
 

PROTOCOL D'ÚS I SEGURETAT A LA GALERIA DE 50 METRES 

1.- Únicament es podrà accedir al camp de tir per plantar o retirar banderes, o si escau canviar blancs 

(disciplina BR 25) en els moments i pels temps establerts als punts següents. 

2.- S'estableix que els moments per accedir al camp de tir serà cada mitja hora en punt, és a dir, a les 

9h, 9.30h, 10h, 10.30h i així successivament. 

3.- L'interval de temps per plantar o retirar banderes, o si escau canviar blancs (disciplina BR 25), és 

de 5 MINUTS. És a dir, de 9h a 9.05h, de 9.30h a 9.35h de 10h a 10.05h i així successivament. 

 

 

    

 

 

 

 

 

4.- En el moment i durant els intervals assenyalats als punts 2 i 3, els tiradors que ja estiguin practicant 

el tir, hauran d'extreure els forrellats de les seves armes o, deixar amb la recamarà oberta les pistoles 

i retirar els corresponents carregadors de munició si és el cas, abandonant el lloc de tir. 

5.- Queda totalment prohibit accedir al camp fora dels moments i intervals establerts als punts 2 i 3 

anteriors.  

6.- Tots els tiradors, tant els que estiguin tirant, com els que vulguin accedir al camp estan obligats a 

respectar aquests moments i intervals.  

7.- El rellotge que de forma “oficial” determinarà els moments (hora) i intervals (5 minuts) és el 

rellotge més proper al lloc de tir número 1 instal·lat pel club a la galeria de 50 metres. 

Per la seva banda, per a més comoditat dels tiradors, el club instal·larà sistemes addicionals de control 

d'accés al camp, als ja existents, com ara senyals acústics i lluminosos regulats mitjançant 

temporitzador ajustat als moments i intervals establerts. Aquests sistemes addicionals (sistema 

automatitzat de llums i senyal acústic sincronitzat) per part del club es troben en fase d'estudi i es 

consolidaran quan es disposi d'una solució adequada que s'ajusti a aquestes necessitats. 

Finalment, pel fet que els llocs de tir habilitats a la galeria de 50 metres són limitats, i que en 

nombroses ocasions és més elevat el nombre de tiradors que els llocs disponibles, es prohibeix ocupar 

un lloc de tir si no es realitzarà la pràctica de tir de forma immediata, com ara ocupar una taula o lloc 

de tir, deixant tot l'equip instal·lat al lloc, per anar-se'n després a esmorzar o dinar.  
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