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Zo ŽiVOTASPZ

VI. MAJSTROVSTVÁSR V STRELBE
SLÁVNOSTNÉ DEKOROVANIE NAJLEPŠIcH STRELCOV

Klub histórie slovenského polov-
níctvaSPZzorganizovalkoncomjúna
v spolupráci s casopisom Zbrane,
strelci a lovci už VI. majstrovstvá
Slovenska v strelbe z historických
pol'ovníckychzbraní. Podujatie,s ne-

opísatelnou vônou pušného prachu a dávnej
histórie,sa uskutocniloopät nastrelnici Hermes
v Bratislave- Devíne.Organizátorimajstrovstiev,
predsedaa tajomník Klubuhistórieslovenského
polovníctva SPZLudovít Letošták a František
Jägerprivítali 21 sútažiacicha hostí. Šéfredak-
tor ZSL Lubomír Mesároš zaželal prítomným
pevnúrukua presnúmušku,s príslubomskvalit-
nenia sútaže, zvýšeniaatraktívnosti, zlepšenia
propagáciepodujatia a úcasti zástupcovvede-
nia SPZ.L. Letoštákpripomenul,žeaj ked tento
druh strelieb nie je v zoznameMedzinárodného
výborustrelcovz predoviek(MLAIC),je všakšpecifickoupol'ov-
níckou disciplínou, ktorá si u nás pocas niekol'kýchrokovzís-
kavamedzipriaznivcamihistorickejstrelby stáleväcšiuobl'ubu.
Vzhl'adomnato, žev casochpredoviekbola strel'banaterc si-
mulujúci pol'ovnúzverbežnoudisciplínou, možno predpokla-
dat, že sa raz do-
stane aj do
zoznamu strelieb

tejto medzinárod-
nej organizácie.

Majstrovská sú-
taž sa striel'ala

z pušky v stoji bez
opory, na vzdiale-
nost 50 metrov
v casovom limite

30 minút, na pevný
terc - diviaka. Hod-

notilo sa 10 najlepšíchzásahovz 13 výstrelov,tak ako na súta-
žiachv strel'bez historickýchzbraní.Pretosa niet cocudovat,že
na podujatí sa zúcastnili viacerí pol'ovníci - ligoví predovkári,

ktorí si vybojovalipoprednémiesta,vzhl'adomna pocetodstrie-
laných sútaží. Pretekáristrielali predovšetkýmz replíkz histo-

rických rucných
palných zbraní, s
otvorenými mierid-
Iarni, na rozdiel od
sútažných predo-
viek - tercovníc. K

raritám patrí origi-
nálna puška z roku
1863 Ambergv ka-
libri 13,8, ktorej
vlastníkom je ini-
ciátor tohto podu-
jatia, dlhorocnýpo-
lovník a funkcionár
SPZ, L. Letošták.
Majstrovskýtitul si

vybojoval Igor Žlnayz Pieštanvýbornýmvýkonom96 kruhov.
Leno bodzavítazomzaostalMilanBlažos 95 kruhmia tretí bol

RudolfVeleba,obaja Bratislavcaniaz miestnehoklubu. Štvrtý
skoncil Libor Jakubovic s rovnakým poctom bodov 92, ako
bronzovýR. Veleba,ale s menšímpoctomdesiatok.Minulo-
rocnývítazJozefHrubýzoŠaštínanastrielal 90 bodovtak ako
pred rokom, stacilo to však len na piatu priecku. Streleckú
muškusi vyskúšalaaj jediná sútažiaca,MáriaChudá.Prvítraja
strelci si odniesli krásnesklenenépoháreadiplomy,dalšív po-
radí ažpo desiate miestodostali hodnotnéknižnédaryzvyda-
vatel'stvaEPOSa PARPRESSa všetci casopisyZSL.Výsledky
vyhlásiliacenyodovzdaliL. Letošták,F.JägeraL.Mesároš.Na
záver L. Letošták podakoval prítomným za dosiahnuté vý-
sledky, dodržaniebezpecnostia pravidiel strel'bya názoryna
zlepšenie úrovne casopisu ZSL.V príjemnom prostredí streI-

MAJSTROVSKÁ SÚTAŽ SA STRIEI:ALA NA VZDIALENOST 50 M, NA PEVNÝ TERC - DIVIAKA



nice pána Hrnciarika,ktorý poskytol úcastníkom malé obcer-
stvenie,dobrepadol aj jelení gulášso sponzorskejfirmyZverex
Bratislava.

