Pravidla bezpečnosti provozu na biatlonové střelnici
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Střelba z malorážek se vede podle pravidel IBU (biatlonu), střelci musí
dodržovat zejména ustanovení uvedená v kapitole 8.5 bezpečnostní
omezení.
Za dohled nad dodržováním pravidel střelby zodpovídá určený řídící střelby.
Každý střelec zodpovídá za svoji zbraň a střelivo.
Je zakázáno ponechávat zbraně a střelivo bez dozoru.
Během střelby nesmí na střelnici probíhat jiná činnost než ta, která je přímo
podřízena řídícímu střelby.
Všechny osoby se mohou na střelnici pohybovat pouze v bezpečných
prostorech, které nejsou ohroženy střelbou. Povel ke vstupu do výstřelného
prostoru může dát pouze řídící střelby v době, kdy zbraně jsou ve stavu
vylučujícím jejich okamžité použití.
Všechny osoby přítomné v průběhu střeleb na střelišti, jsou od začátku až do
konce střeleb podřízeny řídícímu střelby a musí být před zahájením střelby
poučeny o zásadách bezpečnosti.
Na palebné čáře se mohou zdržovat pouze střílející a řídící střelby.
Jestliže to vyžadují nebo povolují pravidla střelecké soutěže, mohou zde být
rozhodčí, zapisovatelé a další oprávněné osoby, při střeleckém výcviku
instruktoři a trenéři.
Se souhlasem správce střelnice mohou být v určeném prostoru diváci.
Se zbraní smí být manipulováno a zbraň smí být nabíjena pouze na palebné
čáře. Ústí hlavně vždy musí směřovat ve směru střelby k terčům. Tento směr
nesmí být měněn ani vlivem zpětného rázu při výstřelu.
Střelec zahajuje střelbu pouze na povel řídícího střelby, při závodě podle
pravidel IBU.
Střelec musí okamžitě zastavit střelbu, je-li k tomu vydán povel nebo jiný
dohodnutý signál, případně i bez povelu, pokud se ve výstřelném prostoru
objeví lidé.
Střelbu musí střelec zastavit i tehdy, pokud dojde k požáru, zranění nebo jiné
mimořádné události na střelnici.
Při odstraňování závady je nutné, aby zbraň ústím hlavně neustále směřovala
ve směru střelby do bezpečného prostoru na dopadiště střel.
Přenášet zbraně na střelnici je povoleno pouze ve stavu vylučujícím jejich
okamžité použití. Malorážky musí být ve stavu stanoveném pravidly IBU.
Do výstřelného prostoru a k terčům (cílům) lze vstupovat pouze na povel
řídícího střelby poté, co byl k tomu vydán povel a zbraně jsou odloženy ve
stavu vylučujícím jejich okamžité použití.
Je zakázáno střílet za snížené viditelnosti. O tom, kdy je stav snížené
viditelnosti, rozhoduje správce střelnice.
Na střelnici nesmí střílet osamocená osoba.
Jeden výtisk provozního řádu střelnice je umístěn v provozním objektu a je
přístupný všem návštěvníkům střelnice

