BAANREGLEMENT VAN HET
SCHIETSPORTCENTRUM STEIN
*Het toezicht bij wedstrijden en/of oefeningen wordt opgedragen aan de
baancommandant of de verenigings veiligheidsfunctionaris (VVF) en het
bestuur van de betreffende vereniging.
*Aspirantleden en introducees mogen alleen onder begeleiding van de VVF of
opleidingsfunctionaris gebruik maken van vuistvuurwapens en/of
geweren.
*buitenstaanders mogen onder geen enkel opzicht gebruik maken van de
schietbanen.
*Niemand mag een wapen, dat niet zijn persoonlijk eigendom is, ter hand
nemen zonder daarvoor aan de eigenaar van het wapen toestemming te
hebben gevraagd.
Behalve de VVF, indien er naar zijn/haar inzicht een gevaarlijke situatie
gaat of is ontstaan. Dan dient deze VVF in te grijpen en het Wapen veilig te
stellen
*Iedereen is verplicht om mee te werken aan het voorkomen van gevaarlijke
situaties en andere personen hierop te wijzen als ze zich voordoen. Schakel
meteen uw VVF in bij constatering hiervan.
*Iedere vereniging is verplicht om na de wedstrijd of oefenavond de banen
geveegd en opgeruimd achter te laten.
*Men houdt zich te allen tijde aan de aanwijzigingen van de VVF.
*Bij het betreden van de schietbanen gaat de ESS ervan uit dat de schutters op
de hoogte zijn van de geldende gedrags- en veiligheidsregels m.b.t. het
hanteren van
vuurwapens. (zie bijlage veiligheids(maat)regels KNSA)
*Het is verboden munitie te ontladen op de schietbanen.
*Het is verboden te roken of brandende c.q. smeulende voorwerpen of open
vuur voorhanden te hebben op plaatsen waar zich munitie bevindt en waar
direct op doelen wordt geschoten.
*Het is verboden drank te nuttigen op de schietstand.
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*Tijdens het schieten bevinden zich niet meer personen op de schietstand dan
strikt noodzakelijk is.
*Kinderen beneden de 12 jaar hebben geen toegang op de 25 meter baan.
Vanaf 12 jaar alleen toegang onder begeleiding van een daarvoor bevoegd
persoon; bijv. een VVF of bestuurslid. Personen beneden de 18 jaar mogen niet
schieten met zwaar kaliber wapens. Voor de 100 meter gelden de regels zoals
beschreven in de huisregels van de 100 meter baan.
*Op de 25 meter baan mag uitsluitend met handvuurwapens geschoten
worden, tenzij hiervoor door de ESS een uitzondering wordt gemaakt.
*Het is verboden om met munitie te schieten, zwaarder dan de gebruikelijke
volmantel patronen. (dus pantserdoorborend, staalkern en lichtspoor is ten
strengste verboden)
*Aansprakelijkheid bij ongevallen en/of schade van welke aard dan ook is
voor rekening van de betreffende schutter c.q. het bestuur van de
betreffende vereniging.
*Daar waar zich situaties voordoen die niet voorzien zijn in dit reglement en
die een (onmiddellijk) optreden verantwoorden, kan dit optreden
uitgevoerd worden door de beheerder hetzij met of zonder overleg van het
bestuur van de betreffende vereniging. In geval van twijfel is altijd overleg
mogelijk met het bestuur van de ESS.
*De beheerder ziet toe op gedragsregels zoals die vlgs goed moraal en fatsoen
van toepassing zijn in ons schietsportcentrum.
Bij overtreding van bovenstaande bepalingen houdt het bestuur van de ESS
zich het recht voor om personen of verenigingen de toegang tot het
schietcomplex te weigeren.
*Voor het schieten op 25 meter banen controleren op:
-is er geveegd en het transport in orde
-oude kaarten voorganger, is afgetekend bij beheerder
-na schieten, baan vegen en aftekenen bij beheerder
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