
Instrukcja bezpiecznego użytkowania 
strzelnicy w Kwietnie

1. Należy bezwzględnie przestrzegać zapisów regulaminu strzelnicy oraz niniejszej instrukcji. 
Prowadzenie zajęć w sposób niezgodny z instrukcją podnosi ryzyko wypadku i bez zgody zarządcy 
obiektu jest niedopuszczalne. Za przestrzeganie zasad odpowiada solidarnie każdy strzelec, a także 
osoba pełniąca funkcję prowadzącego strzelanie.
2. Jeśli na strzelnicy nie ma prowadzącego strzelanie, nie wolno oddawać strzałów. Jeśli 
prowadzący opuścił teren obiektu, przerwać strzelanie. Kontynuacja jest możliwa wyłącznie po 
powrocie prowadzącego lub wybraniu nowej osoby pełniącej tę funkcję. Indywidualni strzelcy 
mogą korzystać z obiektu wyłącznie jeśli posiadają uprawnienia prowadzącego strzelanie.
3. Na strzelnicy może jednocześnie działać tylko jeden prowadzący strzelanie. W przypadku 
pojawienia się dwóch odrębnych grup na strzelnicy, wybierają one jednego wspólnego 
prowadzącego strzelanie, który czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich.
4. Prowadzący strzelanie oznajmia przyjęcie funkcji prowadzącego tak, aby strzelcy mieli okazję 
usłyszeć. Prowadzący przedstawia fakt pełnienia funkcji kolejnym wchodzącym.

5. Aby zachować jak najszersze kąty bezpieczeństwa, strzelający muszą być ustawieni w jednej linii
w trakcie strzelania. W przypadku różnych postaw strzeleckich, co może zawężać kąty 
bezpieczeństwa,  należy dodatkowo zweryfikować ustawienie.
6. W szczególności niedopuszczalne jest jednoczesne strzelanie z linii 250m oraz z rejonu wiaty. 
Wszyscy strzelcy muszą być na jednej linii ognia.
7. Za wyjątkiem broni noszonej w kaburze przy ciele, na strzelnicę można wnosić wyłącznie broń 
rozładowaną. Fakt posiadania załadowanej broni w kaburze należy po wejściu zgłosić 
prowadzącemu strzelanie. Załadowaną broń należy rozładować pod bezpośrednią kontrolą 
prowadzącego w miejscu bezpiecznym (np. stanowisko strzeleckie, gdy przedpole jest puste), przed
rozpoczęciem innych działań na strzelnicy.
8. Broń przenosi się po terenie strzelnicy wyłącznie rozładowaną. W przypadku przenoszenia broni 
bez pokrowca, lufa powinna być skierowana pionowo w górę.
9. Przynajmniej jedna z osób przebywających na strzelnicy musi posiadać sprawny, działający 
telefon komórkowy. 

10. Przed wydaniem zgody na wejście na stanowiska strzeleckie, ładowanie lub strzelanie, 
prowadzący strzelanie dokładnie weryfikuje, że przedpole i wszystkie wały ochronne są puste.
11. Wyciąganie broni jest możliwe wyłącznie na stanowisku strzeleckim, lufą do kulochwytu, za 
wiedzą i zgodą prowadzącego.
12. Przed wydaniem zgody na wyjście przed linię strzałów (np. komendy „do tarcz”) należy 
sprawdzić rozładowanie każdej broni, która mogła zostać załadowana, czyli każdej za wyjątkiem 
schowanych do toreb, pokrowców.
13. Używanie wskaźników bezpieczeństwa jest mocno zalecane. W przypadku braku wskaźników 
prowadzący strzelanie musi włożyć dodatkowy wysiłek w indywidualną, dłuższą weryfikację stanu 
załadowania/rozładowania każdego egzemplarza broni.
14. W przypadku braku wskaźnika bezpieczeństwa, prowadzący strzelanie weryfikuje rozładowanie
każdej broni w ręcznej procedurze:

– widzi wypięty magazynek
– widzi puste gniazdo magazynka
– strzelec cofa zamek, prowadzący widzi pustą komorę nabojową
– strzelec oddaje strzał kontrolny prosto w kulochwyt, prowadzący słyszy suchy strzał.

Podczas weryfikacji prowadzący nie może stać dalej niż 2m od sprawdzanej broni.



15. Nie wolno wnosić czarnego prochu w pojemniku zawierającym więcej niż 50 gram prochu. 
Posiadając większą ilość czarnego prochu należy koniecznie rozdzielić proch na mniejsze porcje 
przed wejściem na teren strzelnicy.

Cele strzeleckie
16. Zabronione jest strzelanie spoza strzelnicy, do celu ustawionego poza strzelnicą lub w sposób 
umożliwiający ucieczkę pocisku poza obiekt. Zabronione jest korzystanie z broni samoczynnej 
(automatycznej) bez pisemnej zgody zarządcy obiektu.
17. Strzelając amunicją kulową, cel strzelecki musi być ustawiony w taki sposób, aby wszystkie 
pociski wpadały w wał kulochwytu na wysokości 0.5 – 2m od podstawy. Pociski nie mogą uderzać 
o dno strzelnicy, ani w wał kulochwytu powyżej poziomu 2m. 
18. Aby uniknąć odbicia pocisku od dna strzelnicy, strzelając amunicją kulową cel powinien być 
ustawiony w rejonie do 3m od podstawy kulochwytu, na wysokości 1m od ziemi. Dopuszczalne jest
ustawienie celu w innym miejscu, jeśli wystrzeliwane do celu pociski trafiają w wał kulochwytu 
zgodnie z pkt 17.
19. W szczególności ustawiając tarcze w odległości 25m od wiaty strzeleckiej, strzelając w 
postawie stojąc należy powiesić cel strzelecki tak, aby jego środek wypadał 30 cm niżej niż wzrost 
strzelca. Zmiana postawy strzeleckiej lub osoby strzelającej wymaga natychmiastowej korekty 
ułożenia celu.
20. Używając amunicji śrutowej można ustawić cel w inny sposób, śruciny mogą uderzać w dno 
strzelnicy, wały boczne lub kulochwyt główny także w innych rejonach niż w pkt 17. Śruciny nie 
mogą opuszczać terenu strzelnicy.
21. Używając celu mogącego generować rykoszety (np. cel stalowy), wszystkie osoby 
przebywające na obiekcie muszą nosić okulary ochronne. Bez zgody zarządcy obiektu zabronione 
jest strzelanie do przedmiotów nie będących standardowym (tarcza papierowa/kartonowa, stalowe 
cele strzeleckie) celem.
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