
 
 
 
 

Norma cup 2021 – malá kombinace 
 
V letošním roce se koná v Maďarsku historicky první mistrovství světa v lovecké 
kombinované  střelbě, ve které se mezi špičku jistě řadí i čeští střelci . Na tento závod je třeba 
se patřičně připravit a tak  se ASAT ve spolupráci s firmou KOZAP, která je hlavním 
sponzorem kombinačních  střelců rozhodli uspořádat sérii závodů v malé kombinaci . Dalším 
z důvodů , který nás k tomu vedl, je přilákáni nových tváří mezi již ostřílené závodníky. 
Napomoci by mělo i to že kulová část se bude střílet na 50 metrů a závodnici si mohou zvolit 
jestli celý závod odstřílí kulovnicí a nebo zvolí malorážku .  
Bude jistě o co bojovat, Hlavní sponzor rozdělí mezi vítěze jednotlivých kategorii na každém 
závodě  poukazy na libovolné  střelivo od firmy  Norma podle kterého celý seriál nese název. 
Termíny jednotlivých závodů najdete na stránkách ASAT.CZ kde je třeba se přihlásit  jelikož 
kapacita některých střelnic je omezaná. 
Rozsah závodu. 
Brokovou část bude tvořit   25terčů loveckého trapu ( s nahazováním )  
                                                25 terčů loveckého compaku 
                                              Každý terč bude mít hodnotu 4 body 
 
A kulovou část bude tvořit     5ran srnec s pevnou tyčí    50 m redukovaný terč čas 3 minuty 
                                               5ran liška v leže    50 m redukovaný terč   čas 3 minuty 
                                               5ran kamzík s volnou tyčí   50 m   redukovaný terč čas 3 minuty  
                                               5ran prase z volné ruky  50 m   redukovaný terč  čas 3minuty 
                                               5ran běžící prase  50 m neredukovaný terč   průsek 10m za 2,5 s 
      
Kategorie Muži A  -střelci co nedosáhli na výsledek 720bodu  při velké kombinaci  
                 Muži   B –nováčci a střelci s nižším nástřelem jak 720 
                 Senioři 
                 Ženy + Junioři  
Věříme že si na tomto závodu prověříte jak um brokové tak i kulové střelby, který se vám pak 
jistě bude hodit v lovecké praxi což je smyslem  a účelem  lovecké kombinované střelby   
 
Těší se na vás 
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