STRELIŠKI RED
1. Na strelišče vstopaš na lastno odgovornost, pod pogojem da si seznanjen s pravili uporabe
strelišča in varnega ravnanja z orožjem.
2. Če hkrati strelja več strelcev, mora biti vodja streljanja vedno določen pred pričetkom streljanja.
3. Orožje lahko po strelišču prenašaš prazno, v embalaži, z izrecnim dovoljenjem vodje streljanja
tudi v roki, z odprtim zaklepom. Orožje moraš nositi v toku.
4. Tujega orožja in opreme se ne dotikaj brez izrecnega dovoljenja lastnika.
5. Če so pred strelno črto osebe, se orožja v nobenem primeru ne smeš dotikati.
6. Zaščita oči in sluha je obvezna za vse navzoče.
7. Orožje smeš jemati iz toka/embalaže in z njim ravnati samo na strelnem mestu ali v varnostnem
območju.
8. Na strelni črti mora biti orožje ves čas obrnjeno v smer streljanja.
9. Orožje smeš polniti izključno na strelni črti, neposredno pred streljanjem.
10. Pri sočasnem streljanju naj bodo vsi strelci enako oddaljeni od tarč.
11. Uporabljati smeš le brezhibno orožje (po presoji vodje streljanja).
12. Uporabljati smeš le varno strelivo (po presoji vodje streljanja).
13. Na ukaz “prenehaj streljati” takoj prenehaj, izprazni orožje in odpri zaklep.
14. Vsak zastoj mora biti odpravljen na strelni črti. Če sam ne moreš odpraviti napake, izprazniti
orožja ali če potrebuješ pomoč, dvigni roko in pokliči vodjo streljanja.
15. V varnostnem območju ne smeš ravnati s strelivom, orožje mora biti prazno in obrnjeno v varno
smer.
16. Vodja streljanja obvezno prepove nadaljnje streljanje vsakomur, ki ne ravna varno ali bi lahko
bil pod vplivom opojnih substanc.
17. Vodja streljanja zahteva, da oseba, ki moti strelsko aktivnost, zapusti strelišče.
18. Mladoletne osebe in osebe, ki nimajo svojega orožja, morajo biti pod stalnim in neposrednim
nadzorom odgovorne polnoletne osebe.
19. Osebe, ki niso člani katerega od uporabnikov strelišča, smejo priti na strelišče le v spremstvu in
na odgovornost člana.
20. Vodji streljanja se moraš na zahtevo predstaviti, mu pokazati orožje, strelivo in opremo.
21. Ta Streliški red ne izključuje upoštevanja ostalih zadevnih zakonskih predpisov.

