Íjászpálya szabályzata

I. Belépés a pályára:
A pályára kizárólag a Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület tagjai léphetnek be, illetve azok a vendég
íjászok, 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!
Tilos mindenféle alkohol és kábító hatású ital vagy szer fogyasztása!
Az edzéseket minden esetben csak a megbízott edzésszervező-foglalkozásvezető, ennek hiányában
az adott napra az egyesület, vagy a Verseny Íjász Szakosztály vezetője által megbízott személy
jelenlétében lehet végrehajtani. Edzésszervező-foglalkozásvezető az alábbi személyek valamelyike
lehet.
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Amennyiben a fenti személyek közül egyszerre többen is részt vesznek az edzésen, a sorban előbb
álló minősül edzés-foglalkozásvezetőnek. Amennyiben a nevezett személyek közül edzésfoglalkozásvezetői minőségben senki sincs jelen, a foglalkozás nem minősül edzésnek, az ott
történtekért a Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület nem vállal felelősséget!
Belépéskor a regisztrációs napló kitöltése kötelező. A naplóban található nyilatkozat aláírásával a
belépő elismeri, hogy az íjászlőtérre vonatkozó biztonsági szabályokat megismerte, azok betartását
magára nézve kötelezőnek tartja.
Új tag, illetve vendég íjászok érkezése esetén az edzés vezetője köteles a biztonsági szabályokat
ismertetni.
Új íjászok, illetve vendég íjászok esetén az első alkalommal minden esetben ingyenes pálya
használatot és eszközhasználatot tesz lehetővé az egyesület. Újbóli kilátogatás esetén
eszközhasználati díjat számítunk fel, melynek mértékét az egyesület elnöksége határozza meg és a
pályán mindenki számára jól látható helyen ki is írja. A befolyt összegekből a pálya karbantartását,
valamint veszők és vesszőfogók javítását végezzük el.

II. Pálya használatának általános szabályai:
Edzésnapokon (hétfő- szerda) a Verseny Íjász Szakosztály tagjai lehetnek jelen, akik a legközelebbi
versenyre való felkészülő edzéseket hajtanak végre. Ezek edzésmenete a megszokottól eltérhet,
ezek menetében és lebonyolításában az edzésszervező-foglalkozásvezető döntései az irányadók.
Célja a versenyzők, versenyhelyzetre való felkészítése.
Egyéb edzésnapokon (szombat) a Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület, valamint a Verseny Íjász
Szakosztály tagjai, valamint új tagok, kísérők, nézők is jelen lehetnek. Ezeken az edzésnapokon a
pálya szabályzatban foglaltak az irányadók.

A pályát használóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy az íj veszélyes eszköz! A pályán a
résztvevők létszámának megfelelő cél kerül telepítésre, lövést leadni, kizárólag azok irányába
lehet. A pálya a Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület Verseny Íjász Szakosztály tagjai által elismert és
támogatott íjász sporttevékenységet folyatató személyek felkészülését hivatott biztosítani. Az
egyesület által hivatalosan használható felszerelésen kívül más cél, vagy felszerelés alkalmazása
tilos (pl.: a vesszőfogókon kívül elhelyezhető más céltárgy, vadászhegy stb.).
A felkészülés során törekedni kell arra, hogy a felszerelés, egyéb tárgyak (táska, ruházat) a
lőállások megközelítését ne akadályozza. A lőállásba csak a szükséges felszerelést lehet bevinni. Az
edzések idején az íjászatban alkalmazott védőfelszerelések (alkarvédő, húzókesztyű, kifutókesztyű)
használata mindenki számára ajánlott. Az edzéseken mindenki köteles a saját és mások testi
épségére ügyelni.
A pályán kerülni kell minden olyan tevékenységet, mely a lövő koncentrációját zavarná, vagy
figyelmének megosztására kényszerítené. (pl.: zene, mobiltelefonok, hangos beszéd, szaladgálás
stb.) Az edzésvezetői utasításoknak úgy kell elhangoznia, hogy egyértelmű legyen annak címzettje.
Más lövőt az utasítások hangereje és hangneme ne zavarjon.

