Huisregels AAD Merksem
1I Inleiding
In deze tekst worden de huis- en gedragsregels beschreven die van toepassing zijn op de
evenementen in het kader van het AIPSC (Airsoft International Practical Shooting
confederation).
Deze regels zijn van toepassing op de trainingsavonden in ons clublokaal, alsmede op
wedstrijden of evenementen die door andere AIPSC Clubs worden georganiseerd.
Deze regels vinden hun oorsprong in het IPSC Rulebook, mits enkele aanpassingen naar het
schieten met airsoft replica’s.
Het originele AIPSC Rulebook in het Engels is terug te vinden op:
http://www.ipsc.org/pdf/RulesAir.pdf
Een aantal van deze regels worden hieronder herhaald en nader uitgewerkt.
Daarnaast worden de procedures en commando’s die gebruikt worden in wedstrijden
weergegeven.
1.1 Leeswijzer
Hoofdstuk 1: Lidmaatschap, algemene regels en veiligheidsregels.
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Hoofdstuk 1: Lidmaatschap, algemene regels en veiligheidsregels.
1.1 Lidmaatschap.
-Het lidmaatschap en de bijhorende lidgelden zijn telkens voor de periode van een
sportjaar, met start begin september en einde eind juni van het daaropvolgend jaar.
-Het lidgeld met inbegrip van aansluiting bij de sportfederatie “sportif”, kan elk jaar
herzien worden. Het lidgeld is momenteel vastgesteld op 90€ voor een “full
membership”, en 25€ voor een “steunend lid”. Inbegrepen in het lidgeld is het
deelnemen aan de wekelijkse trainingsavonden, huur van de zaal, en gebruik van
materialen (schietkaarten, patches, timers,…) 6 maal per jaar organiseren we een
clubmatch, deelname hieraan is ook gratis.
-Een steunend lid kan 7x per jaar gratis komen trainen, vanaf de 8ste keer, zal betaling
van het dagpas tarief gevraagd worden.
-Lid worden kan na een initiatie gevolg door een stage van 3 deelnames aan
clubavonden, voor deze avonden is het dagpas-tarief (afhankelijk van het
uitrustingsniveau) voorhanden.
-Na deze proefperiode volgt een beoordeling door het bestuur waarbij het lidmaatschap
hetzij aanvaard, hetzij geweigerd kan worden.
-Het lidmaatschap zal na betaling van het lidgeld middels een lidkaart en aansluiting bij
“sportiv” bevestigd worden
-Indien het lidmaatschap niet aanvaard word, zal de kandidaat hiervan schriftelijk of per
e-mail verwittigd woden.
-Het bestuur van AAD dient deze beslissing niet te motiveren.
-Kinderen vanaf 10 jaar zijn welkom als lid. Doch dienen zij steeds begeleid te worden door
een ouder of voogd welke ook lid is bij AAD. Een schriftelijke toestemming van de ouder(s)
is verplicht. Reden hiervoor is dat een mindarjarige wettelijk gezien niet in het bezit mag
zijn van een airsoftreplica, de club neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
-Het is mogelijk een gepersonaliseerd clubshirt van AAD te kopen, de prijs hiervan is
afhankelijk van het aantal bestellingen, info hierover is te bekomen bij het bestuur.
BELANGRIJK: We vragen aan de leden van AAD om zich zo veel als mogelijk
behulpzaam op te stellen tijdens evenementen dewelke door AAD georganiseerd
worden, alsook tijdens de opbouw en/of afbraak voor of na de wekelijkse
trainingsavonden.
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1.2 Algemene regels: Aankomst op -, en gebruik van de locatie.
-Het is verboden voor zowel schutters als zijn/haar begeleider om aan te komen bij de
locatie in camouflage kledij.
-Het is verboden om wapens zichtbaar mee te nemen naar de bar of het toilet.
-Het is niet toegestaan alcoholhoudende dranken mee te nemen naar de locatie, noch
deze te nuttigen voor of tijdens de wedstrijd of training.
-Parkeer op de daarvoor bestemde plaatsen, overlast moet zoveel mogelijk vermeden
worden.
-Alle replica’s moeten vervoerd worden in een deugdelijke tas of koffer. Zorg er ook voor
dat je het wapen in een apart tasje of gunsleeve vervoerd, zodat je deze direct in de
safety zone kan neerleggen.
-Het is op de locatie niet toegestaan om je wapen uit te pakken op een andere plaats dan
de aangegeven Safety zone. Tot je in de Safety zone bent, blijft het wapen in de tas of
gunsleeve.
Kortom, het wapen is niet als dusdanig “herkenbaar “ buiten de Safety Zone.
De safety zone is herkenbaar aan onderstaand pictogram.
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1.2.1 Gebruiken van de safety zone.

