VIIDIKE JAHILASKETIIRU
OHUTUSNÕUDED JA SISEKORRA EESKIRJAD
1. Laskeharjutusi viib läbi laskeinstruktor. Laskeinstruktor on isik, kes omab laskeharjutuse läbiviimise
õigust, korraldab laskeharjutuse läbiviimist laskerajal ning vastutab laskerajal toimuva eest.
2. Kõik lasketiiru kasutajad peavad teadma ning täitma relva ja laskemoona käsitlemise
ohutusnõudeid.
3. Kõik lasketiiru kasutajad ja lasketiirus viibijad peavad täitma laskeinstruktori korraldusi.
4. Laskeinstruktoril on õigus nõuda laskmise viivitamatut peatamist („Tuli seis!“) ja/või lõpetamist
(„Relv tühjaks laadida!“) kui laskur või lasketiirus viibijad ei täida ohutusnõudeid või kui laskmise
jätkamine seab ohtu mistahes isiku tervise või vara ning nõuda ohuolukorra tekitanud isikute
lahkumist lasketiirust.
5. Kategooriliselt on keelatud suunata (ka laadimata) relva inimeste ja loomade suunas!
6. Laskmine tuleb viivitamatult peatada kui laskealale ilmub uluk, koduloom või inimene
7. Relva tohib laadida ainult tulejoonel peale laskeinstruktori nõusoleku saamist või käsklust „Seeria
algus!“.
Relv tuleb viivitamatult tühjaks laadida peale laskeinstruktori vastavat korraldust või käsklust
„Seeria lõpp!“.
8. Laetud relva võib suunata ainult laskemärkide joone suunas.
9. Laskmist võib alustada alles peale laskeinstruktori luba („Tuld!“, „Võib lasta.“ vms).
10. Laskur võib kasutada ainult tehniliselt korras olevat relva, et vältida õnnetusjuhtumeid.
11. Tõrkest tuleb viivitamatult teavitada laskeinstruktorit. Edasine relva käsitlemine ja kasutamine on
lubatud ainult laskeinstruktori nõusolekul.
12. Kui laskur ei soorita tulejoonel laske peab relv olema tühjaks laetud ja relvalukk avatud või relv lahti
murtud.
13. Laadimata relvaga võib treenida („kuiva teha“) ainult laskeinstruktori nõusolekul eelnevalt
kokkulepitud paigas, üldjuhul laskuriga ühel joonel ja väljaspool laskeraja laskepositsioone.
14. Järjekorras ootavad laskurid ja pealtvaatajad peavad asuma selgelt tagapool laskurit ja tulejoont.
15. Laskurit on keelatud laskeharjutuse ajal häirida (nt. lasketulemuste, varustuse vms.
kommenteerimine võib mõjutada soorituse tulemust).
16. Relva valdajal või relva eest vastutaval isikul on keelatud jätta relva ja laskemoona järelevalveta.
17. Laskerajale ei tohi minna alkoholi/narko joobeseisundis või ilmselgete haigusnähtudega.
18. Peale laskeharjutuse sooritamist korrasta laskepositsioon.
19. Kuulmekaitsmed on kohustuslikud (va. viburajal). Soovituslik on kasutada kaitseprille ja peakatet.
20. Enne laskeharjutuse algust peab laskur kinnitama oma allkirjaga, et on teadlik relvaseadusest
tulenevatest nõuetest tulirelvade ja laskemoonaga ümberkäimisele ning käesolevas korras
kehtestatud nõuetest ja kohustub neid täitma.

ÕNNETUSE KORRAL KÕRVALDA OTSENE OHT, TEAVITA 112, ANNA ESMAABI!

