REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE
STRZELNICY
Z URZĘDZEŃ PNEUMATYCZNYCH
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy
POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
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Strzelnica – 25m i 50m – właściciel - zarządca Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Słupcy
Wyposażenie strzelnic stanowi własność Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Słupcy
Wszystkich użytkowników strzelnic obowiązują Zarządzenia
Dyrektora MOSiR lub upoważnionej prze niego osoby.
Osoby uprawnione do dysponowania strzelnicami :

- Dyrektor MOSiR
- Kierownik strzelnicy
1. Osoby uprawnione do korzystania ze strzelnic :
na podstawie wcześniej zatwierdzonego grafiku wykorzystania strzelnic
⁃ Pracownicy MOSiR, Stowarzyszenia oraz sekcje strzeleckie, grupy
szkoleniowe, instytucje oraz osoby indywidualne, po uzyskaniu zgody
osób wymienionych w punkcie 4
1. Warunki realizacji zajęć szkoleniowych, treningowych, sportowych
i rekreacyjnych
⁃ Podstawowym warunkiem jest przestrzeganie Zasad Bezpieczeństwa
oraz metodyki treningu sportowego i taktyczno – bojowego
⁃ Zajęcia szkoleniowe i treningi z grupami i osobami wymienionymi w
pkt. 5, odbywają się wyłącznie na zasadzie dobrowolności i
prowadzone są przez kadrę posiadającą uprawnienia trenersko –
instruktorskie. Prowadzący zajęcia trenerzy – instruktorzy są
osobiście i bezpośrednio odpowiedzialni
za przestrzeganie
regulaminu korzystania ze strzelnicy oraz bezpieczeństwo zarówno
podczas zajęć jak i całego pobytu grupy lub osób indywidualnych
na strzelnicy.
⁃ Instruktorzy - trenerzy oraz wszystkie biorące udział w szkoleniu
osoby powinny posiadać odpowiednie i aktualne ubezpieczenie
⁃ Właściciel strzelnicy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
powstałych podczas pobytu na strzelnicy i szkolenia urazów i
nieszczęśliwych wypadków

⁃
⁃

Użytkownicy strzelnic są zobowiązani do poszanowania majątku
strzelnicy, oraz do korzystania z urządzeń i sprzętu specjalistycznego
zgodnie
z przeznaczeniem
Nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu sprawuje kadra
szkoleniowa i techniczna MOSiR, kierownik strzelnicy, prowadzący
strzelanie uprawniony instruktor – trener reprezentujący
wynajmującego od MOSiR w Słupcy strzelnicę. Każdorazowo
osoba ta ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkolenie i pobyt
na strzelnicy wszystkich znajdujących się pod jego opieką zarówno
osób indywidualnych jak i grup.
Rozdział 1

Warunki korzystania ze strzelnicy z urządzeń pneumatycznych.
1. Z pomieszczenia mogą korzystać osoby, które :
- otrzymały zgodę gospodarza obiektu i są pod nadzorem prowadzącego
strzelanie lub instruktora strzelectwa
- zapoznały się z REGULAMINEM BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE
STRZELNICY Z URZĘDZEŃ PNEUMATYCZNYCH

- biorą udział w zorganizowanych zawodach, turniejach, ligach, treningach
2. Prowadzący strzelanie:
a) posiada odpowiednie kwalifikacje.
b) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników na strzelnicy
c) wyznacza strzelającym stanowiska strzeleckie a oczekującym na
strzelanie miejsce bezpiecznego pobytu
d) dba, żeby każda osoba podczas treningu, zawodów założyła okulary
ochronne (w przypadku odmowy strzela na własną odpowiedzialność)
e) dba, żeby podczas strzelań w strzelnicy przebywali wyłącznie: zawodnicy,
opiekun, sędzia, prowadzący strzelanie
f) prowadzi książkę rejestru korzystania z pomieszczenia strzelnicy z
urządzeń pneumatycznych, w której zamieszcza się następujące dane:
- datę i godzinę korzystania z strzelnicy
- imię i nazwisko korzystającego
- rodzaj i numer urządzenia pneumatycznego
- potwierdzenie własnoręcznym podpisem korzystającego z pomieszczenia
treningowego o zapoznaniu się z „REGULAMINEM BEZPIECZNEGO
KORZYSTANIA ZE STRZELNICY Z URZĘDZEŃ
PNEUMATYCZNYCH”
g) po zakończonym treningu, zawodach, odpowiada za prawidłowe
zabezpieczenie broni i sprzętu wykorzystanego do przeprowadzenia
treningu, zawodów

