
ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В СТРЕЛБАТА В БИАТЛОНА

При тренировки и състезания , както и при транспортирането и
съхраняването на муниции и огнестрелни оръжия, се спазват Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
на Р България, както и спазването на състезателните правила на IBU.

Основно правило е, че може и трябва да се стреля само на
стрелбища, които покриват мерките за безопасност или са с разрешения за
ползване от компетентните органи. Това важи за стрелбища за
малокалибрено оръжие, както и за въздушна оръжие. В биатлона могат за
се използват само малокалибрени 5,6 мм пушки с 5 заряден магазин и
въздушни пушки калибър 4,5 мм, които се допускат от IBU.

Тренировката по стрелба в биатлона, се провежда под отговорността
на един треньор, които притежава документ за квалификация. При
състезание функцията „Ръководител стрелбище” се поема от арбитър с
определени знания за безопасно боравене с оръжие и провеждане на
стрелби. Участието в тренировки и състезания по биатлон се позволяват с
такива пушки, които отговарят на Наредбата на БФ Биатлон за провеждане
на състезания или момичета и момчета младша възраст, момичета и
момчета – въздушно оръжие; всички останали възрастови групи –
малокалибрено 5,6 мм оръжие.

В тренировки и състезания, оръжието се носи от спортисти във
възрастова група юноши и девойки старша възраст и по-горни такива. В по-
ниски във възрастово отношение групи, оръжието остава на специално
подготвено място на стрелбището под надзора на треньора или арбитъра.

Мунициите се носят на стрелбището от треньора, раздават се и се
използват от спортистите. Неизползваните муниции се събират от
треньора.

Транспортът на оръжията при състезания или тренировки  става в
затворени калъфи. Пушките са под надзора на треньора или на
придружител. Спортистите с издадено разрешение за носене и употреба
на огнестрелни оръжия, сами са отговорни за транспорта на своите пушки.

Всички участници в стрелби, се изпитват устно от треньора през
определено време за поведението и спазването на мерките за



безопасност по боравенето и провеждане на стрелби. Всеки участник
потвърждава изученото с подпис.

Стрелба се разрешава само на стрелбище по време на официално
определено време. Забранено е да се извършват движения с пушката,
които излагат околните на опасност или могат да се възприемат като
опасни за околните. През цялото време на провеждане на стрелбата,
спортиста отговаря за безопасността на своите действия и безопасното
използване на оръжието. Ако на стрелбището се провежда стрелба не се
разрешава на никого да се появява на стрелковата площадка.

При зареждане и изпразване на пушката, цевта винаги трябва да е
насочена към мишената или нагоре. Ако се наложи спортист да смени
един стрелкови коридор с друг стрелкови коридор, то в такъв случай е
длъжен да изпразни пушката си и да я постави на рамене в обичайното
положение за придвижване и така да се придвижи до новия коридор.
Забранява се да се снема пушката от раменете на спортиста, докато не
достигне до стрелковия коридор, където ще провежда стрелбата си.
Спортистът е длъжен с двата крака да пресече разделната линия със
съседния стрелкови коридор и да положи и двете си щеки /когато се
използват/ и едва тогава да снеме пушката от раменете си.

След всяка стрелба, пушката се изпразва и в патронника или в
магазина не трябва да се намират патрони.. Позволява се след последния
изстрел празните гилзи да се оставят в патронника. След провеждането на
стрелбата си, всеки биатлонист трябва да се увери, че в патронника и в
магазина няма патрони. След завършването на състезанията по биатлон,
длъжностно лице отваря затвора на пушката на всеки спортист в зоната на
финала, като пушката сочи нагоре и се проверяват гилзи и патрони.

Подписаният  _______________________________________________

С подписа си декларирам, че съм запознат/а/  с посочените правила от
настоящата инструкция, изучил/а/ съм ги и ще ги спазвам:

Дата:_______________ Подпис:____________________

Настоящата инструкция е актуализирана на заседание на УС на БФ
Биатлон, проведено на 09. 06. 2016 г.