Aj ked sa pocet sútažiacich oproti minulému roku mierne
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Z HISTORICKY CH POLOVNICKYCH ZBRANI

MAREK ZACH
ZO ŠAŠTíNA

DVO]STREL ...
Vyparatil ho len trinástrocný Marek Zach zo Šaštína

Strážov,úcastníkužsvojichtretích majstrovstievSloven-
ska v strel'bez historických polovníckych zbraní. Tento
dvojstrel mu bol asi cert dlžný.Pripravil sa ním o jednu
z desiatok, cím klesol v celkovom poradí z 5. až na 14.
miesto s výsledkom80 bodov. Kvyhodnocovaniuterca
sombol prizvanýakonestrannýpozorovatel',hlavnýmroz-
hodcommajstrovstievpre zvýšenieobjektívnostirozhod-
nutia. Okamžitemi do ocí udrel dvojstrel. Podrobnesom

~. ho preskúmal a prezrel jeho rozstrapkané okraje. Po scí-
taní bolo naterci 14 priestrelov.Otocil somterc, tak ako
to robímviac než30 rokova dôkladnesom prezrela po-

1!t rovnal rozstrapkanéokraje všetkých priestrelov.Jedno-znacne som konštatoval dvojstrel! Tým moja odborná
rada skoncila. Po odovzdanítercov sútažiacim Marekovotec

I=-w poprosilrozhodcovskýzbor,abysa išli pozrietnaterc upnutý

C) napôvodnejpreglejke(12mm)vtercovompriestore.Profesio-nálnazvedavostminedala,abysomto nepreveril.Užzobdalec

> som si všimol, že priestrely v papierovomdiviakovi sa presne
kryjús preglejkoua peknepresvitajú proti oblohe. Nereagoval- somna komentovanieokolostojacicha napocítalsom 13 pries-
trelov! Neverilsom vlastným ociam. Na papierovomdiviakovi

>H jasný dvojstrel nepokracovalv preglejke. V hornom priestrele
dvojstrelu bol na preglejke zretel'ný kruhový odtlacok cca
0,2 mm hlboký,jednoduchopovedané,chýbalaštrnástadiera.

O Peromsom urobil cezdvojstrel do pretlacenejpreglejkykrížik.
Poodobratí papierovéhoterca diviaka pekne svietil na preg-

N
lejkenakreslenýkrížikvzretel'neodtlacenomkrúžkus rovnakým
priemeromako ostatné priestrely.Totosom nezažilza celý môj

ÚCASTNicl MR V STREtBE z potOVNiCKYCHHISToRICKÝCHZBRANi NA STRELNICI
PUŠKÁRSTVAHERMES NA DEVíNSKEJCESTEV BRATISLAVE.tUBOMíR ZACH (8/87),
D. JAKUBOVIC(7/89), t. JAKUBOVIC(4/92), MAREK ZACH (14/80) A TOMÁŠ
KRIVJANSKÝZ BRATISLAVY(DRUHÝAŽ ŠiESTYZPRAVA)

streleckýživot. Nakoniecmi to Mareks otcom vysvetlili.Medzi
upchávku a strelu lepia vcelím voskom kruhovú papierovú
krytku. Tá bola ešte pri Marekovom príchode do tercového
priestoru pritlacená k preglejkev hornompriestreledvojstrelu.
Teda v danom prípade bola upchávka s papierovou krytkou
pôvodcomdvojstrelu,cižeštrnástehopresnerovnakéhopriest-
relu ako ostatné po olovených strelách na papierovom terci
diviaka. Cestouod tercovsa mi podarilo Marekaspolus otcom
upokojit a presvedcit,že rozhodcovskýzbor rozhodolsprávne,
pretožesa hodnotípapierovýterc nastole v miestnostirozhod-
cov a nie podložkapod terc, v ktorej je vel'kémnožstvovýstre-
lov. Napriekstrate desiatky a poklesu o devät miest v poradí
sme sa rozišliso srdecnýmpodaním rúk a pozdravomDovide-
nia na dalších majstrovstváchv roku2006!

TomášKrivjanský


