VARNOSTNA PRAVILA LOKOSTRELSKEGA KLUBA MARIBOR

1. SPLOŠNO
Uporaba klubskega strelišča je na lastno odgovornost in je dovoljena samo članom LK Maribor, ki
so podpisali pristopno izjavo. Člani, mlajši od 18 let lahko uporabljajo strelišče samo s pisnim
privoljenjem staršev oz. zakonitih skrbnikov. Tečajniki in člani, mlajši od 15 let lahko uporabljajo
strelišče samo ob prisotnosti vaditelja oz. trenerja.
2. GIBANJE NA STRELIŠČU
V času treningov nihče s svojim gibanjem ne sme ogrožati sebe ali ostalih ali kakorkoli motiti
treninga tistih, ki streljajo. LK Maribor izvaja svoje aktivnosti na streliščih na prostem in v dvorani.
Pristop na strelišče je urejen tako, da je omogočen varen dostop do prostora za ogrevanje in
opremo tudi v času streljanja. Pred pričetkom treninga je potrebno strelišče primerno zavarovati –
označiti s trakom in opozorilnimi tablami, ki jih je po končanem treningu potrebno pospraviti.
Prostor za ogrevanje in opremo se na vsakem strelišču nahaja za linijo čakanja in omogoča dovolj
prostora za neovirano ogrevanje in sestavljanje/razstavljanje opreme. Gibanje izven tega prostora
je v času streljanja prepovedano.
3. STRELNE LINIJE
Na streliščih je več strelnih linij, ki omogočajo streljanje na kratke (do 10 m) in dolge razdalje (do
90 m). V dvorani ločeno streljanje na več linijah hkrati ni možno, pri strelišču na prostem pa so
lahko linije tako ločene, da je omogočeno streljanje na eni liniji neodvisno od streljanja na drugi. 3
m za vsako strelno linijo je linija čakanja. Prostor med linijo streljanja in linijo čakanja je namenjen
trenerju/vaditelju, ter lokostrelcem, ki prihajajo ali odhajajo z linije streljanja. Prostor za linijo
čakanja je namenjen lokostrelcem, ki trenutno ne streljajo, ogrevanju, ter lokostrelski opremi.
4. STRELJANJE
Streljanje je dovoljeno samo z ustrezno lokostrelsko opremo. Za ustrezno opremo, se smatra
oprema, ki je dovoljena na tekmovanjih in definirana v knjigi pravil WA. Streljanje poteka na
ustrezni strelni liniji, v smeri proti tarči in kadar pred strelno linijo ni nikogar. Prepovedano je
streljanje v zrak, razen v primeru organiziranega streljanja na letečo tarčo, pri čemer se uporabljajo
posebne temu namenjene puščice in šibkejši loki, ob povečani varnosti na strelišču. Prepovedano
je spuščanje loka »na prazno« (brez puščice). Prepovedano je napenjanje loka s puščico v
katerokoli smer, razen proti tarči. Prepovedano je dajanje puščice na lok, dokler se kdorkoli nahaja
pred strelno linijo.
5. POBIRANJE PUŠČIC
Pobiranje puščic se odvija po vsaki seriji, ko so vsi lokostrelci izstrelili predvidene puščice.
Posebna pozornost mora biti posvečena varnosti pri puljenju puščic iz tarče. Na eni tarči lahko
puščice pulita največ dva lokostrelca hkrati, en iz leve, drugi iz desne strani tarče. Ostali čakajo
levo ali desno od tarče, da pridejo na vrsto, nikakor pa ne v prostoru 3 m pred tarčo, v katerem se v
času puljenja puščic ne sme nihče zadrževati. Lokostrelec, ki puli puščice, z eno roko vedno drži
tarčo, z drugo roko pa puščico, ki jo puli. Pri tem je ves čas pozoren, da je prostor pred tarčo
prazen.
6. DOGAJANJE NA STRELIŠČU
Vsak, ki se nahaja na strelišču, je dolžen spremljati dogajanje in ustrezno ukrepati ob morebitni
nevarnosti. Lokostrelci, ki streljajo na liniji, morajo opazovati dogajanje pred strelno linijo in za
tarčami, ter nemudoma prekiniti s streljanjem, če se kdo pojavi v nevarnem območju. Ob pobiranju
puščic med serijami mora vsak, ki se nahaja v nevarnem območju spremljati dogajanje na liniji, ter
nemudoma opozoriti na svojo prisotnost, če bi ga lokostrelci na liniji po pomoti spregledali in
prehitro pričeli s streljanjem. Predvsem naj velja velika obojestranska pozornost pri pobiranju
puščic za tarčo, saj lahko tarča skrije lokostrelca, ki pobira puščice, kar lahko ob nezadostni
pozornosti vseh prisotnih pomeni nevarnost.

Dodatna pravila na strelišču Marina:
1. OPOZORILNA TABLA NA STOPNICAH
Ko se prične s treningom, je potrebno spodaj na desne stopnice postaviti opozorilno tablo. Če se
streljanje izvaja v dopoldanskem času, se strelja na tarčo na desni strani. S tem se omogoči
neoviran prehod zaposlenim iz zgornje v spodnjo etažo. V dopoldanskem terminu, se na vrhu
stopnic namesti opozorilni trak, ki preprečuje prehod k desni tarči.
2. VPIS V KNJIGO OBISKOV
Vsak član, ki strelja samostojno, mora v knjigo obiskov vpisati svoj prihod in odhod. Za vadbeno
skupino se vpiše vaditelj.
3. UGAŠANJE LUČI
Zadnji, ki odhaja s strelišča, mora ugasniti luči zgoraj na hodniku.
4. POSPRAVLJANJE SMETI
V lokalu nimamo koša za smeti. Vsak naj tisto, kar je prinesel, tudi odnese. Stara, neuporabna lica
vzemite s seboj ali pa jih vrzite v zabojnik za papir, ki je nameščen v boksu, zunaj pred glavnim
vhodom v center Marina.
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