ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΛΟΥ
(ΕΚΔΟΣΗ 1η – Απρίλιος 2019)
Α) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ - ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Οποιαδήποτε δραστηριότητα στο χώρο του σκοπευτηρίου διεξάγεται πάντοτε σε
εναρμόνηση με τις κείμενες διατάξεις της ΚΥΑ 4325/1999.
2. Όλες οι προπονήσεις γίνονται με την παρουσία τουλάχιστον ενός μέλους του Δ.Σ. του
ΣΚ.Ο.Β. που κατέχει την ιδιότητα Εκπαιδευτή Σκοποβολής (κάτοχος Ταυτότητας
Εκπαιδευτή ΣΚ.Ο.Ε.). Αν το μέλος Δ.Σ. δεν έχει την ιδιότητα Εκπαιδευτή Σκοποβολής,
είναι επιβεβλημένη η παρουσία άλλου μέλους της ΣΚ.Ο.Ε. με αυτή την ιδιότητα.
3. Ο κάθε αθλητής-τρια που εισέρχεται στο χώρο του σκοπευτηρίου θα πρέπει να γνωρίζει και
να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας.
4. Ο κάθε αθλητής-τρια που εισέρχεται στο χώρο του σκοπευτηρίου και επιθυμεί να
προπονηθεί θα πρέπει να έχει στην κατοχή του εν ισχύ Δ.A.I. (Δελτίο Aθλητικής Ιδιότητας
της ΣΚ.Ο.Ε.). Kατά την είσοδό του θα πρέπει να αναγράφει στο βιβλίο του σκοπευτηρίου
όλα τα απαραίτητα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αρ. Δ.Α.Ι., κατασκευαστή και μοντέλο
όπλου, αρ.άδειας όπλου) τα οποία θα προκύπτουν από τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να
έχει πάντοντε στην κατοχή του, ως αντικείμενα ελέχγου από το διοικητικά υπεύθυνο
προσωπικό του σκοπευτηρίου ή/και τις αρμόδιες κρατικές αρχές.
5. Απαγορεύονται οι προπονήσεις νέοεγγραφέντων αθλητών-τριών χωρίς την παρουσία
Εκπαιδευτή Σκοποβολής.
6. Απαγορεύεται η παρουσία άλλων ατόμων πλην των αθλητών-τριών, εκπαιδευτών και
προσωπικού διοίκησης πεδίου στους χώρους των σταδίων βολής.
7. Οι αθλητές-τριες οφείλουν να υπακούουν στις υποδείξεις των Διοικητικά Υπευθύνων του
σκοπευτηρίου.
8. Σε περίπτωση που παρόντας Εκπαιδευτής Σκοποβολής ή Διοικητικά Υπεύθυνος του
σκοπευτηρίου διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας από τους αθλητές κατά
τη διάρκεια των προπονήσεων τους, έχει το δικαίωμα να τους επιπλήξει, να διακόψει τη
δραστηριότητά τους, ή να τους αποβάλλει από το χώρο του σκοπευτηρίου.
9. Η συμπεριφορά των αθλητών, θεατών, εκπαιδευτών, παραγόντων οφείλει να είναι κόσμια.
Σε αντίθετη περίπτωση δύναται η επιβολή προσωρινής ή μόνιμης απομάκρυνσης του θεατή,
αθλητή, παράγοντα από το διοικητικά υπεύθυνο προσωπικό του σκοπευτηρίου.
10. Η χρήση προστατευτικών γυαλιών και ωτοασπίδων είναι υποχρεωτική για όλους του
παρευρισκομένους στο χώρο του σκοπευτηρίου.
11. Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο του σκοπευτηρίου σε ανήλικους θεατές χωρίς την
αυστηρή συνοδεία και επιτήρηση των γονέων ή κηδεμόνων τους.
12. Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο του σκοπευτηρίου οποιουδήποτε προσώπου κατέχει
κατοικίδιο ζώο, του οποίου δεν έχει τον πλήρη έλεχγο του χώρου στον οποίο αυτό κινείται.
Η είσοδος κατοικίδιων ζώων στα στάδια βολών απαγορεύεται ρητά.
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13. Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχουν οι αθλητές-τριες θα πρέπει να απευθύνονται στο
διοικητικά υπεύθυνο προσωπικό του σκοπευτηρίου.
14. Εντός των σταδίων βολής οι αθλητές οφείλουν να υπακούουν στις υποδείξεις των
Εκπαιδευτών Σκοποβολής και των διοικητικά υπευθύνων του σκοπευτηρίου.
15. Όλα τα είδη όπλων (χειρός και τυφέκια) θα φέρονται κενά από τους αθλητές εντός του
σκοπευτηρίου, δηλαδή χωρίς την παρουσία γεμιστήρων εντός αυτών ή/και φυσιγγίων εντός
θαλάμης (πραγματικών ή εκπαιδευτικών).
16. Μόνο στα σημεία με την ένδειξη “SAFE AREA” επιτρέπεται ο χειρισμός των κενών όπλων
από αθλητές σε ότι αφορά την τοποθέτηση σε θήκες μεταφοράς/ ζωνών, καθαρισμό,
ρύθμιση εξοπλισμού, επιτόπια ξηρά προπόνηση, αντιμετώπιση μηχανικού θέματος, με
αποκλειστική ευθύνη των αθλητών.
17. Στα σημεία με την ένδειξη “SAFE AREA” απαγορεύεται ρητά ο χειρισμός οποιουδήποτε
τύπου πυρομαχικού (πραγματικού ή εκπαιδευτικού) σε οποιαδήποτε μορφή συσκευασίας
(κουτιά, γεμιστήρες, εντός τσάντας ή αναρτημένα σε αγωνιστικές ζώνες/θήκες).
18. Η γέμιση/απογέμιση όπλων επιτρέπεται μόνο εντός των σταδίων βολής, με διαδικασίες
ασφαλούς χειρισμού όπλων.
19. Η γέμιση/απογέμιση γεμιστήρων επιτρέπεται μόνο εντός των σταδίων βολής καθώς και στα
υπόστεγα αναμονής κάθε σταδίου βολής, με διαδικασίες ασφαλούς χειρισμού πυρομαχικών.
20. Απαγορεύεται η επίδειξη όπλων αφαιρώντας τα από θήκες, σε χώρο εκτός των σταδίων
βολής ή των σημείων με την ένδειξη “SAFE AREA”.
21. Απαγορεύεται η περιφορά όπλων εκτός του χώρου του σκοπευτηρίου Πρακτικής
Σκοποβολής.
22. Οι αθλητές-τριες καθώς και θεατές οφείλουν να σέβονται τον χώρο του σκοπευτηρίου, να
τον διατηρούν καθαρό και να να φροντίζουν να μην προκαλούν φθορές στις εγκαταστάσεις
του.
23. Η ενδυμασία των αθλητών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς του
αθλήματος της Πρακτικής Σκοποβολής, όπως αυτοί έχουν ανακοινωθεί από την ΣΚ.Ο.Ε.
24. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς χώρους του σκοπευτηρίου.
25. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ποδήλατα και μηχανές. Εξαίρεση αποτελούν τα αμαξίδια των
Α.Μ.Ε.Α.
B) ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Σκοπευτήριο λειτουργεί σε ημέρες και ώρες που ορίζονται από τον Σκοπευτικό Όμιλο Βόλου
και ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του (www.skov.gr) προς ενημέρωση των αθλητών
που επιθυμούν να προσέλθουν για να προπονηθούν ή να αγωνιστούν.
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