Regulamin strzelań Sekcji Strzeleckiej stowarzyszenia
1. Do przebywania na strzelnicy upoważnione są osoby
uprzednio zapisane na listę, po złożeniu na liście
obecności podpisu potwierdzającego zapoznanie się z
niniejszym regulaminem.
2. Na terenie strzelnicy należy bezwzględnie
podporządkować się poleceniom prowadzących
strzelanie. Zażalenia dotyczące poleceń można składać u
kierownika strzelania.
3. Ze strzelnicy usuwane będą osoby co do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem
alkoholu bądź innego środka odurzającego.
4. Na teren strzelnicy zakazuje się wprowadzania zwierząt.
5. Strzelający zobowiązują się do przestrzegania co najmniej następujących zasad
bezpieczeństwa:
I. Wylot lufy broni zawsze w kierunku bezpiecznym (kulochwyt, ziemia). Nigdy nie
kierujemy lufy powyżej zarysu kulochwytów.
II. Nie umieszczamy palca na spuście w sytuacji innej, niż oddawanie strzału.
III. Po wzięciu broni do ręki zawsze sprawdzamy stan załadowania. Po strzelaniu nie
odkładamy broni bez uprzedniego sprawdzenia stanu załadowania przez strzelającego oraz
prowadzącego strzelanie (potwierdzenie: „SPRAWDZIŁEM!”). Nigdy nie odkładamy broni
gotowej do strzału (załadowanej).
IV. Dopuszcza się strzelanie wyłącznie do wyznaczonych celów.
6. Osoba łamiąca trzy z powyższych zasad automatycznie usuwana jest ze strzelnicy. Nie
oznacza to braku możliwości usunięcia ze strzelnicy w przypadku złamania mniejszej ilości
w/wym. zasad, szczególnie w przypadkach drastycznych.
7. Obowiązują komendy: ładuj, start, stop, rozładuj.
I. ŁADUJ – zezwala na załadownie nabojów do magazynków oraz dotykanie broni na
stanowisku.
II. START – zezwala na podpięcie magazynków nabojowych, wprowadzenie naboju do
komory oraz strzelanie
III. STOP – zobowiązuje do natychmiastowego zaprzestania strzelania i oczekiwania na
dalsze polecenia prowadzącego strzelanie.
IV. ROZŁADUJ – zobowiązuje do odpięcia magazynka oraz rozładowania broni

Problemy techniczne (zacięcie i in.) należy zasygnalizować „AWARIA!” i oczekiwać na
stanowisku na dalsze polecenia.
8. Na stanowiskach strzeleckich przebywa się za zgodą prowadzącego strzelanie.
9. Osoby nie znajdujące się na stanowiskach strzeleckich przebywają w wyznaczonym do tego
miejscu.
10.Zakazuje się wchodzenia na wały ziemne (kulochwyty).
11.Strzela się na odległości: 25, 50 i 100 metrów. Na odległość 100 metrów strzela się
wyłącznie z postaw: leżącej, klęczącej/siedzącej.
12.Telefony komórkowe powinny być wyłączone bądź mieć wyjętą kartę SIM.
13.Wszelkie obrażenia, rany, kontuzje bądź urazy natychmiast zgłaszamy do prowadzącego
strzelanie.
14.Obowiązuje korzystanie z indywidualnej ochrony słuchu. Organizator nie zapewnia
ochronników słuchu.
15.Osoby, które wcześniej nie miały kontaktu z bronią zobowiązane są powiadomić o tym nie
później niż przy podpisywaniu listy obecności, celem odbycia wstępnego przeszkolenia na
wyznaczonym stanowisku.
16.Amunicję otrzymaną (wykupioną) na strzelanie należy wystrzelać na miejscu bądź zwrócić –
wynoszenie wiąże się z odpowiedzialnością karną.

