
REGULAMIN  BEZPIECZNEGO  KORZYSTANIA  Z  POMIESZCZENIA 
TRENINGOWEGO DO STRZELAŃ Z URZĘDZEŃ PNEUMATYCZNYCH 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy – ul. Gajowa 2 

Rozdział 1  

Warunki korzystania z pomieszczenia treningowego do treningów z urządzeń 
pneumatycznych.  

1. Z pomieszczenia treningowego  mogą korzystać osoby, które : 
- otrzymały zgodę gospodarza obiektu i są pod nadzorem prowadzącego strzelanie lub instruktora 
strzelectwa 
- zapoznały się z regulaminem bezpiecznego korzystania z pomieszczenia treningowego 
- biorą udział w zorganizowanych zawodach, turniejach, ligach , treningach 
2. Prowadzący strzelanie:  
a) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników pomieszczenia treningowego  
b) wyznacza strzelającym stanowiska strzeleckie , a oczekującym na strzelanie miejsce 
bezpiecznego pobytu 
c) dba, żeby każda osoba podczas treningu, zawodów założyła okulary ochronne ( w przypadku 
odmowy strzela na własną odpowiedzialność ) 
d)  dba, żeby podczas strzelań w pomieszczeniu treningowym przebywali wyłącznie : zawodnicy, 
opiekun, sędzia, prowadzący strzelanie 
e) prowadzi książkę rejestru korzystania z pomieszczenia treningowego z urządzeń 
pneumatycznych, w której zamieszcza się następujące dane: 
- datę i godzinę korzystania z pomieszczenia treningowego 
- imię i nazwisko korzystającego 
- rodzaj i numer urządzenia pneumatycznego 
- potwierdzenie własnoręcznym podpisem korzystającego z pomieszczenia treningowego o 
zapoznaniu się z ,,regulaminem bezpiecznego korzystania z pomieszczenia treningowego „ 
f) po zakończonym treningu, zawodach , odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie broni  i sprzętu 
wykorzystanego do przeprowadzenia treningu, zawodów( zamkniecie szafek na klucz) 
3.W pomieszczeniu treningowym  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 z pomieszczenia treningowego, 
bez 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.  



1. Urządzenia pneumatyczne  rozładowane na stanowiska strzeleckie przenosi opiekun za zgodą 
prowadzącego strzelanie 
2. Korzystający z pomieszczenia treningowego, 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 pomieszczenia treningowego do przedmiotów innych niż 
tarcze strzelnicze oraz celowania lub strzelania do ludzi.  

Rozdział 3 
  

Sposób zachowania się osób przebywających w pomieszczeniu treningowym do treningu z 
urządzeń pneumatycznych 

1. Korzystający z pomieszczenia treningowego 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),  

,,Pomieszczenie treningowe do treningu 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, dn.                                                                                                 Zatwierdził:  


