TURVALLISUUSSUUNNITELMA PORKKALAN AMPUJAT RY 26.4.2016

1.YLEISET OHJEET
1. Käsittele asettasi aina kuin se olisi ladattu, älä koskaan osoittele henkilöitä aseella.
2. Rata-alueella on ase pidettävä lataamattomana, aseen saa ladata vasta kun ampuja seisoo
paikallaan, kääntyneenä ampumasuuntaan, ase osoittaa turvalliseen suuntaan ja on hänen
vuoronsa ampua.
3. Kun ammunta keskeytyy on ase avattava ja patruunat poistettava, ellei kilpailunjohtaja tai
harjoituksen vetäjä erikseen anna lupaa pitää ladattua asetta varmistettuna kotelossa. Tällöin
asetta tai koteloa ei käsitellä.
4. Asehäiriön sattuessa pidä ase suunnattuna ampumasuuntaan, keskeytä ammunta ja poista
panokset turvallisesti. Tiedota tilanteesta tarpeen mukaan lähellä oleville.
5. Toisen aseeseen ei saa koskea ilman lupaa.
6. Ampumaradalla noudatetaan aina ammunnanvalvojan ohjeita.
7. Alkoholinkäyttö ja alkoholin vaikutuksen alaisena oleskelu rata-alueella on ehdottomasti
kielletty.
8. Rata-alue pidetään siistinä, roskat lajitellaan, käytetyt ratalaitteet palautetaan käytön jälkeen
konttiin. Metallimaaleja ammuttaessa huolehditaan tarvittavista välimatkoista kimmokevaaran
vuoksi.
9. Ampujat käyttävät kuulosuojaimia ja suojalaseja.
Ampujien, ratahenkilökunnan ja katselijoiden turvallisuus vaatii ampuma-aseiden huolellista
käsittelyä ja varovaisuutta radalla liikkuessa. Jokaisen radan käyttäjän on tunnettava nämä
turvallisuusohjeet- ja määräykset.
AMPUMATOIMINTA TEHDÄÄN OMALLA RISKILLÄ. JOKAISELLA AMPUJALLA ON
VOIMASSAOLEVA VAKUUTUS (lisenssi). SEURA EI VASTAA HARJOITUKSISSA TAI
KILPAILUISSA TAPAHTUNEISTA VAHINGOISTA.

Mikäli riittävää varovaisuutta ja huolellisuutta ei noudateta, on ammunnanvalvojalla tai kenellä
hyvänsä oikeus milloin vaan keskeyttää ammunta kurin ja järjestyksen palauttamiseksi.
Turvallisuuspuutteista- ja laiminlyönneistä on ilmoitettava välittömästi ammunnanvalvojalle.

2. JÄSENTIETOJEN SÄILYTYS JA LUOVUTUS
Porkkalan Ampujat säilyttää hallussaan olevia jäsentietoja huolellisesti ja hyvän rekisteritavan
mukaisesti, eikä luovuta jäsenten tietoja eteenpäin.
Varuskunta saattaa edellyttää hetun luovuttamista porttilistaa varten. Hetuja säilytetään erityisen
huolellisesti eikä lähetetä sähköisesti eteenpäin salaamattomana.
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3.YHTEYSTIEDOT
Yleinen hätänro 112, toimi saamiesi ohjeiden mukaan
Päävartio Upinniemi 0299 326 760
Ratojen koordinaatit (WGS-84) häkeä varten:
pistoolirata N60° 01,37' E024° 20,27'
liikemaali N60° 01,43' E024° 20,39'
kivääri 1 (150m) N60° 00,87' E024° 20,46'
kivääri 2 (300m) N60° 00,93' E024° 20,39'
kivääri 3 (150m) N60° 00,98' E024° 20,03'

4.ENSIAPUVASTAAVA
Kuhunkin kilpailuun nimetään ensiavusta vastaava, joka on käynyt ensiapukoulutuksen ja jonka
seura varustaa ensiapuvälineillä. Kilpailun aamupuhuttelussa kerrotaan henkilön yhteystiedot.

