Tervetuloa Peränteen Metsästys- ja Ampumaseuran ampumaradalle
Ampumaradan järjestyssäännöt


Jokaisen ampujan ja rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä,
joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu.



Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtii radan käyttäjä.



Jokaisella ampujalla tai yksittäisen ampujan valvojalla tulee olla voimassa oleva
metsästyskortti tai SAL:n lisenssi.



Ampumaradalla saavat varsinaisten kilpailujen ulkopuolella harrastaa ammuntaa
PMAS jäsenet ja muut yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joille PMAS on antanut
luvan.



Kilpailuun on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa johdettaviensa
tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta käyttäytymisestä ampumaradalla.



Harjoittelussa ampuva joukko määrittää keskuudestaan valvojan joka vastaa
turvallisesta ammunnan kulusta. Ammunnan valvoja kirjoittaa nimensä
ampumaratavihkoon.



Radoilla saa ampua vain ampumapaikoilta tai erikseen ammuntaa varten osoitetulta
paikalta.



Radoilla saa ampua vain sellaisella aseella mille rata on tarkoitettu.



Ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on kielletty ja tahallisen laukauksen
aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korjaamaan.



Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-alueella liikuttaessa ase on aina
pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna.



Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan.



Asetta ei saa käsitellä kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.



Radan teknillisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain niillä henkilöillä, tai
heidän luvallaan, jotka PMAS on siihen määrännyt tai oikeuttanut.



Ratojen vaara-alueille meneminen on kaikilta kielletty, jollei siihen ole annettu erityistä
lupaa.



Ampujan suositellaan käyttävän suojalaseja ja kuulosuojaimia ammunnan aikana



Asiaton oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

TURVALLISUUDEN TAKEENA ON SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN
PERÄNTEEN METSÄSTYS JA AMPUMASEURA

Jokainen ampuja vastaa itse, että:
Aseella tähdätään vain maalialueelle
Ampumalinjan etupuolelle saa mennä vain silloin, kun kaikki radalla olevat
ampujat ovat ottaneet patruunat pois aseista
Aseisiin ei saa koskea silloin kun henkilöitä on tauluilla
Radalla saa ampua vain kullekin radalle sallituilla ase- ja patruunatyypeillä
Maalitaulut on sijoitettava kullekin radalle käsketylle tasalle

Ammunta on keskeytettävä heti, jos:
Ampumapaikan etupuolella todetaan sinne kuulumatonta liikettä
Viestiyhteyttä miehitettyyn näyttösuojaan ei saada
Ampumapaikan etupuolella syttyy tulipalo
Syntyy muu turvallisuuteen vaikuttava virhe

Vaaran huomannut on tällöin velvollinen huutamaan
”TULI SEIS”
jolloin ammunta on heti keskeytettävä ja aseet varmistettava.
On tärkeätä, että jokainen radan käyttäjä merkitsee nimensä
ampumaratavihkoon, koska vain sillä voidaan näyttää toteen
radan tarpeellisuus yhteiselle harrastuksellemme!

Hirviradan käyttö:
Radalla sallitut aseet/ ampumatarvikkeet: Ei rajoituksia
Ampuminen on sallittu vain radan omiin maalitelineisiin asennettuihin
tauluihin.
Saapuessasi radalle:
maksa ratamaksu
 merkitse nimesi ampumaratavihkoon (jos ammunnassa ei ole erillistä valvojaa)
tutustu ratakohtaisiin erikoismääräyksiin
totea ampumapaikan kunto
tarkasta, ettei maalialueella ole ketään
tutustu laitteiden käyttöohjeisiin
ilmoita luodikkoradalle, kun aloitat ammunnan
suojaa kuulosi ammunnan aikana
suorita ampumisesi hyvää ratakuria ja järjestystä noudattaen
huomioi muiden ampuminen
Poistuessasi ampumapaikalta:
varmistu siitä, että aseesi on lataamaton,
kerää tyhjät patruunakotelot, hylsyt ja muut roskat pois
paikkaa useampaa käyttöä varten tarkoitetut taulut ja sijoita ne niille varattuun
paikkaan,
huolehdi muutenkin siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon.
lukitse mitä olet avannut
sammuta turvakytkin
tarkkaile, huomauta ja tarvittaessa ilmoita seuran hallitukselle mahdollisesta
asiattomasta toiminnasta ampumaradalla
ilmoita laitevioista ja ongelmista seuran hallituksen jäsenelle
Jos havaitset radalla rikkonaisen ratalaitteen tai muun epätavallisen tai
virheellisen seikan, ilmoita siitä ampumajaoston puheenjohtajalle.
Näiden ohjeiden rikkoja voidaan seuran hallituksen jäsenen toimesta poistaa
rata-alueelta ja määrätä korjaamaan aiheuttamansa vahinko.
Rangaistusseuraamus voidaan määrätä seuran sääntöjen mukaisesti.
TURVALLISUUDEN TAKEENA ON SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

