OHUTUSNÕUDED
Järvere Lasketiirus
1. Kõik võistlustest ning õppe- ja treeninglaskmistest osavõtjad
peavad teadma ning täitma relva ja laskemoona käsitsemise
ohutusnõudeid.
2. Kategooriliselt on keelatud suunata (ka laadimata) relva sihitult
väljaspoole märklehte, tulistada märkide raame, lippe, trosse,
aparatuure jne.
3. Relva tohib laadida ainult tulejoonel ja ainult pärast seda, kui
laskmist läbiviiv isik (treener, kohtunik, instruktor) on andnud
käsklusi “Laadida!” ning “Tuld!”.
4. Iga kohtunik, laskmise eest vastutaja ja laskur on kohustatud
katkestama laskmise käsklusega “Tule lõpp!” ja “Relvad tühjaks
laadida!”, kui laskealasse ilmub inimene või loom, või kui tekib
tuleohtlik olukord. Kui ohtu märkab esimesena laskur, katkestab ta
laskmise viivitamata.
5. Laskur võib kasutada ainult korrasolevat relva, et vältida juhuslike
laskude tekkimist.
6. Ajal, mil laskmist ei toimu, peab lasketiiru alal olev tulirelv olema
tühjaks laetud, lahti murtud, kaitseriiviststud, lahtise lukuga, tühja
padrunipesaga või peaba padrunipesas asuma turvalipp.
7. Keegi, välja arvatud laskeinstruktor ja kohtunik, ei tohi puudutada
relva laskeseeriate vaheaegadel, mil lasketsoonis viibivad
inimesed, samuti puudutada või võtta laskuri relva viimase loata.
8. Pärast viimase lasu sooritamist või käsklusi “Tule lõpp!” ja
“Relvad tühjaks laadida!” peab laskur relva viivitamatult tühjaks
laadima, avama luku ja kohalt lahkumata esitama relva kohtunikule
või instruktorile.
9. Siledaraudsed relvad peavad laskekohalt lahkudes olema lahti
murtud.
10.Keelatud on jätta tulirelv ja laskemoon järelvalveta.
11.Võistluse või treeningu ajal vastatub tulirelva ja laskemoona eest
laskur.
12.Kohtuniku korraldusel võib laskur jätta tulirelva võistluse või
treeningu ajal ajal treeneri või laskmist läbiviiva isiku vahetu valve
alla vastutavale hoiule.
13.Ilma padruniteta treening võib toimuda ainult tulejoonel või selleks
ettenähtud kohas.
14. Laskerajal lastes tuleb kasuta kaitseprille, kõrvaklappe või -troppe,
sportlikku riietust ja õiget varustust (laskevest, laskemüts jne.)
15. Mobiiltelefon peab olema laskmise ajal välja lülitatud.

16.Kui ilmeb lasketiirus või selle ümbruses laskmise ajal laskmisest
põhjuststud oht, tuleb laskmine viivitamatult lõpetada, kuni on ära
langenud ohtu põhjustavad tingimused.
17.Lasketiirus võib tulirelva hooldada ainult selleks kohandatud
ruumis või kohas, jälgides lasketiiru reegleid ja laskmist läbiviiva
isiku või kohtuniku korraldusi.

Allkirjaga kinnitan, et olen tutvunud lasketiiru ohutusnõuetega ja
sisekorraeeskirjaga

