IMPREZPOL – Maciej Adamus 2018r.

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW
SZKOLENIA STRZELECKIEGO W FIRMIE „IMPREZPOL – Maciej ADAMUS”
Po zapoznaniu się proszę o czytelny i indywidualny podpis.

I.

NAJWAŻNIEJSZY PUNKT REGULAMINU !!!!!!

POLECENIA INSTRUKTORA WYKONUJEMY NATYCHMIAST
I BEZWARUNKOWO
– dla bezpieczeństwa Twojego oraz całego otoczenia.
(łamanie zasad bezpieczeństwa wobec siebie lub innych, RUTYNA, pojawienie się
na linii ognia osób lub zwierząt, zacięcia broni i niewypały, udzielanie pierwszej
pomocy)

II. Podstawowym warunkiem korzystania ze strzelnicy jest również
zapoznanie się z zasadami

B.L.O.S.

B. – BROŃ TRAKTUJ ZAWSZE JAK ZAŁADOWANĄ NAWET JEŻELI
OTRZYMUJESZ JĄ OD SOSBY NAJBARDZIEJ ZAUFANEJ A NAWET
INSTRUKTORA.

L. – LUFA MUSI BYĆ ZAWSZE SKIEROWANA W KIERUNKACH:
1- KULOCHWYTU
2- POD KONTEM 45O W PODŁOŻE
3 – W OSTATECZNOŚCI W GÓRĘ tzn. w NIEBO W SYTUACJI
BEZPOŚREDNICH ZAGROŻEŃ NA PRZEDPOLU.

O. – zanim oddasz strzał sprawdź otocznie – czy nikt nie znajduje się
na linii strzału – JEŻELI COS CIĘ NIEPOKOI DAJ ZNAĆ INSTRUKTOROWI
JEŻELI UWAŻASZ ŻE TRZEBA PRZERWAĆ STRZELANIE TO WYKRZYCZ TO
– STOP PRZERWAĆ OGIEŃ - reakcja instruktora powinna być
błyskawiczna.

S. – palec na języku Spustowym (potocznie cyngiel) połóż
tylko wtedy kiedy oddajesz strzał, kiedy jesteś pewny celu
w każdym innym przypadku palec trzymaj na szkielecie
(KABŁĄK) broni.
III. Prowadzący strzelanie – Maciej ADAMUS - zawsze zareaguje na podniesienie
ręki lub słowo INSTRUKTORZE! oraz na pewno spyta o twoje samopoczucie oraz
poinstruuje CIĘ o tym że, na strzelnicy zabrania się:
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1. osobom towarzyszącym wchodzenia na stanowiska strzeleckie (LOO)
i styczności z bronią oraz bezwzględnemu obowiązkowi posiadania
ochronników słuchu i wzroku. ( jeżeli zauważysz osobę bez ochronników
powinieneś natychmiast powiadomić instruktora )

2. używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej
użytkownika i INSTRUKTORA.

3. spożywania alkoholu, środków odurzających i tytoniu (E-papierosy) oraz
przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.( OSOBY
POSIADAJĄCE WIEDZĘ O TAKIM FAKCIE POWINNY NATYCHMIAST
W SPOSÓB DYSKRETNY POINFORMOWAĆ O NIM INSTRUKTORA)
IV.

W RAZIE WYPADKU USŁYSZYSZ HASO ALARMOWE- „

55” tylko

w IMPREZPOL.
- ZAPYTAJ PRZED SZKOLENIEM KTO I CO MA ROBIĆ (OPIEKA NAD RANNYM,
APTECZKA, DZWONIMY POD 112 PODAJEMY MIEJSCE ZDARZENIA, KLUCZYKI
DO AUTA, ROZŁADOWANIE I ZABEZPIECZENIE BRONI.)
WAŻNE :
A- ZATAMOWANIE KRWOTOKU – STAZA TAKTYCZNA.
B- RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA.

V.

Sposób obchodzenia się z bronią
1. W czasie szkolenia na polecenie instruktora poza stanowiskiem strzeleckim

nosi się broń DŁUGĄ rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi LUFA
W DÓŁ. W przypadku pistoletów dozwolone jest ich noszenie
w kaburach BEZ MAGAZYNKÓW I Z CZERWONYM ZNACZNIKIEM W
KOMORZE NABOJOWEJ, a rewolwerów W OTWARTYM BĘBENKU - 2 palce w
komorze bębenka.
2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim

(STOŁY) lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie.
3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie

z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz lub przedmiotów będących
celem na strzelnicy W OBECNOŚCI INSTRUKTORA.
4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie:
UWAGA ROZPOCZYNAMY STRZELANIE – po sprawdzeniu ochronników słuchu.

5. Zakończenie strzelania (brak amunicji) zgłasza się prowadzącemu strzelanie

NIE RUSZAJĄC SIĘ Z MIEJSCA, PO WYSTRZELENIU CAŁEJ AMUNICJI Z
WYJĘTYM MAGAZYNKIEM, LUFĄ SKIEROWANĄ W STRONĘ KULOCHWYTU,
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KOMORĄ NABOJOWĄ WIDOCZNĄ DLA INSTRUKTORA I ZAMKIEM W
POZYCJI TYLNEJ. u rewolwerów PRZY OTWARTYM BĘBENKU.
W KOLEJNYM OKRESIE SZKOLENIA „Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i
przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z
bronią z otwartą komorą nabojową”

Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie
na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych
przedmiotów będących celem na strzelnicy.
5.
Podczas strzelania uczestnikom zabrania się wykonywania
czynności z bronią bez komend prowadzącego strzelania, samowolnie
zmieniać (upraszczać) warunki strzelania, kierować broń w stronę osób,
zwierząt, obiektów i urządzeń nie będących celami, składania się do
strzału i celowania w miejscach do tego nie przeznaczonych, odkładania
gotowej do oddania strzału broni.
4.

VI.

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń

wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
2. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy. Dzieci mogą

przebywać i strzelać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem
instruktora wyłącznie za pisemną zgodą i obecnością rodzica lub prawnego
opiekuna.
VII. Pozostałe warunki organizacyjne
1. Działalność oraz zadania szkolenia obejmuje plan szkolenia.
2. Szkolenie jest odpłatne, wg stawek ustalonych przez IMPREZPOL

– w zależności od rodzaju korzystania z obiektu.
3. 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
potwierdzenie rozładowania broni oraz magazynków. Powyższej czynności
sprawdzenia dokonuje najpierw instruktor prowadzący.
4. Przed rozpoczęciem strzelania zobowiązany(a) jesteś do:

dokonania niezbędnych wpisów w dokumentacji obiektu strzelnicy oraz
własnoręcznego podpisu poniżej.
Data i podpis uczestnika szkolenia strzeleckiego
data…………………………podpisy……….………………………………….
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data…………………………podpisy……….………………………………….
data…………………………podpisy……….………………………………….
data…………………………podpisy……….………………………………….
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.
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