VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BIJLAGE IV

Versie: 3 Wijzigingsdatum: 10 december 2012
De bureaumedewerker verzorgt en is verantwoordelijk voor de registratie van de schutters en de
registratie van de schietbeurten.
1.

Iedere schutter heeft bij het betreden van de schietbaan kennis genomen van het
baanreglement.

2.

Er mag NIET worden geschoten als er geen veiligheidsfunctionaris aanwezig is.

3.

Er mag NIET worden geschoten als de rode waarschuwingslichten aan zijn.

4.

Het is niet toegestaan om meerdere schoten snel tot zeer snel, het zogenaamde
snelvuur, achter elkaar af te vuren.

5.

Het is niet toegestaan om te schieten met pantser patronen, kogelkoppen voorzien van
stalen kern, lichtspoormunitie en explosieve koppen.

6.

De veiligheidsfunctionaris wijst de schietbanen toe op volgorden van binnenkomst.

7.

Tijdens trainingen mag iedere schutter 60 minuten schieten. Bij voldoende banen kan
deze tijd door de veiligheidsfunctionaris worden verlengd.

8.

De aanwijzingen van de veiligheidsfunctionaris dienen direct te worden opgevolgd.

9.

Bij het commando “Vast vuren” dienen alle schutters ONMIDDELLIJK het vuren te
staken en het wapen te ontladen. Het wapen dient vervolgens geopend met de loop in
een veilige richting neergelegd te worden. Dit commando wordt ondersteund door de
rode waarschuwingslichten.

10.

Pas nadat de veiligheidsfunctionaris het vuren heeft vrijgeven EN de rode
waarschuwingslichten zijn gedoofd, mogen de schutters weer laden en vuren.

11.

Een schutter mag nimmer met een geweer of een ander wapen met een gesloten
grendel of sluitstuk het schietpunt verlaten.

12.

Het is verboden op iemand aan te leggen, zelfs met een wapen waarvan men zich
persoonlijk heeft overtuigd dat het ongeladen is.

13.

Het is eveneens verboden enig ander wapen anders dan in de richting van de
kogelvanger, om welke reden dan ook, op de schietbaan in aanslag te hanteren.

14.

Men mag nimmer enig wapen ter hand nemen dat hem niet persoonlijk toebehoort
zonder de toestemming en toezicht van de eigenaar of de beheerder van het wapen.

15.

Het is een ieder verboden zich te bevinden binnen de ruimte welke voor de schutter is
bestemd, tenzij met toestemming van de veiligheidsfunctionaris.
De schutter mag tijdens het schieten niet worden gestoord, behalve door de
veiligheidsfunctionaris en/of het bestuur.

16.

Indien een schutter gereed is, moet de schutter het wapen ontladen en een kamervlag
plaatsen alvorens het wapen achter de schietstand te brengen.

17.

De schutter dient het schietpunt ordelijk achter te laten. M.a.w. de hulzen en /of
kaarthouder en kaarten zijn opgeruimd.

