Anttolan RHYn ampumaradan järjestyssäännöt
1. Anttolan RHYn ampumaradan käyttöoikeus on yhdistyksen jäsenillä, joka voidaan tarvittaessa todeta
metsästyskortista. Radan käyttö on sallittua vain hyväksyttyinä ammunta-aikoina, huomioiden Anttolan
RHYn metsästys seuroille jaetut harjoitusillat. Metsästysseuroille jaettuina harjoitusiltoina rata on ensisijaisesti ko. seuran jäsenten käytössä. Vieraat voivat käyttää rataa vain valvottuina ja ratamaksun maksaneena.
2. Ampumaradan rakennuksien ovet pidetään lukittuina. Ampumaradan käyttäjä on velvollinen lukitsemaan ovet käytön jälkeen.
3. Mikäli ampumaradan toiminnassa on häiriöitä ammunnan aikana tai rataan tulee vika, on ammunta lopetettava välittömästi ja ilmoitettava viasta ratavastaavalle.
4. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan
käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriöitä.
5. Ampuja ja radan käyttäjä on vastuussa aiheuttamastaan vahingosta ja hänen on huolehdittava vakuutusturvastaan.
6. Harjoittelijan tai valvojan on tehtävä merkintä käynnistään radalla olevaan radankäyttö-päiväkirjaan.
Merkintään on merkittävä ammunta-aika, laukaustenmäärä, kalibeeri ja oma nimi.
7. Ampumaradalla saavat ulkopuolella varsinaisten kilpailujen harrastaa urheiluammuntaa Anttolan RHYn
jäsenet ja muut yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joille RHY on antanut tai antaa luvan.
8. Kilpailuun ja harjoitukseen(enemmän kuin yksi ampuja) on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa johdettaviensa tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla. Ellei valvojaa ole, on tilaisuuden alkaessa paikalla olevista yksi nimettävä valvojaksi. Valvojan antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.
9. Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella mille asianomainen erityisrata on tarkoitettu. Ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on kielletty, jonka aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan. Kivääriradalla ammuttaessa maalitaulun on aina sijaittava hirviradalla tai sen etuvallilla, kimmoke vaaran takia.
10. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana,
lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan kuljetuskoteloon sijoitettuna.
11. Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan.
12. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.
13. Radan teknillisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain niillä henkilöillä, jotka ratavastaava
on siihen määrännyt tai oikeuttanut.
14. Yleisö, joka seuraa kilpailuja tai harjoituksia rata-alueella voi liikkua esteettä yleisölle varatuilla alueilla
ja paikoilla. Ratojen kulissoiduille tai muuten merkityille vaara-alueille meneminen on kaikilta kielletty,
jollei siihen ole annettu erityistä lupaa.
15. Kuulonsuojaaminen on suositeltavaa ja jokaisen terveyden kannalta välttämätöntä
16. Ampujan suositellaan käyttävän suojalaseja ammunnan aikana

17. Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.
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Anttolan RHY ampumaradan Käyttöohjeet

Kaikkien käyttäjien pitää noudattaa radan järjestyssääntöjä.
Ampumaradalla saa ampua päivittäin klo 9-21 välisenä aikana, paitsi sunnuntaisin ja juhlapyhinä vasta klo 12 jälkeen.
Ampumaradan rakennuksien ovet pidetään lukittuina. Ampumaradan käyttöä varten
avaimia on jokaisessa Anttolan metsästysseurassa. Lisäksi avaimen voi noutaa alla olevista
paikoista, avaimen hakija on velvollinen todistamaan jäsenyytensä Anttolan RHYssä (metsästyskortti). Ampumaradan käyttäjä on velvollinen lukitsemaan ovet käytön jälkeen.
Radan varaukset kilpailuihin ja vierailijoille tehdään toiminnanohjaajan kautta.
Poistuessasi radalta:
 varmistu siitä, että aseesi on lataamaton,
 kokoa välineesi, käytetyt taulut, tyhjät patruunakotelot, hylsyt ja muut roskat sekä sijoita ne niille varattuun paikkaan,
 paikkaa useampaa käyttöä varten tarkoitetut taulut ja sijoita ne niille varattuun paikkaan. Huom. hirvitaulu pitää paikata siihen tarkoitetuilla paikkatarroilla.
 huolehdi muutenkin siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon.
Näin edistät omaasi ja tovereittesi viihtyisyyttä radalla
 lukitse mitä olet avannut
 irroita kiinnittämäsi virtajohdot (ukkossuojaus)
 tarkkaile, huomauta ja ilmoita mahdollisesta asiattomasta toiminnasta ampumaradalla
 ilmoita laitevioista ja ongelmista ampumaradan ratavastaavalle
 täytä ampumarata päiväkirja!
Ratavastaava ja Ratamestari:
Jouko Eerikäinen 050- 545 6251
Radan avain: Anttolan kone ja urheilu 015 - 660 442
sekä Jarno Marttinen 044 - 735 3815 tai Kari Kurvinen 050 – 538 3038.
Ratavaraukset kilpailut ja vierailijat:
Toiminnanohjaaja Jarno Marttinen 044 - 735 3815