Luodikkoradan käyttö
Radalla sallitut aseet/ ampumatarvikkeet: Ei rajoituksia
Ampuminen on sallittu vain radan omiin maalitelineisiin asennettuihin
tauluihin.
Saapuessasi radalle:

maksa ratamaksu ja taulumaksut
 merkitse nimesi ampumaratavihkoon (jos ammunnassa ei ole erillistä valvojaa)
tutustu ratakohtaisiin erikoismääräyksiin
totea ampumapaikan kunto
tarkasta, ettei maalialueella ole ketään
ilmoita hirviradalle, kun aloitat ammunnan
tutustu laitteiden käyttöohjeisiin
suojaa kuulosi ammunnan aikana
suorita ampumisesi hyvää ratakuria ja järjestystä noudattaen
huomioi muiden ampuminen

Poistuessasi ampumapaikalta:

varmistu siitä, että aseesi on lataamaton
ilmoita hirviradalle kun lopetat ammunnan
kerää käytetyt taulusi, tyhjät patruunakotelot, hylsyt ja muut roskat pois
paikkaa useampaa käyttöä varten tarkoitetut taulut ja sijoita ne niille varattuun
paikkaan
huolehdi muutenkin siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon.
tarkkaile, huomauta ja tarvittaessa ilmoita seuran hallitukselle mahdollisesta
asiattomasta toiminnasta ampumaradalla
ilmoita laitevioista ja ongelmista seuran hallituksen jäsenelle

Jos havaitset radalla rikkonaisen ratalaitteen tai muun epätavallisen tai
virheellisen seikan, ilmoita siitä ampumajaoston puheenjohtajalle.
Näiden ohjeiden rikkoja voidaan seuran hallituksen jäsenen toimesta
poistaa rata-alueelta ja määrätä korjaamaan aiheuttamansa vahinko.
Rangaistusseuraamus voidaan määrätä seuran sääntöjen mukaisesti.
TURVALLISUUDEN TAKEENA ON SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

Haulikkoratojen käyttö:
Radalla sallitut aseet/ ampumatarvikkeet:
Haulikot
Kiekkoja ammuttaessa haulikoko enintään 2,5 mm(nro. 7 ½)
Iskemäkuvion ampuminen on sallittua ainoastaan erilliseen keihikkoon
pohjoisemman skeet-radan a-tornin vieressä? Luodikkoradalla?
Saapuessasi radalle:
 merkitse nimesi ampumaratavihkoon (jos ammunnassa ei ole erillistä valvojaa)
tutustu ratakohtaisiin erikoismääräyksiin
totea ampumapaikan kunto
tarkasta, ettei maalialueella ole ketään
tutustu laitteiden käyttöohjeisiin
suojaa kuulosi ammunnan aikana
suorita ampumisesi hyvää ratakuria ja järjestystä noudattaen
huomioi muiden ampuminen
Poistuessasi ampumapaikalta:
varmistu siitä, että aseesi on lataamaton,
kerää käytetyt taulusi, tyhjät patruunakotelot, hylsyt ja muut roskat pois
huolehdi muutenkin siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon.
lukitse mitä olet avannut
sammuta virrat
tarkkaile, huomauta ja tarvittaessa ilmoita seuran hallitukselle mahdollisesta
asiattomasta toiminnasta ampumaradalla
ilmoita laitevioista ja ongelmista seuran hallituksen jäsenelle
maksa ratamaksu
merkitse kuluttamasi kiekot seurantavihkoon (keskimmäisessä B –tornissa)
Jos havaitset radalla rikkonaisen ratalaitteen tai muun epätavallisen tai
virheellisen seikan, ilmoita siitä ampumajaoston puheenjohtajalle.
Näiden ohjeiden rikkoja voidaan seuran hallituksen jäsenen toimesta
poistaa rata-alueelta ja määrätä korjaamaan aiheuttamansa vahinko.
Rangaistusseuraamus voidaan määrätä seuran sääntöjen mukaisesti.
TURVALLISUUDEN TAKEENA ON SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

