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PRZEZNACZENIE STRZELNICY 

1. Strzelnica przeznaczona jest do przeprowadzania strzeleckich imprez 

sportowych z udziałem zawodników oraz publiczności, do celów szkoleniowych 

sekcji strzeleckich LOK jak również osób nie zrzeszonych. 

2. Strzelnica przeznaczona jest wyłącznie do prowadzenia strzelań z broni 

pneumatycznej. 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ STRZELNICY 

1. Korzystać ze strzelnicy mogą: 

a) zawodnicy sekcji strzeleckich LOK, 

b) zawodnicy biorący udział w zawodach, 

c) członkowie kół LOK mający aktualnie opłacone składki, 

d) osoby nie zrzeszone po odpowiednim przeszkoleniu obchodzenia się z bronią 

oraz wniesieniu obowiązującej opłaty. 

2. Osoby korzystające ze strzelnicy zobowiązane są do bezwzględnego 

przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, obowiązujących w tym zakresie 

zarządzeń oraz poleceń wydawanych przez kierownika strzelnicy, trenera lub 

instruktora ( uprawnionego opiekuna grup strzelających ). 

3. Nie zezwala się na odbywanie strzelań zarówno członkom LOK jak też innym 

osobom uczestniczącym w zajęciach strzeleckich jeżeli nie zapoznali się z 

obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, zasadami zachowania się na 

strzelnicy oraz regulaminem strzelnicy. 

4. Zabrania się wprowadzania na strzelnicę zwierząt 

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA STRZELNICY 

1. Przed rozpoczęciem strzelania należy: 

a) upewnić się, że na osiach strzeleckich nie ma ludzi, 



b) zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa, zasadami zachowania się na 

strzelnicy (pkt. 2, 3, 4 ), regulaminem strzelnicy oraz obowiązującymi 

warunkami strzelania w przypadku przeprowadzania zawodów. 

2. Strzelanie należy natychmiast przerwać w przypadku: 

a) zauważenia, iż na osiach strzeleckich znajdują się ludzie, 

b) naruszania przepisów bezpieczeństwa prowadzonego strzelania, 

c) wydania komendy: „Przerwij ogień” lub „Przerwij strzelanie” – w takim 

przypadku należy na stanowisku odłożyć broń i cofnąć się krok w tył, 

d) w razie jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku. 

3. Kategorycznie zabrania się: 

a) kierowania wylotu lufy broni w stronę ludzi, niezależnie od tego czy jest ona 

załadowana czy nie, 

b) używania broni i amunicji innej niż ta, do której przystosowana jest strzelnica 

oraz zgodnie z pkt. I, ppkt.2, powyższego regulaminu. 

c) ładowania broni przed zajęciem stanowiska strzeleckiego, 

d) opuszczania stanowiska strzeleckiego przed rozładowaniem broni, 

e) opuszczania stanowiska strzeleckiego bez zezwolenia. 

4. Ponadto zabrania się: 

a) strzelania uszkodzonym śrutem, 

b) wstępu na stanowiska strzeleckie osobom nie wykonującym strzelania w 

danej chwili. 

c) przebywania i poruszania się po strzelnicy w innych miejscach niż te, które 

zostały wyznaczone. 

d) wykonywania jakichkolwiek napraw broni, urządzeń strzelnicy, a w 

szczególności instalacji elektrycznej – przez osoby do tego nie uprawnione i nie 

wchodzące w skład obsługi strzelnicy. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kierownicy strzelań, osoby prowadzące strzelania oraz opiekunowie 

zawodników lub grup odbywających strzelanie odpowiadają za znajomość i 

bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa strzelania przez podległych 

sobie ludzi. 

2. Powyższe postanowienie regulaminu strzelnicy dotyczy również osób 

indywidualne odbywające strzelanie. 


