
SILESIA SUPERIOR KNURÓW
REGULAMIN STRZELNICY SPORTOWEJ – „KRYWAŁD – LIGNOZA”

Wszystkie osoby przebywające na strzelnicy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem 
Strzelnicy

Strzelnica usytuowana jest w mieście Knurów w dzielnicy Krywałd,
 w okolicy ul. Kościelnej.

Zarządcą strzelnicy jest Stowarzyszenie Silesia Superior z siedzibą w Knurowie  
ul. Rybnicka 34.  STRZELMISTRZ -    tel. 517 484 878; Zarząd - tel.508 006 789; 

Strzelnica przeznaczona jest do strzelań z broni palnej, pneumatycznej oraz 
czarnoprochowej.
Korzystanie ze strzelnicy, strzelając z broni palnej, odbywa się w sposób zorganizowany pod 
nadzorem Prowadzącego Strzelanie lub w sposób indywidualny. Osoby prowadzące trening 
indywidualny muszą posiadać pozwolenie na posiadanie broni wydane przez odpowiedni 
organ. 
Strzelanie może obywać się wyłącznie, kiedy Prowadzący Strzelanie lub indywidualny 
trening strzelecki posiada apteczkę pierwszej pomocy i telefon.

1. Na strzelnicy zabrania się:
kierowania broni w innym kierunku niż kulochwyt 
osobom towarzyszącym wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy bez zgody jej użytkownika,
ostrzeliwania elementów konstrukcyjnych strzelnicy 
zabrania się strzelania powyżej wysokości kulochwytu
spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie
Strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
2. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
regulamin strzelnicy,
plan strzelnicy z oznaczeniem:
stanowisk strzeleckich,
dróg ewakuacyjnych,
informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy 
medycznej.
3. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel
Lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze
strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

1.Na teranie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się rozładowaną.
1.1 W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest noszenie w kaburach.
1.2 Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi Regulamin Zawodów.

2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim, lub w Strefie 
Bezpieczeństwa za zgodą Prowadzącego Strzelanie.                                                              
3.Prowadzący Strzelanie wyznacza na terenie strzelnicy Strefę Bezpieczeństwa, w której 
można dowolnie manipulować bronią.                                                                                                      



Kategorycznie zabrania się wnoszenia amunicji i załadowanych magazynków do strefy 
bezpieczeństwa.
4. Wszystkie czynności związane z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w
kierunku kulochwytu.                                                                                                                              
4.1 Broń odkłada się wyłącznie rozładowaną bez podpiętego magazynka lub podobnie 
działającego urządzenia, z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu.                                                                   
4.2 W obowiązku właściciela broni jest jednoznaczne oznaczenie jej rozładowania np. przez 
stosowanie tzw. ‘’flag bezpieczeństwa ‘’
5. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie za zgodą Prowadzącego Strzelanie.
6. Zakończenie strzelania zgłasza się Prowadzącemu Strzelanie.
7. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli Prowadzącemu
Strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią rozładowaną.
8. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych
stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celami na strzelnicy.

                    SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ OSÓB NA STRZELNICY

Za przestrzeganie warunków bezpieczeństwa odpowiada indywidualnie każdy 
przebywający na strzelnicy

1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez
Prowadzącego Strzelanie oraz posiadać ochronę wzroku i słuchu.
 Prowadzący strzelanie:
odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, Strefę Bezpieczeństwa a 
osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszczone są następujące dane:
imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
numer pozwolenia na broń oraz nazwa organu, który je wydał albo adres
korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy
i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem łącznie z datą i godziną 
wejścia i wyjścia ze strzelnicy .
2. Zabrania się wchodzenia na stanowiska strzeleckie bez zgody Prowadzącego Strzelanie.
3.  Nie wyklucza się osób niepełnosprawnych z  korzystania ze strzelnicy na równych 
zasadach z pozostałymi uczestnikami.
4. Po komendzie „STOP” wydanej przez Prowadzącego Strzelanie lub inną osobę, strzelający
bezzwłocznie przerywa strzelanie.
5. Na terenie strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach
oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.                              
5.1 Za bezpieczeństwo zwierząt odpowiada wyłącznie właściciel. 
6. Osoby naruszające regulamin usuwa się ze strzelnicy.
7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub
Opiekunów.                                                                                                                                                    
7.1 Za bezpieczeństwo dzieci i osób nieletnich odpowiadają wyłącznie rodzice lub prawni 
opiekunowie.

Kontakt: zarząd@silesiasuperior.org.pl


