Doplnění Střeleckého řádu ČMMJ o disciplínu Lovecká
kulová střelba
Lovecká kulová střelba/LKS/
Jedná se o sport pro myslivce. Skutečný účel této střelby je testovat, podporovat znalost balistiky střel,
schopnost střílet z různých pozic a „ pod tlakem“ v časovém omezení pro dosažení toho, aby jeho zbraň
byla schopna dosáhnout dobrého soustřelu na přiměřenou (loveckou) vzdálenost a bezpečně zasáhnout
cíl.

Základní technická ustanovení :
-

střílí se na pevné terče kulovou zbraní od ráže 22 Hornet po největší možnou ráži povolenou
v provozním řádu konkrétní střelnice (použití samonabíjecích zbraní je zakázáno)
střelec je povinen celý závod odstřílet jednou zbraní
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 loveckého střeliva schválené v provozním řádu jednotlivých střelnic
(zakázáno je speciální vojenské střelivo a střelivo s ocelovým jádrem)
střílí na vzdálenost 30 až 400 metrů podle možností střelnice, vzdálenost je známá +/- 10m
na odstřílení každé položky může být stanoven rozdílný časový limit. Maximálně však 120 sekund.
Časový limit zahrnuje čas na zaujetí polohy na palebné čáře.
u všech položek je možné použít optiku bez omezení zvětšení
použití dálkoměrů a pomůcek na měření vzdáleností je zakázáno a v případě porušení bude střelec
diskvalifikován
další ustanovení se řídí mezinárodními pravidly IHRSA.

Chování na střelišti a povely rozhodčího:
-

-

Pokud se nestřílí, musí být závěr zbraně vždy otevřený, zásobník vyjmutý nebo prázdná nábojová
schránka.
Ostrá munice může být umístěna (dána) do zbraně zasunutím zásobníku nebo vložením do schránky
zbraně, pouze na příkaz úsekového rozhodčího (povel „Můžete nabíjet!“)
Po zahájení činnosti na střelišti (povel „Start“) nesmí být závěr zbraně uzavřen. Závěr může být
zasunut dopředu, ale klika nesmí být uzavřena, aby se zabránilo případnému vypadnutí závěru.
Závěr nesmí být uzavřen, než střelec zaujme svoji polohu ke střelbě.
Úsekový rozhodčí bude na každém střeleckém stanovišti před zahájením střelby střelce důkladně
informovat o průběhu střelby. Žádný střelec nemůže střelbu opakovat z důvodu., že jasně
nerozuměli, co bylo řečeno.
Úsekový rozhodčí vyvolá jména střelců, kteří jsou další na řadě, aby se připravili a mohli nastoupit
následně po odstřílení předchozí skupiny
Terče nesmí být zkoumány žádným optickým zařízením, včetně dalekohledů a puškohledů, nikým
jiným ani pozorovateli (fanoušky), pouze pokud není střelec o to požádán úsekovým rozhodčím.
Standardní příkazy úsekového rozhodčího jsou:
- „Můžete nabíjet!“
- „Je někdo nepřipraven?“ (střelec případně zvednutím ruky dá najevo, že není připraven)
- „Čekat!“

- Během 3-5 sekund dá rozhodčí signál ke startu střelby (hvizdem píšťalky nebo povelem „Start!“)
- V průběhu střelby bude zbývající čas hlášen střelci takto: 90 sekund zbývá, 60 sekund zbývá,
30 sekund zbývá, 10 sekund zbývá, odpočítává se posledních 5 sekund.

Posuzování terčů:
-

-

Jakmile se otvor po střele dotkne bodovací čáry, platí při hodnocení vyšší hodnota zásahu.
„Dotykem“ znamená, že neexistuje žádná viditelná mezera mezi bodovací čárou a otvorem po střele.
Pokud není jasné, zda se otvor po střele dotýká bodovací čáry, jemně se do otvoru po střele zasune
náboj dané ráže a pokud se takto „kalibrovaný“ otvor dotkne bodovací čáry, platí vyšší hodnota
zásahu.
Výjimka: pokud se otvor po střele dotkne bodovací čáry v oblasti považované za minutou (hodnota
nula, mimo oblast terče) a zápornou oblastí terče, bude se počítat záporný výsledek.
Toto neplatí pouze v následujícím případě: Při současném zásahu spojnice kladné hodnoty a 0 a
mínusové hodnoty se bude započítávat kladná bodová hodnota to je 30.

