
 
10 REGLES essencials per practicar amb seguretat el “Tir 

Olímpic de Precisió”, en las modalitats d’arma curta i llarga: 
 
 
 
1 No realitzar mai pràctiques de Tir si no és dins d’un Polígon de Tir 

especialment autoritzat. 
2 No treure l’arma de la seva caixa o maletí fins que no estigui en el Lloc 

de Tirador y mirant en direcció al blanc. 
3 Tractar l’arma com si sempre ESTIGUÉS CARREGADA encara que li sembli 

que no ho està. 
4 No apuntar mai l’arma a cap altre lloc que no sigui el blanc i sempre 

des de el Lloc de Tirador. 
5 No posar mai el dit al disparador (gallet), si no s’està apuntant al blanc o 

en direcció al mateix. 
6 No disparar sinó s’està segur d’aconseguir un bon blanc. 
7 No manipular armes fora del Lloc de Tirador i dins d’ell sempre amb el 

canó de l’arma apuntant en direcció al blanc. En cas de ser 
imprescindible manipular l’arma fora del Lloc de Tirador, s’ha de fer amb 
el consentiment de l’àrbitre o del director de tir i sempre en el lloc 
adequat per allò. No està permès carregar més de 5 cartutxos a l’ arma 
segons l’Art.º.6.2.f del Reglamento de la U.I.T. 

8 En cas d’interrupció dels trets per fallada de munició, encasquetar-se, 
fallida mecànica etc. Etc., s’ha de deixar a l’acta l’arma sobre del tauler 
i sense manipular-la allà, avisar al Àrbitre o al Director de Tir. 

9 No guardar l’arma a la seva caixa o maletí fins haver comprovat a 
consciència que no ha quedat munició dins d’ella. 

10 El transport de les armes haurà de fer-se mitjançant maletí, caixa o 
embolcall similar rígid. Mai a la cintura, aixelleró, funda de cinturó, etc. 
Etc., segons determina el vigent Reglamento d’Armes. 

 
 
OBSERVANT AQUESTES DEU REGLE DE SEGURETAT DINS DEL 
POLÍGON DE TIR, ES PRÀCTICAMENT IMPOSSIBLE QUE ÉS 
PRODUEIXIN ACCIDENTS. 


