Mistrovství ČR 2011 velkorážní puškou na mizivé cíle
Mistrovství České republiky ve sportovní střelbě velkorážní libovolnou a standardní
puškou na mizivé cíle do 300 metrů, pořádané Českým střeleckým svazem, proběhlo 27.
srpna 2011 na střelnici v Holešově - Dobroticích. Jeho organizace se opět ujali členové
Sportovně střeleckého klubu Policie Holešov.

Místo konání mistrovství - střelnice v Dobroticích
Od dob, kdy se tato disciplína jmenovala Odstřelovačská puška na 100 až 300 metrů a střílelo
se na vojenské terče v podobě střílen, skrytě, neskrytě, stranou a vpřed běžících figur jen
z čtyřiapadesátek, Dragunovů nebo Mosinek už uplynulo hodně vody. V porevoluční době se
změnil nejenom název, ale přibyla další disciplína lišící se použitou zbraní, změnil se tvar a
rozměr terčů a před rokem se na těch mizejících a pohyblivých objevily bodovací kruhy.
V první části závodu se střílí v čase 10 minut na 300 m na mezinárodní pistolový terč a v čase
3 minut na pistolový otočný terč po deseti ranách.

Vystavené terče ve vzdálenosti 100, 200 a 300 metrů téměř nejsou pouhým okem vidět

Ve druhé části se střílí 2 rány na 300m na polokruhovitý terč o průměru 45cm s desítkou o
průměru 100mm, pak dvě rány na 100m na terč 12x7cm a desítkou s průměrem 50mm a 4
rány na 200m na terč o průměru 20cm a desítkou také 50mm. Tyto terče se objevují na 5-7
sekund.
Ve třetí části závodu se střílí na 300m pětkrát na stranou běžící terč o rozměrech 35x100cm
na výšku a oválnou desítkou 10x15cm, který se pohybuje v úseku 12-15m rychlostí 2-3m za
sekundu. Poté se ve stejné vzdálenosti na 50 sekund objeví dva terče 45x100cm na výšku se
stejnými rozměry hodnotících oválů a do každého se střílí čtyři rány.

Stranou běžící terče
Na rozdíl od libovolné může mít standardní puška ráži v rozmezí 7 - 8mm, puškohled se zvětšením maximálně 4x, nesmí mít dvojnožku, posuvnou botku ani stavitelnou lícnici či stuhu
pro odvod tepla nad hlavní. V obou disciplínách je povolen pouze jeden zásobník a smí se
nabíjet maximálně pěti náboji.

Jedna z libovolných pušek čeká na svou příležitost

Poměrně silný vítr provázející páteční trénink se přes noc trochu zmírnil, ale i přesto, že provázel prakticky celý závod, byly některé nástřely až udivující. V libovolné pušce po první
části vedl nástřelem 95 a 99 bodů Vladimír Jirásko z SSK Magnum Praha, druhý byl Stanislav
Kalabus z SSKP Přerov s 89 a 98 a o třetí pozici se dělili Jozef Tóth s 89 a 96 s Tomášem
Říhou s 91 a 94 z pořádajícího klubu. Po druhé části závodu se pořadí na prvních dvou místech nezměnilo, na třetí příčku se z páté posunul Petr Škorpil, který na každém z terčů střelil
pouze jednu devítku. Tóth s Říhou měli smůlu a oba se propadli až na jedenácté místo.

Střílí se druhá část na terče ve vzdálenosti 300 metrů,

na terče ve vzdálenosti 100 metrů

a ve vzdálenosti 200 metrů.

Konečným pořadím již tradičně zamíchal stranou běžící terč. Všech pět zásahů se do něj podařilo umístit jen dvěma střelcům. Na první pozici se tak díky dosaženým 95 bodům vyšvihl
z pátého místa Martin Heinz z SSKP Holešov s celkovým nástřelem 428 bodů, druhou příčku
i přes jednu nulu udržel Vladimír Jirásko se 427 body a na třetí místo ze sedmého díky všem
zásahům a 94 bodům na stranou běžícím terči postoupil Luboš Marek z SSK Union Praha.

Padly poslední výstřely, kontrola zbraní,

závodníci opouští stoly a spěchají vyslechnout hlášení rozhodčích u terčů
Ve standardní pušce měly změny v pořadí podobný průběh. V prvních dvou částech vedoucí
Jiří Rendl z SSK TS Bílina se ve třetí propadl na sedmé místo, druhé místo si od počátku držel

a celkovým 401 bodem zajistil Oldřich Knap z SSK Loyd Jablonec, třetí uhájil Miroslav Červenka z SSKP Teplice s 398 body a na první postupně z pátého přes třetí vystoupal Martin
Heinz, který jako jediný zasáhl všechny stranou běžící terče a celkově nastřílel 413 bodů. Získal tak oba mistrovské tituly v jednotlivcích, přidal k mim mistrovský titul a stříbro ve družstvech a stal se tak nejúspěšnějším střelcem mistrovství. Mezi muži startovaly pouze dvě ženy. Nejlépe si vedla Blanka Kalinová z SSK H. Králové 1, která i přesto že se jí příliš nedařilo
nakonec v obou disciplínách skončila v polovině startovního pole.

Martin Heinz se usmívá, ví, že mu to šlo dobře

Další střelci se však ještě na své výkony připravují

Tyto disciplíny jsou poměrně časově náročné, protože však počasí pořadatelům přálo, mohly
se všechny tři části odstřílet v jeden den. Díky tomu ale došlo k vyhlašování výsledků a ocenění úspěšných střelců až v podvečer. Na snímcích s bleskem to ale vypadá téměř na půlnoc.

Libovolná puška
Jirásko, Heinz a Marek

Standardní puška
Červenka, Heinz a Knap

Libovolná puška družstva zleva – Staněk s Heinzem, Jirásko s Markem a Janda s Pinkasem

Standardní puška družstva – Červenka s Rendlem, Staněk s Heinzem a Faltejsek se Škorpilem

Výsledky:
VPuMC(Li) (libovolná) jednotlivci – 1. Martin Heinz, P Holešov – 428, 2. Vladimír Jirásko,
Magnum Praha – 427, 3. Luboš Marek, Union Praha – 425, 4. Petr Pinkas, H. Králové 1 –
422, 5. Petr Škorpil, Choceň – 412 bodů. Družstva – 1. Pražské KS (V. Jirásko, L. Marek) –
852, 2. SSKP Holešov 1 (M. Heinz, P. Staněk) – 838, 3. Královéhradecké KS 2 (P. Pinkas, P.
Janda) – 785, 4. Moravskoslezské KS (V. Skalický, R. Bodzsar) – 753, 5. SSK TMS Pardubice (J. Kodras, M. Faltejsek) – 743.
VPuMC(St) (standardní) jednotlivci - 1. Martin Heinz, P Holešov - 413, 2. Oldřich Knap,
Loyd Jablonec – 401, 3. Miroslav Červenka, P Teplice – 398, 4. Petr Škorpil, Choceň – 388,
5. Petr Pinkas, H. Králové 1 – 378. Družstva – 1. SSKP Holešov 3 (M. Heinz, P. Staněk) –
783, 2. Ústecké KS (M. Červenka, J. Rendl) – 767, 3. Pardubické KS (P. Škorpil, M. Faltejsek) – 695, 4. SSKP Holešov 2 (J. Horák, K. Kratochvíl) – 674, 5. SSKP Holešov 1 (M.
Šefránek, J. Tóth) - 646 bodů.

Výsledkové listiny najdete na těchto adresách
http://shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=38078
http://shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=38079
Radko Krejčí

