REGULAMIN
UŜytkowania Strzelnicy
Polskiego Związku Łowieckiego
Strzelnica jest własnością PZŁ w dyspozycji Zarządu Okręgowego PZŁ w
Opolu. Strzelnica dopuszczona jest do strzelań na podstawie decyzji
administracyjnej Prezydenta
Miasta Opola OR.II-0116-38/2000 z dnia
7.06.2000 r. zgodnie z art. 47 Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999
roku.
Wszystkie strzelania określone w Ateście Strzelnicy mogą się odbywać na
podstawie umowy - pisemnego porozumienia w którym określane są
rodzaje strzelania, osoby odpowiedzialnej za prowadzenie strzelania,
termin strzelania z określeniem daty i godzin oraz zgody Przewodniczącego
Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu.

Na strzelnicy mogą odbywać się następujące rodzaje strzelań:
1.

Strzelania sportowe z broni długiej i krótkiej określone przepisami i
warunkami
bezpieczeństwa
Polskiego
Związku
Strzelectwa
Sportowego. Strzelania prowadzić mogą przeszkoleni i upowaŜnieni
Instruktorzy PZŁ, Policji oraz Instruktorzy Strzelectwa Sportowego.

2.

Strzelania szkolne i sprawdzające dla pracowników słuŜb ochrony
określone odpowiednimi przepisami zgodnie z instrukcją szkolenia
strzeleckiego tych słuŜb i stosowanymi przepisami bezpieczeństwa.
Strzelania mogą prowadzić określone przepisami osoby z wypełnieniem
warunków wymaganych przepisami.

3.

Strzelania szkolne i sprawdzające dla jednostek podległych MON i
MSWiA z broni krótkiej i długiej o określonej energii początkowej
pocisku 1000 J oraz broni gładkolufowej, broni maszynowej kaliber 9
mm MAKAROW i 9 mm PARA. Strzelania te winne być prowadzone
z zachowaniem zasad i warunków bezpieczeństwa określonych
przepisami obowiązującymi w danych jednostkach. Do prowadzenia
strzelań mogą być dopuszczone osoby upowaŜnione przez
komendantów (kierowników) tych jednostek.

4.

Na stanowiskach strzeleckich dopuszcza się strzelanie z broni
samopowtarzalnej krótkimi seriami.
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WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY
I. Prowadzący strzelanie:
1. Prowadzi strzelanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaganymi dla
tego rodzaju strzelań oraz warunkami określonymi ATESTEM strzelnicy.
2. Odpowiada za bezpieczeństwo uŜytkowników strzelnicy oraz osób im
towarzyszącym.
3. Wyznacza korzystającym za strzelnicy stanowiska strzeleckie, miejsce do
treningu na sucho, a osobom towarzyszącym - miejsce bezpiecznego pobytu.
4. Wypełnia ksiąŜkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się
następujące dane:
a. imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy;
b. numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo
adres korzystającego za strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na
broń;
c. oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznanie się z
regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone
własnoręcznym podpisem;
d. uŜytkownicy strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego nie będący
członkami Zrzeszenia PZŁ są zobowiązani do posiadania aktualnego
ubezpieczenia OC.
5. Na strzelnicy zabrania się :
a. osobom towarzyszącym, korzystającym za strzelnicy wchodzenia na
stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią;
b. uŜywania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody
jej uŜytkowania;
c. spoŜywania alkoholu lub uŜywania środków odurzających oraz
przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem;
6. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku
odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub
trening strzelecki albo korzystający za strzelnicy, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.

NA STRZELNICY, W MIEJSCU WIDOCZNYM,
UMIESZCZA SIĘ:
1. Regulamin strzelnicy.
2. Plan strzelnicy z oznaczeniem:
a. stanowisk strzeleckich
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b. punktu sanitarnego
c. dróg ewakuacyjnych
d. miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności
3. Wykaz sygnałów alarmowych.
4. Informację o moŜliwości i sposobu połączenia się z najbliŜszym punktem
pomocy medycznej.

SPOSOBY OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ
1. Broń palną na terenie strzelnicy poza stanowiskiem przenosi się
rozładowaną, z otwartymi komorami nabojowymi. W przypadku
pistoletów i rewolwerów obowiązuje noszenie ich w kaburach, schowaną
w pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do jej przenoszenia.
2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub
treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie jako trening
strzelecki.
3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się
wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu.
4. Strzelania i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na
wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych
przedmiotów będących na strzelnicy celem.
5. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego
strzelanie.
6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia się do
kontroli prowadzącemu strzelanie.
7. Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać poleceń
prowadzącego strzelanie.
8. Strzelający, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej ,zobowiązany jest
przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
9. Po komendzie „STOP”/ „PRZERWIJ OGIEŃ” /, wydanej przez
prowadzącego strzelanie lub inną osobę ,naleŜy natychmiast przerwać
strzelanie.
10. 10. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim
nadzorem rodziców lub opiekunów.
11. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
12. Osobę naruszającą regulamin moŜna usunąć ze strzelnicy.
13. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody
prowadzącego strzelanie.

3

4

14. Na terenie strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w
wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na
uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.

NA STRZELNICY ZABRANIA SIĘ !!!
1. Strzelania do innych celów niŜ tarcze oraz celowania do
ludzi, zwierząt i ptactwa.
2. Wchodzenie na stanowiska strzeleckie oraz styczności z
bronią osobom towarzyszącym.
3. UŜywania broni innych osób korzystających za strzelnicy,
bez zgody jej uŜytkownika /właściciela/ .
4. SpoŜywanie alkoholu lub uŜywanie środków odurzających
oraz przebywania na strzelnicy osób będących pod ich
wpływem.
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