Wiatrówki i pistolety na CO2 / Zasady bezpiecze?stwa
ZASADY BEZPIECZE?STWA W SPORCIE STRZELECKIM

admin / 22 mar 2018 - 18:50:05

ZASADY BEZPIECZE?STWA W SPORCIE STRZELECKIM
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE?STWA W SPORCIE STRZELECKIM
§1
1. Za bezpieczne prowadzenie zawodów strzeleckich odpowiada s?dzia g?ówny zawodów oraz s?dzia prowadz?cy
strzelanie, posiadaj?cy licencj? s?dziego strzelectwa przyznan? przez Polski Zwi?zek Strzelectwa Sportowego.
2. Za bezpiecze?stwo w zorganizowanych formach szkolenia strzeleckiego i w strzelaniu rekreacyjnym odpowiada
prowadz?cy strzelanie, posiadaj?cy uprawnienia, o których mowa w rozporz?dzeniu MSWiA z 6 pa?dziernika 2011
roku (Dz. U. z 2011 r, poz. 1418). Uprawnienia o których mowa posiadaj? osoby posiadaj?ce aktualn? licencj?
s?dziego lub trenera wydan? przez Polski Zwi?zek Strzelectwa Sportowego. § 2
1. Szczegó?owe zasady bezpiecze?stwa osób przebywaj?cych na strzelnicy okre?la regulamin strzelnicy, ustalony
zgodnie z przepisami ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
2. Za organizacj? dzia?a? o charakterze ratunkowym na strzelnicy odpowiada kierownik strzelnicy.
§3
Szczególne zasady bezpiecze?stwa podczas uprawiania sportu strzeleckiego.
1. Broni? nale?y pos?ugiwa? si? z najwy?sz? ostro?no?ci?.
2. Po wzi?ciu broni do r?ki nale?y sprawdzi?, czy jest roz?adowana.
3. Zabrania si? kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi.
4. Trening bezstrza?owy („na sucho”) z zasady jest dozwolony tylko na stanowisku strzeleckim lub, za zgod?
prowadz?cego strzelanie, w innym miejscu przez niego wyznaczonym.
5. Broni nie mo?na pozostawia? bez dozoru.
6. Zabrania si? odk?adania za?adowanej broni w czasie przerw w strzelaniu.
7. Bro? mo?na ?adowa? wy??cznie na stanowisku strzeleckim, z luf? skierowan? w kulochwyt, dopiero po
komendzie prowadz?cego strzelanie.
8. Podczas ?adowania broni nie mo?na korzysta? z pomocy innych osób.
9. Po komendzie lub sygnale "STOP" wszyscy strzelaj?cy musz? natychmiast przerwa? strzelanie.
10. Po komendzie „ROZ?ADUJ” bro? nale?y roz?adowa? i zabezpieczy?, wk?adaj?c do komory nabojowej (lufy)
wska?nik bezpiecze?stwa i w takim stanie umie?ci? na stanowisku strzeleckim.
11. Stosowanie wska?nika bezpiecze?stwa, potwierdzaj?cego, ?e bro? jest roz?adowana a zamek otwarty, jest
obowi?zkowe dla wszystkich pistoletów, karabinów i strzelb g?adkolufowych.
12. Prowadz?cy strzelanie odpowiada za wydawanie komend "?ADUJ", "START", "STOP", "ROZ?ADUJ" i innych
niezb?dnych polece? oraz musi by? pewien, ?e jego komendy s? wykonywane, a pos?ugiwanie si? broni? odbywa
si? w sposób bezpieczny .
13. W przypadku niezastosowania si? do polece? prowadz?cego strzelanie ka?da osoba przebywaj?ca na
strzelnicy mo?e zosta? usuni?ta ze strzelnicy.
14. Po zako?czeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, bro? bezwzgl?dnie nale?y
roz?adowa? i zabezpieczy? widocznym wska?nikiem bezpiecze?stwa oraz przedstawi? do kontroli prowadz?cemu
strzelanie.
15. Przebywaj?cy na strzelnicy musi niezw?ocznie powiadomi? prowadz?cego strzelanie o sytuacji, która mo?e by?
niebezpieczna lub spowodowa? wypadek.
16. Zaleca si? aby strzelaj?cy i inne osoby, przebywaj?ce na strzelnicy w bezpo?rednim s?siedztwie stanowisk
strzeleckich, u?ywa?y indywidualnych ochraniaczy s?uchu.
17. Zaleca si? aby strzelaj?cy, podczas strzelania, u?ywali przeciwodpryskowych okularów strzeleckich lub innych
ochraniaczy spe?niaj?cych tak? funkcj?.
18. Dzieci mog? przebywa? na strzelnicy wy??cznie pod bezpo?rednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
§ 4 Zasady bezpiecze?stwa w sporcie strzeleckim przyj?to uchwa?? Zarz?du PZSS, 24 kwietnia 2013 roku.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

