Taktická malorážka
představujeme

V současné době je v České republice pouze pár amatérských/hobby
soutěží pro malorážkové střelce.
Svým způsobem je tak opomíjena
široká škála střelců, kteří začali
provozovat „zábavnou“
střelbu z dlouhé
malorážkové
zbraně jako
svůj koníček.
Mnohdy se
jedná i o zkušené střelce,
kteří se po
letech k tomuto
druhu střelby vrátili,
anebo o začínající střelce, kteří
tuto cestu volili jako nejméně nákladnou pro splnění si svého snu
o přesné střelbě s optikou.

Nový smsěkré
v amatéržné
malorá eské
střelbě vblČice
repu

Startovního pole se zúčastnilo rozmanité množství typů
malorážných zbraní

B
T e xt a f oto: Ma r t i n Š L AIC H R T

ohužel, situace ohledně výkladu zákona
o zbraních a střelivu nedává těmto
soutěžím moc prostoru pro vyjádření
svých cílů. Soutěže jsou tak odkázány pouze na
prostory střelnic a mnohde ještě svázány interními předpisy, či malou „odvahou“ pořadatelů
uspořádat komplexně velmi náročnou soutěž
třeba i pro malý počet nadšených střelců.

Neuspokojivá situace

s optikou. Avšak tam veškerá podobnost končí. Střelcům jsou naservírovány situace, kdy
je potřeba velká přesnost zbraní ráže .22LR,
vytvořená většinou minimální velikostí cíle na
hraně přesnosti ráže. Samozřejmě, že každé
závody jsou jiné a každý má svá specifika,
avšak podobnost s odstřelovačskou tematikou

vesměs spočívá ve zbrani s optikou, neboť
stavba soutěže postrádá řešení logických úloh
či fyzickou a psychickou zátěž. V praxi se jedná
spíše o střelbu v kategorii F-Class, kdy jsou
díky stavbě terčů velmi upřednostňovány těžké terčovnice, převážně jednoranné (výjimku
tvoří několik zbraní Anschutz 1907Rep), které

představujeme
Řešení položky s výpočtem poloh
cílů na terči - Find me

Střelba na cíle v jedné z mnohých
variant polohy v sedě
díky velkým časovým limitům na položku mají
minimální konkurenci mezi méně přesnými
opakovacími puškami české i cizí produkce.
Bohužel závod nenabízí prvky s fyzickou či psychickou zátěží, kdy by se handicap zbraně dal
nahradit zkušeností a fyzickou formou střelce.

Vytvoření nové soutěže
u nás: „Taktické malorážky“
Původním záměrem bylo v žádném případě
neproklamovat soutěž jako simulaci odstřelovače, ale postavit ji na základě fyzicky
a psychicky náročnějších položkách, které
procvičí a ukáží komplexní charakter a úroveň střelců. Velkým přínosem byla spolupráce s pořadateli otrokovické Rimfire Sniper
GC a i jinými „akčními“ střelci či profesionály, kdy jsme společnými silami vytvářeli mantinely pro novou soutěž. Takovou, která bude
uskutečnitelná s výbavou, která je schopna
vždy zasáhnout cíl o velikosti 11/3 MOA na
50 m, a kdy musí být střelec vždy připraven
tento cíl trefit i za účelně omezujících pod-

Střelba položky Polohy - leh bez opory, 5
ran na 50 m v čase 2 minuty

V Taktické malorážce je kladen velký důraz
na spolupráci týmů spotter - střelec
mínek. Střelci zde jsou vystaveni fyzické
zátěži či minimálnímu času na vypracování
rány, což se během závodu zcela prokazatelně projevuje v jejich psychické pohodě.
Snahou bylo vnést do malorážkové střelby
pohyb, dynamiku a další střelbu zhoršující
faktory. Jedině tak lze postavit soutěž, která
prověří střelce po kompletní střelecké stránce. Zároveň byla soutěž a celé její zázemí
postaveno tak, aby každý střelec nepotřeboval pro vyzkoušení a trénink žádnou zvláštní výbavu. Každá položka obsahuje terče
a popřípadě i návod, jak ji co nejefektivněji
trénovat. Celý závod je střílen pouze v rozmezí 10 – 50 m, tedy střelec není závislý na
dostupnosti velkých střelnic.

