
     
 

 

REGULAMIN STRZELNICY 

 (dostępny na Strzelnicach WAT). 

REGULAMIN PUNKTÓW STRZELECKICH BIEGU NOCY 
LISTOPADOWEJ 

Warunki korzystania ze strzelnicy  

1. Prowadzący strzelanie: 

a)  Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących, 

b)  Wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce   
      bezpiecznego pobytu. 

c) Przeprowadzi za pomocą urządzenia - alkomatu atestowanego sprawdzenia stanu trzeźwości   
      każdej osoby przed  strzelaniem. Niepoddanie się dobrowolnej kontroli jest jednoznaczne  
      z niedopuszczeniem do strzelania.  

2. Na strzelnicy zabrania się: 

a) Osobom towarzyszącym korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz   
     styczności z bronią, 

b) Używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, 

c) Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy   
    osób będących pod ich wpływem. 

Sposób obchodzenia się z bronią 

1.   Wyjmowanie broni z futerałów odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym   
      – tylko na polecenie prowadzącego strzelanie. 

2. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną  
      w kierunku kulochwytu, tarcz, bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy. 

3. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie lub instruktora   
      stanowiskowego. 

4.  Zakończenie strzelania zgłasza się instruktorowi prowadzącemu strzelanie. 

5. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli instruktorowi   
      stanowiskowemu prowadzącemu strzelnie po jego komendzie opuszcza się stanowisko strzeleckie   
      pozostawiając broń z otwartą komorą nabojową. 

6.  Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach   
      strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy. 

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy 



     
 

 
1.  Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać REGULAMINU STRZELNICY, poleceń   
     wydawanych przez prowadzącego strzelanie - Kierownika strzelania, instruktora na punkcie   
     strzeleckim oraz innych osób funkcyjnych IV BIEGU NOCY LISTOPADOWEJ. 

2.  Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie. 

3. Po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ OGIEŃ” wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną     
     osobę, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie i zabezpiecza broń. 

4. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach oraz   
     obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi w kagańcu i pod ścisłym nadzorem opiekuna. 

5.  Osoba naruszającą REGULAMIN STRZELNICY oraz REGULAMIN Punktu Strzeleckiego IV BIEGU    
       NOCY LISTOPADOWEJ zostanie usunięta ze strzelnicy dla zachowania warunków bezpieczeństwa     
       innym uczestnikom imprezy. 

6.  Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim stałym nadzorem rodziców lub   
      opiekunów. 

Warunki organizacyjne strzelnicy 

1. Osoby korzystające ze strzelnicy zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania    
        obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, powyższego regulaminu i regulaminu strzelnicy,    
       poleceń instruktora prowadzącego strzelania lub sędziego prowadzącego strzelanie. 

2. Użytkownicy strzelnicy przed przystąpieniem do strzelania są zobowiązani do potwierdzenia   
       własnoręcznym podpisem znajomości zasad przestrzegania regulaminu strzelnicy w Biurze    
       Biegu podczas rejestracji 

3.   Strzelający w czasie pobytu na stanowiskach strzeleckich obowiązkowo stosuje ochronniki słuchu  
       i okulary ochronne. 

4.  Użytkownicy są zobowiązani do zachowania należytego spokoju i porządku na strzelnicy i całym    
      obiekcie. 

5.  Za dokonane zniszczenia i szkody powstałe na obiekcie w czasie użytkowania odpowiedzialność   
      materialną ponosi użytkownik który dokonał zniszczenia lub szkodę w mieniu strzelnicy. 

 

                      Sędzia Główny 

            
                 


