
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA w OBCHODZENIU SIĘ Z BRONIĄ  
PODCZAS TRENINGÓW I ZAWODÓW BIATHLONOWYCH 

 

1. Za bezpieczne prowadzenie strzelań w czasie zawodów odpowiedzialny jest sędzia-kierownik 

strzelnicy posiadający licencję PZBiath.  

2. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy określa regulamin 

strzelnicy określony na podstawie ustawy o broni i amunicji. 

3. Za bezpieczeństwo osób znajdujących się na strzelnicy odpowiada prowadzący strzelanie 

posiadający dopuszczenie do broni. W przypadku strzelań treningowych przez dwóch lub więcej 

prowadzących strzelanie, wyznacza się jednego odpowiedzialnego do wydawania komend do 

rozpoczęcia i przerwania strzelania. 

4. Zabrania się kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi. 

5. Po wzięciu broni do ręki, należy skierować ją w bezpiecznym kierunku, wyjąć magazynek i 

sprawdź, czy jest rozładowana. 

6. Zabrania się odkładania broni załadowanej w czasie przerw w strzelaniu – magazynek w komorze 

magazynka broni jest formą załadowania broni. 

7. Podczas treningów, zawodów  lub przystrzeliwania broń poza stanowiskiem musi być rozładowana 

założona na plecach, trzymana za lufę skierowaną do góry lub stać w stojaku. 

8. Wyjmowanie broni odbywa się na polecenie prowadzącego trening lub strzelanie, a podczas 

zawodów samoczynnie na stanowisku strzeleckim lub w miejscu przez niego wyznaczonym i pod 

jego nadzorem. Wszelkie operacje przy broni mogą się odbywać tylko na stanowisku strzeleckim z 

lufą skierowaną w kierunku kulochwytu. 

9. Poza stanowiskiem strzeleckim broń przenosi się w sposób wykluczający jej samoczynne 

zadziałanie. Zabrania się wykonywania przy niej jakiejkolwiek operacji. 

10. Nie można pozostawiać broni bez nadzoru. 

11. Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim na linii ognia z lufą skierowaną w 

kierunku kulochwytu po komendzie do otwarcia ognia lub sygnale kierownika zawodów lub 

treningu o gotowości strzelnicy do strzelań biathlonowych. 

12. W czasie ładowania i strzelania wylot lufy musi znajdować się poza linią ognia. 

13. Nie można zmieniać stanowiska z załadowaną bronią. 

14. Po komendzie STOP /PRZERWIJ STRZELANIE/  wydanej przez sędziego, prowadzącego 

strzelanie lub inną osobę, strzelający natychmiast zobowiązany jest przerwać strzelanie. 

15. W przypadku gdy strzelanie może powodować zagrożenie, komendę do jego przerwania  powinien 

wydać każdy, kto pierwszy zauważy niebezpieczeństwo. 

16. Zabronione jest dotykanie cudzej broni bez zezwolenia użytkownika. 

17. W czasie trwania strzelania zabronione jest wychodzenie przed linię ognia. 

18. Zabronione jest w czasie strzelania używanie jakichkolwiek urządzeń odbiorczych założonych w 

formie słuchawek na uszy. 

19. Po ostatnim strzelaniu zanim strzelający opuści stanowisko musi upewnić się, czy w komorze 

nabojowej i magazynku nie pozostał nabój i przed schowaniem do pokrowca przedstawić broń 

prowadzącemu do sprawdzenia. 

20. Składanie i celowanie „na sucho” dozwolone jest tylko na stanowisku strzeleckim lub w miejscach 

do tego wyznaczonych. 

21. Na strzelnicy nie wolno strzelać do zwierząt, ptaków i innych przedmiotów nie stanowiących 

określonych regulaminem celów. 

22. Na trasach biegowych należy bezwzględnie przestrzegać zakazu jakiejkolwiek manipulacji przy 

broni.  

23. Naprawy, regulacje i czyszczenie broni może odbywać się w miejscach wyznaczonych. 

24. Ładowanie magazynków winno odbywać się w miejscu wyznaczonym pod nadzorem trenera. 

Magazynek może być załadowany nie więcej niż 5-cioma nabojami. 

25. Do strzelań nie wolno używać amunicji o prędkości początkowej większej niż 420m/sek. 

26. Podczas przerw w treningu lub przystrzeliwaniu broń przenoś lufą do góry z otwartym zamkiem. 

27. Broń pozostawiaj pod nadzorem trenera w stojaku lufą skierowaną do góry z otwartym zamkiem. 

28. Amunicję, która pozostała po zawodach lub treningu /niewypały/ należy rozładować z 

magazynków i zdać prowadzącemu strzelanie przed załadowaniem broni do pokrowca.  
 

Zasady bezpieczeństwa przyjęto uchwałą zarządu nr Z-7/11/2011 PZBiath. w dniu 04.04.2011 


