REGULAMIN STRZELNICY
im. Władysława Komorowskiego
OLSZTYN-GUTKOWO
Strzelnica myśliwska w Olsztynie-Gutkowie jest ośrodkiem szkolenia
strzeleckiego PZŁ, Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie i służy szeroko rozumianym
szkoleniom strzeleckim w zakresie strzelań myśliwskich, sportowych, rekreacyjnych, a także
innych szkoleń.

Zasady bezpieczeństwa
Na strzelnicy należy zachować najdalej idące środki ostrożności, a przede wszystkim:
1

Broń i amunicję przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób
nieuprawnionych.

2

Broń palną na strzelnicy przenosi się rozładowaną, z otwartymi komorami nabojowymi,
bez pasów i pokrowców. (W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich
noszenie w kaburach)

3

Prowadzący strzelanie lub korzystający ze strzelnicy ma obowiązek wpisania się do
książki rejestru pobytu na strzelnicy potwierdzając własnoręcznym podpisem zapoznanie
się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa na niej obowiązującymi.

4

W strzelaniach myśliwskich, każdorazowo przed załadowaniem broni strzelający ma
obowiązek sprawdzić drożność przewodów lufowych.

5

Do strzelań wolno używać sprawnej technicznie broni palnej:
a) myśliwskiej, wyposażonej w otwarte przyrządy celownicze myśliwskie, sportowe lub
celownik optyczny;

b) do celów sportowych:
- bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm;
- centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 9 mm;
- gładkolufowej;
- przystosowanej do strzelania wyłącznie przy użyciu prochu czarnego (dymnego);

c) do celów ochrony osobistej: strzelanie na osi zająca lub dzika

- bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o
kalibrach od 6 mm do 45 ACP;
d) do celów ochrony osób lub mienia:

- pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 9 mm; strzelanie na osi dzika i rogacza
- strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym do 12; strzelanie na osi zająca i dzika
e) do celów szkoleniowych – broni, o której mowa w pkt. a – d.
Podczas strzelania szkoleniowego formacji mundurowych takich jak: Policja, Siły Zbrojne RP, Straż
Graniczna, Służba Więzienna lub inne, dopuszcza się strzelania z broni palnej bojowej krótkiej,
długiej oraz pistoletów maszynowych, przy wykorzystaniu amunicji pełno płaszczowej o energii
początkowej pocisku do 3500 J, jak również wykonywanie strzelań z pistoletów maszynowych
zarówno ogniem pojedynczym jak i ogniem ciągłym jedynie krótkimi seriami.

f) do strzelań z amunicji o pociskach gumowych przeznacza się oś strzelecką „Oś”
(Trap)
6 Każdorazowo przed załadowaniem broni strzelający ma obowiązek sprawdzić drożność
przewodów lufowych.
7

Nie wolno ładować broni przed zajęciem stanowiska strzeleckiego i skierowaniem
wylotów luf w kierunku toru lotu rzutków bądź toru przebiegu lub ustawienia makiet,
tarczownic.

8 Składanie się, celowanie i strzelanie dozwolone jest wyłącznie na stanowisku strzeleckim
we właściwej kolejności i tylko w kierunku torów lotu rzutków bądź toru przebiegu lub
ustawienia makiet, tarczownic.
9

Strzelać wolno jedynie w postawach strzeleckich dopuszczonych przepisami
regulującymi wyszkolenie strzeleckie danej grupy szkoleniowej.

10

Nie wolno odwracać się na stanowisku strzeleckim i opuszczać go zanim nie nastąpi
otwarcie zamków broni i jej całkowite rozładowanie.

11

Podczas strzelań myśliwskich nie wolno ładować broni śrutowej więcej niż
nabojami, a broni kulowej więcej niż jednym nabojem.
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12 Przy strzelaniu do rzutków wolno używać nabojów ze śrutem nie grubszym niż 2,5 mm, a
do makiety zająca nie grubszym niż 3,5 mm
13

Przy strzelaniach myśliwskich kulami wolno używać tylko nabojów myśliwskich o
kalibrach dozwolonych przepisami łowieckimi oraz amunicji tarczowej.

14 Przyspiesznik wolno napinać wyłącznie przy strzelaniu do celów nieruchomych (rogacz,
lis) zaś napięcie go może nastąpić tylko po złożeniu się, przy czym wyloty luf muszą być
skierowane w kierunku celu (makiety, tarczownicy).
15 Bezwzględnie należy przerwać strzelanie i rozładować broń, jeżeli na przedpolu
stanowiska strzeleckiego ukażą się ludzie lub zwierzęta albo podana zostanie komenda
„PRZERWIJ OGIEŃ”, „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE”.

16

Po zakończeniu strzelania strzelec rozładowuje broń, a następnie przedstawia ją do
kontroli prowadzącemu strzelanie i opuszcza stanowisko strzeleckie z bronią z otwartymi
komorami nabojowymi lub z zamkiem w tylnym położeniu.

17 Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do innych przedmiotów niż tarcze lub rzutki
strzeleckie oraz celowania do ludzi, zwierząt i ptactwa, za wyjątkiem treningu
strzeleckiego „na sucho” prowadzonego przez formacje mundurowe takie jak: Policja,
Siły Zbrojne RP, Straż Graniczna, Służba Więzienna lub inne.
Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada
prowadzący strzelanie lub trening strzelecki, albo korzystający ze strzelnicy na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
18 Na strzelnicy zabrania się spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz
przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
19 Przebywające na strzelnicy dzieci muszą pozostawać pod stałym nadzorem rodziców lub
opiekunów.
20 Przebywające na strzelnicy zwierzęta muszą być trzymane na uwięzi.
21 Zabrania się poruszania i przebywania poza miejscami do tego wytyczonymi (wały,
zadrzewienia, zakrzaczenia).
22 Telefon alarmowy i punkt sanitarny znajdują się w budynku głównym u kierownika
strzelnicy.
23 Parking dla samochodów znajduje się w wyznaczonym miejscu.
Każdy użytkownik strzelnicy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym
regulaminem i bezwzględnie go przestrzegać.

Regulamin opracowano
na podstawie:

1) Ustawa o broni i amunicji z dnia 05.01.2011 r.
2) Rozporządzenie Ministra MSWiA nr. 234 z dnia 15.03.2000 r
3) Uchwała nr. 49 NRŁ z dnia 29.04.1997 r.
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