Závady zbraně:
-

-

-

-

Při poruše zbraně či střeliva během střelby, zvedne střelec ruku a zbraň drží směrem k terčům.
Rozhodčí poznačí čas, kdy k tomu došlo. Po ukončení položky úsekový rozhodčí posoudí typ závady a
rozhodne o případném dostřílení zbylého času a zbylých výstřelů položky.
Závady, které jsou důvodem k opakování položky svojí zbraní:
- Selhání náboje (musí být zjevná stopa po úderníku)
- Uvíznutí náboje či nábojnice v nábojové komoře (náboj se podaří z nábojové komory
vyjmout)
Závady, které jsou důvodem k opakování položky cizí zbraní:
- Selhání náboje (není zjevná stopa po úderníku), kdy je závada způsobena zlomením úderníku
- Uvíznutí náboje či nábojnice v nábojové komoře (náboj se nepodaří z nábojové komory
vyjmout)
Vzpříčený náboj při podávání ze zásobníku či nábojové komory se za závadu nepovažuje.
Jiné závady bude posuzovat úsekový rozhodčí společně s hlavním rozhodčím a ředitelem soutěže a ti
rozhodnou o případném dalším postupu.

Závady terčového zařízení:
-

-

-

-

Při poruše na terčovém zařízení (stojany s terčem, gong apod.) během střelby, zvedne střelec ruku a
zbraň drží směrem k terčům. Rozhodčí poznačí čas, kdy k tomu došlo. Po ukončení položky úsekový
rozhodčí posoudí typ závady a rozhodne o případném dostřílení zbylého času a zbylých výstřelů
položky.
Závady, které jsou důvodem k opakování položky:
- Spadlý stojan s terčem
- Nedostatečně připevněný terč
- Natočený gong
- Upadnutý gong
- Nezřetelně viditelný gong (ostřílená barva)
Střelec může po povelu k zahájení střelby po zaujetí polohy odmítnout střelbu z výše uvedených
důvodů. Zvedne ruku a zbraň drží směrem k terčům. Rozhodčí poznačí čas, kdy k tomu došlo. Po
ukončení položky úsekový rozhodčí posoudí typ závady a rozhodne o opakování položky.
Pokud střelec vidí výše uvedené závady a přesto na závadný cíl vystřelí, nebude k dodatečnému
protestu brán zřetel

Ostatní ustanovení: Střílí se dle mezinárodníc pravidel IHRSA pro loveckou kulovou střelbu se změnami
a doplněními uvedenými v této příloze.

Vyhodnocení:

Absolutní pořadí:
Výsledek každého střelce bude vyjádřen procentem oproti
výsledku vítěze závodu, jehož výsledek bude představovat 100%.
Vyhodnocení v kategoriích: Střelci budou vyhodnoceni dle pravidel Střeleckého
řádu ČMMJ podle kategorií dámy, junioři, muži, veteráni, superveteráni.

Základní členění disciplín LKS v ČR: Terč, Trap, Šoulačka, Gong, Rychlopalba

Terč
Popis disciplíny:

Položku střílí vždy více střelců (dle povahy střelnice, množství střeleckých stavů a
počtu opor), obvykle 6 střelců a ti střílejí celou položku (5 výstřelů) na stejný terč a ze
stejné vzdálenosti, a za použití jedné opory. Mohou však být různé kombinace (dle
pořadatele) například dva typy terčů v různé vzdálenosti s určením počtu výstřelů na
každý z terčů. Možná je i kombinace terče s jedním či více gongy. Může být během položky
určeno kolik výstřelů bude provedeno z určité polohy za použití shodné opory (střídání
poloh např.: stoj, kleč, sed, leh)

Cíl:

Naučit střelce využít co nejlépe určitou polohu a oporu pro co nejlepší zamíření a jistý
výstřel a ten rychle zopakovat na ten samý nebo jiný terč či, nebo z jiné polohy

Terče:

Terče pro loveckou kulovou střelbu (gong)

Poloha / opora:

Dle povahy střelnice a možností pořadatele s ohledem na velikost a náročnost
terče a zvolenou vzdálenost střelby

Vzdálenost:

50 – 400 metrů (dle možností střelnice)

Počet výstřelů:

5 x 1 výstřel, tedy celkem 5 výstřelů

Časový limit:

Obvykle 90 sekund na všech 5 výstřelů (do času se započítává čas na přípravu a
zaujetí polohy)

Šoulačka
Popis disciplíny:

Položku střílí vždy více střelců (obvykle celá skupina – runda) a ti střílejí celou položku na
stejný terč a z různé vzdálenosti, ale pokaždé 1 nebo 2 výstřely za použití jiné polohy či
opory. Těchto vzdáleností je obvykle pět. Střelci postupují od nejvzdálenějšího stanoviště
a končí na stanovišti nejblíže terči. Dle možností pořadatele může být počet vzdáleností
(stanovišť) méně, pak bude určen počet výstřelů z určité vzdálenosti.