III. Lövés leadásának rendje:
Csak hibátlan, sérülésmentes felszereléssel lehet a lőállást elfoglalni. Egy adott lőállásban csak egy
lövő, illetve az edző, tartózkodhat. Lövést leadni, csak a lőállásnak megfelelő számú célra lehet,
keresztlövés tilos! Lövés leadására abban az esetben kerülhet sor, ha a célterületet mindenki
elhagyta. Az idegre vesszőt helyezni csak a lőállás elfoglalása után, lő irányba fordított íjjal lehet.
Az íjat szigorúan csak célra tartva lehet kihúzni! Csak a kategóriának és korosztálynak megfelelő
lőtávolságra kihelyezett célokra lehet lövést leadni, az ahhoz tartozó lőállásból. 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. Vesszőszedést csak egyszerre,
vezényszóra lehet megkezdeni. Bármilyen, a lövést akadályozó hiba merül, fel a lövést végrehajtó
jelzi, majd a lővonalat elhagyja. Ha valamelyik telepített cél elmozdul, feldől, ill. olyan mértékben
sérül, ami veszélyezteti a további lövések biztonságos végrehajtását, a lövészetet a
foglalkozásvezető utasítására mindenki abbahagyja addig, amíg a hibát el nem hárítják Csak olyan
íj használható, amelynek fonterejéhez megfelelő vesszőfogók vannak telepítve. A lövő ügyeljen
arra, hogy a lövések leadására szánt idő ne legyen irreálisan hosszú, igyekezzen tartani a szakág
szabályzatában foglaltakat. A leadott lövések száma nem lehet több 3db/fő/céltárgy, elkerülendő a
veszők sérülését és a céltárgyak rombolását... Egy sorozatban csak az előzetesen meghatározott
számú vessző lőhető. Ettől eltérően csak az edzésszervező-foglalkozásvezető határozhat.
Aki a biztonsági rendszabályokat viselkedésével, magatartásával megszegi, valamint a mások és
saját testi épségét veszélyezteti, a lővonalat azonnal el kell hagynia, adott esetben a további
gyakorlástól is eltiltható!

IV. Egyéb szabályok
Az íjászpálya területét jól látható módon, szalaggal kell jelölni, illetve figyelmeztető táblákat kell
kihelyezni! Veszélyhelyzet észlelése esetén az azt észlelő személy hangos „ÁLLJ” vezényszóval
köteles a lövészetet leállítani. A vezényszó elhangzása után minden lövő köteles az íját
haladéktalanul leengedni és az idegről a vesszőt eltávolítani. Lövés befejezését hangosan a „KÉSZ”
szóval kell jelezni.
Az íjászpálya területén dohányozni és szemetelni tilos! Üvegeket, csomagolóanyagokat, valamint
egyéb használt anyagokat a pályán hagyni szintén tilos! Az edzésen résztvevő 18 éven aluli
személyek, (ha a lőállásban tartózkodnak) az oktatásukra kijelölt, megbízott íjász irányítása alapján
végzik a tevékenységüket, számukra az Ő utasításai a mérvadóak! Amennyiben a fiatalkorú
személy a lőállást elhagyja és a felügyeletét ellátó, (szülő, gondviselő, kísérő vagy a felügyeletével
megbízott egyéb képviselő) jelen van, a további felügyeleti tevékenységet át kell vennie az
oktatótól és a lőállástól távolabb kijelölt helyen kell tartózkodniuk! A várakozási, pihenési területet
minden alkalommal ki kell jelölni és onnan a lőállásba csak a foglalkozás vezető engedélyével lehet
visszatérni! A pálya területére háziállatot bevinni tilos. Az edzés megkezdése előtt ajánlott az
alapos bemelegítés, amire az edzésszervező-foglalkozásvezető hívja fel a résztvevők figyelmét és
irányítsa annak levezetését. Amennyiben az edzésszervező-foglalkozásvezető felhívása ellenére a
bemelegítést bárki elmulasztja az abból adódó sérülésekért a Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület
nem vállal felelősséget!
Sérülés, vagy károkozás esetén a vétkes személy, illetve a felügyeletével megbízott személy
tartozik felelősséggel. Személyi sérülés, vagy más rendkívüli esemény bekövetkezéséről azonnal
értesíteni kell az egyesület és a szakosztály vezetőjét! Komolyabb személyi sérülés esetén
haladéktalanul értesíteni kell a mentőket!
V. Vészhelyzeti esetek
Azonnal meg kell szakítani a lövészetet, ha: - a szél ereje nagymértékben erősödik, ill. viharossá
fokozódik - zivatarszerűen esőzik - villámlik - váratlanul emberek jelennek meg a lő irányban állatok jelennek meg a lő irányon - baleset vagy sérülés történik - felszerelésben sérülés keletkezik
- kihelyezett célok feldőlnek - tűz keletkezik, Illetve, minden olyan esetben, ami a biztonságos
végrehajtást befolyásolja. A Lőtéri Rend megszegéséből, illetve a felszerelés hibájából eredő
balesetért vagy kárért a Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület, valamint a Verseny Íjász Szakosztály
nem vállal felelősséget. A Lőtéri Rend nem ismerete nem mentesít az abban foglaltak alól. A nem
szabályozott kérdésekben a foglalkozásvezető utasításai az irányadók.
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