Regulamin Sekcji Strzelecko – Obronnej GOS
REGULAMIN BEZPIECZNYCH
TREINGÓW I ZAWODÓW W SZKOŁACH
- na zajęciach używa się broni pneumatycznej o mocy do 17J.
I. Warunki korzystania z pomieszczeń szkolnych wyznaczonych na zajęcia strzeleckie na czas
treningów i zawodów dalej zwane strzelnicą

I.

Prowadzący strzelanie:

1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących;
2. przypomina o zasadach bezpieczeństwa
3. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce
bezpiecznego pobytu;
4. prowadzi protokół osób przystępujących do strzelania
5. wydaje dyspozycje i komendy dotyczące strzelania

II.

Na strzelnicy zabrania się:

1. osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie
oraz styczności z bronią;
2. używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika;
3. spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy
osób będących pod ich wpływem.

III.

Na strzelnicy w widocznym miejscu umieszcza się:

1. regulamin strzelnicy,
2. regulamin zawodów,
3. plan strzelnicy z oznaczeniem:
a. stanowisk strzeleckich,

b. punktu sanitarnego,
c. dróg ewakuacji,
4. wykaz sygnałów alarmowych,
5. informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

IV.

Sposób obchodzenia się z bronią

1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi
komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców.
W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie
w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na
polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie
z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie
oraz opuszcza się stanowisko
7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach
strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

V.

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez
prowadzącego strzelanie.
2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
3. Korzystający z zajęć, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów
dotyczących postaw strzeleckich.
4. Po komendzie „STOP”,”STÓJ”, „PRZERWIJ OGIEŃ” wydanej, przez prowadzącego strzelanie lub inną
osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
5. Na teren strzelnicy nie wolno wprowadzać zwierząt

6. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub
opiekunów.
8. Każdy przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji
która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek..

VI.

Pozostałe warunki organizacyjne zajęć strzeleckich

Działalność SSO GOS oraz zajęcia w szkołach obejmują:
1. naukę strzelania,
2. doskonalenie umiejętności strzeleckich z rożnych rodzajów broni,
3. podnoszenie kultury strzeleckiej oraz współzawodnictwa sportowego,
4. testowanie oraz przystrzeliwanie broni.

VII.

Zapoznanie z niniejszym regulaminem jest obowiązkowe. Oznacza to bezwzględne
zobowiązanie do przestrzegania regulaminu oraz wykonywania poleceń instruktora lub
sędziego prowadzącego zawody.

VIII.

Korzystanie z zajęć następuje pod nadzorem, instruktora SSO GOS.

IX.

Trening bez-strzałowy („na sucho”) dozwolony jest tylko za zgodą instruktora
prowadzącego strzelanie, w miejscach przez niego wyznaczonych
i oznaczonych. Przed rozpoczęciem treningu bez-strzałowego należy bezwzględnie
dokonać czynności przeglądu, mających na celu sprawdzenie rozładowania broni oraz
magazynków. Powyższej czynności dokonuje instruktor prowadzący..

X.

strzelać mogą dzieci od 10 roku życia,.
Wyłącznie po wypełnieniu deklaracji przez rodzica lub prawnego opiekuna.
Korzystający ze strzelnicy przed rozpoczęciem strzelania zobowiązani są do:

XI.

1. Zapoznania się z regulaminem
2. Zapoznania się z zasadami BHP.
9. Kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin rozstrzyga instruktor.
Powyższy regulamin został opracowany zgodnie z wzorcowym regulaminem bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U z 2000 r. Nr 18 poz. 234),
z późniejszymi zmianami.

