Biztonságtechnikai jegyzőkönyv
Készült: 20..... ………… hó ….. napján, ……………………………………………………… helyszínen,
a …………………………………………………………....................... által megrendezett íjászversenyén.
A versenyen jelenlévők biztonságtechnikai eligazításon vesznek részt, amelynek keretében az íjászfelszerelés biztonságos kezelésére hívjuk fel a figyelmet, kiemelten az alábbiakra:
•
•
•
•
•
•
•

Az íj csak célra tartva húzható ki.
A lövő elé tilos állni. Mindig a lővonal mögött kell tartózkodni.
A lövés előtt a versenyzőnek meg kell győződnie arról, hogy mások életét, testi épségét illetve
vagyontárgyát nem veszélyezteti.
A felszerelés állapotát minden lövés előtt ellenőrizni kell.
Sérült felszerelést tilos használni.
Az íj veszélyes eszköz, ezért ennek megfelelően kell használni, és ennek tudatában kell közlekedni
vele a verseny teljes területén.
A versenyző kijelenti, hogy az íja biztonságos kezelésére alkalmas fizikai és mentális állapotban vesz
részt a versenyen. Tiltott szereket nem használ.

Büntetőjogi felelősségem tudatában, a jegyzőkönyvhöz tartozó mellékletben feltüntetett aláírásommal kijelentem, hogy az ismertetett biztonságtechnikai előírásokat betartom!
A fenti szabályok be nem tartása azonnali kizárást von maga után!
Anyagi kár, vagy személyi sérülés okozása esetén felmerülhet a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés tényállásának megvalósulása, amely esetben az illetékes szervek értesítése a BTE feladata.
A biztonsági, valamint a versenyszabályok durva megszegését a MÍSZ felé jelenti a szervező, mely fegyelmi eljárást vonhat maga után.						

A balesetvédelmi szabályokat, valamint a pálya nyomvonalára vonatkozó információkat ismertettem.
......................................., 20...... ..................... hó ......... nap ......... óra .........perc
A verseny megkezdésének biztonságtechnikai akadálya nincs.
		
BTE neve, igazolvány száma

		
Versenyrendezésért felelős személy			

Vezetőbíró

A versenyen résztvevő BTE az eredeti jegyzőkönyvet 15 napon belül köteles a MISZ-nek megküldeni.

A jegyzőkönyv szerves részét képezi az 1. számú melléklet, amely a versenyen résztvevők adatait és aláírásait tartalmazza. A melléklet a résztvevő személyek számának függvényében sokszorosítható.

Sorszám

Versenyző neve

Születési idő

Versenyengedély
száma
Versenyző aláírása

1. sz. melléklet

Képviselő aláírása
(14 év alattiak esetén)

Készült: 20..... ......................... hó ...... napján,.................................................................................helyszínen,
a ………………………………………………………………................................................ által, megrendezett íjászversenyén.

