
Regulamin korzystania z osi klubowych 

 
1) Wstęp na teren osi będących w dyspozycji Klubu („osie klubowe”) jest możliwy pod warunkiem 

akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 

2) Do korzystania z osi klubowych upoważnieni są jedynie członkowie WSS Jonkowo. Osoby 

zaproszone przez członka Klubu mogą korzystać z osi klubowych z wyłączeniem strzelań 

komercyjnych i pod warunkiem nadzoru osoby posiadającej uprawnienia „prowadzącego 

strzelanie” potwierdzone wpisem do książki strzelnicy.  Wyjątek stanowią zawodnicy zawodów 

organizowanych na tych osiach przez Klub. 

3) Obowiązkowe jest wpisywanie się do książki strzelnicy podczas pobytu na strzelnicy (także w 

przypadku nie prowadzenia strzelań). Brak wpisu będzie karany karą w wysokości 20 PLN 

płatnych na rzecz klubu. 

4) Na osiach klubowych obowiązują przepisy ogólne strzelnicy i obowiązujące w sporcie strzeleckim. 

Wyjątkowo podczas organizowanych zawodów lub treningów, organizator może narzucić 

obowiązywanie bardziej szczegółowych przepisów np. IPSC, IDPA, ISSF, PIRO, etc. 

5) Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na osiach klubowych: 

a. Broń przenosimy w futerałach, kufrach lub kaburach w stanie rozładowanym (amunicja 

nie może mieć kontaktu z bronią, co znaczy, że magazynki muszą być wypięte); 

b. Broń ładujemy jedynie przed rozpoczęciem strzelań; 

c. Pasów i zawiesi taktycznych do karabinów używamy jedynie podczas treningów 

indywidualnych, używanie pasów i zawiesi podczas zawodów jest zabronione chyba, że 

formuła tych zawodów przewiduje użycie pasów lub zawiesi taktycznych. 

6) Przy korzystaniu z celów metalowych obowiązują następujące zasady: 

a. Przed wykorzystaniem celu do treningu strzeleckiego, strzelający lub prowadzący 

strzelanie ma obowiązek inspekcji celu. Wszelkie uszkodzenia celu, dziury, nierówności 

powierzchni celu czy inne aspekty mogące wpływać na bezpieczeństwo użytkowania 

tego celu wykluczają jego użycie – cel uznawany jest za niesprawny. Strzelający lub 

prowadzący strzelanie zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zarząd Klubu 

(wss@wssjonkowo.pl), najlepiej dołączając zdjęcia uszkodzeń. Jeśli to możliwe, 

strzelający lub prowadzący strzelanie powinien odstawić cel w bezpieczne miejsce i 

oznaczyć go  tak aby nie został wykorzystany przez innych strzelających; 

b. Zabrania się strzelania do celów metalowych amunicją o energii wylotowej większej niż 

600J;  

c. Wyjątek stanowią cele na osi 100m, do których można strzelać amunicją karabinową o 

energii wylotowej nie przekraczającej 4000J;  

d. Podczas strzelania do celów metalowych z broni krótkiej, należy zachować odległość nie 

mniejszą niż 8 metrów od celu lub innych elementów metalowych; 

e. Używanie celów metalowych, jak i jakiegokolwiek innego wyposażenia strzelnicy odbywa 

się na własną odpowiedzialność. 



7) Każdy użytkownik strzelnicy, po zakończeniu strzelania zobowiązany jest do pozostawienia po 

sobie porządku (uprzątnięcia zużytych tarcz, pudełek po amunicji, etc). 

8) Każdy strzelający, działając dla dobrego imienia Klubu, powinien zwracać uwagę innym 

użytkownikom jeśli zauważy naruszanie przez nich niniejszego Regulaminu lub innych przepisów 

lub regulaminów obowiązujących na strzelnicy. W rażących przypadkach należy poinformować o 

zaobserwowanym zdarzeniu Zarząd Klubu. 
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