3.W strzelnicy zabrania się:
a) wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z urządzeniami
pneumatycznymi osobom innym niż : zawodnicy, opiekunowie, sędzia,
prowadzący strzelanie
b) używania urządzeń pneumatycznych innych osób korzystających ze
strzelnicy zgody ich użytkownika,
c) spożywania alkoholu lub używania innych środków odurzających oraz
przebywania na terenie obiektu osób będących pod ich wpływem.
4. Dopuszcza się używanie urządzeń pneumatycznych w limicie sportowym
tj. do 7,5J
5. Prowadzący strzelanie ma prawo sprawdzić limit energetyczny urządzeń
pneumatycznych.
Rozdział 2
Sposób obchodzenia się z urządzeniami pneumatycznymi i amunicją.
1. Urządzenia pneumatyczne rozładowane na stanowiska strzeleckie
przenosi opiekun za zgodą prowadzącego strzelanie.
2. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej,
obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
3. Urządzenie pneumatyczne ładuje się wyłącznie na stanowisku
strzeleckim, lufą skierowaną w kulochwyt, prostopadle do linii tarcz i tylko
po komendzie prowadzącego strzelanie ŁADUJ lub START.
4. Indywidualny trening strzelecki może odbywać się bez powyższej
komendy
za zgodą prowadzącego strzelanie.
5. Wszelkie czynności związane z obsługą urządzeń pneumatycznych muszą
być wykonywane rozważnie i zawsze z lufą skierowaną w kierunku
kulochwytu, tarcz lub przedmiotów będących celem na strzelnicy.
6. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
7. Po zakończeniu strzelania urządzenie pneumatyczne rozładowuje się,
przedstawia do kontroli prowadzącego strzelanie oraz zabezpiecza.
8. W czasie odpoczynków i innych przerw w strzelaniu nie wolno odkładać
załadowanego urządzenia pneumatycznego.
9. Wszelkie zacięcia urządzenia pneumatycznego należy niezwłocznie
zgłosić prowadzącemu strzelanie.
10. Po komendzie STOP, ewentualnie PRZERWIJ OGIEŃ, wydanej przez
prowadzącego strzelanie lub inna osobą, strzelający natychmiast przerywają
strzelanie.
11. Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do przedmiotów innych niż
tarcze strzelnicze oraz celowania lub strzelania do ludzi.

Rozdział 3
Sposób zachowania się osób przebywających w strzelnicy do korzystania z
urządzeń pneumatycznych
1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń
wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
2. Zabrania się wchodzenia przed stanowiska strzeleckie bez zgody
prowadzącego strzelanie.
3. Osoby naruszające regulamin pomieszczenia treningowego usuwa się ze
strzelnicy.
,,Regulamin bezpiecznego korzystania z pomieszczenia treningowego”
opracowano na podstawie:
- art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr
53, poz. 549),
- rozporządzenia MSWiA z dnia 15 marca 2000 r w sprawie wzorcowego
regulaminu
strzelnic Dz. U. Nr 18, poz. 234 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000 r.
nr 51 poz. 618 i nr 23 poz. 238 z 2002 r.)
,,Strzelnica do korzystania z urządzeń pneumatycznych” jest
pomieszczeniem przeznaczonym do prowadzenia strzelań szkoleniowych,
sportowych i rekreacyjnych i treningów strzeleckich z urządzeń
pneumatycznych.
,,Prowadzącym strzelanie” może być osoba, która odbyła przeszkolenie w
zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w
jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju
lub Polskiego Związku Łowieckiego.
Słupca, dnia
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