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TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Odlu silahın tətbiqi ilə bağlı ov etmə, eləcə də idmanla məĢğul olma
QAYDALARI
1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qaydalar "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublikası
Qanununun 16-cı maddəsinin üçüncü hissəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və odlu
silahın tətbiqi ilə bağlı ov etmə, eləcə də idmanla məşğul olma qaydalarını müəyyən
edir.
II. ODLU SĠLAHIN TƏTBĠQĠ ĠLƏ BAĞLI OV ETMƏ QAYDALARI
2.1. Ov etmək məqsədi ilə vəhşi heyvanların və quşların ovlanması üçün nəzərdə
tutulmuş yivli və yivsiz odlu ov silahı, o cümlədən atıcı və pnevmatik silah tətbiq edilə
bilər.
2.2. Ov silahları ov məqsədi ilə yalnız qadağan edilməyən yerlərdə və vaxtda, habelə
ovlanması qadağan edilməyən vəhşi heyvanlara və quşlara qarşı tətbiq edilə bilər.
2.3. Ov vaxtı aşağıdakılar qadağandır:
2.3.1. aydın görünməyən hədəfə və səsə (xışıltıya) atəş açmaq;
2.3.2. 35 metrdən uzaq məsafədə heyvan və quşlara qırma və karteç ilə atəş açmaq;
2.3.3. ov patronlarında tez alışan materiallardan istifadə etmək;
2.3.4. sərxoş vəziyyətdə atəş açmaq;
2.3.5. ov silahını onun tətbiq edilməsi üçün başqasına vermək və ya başqasının silahı
ilə ov etmək;
2.3.6. vəhşi heyvan və quşları avtomaşın, vertolyot və ya mühərrikli qayıqla qovaraq
ovlamaq;
2.3.7. vəhşi heyvan və quşları mühasirəyə alaraq ovlamaq;
2.3.8. səssiz atəş açma və ya gecə nişangahı qurğusu ilə təchiz edilmiş odlu ov
silahını tətbiq etməklə ov etmək.
2.4. Ov tüfəngləri doldurulmamış halda gəzdirilməlidir. Tüfəng yalnız bilavasitə atəş
açılmamışdan qabaq doldurula bilər. Atəş açılması başa çatdıqdan sonra tüfəng, silah
sahibi atəş yerindən uzaqlaşmamış boşaldılmalıdır.
2.5. Silah sahibi bilavasitə atəş açılmadığı müddətdə, habelə başqa ovçuya və ya
digər şəxsə yaxınlaşarkən, avtomaşından çıxarkən, qayıqdan düşərkən tüfəngin
çaxmaqlarını endirməli və ya qoruyucuya keçirməli, lülələri havaya yönəltməlidir.
2.6. Avtomaşınla gedərkən, qayıqla üzərkən və ya dincəlmək üçün oturarkən silah
sahibi ov tüfəngini boşaltmalı, sökməli və çexola qoymalıdır.
III. ODLU SĠLAHIN TƏTBĠQĠ ĠLƏ BAĞLI ĠDMANLA MƏġĞUL OLMA
QAYDALARI
3.1. Odlu idman silahının tətbiqi ilə əlaqədar idmanla məşğul olma yalnız belə
məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş yerlərdə həyata keçirilə bilər.

3.2. Odlu idman silahının və onun döyüş sursatının məşq üçün verilməsi və geri
alınması idman təşkilatının rəhbərinin təyin etdiyi vaxtda məşqçi rəhbərin göstərişi ilə
anbar müdiri tərəfindən yerinə yetirilir.
3.3. Silahın verilməsi və alınması mütləq sənədləşdirilməli, döyüş sursatlarının
istifadə edilməsi isə sərf etmə cədvəlinə qeyd olunmalıdır.
3.4. On səkkiz yaşına çatmamış atıcı ona verilən silahdan yalnız məşqçi rəhbərin
iştirakı ilə istifadə edə bilər. On yaşından kiçik yeniyetmələrin odlu idman silahının
tətbiq edilməsi ilə əlaqədar məşqlərə buraxılması qadağandır.
3.5. Atəş zamanı atıcıların riayət etməli olduqları təhlükəsizlik qaydaları barədə qrup
rəhbəri atəşlərə ilk dəfə buraxılan şəxslərə ətraflı məlumat verməlidir və həmin şəxslər
onların belə məlumatlarla rəsmən tanış olmaları barədə müvafiq sənədi
imzalamalıdırlar.
3.6. Məşğələlər və yarışlar keçirilərkən atəş zamanı riayət edilməli təhlükəsizlik
qaydaları aşağıdakılardır:
3.6.1. silahlar boşaldılmış vəziyyətdə saxlanmalı (kiçik çaplı tüfəngi açıq çaxmaqla,
tapançanı lüləsi endirilmiş halda, tüfəngi açıq vəziyyətdə saxlamaq) və daşınmalıdır;
3.6.2. qrup rəhbərinin icazəsi ilə atəş xəttində döyüş sursatı ibtidai hazırlıq qrupunun
üzvlərinə paylanmalıdır;
3.6.3. atəş xəttində silahların doldurulması yalnız "Doldurulma!" əmrindən sonra
həyata keçirilməlidir;
3.6.4. silahın təmizlənməsi yalnız bunun üçün ayrılmış xüsusi yerlərdə (ibtidai
hazırlıq kurslarında isə həmçinin məşqçi və ya komandanın kapitanının iştirakı ilə)
həyata keçirilməlidir;
3.6.5. qrup rəhbərinin bütün əmrlərinə ciddi riayət edilməlidir.
3.6.6. aşağıdakılar qəti qadağandır:
ibtidai hazırlıq qruplarında məşqçinin iştirakı olmadan atəş açmaq;
icazəsiz olaraq silahlara əl vurmaq və ya götürmək;
silahın doldurulmuş və ya sökülmüş vəziyyətdə olub-olmamasından asılı olmayaraq
onu arxaya, kənara və ya insanlara qarşı yönəltmək;
silahı başqa şəxsə vermək;
atəş zonasında insan və ya heyvan vardırsa, hətta doldurulmamış silahı hədəfə
tuşlamaq;
atıcıların arxasında gülləsiz məşq etmək;
atəş xəttində boşa çıxmış patron (güllə) gilizlərini saxlamaq (onlar məşq başa
çatdıqdan sonra mütləq təhvil verilməlidir);
atəş xəttinə kənar şəxsləri buraxmaq.
3.7. Bu Qaydaların 3.6-cı bəndində göstərilən tələblərə düzgün riayət edilməsi üçün
tirlərdə, atəş meydanlarında və stendlərdə aşağıdakıların olması zəruridir:
3.7.1. istirahət və gözləmə zalı;
3.7.2. nəzəriyyə və gülləsiz məşğələlərin keçirilməsi üçün otaq;
3.7.3. silahları təmizləmək üçün otaq;
3.7.4. müvafiq tələblərə cavab verən işıqlandırma və ventilyasiya sistemi.
3.8. Silah və sursatın anbara təhvil verilməsi qrup rəhbərinin və ya digər məsul
şəxsin iştirakı və rəhbərliyi altında həyata keçirilməlidir.

