Letošní mistrovství České republiky
ve střelbě malorážkou na mizivé cíle
do 50 metrů s puškohledem a s otevřenými mířidly proběhlo 6. září jako
každoročně na sportovní střelnici v
Hradci Králové – Třebši a bylo ověnčeno hned třemi novými rekordy.
Organizačně ho z pověření Českého
střeleckého svazu zajistili členové
Sportovně střeleckého klubu Policie
Hradec Králové.
O mistrovské tituly se na plně automatizované střelnici utkalo v disciplíně
s puškohledem třiatřicet střelců a střelkyň a patnáct družstev, s otevřenými mířidly
pak deset střelců a čtyři družstva. Družstva se v těchto disciplínách skládají pouze ze
dvou střelců a jejich členové si ve druhé části závodu, kde již střelec nesmí mít pozorovací dalekohled, mohou navzájem pomáhat jako pozorovatelé zásahů.

Nastoupení závodníci naslouchají poučení pořadatelů a hlavního rozhodčího.
S úbytkem střelnic umožňujících střelbu na velké vzdálenosti vznikla myšlenka umožnit střelcům z odstřelovaček
provozovat dál tuto disciplínu na běžných padesátimetrových střelnicích.
Spolu se změnou názvu původní disciplíny na „velkorážní puška na mizivé
cíle“ tak vznikly i disciplíny pro střelbu

malorážkou. Původní pravidla, určená pro pušky CZ 54 a SVD Dragunov a malorážky ZKM 456 a 451, doznala s nástupem modernějších a přesnějších zbraní změn
v podobě přidání bodovacích kruhů do mizivých terčů a jejich celkové zmenšení.
V malorážkových disciplínách, rozdělených na střelbu s puškohledem a s otevřenými
mířidly, se začaly objevovat zbraně zahraničních výrobců a některé dokonce i individuálně vyrobené speciálně za účelem jejich co největší přesnosti.
K přejímce byly předloženy kromě již zmíněných ZKM 456
pušky SUHL 150
Standard,
Vostok
Ural 2, Walther UITSpecial nebo benchrestová Anschütz
1913A a jedna CZ
452-2E ZKM s levostranným závěrem.
Zbraně musí odpovídat pravidly předepsaným rozměrům
Dalo by se říct, že jakousi perličkou mezi nimi byla na první pohled nenápadná zbraň
Roberta Chlapka. Systém Anschütz 1907 R má usazený do pažby typu Suhl 150,
vybavené systémem "pillar bedding", vyrobené na míru z laminovaného finského
dřeva v šedo-černé barvě, jaké se používá v CZUB pro odstřelovačky CZ 700.
Spoušťový mechanismus této zbraně je již od výrobce vynikající, nastavitelný
k maximální spokojenosti uživatele a celek je vyrobený s pověstnou německou precizností. Stačila jenom úprava vytahovače, aby vyhazoval nábojnice doprava místo
nahoru. Puškohled je
usazený na liště Weaver v masivní montáži
Burris XTRA Tactical.
Puška sama o sobě
zaručuje rozptyl zásahů
do 0,5MOA, tedy půl
úhlové minuty, který
však předvede
jen
v rukou
zkušeného
dobrého střelce.

Robert Chlapek
Tak to vypadá, když ulétne jedna devítka

Hodnotící komise v ženském složení. Ve sporných případech musí rozhodnout tři rozhodčí. Zde je
tím třetím hlavní rozhodčí
Kvality obou, tedy zbraně i střelce, se potvrdily hned v první části
závodu, když na obou terčích nastřílel shodně po 99 bodech. Ve
druhé části na mizivých cílech
minul desítku jen jednou a měl
tak našlápnuto na vítězství.
Osudným se mu ale stal ve třetí
části stranou běžící terč, který

dvakrát minul. Na
tomto terči má každý zásah o deset
bodů vyšší hodnotu
než zasažený kruh a
každá rána mimo je
citelnou ztrátou, která odsune závodníka o hodně míst dozadu.
Dva a půl metrový úsek projede tento terč za 5 – 7 sekund
Říká se, že kdo neumí „běhnu“, nemá šanci být na špici. Chlapka jeho zaváhání odsunulo na čtvrté místo. Měl sice shodný nástřel s bronzovým Bukačem, ale o pořadí
při shodě výsledků rozhoduje právě
hodnota zásahů na tomto terči. Svoje
chyby si ale vynahradil v disciplíně
s otevřenými mířidly, kde s náskokem
dvanácti bodů zvítězil.

Rozhodčí i přihlížející závodníci
bedlivě sledují činnost a zásahy
těch právě střílejících

Marcela Macháňová
Závod skončil, hlavní rozhodčí Ing. Bílek
může vyhlásit výsledky mistrovství
V disciplíně s puškohledem se mistrem republiky výkonem 493 body stal Radek
Matviak, druhé místo obsadil Petr Březský se 486 a třetí byl Marek Bukač se 471 bodem. Souboj v ženské kategorii, do níž byl zařazen také jediný dorostenec, opanovala v novém českém ženském rekordu 458 bodů Marcela Macháňová, o další, tentokrát dorostenecký rekord se postaral druhý Michal Kucik se 451 a třetí byla Karolína
Hrbková se 435 body.

Puškohled muži zleva
Petr Březský
Radek Matviak
Marek Bukač

Puškohled ženy a dorost
zleva
Michal Kucik
Marcela Macháňová
Karlína Hrbková

V soutěži družstev, v těchto disciplínách tvořených jen dvěma střelci, si mistrovský
titul vystřílela dvojice SSK Loyd Jablonec Karolína Hrbková a Radek Matviak výkonem 928 bodů, druhá o pouhý jeden bod skončila dvojice Královéhradeckého KS 5
Jindřich Balounek a Miroslav Bejr a třetí místo patřilo dvojici Královéhradeckého KS 3
Petru Březskému a Miroslavu Vídeňskému s nástřelem 923 body.

Puškohled dvojice zleva Chlapek a Bejr, Matviak a Hrbková, Březský a Vídeňský
Mistrem republiky v disciplíně střílené s otevřenými mířidly se stal nástřelem 475 Robert Chlapek, druhé místo obsadil se 464 Marek Bukač a třetí byl Petr Pinkas se 455
body. O třetí rekord tohoto mistrovství se v této disciplíně postarala výkonem 530
bodů Blanka Kalinová. Ve dvojicích zlato za výkon 893 připadlo Robertu Chlapkovi a
Miroslavu Bejrovi, stříbro vystřílela dvojice Petr Pinkas a Miroslav Vídeňský nástřelem 878 a bronzoví byli s 865 body Blanka Kalinová a Jaroslav Frýda. Všechny tři
dvojice startovaly za Královéhradecké KS.

Otevřená mířidla zleva
Marek Bukač
Robert Chlapek
Petr Pinkas

Blanka Kalinová

Robert Chlapek

Dvojice otevřená mířidla zleva Pinkas a Vídeňský, Chlapek a Bejr, Frýda a Kalinová
Výsledkové listiny jsou na stránkách ČSS
http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=41587
http://www.shooting.cz/browser.php?viewer=download.h&doc=41588
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