NOTEIKUMI STENDA ŠAUŠANAS KOMPLEKSA
APMEKLĒTĀJU IEVĒRĪBAI
 Nodarbības uz šaušanas laukuma organizē un vada mūsu instruktori un
treneri, kuri arī seko, lai tiktu ievēroti drošības tehnikas noteikumi;
 Cenšaties ievērot tīrību, bet šaušanas laikā čaulītes izmest speciāli tam
paredzētās tvernēs;
 Šaušanas starplaikos Jūs varat novietot savus ieročus īpašās piramīdās, kas
atrodas uz šaušanas laukumiem, vai arī ielikt tos automašīnā; ar saliktiem
ieročiem NEDRĪKST ienākt kafejnīcā; lūdzam pievērst uzmanību tam, ka mēs
neatbildam par Jūsu ieroču un mantu drošību - neatstājiet tos bez
uzraudzības !
 Atpūtas laikā vai pēc šaušanas alkoholu lietot nav liegts, bet turpmāk Jūsu
saskare ar ieroci nav pieļaujam, turklāt mūsu instruktori liegs Jums šādu
iespēju, jo ir spēkā MK 565 ieroču aprites likums p.6, p.53 - lūdzam nenovest
situāciju līdz nepatīkamam starpgadījumam;
 Jums ir jāizlasa drošības tehnikas noteikumi un to ievērošana ir nepieciešama
ne tikai Jūsu drošībai, bet arī pārējo šautuves apmeklētāju drošībai;
 Ja gaidot savu šaušanas kārtu Jūs atrodaties šaušanas laukuma tuvumā,
atceraties, ka skaļas sarunas un dažādi trokšņi traucē šāvējiem pilnvērtīgi
koncentrēties - esiet pieklājīgi un cieniet citus;
 Šautuves teritorijā ar speciāliem ieteikumiem ir atzīmētas vietas, kuras
nebūtu vēlams apmeklēt bez personāla uzraudzības - tas ir saistīts ar Jūsu
drošību;
 Šaušanas laikā var rasties tehniskas problēmas, kas izraisa pauzes - lūdzam
izturēties saprotoši; mūsu personāls pilnībā apzina, cik nepatīkams ir
neparedzēts šaušanas pārtraukums, tāpēc izdarīs visu, lai risinātu problēmu
un atjaunotu šaušanas procesu;
 Ja šaušanas laikā tiek izlaisti 3 saplēsti šķīvīši - uzlieciet šaušanu uz
pauzi un piezvaniet uz numuru tehniskai palīdzībai, kas norādīta uz
šaušanas laukuma datora.
 Lūdzu cieniet sevi: esiet pieklājīgi saskarē ar personālu , kuri cenšās radīt
Jūsu atrašanos šaušanas kompleksā komfortablu, ka arī cieniet citus
apmeklētājus.
Paldies! Novēlam patīkamus iespaidus!

Filename:
SSK noteikumi
Directory:
C:\Users\olga\Desktop\CIALFORS no 2020\разные правила
Template:
C:\Users\olga\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author:
Olga Bardi�a
Keywords:
Comments:
Creation Date:
10/22/2021 10:15:00 AM
Change Number:
2
Last Saved On:
10/22/2021 10:15:00 AM
Last Saved By:
Olga Bardi�a
Total Editing Time:
0 Minutes
Last Printed On:
10/22/2021 10:20:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages:
1
Number of Words: 298 (approx.)
Number of Characters:
1 701 (approx.)

