Sportovně střelecký klub Přelouč
zve, jak se již stalo tradicí, všechny kluky a holky bez rozdílu věku

24. září 2006 od 900 hodin
na střelnici, nacházející se ve východní části Přelouče u silnice na Klenovku
Přijďte si vyzkoušet své střelecké dovednosti,
uvidíte ukázky AIRSOFTU a možná i něco navíc.
Jistě si odnesete mnoho zážitků, jako tomu bylo i v minulých letech

STŘELNICE

Bezpečnost při střelbě ze vzduchovky
Střelné zbraně a jejich používání vyžadují dodržování přísných
bezpečnostních zásad.
I vzduchovka je zbraň a oficiálně se počítá s jejím dostřelem 250 m. Nikdy
nepodceňujeme její účinky a střílíme jen na místech k tomu vyhrazených.
Střelnice pro střelbu musí mít určené parametry.

Pro pobyt na střelnici platí:
– s nabitými i nenabitými zbraněmi se zachází s největší opatrností, přenášejí se
s otevřeným závěrem (vzduchovky zalomené), když po odstřílení střelec zbraň
odkládá, musí se přesvědčit, zda nezůstal v hlavni náboj
– je zakázáno dotýkat se zbraní jiných střelců
– zbraň je povoleno nabít jen na střeleckém stanovišti, hlaveň musí být vždy
– namířena proti terčům,
– střelba je dovolena jen v souhlase s podmínkami závodu a nácviku, vždy pouze
na povel
– přeje-li si střelec hovořit s vedoucím či jinou osobou, musí vyjmout
náboj z hlavně (pokud je to možné), nechat zbraň v bezpečném
stavu na střelnici nenataženou, a opustit se souhlasem řídícího
střelby – rozhodčího, střelnici, musí při tom dbát, aby nerušil jiné
střelce
– jakmile byl dán povel „palbu zastavit“, musí být ihned všechny zbraně vybity a
odloženy
– chce-li střelec před závodem vypálit několik ran kromě povolených nástřelných,
musí si vyžádat povolení od řídícího střelby - rozhodčího na střelnici a řídit se
jeho pokyny
– řídící střelby - rozhodčí zastaví střelbu, pokud by cokoli ohrožovalo střelce nebo
jinak bylo na překážku závodům; střelba se všeobecně zastavuje opakovaným
hvizdem nebo povelem „palbu zastavit“
– střelec nesmí nabíjet, zahájit střelbu, dokud mu to není povoleno; střelba se
zahajuje na povel „pálit“
– ke střelbě se musí každý dostavit včas, připraven a s potřebným vybavením

