
Bezpečnostní pravidla a pokyny:  

1. Všichni účastníci a další přítomné osoby jsou povinny se řídit pokyny pořadatelů.  

2. Účastník nesmí mít u sebe, zbraň kategorie D, pod vlivem alkoholu a omamných látek. 

3. Na hřišti musí hráč (včetně dalších přítomných osob) nosit na obličeji ochranné brýle. Místo, 

kde si smí být bez ochranných brýlí určuje pořadatel.   

4. Hranice hrací plochy a zkušební plochy, prostoru na stanování, parkování určuje pořadatel.   

5. Je zakázáno střílet nebo mířit na osobu, která nemá na obličeji ochranné brýle. Pokud v 

prostoru ohroženého střelbou se nachází osoba, která nemá nasazené ochranné brýle, je hráč 

povinen ihned zastavit palbu a upozornit na tuto skutečnost ostatní účastníky.   

6. Je zakázáno střílet na techniku a z techniky! Na auta a ani z aut se nikdy nestřílí! To samé platí 

i pro BVP. Auta lze použít ke krytí v případě, že s tím bude řidič vysloveně souhlasit! Je-li 

vedena palba od auta, smí se opětovat. 

7. Účastník vlastníci zbraň kategorie D je povinen se řídit dle platného zákona o zbraních a 

střelivu (zákon č. 119/2002 ve znění pozdějších předpisů).  

8. Maximální povolená úsťová rychlost pro zbraně s možností střelby dávky je 130 m/s – vyšší po 

domluvě s pořadatelem.  

9. Pořadatel si vyhrazuje právo v průběhu akce namátkově měřit úsťovou rychlost zbraní. Každý 

účastník je povinen se podrobit této kontrole, pokud bude vyzván pořadatelem akce.  

10. Každý účastník prohlašuje, že před jízdou nepožil alkoholické nápoje a jiné omamné látky.  

11. Každý účastník prohlašuje, že se bude řídit pokyny řidiče a závozníka při jízdě na pásové a 

kolové technice. Řidič má právo odmítnout přepravit osobu v případě nedodržení jeho 

pokynů. 

12. Prohlašuji, že jsem seznámen s pohybem a pobytem v blízkosti vojenské pásové a kolové 

techniky.  

13. Účastník nese veškerou zodpovědnost za škody, které na stroji a pořadateli způsobí.  

14. Každý účastník akce je zde na vlastní nebezpečí.  

15. Každý účastník je povinen znát bezpečnostní pravidla a pokyny, a striktně je dodržovat. Za 

hrubé porušení bezpečnostních pravidel a pokynů je organizátor oprávněn hráče 

diskvalifikovat z celé hry, a to bez nároku na vrácení poplatků.   

16. Zúčastnit se mohou osoby starší 18 let. Osoby od 15 do 18 let s podpisem zákonného zástupce 

(do 15 let pouze osoby s dohledem zákonného zástupce).  Každý účastník se zúčastňuje na 

vlastní nebezpečí a před začátkem akce musí podepsat přihlášku a bezpečnostní pravidla a 

pokyny. Podepsané prohlášení znamená, že účastník na sebe bere všechna rizika a nese 

odpovědnost za všechny případné nehody, které mohou v průběhu akce nastat.   


