Lőtéri Rend
1.

Az íjászedzés helyszíne lőtérnek minősül.

2.

A lőtér veszélyes üzem! A gyakorló nyílheggyel való lövés is életveszélyes!

3.

Lőtéren csak olyan személy tartózkodhat, aki a Lőtéri Rendet és a foglalkozásvezető utasításait
magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint láthatóan nem áll alkohol vagy más kábító hatású
szer hatása alatt.

4.

Foglalkozásvezető az alábbi személyek valamelyike lehet.
Keveházi Zoltán
Szoboszlai Csaba
(Illetve azon nagykorú személyek, akiket fentiek erre megbíznak.)
Amennyiben a fenti személyek közül egyszerre többen is részt vesznek az edzésen, a sorban előbb
álló minősül foglalkozásvezetőnek.

5.

Egyesületi tag akkor vehet részt az edzésen, ha igazolja, hogy nincs három hónapnál régebbi
tagdíjtartozása.

6.

Nem egyesületi tag akkor vehet részt az edzésen, ha igazolja, hogy az adott alkalomra az
esedékes hozzájárulást előre befizette.

7.

Minden felnőtt korú a saját felelősségére vesz részt az edzésen. 18 év alattiak csak írásos szülői
engedéllyel, felnőtt felügyelete mellett lehetnek jelen a lőtéren.

8.

A lőtér felszereléseinek (állvány(ok), vesszőfogó(k), íjászháló, egyebek) ki- és visszapakolása
közös feladat, abban mindenki részt kell vegyen. Edzés vagy lövészet után az egyesületi
eszközöket gondosan a raktárba vissza kell vinni, a szemetet össze kell szedni, rendet kell rakni,
lámpákat leoltani, a raktárt és a tornatermet bezárni.

9.

Edzés vagy lövészet előtt alapos bemelegítés kötelező. Ugyanígy edzés vagy lövészet végén
levezetés, nyújtás kötelező.

10. Íjat felajzani csak a foglalkozásvezető engedélyével szabad.
11. Mindenki gondosan ellenőrizze íjának, felszerelésének épségét. Tilos az íjat felajzani sérült ideggel,
vagy sérült szarvval. Tilos hibás vesszővel lőni. Amennyiben valaki nem biztos az íjának, nyilainak
állapotában, mutassa meg a foglalkozásvezetőnek, hogy együtt megbizonyosodhassanak a
felszerelés biztonságos mivoltáról.
12. Nyilakat vagy tegezben vagy vesszőtartóban tartunk. Tilos a nyilak és az íj szétszórása, őrizetlenül
hagyása.
13. Az íjat a lövészet végén kötelező leajzani. Felajzott állapotban íjat a lőtérről kivinni tilos. A nyilakat
és az íjat megfelelően, balesetveszélyt megelőzve elcsomagolva szabad csak kivinni.
14. A lövészetet csak akkor lehet megkezdeni, ha a foglalkozásvezető meggyőződött arról, hogy a
tornaterem hátsó ajtaja biztosan és biztonságosan be van zárva.
15. A foglalkozásvezető folyamatosan meggyőződik a vesszőfogók, állványok, íjászháló és az edzésen
részt vevők felszerelésének megfelelő és biztonságos állapotáról.
16. Íjat bármilyen célból megfeszíteni csak a lőállásban, a cél irányába szabad. Vesszőt az idegre
helyezni csak a lőállásban, a lövésre koncentrálva, a foglalkozásvezető tudtával és engedélyével
szabad.

17. Nyilakat kilőni csak és kizárólag a foglalkozásvezető hangos és egyértelmű felszólítására szabad. A
lövés teljes folyamata alatt a lövésre koncentrálunk, nem fordulunk hátra, nem beszélgetünk.
18. A lőállás(ok)ban csak a lövő(k) tartózkodhat(nak). Aki nem lő, legalább három méterrel a lőállás
mögött foglal helyet. Lövés közben mindenki számára tilos a hangoskodás, futkosás, verekedés, a
bordásfal vagy egyéb tornatermi segédeszközök használata.
19. A foglalkozásvezető ÁLLJ! vezényszavára azonnal le kell engedni az íjat és a vesszőt le kell venni
az idegről.
20. A lőállás elhagyása csak a foglalkozásvezető VESSZŐÉRT!, vagy SZEDÉS! vezényszavára
történhet. Vesszőért a következőek figyelembe vételével megyünk:
a.
b.
c.
d.
e.

Tilos szaladni, és egymást félrelökni.
Először a vesszőfogó előtt a földön heverő vesszőket kell összeszedni.
Egyszerre legfeljebb két személy húzhat vesszőt egy vesszőfogóból.
A vesszőt húzni két kézzel kell: az egyikkel a vesszőfogót ellentartani, a másikkal a vesszőt
a becsapódás helyén a tövénél megfogva egyenes mozdulattal kihúzni.
A nyilak kihúzásakor a többiek a vesszőszedők mögött három méterrel várakoznak. Amíg
nem húzzák ki az összes vesszőt, addig tilos lehajolni a már kihúzott vesszőkért.

21. Látogatók, nézők kizárólag a lővonal mögötti területen, a lővonaltól legalább 5 méterre, a
foglalkozásvezető által kijelölt helyen tartózkodhatnak. A Lőtéri Rend betartása számukra is
kötelező.
22. Rendbontás esetén a foglalkozásvezető a rendbontó(ka)t kiküldi a teremből. Azok esetleges
ellenszegülése esetén a lövészetet azonnal be kell fejezni.
23. Bármilyen rendellenességet, akadályt, problémát, hibát vagy sérülést azonnal jelezni kell a
foglalkozásvezetőnek.
24. Baleset vagy sérülés esetén a foglalkozásvezető intézkedik.
25. A felszerelés hibájából, egyéni felelőtlenségből ill. a Lőtéri Rend megszegéséből eredő balesetért az
egyesület nem vállal felelősséget.
26. A lőtéren a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!
27. A tornateremben váltócipő használata kötelező!
28. A Lőtéri Rendet az edzések időtartama alatt jól látható helyen ki kell függeszteni. Ezért az edzés
megkezdésekor jelenlévő legfiatalabb tag a felelős.
29. A Lőtéri Rend nem ismerete nem mentesít az abban foglaltak alól.
30. A nem szabályozott kérdésekben a foglalkozásvezető utasításai az irányadóak.

Pilisjászfalu, 2019. március 30.
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