Určující je dovednost
Jednotlivé položky jsou postaveny tak, aby byli
střelci postaveni do situace, kdy záleží pouze
na jejich dovednosti a tom, jak moc jsou schopni se přizpůsobit a aplikovat své znalosti v soutěži (tj. po zátěži, střelba v nestabilních a ne-

zvyklých polohách, při stresu, časovém presu).
Zároveň je soutěž koncipována tak, že z 1/3
je ve prospěch opakovacích či samonabíjecích
zbraní, z 1/3 ve prospěch přesných terčových
zbraní a v neposlední řadě je kladen i velký
důraz na řešení logických situací či komunikaci mezi spotterem a střelcem. Nově zde byly
vytvořeny položky pro střelbu ve dvojici, kdy si
střelci sami zvolí svého kolegu (mohou spolu
trénovat, účastnit se dalších závodů a zlepšovat svou techniku) a absolvují spolu disciplínu,
kde doopravdy záleží na míře komunikace,
toleranci a domluvené technice mezi střelci.
Celková podoba jednotlivých závodů se může
lišit, avšak nebude vybočovat z tematického
základu. Terče mohou být změněny, jednotlivé
cíle přesunuty a některé cíle i jinak natočeny.
Také sousled položek je čistě náhodný, aby
prověřil vytrvalost střelců.

Rok 2011
Pro letošek je připraveno 8 ligových závodů,
kdy se pro vyhodnocení celoročních výsledků

Střelba položky Polohy - stoj bez opory,
5 ran na 50 m v čase 2 minuty

Střelba položky Polohy - sed/klek bez
opory, 5 ran na 50 m v čase 2 minuty

Dále je velmi určujícím faktorem stav střelnic. Nejrozšířenější jsou 50m střelnice, často
polokryté. Delší, 100m až 300m střelnice,
jsou zastoupeny v menším počtu a jsou roztroušeny po celé republice a vesměs slouží
pro velkorážné zbraně. Také jejich finanční
dostupnost pro „obyčejného malorážkového
střelce“ není právě ideální. Modelový případ
soutěže pro malorážkové střelce v ČR je závod,
kdy se střílí pouze na pevnou vzdálenost 50 m,
terče jsou předem známé a jejich podoba se
nemění po dobu kalendářního roku. Dostupné
závody jsou proklamovány jako simulace práce
odstřelovače – jako velmi přesná střelba, práce
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použije nejlepších výsledků z 5 závodů. Za
umístění v jednotlivých kolech budou udělována %, kdy vítěz má 100% svým počtem
dosažených bodů. Ostatním se procenta vypočítají z bodového výsledku na vítěze. Z tohoto
důvodu má smysl se snažit nejen vyhrát, ale
vyhrát o co největší bodový rozdíl, neb se
tím zvýší náskok vítěze. Během závodu jsou
odstřílené terče ihned pečetěny a průběžně vyhodnocovány. Avšak jednotlivé výsledky nejsou
během závodu vyhlašovány, tedy střelec střílí
celý závod na maximum a snaží se odhadnout
výkony protivníků.
Kromě klasických ligových závodů bude uspořádán i jeden či dva unikátní závody – tzv.
„Challenge Cup Taktické malorážky“. Klasický
závod zde bude doplněn o fyzickou zátěž před
každou položkou (kliky, dřepy, přenášení břemene či výbavy) a i o logickou úlohu v krátkém
čase. Střelec bude mít po zátěži 30 vteřin na
to, aby spočetl jednoduchou úlohu (při zadaných parametrech provedl výpočet vzdálenosti,
velikosti cíle, počet kliků pro posun zásahu)
a v daném čase odstřílel příslušnou položku.
Pokud logickou úlohu vyřeší správně, je mu
započítána střelecká část položky. Pokud nesplní logickou část, z celé položky má nula bodů.
Zpestřením bude i střelba v 18kg balistické
vestě a jiné dovednostní výzvy, přednášky o tematice přežití a jiné.
Samozřejmě, že ne každý střelec nalezne
v takto postavené soutěži zalíbení. Nejde totiž
o žádnou klidnou střelbu u kávy, ale o dynamickou zábavnou soutěž, kde se člověk zapotí.
Avšak myslím si, že je tím správným krokem
a že se zcela jistě naleznou střelci, kteří si
velmi rádi zastřílí tuto nevšední soutěž.

Malorážka české produkce CZ 455 Thumbhole
v úpravě pro Taktickou malorážku

Malorážka české produkce CZ 452 Varmint
v úpravě pro Taktickou malorážku

Kontakt. info@takticka-malorazka.cz
www.TAKTICKA-MALORAZKA.cz
Střelba položky Trap - stoj bez opory, 10 ran
na 10 m v čase 2 minuty
Jednoduchá úprava jednoranné terčovnice
Haenel Suhl-150 pro Taktickou malorážku
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