razítko SSK

Směrnice pro používání zbraní a střeliva
vydaná jako vnitřní předpis podle § 39 odst. 1 písm. d) zákona č.119/2002 Sb.

Sportovně střelecký klub 0117 KRHANICE
1. Pravidla pro používání zbraní a střeliva
Používání zbraní a střeliva se řídí:
a) ustanoveními zákona 119/2002 Sb, zejména §28,29,42,58 a 59.
b) provozním řádem střelnice SSK Krhanice
c) touto směrnicí, vydanou jako vnitřní předpis dne 1.9.2002

2. Způsob evidence, uložení, výdej a příjem zbraní a střeliva
Zbrojíř SSK vede tuto dokumentaci o zbraních a střelivu:
 Zaznamní knihu zbraní a střeliva  evidence zbraní, které SSK vlastní (§11 vyhl.384/2002 Sb.)
 Knihu výdeje a příjmu zbraní a střeliva  přehled o vydaných a přijatých zbraních a střelivu (§13
vyhl.384/2002 Sb.)
 Knihu o provedených cvičných střelbách  přehled o provedených cvičných střelbách (§14 vyhl.384/2002 Sb.)
(Pozn.: Sportovní trenink členů SSK a sportovní soutěže ve střelbě nejsou „Cvičnou střelbou“)
Zbraně SSK jsou uloženy v uzamčené ocelové skříni umístěné v místnosti skladu SSK. Klíče od ocelové
skříně a skladu jsou uloženy u zbrojíře.
Zbrojíř vydá zbraň a střelivo pouze členu SSK Krhanice, který je držitelem zbrojního průkazu skupiny B
a zbraň používá ke sportovní střelbě. Dále může zbrojíř vydat zbraň členu SSK Krhanice, který není držitelem
zbrojního průkazu, a to pouze v rámci sportovní přípravy a sportovních soutěží ve střelbě. Zbraň může být
vydána jen na dobu tréninku nebo závodu pod dohledem trenéra nebo instruktora, kteří jsou držiteli zbrojního
průkazu skupiny B. Zbrojíř je povinen poučit střelce o bezpečném zacházení se zbraní.
V době, kdy zbrojíř nemůže vykonávat svou funkci, přebírá jeho povinnosti předseda SSK Krhanice.

3. Bezpečné zacházení se zbraněmi a postup při jejich nabíjení a vybíjení
Sportovní střelci, členové SSK jsou povinni:










dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,
zabezpečit zbraně a střelivo proti zneužití, ztrátě a odcizení,
dodržovat podmínky přechovávání a skladování střeliva,
neprodleně ohlásit kterémukoliv oddělení nebo útvaru Policie ČR a zbrojíři SSK ztrátu nebo odcizení zbraně,
zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně,
mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže mají u sebe zbraň,
nosit zapůjčené zbraně a střílet z nich pouze na schválené střelnici,
přepravovat zbraně na střelnici pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití, přepravované zbraně a
střelivo musí mít pod neustálou kontrolou,
na střelnici jsou povinni:
nabíjet zbraně pouze na povel řídícího střelby na palebné čáře, podle pravidel sportovní střelby,
na povel řídícího střelby vybít a odložit zbraň,

Sportovní střelci, členové SSK nesmí:
 předat zbraň osobě, která k držení zbraně není oprávněna,
 nosit zbraň nebo ji používat, pokud je jejich schopnost snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných
návykových látek nebo nemocí,
na střelnici nesmí:
 manipulovat se zbraní mimo vyhrazeného prostoru,
 nabíjet zbraň bez povelu řídícího střelby,
 odkládat zbraň na místa kde není zabezpečena před zneužitím neoprávněnou osobou,

...................................................................
předseda SSK

...........................................................................
zbrojíř SSK

