Regulamin korzystania ze strzelnicy
Rozdział 1
Warunki korzystania ze strzelnicy

Strzelnica Sportowa przeznaczona wyłącznie jest do prowadzenia strzelań sportowych,
szkoleniowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich z broni pneumatycznej
Zorganizowane strzelania mogą odbywać się wyłącznie za zgodą gospodarza strzelnicy pod
nadzorem prowadzącego strzelanie tj. osoby, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia
strzelań oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego lub Ligi Obrony Kraju.
Prowadzący strzelanie :
1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących
2) wyznacza strzelającym stanowiska strzeleckie a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego
pobytu
Na strzelnicy zabrania się:
1) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska
strzeleckie oraz styczności z bronią,
2) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody ich użytkownika,
3) spożywania alkoholu lub używania innych środków odurzających oraz przebywania na terenie
strzelnicy osób będących pod ich wpływem
Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada prowadzący
strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.

Rozdział 2
Sposób obchodzenia się z bronią

Broń na strzelnicy przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną
i schowaną w kaburze, pokrowcu lub kasecie przeznaczonej do przenoszenia broni.
Broń wyjmuje się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie
prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
Wszelkie czynności związane z obsługą broni muszą być wykonywane rozważnie i zawsze z lufą
skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz lub przedmiotów będących celem na strzelnicy.
Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, przedstawia do kontroli prowadzącego strzelanie
oraz zabezpiecza.
Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do przedmiotów innych niż tarcze strzelnicze oraz
celowania lub strzelania do ludzi, zwierząt i ptactwa
Rozdział 3
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez
prowadzącego strzelanie.
Zabrania się wchodzenia przed stanowiska strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać
przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
Po komendzie STOP, ewentualnie PRZERWIJ OGIEŃ, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub
inną osobę, strzelający natychmiast przerywają strzelanie.
Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach oraz
obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
Osobę naruszającą regulamin strzelnicy usuwa się ze strzelnicy.

Konkurencje strzeleckie
Karabin pneumatyczny
Karabin pneumatyczny 60 strzałów /Kpn 60
Karabin pneumatyczny 40 strzałów /Kpn 40
Karabin pneumatyczny 30 strzałów /Kpn 30
broń pneumatyczna na sprężone powietrze lub dwutlenek węgla /CO2/
kaliber 4,5 mm /.177 cala/
karabin o wadze do 5,5 kg
opór języka spustowego dowolny bez przyspiesznika
długość linii celowania 850 mm
broń może być ładowana tylko jednym nabojem
pociski wykonane z miękkiego materiału /ołów/
odległość 10 m
postawa stojąca
Kpn 60 strzałów /ocenianych/ - czas łączny z próbnymi 1godz. 45 min.
Kpn 40 strzałów /ocenianych/ - czas łączny z próbnymi 1 godz. 15 min.
Kpn 30 strzałów /ocenianych/ - czas łączny z próbnymi 1 godz.
ilość strzałów próbnych dowolna /4 tarcze/
Kpn 60 - strzelają seniorzy oraz juniorzy, jest konkurencją olimpijską.
Kpn 40 - strzelają seniorki, juniorki, juniorki młodsze oraz juniorzy młodsi; jest konkurencją
olimpijską
Kpn 30 - strzelają młodziczki i młodzicy
Pistolet pneumatyczny
Pistolet pneumatyczny 60 strzałow /Ppn 60/

Pistolet pneumatyczny 40 strzałow /Ppn 40/
Pistolet pneumatyczny 30 strzałow /Ppn 30/
broń pneumatyczna na sprężone powietrze lub dwutlenek węgla /CO2/
kaliber 4,5 mm /.177 cala/
masa całkowita broni do 1500 gramów
opór języka spustu 500 gramów
pistolet musi zmieścić się do pudełka o wewnętrznych wymiarach 420x200x50 mm /+ 1,0mm,
-0,0mm/
długość linii celowania wg wymiarów pudełka pomiarowego
maksymalna długość lufy wg wymiarów pudełka pomiarowego
broń może być ładowana tylko jednym nabojem
pociski wykonane z miękkiego materiału /ołów/
odległość 10 m
postawa stojąca
Ppn 60 strzałów /ocenianych/ - czas łączny z próbnymi 1 godz. 45 minut
Ppn 40 strzałów /ocenianych/ - czas łączny z próbnymi 1 godz. 15 minut
Ppn 30 strzałów /ocenianych/ - czas łączny z próbnymi 1 godz.
ilość strzałów próbnych dowolna /4 tarcze/
Ppn 60 - strzelają seniorzy oraz juniorzy; jest konkurencją olimpijską
Ppn 40 - strzelają seniorki oraz juniorki, juniorki młodsze i juniorzy młodsi; jest konkurencją
olimpijską
Ppn 30 - strzelają młodziczki i młodzicy