Cíl:

Naučit střelce využít co nejlépe určitou polohu a oporu pro co nejlepší zamíření a jistý
výstřel a ten případně rychle zopakovat

Terče:

Terče pro loveckou kulovou střelbu (gong)

Poloha / opora:

Dle povahy střelnice a možností pořadatele s ohledem na velikost a náročnost
terče a zvolenou vzdálenost střelby

Vzdálenost:

30 – 400 metrů (dle možností střelnice)

Počet výstřelů:

5 x 1 výstřel, tedy celkem 5 výstřelů
5 x 2 výstřelů, tedy celkem 10 výstřelů
Alternativa dle určení pořadatele

Časový limit:

Obvykle 30 sekund na každý jeden výstřel nebo 45 sekund na každé dva výstřely
z příslušné vzdálenosti a pozice (do času se započítává čas na přípravu a zaujetí
polohy)

Trap
Popis disciplíny:

Položku střílí vždy více střelců (obvykle celá skupina – runda) a ti střílejí celou položku na
stejný terč a ze stejné vzdálenosti, ale pokaždé 1 nebo 2 výstřely za použití jiné polohy a
opory. Těchto pozic je pět. Střelci postupují obdobným způsobem jako na trapu (vždy
začíná střelec na stanovišti č.1 a končí na stanovišti 5.

Cíl:

Naučit střelce využít co nejlépe určitou polohu a oporu pro co nejlepší zamíření a jistý
výstřel a ten případně rychle zopakovat (případ pohybu zvěře při výstřelu či postřelení)

Terče:

Terče pro loveckou kulovou střelbu (gong)

Poloha / opora:

Dle povahy střelnice a možností pořadatele s ohledem na velikost a náročnost
terče a zvolenou vzdálenost střelby

Vzdálenost:

50 – 400 metrů (dle možností střelnice)

Počet výstřelů:

5 x 1 výstřel, tedy celkem 5 výstřelů
5 x 2 výstřelů, tedy celkem 10 výstřelů

Časový limit:

Obvykle 30 sekund na každý jeden výstřel nebo 45 sekund na každé dva výstřely
z příslušné pozice (do času se započítává čas na přípravu a zaujetí polohy)

„Gong“
Popis disciplíny:

Položku střílí obvykle 2 střelci a ti střílejí po jednom výstřelu na každý z dvojice
maximálně pěti gongů. Každá z pěti dvojic gongů je umístěna v různé vzdálenosti od
střelce. Levý střelec střílí na levý gong a pravý střelec na gong pravý. Každá dvojice gongů
je označena číslem od 1 do 5 (číslování zleva doprava) a střelec musí střílet na gongy od
čísla 1 a postupně až k číslu 5 (pořadí gongů nemusí odpovídat pořadí vzdáleností). Mohou
být použity i gongy rozdílného průměru. Dále jsou možné různé varianty např. : střílí
pouze jeden střelec na 5 gongů, nebo střílí jeden střelec a má na stojanu gongy rozdílného
průměru a tedy s rozdílnou bodovou hodnotou a podle toho, který na určitou vzdálenost
zasáhne se započítávají body

Cíl:

Naučit střelce rychlému odhadu vzdálenosti, nalezení cíle a praktické znalosti balistiky
střely s cílem bezpečně zasáhnout cíl na různou vzdálenost

Terče:

Kovový gong průměru 20 cm, 15 nebo 10 cm

Poloha / opora:

Dle povahy střelnice a možností pořadatele s ohledem na velikost gongu a
zvolených vzdáleností střelby

Vzdálenost:

100 – 400 metrů (dle možností střelnice)

Počet výstřelů:

5 x 1 výstřel, tedy celkem 5 výstřelů, zásah hodnocen 30 body
Při alternativní střelbě s rozdílným průměrem gongu na jednom stojanu v jedné
vzdálenosti platí obecně pravidlo, že zásah nejmenšího gongu je hodnoceno 30
body a zásah většího bude oceněn nižší bodovou hodnotou (obvykle 15 bodů)

Časový limit:

Obvykle 120 sekund na 5 výstřelů (do času se započítává čas na přípravu a zaujetí
polohy)

Rychlopalba
Popis disciplíny:

Položku střílí více střelců (dle možností střelnice) a ti střílejí celou položku na stejný terč
a ze stejné vzdálenosti, za použití jedné polohy a opěry. Na 5 výstřelů je krátký časový
limit. V případě použití gongu střílí jeden max. dva střelci

Cil:

Procvičit střelce v rychlém zamíření, bezpečném a rychlém přebíjení a přesné střelbě.

Terče:

Terče pro loveckou kulovou střelbu (gong)

Poloha / opora:

Dle povahy střelnice a možností pořadatele s ohledem na velikost a náročnost
terče a zvolenou vzdálenost střelby

Vzdálenost:

50 – 300 metrů (dle možnosti střelnice)

Počet výstřelů:

Celkem 5 výstřelů (maximální bodový zisk 150 bodů).

Časový limit:

Obvykle 45 sekund na 5 výstřelů (do času se započítává čas na přípravu a zaujetí
polohy)