-In de safety zone mogen onbeheerde wapens zich alleen in een afgesloten doos of
koffer bevinden. Het is niet toegestaan om het wapen “los” op tafel te leggen. Voor
het negeren van dit verbod krijg je de eerste keer een waarschuwing, bij een tweede
keer word je uitgesloten van de training of wedstrijd, en moet je de locatie verlaten.
-In de safety zone is het toegestaan om droog te oefenen.dat wil zeggen dat er in de
magazijnen geen drijfgas of BB’s aanwezig mogen zijn, de magazijnen moeten dus
volledig leeg zijn als je deze wil gebruiken om bv. Een magazijnwissel te oefenen.
-In de safety zone is het toegestaan onderhoud aan je pistool uit te voeren, ook hier
is van toepassing dat er geen aandrijfgas of BB’s aanwezig mogen zijn.
-Bij dry fire of anderzijds controleren van het wapen moet je het altijd in een veilige
richting houden en nooit richten op andere deelnemers of jezelf
-Bij elke manipulatie van het wapen in de safety zone (naar het holster brengen of
terug wegleggen) moet er steeds een safety check gedaan worden. Deze safety chech
bestaat uit:
à De slede van het wapen achteruit trekken, en visueel controleren of de
kamer leeg is.
à Na controle de slede naar voor laten bewegen, en in een veilige richting de
trekker overhalen.
Een wapen verlaat de safety zone slechts op 2 manieren
à In het holster van de schutter, de hamer onstpannen, en GEEN magzijn, de
safety van het hoster staat aan!
àIn een afgesloten tas, koffer of gunsleeve.
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1.2.2 Gebruik van de reloading zone

-Er kunnen verschilende reloading zones worden ingericht, deze zijn duidelijk
herkenbaar aan bovenstaande pictogram
-In deze zone mogen geen wapens worden neergelegd, alle wapens die zich in deze
zone bevinden, bevinden zich in het holster.
-Het is ten strengste verboden om de reloading zone te gebruiken als testzone of
voor het laden van een wapen.Overtreding van deze regel zorgt voor onmiddellijke
uitsluiting van de training of wedstrijd.
1.2.3 Gebruik van een veiligheidsbril.

-Voor alle deelnemers is het verplicht een (veiligheids)bril te dragen op de locatie.
Bovenstaande regel is enkel van toepassing op het gedeelte dat als schietstand
aangeduid is met bovenstaand pictogram.
-Ook in de safety zone is het dragen van een veiligheidsbril verplicht.
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1.3 Gouden veiligheidsregels.
-Behandel het wapen altijd alsof het geladen is.
-Zorg ervoor dat de loop van je wapen altijd in een veilige richting wijst.
-Zorg ervoor dat je vinger altijd van je trekker is, behalve als je op het punt staat een
schot af te vuren.
-Zorg ervoor dat je wapen ongeladen is tot je het daadwerkelijk gaat gebruiken.
-Richt je wapen nooit op jezelf of een ander object wat geen deel uitmaakt van het
parcours.
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