STŘELNICE ORLOVÁ PORUBA
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STŘELECKÝ ŘÁD STŘELNICE SSK ORLOVÁ PORUBA
Všeobecné bezpečnostní pokyny
1. Každý návštěvník střelnice je povinen dbát zvýšené opatrnosti při pobytu v celém areálu střelnice.
2. Povinnosti střelců jsou dány provozním řádem střelnice. Každý střelec je povinen se s tímto
provozním řádem střelnice před střelbou seznámit a důsledně jej dodržovat.
3. Každý střelec je povinen bezvýhradně dodržovat pokyny správce střelnice, řídícího střelby a
instruktorů střelby.
6. Každý střelec je zodpovědný za bezpečnou manipulaci se svou zbraní a střelivem.
7. Každý účastník střeleb se jich účastní na vlastní nebezpečí.
8. Je-li některým z funkcionářů střelnice návštěvník střelnice, nebo střelec vykázán ze střelnice pro
porušení pravidel provozního řádu, je povinen bezodkladně tak učinit.
9. Střelnice je vybavena lékárničkou s prostředky pro poskytnutí první pomoci a základními
protipožárními prostředky.
10. Lékárnička a protipožární prostředky jsou uloženy na přístupném místě.
11. Při používání černého střelného prachu střelec nesmí používat jiné obaly na střelný prach, než obaly
k tomuto účelu zhotovené výrobcem a nesmí používat otevřený oheň.
12. Během střelby nesmí na střelnici probíhat jiná činnost než ta, která je přímo podřízena řídícímu
střelby.

13. Před zahájením střeleb musí výt vyvěšen výstražný červený prapor na vlajkovém stožáru před
klubovnou.
S vědomím a souhlasem řídícího střelby mohou být ve vyhrazeném prostoru za střelištěm diváci
Všechny osoby nacházející se v prostoru střeliště musí být před zahájením střelby poučeny o zásadách
bezpečnosti. Bez tohoto poučení nesmí být střelba zahájena. Všechny osoby, které se během střelby
zdržují na střelišti, musí používat chrániče sluchu. Doporučuje se používání střeleckých brýlí nebo jiných
pomůcek pro ochranu zraku..

JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO:
1. Mířit zbraní na osoby přítomné na střelnici, a to i nenabitou zbraní, nebo nabitou a zajištěnou
zbraní.
2. Vstupovat v průběhu střelby do ohroţeného prostoru vyznačeného v situačním nákresu
střelnice.
3. Pouţívat zbraně, neověřené státní zkušebnou, s neplatnou tormentací, nebo zbraně
neodpovídající charakteristikám, uvedených v provozním řádu.
4. Pouţívat poškozené zbraně.
5. Pouţívat střelivo s vyšším výkonem, neţ je uvedeno v kapitole 3.5. Provozního řádu.
6. Kouřit anebo pouţívat otevřený oheň v prostorách střelnice – to znamená střeliště, klubovna,
sociální zařízení. Kouřit je moţno pouze na vyhrazeném místě vně budovy střelnice.
Otevřený oheň je moţno zakládat minimálně 15m od budovy střelnice směrem k valu.
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Vstup a reţim na střelnici
Provozní dobu střelnice určuje provozovatel střelnice .
Vstup na střelnici je možný pouze v době stanovené provozovatelem střelnice a se souhlasem správce
střelnice za podmínek stanovených provozním řádem.
Všechny vstupující osoby jsou povinny se po příchodu na střelnici ohlásit u řídícího střelby a písemně se
prezentovat do knihy vstupu na střelnici.
Při skupinovém využití střelnice se za zápis do knihy vstupu na střelnici považuje předání soupisky
střelců správci střelnice. Soupiska střelců musí obsahovat stejné náležitosti jako kniha vstupu na
střelnici.
Pobyt na střeleckých stanovištích je povolen pouze střelcům, kteří bezprostředně provádí střelbu a jejich
instruktorům.
Ostatní osoby jsou v průběhu střelby povinni se zdržovat v prostoru pro ně vymezeném.
V tomto prostoru jsou povinni se zdržovat i ostatní střelci, kteří střelbu ukončili, nebo se na ni připravují.
Před první střelbou na střelnici musí být každý střelec poučen o zásadách provozu střelnice a musí mu
být předložen provozní řád střelnice.
Přenášet zbraně na střelnici je povoleno jen ve stavu vylučujícím i náhodný výstřel. Zbraně musí být
vybité, s vyjmutým zásobníkem, s otevřeným případně vyjmutým závěrem, vyklopeným válcem u
revolverů, sklopené hlavně u brokovnic, či jiným způsobem podle jejich konstrukce zabezpečené.
Přenášení zbraní je dovoleno v příslušných pouzdrech nebo v určených přepravkách. Přitom musí být
zřejmé, že zbraň není nabita.
Nabití zbraně je povoleno pouze na střeleckém stanovišti po pokynu řídícího střelby ke střelbě.
Za bezpečnost v průběhu střeleb odpovídá na střelnici správce střelnice. Režim na střelištích a v
terčovém prostoru se v průběhu střelby řídí pokyny správce střelnice, řídícího střelby, programem
střelby, daným pravidly prováděné střelecké soutěže nebo programem kurzu.
Všichni vstupující do areálu střelnice musí být seznámeni s rozsahem bezpečnostního sektoru a se
zákazem vstupu do něj.
Způsobí-li střelec jakoukoliv škodu na zařízení střelnice, je povinností střelce tuto škodu uhradit na místě
v plné výši.
Děti a zvířata (psi) mají na střelnici přístup jen v doprovodu dospělých osob, které nad nimi mají stálý
dozor a nesou za ně plnou odpovědnost.
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Metodika průběhu střeleb
Příprava střelnice ke střelbě
Před zahájením denních střeleb prověří správce střelnice způsobilost střelnice ke střelbě a zajistí
neprodlené odstranění všech případně zjištěných závad, bránících bezpečnému průběhu střelby. Zjistí-li
neodstranitelné závady, nepovolí zahájení střelby.
Po kontrole střelnice a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě vydá správce střelnice povolení k
zahájení střelby.
Příprava a průběh střelby
Střelec, který bude na střelnici střílet z vlastní zbraně (vlastních zbraní) se po příchodu na střelnici ohlásí
u řídícího střelby a ohlásí mu z jaké zbraně a jakým střelivem bude střílet a předloží je řídícímu střelby
ke kontrole.
Současně předloží řídícímu střelby svůj průkaz totožnosti, zbrojní průkaz a průkaz zbraně (zbraní) ze
které (kterých) bude střílet.
Poté zapíše řídící střelby střelce do knihy vstupu na střelnici a nechá tento zápis od střelce vlastnoručně
podepsat.
Po zápisu do knihy vstupu na střelnici řídící střelby předá střelci tento střelecký řád k seznámení a
informuje jej o povoleném režimu střelby. Informace o režimu prováděné střelby může být provedena
hromadně před vlastním zahájením střelby.
Na pokyn řídícího střelby se střelec odebere na střelecké stanoviště a připraví se ke střelbě.
Po ukončení přípravy ke střelbě zahájí střelec střelbu podle pokynů správce střelnice, řídícího střelby,
nebo instruktora nebo podle pravidel soutěže.
Nabíjení zbraně je možné pouze na střeleckém stanovišti.
Střelec je na střeleckém stanovišti povinen manipulovat s nabíjenou a nabitou zbraní tak, aby osa hlavně
vždy směřovala pouze do výstřelného prostoru, vymezeného střeleckým stavem, ve kterém provádí
střelbu.
Jakákoli manipulace s nabitou zbraní mimo střeliště je ZAKÁZÁNA.
Na pokyn řídícího střelby "UKONČIT STŘELBU" je střelec povinen IHNED ukončit střelbu,
ZAJISTIT a ODLOŢIT zbraň. Poté vyčká na další pokyny řídícího střelby.
Každý střílející je povinen zastavit samostatně střelbu, zjistí-li ve výstřelném prostoru skutečnosti bránící
bezpečné střelbě.
Při jakékoliv závadě na zbrani nebo zařízení střelnice v průběhu střelby je střelec povinen ihned ukončit
střelbu a ohlásit závadu řídícímu střelby.
Závadu na zbrani (jedná-li se o běžnou závadu) může střelec odstraňovat sám na střeleckém stanovišti
pouze se souhlasem řídícího střelby.
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Dojde-li v průběhu střelby k jakémukoliv zranění, střelec ihned ukončí střelbu, oznámí tuto skutečnost
řídícímu střelby a řídí se jeho pokyny.
Je zakázáno brát do rukou cizí zbraně bez souhlasu jejich majitele.
Se zbraněmi se nesmí manipulovat, pokud je obsluha terčového zařízení před palebnou čárou.
Majitel nesmí ponechat zbraň bez dozoru.
V průběhu střelby a bezprostředně před ní je střelcům zakázáno konzumovat alkoholické nápoje. Řídící
střelby je povinen vykázat ze střeleb osoby jevící známky požití alkoholických nápojů nebo
psychotropních látek.
Na střeleckém stanovišti je zakázáno jíst, pít a kouřit.
Ukončení střeleb probíhá v souladu s pravidly střelecké soutěže nebo podle pokynů instruktora.
Použije-li návštěvník střelnice terčový materiál (tj. stojany, rámy, terčové podložky atd.) uklidí je po
ukončení střelby do určeného prostoru.
Po ukončení střelby každý po sobě posbírá vystřílené nábojnice a uklidí po sobě na střelišti i v klubovně.
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POVELY:

NAPÁSKOVAT ZÁSOBNÍK !:
- střílející provede naplnění zásobníku u pistole a zásobník odloží, u revolveru naplní válec a nechá jej
vyklopený. Zbraň s vyklopeným válcem neodkládá.
NABÍJET !:
- střílející uchopí zbraň tak aby se nedotýkal spouště, prst střílející ruky má položen mimo lučík, zasune
zásobník do pistole a natažením zbraně zasune náboj do komory, u revolveru přesune válec do rámu
zbraně. Po tomto úkonu čeká na další povely. Zbraň již neodkládá.
PÁLIT !:
- po tomto povelu střelec začne střílet na určený terč za podmínky dodržení všechpravidel bezpečnosti.
PALBU ZASTAVIT, ZBRAŇ VYBÍT nebo PALBU ZASTAVIT, NÁBOJ SKRYJ !:
- střílející ihned zastaví střelbu, dá prst ze spouště mimo lučík, z pistole vyjme zásobník, z nábojové
komory náboj. U revolveru vyklopí válec z rámu a vyhodí náboje nebo prázdné nábojnice. veškerá tato
činnost se provádí s hlavní namířenou do prostoru cíle.
K PROHLÍDCE ZBRAŇ nebo KE KONTROLE ZBRAŇ !:
- střelec předloží ke kontrole zbraň tak, že stále míří do cílového prostoru, u pistole stáhne závěr do
zadní polohy tak, aby umožnil nahlédnutí do nábojové komory, zda je prázdná. ke kontrole předloží i
zásobník. U revolveru je vyklopen válec.
ZBRAŇ ODLOŢIT !:
- po tomto povelu odloží střelec již zkontrolovanou zbraň na předem určené místo.

Libor Sobala
Správce Střelnice
ČSS,z.s. SSK Orlová Poruba
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