MS	
  HAUKAN	
  AMPUMARADAN	
  JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1. Jokainen	
  seuran	
  jäsen	
  on	
  tervetullut	
  ampumaradalle	
  ympäristöluvan	
  määräminä	
  ammunta-‐	
  
aikoina.	
  Vieraat	
  voivat	
  käyttää	
  rataa	
  vain	
  valvottuina	
  ampuma-‐aikoina.
2. Jokaisen	
  ampujan	
  ja	
  rata-‐alueella	
  liikkuvien	
  on	
  noudatettava	
  niitä	
  ohjeita	
  ja	
  määräyksiä
joita	
  ampumaradan	
  ja	
  kunkin	
  ampumapaikan	
  käytöstä	
  ja	
  radalla	
  oleskelusta	
  annetaan.
Jokaisen	
  on	
  huolehdittava	
  siitä	
  ettei	
  tuota	
  vahinkoa	
  radalle,	
  radalla	
  liikkuville	
  eikä
vaaranna	
  yleistä	
  turvallisuutta.
3. Radan	
  käyttäjä	
  on	
  vastuussa	
  aiheuttamastaan	
  vahingosta	
  ja	
  hänen	
  on	
  huolehdittava	
  
vakuutusturvastaan.
4. Ennen	
  ammunnan	
  aloittamista	
  on	
  maksettava	
  radankäyttömaksu.	
  Velaksi	
  ei	
  voi	
  ampua.
Omien	
  kiekkojen	
  ampuminen	
  on	
  kielletty.	
  Ryhmien	
  on	
  sovittava	
  laskutuskäytännöstä	
  etukäteen.
5. Jokaisen	
  ampujan	
  on	
  haukan	
  jäsenen	
  pyydettäessä	
  esitettävä	
  radalla	
  aseenkantolupansa	
  ja	
  	
  
selvitys	
  radankäyttömaksun	
  suorittamisesta.
6. Kilpailuun	
  ja	
  ohjelmaan	
  merkittyyn	
  harjoitukseen	
  on	
  aina	
  määrättävä	
  valvoja	
  joka	
  johtaa	
  
tilaisuutta	
  ja	
  vastaa	
  sen	
  sujumisesta.	
  Valvojan	
  on	
  esteen	
  sattuessa	
  hankittava	
  itselleen	
  
sijainen.	
  Ellei	
  valvojaa	
  ole	
  on	
  tilaisuuden	
  alkaessa	
  paikallaolevista	
  yksi	
  nimettävä	
  valvojaksi.
7. Radalla	
  saa	
  ampua	
  vain	
  osoitetulla	
  ampumapaikalla	
  ja	
  sellaisella	
  asella	
  jolle	
  kyseinen	
  
ampumapaikka	
  on	
  tarkoitettu.	
  Haulikkoammunnassa	
  lyijyhaulien	
  käyttö	
  on	
  kielletty
8. Rakennuksiin	
  ja	
  ratalaitteisiin	
  tahallisesti	
  ammuttu	
  laukaus	
  on	
  ehdottomasti	
  kielletty.
Aiheuttamansa	
  vahigon	
  ampuja	
  on	
  velvollinen	
  korvaamaan.
9. Aseen	
  saa	
  ladata	
  vain	
  ampumapaikalla.	
  Rata-‐aluella	
  liikuttaessa	
  ase	
  on	
  aina	
  pidettävä	
  
lataamattomana,	
  panostamattomana,	
  lukko	
  avattuna	
  tai	
  ase	
  taitettuna.
10. Ase	
  on	
  aina	
  ampumapaikalla	
  pidettävä	
  suunnattuna	
  ampumasuuntaan.
11. Asetta	
  ei	
  saa	
  käsitellä	
  silloin	
  kun	
  ampumapaikan	
  etupuolella	
  on	
  henkilöitä
12. Radan	
  teknillisiä	
  laitteita	
  on	
  lupa	
  asentaa,	
  muuttaa	
  tai	
  huoltaa	
  vain	
  nillä	
  jotka	
  ovat	
  siihen	
  
saaneet	
  koulutusta.
13. Radan	
  käyttäjän	
  on	
  noudatettava	
  rata-‐alueella	
  yleistä	
  siisteyttä.	
  Syntyvät	
  jätteet	
  on	
  lajiteltava	
  
niille	
  varattuihin	
  jäteastioihin.	
  Radan	
  käyttäjän	
  on	
  huolehdittava	
  siitä	
  että	
  rata	
  jää	
  jäljiltäsi
siistiin	
  ja	
  moitteettomaan	
  kuntoon.
14. Ampujan	
  on	
  tehtävä	
  merkintä	
  käynnistään	
  radalla	
  olevan	
  ratapäiväkirjaan
15. Kuulosuojainten	
  ja	
  suojalasien	
  käyttö	
  on	
  suositeltavaa
16. Marjojen	
  ja	
  sienien	
  poimiminen	
  on	
  kielletty	
  rata-‐alueella.
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