
 

 

  
 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 
Okresní myslivecký spolek Žďár n/S. 

 
 

pořádají 
  

1. Závod se seriálu   
 
 

Pohár ČMMJ – Běžící kňour 2022 

 
 

 
 
 
 
 

Střelnice Světnov 
 

30. 4. 2022 
 
 



 

 

 
Konání: 
Datum konání: 30. 4. 2022 
 
Místo konání: Střelnice Světnov 
 
Termín a místo podání přihlášek: Přihlášky se přijímají podle došlého pořadí do vyčerpání 
kapacity střelnice, tj. 60 střelců nebo do konce odstřílení první položky přeboru. 
 
Startovné:  

Hlavní závod:    400 Kč  / Junioři 200 Kč 
    Členové ČMMJ sleva 50 Kč 
    Předplatitelé časopisu Myslivost sleva 50 Kč 
Doprovodný závod:  100 Kč / Junioři 50 Kč 

 
    
Kapacita střelců: 60 střelců 
 

Organizační výbor: 
 
Předseda Jan Velík Jednatel Bc. Stanislav Císař 

Ředitel Ing. Antonín Čech Ekonom Ing. Miloslava Jakešová 

Hlavní rozhodčí Ing. Antonín Čech Technický pracovník Oldřich Petrlík 

Sbor rozhodčích SK OMS Zdravotník Poliklinika Žďár n/S 

 
  

Časový rozpis soutěže: 
 
Časový rozpis soutěže: 
   8:00 hodin prezence 

8:15 hodin nástup závodníků, losování a zahájení CZUB Tour 
                                   8:45 hodin zahájení střelby 
                                   Vyhlášení výsledků do 30 minut po ukončení střelby 
 
 
 
 
Přihlášení elektronicky: na následujících stránkách: 
 
    OMS – střelnice Světnov: https://strelnice.net/ 
    ČALKS https://loveckakulovastrelba.cz/ 

 
         nebo E-mailem OMS: omszr@unet.cz 
      

 
 
 

 

https://strelnice.net/
https://loveckakulovastrelba.cz/


 

 

                                     
Rozsah závodu: 
 
Hlavní závod: Běžící kňour 
Popis disciplíny: Střelec střílí na pohyblivý terč kňoura na průseku kulovou zbraní. Zbraň drží střelec 
v loveckém postoji a ihned po zavolání může zalícit (nahodit) zbraň. Běžně se střídá běh zprava 
doleva a zleva doprava. V první položce se začíná terčem zprava do leva, ve druhé pak z leva doprava, 
aby byl dosažen shodný počet pravých i levých běhů terče. V jedné položce se odstřílí celkem pět 
výstřelů. 
 
Cíl: Naučit střelce správnému postoji, zalícení, vedení pohyblivého terče a kontrolovanému 
odpálení rány v daném a předem vytýčeném průseku střelby. Tím zvýšit bezpečnost při zacházení se 
zbraní a jistotu výstřelu do neohroženého prostoru. Dále získání zručnosti a jistoty ve správném 
předsazení a tím co nejlepšímu zásahu zvěře při samotném lovu a zabránění tak postřelení či minutí 
zvěře. 
 
Terč:   Běžící kňour – FITASC pro loveckou kombinaci 
 
Poloha / opora:  Vestoje / bez opory 
 
Vzdálenost:   50 metrů 
 
Šířka průseku:   10 m 
 
Rychlost:  4 m/s (čas průjezdu průsekem 2,5 sekundy) 
 
Počet výstřelů:   celkem 10 výstřelů (maximální bodový zisk 100 bodů), střídavě 5 běhů zleva a 
zprava. 
 
Zbraně a mířidla: Střílí se loveckou kulovnicí ráže 22 Hornet až 9,3. U samonabíjecích zbraní je 
podmínkou nabíjení každé rány jednotlivě. Váha zbraně je neomezená. Optika bez omezení zvětšení.  
  
Vlastní průběh: Všichni střelci odstřílí 10 ran najednou. Při shodném výsledku o 1 až 3místo se bude 
konat rozstřel a to tak, že: střelci si vylosují pořadí a každý střelec střílí dvě rány (jednu zprava a 
druhou zleva) do rozhodnutí systémem KO.  
 
Ostatní ustanovení:  Střílí se dle platného střeleckého řádu ČMMJ a mezinárodníc pravidel FITASC 
pro loveckou kombinaci vyjma pravidel upravených shora. Podmínkou pro vyhodnocení střelce je 
členství v ČMMJ, z.s.  
 
Vyhodnocení:  Absolutní vítěz: střelec s maximálním bodovým součtem výsledků obou položek.  
 
 Vyhodnocení v kategoriích: 

 Pro uspokojení většího počtu myslivců je tato soutěž rozdělena tří 
kategorií a to:  

 MYSLIVCI  do 83,99% 
 OPEN        od 84% 

NEMYSLIVCI  volné 
Ve všech kategoriích bude vyhodnoceno 1 až 3místo a tito obdrží 
poháry od ČMMJ. 

 
 
 



 

 

Doprovodný závod: Zajíc na průseku 
 
Popis disciplíny: Střelec střílí na pohyblivý plechového zajíce na průseku brokovou zbraní. Zbraň drží 
střelec v loveckém postoji a ihned po zavolání může zalícit (nahodit) zbraň. Každý dvojstřel začíná 
terčem zprava doleva a pak následuje ihned terč zleva doprava. V jedné položce se odstřílí celkem 20 
výstřelů. 
 
Cíl: Naučit střelce správnému postoji, zalícení, vedení pohyblivého terče a kontrolovanému 
odpálení rány v daném a předem vytýčeném průseku střelby. Tím zvýšit bezpečnost při zacházení se 
zbraní a jistotu výstřelu do neohroženého prostoru. Dále získání zručnosti a jistoty ve správném 
předsazení a tím co nejlepšímu zásahu zvěře při samotném lovu a zabránění tak postřelení či minutí 
zvěře. 

 
Terč:   Plechový sklopný zajíc 
 
Poloha / opora:  Vestoje / bez opory 
 
Vzdálenost:   35 metrů 
 
Šířka průseku:   3 m 
 
Rychlost:  4 m/s  
 
Počet výstřelů:   celkem 20 výstřelů (maximální bodový zisk 100 bodů), 10 dvojstřelů  
 
Zbraně a mířidla: Střílí se brokovnicí  
  
Vlastní průběh: Všichni střelci odstřílí 20 ran najednou. Při shodném výsledku o 1 až 3místo se bude 
konat rozstřel a to tak, že: střelci si vylosují pořadí a každý střelec střílí dvě rány (jednu zprava a 
druhou zleva) do rozhodnutí systémem KO.  
 
Ostatní ustanovení:  Střílí se dle platného střeleckého řádu ČMMJ vyjma pravidel upravených 
shora. Podmínkou pro vyhodnocení střelce není členství v ČMMJ, z.s.  
 

Vyhodnocení:  Vítěz: střelec s maximálním bodovým výsledkem 
 
 

Sponzory přeboru jsou: 
 

                              


