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UMGENGNISREGLUR FYRIR COMPAK 

SPORTING VÖLL SÍH Útgáfa 1  

  
Markmið / tilgangur: 
Að tryggja öryggi einstaklinga og umhverfis við umgengni og notkun á Compak 

Sporting velli SÍH. 

Ábyrgðarmenn: 
Æfingastjórar 

Lýsing: 

Umgengisreglur eru eftirfarandi: 

Þar sem flestar vélarnar á compaksporting vellinum eru staðsettar inn á vellinum fyrir 

framan skytturnar,þá er mjög áríðandi að allir kynni sér þessar umgengnisreglur vel. 

1. Þjónusta við compakvélar félagsins á að fara fram að lokinni æfingu EF það þarf að 

þjónusta  vélar á meðan á æfingu stendur  ,þarf að stöðva ALLA AÐRA VELLI 

félagsins á meðan 

2. Í dúfugám á milli skett og compak vallana er rofi  sem kveikir aðvörunarljós  sem 

blikkar á öllum völlum meðan á vinnu stendur . Hann er á veggnum 

vinstra meginn við hurðina þegar komið er inn í gáminn vel merktur   

3. Þegar búið er að framkvæma reglu 1 og 2 þá fyrst getur vinnan hafist við völlinn 

alveg sama hvað á að gera.   

4. Vallarnefnd sér um að uppstillingu véla og stýrir dúfu ferlum    

5. Ef æfingarstjóri treystir ekki ferli dúfa sökum vinds , afspennir hann vélina og 

slekkur á henni . Og tilkynnir skyttum sem eru að fara á völlinn það að 

viðkomandi kastari sé óvirkur  . 

6. Allar vélar eru knúnar áfram af 12 v rafgeymum ,ef vél verður straumlaus þá eru 

geymar á borðinu inn í gám merktir hlaðið ( grænt merkli ), er þá geymi skipt út 

og rafmagnslausa geyminum komið inn i gám á borðið þar sem stendur óhlaðið 

(Raut merki ). Ef skipta þarf um geymi gildir regla 1 og 2  

7. Áfyllingar á dúfum  skal framkvæma að æfingu lokinni .  

8. Þær vélar sem eru innan sketthrings eða aftan við hann skal afspenna í lok 

æfingar, en vélar sem eru framan við skyttur fyrir innan línu sem er dregin frá palli 

1 að palli 7 þarf ekki að afspenna.  

9. Þegar verið er að afspenna vélar skal æfingarstjóri vera staðsettur beint fyrir aftan 

vél og vera með öryggisgleraugu .Hafa skal í huga að promatik vélarnar eru ekki 

með öryggisgrind eins og duomatik vélarnar sem við erum vanir svo ef þú ert 

til hliðara við vél getur armurinn náð til þín .  

 


