny 
- řemen upevněný jedním koncem na předpažbí (hlavni) a druhým na pažbě je povolen 
- rukavice jsou povoleny (nesmí mít výztuhy zápěstí) 
- smí se použít všechny druhy loveckého střeliva včetně celopláště (zakázáno je speciální vojenské střelivo a 

střelivo s ocelovým jádrem) 
- střílí na vzdálenost 100 až 300 metrů (vzdálenost bude známa) 
- na odstřílení každé položky může být stanoven rozdílný časový limit. Časový limit zahrnuje obvykle i čas na 

zaujetí polohy na palebné čáře  
- u všech položek je možné použít optiku bez omezení zvětšení  
- použití vestavěných dálkoměrů v puškohledech je zakázáno a v případě porušení bude střelec 

diskvalifikován  
- další ustanovení se řídí mezinárodními pravidly IHRSA. 
- V případě rovnosti bodů pro určení pořadí na prvních třech místech ve všech kategoriích proběhne rozstřel 

– gong průměru 20 cm na vzdálenost 300 metrů vestoje z volné ruky (metoda náhlé smrti). Střelci, kteří 
zasáhnou, střílí na gong průměru 15 cm. Střelci, kteří minou postupují na vzdálenost 250m. Vše se opakuje 
a postupuje se vždy o 50m blíže a to až do úplného rozhodnutí o pořadí. 

- Organizátoři si vyhrazují právo případných změn. 
 
Hodnocení: 

- do 30 minut po ukončení střelby                                                   
- hodnotí se všechny položky dohromady                           


