Mei 2016

Afspraken en reglement van de schietclub CTM
☐ Vooraleer de installaties te gebruiken, de schutter

✓ is in het bezit van zijn geldige vergunning(en) (SSL en/of Mod4) en gouvernementele
toelatingen.

✓ is in regel met zijn lidmaatschap en dus met zijn verzekering.
✓ vult nauwkeurig het politieregister in refererend naar zijn persoonlijke en nakende
schietoefening. Hij erkent hierdoor de inhoud van dit reglement.

✓ scant zijn badge en selecteert de juiste categorie van de oefening op het scherm. In geval er
een alarm weerklinkt zal hij met de schiet-verantwoordelijke van dienst de situatie uitklaren.

✓ draagt zijn badge van de club volledig zichtbaar.
✓ betaalt zijn schietschijven die ter beschikking worden gesteld door de club en hij zorgt ervoor
zijn eigen materiaal mee te hebben voor de vasthechting van de doelen in de stand (plakband
en nietjesmachine).

✓ is niet gekleed in een agressief tenue, wetende dat elke provocerende militaire attributen niet
gewenst zijn in de club.

✓ is niet uitgerust met een holster voor gebruik op de schietstand.
✓ gebruikt alleen legale, aan zijn persoon vergunde & geijkte wapens in goede staat.
✓ licht de dienstdoende verantwoordelijke in indien hij vergezeld is van een persoon zonder
vergunning of toelating gouverneur en bevestigt dat de gezel meerderjarig is.

✓ verleent zich geen toegang meer tot de schietstand na gebruik van alcohol.

☐ Op de schietbaan, de schutter

✓ bevindt zich met max 2 personen in zijn individuele schietstelling.
✓ respecteert het materieel; er wordt niet gemikt op de structuur van de bevestiging en plaatst
de doelen zoals op de fotos te zien is.

✓ gebruikt alleen het doel dat overeenstemt met zijn gang.
✓ schiet alleen op doelen vanaf 10m, niet korter bij.
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✓ schiet nooit vanop de onderste schietstelling naar doelen van de bovenste of omgekeerd.
✓ schiet parallel met zijn schietgang, dus zonder te steunen tegen een laterale muur.
✓ schiet in de bovenste schietstelling alleen met handvuurwapens of met karabijnen met kaliber
handvuurwapens.

✓ laat zijn begeleider zonder vergunning of officiële toelating nooit schieten.
✓ installeert niet, en schiet niet op schijven die een menselijke vorm afbeelden.
✓ zal na maximum één uur bezetting de baan vrijmaken voor andere schutters.
✓ doet geen snelvuur, sneller dan het ritme dat opgelegd wordt aan sportschutters.
✓ gebruikt alleen in de handel verkrijgbare kalibers voor handvuurwapens of karabijnen. De
projectielen moeten inert zijn, niet doorborend en zonder pyrotechnische eigenschappen.

✓ stopt direct alle oefeningen zodra de veiligheidssirene & knipperlicht afgaat. Hij ontlaadt zijn
wapen en laat het met de loop richting doel op het werkblad liggen. Hij verzekert zich van de
lege kamer en de veiligheid in t algemeen. Hij verlaat zijn loge en wacht op de instructies van
de schiet-verantwoordelijke.

✓ begeeft zich nooit zonder toestemming van de schiet-verantwoordelijke en zonder loeiende
veiligheidssirene te midden de schietbaan.

✓ heeft de plicht aan de schiet-verantwoordelijke elk gevaarlijk gedrang van medeschutters te
melden.

☐ Schieten in alle veiligheid wordt gegarandeerd indien

✓ een geladen wapen nooit de hand van de schutter verlaat; het nooit zo neergelegd noch
opgeborgen wordt totdat het ontladen werd.

✓ de vuurmond of loop nooit op een persoon gericht wordt.
✓ met geladen wapen, de loop altijd richting doel gehouden wordt.
✓ de wijsvinger zich pas op de trekker bevindt wanneer de schietschijf zich in de miklijn bevindt.
Deze vinger wordt terug op de beugel geplaatst na het schot.

✓ het wapen volledig ontladen wordt neergelegd, met de trommel of slede geopend en gericht
naar de schietgang.

✓ ingeval van een falende ontsteking van de munitie, de loop voor 30 sec. naar het doel blijft
gehouden met de wijsvinger niet meer op de trekker. Na het wapen ontladen te hebben zal de
schutter de defecte munitie in de daartoe bestemde rode doos gooien.
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✓ ingeval van een « zwak schot » wordt de loop voor 30 sec. naar het doel gehouden met de
vinger niet meer op de trekker. Daarna pas wordt het wapen ontladen en wordt het projectiel
verwijderd uit de loop of wordt het wapen naar de wapenmaker gebracht.

☐ Na de schietbeurt, de schutter

✓ verwittigt de schiet-verantwoordelijke indien er schade werd aangericht.
✓ ruimt netjes alle hulzen op en werpt die in de daarvoor voorziene container. Andere prullen
gaan in de vuilbak en de gebruikte doelen worden achteraan tegen de muur opgehangen.

✓ zal nooit in de taverne zijn wapens manipuleren, demonstreren of reinigen.
✓ zal zijn wapens opbergen in de daarvoor voorziene ruimte, of in zijn wagen, vooraleer zich te
onderhouden in de taverne.

De schutters dragen de volledige verantwoordelijkheid voor hun wapens refererend naar diefstal en
veiligheid op de installaties van CTM. De schiet-verantwoordelijke kan en mag elk persoon uitsluiten
of toegang ontzeggen tot de stand indien deze persoon de bovenstaande regels niet respecteert of
amok maakt. Uitsluiting van het lidmaatschap op lange termijn wordt beslist door de raad van
Bestuur van CTM S.A. Na zo’n uitsluiting zal in geen geval het lidgeld worden terugbetaald.

Voor de Bestuursraad
N.V. Centre de Tir Multicalibres
Zénobe Gramme 1
1300 Wavre
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