Íjászpálya szabályzat
I.
Belépés a pályára:
A pályát csak a pályahasználati regisztrációs napló kitöltése és aláírása után lehet használni!
Belépéskor a regisztrációs napló kitöltése kötelező. A naplóban található nyilatkozat aláírásával a belépő
elismeri, hogy az íjász lőtérre vonatkozó biztonsági szabályokat megismerte, azok betartását magára nézve
kötelezőnek tartja. Csoport érkezése esetén a csoport vezetője köteles a regisztrációs naplót kitölteni,
valamint a biztonsági szabályokat a csoport tagjaival ismertetni.
II.
Pálya használati rendje
A pályát 14 éven aluli íjász csak felnőtt kísérettel használhatja.
A pályára kizárólag azok a sportolók és kísérőik léphetnek be, akik a felszerelésük biztonságos kezelésére
alkalmas mentális és fizikai állapotban vannak. Felszerelésük kifogástalan műszaki állapotban van,
ruházatuk, egyéb felszerelésük az íj biztonságos kezelését nem befolyásolja.
Az íjászpályát mindenki saját felelősségére használja.
III.
Pálya használatának általános szabályai
A pályát használóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy az íj veszélyes eszköz.
A pályán lövést leadni, kizárólag a kiépített/kijelölt lőállásokból lehet, s csak a lőállással
egyenesen szemben található célra. Átlósan lőni tilos. A lőállásokat pirosra festett fa karók jelzik.
A pályán kerülni kell minden olyan tevékenységet, mely a lövő koncentrációját zavarná, vagy figyelmének
megosztására kényszerítené. (pl.: zene, mobiltelefonok, hangos beszéd, szaladgálás stb
IV.
Lövés leadásának rendje
Egy adott lőállásban csak egy lövő, tartózkodhat. Lövés leadására abban az esetben kerülhet sor, ha a
célterületet mindenki elhagyta.
Lövést leadni, csak a lőállásnak megfelelő számú célra lehet, keresztlövés tilos.
Az íjat szigorúan csak célra tartva lehet kihúzni!
Az íjat még vessző nélkül is csak a lőállásban, lőirányba fordulva szabad kihúzni!
Csak a kategóriának és korosztálynak megfelelő lőtávolságra kihelyezett célokra lehet lövést leadni, az
ahhoz tartozó lőállásból.
A lőállásban nem szabad beszélgetni, hangoskodni, illetve bármilyen egyéb módon zavarni a lövést.
Lövés befejezése után meg kell várni, míg a lőállásban tartózkodók mindegyike jelzi, hogy a
lövést befejezték, csak ezek után és együtt lehet a célterületre lépni. A célterületen csak a
vesszők kihúzásához szükséges, legrövidebb ideig lehet tartózkodni. Amennyiben csoportos lövészetről
van szó, úgy a csoport vezetője köteles a lőtéren való mozgást koordinálni, vezényelni.

Egyéb szabályok
Veszélyhelyzet észlelése esetén az azt észlelő személy hangos „ÁLLJ” vezényszóval (vagy sípszóval)
köteles a lövészetet leállítani.
Az íjászpálya területén és annak közvetlen környezetében szemetelni valamint alkoholt fogyasztani
tilos. Dohányozás a sportpálya egész területén tilos.
Sérülés, vagy károkozás esetén a vétkes személy, illetve a felügyeletével megbízott személy
tartozik felelősséggel.
A pályán lévő vesszőfogókat, állványokat tilos elmozdítani. A pályán 19 állat található, melyekre 1
körben 2 lövést lehet leadni.
Személyi sérülés, károkozás, vagy más rendkívüli esemény bekövetkezéséről azonnal értesíteni kell a
pálya gondnokát, vagy az RTK szakosztályvezetőjét.
Gondnok:

Solymár András +36-30-663-46-09
Farsang László + 36-30-239-09-65

A pálya használati díja: 3500 Ft/2 óra (38 lövés)
Amennyiben szeretne még egyszer végig menni a pályán, ugyanazon a napon akkor a következő
kör ára már csak: 2000 Ft/2óra (38 lövés)

