SCHIET- EN VEILIGHEID REGLEMENT S. V. WILLEM TELL.
Vastgesteld in de ALV maart 1998.
Artikel 1
1.1.

Grondregel.
leder lid van de vereniging dient er te allen tijde van doordrongen te zijn dat
verantwoordelijkheidsbesef de grondslag is van alle wapengebruik.

Artikel2
2.1.

Kennis en kunst.
Het is verboden van een wapen gebruik te maken, behalve onder de onmiddellijke leiding, met
toestemming van en volgens de aanwijzingen van een instructeur, als men niet:
a) de basistheorie volledig beheerst en
b) de nodige praktische ervaring heeft opgedaanen
c) de veiligheidsregels door en door kent.
Onder instructeur mede te verstaan, iemand die door of namens het bestuur hiervoor is
aangewezen.

2.2.

Artikel 3
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

Artikel 4
4.1.
4.2.
4.3.

Artikel 5
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Over het gedrag met wapens.
De wapens die gebruikt worden zijn
a) ofwel in eigendom bij de vereniging
b) ofwel in eigendom bij ledenschutters of gastenschutters.
Repeterende of automatische wapens zijn niet toegestaan.
Verenigingswapens.
Verenigingswapens bevinden zich in de kluis in de gang naar de banen.
Degene, die met verenigingswapens schiet haalt deze uit de kluis en plaatst deze na
beëindiging van de oefening, ontladen, weer in de kluis terug
Onder géén beding - behalve in geval van tussentijdse pauze - worden verenigingswapens
onbeheerd op een brits of op een tafel of, in de rekken achter de banen achtergelaten.
Wapens in eigendom bij leden/gastenschutters.
Leden, die een eigen wapen bezitten, vervoeren dit in een gesloten foedraal of koffer.
Bij het betreden van de kantine wordt dit wapen in foedraal of koffer in/bij de rekken in de gang
naar de banen geplaatst.
Op het moment, dat een schutter/eigenaar wil gaan schieten neemt hij zijn wapen - in foedraal
of koffer mee naar de baan. Op de baan wordt het wapen uit foedraal of koffer genomen, en ter
plaatse worden die handelingen verricht om het wapen voor het schieten gereed te maken
(plaatsen van diopter, haak, e.d.)
Na het beëindigen van de oefening wordt of het wapen in het rek achter de baan geplaatst
(ingeval de schutter daarna opnieuw een oefening wil doen) of weer in foedraal of koffer
opgeborgen en in het rek in de gang naar de banen geplaatst.
Het is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar een aan een ander
toebehorend wapen ter hand te nemen.
Baancommandant.
De baancommandant heeft de leiding over het schieten.
Hij maakt zich daartoe kenbaar aan de aanwezigen op de banen.
Zijn gezag strekt zich niet alleen uit over de eigenlijke schietbaan, maar ook over de gehele
omgeving voor zover met de schietbaan in verbinding staande.
Hij dient tijdens het schieten onvoorwaardelijk gehoorzaamd te worden.
Discussies over bevelen of beslissingen van de baancommandant mogen pas gehouden
worden na afloop van het schieten in de kantine.
In géén geval op de eigenlijke baan.
Gedrag op de baan.
Absoluut alcoholverbod:
Het is verboden te schieten wanneer men alcohol of een andere stof, die de aandacht of het
verantwoordelijkheidsbesef vermindert, tot zich heeft genomen.
Op de banen wordt niet gerookt en worden geen dranken genuttigd.
Op de baan worden luidruchtige gesprekken vermeden en er wordt in het algemeen alles
nagelaten wat een ander zou kunnen hinderen in zijn pogingen om tot een zo goed mogelijk
resultaat te komen (voortdurend de baan verlaten, hinderlijk heen en weer lopen achter de
britsen, etc.)
Er wordt de nodige zorgvuldigheid betracht bij het gebruik van de transportsystemen.
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5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
Artikel 6
6.1.
6.2.
6.3.

Iedere schutter is persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor door hem aangebrachte
beschadigingen aan de transportsystemen.
Defecten aan systemen worden voor aanvang van het schieten aan de baancommandant
gemeld.
Er wordt uitsluitend geschoten met mantelloze munitie.
Bij het wisselen van de schijven dient het wapen ontladen te zijn.
Over onderhoud van wapens en munitie.
Wapens en munitie worden in goede staat gehouden.
Het bestuur en de baancommandant hebben te allen tijde het recht de eigen wapens van
leden/gastenschutters op onderhoud en veiligheid te controleren.
Om de controle als bedoeld in 6.2. mogelijk te maken is de schutter verplicht aan bestuur of'
baancommandant het wapen ter controle ter hand te stellen.

Artikel 7

Over de orde op de baan.
Iedere schutter zorgt dat door hem geschoten schijven en lege patroon doosjes, elastiekjes e.d.
in de bak bij het telbureau worden gedeponeerd.
NB. Dus ook niet, na schotwaardering, op de tafels van de kantine achterlaten!

Artikel 8
8.1.

Veiligheidsregels.
De veiligheidsregels zijn:
behandel ieder wapen steeds alsof het geladen is
richt nooit spelenderwijs op iets of iemand
wees zeker van Uw doel.
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